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'rARSADALOlf.
HFLLÓ LEVF.LEK.
A statisZtika, ez a prózai tudomány, a mely az emberi
szív rejtekeibe mélyebben világít be, mint a büszke költé~zet.
megcsinálta az egyházpolitikai törvények kétéves mérlegét.
~'áklyája világosságot vet a rideg számokra, melyek konstat{tlják, hogy a többség gyarapszik, <le nem()sak önerejéből, hanem
a kisebbségek közt tett hódításokból-az erősebb gyűz. A katholi()izmus térfoglalása a protestánsok között megdöbbenést keltett, védőeszközökről gondolkoznak, a kereszténység térfoglalása a zsidóságot hidegen hagyta, csupán a száraz ><tatisztikai
hivatal melegedett fel e diadalon, hirdetvén, hogy a zsidók
közt
vallás terjed. A számok emberei és ujdonságiróik előtt
az a vallás, melyben J ézns sziUetett melyet vallott és hirdetett, nem vallás. A zsidó csak akkor Yálik vallásossá, ha kitér.
Vagy talán csak a kitért zsidó válik e jelentős verezhen valhisossá?

a

)[em feszegetjük azt a kénye:; kérdést, hogy a jelenkori
zsidó-keresztény valláscserénél, melyik felekezet a veszte::; és
melyik a nyertes? Talán mindketW veszít, de semmi esetre
sem nyer mindkettő. A vallás ugyanis nem politika, hol a
meggyőződés mélyre hatóbb baj nélkül a }Ji11anat parancsolta
szükség szerint máról holnapra változik A. régi zsidós:íg az
ősök hitéhez való ragaszkocltist annyira megbeesülte. hogy
a született pogányokat nem tartotta igazi bálványimcídóknak,
»mert csak őseik szakásaihoz ragaszkodnak.« Az a hüség. mely
hűtlenséggel kezdődik, csak abban az esetben honorálható. ha
alapját ellenállhatatlan erejű meggyőződés alkotja. A zsidö~;ígnak e tekintetben >ilágWrténeti tapasztalatai -vannak.
MAGY.IR-Zsmú

SzEMLE.

1899. L Füz>:T.
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'.'llLbos ulagnezletet. de :17. é 1·százaclnk viharjni köziitt nPm
allott.1k mep: rendületll'nül; a lélrk mélyében rejtőző, kiirthatnt~~m maradninyai a holtnak vélt régi néphitnek komjH'Ollll~szumra Yezette éí ket. 'l'aláu ez a tapasztalat riasztotta
<>l .a Z>:1i~6::;ágot a missionül:ístól. a mely az ű sajótos tnlülltt:mya PS a mel,ret évsz:ízaclokkal a jelenleg uralkodó vallás
m_egsziiletése el6~t oly hévvel üziitt, a melyhe;,: a papokkal rs
penzzt•l dolgozó .Jelenkori »missiöt« hasonlítani sem le h Pt.

'l

Dt' Lúrmi legyen az okn. tény az, hogy a zsidóság új
lelkekre nrm pülyázik. Az "as~zony« és a »terített asztal«
prozelitüi. mel:yeket mür a7. ó-korban elutasított mag<ltól, ma
sem ><il_nak .ia>ára, ha hiány7.ik az őszinte vallüsos meggyű
I(Űdé,:;. Ep ezért, mert a zsidóság hódítani nem nlmr, ragaszkodnia kell megl evő hiveihez és arra kell törekednie, hogy
ezeket utolsó szülig megtartsa. Ez núndeu kisebbségnek elslí
hütl'lessége. annál inkább oly elenyésző kisebbségnek. mint a
7.sid6ság. Tan1_1lhatuuk tehát mi is az egyházpolitikai törvények
életbelépte óta pontosan megállapított áttérési statisztibból.
Persze nem azt, hogy a »Yallás« terjed, mert ezt hinni, mi
zsidók, nem vagyunk elég naivak. sem azt. hogy szerelem és
állás gyakran erősebbek a vallásos meggyőződésnél, mert ezt
ügy is tudtuk, hanem azt, hogy a hitbuzgóságot a7. iskola és
zsinagóga utján emelni kell, hogy a felekezeti összetartozás
érzését egyházi és társadalmi illtézmények által erősíteni kell.
A.. minorittlsoknak szükségük van egy kis fanatizmusra, a mely
nH{soknak úgy sem árt, önmaguknak pedig csak használhat.
Csüggedésre azonban nincsen ok: a zászlót azelőtt is
elhagyták annyian miut most. Az apostasia oly jele!lség, mely
sem az 6-korban, midőn a 7.sid6 vallás oly ellenállhatatlan
vonzóerőt gyakorolt a népekre, sem a középkorban, midőn a
hitet vérrel pecsételték meg apúiuk, nem hiányzott. A zsidóság
fúja a száraz galyak 1etörését, a hervadt levelek lehullását
núnden veszedelem nélkül kiállja, ha a törzs egészséges. J zraél
törzse pedig évezredes élet után elég erős, hogy azt a szelet,
mely koronájáról egyes leveleket leráz, kibirja.

TJRSADALMI SZEMLR
A németek hatalmas császárja nagy birodalmál1oz é-.
egyéniségéhez méltó pompáva_l tette ~eg zarándokútját a
szentföldre. Az ó·világ történeti országamale ura, a mohammedán világ feje, népeivel . együtt örömmámorbau uszott a
megtiszteléstől és azon reménytől, hogy a hatalmas uralkodó
rumden jövendő bajt el fog hárítani. A. Kelet a romantika
hazája. A legtöbb várakozásokkal a felekezetek_voltak. eltelve.
a melyek a szent városban illő fénynyel fogadtak az lmperatort. A jeruzsálemi zsidók is megjelentek a császári zarándok
előtt, kaijukban a tóráYal, az egyetlen kincscseL mely űseikt~l.
a szent föld és szent város birtokosaitól, reájuk szúllott. Ok
csak tiszteletb<íl jelentek meg, nem vártak és nem reméltek
semmit, a világtörténet eseményei rég kijózanították a zsidókat. a Kelet első rajongóit. Jeruzsálemi hitrokonaink tehát
11em csalódtak, csupán a czionisták lettek egy reménp1yel
szegényebbek. Hiába jelent meg Dr. Herzl, a német császár a
czionisták törekvései ellen, azon nyibtkozatot tette, hogy a szent
földön mindenki a szultán sz u veréni tását tar tc zik elismerni.
Az egyetlen eredmény. melyet a czionisták elértek, a török
kormány. ez egyszer szigoruan végrehajto:t. tilalma, hogy
zsidók a szent földre betehessék lábukat, a mivel a szépen
indult zsidó gyarmatosítás ketté szakittatott. Ez a tilalom
sem szünt meg Vilmos császár zarándokutja után. Remélhető
már most, hogy a kijózanító hatás ala t t a cziOnizmus. letéve
az állami :ilmodozásról, gyakorlati czélokra fordítja eszmei
erejét, a zsidó öntudat emelésére és az ártatlanul iildözöttek
sebeinek enyhítésére. Ebben az esetben a német császár szentföldi zarándoklásából a zsidóha is h<iramlik némi haszon.
A czionizmus, melyről nézeteiuket több ízben fejtettük
ki. lángba borította az angol zsidóságot. Két tábor áll egymással szemben, a régi angolok. mint anticzionisták és a
bevándorolt oroszok. wint czionisták. Mindkét párt igazi angol
módra meetengekkel harczol. A chief-rabbi nagy beszédben szállt
síkra a czionizmus ellen. a mely miatt a cziouisták nem éppen
szent fegyverekkel rohanták meg szÓ\"al és irássaL Csakhamar
t•
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gy(ízödtünk meg az orosz-lengyel-román cs~me e~·ejéről. é.s _veszetlelmér(íl. A mozgalom régen átkelt n7. oezeanon es az UJVIiagban ,
hol sziutén nagy többségben vannak az orosz birodalomból bevándorolt. otthon keserilséggel itatott hitrokonok, nagy hull á mokat
vet. Z angwill, neves angol író. egyik el6adásában azt mondta
Yo lua az a merikaiaknak: »Kész vagyok Palesz tinában élni,
vagy Róma kebelében meghalni «. Nem l1i sszük, ~ogy gondolkozó író, ki a zsidóságot ismeri, ezt az alterna tlvát felállíthatja. H át apáink Róma kebelében haltak meg, mivelhogy
Jeruzsálemben nem tudtak élni ? A zsidók modernek lettek
é3 id egesek. Y an fájdalom oka, de nincs czélja. Az aggodalom
a zsidóság jövője miatt, mely míivelt hitrokonainkat meggyengült vallásos érzésii k és ellenálló képességük folytán megszáll ta, sokat hajt a czionizmus lra1jaiba, a mely a vallás
helyébe a zsidóknak felhánytorgatott nemzetiséget tette. Nem
látható azon bau be, hogy a czionizmus végezéljait mikép érje
el és hogy ezek elér ése után mikép lesz bajaiukon segítve.
E rre a két kérdésre hi ába ker estünk a czionizmus apostolai ná l és organ um aiban kielégítő válttszt. Hogy sok bajunk
van . azt a czionista kon gr esszusok és ujságok létezése előtt is
tudtuk.

TÁ l tS.I HALlll S~F;~IT.I:.
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á ll a Heg~« mellett. Az orthodoxia egy része Szófer Mózesr e
néz, a másik r észe Teitelbaum :'>lózesre, kiknek szellem e
müködik hitük szerint unokáikban, a pozsonyi és a szigeti
rll.bbikban . A »chaszidok« is nagykornak lettek és nem engedik magukat az »askenazok « által vezettetni, mert az askenazok az oppurtunismus el veinek hódolnak és mindenféle
engedményeket tesznek, mig a chaszidok következetesek maradnak. A chászidpárt a vezetésr e magát már azért is alkalma·
sabbnak tartja, mert az ő » hithűsége« nemcsak őszinte. de
toleráns is. Ép ez okból Ér· .Mihályfalván hir szerint nem
került kenyértörésre a dolog, de azzal a fényes tanítással
szolgált, hogy nem üdvös a hazai zsidóságra, ha azokat a
pontokat keresik, melyek az egyes részeket egymástól elválasztják, hanem inkább azoht, melyak az egészet összetartják,
.mert minden bün megboszulja magát a földön.

*
A. marmaros-szigeti r abbi folyó évi november hó 15·ére
gyülésr e hívta az ország »hitbii « rabbijait, mely 50-60 résztvevő jelenlétében Ér-Mihályfalván meg is tartatott. Sem a
meghívó, sem a határozatok, melyek a gyülésen hozattak, nem
kerültek nyilvánosságra a hirlapir·ás jegyében álló koruukLa11.
Azonban a vészkürtből, melyet az orthodox vezetőség megfuvatott, világos lett, hogy saját táborában készülő szakadásról van szó. Minden, csak kissé beavatott tudja, hogy a hazai
orthodoxnak nevezett pártban a legellentétesebb elemek kerültek egy kalap alá, ugy hogy távolabb állanak egymástól, mint
némely részei az annyiszor szidalmazott kongresszusi zsidóságtóL Pozsony közelebb áll Budapesthez, mint MarmarosSzigethez.

Pozsony engedett tt kor követeléseinek, letért a non
possumus álláspontjáról, a magyar nyelvet és irodalmat két
órám a jesivába is bebocsátotta, a német nyelv pedig ma·
holnap a jargont is kiszorítja: Sziget azonban rendületlenül

f

*
Az izr. közalap egyik feladata lévén a felekezeti iskola·
ügy támogatása és fejlesztése, nemcsak meglévőket segélyez.
hanem ujakat is alapit. Az első népiskolát valószinüleg Szlatinán fogja felállítani , hol hitrokonaink sóbánya munkások és
szegénységüknél fogva önerejükből iskolát nem tarthatnak fenn.
Nehogy a közahp azt a gyanut ébressze, hogy a vallásos meggyő
ződésre befolyást akar gyakorolni, a hitoktatást a rabbira bízza.
Azon dicséretes felfogásból indulva. ki, hogy az iskola feladata
az, hogy egyszersmind a gazdasági bajokon is enyhitsen, tervbe
'Vették egy ipariskola felállitását is. A közalap a nőképző
vajudó ügyét is dülőre akarja vinni és e ezéiból az elnökség
felhatalmazlist nyert, hogy belátása szerint járuljon hozzá az
intézet felállitásához. Remélhető, hogy az összes tényezők
egyetértö közremüködésének ::;ikcrülni fog ennek a fontos kér .
désnek közmegelégedésre való megoldása.

*
D 7•• Szidon Adolf verseczi főrabbi tiszteletére hiratn.lba
lépésének negyedszázados évfordulóján hitközsége fényes ünnepélyt rencle;~ett, melyben n. hitfelekezeteken kiYül a polgári é~
katonai hatóságok és az egész YlÍros polgársága vett részt,
lélekemelő egyértelmííséggel advún kifejezést szeretetiik wk
1
-és ragaszkodásuknak a juLiJ:íns inint. Dr. Szidon személyéhen

szél~s mlívl'ltst?g. nagy tudomünyoss:íg szeretetre méltó egyéniséggel p;írosul. J :ím bor. szelid lelkű férfiu, ki hitbuzgóságot
felvilógo odott türelemmel egyesít magában: az Isten szolg:ija, kiben kedvét leli. Tisztelt barátunkat, folyóiratunk kitünő
munkatársát, és derék hitközségét e helyről is szívből üdvözöljük.

honosít:isa. az esketések végzésére adandó engedély szab;ilyoz:ísa, a zsidó vallástörvény és az állategészségügy. Dr. :\l~ Yhaum hazánkfia, berlini rabbi, tapintatos és körültekintő
clnöldése mellett mindezen kérdéselméJ majdnem egyhangu
határozatokat fogatltak el. Ha mtír most azt kérdezzük bo•ry
mi az alapja annak, hogy a német orthodox és haladó ~·abb~k
együtt tanácskozhatnak, siít közös határozatokban állapodhatnak meg ? nem találunk más feleletet, mint azt, hogy kiizö.;
a müveltségi szinvonal. A kulturkülönbség sokkal nagyobb
válaszfal, mint az eltér{) valliisos párthoz való tartoz;ís, mert
a rabbik vallásos tekintetben alapjában véve egyenlíík, a külön hség csak a községekben rejlik. melyeket képviselnek.
E kétségtelen tényből tanulságos következtetések Yonhatók Ie
a mi viszonyainkra, melyeket az olvasóra bizunk

*
Említettük már e helyen, hogy a berlini hitközségben
a. három év előtti képviselőtestület választása alkalmával a
konzervati,•izmus zászlaja alatt küzclő párt győzött és többségre tett szert. A lefolyt cyclus alatt azonbau kitünt, hogy
a győztes pártnak volt ugyan jelszava, de nem programmja.
Bizonyára e körülmény is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
az imént lezajlott választásnál a liberalizmus hivei gyöztek és
a konzenativek összes jelöltjeit kibuktatták. A választási küzdelem igen heves volt és a választójoggal biró tagoknak majdnem a fele élt szavazatával. Az üres lármának csak egy eredménye volt, hogy a berliniek egy harmadrésze vasárnapi
istentisztelet berendezését követelte és e követelés körül mint
párt csoportosult. Intő példa arra, hogy a politikai jelszavakat, mint liberalizmus, konzervativizmus, centrum stb. nem
szabad a zsidó hitközségi életbe bevinni, mert megtéveszti az embereket, kik azt hiszik, hogy politikai hitvallomást kell tel).ni a hitközségi választó urn:inál. A politika
csunya mesterség és ments Isten, hogy onnan kölcsön vett
elvek és eszközök uralják a községi életet, melynél a fődolog
az őszinteség.

l
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A KOZSÉGKERÜLETI EL~ÖKÖK KÖRLEVELE A
LELKÉSZI JÖVEDELEMNEK AZ ÁLLAM .ALTAL
V ALÓ KIEGÉSZÍTÉSE T ARG Y ÁBAN.
A kongruatörvényről, melyet jelen számunk kutfőiben
adunk, a vallás- és közoktatásügyi minister kiadta a végreht<jtó utasításokat. Ezek alapján a községkerületi elnökök
november hóban a következ{) köl'levelet intézték a saját kerületük területén fennálló rabbiságokhoz.

Tisztelendö Rabbisági Hivatn!!

*
..iz elmult év június havának l. és 2. napJan a némctorszó.gi rabbiszövetkezet közgyűlést tartott Berlinben, melynek
tárgyalásai és határozatai egy terjedelmes füzetben e napokban láttak napvilágot. Az egyesület 146 tagjai között különböző irányu rabbik vannak, kik egymtis meggyőzöclését tisztelve, összeüllottak, hogy mindazon kérdéseket, melyek a zsidó
vall;ís közös czéljaüa vonatkmmak, tisztázzák, hogy a zsidó
vall:is érdekeit kül- és belellenség ellen megóvják. A tárgyal:is anyagtit a l{övetkező pontok képezték: a czionizmus, a
rabbi állása ~émetországhan, n rabbik özvegyei és árvái elltitá!>a, a kötelező vall:isokta tás, a prntek esti préclikáczió ru eg-

''A lelkészi jövedelem kiegészítéséről o: szóló 18!)8. évi
XIV.

törvényczikk

és

az ennek végrehajtása tárgyában

4433/98.- V. K. :M. sz. a. kibocsátott rendelet teljes szöveoét

tudomás és miheztartás végett mellékelten megküldjük.
o
A törvény 2. §-a mindazoknak a lelkészi állásoknak a
jövedelmét rendeli 800 forintra (1. a 4. §-t), illetőleo 400
forintra k~egészíttetni. a melyek 1898. évi jauuár hó 1-i~ már
rendszeresltve voltak. Igénybe vehetik tehát ezt a. kiecrészítést
~in~az?k. a ra?bi~ágok, a melyeket n ''allás- és köz~ktatás
ugyi. mimster u_r o nagyméltósága az 18H5. évi l 924. ein. sz.
a. kw.dott.. szabalyre~delet alapj;ín létesített.
A Jove<lelem kiegészítéseért - a végr. rendelet :3 -:_.l
szerint - folyamodbatik:
· s •

IZRATöl,l'rA ~lAUYAH

. J. az, a ki a r a h bis á g i h i v a t a l t vis e l í; ha
ped1~ _e~ a_ folya?wdás jogával élni nem akar, vagy ha a
rahb1sa~op h1vatal üetöltvt" nincsen:
2. az izraelita hitközség előljárósága.
l\fíndkét esetben a vallás és közoktatásiigyi minister úr
ö nagyméltósligához intézett és a végr rendeletben megkivánt
adatokkal támogatott kérvény aluliJ·ott elnökséghez 1899. évi
julius hó 30-ig nyujtand ó be. 0 l y r a b b i á ll ás, a me l y
1898. évi január hó l-ig rendszeresítve volt, df\
1899. évi julius hó 30-ig be nem jelentetett, jöved e l m i k i e g é s z í t é s b e n n e m r é s z e s í t h e t ő.
A képesítés igazolására s a jövedelem bevallására (végr.
rencl. i5. ~.) .A) és B) betükkel jelölt rovatos ívek állanak
rendelkezésre. Ha a t. Rabbiság, vagy a hitközség előljárósága
a jövedelem kiegészítését igénybe venni kivánja, sziveskedjék
ezt 1"elünk tudatni s mi az említett rovatos íveket készségesen
megküldjük, nemkülönben a netán kivánt felvilágosításokat is
megadjuk.
Megjegyezzük még, hogy előterjesztésünkre a vallás- és
közoktatásügyi minister úr ő nagyméltósága folyó évi november
hó 12-én 4179. eln. sz. a. kelt rendeletével aképpen intézkedett, hogy »a lelkészi :Ulás üresedésben léte esetében a
lelkészi minösítést igazoló adatok bevallására rendelt A) alatti
rovatos ívek. az azokra vonatkozó igazoló okmányokkal, a
lelkészi állás betöltése után lesznek bemutatandók«.
Végül felhivjuk a t. Rabbiság figyeimét a törvény 20.
§-ára és arra kérjük, hogy abban a1. esetben, ha az 1897. év
végéig akúr a t. Rabbiság, akár pedig hitközsége államsegélyt
kapott és ezt a rabbi fizetésnek HOO frtig való kiegészítésére
fordította volna, hozzánk ezt a körülményt baladék nélkül
bejelenteni s folyó évi deczember hó 15-ig a vallás és köz·
oktatásügyi minister úrhoz intézett kérvényt beküldeni szíveskedjék, melyben az 1897. év végéig engedélyezett segélyösszeg
további kiszolgáltatása kéretik mindaddig, a míg »a lelkészi
jövedelem l<iegészítéséről szóló törvény 2. ~-a teljesen végrehajtva nem lesz.« (L. a törvény 1 O. §-át.)

lZf<A.ELI'f'A }I.t\U\'AH IIWllALl\II ~'.AW·WLA'I'.
AlapszaLftlyainak v:íltoz:lsa ötu l H~JH decz. 1H-:íu tartotta az l. M. l. T. első vúl:tsztnuínyi ülését, a nwly felolvasó
gyííléssrl Yolt össze• kupesolva. A nilaszm;íny tagjai közül
jelen voltak: Kohnl'r Zsiguwnd. 8cliw~::i.r;e1· l\Iárton. 1'encr1·
P:íl, 1lli'Zr'!l Fe ren ez s llliÍsnk. ii ...;szl'sen l ~ -rn.
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Dr. Weinmann Ftilöp. kir. tanáesos. elniiki meguyitójüban v~ízolja a társulat mult évi mííködését. kiemelvén külöuiisen azt a nagyjelent6ségü tényt, hogy a bibliaforditásból az
első rész nyomtatásban megjelent. A tetszéssel fogadott meguyitó után d1-. Bán6czi .József felol va:; sa titkári jelentését.
melyben Ileszámol a társulat tevéken:vségéről. Ee-,eteli a biblia
fordításra irányuló különféle kisérlrtt"ht. melyek az utolsó
félszázadban tétettek. de eredményre nem Yezettek A szükség
oly eminens, hogy a mnltban nem magyar születésű rahbik is
vállalkozni akartak a forelitás nehéz míí.-észetére. A na~y
mű sikere az által, hogy dr. Eaeher Yilmos a szerkesztést
elvállalta. biztositva van. A. másotlik rész, a mel.'· a<: els(í
prófétákat öleli fel. készül és egy év muh·a közrl" les~ adható.
:\[int több ízben, most is lÍjra megpendíti a felolvasások ügyét.
A közönség a Iendilietes titkári jelentést éljenzéss<:'ljut::tlmazta.
Szabolcsi Miksa az elnöki megnyitó és titkári jelentés
kapesán felpanaszolja. hogy a rl' ársulat nem rrndez felolvasásokat, holott ezek a közönség érdeklődését felkeltenék A társulat egyáltalában nem fejt ki elég eleven tevékenységet, a
tagokkal nem törődik. a felolva~ások nagyon tndósak. :t szeminúriumba valók. több thémát nevez meg: a institia. ~abbathai
Uevi stb. D1·. Weinmann elnök kijelenti. hogy a fe!Yetr.tt
kérdés a választmányi ülésrn fog t:lrgyalcisra kerülni.
Követke1-ett a nyilv;ino~ gyülés tárgya. dr. Blau Lajos
felolvasilsa: A zsidó vallás jelelléről é-; jö,·őjériíl. A fl"lolms6
gondolatmenete a következ(): Konstat:ílja. hogy a mlláso'Bág
a müvelt ZKidós:íg kebelében hanyatlott. Ennek ok:ít a miíveWdés rohamosságában keresi. feltlíntetvétJ néhány von:íssal
azon kiilönbségeket. melyek a ma i és sz:íz é1T eWtti zsidtíslig
között létt>zik. A renaissan<"r nem ked,·ez a vallúsoss<ignak.
l )e ha a kultura hat:isa ala t t gyengébb lett is a zsidó
nlll:ísosság. nrm lett gyrngt;Jih a zsidtí mlhb. a mely
mimlen fPhil:ígusodást kibír. A zsidt'• valhis a hellt~u és
arabs müvt•Wdé.:scl is megbar:ítkozott és képt>::; :lz tíjkori
mííveWM~sel is megbarátkozni. \~alamint Philtí és ~faimotti<l<•,;.
a hellén és arabs korszak ebií képvi~ellii, a zsirloi vall;i,,..
amn tauait hnngsülyozzúk. Jllely<'k n kor áramlntai ftllyt.ín
dhom:ílyosultak. s1.óval aktua.lisak voltak. tígy kell ma is
, lj:írni .~~ a z~i•lö vall:ís gazdag Pszmekineséll(í] ;twkat tiizlll'
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Y\11111, nwlyekre jclenlrg sziil,ség Yan és a mrlyclnwl, hattí
L're]t' t;psé~lwn lllaradt. l•'l'lohasn nímntnt a monothPi~mn~r:t.
t'nnck YÍ~zony;ira az crköll't'ist'ght'i', az i~azs:ígos~ng, a felehadti szt'retct eszméir~. mel)"t'knck hiYatott hirdcWi a zsirlóJ,.
Felcmliti a zsidó ::;zom ba t mint:íjárn. Malakitott vas:írnapi
munkaszünetct. azon kölcsönöket, melyeket a social izmus a
biblüin:il tett. nz iirök béh prófétai eszméjének höclit:lsait a
kunyhrikhan és a trónokon és oda lwnklnclál, hogy a zsicltísúg
tan:1i gazdag irodalmában és a néplélek eleven fordsaiball
vannak letéYe. melyekből nlinden időben a sziikséghez )(épest
merit. A zsidóság nagy missióját nemcsak a multban, hanem
a jelenben éR .iö•őben elfogulatlan keresztény bölcsészek i:-;
elismerték. kik l-<özül }{enant és Harthalémy Saint Hil aü·et
idézi. Pelohasás:ít e szavakkal végzi: »A zsidósúg a •il<i.~tör
ténet nagy és me rész gondolata; osztályrésze igaz tóra c;<.;
üriik élet: nagy multja nagy jövőre kötelezi az eszmék és
l'Szmények örök és dics{) kultuszában. « A közönség, a mel_y
ntllásról és erkölcsről olvasui nem hall, a népszerű előadást
nagy tetszéssel fogadta.
Az ezután következő nilasztmányi ülésen a Társula t
agilibbáról folyt a szó. Dr. \Veiszburg és Tencer felszólalása
után lk \ITein mann elnök megnyugtató nyilatkozatokat tett
az irány ban, hogy az igazgatóság a felol vas á sok szervezésével
és a propaganda ügyével foglalkozni fo g . .A. költség\'et és1, n
mely ker eken 5000 forint kiadást és 6000 frt bevételt irányoz elő, elfoga dták.

TUDOJVIÁNY.
BRILL S.Á.l\IUEL LÖB, NÉHAI PESTI RABBISAGI
ELNÖK, BESZÉDEI.
Ide s tova két esztendeje, hogy a nagy r abbi eiköltöziitt

körűnkbőL Bizalma és barátsága. melylyel élte utolsó évtizedében, a mióta vele megismerkedni szerenesém volt, m eg ti ~ztelt
és kitüntetett, abba a szerenesés helyz etbe juttattak, hogy

talányröviclségű talmudi lapszéljegyzetei egyik részét teljes
megelégedésére feldolgozhattam és folyóiratunk ban, továbbá
a Monatsschriftban közzé tehettem. Á feledhetetlen férfiu
irodalmi hagyatéka és levelezése birtokomba jutván, ugy vélem,
nemcsak szi vem kivánságának, hanem a közóhajnak is eleget
teszek, miclőn e hagyatékból kell ő tanulmányozás alapjáu mindazt közre bocsátom, a mi az elismert nagy tudós tudományos
munkálkodáslira fényt derít és ha arnt törehzem, hogy ezzel
kapcsolatban élete folyásáról képet adjak . Azon reménynyel
kecsegtetem magam, hogy a biographia közlését már legközelebbi számunkban megkezdhetem. Először azonban oly oldalról kívánom elhunyt jelesünket bemutatni, a melyről a jelen
nemzedék nem ismerte - mint szónokot. Á jellemzést az életrajz számára tartván fenn. itt a beszédeket adom. Összesen
nyolcz van birtokomban, hat gy<iszbeszéd. egy esketési é'! egy
töredékes szombati szónoklat, melyek kivétel nélkül héber
cursiv betűkkel Yannak irva. A jelenkori olvasók egy ré:;zére
való tekintettel ezeket átírásban nyomatjuk ki, ellátva a bibliai,
talmudi és midrashelyek forráskimutatásával és egyéb jegyzetekkel. A szövegen egy betűt sem változtattunk, de a héber
neveket, mint pl. ":TJ.'SN ,.. stb. átirtuk. más héber kifejezéseket
szögletes zárjelben fordítottunk le a már emlitett okh61.
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Gyászbeszéd Brill Azriél fölött.
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NS~ •NSN •. ist auffallend, überflüssig und fast unverstandlich,
der Midrasch sollte blos sagen. nachelem er gefragt S:::~ ~;-~
jlt'~i1 jlO"O; ";,il "-p '1:-li ~ S:J1• 1'1p.:JN, WOZU und warum · ~hN ~
Es scheint also, als wollte der Midrasch nicht blos das S:::-:
S:::1· np.:JN erkli:i.ren und erweitern, sondern in Gegentheil etwas
daran verbessern, berichtigen und begrenzen. Der Sinn scheint
folgender zu sein:
An dem Sarge eines Todten, der wahrend seiner irclischen \Vanderzeit sich weder in seiner maralischen und religiösen Lebensweise, noch durch seine geistigen Yorzüge und
auch nicht dm-ch seine wissenschaftliche Bildung von den
meisten seiner Mitbrüder auszeichnete - und möge er übrigens ein redlicher, frommer und kenntnissreicher Mann gewesen
sein - da muss der j1Di:l [Leichenreclner J sich in aUgerneia
gehaltenen Lobsprüchen und Anpreisungen ergehen, da er
nich ts A usserordeotliches hervorheben, auf nich ts Specielles
hinveisen kanu, wodurch der Verbiichene sich vorzugsweise
bemerkbar machte, sich besonders auszeichnete. Der Leichenreclner muss die Schranken der .M üs"igung durchbrechen, er
muss >.ich in Übertreibungen verlieren, er kanu nicht in
wenigen, einfacheu '\V01·ten ein tl'eues Bild des Verblichenen
entwerfen.
Ringegen an elem Grabe eioes ausserorclentlichen :\lannes, der mit Tugenden geschmückt war wie seiten einer, der
einen Schatz des verschiedenartigsten Wissens besass, wie er
ka um bei J ernandern zu fiuden ist, und der du r ch Geistessti:i.rke und Denkkraft fast die meisten übertraf, da ist <lie
heilige Pflicht des jiDO lLeichenrednersJ dasjenige zu schildern, was elen V erblichenen vorzugsweise von allen Anderen
ausge2cichnet und das Oharakteristische an ihm, sowohl was
er als Mensch. als auch was er als c.::n i'I-'S,., [1'almudist]
und j1.:J; !t" N [einsichtsvoller Mann] gewe8en. den Zurückgebliebenen ins Gedachtoiss zu rufen, clarnit diese begreifen, was
sie gehabt und was sie verloreu, danlit sie sicb dadurch den
unersetzlichen Verlust zu Gemüthe nehmeu und ihu um 80
stilrker, um so liinger und emster betranern mögen.
Und
wie kanu dies würcliger, besser und eindringlicher geschehen,
als weno der )iDO in wenigen und bestimmten Zügen, nicht
aber in überschwanglicheu und allgemeinen. auf jeden passen" ,:'li
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Als Rabbi Eleazar starb, haben
seine Zeitgenossen folgenden p10!:) [Birelvers] auf ihn angewendet: »W er steigt auf aus der "Wüste gleich einer Ranchsiiule, durchwürzt von 1\Iyrrhe, \Veihrauch und jeder Art
Gewürzpulver. « In dies em p1i:i!:) [Bibelversj wird, nach der
Auffassung des l\fidrasch, die Erde, die irclisebe Welt sehr
treffend und wahr mit einer '\Vüste verglichen. Denn so wie
der Reisende in der Wüste mit Gefahren, Entbebrungen und
mannigfachen Widerwartigkeiten zu kampfen hat, ebenso ist
das Leben der meisten l\fenschen von der Wiege bis zum Grabe
ein immerwahrendes Dulden, Leiden und ein steter Kampf
gegen die harten Scblage des Geschickes. ri~ -sv wm~~ ~:ll: N~,,
W-'' "':lltl ·~':l1 klagt I,ijob: »Der Mensch hat auf dieser Welt
einen Kriegsdienst und seine Tage gleichen denen eines
Lohnarbeiters.« 4 ) D. h. der Mensch muss beides, er hat ein
doppeltes Ungemach zu bestehen, er muss kampfen wie der
Krieger, dann wieder entbehren und entsagen wie der
Taglöhner.
Die von ihrer Staubhülle befreite edle und fromme Seele
des verblichenen R. Eleazar aber wird in diesem p100 [Bibelvers], nach der Auslegung des Midrasch, mit einer gen Hirnrnel steigenden, wohlriechenden Rauch~aule verglicben, sie
wird genanot ein jt:l)) 1'11·~,,. - Und das ist auch gemeint, v~nn
der SSor~ ~·11p.i --~t:·~ ist [d~r heilige Sii.oger hetet]: iii01'1 ?~·
•(• ;·;;; 1p1~: ·m~:>lii ·~· jt:')..'::! ,.,: ·: - -=~~-' i';;:;, ln der Todes·
stunde. venn meine Seele in Rauch aufsteigt, und meine Geheine wie dürres Holz verln-enneu - der Körper bleibt liegen
wie ein Aschenhaufen, die Seele trennt sich davon und kelu·t
himmelwarts, in diesem letzten Augerrblicke stehe mir hei,
sei mir goadig und verbirg mir dein Antlitz nicht. .
Dann setzt aber der l\Iidrasch noch hinzu ,,p:l.N ''~-' i:-1~
~ S:;- was heisst »von allem Gewürzpulver « ? ":1'11 '''P '1:-11 N~N.
it:'"'11 i~"C1 nur er war ein N·p~-' S~·:l [Bibelkennerl, ein 1i~S,i Sp
[Talmudkenner]. ein Poet und ein ;t:•-, [Prediger].- Das \Y ort
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den Lob;;prüchen ein Bild des Yerblicheneu entwirft. \Yeil
a 1-,o der =-~i: des p~i:~-s [das ]<jude des Y erses ], elen die Zeitgenos en des R. Eleazar auf ih n nach seinem To de am\ tlndt>teu. nur ein allgemeines, aber eben deswegeu nichts sagendes
Lob ausspricht. als wiiren keine einzelnen, nur ihm einzig
und aliein zukommenden Vorzüge aufzuziihlen, deswegen setzt
dt•r :\Iidrasch gleichsam verbessernel hinzu: S;,,- iflN S;,~ ~;,~
" ·as heis::;t von allen Gcwürzen? jt:'-ii j~"O ·•;;;; "'P '1:"1i NSN.
rlas mu,;:; mann von R. Eleazar sagen. um ihn richtig und
~einen Y.orzügen augernessen zu schildern, er war ein N~pr" S;;.:.
t'lll ,-;-":; ':;:.: ein Poet und ein jt!'-i lBibel-, Talmudkenner,
Poe t und Darschau).
Und wie es sich mit elem i~i:.i [Trauerrede] am Sarge
verhillt, so verbilit es sich wit der :"1:J~r" [Grabstein] am Grabe,
was jenei'. was das gesprochene \Y ort für den Augenblick ist,
für die Zuhörer, das ist diese, das in Stein gellauene W ort
fiir die Leser. also für die kamrneudeu Gescblechter. Die
Auf,;chrift auf der :"1:l~r-' [Grabstein l an dem Sarge eines
ungewöhnlichen ~Iannes soll aucb nur einzig und alieiu das
euthalten, was er widdich gewesen, keine uubestimmten Lobsprüche, keine aligemeinen Anpreisungen, keine nicbtssagenden
Scllmerzensausbrücbe, sie soll eine treue und einfacbe Sebilderung seines innersten und eigentbümlichen ·wesens geben.tr. :i·:-: c~\i -;: Sr- n-:lp 1i.:l~~ N'n :irr·~:p ~V n~~~ Jj'Ji"~ :t~ .. ~ der
::\[idrasch und der J eruschal mi bernerken T~~ dies er Stelle:
SN·S~; p p;;~lt' ':l~ ,1~::1p Sv 1i':l 1S ;,;:J• -:~.:1N il',; ·.:., n~;, -n,~
;::;;-:; c;, o:; o.·r-.:i .o•p·i~~ 1i1!t"o; j'tt'1)l j'N Wtihrend also R.
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Xathan meint, class mann Prachtmonumente mit Lobsprüchen
elem Yerblichenen setzen soll, sagt R. Schimeon, man braucht
nicht viel Lobeserhebungen auf die wirklichen o·p'i:l [Frommen]
zu stellen, die Tugenden, die sie wirklicb besessen, darin
besteht ihr Andenken, die genügen um die Erinnerung an
sie lebendig zu erhalten. Eine einfache Schilderung der
Jobenswerthen Eigenschaften ist das schönste Monument eines
Frommen.
:"1:"'-.:p ~~· :"1::1~~ :lpll' :l~'i und wer diese gesehen, noch
die spi.Ltesten Geschlechter bnben gewusst, class dies die Grabstatte Racbels sei, denn der Grabstein enthielt die einfache

l.-,
Schildcruug ih re r Vorzüge und dari n fan d J eu er ein treue-.
Bibl Rachels.
Und so steht auch auf der ;;::.:~ lGrabsteiu]. clie wir
KinrlPr unserem Vater S"; [ges!.'gneten Andenkensj gesetzt
hahen, in einfacben \Vorten hervorgchoben. \\·as er wirklicb,
gr'\\ Csen und ,J eder, der sie li est, w iru ih n dari n erkenn en
niimlich: Ein o·~,; p'i:>, seine Frömmigkeit war eine Yollkommcne, entsprungen aus inuerer Gberzeugung und aus cler
Religiositiit sein es Herzens: eiu ;,-;r.i t:'~ii\: er hat un sere
;,t;•1;p;, ;,~:/'1 [heilige Tora] gelernt, ausgeiiht und gelchrt. die ~eit,
die er nicht zu seinw BerufspAichten uöthig hatte, vrnmndte
er auf Erforschung uuserer ,it:'iij::,; ,;-:,"'. auf das Stndium von
c·;·-;;:.:; o•;1t:'N- ,L.l·po:;::1 i:"t;' [Talmud, Decisoren, Kommeut:ttoreu]:
cin i'~~:ii );i1'. denn er war bewaudert in Yielen wissenscbaftlichen Gebieten, die sonst .1\Iiinnern seiner Stellung,
sriner Richtung und seines Alters ganz frenHl sind; und
ein ji:; t:''N, ein kluger und weiser l\lann, der die Zeit verstand und die l\f enseben durcbschaute. mit de ne n er iH
Berührung bm. und dessen tiefer Blick gar oft die Zukunft
erfurschte. - Aber auch das durfte nit·ht verges:seu bleibeu.
denn dadm·ch wird erst sein Bild vollrnllet. und das "ar
gleichsam die Krone aller seiner 'l'ugenden, aller seiner ,. orzüge, class er nümlich ohne Heucbelei. ohne Kriecherei uucl
Verstell ung, und g ar o ft zu seinem eigenen Sch a den und
Nachtheil und trotz der Gefahr verkanut zu wenlen. fre i.
geraele und otfen seine Meinung .Tedem sagte, elem Heicht> 11
wie elem Armen, dem Kleiuen wic elem Grosseu, dem Schwacheu
wie elem Machtigen. Er hat vielleicht dadurch mauchen verletzt, er ist Yielleicht dadurch diesem oder jeneru uahe getreten, aber der tiefer Blickeude \nts:ste, dass sein Zweck
immer ein heiliger gewesen, seine .á bsicbt immer eine reine
war. ,;·S~· Ni1l'1~~i N';! Ni'"~~N ~n- :.:p; j::l-": N.:-1:.: 'Ni1.7) \Y er 'J' ag
und N acbt in Gottes Lehren forsch t, wer ,-;-~i'.: pe~~· ;,~·S~ i:: i'
ist, uud nicht von der Natur zum Hcuchler geboren, und
uicht dUI·ch Erziehung zum Heuchler gobildet worden ist, der
besitzt nicht die \Veltklugheit, beHitzt nicht die Glatt- und
Doppelzüngigkeit, die Schmieg- und Biegsamkeit um iedem
nach Willen zu sprecben, keine eigene l\Ieinung und Úoerzeugung zu haben und aus weltlicht•n Rlicksichtl'u. kleinlicher
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Yortheile halber, um irdischer Zwecke willen die 1Vahrheit
zu verleugnen.
An deinem Grabe, verst01·bener Vater! habe ich's nun
gesagt, nicht um deinetwillen - du bedarfst ja keines Lobes
rnehr und warst in deinern ganzen Leben zu bescheiden, es
zu ~uchen - aber zu unserer Erweckung und Errnunterung,
zu meinem Troste und zum Troste meiner hinterbliebenen
Geschwister, was und wie du gewesen. - Und so ruhe denn
wohl. erblasster Vater, rube in den Herzen deiner Kinder
und Enkel, die dein herrliches Bild als :Muster ihres Lebens
aufbewahren und noch ihren spiitesten Nachkommen zur Nachahrnung. zur Richtschnur überliefern werden. ~P·,~·c• p:.· ':-1'1
.r\.::· ~pt:·:- r~ i·;~ .;,;,.':~~ .1~N J,ii,~~ , i1:~:I jJ,n.:;~ ":-tJii ,,n.:; ":I~~ it,
~~~ . : -;S~ .-;:;c·~ c·~~~~ ,..,,i~(.) p.jte·~, c~tjj';~ ~,nN ~~,,~t!', ci',tt· nn1;~
-·i~p;: .~~ ·.~-,~~t· ';;1, :,,je,,~ .'l.,
·i':X

•"''N:~ ,,

Sv:1S -~N" ·t:•N t:J~N.,
TS;: P' ;-,1:;~· o·-~:i:l is j1l:l:i,, :lm :J-~
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(Folytatása következik.)

Budapest.
') Meghalt 75 éves korában 1853-ban Pesten . hol 40 évig müködütt mint dajjan.
') i,;nekek i~neke 3.6.
3

) Levitiens rabba 30. fejezet, a vilnai kiallásban 86a
fent. Arncll
·::"::1 helyett i:::"l:l1 :J1•p1-t olvas. Tannai tulajclonképen =
misnaturlós.
') Jób 7.1.
'J Zsoltár 102,4.
') Genesis 35,20; miona Sekálim 2,:í, j. Sek. 2,7 és Genesis r. 82. fej.
(foliu 809 b).
'J Taanith 4a fent.
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KOHN SOWERIN GÖTZ.
-

Élet- és korraj z 1760 - 1850. (Fol ytatás.)

A csupán csak tanukihallgatás végett kiküldött rabbik
e szerint rövidesen törvényszékké alakultak, mely a vádlott és
tanuinak kihallgatása nélkül marasztaló itéletet hozott. Ezen
okmány alapján a szántói rabbi, bár kijelentette volt, hogy
»a két fél tanuinak vallomását Izrael nagyjai elé terjeszti
döntés végett«, tüstént meghozta a végzést, hogy Alexandersohn »eretnekséggel bemocskolt gonosztevő,« méltatlan, hogy
tovább is rabbiként müködjék. »Nem tanító, hanern tisztátalan
legyen az ő neve; községének sőt egész Izraelnek kötelessége
őt üldözni és eltávolítani, mint olyant, a ki hitetlenségre
vezet és csábít.« 1 ) Ez ítéletét azután előterjesztette az Alexandersohn iránt ellenséges indulattal viselkedő magyar chászidok
fejének, Teitelbaum Mózesnek, Sátoralj a-Új helyen, ki azt egyszerüen jó'!áhagyta. Példáját követték röviddel erre Asch JI.Ieir
gyarmati, Heller Hirsch ó-budai rabbi és végül Szófer l\Iózes. 2 )
Ez utóbbi volt az egyedüli, ki a dolgot alaposabban is
megvizsgálta és ítéletét megokolta. Szerinte Alexandersohnnak a
magánéletben tanusított vallásos könnyelmüsége szigorú megfeddést érdemel; hivatalos minőségben elkövetett hibái köYetkeztén csak eddigi községében nem lehet többé rabbi; hogy
azonban, daczára a szántói rabbi tihümának és a többi rabbik
engedélye nélkül - mert hogy ezt kérte volna, nem hiszi Csabán válóleveleket kiállított. az egyáltalában méltatlanná teszi
őt a rabbiságra.3)
A megyei hatóság hiába vette védelmébe az üldözötte_t;
rendeletének, mely a szántói rabbi i téletét semmisnek .nplvánította és a csabaiakat febzólította, hogy rabbiJUkat
továbbra is annak i3merjék el. a község vonakodásá>al szemben annál kevésbbé szerezhetett érvényt, minthogy belátta. hogy
annak eldöntésére, vajjon valaki képes-e mint rabbi ~űkötl~i~
vagy nem, a rabbik a legilletékesebbek; ezek pedig mmdathhg
')U. o. No. 1":J.
') U. o. No, 1":l és N"':>.
. _
a L. a jóváhagyást u. o. No. N S l-" némi lényegtt>lt•n eltcn·ssel
1-izófer, responsmnáhan Chóseu<Mispat l 62. sz.
MAGYAR-Zswú Sz~o:"LE.

l ö~l~l. I. Frzu.
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kilétel nélkül A.lexandersohn ellen döntöttek. Alig távozott
el a Csabára kiküldött szolgabiró, ki a megye végzését ott
kihirdette, s már is újra kitört a rabbi elleni hajsza, még
pedig az eddiginél sokkal mérgesebben. A péntek esti isteutiszteletnél nyilvánosan szidalmazták: midőn a következő napon
beszédet akart tartani, a templomszolga, kinek odakiáltották,
hogy »lökje le az istentagadót és hitebagyót«, letaszította őt
a szószékről; az ő és neje templomi ülését le~zögezték és a
gyászolók számára kijelölt padban helyezték el. Hasonló szen•edélyes támadások barátait is érték, kik nem mertek vele
nyilvánosan érintkezni, s csak éjjel keresték őt feJ.l)
Kínos helyzetében Alexandersobn a kétségbeesés erejé•el tartott ki: a községéve'l folytatott küzdelem reá nézve.
miután időkö·:ben neje egy fiúval megajándékozta, a létérti
küzdelem •olt. melyet a legvégsőig folytatott. Miután ő és
barátai hiába kisértették meg. hogy a pozsonyi rabbit kemény
itéletének vissz t vonására bírják, 2) Pestre utazott (1835. április
havában). hol a nemes Roseuthai Salamonban, a köztiszteletben állt Roseuthai Naftali 3 ) méltó fiában erélyes pártfogóra
talált. A. tudománya és jámborsága által egyaránt kitünő,
'l

r.

lt. 65. sz. XJT-xnr. pontok.

o. Xo. i'" é' i"t: : v. ö. 6. l. ll. <z. Szófer :IIózes nzt hitte,
LoQ·y A.. ijt a legdurvább mú<lon megsértette. }:szak-Magyarországon ugyanis
a ('ha'Ziilismus,al Pgyiitt az a szoká, j, elterjedt, hogy kényes helyzetJ,en bizonyos mesebeli R. llfeii· brícíl-Sesz (a csodatevő R. l\feir) tisztelet.;re pénzheli a<lományokal ajánlottak fel. CsalJán e pénzeket a pozsony
ralJbihoz kiildték. hogy Palestinába továbbítsa, Alexandersolm intézkedései
folytán azonhan ott tartolták és szegény Yagy árva g,,·ermekek vallásos
nevelésére fordítottúk. Ké,ijhh az A. inínt ellensége' inclu!atu előljái·c',
hatalmába kerítette az ille!ü gytijtöper>elyekd, feltörte azokat. , ·A.-t
" >mlgalJiró elé idéztette, hogy a pénz lwl'áfordítétsáról elszámoljon. Ez
"Ikulommal A. töhbPk közi úgy nyilatkozott volna, hogy »miután a énzt
Pozsonyba küldt,;k. Hem tudJ.atni. miféle gazemberek kapták; jobb ~olna
ott ! ·5abán a talmu<l·thora •·zéljaira felha,zn,iJni.< l: nyilatkozatról
ill"lyet külöuben A. - úllítúsa szerint - nem így tett, valamint az e~>'és;
tényállásTól elferdítt•tt jelenté't kiil•ltek l'ozsonyba, melyek szerint A." a~~
rnun<lta vulna, lwgy a pozsonyi rablJi e pénzeket sehuunai iszákosok közt
':sztotta ,zét. A. ezen állít.'dag·os nyilai kozata által Sz<.re 1· annyira sérb·e
e~·ezt" mag~t~ hogy ez ügy t<JI'otbbi fe.jleményeiben tübh izbe;I izgatott
h.~ng?n emltti fel. r,. 11. "· Xo.
ii"I.C ; 11. sz. : 70. 1. x l ..
lX. e, li5. l. XXTil.
' 103 . 1
.
') L

:"S - :"';,

'! Lakóhelye után rende"'ll •Inoói·i 1{. Naftalinak• fH'Vezt•'k.

l \l

l10zzá még vagyonos és független férfiú, az akkor még ifjú,
de már virágzásnak induló pesti község előljáróinak egyike,
még rabbikörökben is nem windennapi tekintélynek örvendett.
Az Alexandersoha által neki bemutatott okmányokból, köztük azon vallomásokból, melyeket a csabai események három
szemtanuja a tiszafüredi rabbi előtt tett, 1 ) - meggyőződést
szerzett az üldözött ártatlanságáról, kinek érdekében most befolyásának és tudományának egész sulyát latba. ve~ette. A számo.s
levélből, miket ez ügyben az ország legtekmtelyesebb rabbtjaihoz intézett, a nemesen gondolkozó, igazságszerető férfiú
fölháborodása beszél, a ki nem tudja nyugodtan nézni. hogy
egy szarencsétlen férfití fölött jog és méltányosság ellenére
itéletet mondjanak, mely >>nem kevesebb, mint halálos itélet.• 2)
Különösen bántotta, hogy az általa nagyon tisztelt pozsonyi rabbi
is ilyen itéletet hozott, s leveleiben erős szavakkal i tél te el Szófer
>>tévedését«, aki »elhamarkodv1t és meggonclolatlanúl a csabaiak
fortélyai által rászedetve. törvényellenes itéletet hozott.« 3 )
Roseuthai ajánlatára a pesti község előljárásága Szófer
1\lózesnek hét olyan rabbit terjesztett elő, ki ez ügybe eddigelé nem ártották magukat, hogy válaszszon kik hármat közülök,
a kik Csabán az összes tanukat újból kiballgassák és azután
vrgleges itéletet hozzanak, illetőleg kiegye_zést ~ozzanak létre.
Szófer ezen javaslatot. bár fölöslegesnek es czeltal~nnak ta~·
totta _ mint í•ja - a béke érdekében elfogadta es azt tanacsalt~. hogy a három rabbit sors által jelöljék ki.() Ez ~egtörté_n~
és a sors a hét rabbi közül 'Yiener Simon lovasberenyi, Len
Gedálja pásztói és Hirschfeld Hirsch aszódi ra~bit ·!~löl~~ k:.'
kiknek jünius 1 G-án (183Fí.) Miskolczon kellett osszeJOnnwk. )
1 ) 1T. o. ;\n. ~~~~ é~ ii 11 ".
'\ l-. 0 . ~'" Asch J\Ieirhez intézett le\"eléhen. R.-nak a T.-K.· han
kiilzétett levelein kíYül számo' m{t< leYele fekszik e],)ttem, melyeket alka-

lumadtún felhasználok.
.
.
. .
') c. o. Xn. t:"' Rosenthaluak egyik a moór1 rabbthoz mtezctt
h·veh;ben többek közt Pz úll: :-.- i;; o·c·r ~--:,· :"~'·~-~ ·r:r~(., -: ·~:~
il .. ~
· : ri: NSt:' ·:'!p-~~ -:c· N~rt:• ·;"~--:N· t:-:-N' ·~ i/I:N --·-:· .N ="~':
·~c· ;o~: .

1

' :'\o. N'~.
') l'. o. 15. ,z. es
'k' .. • , - f"!
5) 1 .. o. St. ~z . .A pe~ti község-nek 18~5. Ju:íju~ l 7-l-~ u1e~el't) 1 o ..
..
J
'k
k
eredetile"
l<'rauktrchen
Izrael '
vett jegyzőkünyve alapJan hanna' 1 TUi
" . , • •
• . ••

kiirüsi rahbi sorsoltatott ki, helyette awnbnn az aswLh 1ahln •z, Ie]'el,
·r - annak nem hulttun nyom:"1ra jíinni.
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?ttan a m. kir. helytartótanácsnak egy rendelete előzte
m~g oket, m~l! Alexandersohnnak benyujtott kérvénye értelmeben felszohtotta a megyét, hogy az ügy megvizsgálására
~lk~lmas ta~ukat és okmányokat, szükség esetén hatósági közbenJárassal álhtsák elő és bocsássák a kiküldött rabbik rend 1
kezésére.l)
e-

~időn ezek jtínius 20-áu l\Iiskolczra érkeztek, több
rendbeh _levelek vártak rájok, melyeknek írói, kiket mint tanukat ~e~1déztek, azt kérték, hogy ne OsaMu s egyáltalában
n~ ~-y1h·,auosan hallgassák ki őket, vallomásaikat pedig minden
k~rulmenyek. közt tit~kban tartsák. Alexaudersohn javára tudnanak ugyams vallam, de félnek, mivel az ő. ellenségei »mindazokat, k1k a rabbi mellett vannak kimélet nélk"J "ld" 'k
f"l' ] t- l
'
U
U
OZ! «,
o Je en es~e . és bá_ntalmazásokkal fenyegetik. 2)
·
A reszmt l\Ilskolczon, részint Csabán mindkét f'l . l
létében kihallgatott tanuk közül többen kl'k, elo"bb 'l e Jeden'
·" exan erh
s? n .:e~her~ vallot~ak, va~lomásaikat visszavonták, vagy módosltottak' masok, luket eléíbb uem hallgattak ki
k'k
me t k ll · t 1·
, vagy · l nem
r e_ va am, e Jesen az üldözött ártatlansága és ell f l .
val!'s k"l ·
en e e1
- a l es er o ~Sl -~1vetemültsége mellett tanuskodtak. Osak
kevesen tartottak fo un, előbbi te_rhelő vallomásaikat. 3)
Ezen tanuvallomasok alapJán a rabbi-koll .
k.
zest akart létrehozni Alexandersohn és közsé e ~~mm Iegyeclozások azonban h -- .. g ozt. Az alkumaa
- . aJatorest szenvedtek, egyrészt az előbbinek
ouk~an v~v~ JOgos. de a fenforgó körülmények között t 'l
zott koretelesem,4) másrészt pedi o- az elől'. ~ talan gyülöletén. Az elől'- , .· 0
.
Jaroságnak ha tar. _. _
Jarosag ugyams még . bb
.
meg1dezeset követelte , val amm
· t azt ho<>y
U,Ja
tanuk
.
0
a~on rabb1k, kik
Alexauclersohnt a rabbiságra 'lt t!'
.
me a annak nyilvá 't tt 'k . let u.. ket előbb
visszavonják.ö)
lll o a , !teA helyzet tehát ismét a ré .
---gl maradt, s a kiküldött
') u.

o. 17. ,;, 32.

:) Négy ilyen levelet lá.s n. o. ;•', I-III .
,> L. a tanuvallomúsokat u. o. 84 _-11 "z. es 34. sz. I-IV.
• J Teljes reltabilit.tlúst követ lt . · · ..
lJoc>anatkérést, továb há a met .... el c: ellenfelei részéről n••']
1 .·
iz"·ttott ll
szune '• k1 külö ..
J
va nos
'o'
e en~, elbo<'sátását vé "]
.
nosen arczátlan 111 ócl
me! ·ek
.. . .. .
'
g-u megterítését
·
on
j
e !JOl hol ra háramlottak. U
.,
.
mmrla~on ki!ltsé •l k
'J U. o. 41. sz.
. o ..,o. sz.
g€ me '
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rabbik kijelentették, hogy a tanúk kihallgatásával feladatukat
befejezték, s vonakodtak e gyülöletes ügyben formális itéletet
hozni. Nem mertek Szófer Mázesnek és a többi rabbinak
ellenszegülni, a kik Alexandersohnt elitélték A pesti elől
járóság unszolására végre mégis beleegyeztek, hogy a felvett
tanúvallomások alapján a kérdést elbirálják, ha Kohn Schwerin Götz »mint az országban igen tekintélyes rabbi« az elnökséget elvállalja.I)
Hogy épen őt szemelték ki erre, rabbinikus tekintélyéhez és azon körülményhez, hogy Szófer l\-fózessel szemben
már több ízben mert önálló véleményt nyilvánítani/) még
más okok is járultak.
:\Iidőn az előző évben szülővárosát meglátogatta, romelen oldalról csak az elismerés hangján hallott beszélni azon
férfiú ottani hivataloskodásáról és jelleméről, 3 ) kit most Csabán mint hitehagyót és istentagadót üldöztek. Azért hazaérkezése után annál inkább érdeklődött minden oldalról megtámadott fölelijének ügye iránt, mivel az csak az ő ajánlata
folytán kapott Magyarországon alkalmazást. A tantívallomásokat, melyek alapján Alexn,nclersohnt elitélték volt. pontos
vizsgálat alá vette, és kimutatta, hogy még az esetben is, ha
azok i~azak lennének, a zsidó vallásos szabványok értelmében
nem szolgáltatnak jogalapot a hozott ítéletre. Alexandersohn
a kérdéses esetekben vagy szigorúan a vallásos intézkedések
szerint, vagy pedig azoknak enyhébb, de azért megengedett
fölfo~~;ása szeriut és úgy járt el. hogy csak az előitélet találhatott azokban gáncsolni valót. A szántói rabbi által a tauúvallomások felvételére kiküldött rabbik pedig olyképen jártak
el, hogy •mintegy tauús<1got tettek maguk ellen. hogy űk
tudatlan laikusok«, a kik »az idevágó mllásos intézkedéseket
nem ismerik«; azonkivül pedig részrehajlóknak mutatkoztak, a
tanúk minőségét nem vizsgálták meg, sőt figyelembe se vették, s
végűl túlléptek hatáskörükön, midőn a tanúvallomásról feh·ett
jegyzőkönyvet az Alexandersohnt sújtó itélettel zárták le.•)
1 ) u. o. 54. sz.
') Roseuthai bizalmas leveleiben többször ismétli : ;'!";'!~~;; :l-;'1
"~ ~ :l-, ;'l i~ ;'l' li J 1 ', !:1 '".:l N10l!' j'i:J ;'1"1~
') u. o. No n"r".
') Kohn Schwerin véleményét, vagy helyesebben biráJatát l. u. o. ::·~
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Ez a világosan és szabatosan kifejtett véleruényezésr
m~ly az ~gyes vádpontokat röviden és találóan megvilágítja,
~ertékado lett azon rabbik és rabbi-kollegiumok számára,
klk később e kérdéssel foglalkoztak. ~Iindnyájan hivatkoznak
~ »bajai. Gaon útbaigazító ellenvetéseire «, melyekből az egész
ugy megttélésénél kiindulni szoktak.J)
N~m sokkal ezután Kohn Schwerin egyenes bizonyítékokat 1s talált Alexandersohu ártatlausága és vádlóinak
gouos~sága mellett.. A kenyerétől megfosztott és a Jegnyomasztob b helyzetbe Jutott férfiú ugyanis 1835. július havában
segélyt keresendő, Bajára ment, hol két ifjúra talált, Íök
Csabán tanítványai és az ottani eseményeknek tauúi \'Oltak.
Kérésére. Kohu Schwerin Götz, ki őket mllásos és hitelt
érdemlő ern bereknek ismerte, két rabbi-ülnök e jelenlétében
szabálysr.erűen kihallgatta öket. 2) és vallomásuk erősen merrvi~ágitotta .az Alexanclersohu ellen emelt vádak alapta!aus~
gat, valammt ellenségeinek ravasz hamisságát és durva erő
szako~k~dás~t.3) Egyidejűleg Krieshaber paksi rabbinak egy
~a, .. k~. uzlett ügyben Baján megfordult. az ottani rabbinátasi
ulnokok.
Perle~z Baruch A. és Frankel
I • D.
c.< el"tt
· ,
•
.
'
o , azon Irastette ' hogy az ő neve'ben .n
AJ exan d erso h n
beh nyilatkozatot
.
ellen terJesztett niclak annak ellenségei által koholt . , 1 k
· t' "
k
r aga ma ,
mm an o m~ga csa dicséreteset tud róla mondani.4)
E tauUYallomások hatása alatt Kohn Sch werm
· ugyauazon s a következő napokon (1!:335. julius 2 J. és 22-én) két
levelet menesztett
Pestre. .A z elsőben , me] ye t nn,osenthal Sa. ,
lamon hoz Intezett, meleg szavakban kö, .. ·
· .. ,
.
b , ·
,zom meg IfJukon
aratJának, hogy oly nemesen s férfiasau lépett f"l
,
l au ul u"ld"ozo"tt er
, deke'b en, egyúttal pedi"'
k"lo . az artato meg u c11 neki a
') L. J{apaport Henja1nin (Wolf) pápai r 11b'1 . _
.
.
a
es 1.. olleg-mrna
·
l atwzataban
l
(r;. 0 No~·~). ""~' L",,.
' nyJ•
.
)l ....
l;~ n N~ Pi''.,N'J:"i rm~'\ .. i1
j~WN·;, s a végén -t:-' 1•1 l'1~N:l c:·-~N· 1•• ~. . -· ' j " j :"1
:"111
k
.
.
•
·• •
- 11 ; J gy továbbá a pr,."' · . ll .
.·~~aJ la J n·
o1legmrn itéletében a vácinak majdnem minclen eoN'N:l~ i"N~:"! ::•w;, ·:~;, vé"iil F. l l '
. "yes pont.)ara nézve :
•
•
'
"
J an <C
~acharlásnal- f-l 'f ,
,
llltezett küT]evelében. (U. o. 72 . sz. l.
'
' zo PI M"zesl1ez
2
) U . o. No ;"'1' 1 ~ és j"~.
') F. o. 49. és 52. sz.
'! l'. o. No.,~
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vallomásokat és nyilatkozatokat, melyeket előtte s ülnökei előtt
tettek Alexandersohn javára. 1)
A másodikban, melyet Ulimann Gábrielhez intézett, a
legnyomatékosabban felszólította öt, mint a pesti község első
előljáróját, hogy »az elnyomottat mentse ki elnyomóinak hatalmából.« 2)
Ezen két levél Rosenthalt és Ullmauut, az akkori pesti
község két irányadó tagját arra birták, hogy Kohn Schwerint
az Alexaodersohn ügyének eldöntésére kiküldött rabbi-kollegium elnökének jelöljék ki. Ö e tisztséget elfogadta, mire a
három rabbi, ki eddig vonakodott a birói tisztet elvállalni,
most már az ő tekintélye által fedezve, azt készséggel elfogadta. Minthogy azonban vele együtt most négy tagból állott
volna a kollegium, a szavazategyenlőség lehetőségével szemben, a pesti rabbisági ülnök Oppenheimer (Kromau) Simon
ötödiknek csatlakozott hozzájuk. A tanácskozások az előljáró·
ság jelenlétében, nyil vánosan folytak le.
Az Alexandersohnt teljesen rehabilitáló itélet vaJamenynyi ellene emelt vádat hamisnak és alaptalannak nyilvání.to.tta,
őt marrát pedig képesnek és méltónak arra., hogy rabbiluvatalt vi:eljen. l\Iinthogy azouban fájdalmában és izgatottságában tekintélyes rabbikkal szemben illetlen beszédekre ragadtatta el magát: három rabbi előtt barátságos inté:; t vegyen,
egyúttal pedig arra köteleztetik, hogy ezentúl rituális kérdésekben csak akkor használja :tz enyhébb gyakorlatot, hn az
az általánosau befogadott gyakorlatnak, nem pedig egyes ra,bhinikus tekintély nézetének felel meg. A 800 forintra rúgó
kártérítési összegnek, melyet ő a csabai hitközségtől követel,
végleges megállapítása a pesti eliíljáróság belát:í.sára, esetleg
az erre illetékes hatóság itéletére bizatik. 3)

') u. o. No :"!"~. Roseuthai e tanúvallomá,okat hekilitlötte ~zú
I'Pmek. kinek udv,trias, de határozott szavakban •Wadta. ho~y A.-t Pgyol<lalú. é• ré,zrehajló értesülések alapján it<•lte el. (U. o. '·~).
') Kövel kezik a pesti kötRégnek K. ~dJ.·hez intézett ]t>,·e]Phöl.
(u. o. 54. sz.).
') U. o. Xo ;"~ összevetve 5~. '' · J::rre von:ttkozólag a pesti PI<Hját·óságuak 1 R:l!>. szeptember 6-án tartott ülésének jegyz(lkönyvéhen az
áll, hogy •a c~ahai község uP-ki (Alexanclersohunakl kiatl[t<ai és kült'<'gei
méltáuyos mPg-térít•'sére ~Oli frtot, lizt>ssen.c t'gyi(lejiilt>g a u~gy idegen
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.Azonnal az itélet meghozatala után Kohn Schwerin
(18:35. szept. 4:-én) levelet irt Szófer Mózesnek, kinek vázlatos áttekintést nyújt az eddig történtekről. Tanúk, kik részben érdekeh·e voltak, részben hitelt nem érdemelnek, részben
pedig a csabaiak erőszakos terrorismusa alatt állottak, vallomást tettek, melyuek alapjáu kiváló rabbik, köztük maga
Szófer is. oly itéletet hoztak, »mely három ember E'lete ellen
irányul: .Alexandersohn, neje és kis fiacskája ellen.« Ö - Kohn
Schwerin - hallgatott a hiblia szavaira : »N e állj tétlenül,
ha felebarátod életveszélyben forog«, s miután időközben elfogulatlan, hiteles tanúk jelentkeztek nála, kik .Alexandersohn
janira >allottak. ezt isteni újjmutatásnak tekintette. » Midőn
tehát - így folytatja tovább - a pesti község előljárásága
felszólított, hogy ez ügyet megvizsgáljam, hogy e három ember élete esetleg megmentessék, e nemesek és előkelők fölszólításából kivettem, hogy mily nagy részvéttel viseltetnek
az elnyomott és megbántott rabbi Alexandersohn irányában,
minthogy ez idegen egy idegen országban s a bibliai parancsolat meghagyja: Szeresd az idegent. E nemesek ragaszkodnak az isteni tanhoz és megőrzik atyáik hagyományát, hogy
könyörületesek legyünk és szeretetet és irgalmat gyakoroljunk mindenkivel szemben. Miért legyek én kevesebb, mint
ők ?c Ezért engedett a hozzá intézett fels7.6lításnak s birótársaival együtt behatóan megvizsgálta az Alexandersohn
ellen emelt vádakat. A~ összes körűlmények szigorú mérlegelése után az ő javára döntöttek s öt rehabilitáltnak nyilvánították. Ha megengedték volna, hogy »semmirekellő emherek_ magukhoz hasonlókat tanúkként felállítanak, s így
rabbiJukat, ki őket a jóra vezeti és rossz cselekedeteik miatt
rendreutasítj a, rágalmazzák és rossz hírbe keverjék: segédkezet nyújtottak volna gonosztevőknek, és számos kisebb-nagyobb ,község r_a~b-~jának _existenczi~j~t veszélyeztették volna.«I)
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I{ohn Schwerin és kollegiurna ártatlannak találták. Ez itélet
ellen természetesen semmi ellenvetést nem tesz, de boldognak
érzi magát, hogy az ügy eldöntése nem reá (Szóferra) volt
bízva. 1 )
Ezzel tehát Alexandersohn ügye reá nézve előnyös fordulatot vett, de önfejüsége és hevessége mindent elrontott.
Ö maga kifogásolta az őt rehabilitáló itéletet. Ha ugyanis ez
itélet értelmében jogosítva van és méltó arra, hogy rabbiállást betöltsön: akkor szerződésének erejénél fogva, ő to·
vábhra is a csabai község rabbija. Kárpótlást nem fogadhat
el, hanem követeli, hogy helyezzék vissza hivatalába. Ezt
azonban még az előnyére ítélő rabbi-bizottság sem akarta
kimondani, mert mindazok után, a mik közte és községe közt
történtek már eleve ki volt zárva lehetősége annak, hogy
ő tovább~·a is megmaradjon csabai állásában. Ö pedig épen
ezt követelte és makacsul vonakodott az eléje terjesztett itéletet aláirásával elismerni. N em is kézbesítették tehát neki 2 )
és a mbbi-kollegium eredmény nélkül oszlott szét. A nyilvánosan
tartott tárgyalások, melyek az ellene emelt vádak alaptalanságát beigazolták, mindazáltal erkölcsi vívmányt hoztak neki,
mely öt egy végső, bár kevés reménynyel kecsegtető kisérleti·e buzdította. Rosenthainak tanácsát követve, 3 ) Pozsonyba
utazott Szóferhez. Ez nem barátságtalanul fogadta és azt
tanácsolta neki, hogy egy-két évig maradjon nyugodtan és
éljen tanulmányainak, mire ő maga is azon lesz, hogy más
rabbihivatalt szerezzen neki 4 ) De Alexandersohn annál kevésbbé követhette ezen magában véve jó tanácsot, mivel tényleg nem volt abban a helyzetben, hogy »nyugodtan üljön és
tanuljon«, mert kénytelen volt nyomorgó családjának kenyeret
szerezni. A7. elkeseredett férfiú most csak az önvédelem és per
utjára volt utalva. mi reá nézve végzetessé vált. A magyar kir.
helytartó-tanácsnál megsürgette a borsodmegyei hatóságnál
folyamatban levő pörét, melyet a csabai község ellen indított,
') U. o. No li"~.
') U. o. 59. sz. A pPsti község imttár:1ban hiába kerestem; a fogalmazvii•.yt Rosenthal kézirati hagyatékából Biichler P .. móri ruhhi úr
bocsátotta rendelkezésemre.
•) U. o. No 1"~.
•) u. o. No n""·

lilL

ld)IIN

sÜIUFJ ..

:tzután pedig, miut bolygó z·abbi kiment a nagy világba.. Nem
tíj állást. nem biztos kenyeret keresett, hanem elégtételt, ellenségeinek megfenyítését, mindenokelőtt pedig hivatalába való
visszahelyezését. A jogról, melyet erre tartott, nem monclott
l r soha és mind végig csabai rabbi -nak neve~: te magát. Y árosról városra. országról or~z:igra vándorolt, minclenütt szóval
é~ ir:í~ban k,,serü panaszt emelve az öt ért méltatlanság
miatt é a magyar rabbik ellen, kik őt jogtabnút elitélték.
}[inJlcniitt ajánlóleveleket és véleményezéseket gyüjtött a rabbiknál és zsidó tudósokn:il jogigényének támogatására és azon
czélra, hogy a községeknél és magánosoknál pénzt gyűjthes
sen piirére, melyet daczám minden sikertelenségének, sze n vedél y ly el folytatott. Hogy ne épen alamizsnát kérjen, elMizeté eket gyüjtött egy pürének történetével foglalkozó l<önyvrc,
melyet becsületének oltalmazására é;; clleneinek leleplezésére
szándékozott kiadni.
Kezdetben csakugyan erkölcsi sikereket ért el. Rappaport Benjamin (Wolf), az ősz pápai förabbi, valamint a prágai
ralJbinátus, az eléjük terjesztett hiteles tanúvallomások s
egyéb okmányok alapján, beható vizsgála.t alü. vették ügyét
(;S a leghatározottabban elitélték azoknak eljárását, kik {)t
elitéltékij Hozzájuk csatlakoztak Ausztria é~ N émctország
legtekintélyesebb rabbijai, siJt a berlini rabhínátus egyencsen fel>;zólitotta Szófert, hogy érthetetlen eljárását Alcxandersohu
iránt n('gy héten helU! ignzolj:t, illetőleg megmagyarázza.g)
Különös feltiinést keltett az 1839. ápriliH 22-éről kelt nyilt
körlevél, melyet Franl,el z:;ucháriás, akkor drezdai főrabbi,
NzGferhez intézett, ép ügy a minden 11d variasság:t mellett határozott hang miatt, mclyhcn {jt felszólitotta, lwgy az erkölcsileg és anyagilag tönkretett ft)rfiún elkövetett jogtalansügot
jóv:i tegye, mint az által, hogy Frankel hibáján kivül csak a
hires pozsonyi rabbi halála után jelent meg, még pedig azon
ke"erü vádak kiséretében, melyeket Alexandersohn éinhatalmnlag hozzáfúzött a közben elhunyt ellen.a)
1
) U. o. No te"~, ~~'; {~~ 7:L sx
') 1;. o. No 1";.

') A körlevelet 18:39. április 22-én kiilclte .Pl T
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A hírhedt csabai rabbipör ilyformán majdnem az
egész európai zsidóságot foglalkoztatta és az ismeretlen, a
világtól távol eső felsőmagyarországi falucskának szomoru
nevezetességet kölcsönzött, melyet A.lexandersobn mind távolabb köriil<be terjesztett. A Kárpátoktól és Visztulá,tól egész
az A tlan ti oczeánig, a Földközi teugert61 egész az Eszaki- és
Keleti tengerig vándorolt; ismételten bebarangol ta :Magyarországot, n.z összes osztrák tartományokat és :N émetországot.
Horvátországon, Trieszten és Velenczén keresztül beutazta
egész Olaszországot, azután Francziaországot, Belgium?t, _Németalfölclet, Dán iát és Angolországot 1 ) és szenvedesemek
megható módou előadott, okmányokkal. támogatot~ tö~·ténete,
melyet a zsidó sajtóban és külön rö1matokbau Js targyalt,
mindenütt részvétet keltett irányában. Az ő pörét egyuttal a
fölvilágosodás küzdelmének tekintették a sötét zelotizmus_ ellen a nyugoti Európában már elfogadott m0dern vallasos
irá~1 y ellentétének a középkori fanatizmussal és <lurm_ miíveletlenséggel. Az ő » Becsiiletmentése« közel harmadfel e~er
előfizetőre talált. köztuk a7. akkori modern zsidóság legtekmtélyesehh és legünnepeltebb emberei. ele nemesen gondol~odó,
szabadel vü keresztények is, egyebek köz t báró Eötvös ,Jozsef,
Stanicovich érsek és a borsodmegyei vezérfér fiak. 2) Ra bbik,
előljárók és kiváló állü.su vagy nevü férfiak aláirásukat _hoszszabb-rövidcbh megjc:gyzésekkelliisérték, melyek n. »f~nat1zmus
ártatlan áldozatát« 3) ép oly melegen ajánlották, mmt elleufeleinek »rabbinikus-farizeusi üldözési szellemrt« a leghatározottabbau elitélték!)
kel levelét J. 11 . o. :;.; 0 t:":. a már PZ ?v július 12-<·n Hambnrg-ban kia<lott
n<•met forelitását. u. o. J 25. l. kiivv.
') .\. '1'- K. megjelenése ig beutazolt or,;ztigok és városok az •elüfi7.eWk sorozat>thúl• (u. o. XVH-XXXIL ohl.), \'ala"..ínt •az elűflzet<:> urak
itéleteiiJc)l (u. o. 1 ~ 7 _ 1 ;,~. 1. n~met. fmnczia, hollanrl, ang-ol és olasz.
;,:s- G2. 1. pedig hé her nyelven) J'Onto,an megállapítható.
•1 Eiitvi;s &s Fltankovich a pesti eWtizetiik (u. o. 28. l.) ki,zütt ~Zf'
repelnck, a misknlc'ziak küzött az alispán, szolgabir:'•, ~alamint egy odavaló hreszt.ény ügyvéd és /Zyógyszeré". (C n. ~~\I. ~-ld . ). _G~-M R•·viczky A,Jam borsodmegyei füi,pílllnl\k ajúnlattal k1'e1·t Plofbeh·"et u. "·
141. lapon.
') :l.nnz u . <J. 1:17. 1.
') r.andau )f. B. 11. o. 14~. l.
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Több mint tiz évi szüntelen bolyongás után végre kiadhatta régóta hirdetett könyvét. 1 ) De a »Becsületmentés«
csupán c ak az ügyére vonatkozó, saját megjegyzéseivel ellátott okmányokat tartalmazza. Szenvedéseinek részletes előadá
sát, melyre itt ismételten rámutat, nyugalom és pénz hiányában, már nem adhatt:1 ki.

Időközben ugyanis pöre, bár a legszívósabb kitartással
folytatta, s e ezéiból kétszer is huzamosabb időre Magyarországba jött, kedvezőtlenül folyt rá né.zve.
Kezdetben úgy látszott, mintha a borsodmegyei hatóságok komolyan foglalkoznának ügyével. Röviddel azután, hogy
a Pestre hivott rabbi-kollegium feloszlott, Kohn Schwerint,
mint annak elnökét, a bácskai hatóság utján felszólította,
hogy jelentést tegyen ezen kollegium tárgyalásainak lefolyásáról
és eredményéről, mire 'ő beküldte jelentését 1835. deczember í-én, még pedig .A.lexandersohnra nézve határozottan
kedvező értelemben. 9) .A. röviddel ezután a tiszafüredi rabbinátus előtt folyt tanúkihallgatás 3 ) is, úgy látszik, a törvényszéki vizsgálat czéljainak szolgált. Az akkori törvény~rezés
lassú meneténél fogva azonban határozott döntésre annál
ke-vésbbé került az ügy, mivel oly természetű volt, hogy a
törvényszék önállóan nem ítélbette meg, a rabbik részéről
pedig homlokegyenest ellenkező vélemények feküdtek előtte.
Igy történt, hogy a pör még két évvel később is a vizsgálat starliumában volt, és a törvényszék még mindig hallgatott ki tanúkat. Alexandersohn hiába sürgette ügyét befolyásos bécsi személyiségek által; a magyar helytartótanács csak
l 838. év közepe táj án döntött. még pedig oly értelemben, hogy
elmozdítása ügyében egy, persze nem létező »magasabb rabbinátushoz"" appelláljon, a csabai község elleni pénzbeli keresetét
pedig a miskolczi uriszéknél nyujtsa be. 4 ) Pöre ilyformán még
húzódott egy ideig, végre teljesen fennakadt.
A hosszú eredménytelen pör elnyelte vagyonának romjait és min_dent, _a mit ~tazása k~~ben mint előfizetési pénzeket és egyebb tamagatasokat gyűJtött. »Becsületmentésének«

u.
r.
') u.
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o. 58-9. sz.
o. 60. sz.
o. 67. sz.

') 1847-ben. Ennek ~lőzményeiről 1 a be
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t. t

veze es u. o. III-XYI. l.

megjelenésével összes segélyforrásai elapadtak; a nyih-ános
részvét lassankint megbénult, barátai kimerültek, vagy teljesen elfordultak tőle, különösen :Magyarországon, hol ellenségei azon rágalmat terjesztették, hogy ő kikeresztelkedett.
Kihívó modora és a magyar rabbik és törvényszékek ellen
szakadatlauúl folytatott mértéktelen támadásai megfosztották
őt előbbi pártfogóinak jóindulatától, még Kohn Scbwerin is
idővel egészen elfordult tőle.
.A. minden hibái mellett is sajnálatra méltó ember mind
mélyebbre, végre koldussá sülyedt, ki élete végéig pihenés
nélkül bolyongott, és hivatkozva az őt ért méltatlanságra, segélyt nemcsak ké1·t, hanem heves modorában, rövidesen köz:etelt.1) Végre rövid betegség után 1869. november 24-én halt
meg az ó-budai zsidó kórházban, hol mint mogorva, folytou
zsémbeskedő embert ismerték. Az ottani sirkertben találta
meg harminczöt évi vándorlás után végső nyughelyét, 1nelyet
kő nem jelöl. .A. »csabai rab bit « az annak idején sokat
emlegetett »Tapolcsányi Mordechai « mellett temették eJ.2)

IX. A bajai tüzvész s az ottani zsidó község ujjászertezése.
1840-ben Baját egy olyan csapás érte, mely a virágzó
Dunaparti városkát csaknem elpusztította. l\lájus l-én, egy
pénteki napon, déli órában történt, hogy a város legvégén egy
pék házában tűz ütött ki és őrületes gyorsasággal terjedt.
Amint Kobn Schwerin néhány évvel késöbb egy zsinagógiai
szónoklatban elbeszéli,a) J>előbb nagy szárazság volt, akkor
pedig vihar és forgószél dühöngött, mely égő gerendákat
dobott három utczán át, úgy hogy mindenkinek ott kellett
hagynia mindenét, hogy csupáncs11k életét megmentse, és két
ór a alatt az egész város elejétől végéi7, 200 0 és néhány Láz
') Igy tette azt. midőn rövidd~l halála ('].';tt nálam is me~f~mlult.
•) Az Alexandersohn hal>tlára és temet(sére vonatkozó allatot
az ú-hudai izraelita kórház "Onduokának küszöniim. ki az oltani •ehevru
kadischa-. halotti lajstromáb:l közülte velem a következő jegyzéket is :
s"'"'il 1'LO..,
'"''' i.'~•""~..,.~·.,..,_. .. , .. .._ ~
..,..,, .., _,....
, •..,..,'-,_. ':"l""
'""'"'.
, ... 111
7 - ••1 ~~
1.. n.j"''•'
•
1
') Az új zsinagóga felavatú>ára írt n(,uwt heszétléhen. .\ hdjai
tűzvészről l. f;chünberger Andrea<, llenekhnd.t des grvS>en Br."Jues in Hnj.1
(!'est 1 ~-U, ~·).
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számos teli raktárral, a lángok martaléka lett.« A nagyobbára
7.sindelyekkel, náddal vagy szalmával fedett lakóházak közül
csak kevés lett megkimélve, a templomok harangjai is lezuhantak a hirtelen lángba borult tomyokból, hogy azon tűzvészben
némuljanak el, melyet az imént ércz torkukkal jeleztek. A két.ségbeesett lakosok égő házsorok és lezuhanó gerendc~k közt
menekültek a lángokból, melyeknek több emberélet 1s esett
áldozatul. A legtöbb menekülő a szabadon fekvő Dunapart
felé sietett, a hová a 81 éves Kohn Schwerint is vitték, míg
neje, amit azonban csak a rákövetkező napon tudott meg, egy
szomszédos faluba menekült. A recsegő tűzeső és a felvillanó
üszkök által megvílágított, szabad ég alatt eltöltött éjjelre
szomorú szombat virradt. A csaknem teljesen elhamvasztatott
Yáros füstölgő, fekete romhalmaz volt, a melyhől még nyolcz
nappal ké•őbb lángok törtek ki. A zsinagóga, a vele szemben
levő községháza, a ritualis fürdő, az átutazó szegényeknek
egyúttal éjjeli szállásul szolgáló kórház és az iskolaépület
teljesen leégtelr. A zsidó község összes tagjai közül csupán
három lett megkimélve a katastrófától, a többi a szó szoros
értelmében koldusbotra jutott.
Ezek közé tartozott Kohn Schwerin. A község házában
levő lakása, valamint a saját, anyósától örökölt háza, melyben
az én szüleim laktak, leégtek; egyéb vagyonával elpusztult
gazdag könyvtára és elhamvadtak irományai, melyeknek vesztét,
mint később egyre ismételte, leginkább fájlalta. 'l'öbb kéziratban
levő terjedelmes munkája és egyéb tudományos feljegyzései,
a hozzáintézett kérelések és az azokra adott döntéseinek, vagy
felvilágosításainak másolatai, valamint terjedelmes levelezése,
melyet tanítványaival, községekkel, rabbikkal és talmudtudósokkal folytatott, egy több mint félszázados ernyedetlen munkásság é,; gyüjtő szargalom gonelosan őrzött gyümölcsei, egy
óra alatt elpusztultak.
Mig a hajléktalanok, »köztük betegek és gyermekágyas

nők újszölött, mezitelen gyermekeikkel, a hideg éjjeleken
gyakran esőben és fagybau a szabad ég alatt kemény földön
1
nyomorogtak« ) az ~ggastyán egyelőre menecléket talált vejénél,
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házát, mely ismételten tüzet fogott, életének veszélyeztetésével
szerencsésen megmentette. Később egy leégett háznak kormos
falai közt ideiglenes lakást rendeztek be számára, a honnét
a cleszkatet<'ín átszivárgó es{ít gyakran csatornákon kellett
levezetni .
Ott kereste őt fel a bonyhádi község küldöttsége,
mely sürgősen meghívta, jöjjön oda és maradjon nálok elpusztult községének helyreállításáig; szükségleteiröl majd ők
fognak gondoskodni. A Heller Hirsch t;i\rozta óta elárvult
bonyhádi község, jól tudva, hogy Kohn Schwerin egy egyenes
meghivást visszautasítana, ezen formát Yálasztotta, hogy az ősz
rabbit, mint remélte, ttl.rtósan megnyerje és sütkérezzék egy
»nagy világosság« utolsó sugaraiban, melyek a természet kérlelhetlen törvénye szerint már nem sokáig ragyoghattak Kohn
Schwerin a meghivást köszönettel, ele határozottan "l'isszautasította. A községet, azt felelte, midőn bajban van, nem hagyhatja el; ott kiván ő meghalni. ahol oly sokáig működött és
annyi hűséges ragaszkodást tapasztalt. és a hol most a község
érdekében nagy munka vár rá.

Ö maga ugyanis már nemsokára megszabadult a legnyomasztóbb gondok alól. A bácsmegyei Csép faluban lakó
öcscse Sándor (Gutkind), egy jómódú kereskedő, kinek jóságos,
jámbor szive becsületet szerzett nevének. 1) gyorsan nyujtotta
neki az első tetemes segélyt. Schwerinben lakó fivérei, valamint néhány barátja és tisztelőj f'. u eyezetesen a prágai J ernsalem bankháznak főnöke. aki egykor tanítványa volt, szintén
siettek, hogy őt szorult helyzetéből kiragadják, úgy hogy
köri.ilbelül l O hónappal a tűzvé,.;z utá u (l 8 !l. márcziu,;áhan)
már házának újraépítéséhez foghatott.
Sokkal kechezőtlenebb helyzetben volt községe. bár a
' A Bajúra <'rkPzett r;bü •t•letnPRel>li --~·'lyezé5ekc laj<trom:íh:\n
(S.:hönhergenlél, i. h . :.u. l.) olvasható: >,\lexantlet· Cohn lsHP!Ít in
Csé]J 71! ll. fiir~; AIJ~·emeine un<l 70 ti. <ler lsrneliten Gemeintie zut· Syna::tn~J;•. l\li•lün 3 ~vvel késöbb Hajára ki>ltüze>tt, a sátoros ünnep félünnepén.
teh>tt feljr<en swlmtlun idöuen, vétetett fel a ('lwna-Kadisa küteléki-lw.
' ez alk~tlummul >felvételi <líj« ezimén llltl l'rtot tett le k(.,zpénzben, mi
a legnagyobiJ összeg, melyet a hajai régi •('hena-küt~yv. hasonló es~>
tekné! felmut.at. J,. ott a :l"~n-búl való felví•tel nt:in: ':>:p.,; )"•,., i:·~~;-:

'j·~ s~;, im, 1 ~~~·
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szomszéd községek, köztük első sorban a paksi és a bonyhádi,
azonnal a tűzvész ut:in kenyeret és pénzbeli adományokat
küldtek a nyomor szinhelyére.I) A leégettek, hajlék, ruha és
olykor eledel hiányában, nagyrészt elszéledtek, köztük a község
fizetés nélkül maradt, koldusbotra jutott hivatalnokai.
Ezen válságos időkben a már nyolczvan évet tulhaladott
rabbi lankadatlau tevékenységet fejtett ki. Felhivással, mely
megkapó szavakkal elbeszéli a Baja városát ért veszedelmet,
megkereste a haza községeit és rabbijait, valamint bel- és
külföldi barátait és tanítványait, nyujtsanak segédkezet elpusztult községe helyreállíiásához, elhamvasztott zsinagógája és
rituális fürdője felépítéséhcz. 2)
S a Kohn Schwerin ünnepelt neve álta,l felserkentett
zsidó jótékonyság fényesen nyilatkozott meg. 1Iinden olelalról
az akkori viszonyokhoz képest jelentékeny adományok folytak
be, melyeket a mennyiben az ő czimére érkeztek, egy bizottságnak adott át, melyuek élén a jómódú és tekintélyes Politzer
Iguácz állt, kinek házát a tíízvész megkimél te 3 ) A megfelelő
módon felosztott segélyezések enyhítették az első és legnyomasztóbb szükséget; a szétszórt községi tagok lassanként
visszatértek, sőt újakkal gyarapodtak, a kiket a süríí építkezések s új berendezések által lendületet. nyert kereskedelem
odaédesgetett. A várossal, mely szebben és barátságosabban,
mint azelőtt, kezdett hamvaiból kiemelkedni, a község is új
életre ébredt, még pedig aránylag oly rövid idő alat, hogy
Kohn Schwerin a hamaros újjáalapítására, mint a gonelviselés
csodaszerü kegyelmére utalhatotU)
A zsinagóga újraépítése, melyhez alig két évvel a tűzvész
után fogtak, alkalmat szolgálta tot t viszályokra az addig oly
békés község kebelében, valamint az első és egyszersmind
'J L. Schöuberger i. h. 35. l.
') A felhívá< fogalmazványa K. Sch. koze irá<ában fek,zik elűttem.
3
) A fent említett felhivás hátlapján K. Neh. kezeirásával t-llálható

a nál;\ befolyt és J>olitzer Ignácznak >ttadott ariományoknak ebii lajstroma,
•mindössze 995 frt o. e. és egy <larah vászon«. A legjelentékenyebb adomány
a prágai, illetőleg csehországi (,i;'ir=,i1 JN~;::~) 800 frttal; a kecskeméti
küzség 2ö frttal szerepel, ugyanannyival Deutsch Ignt.cz Ararlrúl, a hatvani
Deutscll csalárinak törr.satyjd, aki mint K. l:lch. tanítványa, hosszabb irleig
élt anuak házálJan.
'J Igy K. Scli.
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utolsó egyenetlenségekre, melyek Kobo Schwerin sok évi hivatalos müködése alatt közte és községe közt valaba felmerültek.
Egy nagy katasztrófa után, mely a meglevőt megsemmisítette, nem ritkán azon törekvés jut érvényre, hogy a
régivel teljesen felhagyjanak és nemcsak újat, hanem a legújabbat tegyék helyébe. A fenforgó esetben ezt a ~ legújabbat«
a pesti, úgynevezett »Kar-templom« berendezésében és isteni
tiszteletében látták, melyeknek szándékba vett utánzása éppen
akkor néhány községben, mint például Győrött, heves viszályokat keltett.!) Így történt, hogy a bajai község néhány
előkelő tagja most a mellett kardoskodott, hogy a pesti újításokat, melyekkel az ottani vásárok alkalmával megismerkedtek
behozzák az épülőfélben levő új zsinagógába.
Hoz<~ájuk csatlakoztak többen a község fiatalabb, valamint a nem rég beköltözött új tagjai közül, mig a régi község
couservativ magva ezen újítások behozatala ellen foglalt állást.
Kohn Schwerin az ő meggyőződésével és rokonszenvével természetesen az utóbbiak táboráhan volt, de azért
igazi Abrorridának bizonyult, >aki a békét szereti és keresi.«
Mint első, a » bimah«- vagy »álmemor« kérdése vettetett fel.
Az emel vé oy, a melyen a tórából való felolvasások tartatnak, a leégett templomban, befogadott régi szokás szerint,
a zsinagóga közepén állott: az új épületheu közvetlen ül a
» szentség ládája<< elé akarták elhelyezni. már csak azért is,
mivel igy a zsinagóga közepén helyt nyertek több imaszékre,
melynek eladása, vagy bérbeadása a szerény községi pén..:tárnak kapóra jött volna. A »bimáh«-nak áthelyezését, mely
nem kevés községben elkeseredett pártviszályokra adott alkalmat, Szófer Mózes ~) és Lippmann szerdahelyi rabbi, 3) vallásilag meg nem engedhetőnek nyilvánították. Kohn Schwerin
elvben szintén ezen újítás ellen nyilatkozott, de miut a ·béke
és nyugalom embere• bár nehéz szívvel felhagyott az ellene
folytatott küzdelemmel. Mindawnáltal azon reménynyel kecsegtette magát, hogy a templom építése, pénzszüke miatt, csak
lassan fog haladni és ő közben időt nyer, a ten-ezett újítást
')Ezt ketiervesen elpanaszolja Freyer, győri rallllinak egy K. Seh.-hez
intézett ellittern fekvő levele.
') Respp. ürach -Chajjim 2H. sz.
;l) I,~Y' :l,, ri;t•;, r;;.-~ ~:-~;,p Pozsony lö43.
;\L,GY.\R-Z'IDÓ SzmtLE. lti99. I. fTt>;T.
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meghiúsítani. A község nzonbau egy 1-edvező feltételek mellett neki felajánlott n:•gyobb kölcsön által azon helyzetbe
jutott. hogy n z építkezést erél) esen folytathatta, és az új bajai
templom egyike az ebő zsinagóg1tknak lett hazánkban, hol a
»bimah ~ közvetlen a frigy l ada előtt van elhelyezve.!)
Sokkal kiinuyebben megegye:.:hettek a tenezett UJ
»templomi rendszabályzat << -nt né~ve. Ebben többnyire külső
ségekrlíl volt szó. melyek. jóllehet ré~zbe11 szintén eltértek a
régi szokásoktól, de még Kohu Sclmerin conservativ álláspontjábólmegitélYe sem nyomtak annyit, mint a köz~ég békéjének
fenntartása. a melyuek ő itt is hozott egynémely áldozatot,
amit mere> orthodox oldalról rossz néven vettek tőle. Ez az
új •templomi rendszabályzat e ,~) mely ismételten hangsúlyozza,
hogy a » közégnek minclen haszontalan megterhelése« 3) elkerülendő, hű képét nyújtja az akkori időkben modern intézményekért küzdő hitközségnek, és több olyan határozatot tartalmaz. mely még ma sem multa idejét.
A község, azt határozza, fizet l U férfit, köztök :-3 talmud.
tanulót 4 ), a kiknek az istentisztelet kezdetére meghatározott
időben pontosan a templomhan kell lenniök. Szombat- és ünnepnapokon a délelőtti i~teutisztelet mindig 8 órakor kezdődik,
»és a kántor ne énekeljen többet, mint a mennyi szükséges.
hogy a községnek ne essék terhére, semmi szín alatt pedig
tovább 3 óránál«. Az eudig <.Iivó templomba hívó kopogásnak
(Schulklopfen) modernizálása volt azon határozat, hogy a
templomi szolga kötele~. a szombat és ünnepnapok beköszöntése előtt. a;: esti imádság kezdetét, ámbár éZ a hirdetési
táblán is meg lesz jeWlve, miuden házban tudtul adni. A
község elnökére, vagy a rabbira, ha kellő időben nem jelennek
meg, az istentisztelet megkezdésével nem várnak.
(Folytatása következik.)

Budapest.
'l K. l';c:h. ezt így adja el<í egy ~->elm ab Oroszlán, pesti rab bibor,
inlé6ett levPlében, melynek eredettjét füt. Dr. Lűv Immánuel szives volt
rend~lkezésemre l ucsátani.
') };m"'k terv•·zPt<· K. SdJ. saját kele irásában. d .. úgy l[LI~zil<, uelll
tPij•·Sen feks,ik dütteut.
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A f:liOILIA l ~~lDÚK 'J'ÜH'l'Í-o:.XETE.
FÖTEKIXTE'I'TEL A Ki)_r.~.:;PKORRA..

:Jiiként a középk<n· története ültatiban \:sak küb(i
megnyildnulásaiban szemlélYe
harczole háborúk, Yéres
csatúk kiizclelmek és kegyetlenségek folytonos megismétlé"étwk
a képl;t nyujtja, ügy a zsitlók története it; ezen időközheli l1asonlóan c~ak külső ::;zempontból tekint-·e - nem m<is, mint
korlátozások, eluyomá::;ok, lealúzü l;"; demoralizálö kinzások.
tömeges legyilkolások é~ kii.izé,;e), szakadatlan l:tnezolata.e)
A legmegrenclitőbb drámáuak. igy jellemzi egy viU.ghirii
német historiku~ 03) a zsidók sorsát, szivszakgató jelenetei ezen
korba nyúluak vissza. Bárhol laktak. mindeni.itt függött fejük
felett Damakles fenyegető kardja. ruindcnütt hizonytalan Yolt
a helyzetük. Egyházi hatiirozatok, fejedelmi rendeletek és
tötvényelc felekezeti tlirelmetlenség. a népek mesterségcsen
szitott ellenszem-e és közönséges bin:így mindmega.nnyi tényez(i,
melyek lehetetlenné tették azt. hogy a nyugodt. zaYartalan
l;let lelkesitlí t;rzetét. n teljes polg<iri énényesülés felemellí
tudat<H ismerjék. KeYés, nagyu11 keYés ur"z<ig, terület Yan.
molyekre az Plmomlottak csak »nagyj;iban« illenek: ezel, egyik~
Nicilia 4 ) Rzigek .:\Iert jóllehet az ott lak!Í zsidók küúpkori
') Kellemcs kötelességet tel.icsítck. a mi<llin igen tisztelt tanáromnak Dr. Kaufmann Dá\'i<l urnak e helyen is hiilúsan lllegkiisziinüm sziv,·s
eliízékenységét ,:s készségét, a mel_vlyel az ok!Pvelekl en eloifor<lulú arabs
kiú'.iezl•sekPt l•s az e,gyes neveket Incgntag)-rtr:"tzbt.
'l Iliillinger .J. Aka,lcmische Yortiige. );l)r1lling-en 1~·'-'· I. ll. ~;ll;.
') Diilliu.l!er u. o. 21 o.
') Ezen a sieiliai zsidók tür!Pildl't t:irgyalú olnlg .. zatunk túl'urnb;it
a kd katholikus pap, Bartolomeo és l:iuseppe r,agnmina tesl\erek :\Ital
lwug~·aswrgnlunnnal iisszegyiijtütt oklo•vclck képezik, meh-,.k ('•><li,.,_,
diplolllaticu dei Uiudei 1li t>ieilia• czin l alatt ko:t kiitethen (J~al .. rnll> 1o-'~
,., 1~\10) jel<•ntc>k 1neg. Riivülít,:s IJkúhúl »Ltlguminu ué1· alatt fo"ink
id~"Zil.lÍ. E~on l 1odi<·c dip1o.n1t-\ti('.O" a •Dorumt•utj pe1· ~et'\·ire per la :-;~:ri;~
palrm dt 8ieilia puhli<•ati a cura •Ieiia '""ida ~->i•·iliana p~r h st..,·ia•
(prillt:t serie-diplomatica) VI l-s X. l]. kiitctl'.
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IlEISZ MÓll.
A SICILIAI Z~lDÓK TÜRTf;NETE.

története is ezen általános jellemzés keretébe foglalható;
viszont némely tekintetben oly örvendetes jelenségeket mutathat fel, hogy ezekből következtetve aránylag legjobb sorsuk
Sicili~iban volt. A szemedésekből ők is ki vették bő részüket
a mint az ezen kor viszonyai mellett máskép nem is képzel~
hető ; de rendszeres üldözések, melyeknek nyomában tömeges mészárlások is 1 ) jártak, mint pl. Angol-, Franczia-,
~é me t- és Spanyolországban, itt nem fordultak elő.
Politikailag, leülönösen a 13-ik század kezdetével, a szószoros értelmében véve itt sem voltak jogalanyok, mert
II. Frigyes óta mint karnaraszalgák csupán csak a király
egyik jövedelmező birtokuemét képezték De mig másutt, pl.
:Sémetországban, mint az államhatalom feltétlen tulajdona
csak ezen viszony sulyos oldalát érezték, a mennyiben a lehető
legtöbb pénzt préselték ki b előlük, de az abból folyó oltalomnyujtás rendesen csak képzelt volt, 2 ) addig Siciliában a
kamaraszolgaságnak jó oldalát is élvezték. Görnyedtek, jelesen
a 14-ik és 15-ik században, az adók és szalgálatok terhe alatt;
de ennek fejében a kormányhatalom, a mint azt számos oklevél 3)
bizonyítja, a hivatalnokok túlkapásai ellen, egy házi és vil ági
előkelők. valamint. a nép részéről jövő jogtalan támadásokkal
szemben hathatósan védte őket.
Figyelemre méltó és tanulságos egyaránt történetük.
~apnál fényesebben bizonyítja, hogy a hol a zsidót nem nyomoritották el annyira, hogy a gyalázatos és kárhozatos uzsorát
állítsák oda - az üzérkedésen kivül - wint az egyedüli tőle
el nem vitatott szerzési módot, ott nem is volt az a kereset
forrása. Siciliában a nemesebb foglalkozásokat nem zárták el
előlük, a czéhrendszerek szükkeblüsége nem gátolta őket abban
hogy arczuk verítékével, becsületes munkával keressék ken e~
rüket, azért látjuk ~tt azt ~z örvendetes tényt, hogy y a
kereskedelem mellett Ipar, egyidőben mezőgazdasági munkák
') l sm~telten kiemelj~~· _hogy csak •véres• üldözéseket nem ernlitenek a forrasok, mert egyebn·ant üldözés itt is volt.
') Stabbe Ottó •Die Julien in Deutschland wahrend des M'tt
I l ·
1
Braunschweig 1866. 15.
'
e a ters<.
8
) Hogy a sok közül egynehányat említsünk L
.
agumma 38 45 GS
70, 77, 7\J, 80, So, 90, 07, lOG, 108, 149, 242, 27S H
'
'
'
2
'
347, 680, 721,
7:\5, 77 fl, 805 számu oklevelek.
<
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és kézművesség képezték foglalkozásukat Az utóbbit oly
mértékben üzték, hogy a 15-ik században, a mint hiteles
adatból l) kitünik, a sziget reajdnem összes kézművesei zsidók
voltak. Ha pénzügyleteket kötöttek is - és ezeket mint
tárgyalásunkban késöbb (II. Frigyesnél) felemlit,iük szintén a
középicori viszonyok itt is első sorban a zsidók kezéhe juttatták - ezt oly módon tették, hogy panaszra alig 2 ) nyuj tottak alkalmat. Sőt és ez jellemző erkölcsi vonás 1398-ban maguk a zsidók intézkednek arról, hogy a szentirás
szigoru uzsoratilalma éppen ugy érvényesüljön keresztény. mint
saját vallásbeli adósaik irányában. 3) S mivelhogy az állami törvénye
a zsidóknak az uzsorát nem tiltotta meg akkor. eléggé nyomatékosan kérvénnyel fordulnak a királyhoz. hogy ezen intéz-

') Az oklevelet La Lumia Isidm·o >Studi di storia Siciliana
:Palermo IL k. a Gli Ebrei czikke végén közli. Ezen okleYél tartalma az,
hogy a sziget legtekintélyesebb hivatalnokai élükön a főjustitiariussal
katholíkus Feruinándt61, a ki 1492-ben a zsidók kiüzésére vonatkozó parancsot kiadta, a zsidók számára némi halasztást kérnek. megokolják hogy
milyen hátrányos volna a lakókra is, ha oly röYid idő alatt kénytelenek
a Rzigetet otthagyni. Ezen oklevél egyik passusa igy hangzik. In •1ui"to
regna •quasi tutti artisti su Jmley• liquali tutti acl un colpo partendo
si roanehira multu di la comoditati eli haviri atti andini li Christianí
esRiri serviti di cosi mechanichi es specialiter di arti di ferr·u .... L. m.
Lagnmina 364. 804. sz. okl.
') Lagumina 47. sz. okl. a melyben szú van an-ól, hogy az egyik
meHsinai zsidót uzsorával vádolják, s az ottani ér;ek itéletet akart felette
monclaui, ele C7. is, amint látszik, alaptalan vád volt.
') A siciliai összzsidóság nevéhen Ahanafia J úzsef nejlány intézke<lés megerősítését kérelmezte Márton királytól. Az első az (primu) appari
infra ipsi essiri honu prohibiri la usura infra loru et li cristiani et hi
sia prohibittL di za inn anti si comu esti prohibita infra li .Jude'" secundum legcm eorum et quistu et per li graneli uampni li quali di.consequi
in tliversi parti la qual cosa plaza a la Yostra majestati acceptari. Lagumina 151. sz. okl. és u. o. 52. sz. okl. li:l64-hcn a syracusai zsidó kiizség
is intér.keilik az uzsora ellen. De a legszebb bizonyítványt arról. hogy t.>nyleg nem voltak uzsorások, egyik oklevélben birjuk K. Fenlináud a zsi<lúk
kiüzetésérl' vonatkozó decretumában a tiibbi között a kiüzetés okúul ala1,_
talan ul az uzsorát jelöli meg. Palermo városa kénényében, mclyet a zsidók
érdek ében benyujtott, erre vonatkozólag azt mondja . . . ne ancora pir
ca usa chi dicti Jndei siano usnreri, che ui <Juisto regno non ce fo may
tale exercitia ebe ipsi Judei facesscro puhica usura. Az nkle,·elet kiizli
1,~ rJumia i. m. :19.
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. Fi~yelcmre mélt6 törtrnf:'tiik n kö1 etkr7.6 ir:ínyban is. 1)
1fJg neMny :íllamhan csak minteg_1· átutazóhan voltak. a
mcnnyihen níndorhottal felsz!•relvc az önkénytelen cxodusm
utra készen kellrtt :illniok. addig Riciliában hatalmas népekrn
é" dinasti:íkon hítt:ík azt hctcljesedni. A rómaiakat, vnnrlalob1t.
gó th okat. görögöket. nonnannokat, a ·hohPusta n fi és anjoL~
tlinastüíb t az id ök éktrlrn viharjai elsöpörték a ~zigctréíl.
csak a zsidók maradtnk, miglen 1492-ben 6ket is hnsonló sors
érte, me1t ezen évben Ferdinanel a »katholikus« a spanyol
zsidókkal egyidőben a szigetről öket is irgalmatlanul kiüzte.
De nemcsak, hogy egy-egy kiils6 vonásban elütií a siciliai
zsidók története a legtöbb állam zsidóinak történetét6l. hanem
a belső községi szervezet tekintetében is, a mely szervezet
idővel sajátos alakulást nyert. 2 ) S itt is ki kell emelnünk, hogy
mig másutt a kormányhatalom alig, vagv éppenséggel nem
törődött a zsidók kiizségi szenezetével, addig itt nemcsak
hogy elismerte, de S7.ámos esetben s7abálym~ta is. Ezrn
beavatkozásnak, m inthogy a rendszerességet megterem tette,
fényoldala is volt. viszont azonban némileg az önkormányzati
jognak megszoritását eredményezte.
A mi még az egye~ - csak a sic. zsidók történetében
észlelhető - vonásokat pl. a 15-ik s7ázad második felében az
alkirály felügyelete alatt megtartott országos zsidó gyűlést, a
14-Ik század vége felé felállitott zsidójelre felügyelő hivatalt.
továbbá a felettük gyakorolt biráskodást illeti, minclezekrőÍ
lesz alkalmunk bővebben szólni.

Mint Európa más országaira és részeire vonatkozóla
ugy Sicilia szigetére nézve sem állapitható meg _ me g~
közelitöleg sem a zsidók letelepedésének éve. Azonb~l
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r.sidú_k történeté11ek ezen vonását már Dr. Güdcmann JH.
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kétsrgtelen, hogy az ókorba nyul vis-,za. 1 ) s még a tulajdonképeni diaspora (70 Kr. n.) előtt 2 ) részben önkényt kerestek
a természettől gazdagon megáldott és kedvező fekvése folytán
kereskedelemre nagyon alkalmas szigeten uj hazát, részben
pedig kényszerüségbőL mint foglyok kerültek oda s idővel
szabadságukat elnyerve római polgárok lettek. A római köztársaság idejében rgyesek tehetRégeik révén közhivatalokat is
viseltek, így például Ciceronak Verres elleni egyik beszE'djéből
kiti!nik. hogy Oacilius Niger 3 ) siciliai születésü zsidó, quastar
volt a szigeten. Ez tudtunkkal az első és egyetlen megbizható
adat, mely specialiter a siciliai zsidók ókori történetére Youatkozik Pál apostol siciliai tartózkodása - 61 körül- sem nyujt
adalékot történetükre vonatkozólag, mert habár tartó7.kodás
helyei, melyeket utazásai közben választott, kivétel nélkül zsidólakta vidékekre szoritkoztak, minthogy a kereszténység első
hivei oly vidékek lakóinak sorából kerültek ki.<~-) syracusai 3 napi
irlőz~se (Apostol. 28. ll.) emlitett szempontból nem mértékadó,
mert, a mint az idézett fejezetben olvassuk, ezen utját nem
önkényt, nem téritési czélból, hanem mint fogoly tette meg, 5 )
s különben sem tesz említést ottani volt hitrokonairóL Nem
kárpótol adat tekintetében az első syracusai püspök tragikus
halálához füződő legenda, mely szerint szt. Marcian, a kinek
') Muratori, Antiquitates ital. I. diss. XVI. c. 896 In Sicilia <]UOque ah antiquis saeculis sedern fixe1·ant (sc. judaei).
') Or. llL J. SchJeiden •Die Bedeutung der Juden flir Erhaltung
uni! Belebung der Wissenschaften im Mittelalter• ez. értekezés IV-te
Auflage Leipzig !879. 7. J. azt állitja, hogy a zsidók a fönicziaiakkal
egyiclejüleg telepedtek volna le az olasz szigeteken s igy Siciliállan is.
Er. pu•zta feltevés, a melynek azon tény is ellenmond, hogy a fönicziai
megszállás idejében- Kr. e. 9. v. 8. százatiban-a zsidó még fölclnúvelő
nép volt, s még alig találjuk a kereskedelem csirúját náluk. L. erre Y unatkozólag Dr. L. Herzfeld •Handelsgeschichte der ,Juclen des Alterthumsc
Braunschweig 1879. 37. o. és u. o. 344.
') Cicero in Yen·em I. •Quid jndaeo cum V erre• ezen •judaeusc
kitétel Caecilius Nigerre vonatkozik. ErscL u. Gruber, Encyclopiidie IL
1-lect. 27. p. 3. és Schudt J. J. »,Jüdische )ferkwnerdig-keiten• Frkf. u.
Leipzig 1714. I. 127. és u. o. IV. 1-sű rész 90.
') Henan •Paulus• I"eipzi~ 186\1. 65. o. és u. a. •Kaint Pani. c Paris
186\l. ll. o. l. még a Uarte de Voyage< de Ht. Paul. a munka v{•gén.
Graetz Geschichte der ,Juden ::llagdeburg 181\0. Y. k. 441.
') Renan i. m. 4f\ű. <·s .'>58. Pál ap. ezen utját a 61-ik évre teszi.
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pü;;pöksége már az clsii Kr. u. század második felébe esik
kimulását, illiközben olt:tr készitéRével foglalatoskodott, a váro~
zsidai okozták volnn., 1 ) lllert első pillanatra szemünkbe ötlik
e;"en elbeszélés valótlansága.2)
A diasporával a zsidók száma Sicilia szigetén is szaporodott. Ugyanis a mikor 70-ben Kr. u. Titus irtó és pusztító háborúban a szentély -eme összetartó-kapocs- elhamvasztatásával és Jeruzsálem rombadöntésével a zsidó nemzetiséget
IDegtörte és az állami önállóságot megszüntette, a vérfürdő
MI megmenekült zsidók százezerszámra 3 ) kerültek rabszíjra.
E~:renkint kaszaboltattak le, vagy pedig Titus és katonái
gyönyörködtetése közben a circusban lelték vadállatok fogai
és körmei közt gyászos halálukat, de tuln)'omó szümban első sorban mint rabszolgák - szétszóródtak a római birodalom területén, 8 így kétsrgkivül ezek közül, valószinüleg
Rzép sz~imban, Siciliába is kerültek. 4) Egyrészüket tahín ott lakó
hitsorsosaik váltottak ki, 5 ) vagy pedig önerejükből küzdték fel
magukat, s így libertinusok és később ingenunsok lettek. Ami
a siciliai zsidók által::íuos társadalmi és politikai helyzetét
illeti, ez azonos a római birodalom zsidókéival s ilyen maradt
addig, a mig foglalás utján a fiziget urat nem cserélt.6) Álta') Arnari >btoria dei llfusulmanni <li Sicilia«. Piren7.e 1854. 15. o.
Giovanni di Giovanni L"Ehraismo della Sicilia Palermo !748. 6, 7. fr.
') Yau még egy adat, mely specialiter a sic. zsidók úkori történetére vonatkozik. Archivo storico Hici!iano VIli. (1883) 109. Fardella
•Annali di Trapani< p. 9. sz. 320 kürül Kr. n. •rrapaniban zsidók laktak
volna, s ez valósúnűbh is, de mégsem teljesen hiteles.
') Graetz Gescltichte der Judeu Hl. 447. szerint több, mint 900,000
került fogságba.
') La Lumia Isi<1oro >,;tudi di storia 8icilianac Palenno J 870. IL
k. Gli Ebrei 8icilianic czikkéllf'n a zsid<',lmak Riciliában való e!s(í leteleJ>e<lését, amint láttuk helytelenül, ezen korba helyezi. Különbcn lesz
alkalmunk még többször ezen <·zikkébeu foglalt állibisai némelyikének
helytelenségét bebizonyítani.
') A 7.sidú rabszolgák hitsorsosaik általi kiváltására vonatko7.ólag
úttalában l. Dr. Berliner A., •Geschichte der ,Jttden in Romc. l•'rankfurt
a/ ::ll. I 8B3. I. R 9.

') Itt csupán föbb vonásokban aknrjuk a sir. zsidók ókori történetét feltüntetni. A zsidók általános jogi viszonyát a római birodalorniJan höven és kimerítő .. n fejtegették: Gans J~duar<l •Gesetz ehnng über Juden in Rom naeh den Quellen <les ,.·· · ,,
',
g
01
mscuen 1•ee11ts da r-

A S!CII.!AI

ZSillÓK TiiRT{:x~;T~.

Jú.ban pedig azt látjuk, hogy a római császárok egészen Constantinig (323-337), csekély kivétellel, a politikai és vallási
tolerautia álláspontjára helyezkednek a zsidókkal szemben, a
kik az állami törvények oltalmát élvezik. Sőt Caracalla óta
(211- 217), a ki a római birodalom összlakosságának a minden tekintetben való egyenlőségét kimondta, telJes mértékben
él vez ték a polgári jogokat és hi ven teljesítették polgári kötelességeiket is. A mióta azonban Constantin császárral a
kereszténység állam vallássá lett, ezen polgári egyenjogosításuktó l lassanként megfosztottale •Az rgyház. így mondja
erre vonatkozólag egy kiváló német jogász, 1) a keresztény
állam, zsinati határozatok vállvetve dolgoztak, hogy a zsidóságot üldözzék, terjeszkedését meggátolják s a mózes hitüeket
j og képességük ben ko r! á tozzák. «
C.mstantinnal kezdődik azon császárok lánr.zolata, a kik
csupán vallási türelmetlenségből, hitbuzgóságbóL a körülményele által éppenséggel nem indokolt, szigorú törvényeket és
rendszabályokat léptették élet be a zsidókkal szemben, s befejeződik II. Theodosiussal (408-450) és III. Valentiuiánnal
(425-455), a kik egyebek közt törvénybe foglaltük azt is,
hogy mindennemü közhivatal viseléséből kizárandálc és hogy
vagyo na elkobzásával és halállal bünhődik az. a ki uj zsinagógát
épiteni merészeJ.2) Valóban az előrebocsátottak alapján, poligcstellt«. a Zunz •Zeitschrift f. die Wissenscbaft de• Judentbnms L ll.
.ilerlin, 1822. 22 ff. 231 IL Schragge (Philippson) Ludwig: •\Yie verlm·pn
die Jnden dae l3ürgerrecht im west u. oströmischem Reirhe. llerliu.
1 ~32. és ugyanaz D1·. Philippsan L. Israelitisebes Predigt u. :Sc hulmagazin 2-te Auf\. Leipzig !8;)4. 426 11'. Slobbe Otto »Die ,Juden in Deutsehland "ilhrend des fflittelalters.• A mii elején nm •Die .Juden im
riimischen ·Reich. •
') Stobbe i. m. 2. o.
') Ezen türvéuyczikket, minthogy, kiilcinüeen a mi nj zsinagogák
felépítésének tilalmát illeti, ismételten bi\•akoznak rá a siciliai zsiuúha
\Onatkozólag pl. N. Gergely pápa Lngumina n. sz. okl. és III. (t. k. l\".)
Peigyee is Lagumina 59. sz. o. azért ilt is közölj ük. Cod. Th. X \'1. 8. 11.
439. Impp. Tlleod. et Valent.: Hac valitura in omue aevuru lege snneimus.
neminem .iudaeorum, quibus omnee administrationes et dignitates inter(Jictae sunt, nec defensoris civitatis fungi salJem oflú·io, nec p•h·iae
honorpm arripe1·e concedimus . .
lllllfl etiam pari comitleratiune
rationb al'guentes praecipin1us 1 nP qua .Judail'a. synagog·a in nov::un fu.bricam surgat; fulciendi veteres permi,sa lil'entia. •tuae ruinam nmllantu1·

tikai jogaik tekintetéből nem volt sok >esziteui valójuk, a mikor
440 körUl Genserich vezérlete alatt a vandalak sáskaraja a
szigetet ellepte s nagy rés?.ét hosszabb időre el is foglalta. Mint
mindenütt. a hora a 1·audal liílJcit betette. úgy Siciliában is
nyomasztó '~"olt :1 meghódoltak helyzete s ezek közi.il természetesen a zsidók i~ b '!"ették rész fil, et a sanyarúságbóL A pusztító
fergeteget a nap melegítő sugarai követték a keleti góthok ura lllláYa), mely 493-ik évvel, ekkor ragadta ki Nagy 'l'heoderich az
egész szigetet a vandaJok kezéből. veszi kezdetét. Szelid uralomnak
örvendtek a 'l'heoderichet uraló tartományokLan élő zsidók is,
habár buzgóságát, hogy őket az evangelium számára megnyerje.
nem titkolta eJ.l) reueleleteiben és intézkedéseiben mégis ruindig
oltalmába >ette őket tt. .io~talan és erőszakos támHdásokkal
~zemben. Mint Theoderich, úgy utódai alatt a Codex Theodosiauusban foglalt törvények érvénye,ülése mel!ett is, emberséges volt a bánásmód. melyben részesültek s éppen ezen körülmény adja meg nyitját annak. hogy a dél italiai zsidók oly
merész elszántsággal és halálmegvető bátorsággal harczoltak
a keleti góthok táborában a görögök ellen. 2)
A keleti góthok uulma Sicilia felett csak rövid ideig
tartott. 535-ben Belisar .] ustinia u (527 -565) császár vezére
a szigetet a gótbaktól elhóditotta s a kelet-római birodalomba
..... Et <1ui synago~ae fabricarn coeperit, cum llamno 50 librarum auri
fraudetur ansibus ~uis. Cemat praeterea bona sua proscripta, pnox poenae
sanguinis destinandus, quasi C[ ui fidern alteritts expugnavit perversa doctrina.
') Igy pl. egyik levelében azt ilja •i::ied quid Judaea supplicans
temporaJem quietem ~uaeri• , si aeternam requiem invenire non possi,.
('assiodorus. Var. Y. 37. Depping- G. B. Les juifs dan' le moyen age
J~ru.xelles 1844. 2 7. oL nyomán idéztük.
2

47.
) Depping i. m. u. o és Graetz i. rn. V. i)O. Graetz i. m. V.
említi. hogy Gelasi us pápa a 'yrácusai püspökhöz egy szolga ügyében
írt, a ki urától - zsidótúl - megszökve templomban keresett volna rnene<léket s igy ez is egy. habár nem nagyon fontos adat volna a sic. zsidóha
vonatkozólag. Azonban Graetz, a rniut erről meggyőződtünk, nagyon furcsán
téverlett, mert l>iracusiot, a mi tulajdonnév, melléknévnek vette s ebből
lett aztán •Bischofc v. fiyrakus. V. ö..Jafi"é (\Vattenbach) Regesta Pontificum Romanorum 742 (455). i::iir~cusio, Uonstantio et Laurentio episcopis haec scribit Judae · · . · .. A registralásból nyilvánvaló, hogy
•nomen propriUm•, különben még •·sak azt akarjuk megjegyezni, J gy
10
Gra~tz cs.ak ~agyon keveset írt türténetében a s <c. zsidól<rM s ez~>n
kevesben ts eleg helytelen adatot találunk, amint majd alább kimutatjuk.

hekelwlczte. :\Iintho~y n. ~iiriig uralommal a codPx .TustiniaJmst is beho"ták s igy az abban foglalt. a zsidókra YOuatkozó
szigoní törvények itt is érvényesültek, helyzetük rosszabbra
fordulV)
Hogy eddig a siciliai zsidók középkori történetét csupán
á ltalános rövid vonásokban tárgyaltnk, annak oka abban rejlik.
hogy nE'mileg részletes ismertetés alapját nyujtható adatok csak
a VI. század végéről I. v. Nagy Gergely p:ipa (590-604) leveleiben 2) maradtak ránk. Ezen l evel ekbő l lüviltíglik. hogy a sziget
különböző r észeiben u. m. Pal ermf>han. 3) Messinában é:; Girgentiben4) zsidó községek voltak és hogy egyes >::irosokbau,
mint Cataniában és Syracusáhan még ~amaritanusok is laktak.
Részben a viszony, melyben a siciliai zsidók a patrimanumakau mint colonusok 5 ) tartózkodva az egyházhoz állottak,
részben pedig a buzgalom. melylyel őket a katholikus vallás
számára meg akarta nyerni és végre igazságszeretete, melynél
fogva a jogtalanságokkal és támadásokkal szemben oltalmában
') Justiniannak különben az volt az P]ve. a mint a Xm·ella 45.
olnssuk, hogy a terhek nyügét ér~ztetni kell Yelük, de ndnden tiszteletblíl ki legyenek zárva. Viseljék a •corporalia et pecuniaria munera•
sed honore Ji-uantur nullo. Ersch u. Gru ber II. 27. ill.
') A siciliai zsidókra vonatkozó levelek ~záma ll.
3) Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, 1514 (1 146) és !5 6~ (!213}
és Lagumina 9. és 10-ik szám. Egyik zsidó krónikás szerím Palermo
városát Ésau unokája Zefo alapította volna. Egyptomból állítólag Ati·ikába
Agnias Karthago fejedeiméhez menekült, a ki nagy i\nnepélylyel fogadta.
de idővel meghasonlott Agiliassal és Italiába szökött, a hol bátor~ágával
a királyi czímet is kivívta és ott Janusnak nevezték. Zefo építette Gennat
és Palenl!ot is. A krónikás Josippon \j1i:l'01') volt. Idézi Abrabanel Izsák
a o•~•:l; ':-;v ltl1i'0 (commentar a prófétákhoz) Jesajas :15 f.-hez. L. m.
Nuova Enciclopedia italiana XVI. k. p. 480. (l'alermo). Josippon ú.iabb
kiadásaibHn a Pal ermo alapításáról szóló mondát n•m találtuk.
') Uirgenti , Catania és Sy1·acusara YOnatkozólag-. ,Jaffé 1511 (1144).
1410 (1044), !509 (1142), Lagumina 8, 6, 7. sz.
') Ezt onnan következtetjük, mert eg3 ik levélben az áll » .•. ut
per omnes possesiones in quibus ipsi Hebraei e~se noscuntur• és tovább:í.
ezen levélb~n arról a bérö,;szegről is szó van, melyet az egyháznak fizetnek,
ezt pedig csak a colonus viszony magyarázhatjfl. meg. Jatl"é l ;12;1 (9~>7)
és Lagumina V. sz. Egy músik levelében petlig szól a zsidókról mint
a kik in •n1assis• ecclesiae tartózkodnak. •1\Iassa« pe<lig terjedelmes
egyházi birtok neve. r,. Leo H~inric·h (TeschichtP \"On Italien • r. 14;1.
2-ik jegyzet.

44
részesítette, alkalmat nyujtottak Gergely pápának, hogy leveleiben róluk megemlékezzék és intézkedjék.
Igazságérzetének nemes lelkületének és jóindulatának
Gergely a zsidók ininyában is sokszor tanujeiét adta. A midőn
Yictor püspök ellen a palermói zsidók római hitrokonaik közvrtitése utjün Gergely előtt pauaszt emeltek, 1) hogy zsinagó.
gáikat mlaruint szegényházaikat, a mint arról a pápa is
meggyőződött, miJ1den jogczim nélkül lefoglalta, nemcsak, hogy
eljárás<it elitéli hanem arra is kötelezi, hogy az elvitt codexek~t2) (thóratekercsekct ?) és dísztárgyakat haladéktalanul a
zsidók kezéhez visszaszármaztassa. A hospitiumokra 3 ) és zsinagógákra vonatkozólag, mely utóbbiak templomokká való
beszenteléslik miatt már vissza nem adbatók, arra ítéli, hogy
az épületek. valamint a hozzá tartozó kertek becsértékét a
z~i dókn ak megfizesse. Ismételten hangoztatja s ebben római
jogtudata4 ) nyilatkozik, hogy miként nem kell megengedni,
hogy zsinagógáikban a törvény által megszabott határt túllépjék, ugy azon belül jogcsorbitást ne szenvedjenek. 5 ) Ezen
eh·i kijelentés rendkivül fontos a zsidók történetében, mert ez
alaptéteiül szolgált a későbbi pápai oltalombulláknak. 6 ) Egy
másik esetben, a mikor .Tamnus 7) sic. zsidó, kit kereskedelmi
11

Jalfe. 1514 1146) , 1562 (1213), Laguruina 9, 10.
codex itt talán nem könyvet, hanem thflratekercset jelent, s
ehhez tartoznék az •ornamenta« (ltl,lj' •S::J) is.
') A

3

) A l10spitium t. k. kórház, szegényház. Itt a hospitum talán Beth
Hamidrasch t (? ?) jelent. mert a hospitiumokról mint olyanokról· is van
szó, melyek •synagogarum parietibus inhaerent.«
') Mert kétségtelen, hogy ez vonatkozás C. Th. XVI. 8. a. 439
- a zsinagógákra vonatkozó törvényre - a mint azt már egész terjedelmében idéztük. L. Jaffe 1157 {739) Judaeos Romanis lel!'ibus subjectas
gravari vetat. És u. o. 1722 ( 1162) quia sicut legalis detinitio Judaeos
nova• (synagogas) non patitur erigere ita . . . veteres habere permittit.
6
) Sicut judaeis nrm
debet esse licentia quidquam in synagogis
suis ultra quam permissnm est lege presumere, ita in his quae eis concessa sunt nullum debent praejudícium sustinere.

') II. Calixtus, III. Jenő, IH. f>ándor, III. Kelemen, III. Coelestin,
III. Incze stb. pápák oltalombullái így kezdőrlnek Stern Mórítz •Urkundliche Beitriige über die Stellung der J>iipste zu den Juden.• Kiel. 1895.
1 71-l 7 4. számu oklevelek.
') Jaffe 1564 (1214). Tamn11s áll .Jamnus helyett, az ntúbbi J,agLtminánál ll. sz.
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összeköttetései Galliába ) is vezettek, személyesen adta elő
panaszát, hogy Candidus defensor, miután árúval megrakott
hajójának lefoglalásával tartozását kiegyenlítette, váltóját 2)
kiadni vonakodik. Gergely Fantinus sic. elefensort bizta meg
az ügy megvizsgálásávaL Egyuttal meghagyta, hogy ha J am n us
előadása a tényeknek megfelelő, akkor intézkedjék, hogy váJtóját azonnal visszakapja és igy panaszra többé alkalma ne
legyen. 3 )
Gergely éppen ugy elitéli a zsidók vagyoni megkárositását czélzó hatalmaskodást, mint az erőszakos térítés alakjában nyilvánuló lelkiismereti és vallásos meggyőződésük ellen
irányuló durva támadást. Nem erőszakkal, hanem rábeszéléssel és meggyőződéssel kell a zsidókat az egyedül üdvezitő
egyház kebelébe vezetni. 4 ) .Azonban a mennyire az erőszakos
keresztelést elítéli, annyira, áldozatot sem kímél ve, iparkodik
és buzgólkodik, hogy lelküket a kárhozattól megmentse. Sehol
sem kinálkozott oly kedvező alkalom és sehol sem volt erre
alkalmasabb talaj, ruint a sic. szigeten . .Az egyház legterjedelmesebb birtokai 5) (patrimonium Sti. Petri) éppen Siciliában
voltak s a zsidók, a mint már említettük. colonus minőségben
számosan tartózkodtak az egyház jószágain. Minthogy a
pápa megtudta, hogy ezek szép szóra ősi hitüknek hátat
forditani nem hajlandók, megkisérlette, hogy csalétekkel
tántorits :t el őket vallásuktóL Oiprian diaconuPnak a sic. pat.
rimonium kormányzójának megbagyta, 6 ) hogy mindenhová, a
mm·re csak jószágain zsidók tartózkodnak, leveleket küldjön,
melyek azon igéretet tartalmazzák, hogy minclazoknak, a kik
kikeresztelkednek, földterhét és bérletösszegét leszállitják A ki
1

') Ezt következtetés utján állapitottuk meg. Candidus ugyanis valúszinüleg azonos lesz avval. a ki defensor patrimonii per Gallina volt pl.
Jatl'é. 1467 (1102).
') Obligationis cbirographum tenui,se.
) Egy másik Salpingns nevü >ic. 'sidó ügyében is rendelt el Gergely vizsgálatot. Jaffe l l 12 (748) és Lag11mina l.
3

') Jaffe 1104 (738) Peter tenacinai (Campania) ptispiiknek ir.ia
•Judaeos mansvetudine benignitate, a1lmonenrlo "·adcndo ad unitatem
fidei eongregandos, non minis et terroribus r·epellendos esse• és 11. o. l ~7!!
(140ű) u, nápolyi püspöknek PaRchasiusnak szintén ily értelernben irt.
6
) Leo H., •Geschichte von Italiene I., 143.
6
) Jat!'é 1323 (957). Lagumma V.
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pl. l solidui;t fizet, anunk a 2 3 rész. a ki pedig 3 vagy 4
solidust fizet. annak
solidus engedtessék le, s igy tovább
lehet ezen arái1ybau haladni. De maga Gergely is belátta.
hogy a ki ily körülmények mellett hagyt:t el (J~i hitét, az nem
teszi meggyőződé~ből. mert megjegyzi, hogy ha ezek nem is
őszinték hitükben, de a születendő gyermekeik hű keresztények
1
lesznek ) és igy még sem volna haszon nélkül a teher könyuyités.
l\Iás alkalommal, a midőu Homanus defeusor 2) tudtul
adja Gergelynek, hogy sokan a zsidók közül hallgatják a
8
misét ~ ) nyombau azt írta Péter sic. subdiaconusnak (alszerpap). ha valaki awk k0zül megkeresztelkedni óhajtaM. könynyitse meg az adóterhét. hogy ezen jótéteménytől felbuzdítva
másokban is hasonló vágy ébredjen. Ugyszintén megtesz minden intézkedést. hogy nehány girgentii zsidó áttérését megkönnyítse és előmozd1tsa. 4 ) A milyen buzgóságot tanusit az
imént elmondott esetekben, éppen olyan buzgalmat uyilváuit
a kóresz tény rabszolgák felsza baditásában, ha ezek akár kereskedelem, akár pedig muuka czéljából a zsidók birtokában
voltak. Mint az ókori ugy a középkori társadalmi és gazdasági viszonyok is a rabszolgaságot núntegy elkerülhetetlenné
tették. mÍ!1thogy éppen a rabszolga végezte sok esetben az
életszükséglet előteremtésére Rzolgáló munkát. A rabszolgakereskedés ezen moderu felfogásunk szerint bünös. de emlitett
viszonyok alapján szükséges foglalkozás, virágzott s n közvetitök
rés;.:ben keresztények, 5 ) ré<zben zsidók voltak s az utóbbiak
széleskörü és kiterjedt összeköttetéseik alapján f'okknl a lkalmasabbak voltak arra. Részheu tabu éppen kereskedés ct.éljából
r~szben pedig a másile lll ár jelzett, ok ból a siciliai Ztiidók is
Gergely koráb>~n rab~zolgákat 1artottnk. N em egyszer megesett,
')
.. quia etsi ipsi winus fideliter Yeniunt. hi tamen qui de eis
nati fuerunt jam nclelir" lmptizant11r.
') .Jaft'é. l!Hü (824). J,agumina .;.
in mi~sis en·lcsiaP· áll. a missis helyébe talán assis-t
111
kell olvasni s massa, .uri nt _mrcr említettük, nagy terjedelmii egyházi birtok
lWYe. - - J,eo. 1. rn. 1. h. cs Lagumina :;, s?.. okl. alatti .iegy>.etbeu.
') .Jalfé. J;; 11 (1!44) . .Lagumina. 8.
·
'l A leYélhen

") BureklrarrlL l. •A renaissuJwc-kt"·i miíveltség Olasmr"zágban<,
forr!. Hánóczi .J., ll. L H~ .• !r:: .. !r4. - .\Jég J.oO! is volt rahswlgaelarlús

1Unná.1Jan 1 u.
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hogy éppen keresztény rabszolgák jutottak a. zsidók kezéb~ . s
ilyenkor Gergely sr.igoruau elrenrlel1. hogy hal~dektal~nulny~r.wk
vissza szabadságukat. ~em annya·a bumamsmusbol - h1szen
Gergeh· koriban éppen Siciliában rendkivül sok rabszolgája
volt az egybáznak,l)- hanem mkább vallási buzgalomból teszi,
nehogy. mint egy ízben m ilatkoúk is, a keresztény vallás
ily módon beszennyeztessék. 2 ) Igy jár el, amikor arról értesül,
hogy Nasas sic. zsidó ker. rabszolgákat tart. 3) Ezen Nasas
ki.ilönben már azért is magára vouta a páp~1 haragját, mert
"büntetésremél tó merész;;éggel bold. lll és 4) tiszteletére oltárt
emelt és mert SIJk keresztényt vaolá;;gyalazó félrevezetéssei
ezen oltár imádására rábírt. A mikor megtudja. hogy Gataniabau lakó ~amaritauusok pogány rabszolgáikon a circumcisiót végeztették. a mit klilönben a római tönéuyek halálbüntetéssel sujtanak 5), megparancsolta, hogy. ha ez való, akkor
a rabszolgákat haladéktalanul szabadon bocsá;;sák. 6)
A Gergely pápát követő korból egészen a normannok
uralmáig csak nehány, a siciliai zsidók történetét érintő, töredékes feljegyzés maradt ránk. Catania városában a VIII. sz.
elején kath. papok izgatására kitört z~idók elleni zavargások
7
hire ) és egy zsidó bűvészröl 8 ) szóló fel.]egylés, miutl :t mit a
J} ~\n1ari

i. m. I. 2ö.

') ne - - qnntl ahsit- Christiana religio .Judaeis subtlita polluatrrr.
Lagnmina 4-.
') Jalfe 1242 (~78). Lagumina 4.
') Hog,,· ezen Illés tiszteletére emelt ult,ír mit .ielképczzcn. és hogy
wi értendő alatta, una megfelelr:i magyarázntot nem találunk. Y.unz r, ..
>:tur Geschichte u. l,iteratur«. Berlin. l ~4;,, .J.;;;, '-'· J. Reg. !8. fe.iezetén·
utalva azt lllOJH{ja hogy a házi t.silrn.!,(úgát ll!é,-olt:irnal; uev,.zte:
dr. Gütlemauu :\l. >Geschichte des Brziehungswescns und rler L't~lt11r bei
ÜPu .Jnrlen in ltalien<. \\'ien. 1~84. a eircumr•isi•múl ha-znált ':>t.:• NO:
:;,•SN-ra YOiuÚkoztatja.
11
)

levele !.Jon.
6
)

~tobho i.

111.

V. ü. tu ég .Jarte

Lngunliua 7. A

;).

l\:ere~:-:tény

JJagn. Ul't'!,:t·ly is ezéluz

eze11

tth·v,··li)Tt'

a.

1 1.~~
-;-; ;,). La.!..flllnina :.? .•Jatfl' 1 ;.on t 114:2) ,·..,
rahsznlgü kra vuuntlioztilag- (Sit· Hiún kh·id) ,J atr~

l U;: ( 12(:H l. l +0 9 ( lll4:~) . stb.

i) Amari i. m. I. 21t:l. ~-.) O:tt.'Ltni :-.>\'iLu· ~auctortnH :--\iculonuuc
II. :~. 28. Uio\·anni di Giovanni. 24 ö. Ln L1tmia i. llL l 1. A z.,.idl, l ui v psz
lluvc lll'liodorus v. Diotlorus 1·olt. l!(ín;szi r'l·r·J,. külüniist·ll a n:ikn· ,-.s
h~ányokra hatott. annyira volt kélH's '-'ZCkL•t wegzaqnni. hogy az ult'l.:iu
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byzanczi uralom idejéből a forrásokban találunk. J állehet
azonban nincsenek is ezen korszakból bő értesüléseink, mincl.
amellett a mennyire a byzanczi császárok birodalmában élő
többi zsidók sorsából sejthetjük, a siciliaiak helyzete sem volt
irigylésreméltó. A görög uralom nyomában járó zsarnokoskodásból, nyomasztó adóteherből és egyes császárok II. Leo
(717 -741) és I. Basilius alatti 1) vallásüldözésekből, nekik is
bőven kijutott.s) Aránylag sokkal enyhébb volt a zsidókra
nézve is a görög uralmat követő saracen fenhatóság, mert
sorsuk türbetöbb és enyhébb lett. 827-ben kezdődnek az
afrikai saracenok támadásai Sicilia ellen. 3 ) Lass::tnként elfog·
lalták a főbb városokat u. m. l\fessinát (831) Palermót (832) 4 )
és Syracusát5) (878) s a következő század első felében ural·
muk már az egész szigetre kiterjedt.
A saracenok alatt a zsidók és keresztények politikai és
társadalmi tekintetben egy bánásmódban részesültek. Viszonyuk a hóditákhoz az alattval6i (dsimma) volt. A főadók,
melyeket ezen viszonyból kifolyólag fizettek, a gezia 6 ) (fej,
személyadó) és a kharag (föld, birtokadó) voltak és ezeket a
személy vagy vagyon szerint állapitották meg. Az Omar-féle

jártak és mégis azt képzelték, hogy folyón kell átmenniük és }.:va
üsanyánk édenkerti kosztűrnjében mutatkoztak.
') A mondottakra vonatkozólag Graetz, Geschichte V., 188 1 274. és
•)Ionatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judcnthums« 40.
.Jahrg., 497. (1896) . Dr. Kaufmann David, >Die Chronik des Achimaaz
von Oria• (850-1054).
') Lagumina a •Coclice diplomatico« -ban egyetlen oklevelet sem
közöl a görög korra vonatkozólag.
') Sajnos, a saracen korhól sinc,enek zsidókra vonatkozó oklevelek.
JJagumina sem hoz. Itt első sorban Arnari •Storia dei musulmani de
Sicilia (1- Ili.) nyomában indulunk.
') ~:.._ saracenek koráhan Palermóban zsidó városrész is volt. Amari,
II., 217. Jegyzet.

.
'). Syracusa. elfoglalása alkalmával számos zsidó is esett fogságba,
''s ezek ~s Palerrnoha hurczoltattak Theoclosius szerzetes levelében Pmlíti
)luraton. SS. J.. 2. 204 . . . ·. sunt et eoclcm in earcere harum mis~riarum
mercaturam facwnt<'s, Aetl11ope8, 'J'harscnses, H ebraei ...
'J A gezia a molmmcclán hitre való r t t. .
.
..
kharag nem.
a eres utan megszunt, a
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kanonnak 1 ) pl. uj templom építésnek, lóra szállás é:; lovago
Jásnak a tilalma a kötelező megkülönböztető ruházat s. a. t.
éppen ugy voltak a keresztények mint a zsidók is alávetve.
gzen Omarféle kanonbau foglalt rendelkezéseket, melyek a
moslim uralomnak legsulyosabb és legnyomasztóbb oldalát
képezik, csak ritkán vitték keresztül egész terjedelmükben és
S'l.igoruságukban, s végrehajtatá~uk rendeseu a vezér vagy
uralkodó szeszélyétől é3 érzelmétől függött. Igy a fanatikus
lbrabim ibn Ahmed (875-902), a ki Afrikából személyeseu
jött át Siciliába, hogy a szent hódítást folytassa, szigoruan
ügyelt ezen kanon betartására s külön azt is elrendelte, hogy
a zsidók fehér körben festett majomalakot, a keresztények
pedig koczadisznó ábrát bordjanak a vállaikon, és arra is
kötelezte őket, hogy hasonló figurákat a házuk kapujára v.
ajtajára is fü%eszszenek. Ezen Omar-féle intézkedések mellett
is a zsidók helyzete elviselbetöbb volt amohammedán saracen
mint a keresztény görög uralom alatt, mert rendszeres vallásüldözéseknek s elnyomásnak nyomait még a saracen pártharczok és tusakodások korában sem találjuk.
A századokra kiható ara.bs befolyás. melyuek nyomait a
sic. zsidók nyelvében,~) szokásaiban, 3 ) sőt erkölcseihen 4) is
találjuk cs·tk részben ezen kétszáz éves uralomnak gyümölcse,
mert, és ez minden kétségen felül áll, az ara bs hatás int en') Amari. I. 476. Ezen kanonban még az foglaltatott. hogy a
ker. v. zsidónak öv helyett kötelet kellett használni. A kengyel csak fából
lehetett, a nye1·eg hátsó részén 2 golyót kellett alkalmazni, stb .
2
vége felé. amikor már a saraecuoknak alig
) Még a Xlll. század
Yolt nyomuk, széltében beszéltek a z,idók arabsul. Almlafia. a kirill
alább még szólnnk, egyik mnnkájában ki is fejezi afelett rsotlálkozít,át - 1282 körül volt Sic.-ban- hogs annyira tuunak nrahsul. . Revue
•les etude juives lX .. 149.
') Lagnmina :;fl. sz. oklevélben lukndnlmi zene és játékról nm szu.
(·s ez, mint onnan ki,·iláglik. saraten szabis volt "eeunclnm ritum >ara•·enorum•. Ezen okle1·{·l J:-ll2-h<)] 1·an keltene.
') !Jagnmina, :l02. sz. oklevMböl kitünik, hogy töhhnejil>t-~ (pnly.!:!:<llnia) esetek is eléifol'llultnk. Ezt onnan következtetjük. mort a 'il'iliai
Z<iclók kén·lme, mely ,, kir<ily últal i> megerősíttetik. mla irányul. hugy
•·snk ogy felesége- 1 OOO aran~· biintetés van ki,znbm arra. a ki ,\tl~:í!!.i:t
],•h••ssen egyszerre egy ZBidúnak. Ha elii nem fordult volna il~·eH c't'l.
felesleges lett I'Olnn az intézkedés. Az ok levi•\ 1421. júniu' I S-ikíu·(,J
l.:elt.cY.YC. fJ. Jn. lJagnu1inn 46~· ik ok lev<'~ l és 11. o. i 7+.~ 7S:1 .. :-.v.t. okl.
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sivitása a II. Frigyes korában, Siciliában uj bazára talált
qzámos afrikai zsidó letelepedésére vezethető vissza.

A saracenok uralmát a szigeten a normannok döntötték
meg a ll-ik század második feiében. 106l·ben Guiscard Róbert,
öc~csének. Rogernek segítségével hozzáfogott Sicilia megbódításához s a saracenok között dúló pártviszályok és felekezeti
vi1longások nyomában járó zilált állapot mindenképen kedvezett a normann fegyverek győzelmének, oly annyira, hogy
1091-ben az aránylag csekély számu, de vakmerő és bátor
csapattal a szigeten a normann uralmat megállapította 1 )
A normann fennhatósággal és uralommal a zsidók helyzete,
mely a saracenok alatt csakhogy éppen türhető volt, lényegesen megjavult. .A fejadót, gisiat, ugyan továbbra is fizették 2)
és ezenkivül már a normann uralom kezdetén más adózási
kötelezettségük is, a mint az Sicalgaitanak, Guiscard Róbert
feleségének egyik okleveléből 3 ) kitünik, a melyben élete tartama alatt a zsidóktól befolyó »jövedelmek« hatodrészét a
palermói érseknek és az ottani Mária egyháznak ajándékoz7.a
halála után 'pedig nevezett templomot ezen jövedelmek örökösévé teszi; egyébiránt azonban, csak nrmi megszorítással
oly jogokat élveznek, mint a sziget másfelekezetü lakói és
nemzetiségei. Ugyanis a normannok a sziget elfoglalásakor
különféle nemzetiségeket és vallásfelekezeteket találtak ott, s
minthogy ezeket egyesíteni, egybeolvasztani sem módukban,
sem hatalmukban nem állott, ennek mintegy természetszerü
folyománya az volt, hogy békésen türték a nemzetiségek szokásainak megnyilvánulását és hogy vallási szabványaik szahad
gyakorlata elé akadályokat nem gördítettek, ezen vallásfele') I,eo Heinricb, •Geschichte v. ltalien< I. 449., 455.
') De Vecebio .A.lberto •La legis!dzione di l!,ederico li imperatore.
Torino, 187 4. i 5.
') Lagnmina 12. sz. oklevél. l'irri, •Sicilia sacra< t. I .. p. 75 nyomán.
Hasonlóan I. Roger, k11•e Gmscard halála után a főhatalom szállott,
l 0 90-ben a salernói zsidókat és a zsidó negyedet az ottani érseknek adta
a,iándéknl. h llfuratori: Anti~uitatcs l., XVI. diss. 898. _ Ugyancsak
Roger megerősiti J094. Guglielmo lllaló adományát, melyben fl. Ambrogio,
Bartolomeo kolostornak - egyelJek kiiziitt egy zsidót fiával, a kik Nasuhan
- Sicilia rlélnyugati részh1
laknak, j uitat. ];, Giovanni di Giovanni
>IJ'l•;braismo della Sicilia<. 347. o.
'
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kezetek között a zsidók is, a kik akkor már szép számmal
Jaktak a szigeten, helyet foglaltak.
Főképen az emlitett körülménynek tudható be az, hogy
míg Európa egyes részeiben, a keresztes háborúk korában, a
vallási türelmetlenségből, zabolátlan önkényből és kegyetlenségből eredő kinzás, üldözés, vad öldöklés és gyötrelmek képezték a zsidók osztályrészét, addig Siciliában ezen leghevesebb
üldözések korában a zsidókon bántódás nem esett. 1 ) Ezen
körülmény magyarázza meg azt a Palermóban a normann
uralom idejében fennálló szokásjog egyik pontját 2• mely szerint:
az adásvevések, melyek végbementek vagy pedig a jövőben
létrejönnek a saracenok, görögök és ;::sidók által birtokolt ingó
és ingatlan vagyonról, jogérvényesek, és ezen adásvevé;;ekröl,
cserékről, valamint más szerződésekről szóló arabs, görög és
héber nyelven. ezen nemzetisrgek notariusai által kiállított és
kiállítandó oklevelek, még akkor is ha a keresztény szokást
nem követik 3), mérvadók és érvényesek. Nemcsak Palermóban
hanem másutt is élveznek a zsidók hasonló, sőt némileg előnyö
sebb jogokat. 1129-ben II. Roger Messina városát. mely legelőször segítette és hathatósan támogatta a normann umlom
megszilárdítását, a legszélesebb körü kiváltságokkal felruházta.')
Ezen kiváltságokban, így olvitssuk az oklevélben, a zsidók is
részesülnek éppen úgy, mint a keresztények. 5) A zsidókat is meg') Ezen i<lőből csak egy adatunk - egy krónikás feljegyzése vau, mely nem általános üldözéc, hanem csak egyes siciliai zsidók megbüntetéséről szól. Állítólag Syracusa-ban történt J J !3-ban, hogy nagypénteken a Z8idók Christos kigúnyol<ha czéljából titkon egy hakot
keresztre feszítettek , de tetten érték öket s a tetteseket Tancred kinos
halálbüntetéssel sujtotta. L. l:lcbnclt Johann Jakob >Jl1tlische Merb,·uerdic:keiten. • Frankfort u. Leipzig l i 14. IY. k. l·'ö rész 90. Különben hasonló
alaptalan váddal sokszor illették a középkori zsidókat. L. v. l.laumer
Friedrich •Geschichte der Hohenstaufen und iiH·er Zeit< 2-te Autl. Y. :l.'> l.
') Vecchio i. m. í5. o. -l-ik jegyzethen idézi a ~onsvetwlines
PanormitanRe nyom<:in.
3
)
•Etsi solemnitabbus Christianurum careant.« A solemnisatio az
oklevél lényeges részét képezi s núnden oklevél t. k. iinnept'lyes joglevéL
L. Horváth Arpád • :Jklevéltani jegyzetek« I. J 9.
•) R>mmer i. m. III. 340.
•) J•:rsch u. úrnher Ell('yclopiidie Jl Nect. 27. 1-!2. ol. t;!. jegyzet.
llaluzii :llisc·elanea I. J 88. szer·int. >supradi•·tis immunitatil,us et !!;l'atiis
gaudehunt jutlaei et (-ut) Christiani.•
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illették. a többi között, azon kedvezmények és jogok, hogy
mint a város töhbi polgárai, magasabb hivatalt vállalhattak,
itélet nélkül nem büntethetök és ha egy év, egy hó és egy
napig háborítatlanul laktak a városban, akkor annak polgárai\·á váltak. II. Roger (lll l --1154) nemcsak, hogy a szigeten levő zsidókat jogaik élvezetében és ked vez ö helyzetükben meghagyta, hanem belátva, ·hogy igyekvésében, mely a
sziget anyagi jólétének emelésére irányult, az élénk kereskedelmet és ipart ür.ö :o:sidók hathatósan támogatják. az 1147-iki
görög hadjáratában a megszállott szigetek összes zsidóit Siciliába vitette és ott letelepítette. 1 ) .A görög zsidók letelepítésükkel egy uj jövedelmező iparágat. a selyemipart honosították
meg Siciliában, mert közöttük sok, ezen iparban járatos és
ügyes munkás volt. Tudelai Benjamin is, a híres zsidó utazó,
ki nehány évvel késöbb (1160 körül) 8-örögországban volt,
feljegyzéseiben megemlíti, hogy a görög zsidók között a legügyesebb és legszebb bibor és selyemmunkák készitőit lehet
találni. 9) Rogernek egyik kedvencze, Philippus nevű eunuch;
a ki a királyi palota föintézője volt és a ki hatalmas befolyással rendelkezett, különös jóindulattal viseltetett a zsidók
iránt, látogatta a zsinagógákat, világításra szolgáló olajat,
valamint egyéb támogatást is nyujtott mindenben, a mire a
községi életben szükség volt.a)
Uralkodásának utolsó éveiben Rogert val!ási buzgóság
szállta meg. s a mint a krónikás megjegyzi, a világi ügyek
háttérbe szorításával és mellőzésével minden fáradságát arra
fordította. hogy a zsidókat és santcénokat a kereszténységre
térítse, az áttérteket pedig gazdagon megjutalmazta.4) Való') Pertz •:\[on. Germ. Hist. flfl.« III. 192. Annales Cavenses. Principes etiam et omnes majores et. cunc·tos .J,tdeos illius terrae captiv s ad
11
~i('iliam duxit.
'' Benjamini Tudelensis Itinerarium ex versinne Benedict! Ariae
Montani. Lipsiae 1764. 25. j':':';: >11Vl::~ J,emberg 18~7. 3b. L. n. Gruetz
i. Jn, \'. 272.

"J Muratori. f-\8. VU. l !14. •Homualrli flalernitani Chronicone Synagogas malignantiUJn freqnentius l'isitaua:, et eis oleum ad coneinnewla
luminaria et <[uae erant nec·essaria rninistrabat.

') ü. o. !96. <.:ir<· a finem au tem vitae suae secu]a,·iLns negotiis
ali']uantulurn postpositis Pt omissis Ju<laeos et 1--ianacenc,s acl fülem Christi
<'OIIVPrtcre modis omnihns labor«hat.
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szinüleg ezen korba esik azon szigorú intézkedés is, mely
hirtokainak lefoglalásával és szolgasággal bünteti azt a zsidót,
a ki keresztény rabszolgát vesz, elad, vagy valami ürügy alatt
zálogban tart. Fejvesztéssei pedig azt sújtja, n. ki a circumcisiot rajta végezni és őt hitében megingatui merészeli.l)
.A zsidóknak a többi nemzetiségekkel való egyenjogosítását, a normannok idejében megvilágítja a II. Vilmos korában 1168-ban János Catania 2 ) püspöke által kibocsátott rendelet, melynek alapján »latinok, görögök, zsidók és saracenak
saját törvényeik szerint itéltessenek. 3 ) Ugyancsak a 12-ik század második feléből egy töredékes statisztikai feljegyzés is
maradt ránk a siciliai zsidókról, tudelai Benjamin naplójában, aki utjáról hazatérve Sicilia szigetét is érintette. :\Iessinában, a dúsgazdag városban kb. 200 és Palermóban, melynek
látványosságairól és S7épségeiről bővebben szól, kb. 1500
zsidó lakott ezen feljegyzései alapján; de ezek, sajnos, pusztán
ezen számokra szoritkoznak. 4 )
Mindössze ennyit ismeriink, a zsidókra vonatkozólag a
százéves normann uralom korából, a mennyit ezen szór>ányos
adatok nyujtanak. s jóllehet ezek alapján sem külső sem belső
történetük hű képét nem nyerhetjük, mindazonáltal ezen ke>é~
példa is arra utal, hogy társadalmi állásuk, helyzetük kedYezők voltak, mert sem jogi, sem vallási tekintetben korlátozva
nem voltak.

.A normannokat az uralomban a hohenstaufi-ház kö>ette
VI. Henrik személyében, a ki mint Oonstautianak, II. Roger
leányának férje. II. Vilmos az utolsó normann király halálá') Lagumina 13. sz. és La Lumia •Studi di Storia Sicilana• I. :135
és nem mint Lagumina helytelenill idézi 628. ol•lal. Későbbi normannuralom alatt újból vált szükeég-essé hasonló tilalom. Lagumina 14. sz.
Kiilünbeu már Constantiu császár is halálbüntetést szuhott a kerésztény
"zolg-ák circumcisiójára. C. Th. X>I. ~ Stobhe i. m. 2.
'l Arnari i. rn. III. k. 1. rész, 20n. :l. jegyzetben említi. ho:.ry t'gy
ll H-ből való okmányban 25 zsidó csahid mn fel"orolva. melyek ezea
városban laktak.
3

) Lagumina l;,. sz. okl. : • J,atini, gracci, judaei et saraceni tmusquísque juxta suam legem judicetur•. Dl' Grossis, •Catania sacra« 1-8. 89
nyomán. Graetz i. m. YI., 282. helytelenül tnla,idonítja a rendelPtet
J l. Vilmosnak, és szintén helytelt•nül vonatkoztatja a sziget összes zsi<laira.
·•) Jlenjamini Turlelensis Itinerarium i. k. 10:1., IQ.l. és ·:~ :'~~·co;:
r~·~:J i. k. ISb, 19a.
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val foglalta el 1189-ben a siciliai trónt. VI. Henrik, kinek
."iciliai rövid uralmát, kegyetlenségek és borzasztó vértettek
jellemzik, 1 ) a zsidókat, a menuyire a kevés ránk maradt adat
bizonyítja, zavartalanul meghagyta jogaik élvezetében, s mint
II. Roger. ugy ő is a ~lessina város polgárainak adott kiválttsügokban a zsidókat is részesiti. 2 ) Privilegiumnkhoz tartozik
hogy s .. hol sem nemesi, sew egyházi kerületben adót, vámot
s. a. t. nem fizetnek s new börtönözhetők be, hacsak nem
f\íbenjáró ügyben. 3 ) 1198-ban, a VI. Henrik elhalálozását
kö~ető évben a pápai széket III. Incze, Henrik fiának és
utódjának II. Frigyesnek hübérura, védnöke és gyámja4)
foglalta. el. Pápaságával a zsidók, amugy sem irigylésre méltó
sorsa az európai keresztény államokban többé-kevésbbé ro~z
s;:ab b ra fordult. III. Incze szakitott ama, elődeinél mintegy
bzokásossá vált. hagyománynyal, mely szerint a pápák türték
s némelykor oltalmukba is vették a zsidókat. Nem mintha
eYVel elismerni akarták volna, hogy isten adta jognál fogva
igényt tarthatnak az életre és hogy létjogosultságuk van,
hanem csak emberségből »pro sola humanitate, III. Sáudor
pápa (1159-1181) szerint, vagy pedig kegyből és szánalomból«, a mint III. Kelewen (ll87-1191) mondja.5) Az egyházban azon jogi felfogás érvényesül, hogy saját bünük örök
kárhozatot hozott rájuk, fennmaradásukat pedig vallá~i motimm igazolja, t. i. hogy rendeltetésük létükkel a kereszténység
igaz voltát bizonyítani. 6 ) Ezen jogi és vallási felfogást egyiit·
') Raumer i. m. II., 574.
') G. o. UI.. 341.

') VI. Henrik a birudalmi zsidókkal szemben is kimutatta egy
ízben jóindulatát. - L. Aronius Julius •Regesten zur Geschichte 1ler
Juuen i. frankischem u. ueubchcm Reiche•, 337. sz.
'J Raumer i. m. II.. 608. Constanzia, hogy fián 9,k a trónt biztosítsa, a pápa föhübérségét elfogadta és fia gyámjává nevezte ki.
..
'J Stern }Ióritz, • Urkuudliche Beitriige über die 8 tellung uer
P~pste :u den .Jnden«. IL Ba~d, l. Hcft. Kiel, 1895. _ 17 1.,
.,
.,
172 173
1•_4 . .~zamu oklevelek DI. Sanuor, a ki JI. Oalixt és III. J·enö példáit
k0v~b, III. Ke:emen, III. Coelestin és Ill. Incze pápák, a zsiuóknak
nyn.Jtott oltalmara vonatkoznak.- L. m. Dr. Güdemann .1\f •Geschichte
des Erziehungswes<ms und <ler Cuitur uer Juuen · It r
., ..
~1ittelalters. Sú.
m a wn wahren<l des

•J Stern i. m. 174. sz. a. III. ln eze bulláJ'a· t,
~
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tesen először III. Incze juttatta kifejezésre. 1199. szept. 22-én
kelt bullájában elődei példájára oltalmába veszi ugyan a
zsidókat; de csak oklevelében védi őket, valóságban pedig
intézkedéseivel rendszeresitette elnyomatásukat, szította. a zsidógyülöletet és vallási türelmetlenséget. Elve az volt, hogy
a zsidók vétkük miatt örökös szolgaságra vannak kárhoztatva és a szolgaság nehéz jármát folyton éreztetni kell
velük,!) és ez mintegy Magna Ohartá·vá 2) vált, melyre mindazok
himtkoztak, a kiknek kedvük támadt a zsidókat kirabolni,
mérvadó volt fejedelmek és népek előtt.
Sicilia szigetén is fellép ezen egyházi felfogás és egyuttal befolyás következményeként a türelmetlenség a zsidókkal
szemben. Ezen hatás világosan készlelhető Frigyes néhány
intézkedésében is, melyeknek iránya homlokegyenest ellenkezik
azon szabadelvű szellemmel. mely késöbb hatalmas törvényalkotásában, egyes a zsidókn.t is megemlítő és rájuk vonatkozó czikkben nyilatkozik. és amely zsidó tudósoknak udvarába
való meg hi vásából és niinden előitélettől me nt megbecsüléséLől kiviláglik. 3 ) Szembeszökő lesz ezen befolyás ha kiewelji.ik,
hogy II. Frigyes - kétségkivül a pápai zsidók inferiorítására
vonatkozó-kijelentés alapján - először használja okleveleiben
eltérüleg, igy vezeti be: •Licet perfitlia Judaeorum >it multipliciter
improbanda, quia tamen per eos fides nostra veraciter comprobah1r• etc.
') Castelar Emil •Beszédei•, ford. Szatbmáry György. Bpcst, 187;;.
20 olUal. •A vallás szabadságáról• a spanyol cortes 1869 ápril 1~-iliki
ülésén tartott heszécljében erre vonatkozólag a kö.-etkezüket mouclta:
•lgen, a zsidók üldö?.tetése nem volt egy futólagos rendszabály, süt inkább
az egyház állandó czélja vala. Ha hl. ur e tételre néz,-e ezáfoJhatlau
bizonyitékat óhajt, akkor Ul. Incze encydikáját fogom neki felmutatni,
ml'lyben a zsidók fölött az örökös szolgaság átka mondati.k ki; bajos lesz
aztán tagadnia azt, hogy az egyház türelmetlensége rendszeres.
'J I. v. Döllinger, •Akaclemisehe Yurtriige• J. Band. ~~~- (•Die
Ju<len in Europa• czikkéhen).
") Vecebio i. m. 247. Steinschneider •Hebriúsehc Bibliogmphic<
llerlin, 1862. VII. 62. és Renan l'\1. E. •Les rabbius Francais du commeucemeut clu qnatorzieme sieele l'aris 1877. 587 ..Takob b. Abbamari b. ~imson
h. Anatoli a Provence-búl volt az egyik tudós, a ki JI. Frigyes ud.-arán
tartózkoclott, a ki miut .:l'1'~Sn:-; 1r;,Sr;, czímü nnmkájában említi személyes érintkezésben állott FrigyesseL L. a MalmaJ ;;3b (Lyck 1866). A
másik Jehuda b. Halomo Cohen volt ('l'oledehól). L. m. Gii<lernann i. nL
104., 10[>.
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a servus (t. i. servus camerae) szolga 1) (t. i. kamaraszolga}
kifejezést a zsidó név mellett és kétségkiviil ezen egyházi elv
érlelte meg azt is, hogy éppen a 13-ik század elején jutott
ezen kamaraszolgaság határozottau érvényre.
1210-ben Frigyes a palermói püspök és kanonoki testület érdemeinek megjutalmazásúra egyházuknak 2) és nekik is,
örök birtokul, az ottani jelenleg lakó és idővel letelepülő ·
zsidókat ajándékozta rs oly jogok gyakorlásával és adónemek
hehajtásának élvezésével ruházta fel őket, a mint ezek a királyi
curiát megilleték, sőt még a biráskodást is és ez volt a
le~sulyosabb a zsidókra nézve ezen egyház gyakorolta. 3 )
.\.. mint az adomány ré~zletezéséből kitünik a zsidók a gezian
kivül bor, bus után fogyasztási valamint a szövetfestés
iparának engedélyeért jövedelmi adót. is :fizettek és, hogy ezenkivül mr~ más tartozandóságaik is voltak. 4) A mi a szövetfestést illeti ez majdoem kizárólag a zsidók kezén volt. 5).
1

) StoblJe i. m. 12 o. bövebben szól a zsidók kamaraszolgaságáról.
de scm azt, hogy miért mutatkozik ezen kifejezés először IT. Frigyes
nkleveleiben és, hogy miért fejlődött ki teljesen - mert csirái már előbh
megvoltak - a 13-ik század elején, azt nem emeli ki, ez úgy lát~zik kikerülte figyelmét, pedig kézzelfogható és világos, hogy az általunk fejteg-etett okbúl. sőt egyik oklevélben határozottan ő is hangoztatja a zsidók
:;zolgas(tgát. .\!·onius J. •Regesten« 509. sz. a Bécs városnak adott kiv~íltságlevelében •zt mondja • .
cum imperialis auctoritas· a priscis
teruporibus ad perpetruti judaiti sceleris ultionPm eisdem judaeis indixerit
• perpetuum servitu tem. •

'l Sicalgaitanak G niscard Rúhert feleségének adománya i>,
melyet 1089-ben a palermói egyhúznak adott, •örökérvényüc volt, ele a
mint ezen ujbóli adományozásból következtetjllk, idő folyamán elveszítette. Lag-umina 12. sz. okl.

') Huillard Ereholles • Historia diplomatica Frederici seeoncli• J.
1~2. IK3 és I Í91. Laguruina 16. 17. sz. oklevelek. Az egyik 1210 jan.
a másik 1211 okt. havárúl van keltezve.
') l;t ubicuneun<jtle fne1·int homines sint ecclesie et Yobis in omuihns reddiribus et trihutis. gisie, vini. et macelli et aliis serviciis responeleant ... . et totarn tinetam <JUe sit vel fieri }.iOterit. A tinctara
vonatkoz0lag_L H. Bréholles Hist. clipl. J. 191. 372. Laguruina
. l3. és
12
23. sz. oklevel.

t

Bozzo Stefano Viltorio •Xote sturkhe siciliane Ü~] seeolo XIV.
313. l ~sö .Jegy?.et • La gahella della tinta era cos tituit>t
la regta dogana esigevn. rlai tintori per !'esereizio de lorn
me•twre, •tue;toera e'err·aato degli }1lJI·ei. Különhen nemesak Siciliában
1

)
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J d őv el II. Frigyes fentemlített nd om;in) t a palermói egyháztól megvonta, s a amikor 1215. április 23·ikán Speierbeu időzése alkalmával megujüja,1 már nem örökérvényű, hanem csak megszabott időre szól, melynek lefolyása után csak
hasonló értékű kárpótlás után veszítheti el igényeit. Hogy
Frigyes :. 7.sidókat miként az árut ajándékozza ezt éppen a
kamaraszolgaság viszonya magyarázza meg.
Ugyancsak 1215. november havában folyt le a III. Incze
pápa által hatalmának legnagyobb fényében összehivott Ps
eluöklete alatt megtartott negyedik laterani zsinat, 2) melynek
70 kanoni határozata közül a négy utolsó a zsidóha vonatkozik: de különösen kettő volt,'3) mely a zsidók mély lealázását és lealacsonyítását czélozta és nmta maga után: az
egyik mely a zsidókat minden hivatal viseléséből teljesen kizárja,
a másik pedig - mely intézkedés kezdeményezésének a dicsííségét a mohemmedan fanatizmus már ~zázadok előtt lefoglalta - az, hogy zsidók férfiak és asszonyok - az összes
keresztény országokban oly ruházutot viseljenek, mely őket a
keresztényektől megkülömbözteti. hogy igy könnyen felismerhetők legyenek.4)
A zsinat ezen utóbbi határozata gyorsan terjedt. talán
éppen azért, mert leginkább szemmel kisérhető és felülvizsgálható. Tartományzsiuatokon reneli gyüléseken fogla.ikoztak
a zsidójellel, a mennyiben ezen szégyenfolt - mert lényegében az volt alakját, nagyságát és szinr5t pontosan meghatározták.5) Frigyes is a ki jogintézkedéseiveL kiilönösen
uralma. első felében az egyház kedvében akart járni 6) az
hanem még Olaszország egyes részeiben is a zsidók úzték a '2ÜYetfestés
mesterségét. L. Benjamini Tudelensis Itainerarium i. k. 24 és j'·":·;: ,.,W~':
i. k. 3b. és Giidemaun i. m. 312. Xote Y. »Die Fiirberei.•
') H. Ereholles i. m. L a72. I.agumina 18. sz.
') Raumer i. m. III. l.i2. ,;tern •L'rkundliche Beitriig-e• 176.
" A 68. és 69·ik fej.
') Graetz i. m. \'II. 23 tévesen allítja. hogy a zsinaton elhabírozták, minő legyen a megkülömhöztetö jel. mert. (•rről a ss-ik Ut judaei
<liscernantur a Christianis in hahitu ez. f~j .-!Jen szó nincs, s így helytelen
az a megjegyzése •Der Juden/leeken is eine J,;rfin<lung des l'apstes Innol'enz
u. des +-ten lateranisch,n Concils.•
') Ersch u. Gruber JI Sed. 27. 75.
•) Vecebio i. m. +2.
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1221-ben tartott messinai általános gyiilésen azon határozatot
hozatta, hogy »a zsidók a keresztényektől ruházatukban és
viseletükben külömbözzenek. « 1) Ezen időtájban - úgy 1220.
körül Szt. Angelus karmelita barát, Sicilia szigetén - állítólag - csodákat mivelt és ezen csodák eredménye abban
nyilvánult, hogy csak Palermóban 207 zsidót birt rá hitük
elhagyására.2 ) .Minthogy ily csodák a zsidók tör~netében
rendesen üldözés kiséretében jelentkeznek Szt. Angelus téríksében. ha ugyan valami történeti alapja is van, szintén
Yalami kisebbszerű zavargás homályos képét kell keresnünk.
Fngyes egy másik intézkedése szintén határozottan egyházi
befolyásra vall. l 224-ben 3 ) szigorú törvényeket szabott az
eretnekekkel szemben követendő el,járásra vonatkozólag és
ezen törvényeiben a zsidókról is szól, a mennyiben bizonyos
ügyekben ilyen pl. a judaeagia 4 ) s más effélékben a vizsgálatot és biráskodást az eretnek inquisitorra bizta. Egyuttal
arról is gondoskodik, hogy ha az inquisitor zsidók ügyében
jár el és hivatalos teendőit végezve egyik helységből a másikba
utazik, akkor az inquisitor valamint kisérete kiadásait a
zsidók fedezik.

.A.z eddig elmondottakkal teljesen ellenkező iránynak és
sZf'llemnek nyilvánulását látjuk Frigyes törvénykönyvében az
1231-ben kiadott »Constitutiones regni Siciliae• -ben. Mig az
előbb tárgyalt intézkedéseiben a hatalmas korszellemnek és
áramlatnak engedni kényszerülvén a zsidók vallási alárendeltségét elismeri. addig politikailag - a mi a törvény előtti
egyenlőséget illeti - »némileg<<1 ) a többi felekezetekkel való
egyenrangúságukat akarja érvényre juttatni.
Igy pl. egyik törvényczikkében ~) megállapítja. hogv azon
esetben. a mikor valamely titkos büntény - a milyen pl. a
gyujtagatás is
elkövetőjének kiléte ismeretlen. akkor a
helység lakói, a melyben a büntény történt kötelesek a kárt
megtéríteni, La pedig ismerik a gonosztevőt, csakhogy ez elő
nem keríthető, akkor a kárterítés megfizetése illetőségi helyének
lakóira hárul. Ezen intézkedés azon esetre is szól, ha a kárvallott zsidó vagy saracen »mert - így okolja meg - nem
engedhetjük meg, hogy a zsidók és saracenok, a kiket már
a felekezetük miatt is gyülölnek a keresztények. és a kik
minden segély hijáu vannak. megkárosíttassanak«. 3) Ha így szól
egy másik czikk 4 ) valamely gyilkosság szerzője ki nem
nyomozható és így az igazságszolgáltatás sujtó keze nem érheti. akkor azon terület lakói, melyhez a gaztett szinhelye
tartozik, 100 augustalet, ha pedig zsidó vagy &araceu esett
a gyilkos áldozatául. »a kiknek bőven kijut a keresztények
üldözéséből« 50 augustalet fizetnek a kir. kincstárba.;•) Fel-

Azonban ezen költségek fedezéséhez csak egyszer évenként járultak. s a járulék fejenként a gros~o-t nem haladLatta meg 5 )
' Ut in differentia vestium et gestorum a Christiauis discernantur.
Muratori . .A.ntifJ.uitates I. diss. XVI. 897. és Lagumina 19. sz.
') Giovanni di Giovanni •L'Ebraismo della Sicilia.« Palermo 1748.
24-7. Forrás gyanánt idézi Cajetan: De sanctis siculis t . 2. Vita St.
.A.ng. 196.
') Raumer UI. 202 és VI. 322., ele a zsidók ellen hozott intézkerlé· sel<et nem említi. Lagnmina 312. sz. oklevélben .Paramo: »De origine
et progréssu officii eanctae inquisitionis. « l\1atriti 1598. p. 197. nyomán
Hól aug. 17-én Alfons király Lugardi Enrico inquisitor kérésére megHősiti II. Frigyesnek az errtnekek és zsidók ellen hozott. határozatait.
hogy t. i. az utóbbiak felett némely ügyben itélkezhessék és bizonyos
jüverlelmeket szerlbessen Mlük.
') Lagnmina 25·ik sz. okl. a holamessinai egyháznak zsidók felett i
ítélkezése - és ez olyan ügyekről szól, a mely ügyek különben az eretnek
inquisi~or jog~örébe tart.ozn'tk - a judaeagiara é< ehhez hasonlóra terjedt
kl. A JU'laellgm pe<hg >1d est cum alicui christiano objicitur quorl egi t
<·nm Judea vel converso.« LagtLmina n. o.
rJ) Giovanni di Giovanni.
·Geschichte u . Literaturc 50~.

L'J~braismo

54. és c.h·. Znnz

1.~.

»Zur

.')H

,,,,

') Hogy csak »némileg • azt pl. a Constitntiones Lib . I. t. 28. is
mntatja s ezen kivül még egyéb körlilmény i< bizonyítja .
') Constitutiones Lib. J. t. 27. >De maleficiis claudestinis pnoiPudis. Huilard Ereholles IY. kötet elsü rész.
") U. o. nec minus ju<laeos, quos christianis secte di1·ersttas re<lrlit
infestos. omnique alio auxilio destitutos. prorectionis nostre potentia pati
non possu mns defraudari.
') Constit. Lih. I. 28. Megjeg-yzendll. hogy ezt m;\r nem mint

l\7.

egyenlőség megvilágítására szolgáló példát tekintjük.

') Const. L. I. t. 28. Haum'r i m. llL 282. helytelenül adjavb'Za
ezen czikk tartalnuit: •Ist der '!.'od behliiger nicht atl"szumitteln so za h len
die Einwohner des Bezirkes wo der Frevel geschah sebr grosse t :eld'trafen und zwar »Cln·isten grüssere als 1-'aracenen u. Juclen• mert a latin
szöveg mást mond: si quidarn christianus. qui reperitur oecisus centum
augu.talium mulcta feriend os e'se (sc. incolas) jubPmu,. siYero ju<laeu• ant
saraeerllls sit in quilms prout certo pet·perHlimus christianol'llm per>eeutio

fi !l
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világosodott és nemes gondolkodásra vall az is, hogy a védelem megkönnyítésére és elősegítésére vonatkozó módozatot.
a zsidókra és saracenoha is kiterjeszti azon megolwlással
, nem akarjuk, hogy csak azért, mert zsidók vagy saraczenok,
ártatlanul elnyomassanak «.l)
.Az egyház Lukács evangeliurna VI. fej. :15-ik verse
egyik rés?.ének helytelen latin forditása alapján 2) szigoruan
megtiltott:t a keresztényeknek, hogy kölcsön után még a legkisebb kamatot is szedhessék, s ruinden még a legjelentéktelenebb perczent is uzsorának minősittetett. Hogy a jármon,
mely ezen tilalom alapj~in ólomsúlylyal nehezedett a gazdasági életre és kereskedelmi forgalomra, könnyítsenek, a zsidóknak. mint a kikre a theologiai ~zahványok nem kötelezők,
a prnznek kamatra való kölcsöuadását megengedték Világosan
olvashatjuk azt Frigyes egyik törvénycziH::ében,3) melyben meghattí.rozza, hogy ingó és ingatlan birtokának ellwbzásával büntetenelő az a kire rábizonyul, hogy uzsoráslwdik (= kamatot
szed). Ezrn büntetés alul a zsidók a kikre a kamatszedés
:gyhá7i tilalnu nem vonatkozik, fel vannak ugyan mentve, de
Igy folytatja »nem aknrjuk, hogy engedélyünk tekintélyének a
sulyát tulságos kamatszedésre felhasználják< 4)
azért a
8
kamat maximumául a tiz százalékot 5) állapitja meg . .A ki
nimi.s abundat in 50 ang-u,talihtts pr·aeclictorum loconm1 nncolas damnaurJo!\ esse eensemus.

. ') Const. ·Lib. I. t. 18. qnos non
'~en1 snnt artari ,.olumns innocentes.

propteret~

<]uotl ,Juclaei vel Sara-

_
'J lJöllinger »Aka<lcmische Vortrilge· I k. l n. és u
2 '3. Lukács
0
\I: :J 5 Verumtamcn diligi te inimkos vestros LeneJ'acite, et mutuum date

~mlnl lllile RJJe~·antesc, h~lyett non desperantes-t
Jelel meg a. gurt>g »,tojÖr; J' f.tn,:7c).í~ovuq«-nek.

l

kell olvasni,

n~ert az

"l Constit Lib. J t. 6. Ile usurariis punienrlis.

l

.

').Nem pedig mint. Er·sch n. GruLer i. >n. If. 27. 142. Cassel
•Er W>ll. tlass sie durch das Auseben sciner Erlaubden
Ireiben c. A latin szüvegben áll: 'lUOS etiam
auctontate nostro hcent>e >mprohum fenus •nolumu • . .
, ....
ha volmnu• is volt a Cassel e],)tt lev.:; sz"
.. s e~etcere J\.ulon~en
világo,íthatta volna, hogy ""j tól> iba. .ovegben az osszetnggés azonn"l tel-

lt~l~td•·nul r~rr:erteb
llls~

ttnLI!h~en. Wtu·.he~·
0

') A I O " a köz(.pkm·ban elé" ala
bnr:.rban a 14-ik "záza•lban 42 ,.
"
csony kamatláb. Pl. Regens1
után törvényileg lfleO'határozv·t ·~f~o t ."agyobb <'s 83'/o kisebb kölcsönök
i • m • 82 • IO"
L HJ.~l'"aun1er •HI., ·'Jn
· •J
-!fl 7.n Frankfurtban 32'/o és J:J• i, SloblJe

JJr

J

:!
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ennél többet vesz, az a többletuek kilenczszeresét fizeti büntetés fejében a curianak, evvel pedig meggátolni akarja, hogy
a közszükségletből »propter necessitatem hominum« eredt
engedményt mértéken felül kiaknázzák
Frigyes uralma tlső felének intézkedéseivel ellentétben talán IX. Gergely pápával folytatott küzdelme alatt - megszorította és megszüntette némely egyháznak a zsidókra is
kiterjedő hatalomkörét. Erre vonatkozik Frigyes. IX. Gergelyhez intézett igazoló iratának egyik passusa, 1) a melyben a pápa vádjával szemben védekezik és kijelenti, hogy
nem vonta meg a zsidókat oly egyházaktól, a melyeknek
»különös « (specialis) joga volt hozzájuk . .Az egyházak között.
melyeknek jogköre a zsidóha nézve megszünt vagy korlátozva
lett, volt a messinai és palerrnni 2) is . .Az utóbbira vonatkozólag onnan következtetjük ezt, mert amikor 1237-ben Frigyes
Busach zsidóhitű orvosnak s utódjainak teljesített szolgálatai
fejében teljes adómentességet magába foglaló kiváltságot ad.
az oklevélben a zsidóktól befolyó jövedelmekről már mint
olyanokról szól, a melyek rt curiát s nem a palermói egyházat,
amelynek mint láttuk ismételten ajándékozta, 3) illették.
Frigyes nemcsak, hogy privilegiummal ajándékozta meg
a zsidót, ha erre rászolgált; hanem még a kánoni törvény
tilalma ellenére is, ha rátermettséget és képességet talált
benne mint hivatalnokot alkalmazta. igy pl. egy Gaudius 4 1
nevűt messinai pénzverő intézetében előkelő és fontos tiszt') Aronius • Rege,ten•, 498. sz. Judaeos tnmen etsi tam in im pe rio
<[uam in regno (sc Siciliae) nobis commnni inre immediante, a nulla
tamen ecclesia illos ahstnlimus, que super eis ius speciale pretenderet
(1236) H. Breholes IV. 2. 912.
'l Az oklevelet késíJbbi átirathól ismerjük l"ag·umintt 30. 40. sz. okl.
)[anfred 1250-l.>an I. Peter 1282-hen és If l'éter l :llb-hen megerősítik

~\l cssüu'ira vonatkozólag J.Jagumina 24 sz. o.

") Iluilar<l Ereholles i. m. I. !82. !91. 37~. Lagumina 16, I-;. 1 -s
l,ehetséges, lrogy a H. Br. I. :;72 és Lagumina I~. sz. oklevélben tilg-lalt
feltétel teljesíté,e mellett nür· elöhb is elveszítette ezen egyhtíz említet\

j ')verlPimét..
4

') IT. llrellolles Y. I-sű rész :>9~. :>!15 Cluutlius. 1negfelel a héb··r
Hzimcha névnek A zsidó hivatalnokok alkalnl<lzÚsil <'lleni tilalmat :; III.
tnlelloi
zsinat is meghatározza és meg-újftja I2J:, a n· laterani z<1nat
7
0. §-bnn L. Hteru , Crkuudlidw lleitrag-e• J 71).

fi 2
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séggel bizott meg, mert elsősorban a haszn~vehet~ségét vette
tekintetbe, a mint ez a következőkből is kitümk- ~J ~r r.r. Roger
is _ a mint kiemeltük _ belatva, hogy a zs1dok fontos és
felette hasznos tényezők a sziget felvirágoztatásának előmoz
dításában. számukat külföldiek letelepítésével szaporította.
Frigyes is, hasonló okból. megkönnyítette ~s előmo~d~~otta
idegen zsidóknak a letelepedését. A cabes1 te~gerobolben
fekvő Garbo sziget zsidai, talán az almohadak fauatismusából eredt üldözés miatt, 1239-ben hazájukat elhagyni
kényszerültek és II. Frigyes engedélyével Sicilia...~zigetén
találtak meuedékhelyet. l\liut II. Hoger alatt a gorog, ugy
most Frigyes alatt az afrikai zsidó letelepülőkben hasznavehető és swrgalmas elemet nyert a sziget. A garbói zsidók
között tulnyomó részben olyanok voltak, a kiknek ki váló jártasságok volt a mezőgazdasághoz tartozó munkálatokban, s
ezen jártasságukat Frigyes hasznára fordította. A midőn secretája l) ( = pénzügyi hivatalnok és egyuttal jószágkormányzó)
tudomására hozta, hogy néhányan közülök datolya és pálmaültetésre és mivelésére ajáulkozuak, 2 ) s evvel már előbbi hazá jukban is foglalkoztak, készséggel fogadja el ajánlatukat
és megparancsolja e1.eu secretojának, hogy támogassa őket
szándékuk kivitelében még azon esetre is, ha a curia jogaiból
valamit fel kellene áldozni. 3 ) A Palermo közelében fekvő Favaria nyári kastélya 4) mellett elterülő datolyapálma-kertek
mivelését is, a mint kérték, 5) rájuk bizza, de haszonélvezet
1

m. 224.
) A >Secreto• hatáskörére vonatkozólag I. Vecchio i
') Huilard Ereholles IIist. dipl. V. 53.5. és V. 571. Lagumina 2 t.
22 . sz. okl.
3

H. Ereholles V, 535. Lagumina 21. . . . man<Jamus tibi quod
)
orelines cum ei~dem ut ad hoc facienduru intendant, etiam si de jure
curie nostre, qoud dehent eis proinde debeas rdaxare.
4
) \recchio i. m. 226
'J Raumer i. m. III ~52. szól a garbói zsidókról, de a mit moml
a.z nem felel meg az ~~!:velek tart•lmának Azt mondja, •Juden welelte
s1~h aus ~fnka nach SlZlhen tlüchteten •musRtenc sogleich ?.ah len und sich
mJt >Zurnck•etzung• anderer Lehensweiseu dem Landbau widmen Szó sincs
a1:ról a~ okleve_lekb:u, _hogy m~s. foglalkozás kizárásával mezőgaxdasági munkara kenyszentett~k oket. A zsidúk önkényt V>ílaszt.iák »Bt rt nia inteleximus
quod qmdarn de JltdaeJs qui nuper ad hahüanclnm venerunt >volunt•
.
facere dactubdum II. Hr. V. 5 R;, Vay m. "k kl "Ih
1
eonce 0 t
SJ·b·1 palmeJ·ctnm vel lladi1Ptun· '"
ll H. a; o eve en >petunt«
.
1
1
1
•
•
1 e 10 es V. 57 J.
J,agumma 22. sz.
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fejében a termés felét a kir. curianak szolgáltatják át. Teljesítette azon kérelmüket is, mert palermoi hitrokouaikkal nem
birtak megférni, hogy kiilön magisterti) (rabbi?) állítson élükre,
de sem ahhoz, hogy a eassaróban - a főnton - házak emelésére szolgáló telket kapjanak, sem pedig ahhoz, hogy új templomot építhessenek, nem adta meg a beleegyezését, mert új templom építését »jelenleg« (ad praesens) megengedhetőnek nem
tartja A megokolást, melylyel az időpoutra való utalással az
új templom emelését meg nem engedi, tisztán megértjük, ha
tekintetbe veszszük, hogy IX. Gergely pápa alig négy héttel
ezen oklevél keltezése előtt 1239. nov. ll-én újból átokkal
2
sujtotta, ) s így a vádnak, melyben hitetlenséggel illették,
nem akart ujabb tápot nyujtani, mínthogy evvel is ellentétbe
helyezte volna magát az egyház határozatainak egyikével. De
ugyanakkor miutegy kárpótlásul, de még inkább önzésből3)
megerősítette és helyeslőleg tudomásul Vt>tte secretoja intézkedését, melylyel ezen zsidóknak henna, indigo és más Garbón
termő növi">uyek meghonosítása czéljából Palermo közelében
nagy területeket engedett át. Jellemző Frigyes gondolkodására,
hogy kereken elveti a secretonak azon indítványát, hogy a
sziget különböző részeiben letelepedett zsidókat az országból
kiutasítsa, mert nem akarja másoknak - a kik birodalmában
letelepedni akarnának - hajlamát csökkenteni és gyöngíteni.4)
Ha már most összegezzük miudazt, a mi Frigyesnek
ezen néhány a sic. zsidókra vonatkozó rendeletében, határozatában és törvényeiben foglaltatik. akkor azt találjuk, hogy
helyzetük - a normannok al:1ttihoz viszonyítva - lényegesen
megváltozott. Mig a normannok alatt személ.rükben függdlenek voltak, addig most mint •servi camerae« függő viswnyb;<
jutottak, a kikkel a curia szabaclon rendelkezhetile A normannok szabadságukban nem korlátoztik líket a mint azt
Frigyes 1221. és 1224-iki intézkedéseivel tette. Mindamellett
•) Hogy mi volt a magister hivatása azt nem tudjuk, de lehet•ége;:,
hogy ar. a rabbi volt .•\z oklevélben csak az áll: >aliquem senem ..•
eiselem prefeciat in magistrum. Péter király is nPvezett ki 12-~2-lwn
•magistel'«-t a zsülók föle. J"agumina 3:l. S7..
'l Itanmel' i. m. III. 689.
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") H. Ikeholles Hist dipl. l!'rid, IJ. Y 571. Lagumina 22. •z. nk!.
') . . ne forte tolleretur alii' qui venturi sint materia conferelldi
in regnutn noRtrunl .
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sorsuk nyomasztónak rossznak éppenséggel nem mondható és
ha - a mint szem előtt tartottuk - tekintettel vagyunk a
korszellemre. akkor alaptalannak és helytelennek fogjuk találni azt az itéletet, 1) mely Frigyest egyes rendeletei miatt
zsidógyűlölő szinben tünteti fel. Különben is sokkal felvilágoso dottabb és. a mint törvényeiből is láttuk. sokkal nemesebb gondolkozásu, semhogy akár elvi, akár tudatos gyülöletről szó lehetne nála.
A mi Frigyes uralmának a sic. zsidókra kiható kulturtörténeti befolyását illeti, az kétség ki vül nagy volt. 2) A tudományszeretete következtében beállott szellemi felvirágzás és felpezsdülés a zsidóknak, a mim azt a történet, különösen a középkori fényesen bizonyítja. a tudományok iránti rendkivüli
fogékonyoágát nem hagyta érintetlenül; hanem a mint egyes
sic. zsidók irodalmi működéséből, habár csak a közvetítés
terén is. 3 ) következtethetjük, termékeny talajra talált. Példája pedig, hogy mint hatalmas fejedelem nem tartotta méltóságán alulinak, hogy zsidókkal tudományos téren érintkezésbe
lépjen, de első sorban abban, hogy azok tudását nyelvismereteit a tudományok terjesztésére kihasználja, éppen a bobenstaufok legnagyobb ellenségében Anjou Károlyban követőre
talált.
1250-ben fejezte be Frigyes földi pályáját s a ~>iciliai
trónt fia Konrád örökölte, a kit mialatt Németországban a
') Graetz• •Geschichte •l. Juden VII. 105. 108. 109. De Graetz
nemcsak. hogy a kona nincs tekintettel, de még az adat kiválasztásában
is felülete .. Így pl. azt állítja. hogy Fr·igyes Palermóban ghettoba uta·
'itatta a zsidókat é' hozzá is teszi: •Eine undulcls,tmkeit welche sogar
<lie l:'<pste seiner Zeit übertraf•. - Forrá' gyanánt •.Jovanni J'ebraismo
in Siciliac (e. b . Giovanni L'Ein·ai,mo della Sicilia) idézi. Ez nem áll.
mert a Gh~ttot 1:l12. II. Frig",-e, (aragoniai) vezette he Palerm6h11-. LagunJina ~:•. ,z. oklr·vél. Ciraetz u. l. iissz~téveszti II. Frigyest aki (!286 -!337)
király volt s mint 1-'rigyes, a H-ik a sie. trónon _ hohenstaufi
H. Frigyessel, aki mint sic. kir. tk. I. Frigyes volt, Graetz • Raumer
nyomán indul JJL a garbúí letel•·piilük tekintetéhen is. s az mint kimu·
tattuk hdyt,•leniil ütei~Jezte a latin szö,·~get, és mást 11 wncl mint ar.
oklevél.
') 1-'rig"yes knltnrtörténeti Inttásúról az olasz zsiclókra J. J3urckhanl
A renaissanskori müYeltség l. :194. xxn. kikezdés.
J 1-'ara•lt; ),en S~lelJJ Uir~elltihől ,:s ~oses J>alermúb61. EzPkrül aláhb
:-.7.•\lunk.

li.'>

birodalom ügyei foglalkoztatták. Frigyes végrendelete értelmében 1 ) öcscse Manfred helyettesített a kormányzat vezetésében. Konrádnak l 254-ben bekövetkezett halála után Manfred
a kiskoru Konradin nevében tovább is vezette az uralmat,e)
és védte az országot a pápa - IV. Incze - folytonos támadásaival és tulkapásaival szemben, 1258 óta pedig - nagy
mint Sicilia
lelkesedéssel egyhangulag megválasztatván megkoronázott, törvényes királyn. uralkodott 1266-ig, a mely
évben a beneventi szerencsétlen ütközetben .Anjou Károlylyal
szemben a csatával életét is veszítette. 3) l\Iint egyáltalában,
úgy a zsidókkal szemben is - helytartó és király korában
- atyja nyomdokait követte, mert mint Frigyes, úgy ö is
épp úgy kiválik nemes gondolkodása és érzése, vallási dolgokban való szabadelvíísége, mint a tudományokhoz való hajlandósága áltaL 4) Mint Frigyes, úgy - még fokozottabb
mértékben - Manfred alatt is a zsidó irodalom. mely sok
esetben érintkezésbe hozta a zsidókat a keresztényekkel, mintegy hivatalos szentesítést nyert Olaszországban. 5)
1254 szeptember havában - nagybátyja Galvan Laneia
közbenjárása folytán - a pápával kibékült és megegyezésre
lépett; 6 ) közvetlenül azután IV. Incze a szentszék érdekeinek
megvédése czéljából és az események szemmeltartása végett
piacenzai Fr. Rufiinust Sicilia és Calabria fővicáriusának
nevezte ki. Ez úgy látszik első feladatai 7 ) egyikéül azt tűzte
ki, hogy azon egyházakat, melyeket Frigyes -- mert a pápa
szaván indultak kérlelhetetlen szigorral sujtott 8 ) régi
jogaikba visszahelyezze, vagy pedig a szenvedett veszteségért
kárpótolja. Ez utóbbi módot választotta a girgenti egyházzal
szemben is, mely mint Raynald ottani püspök elpana zolja.
'J Raurner i. ro. [V. 209.
o. 333.
') U. o. 488 és 344.
') U. o. 279 és 425.
•) Burckharut: A renaissancekori müveltség Olaszvrszágban. J. k.
392. XXII.
') Raumer i. ro. u. o. 308.
') Ez abból is látszik, hogy alig hogy ezen tisztséget elfoglalt•.
már intézkedett is. 1524 szept. 27. létesült a meg~gyezé,, az okle\·éJ pedignovemher 13-ikáról van keltezve. Lagumina 23. sz. okleYél.
•) Hantner III. 603.

') u.

\)(j

WElSil )!ÚR.

fi i

főképen Frigyes eljárása miatt oly szegényes és il1séges hely-

zetbe jutott. hogy nem képes magát és ecclesiáját fentartani.
A veszteség helyreütése czéljából Girgenti város zsidóitól
befolyó
rendesen a kir. curiát megillető adót és jövedelmet - azt is. a melJet a tinktoria hajt, említett egyháznak
auományozta. 1)
De nem él vez te sokáig ezen adományt s valószínű, hogy
azt már :~ )iaofréd és pápa közölt ujból kitört egyenetlensrg alatt veszítette el. Erre azon körülmény is enged következtetni. hogy 1266-ik évben, Anjou Károly uralkodásának
első évében 2) már csak a gezia PS j ocularia 3) tizede van a
jö>edelmek laj~tromában feltüntetve. Miként a girgentii, ugy
a me5sinai egyháznak is csak akkor engedte át Károly az
említett tizedeket, a. lllikor a megejtett vizsgálat kiderítette.
hogy er,ek a többi jövedelmek között előbbi időben is foglaltattak.4) Az utóbbi egyház Rudolf albanói püspök, a szentszék
sic. legatusa, döntése alapján 1467 visszanyerte a meghatározott ügykörrP kiterjedő jurisdictiót, a melytől II. Frigyes
megfosztotta. Ezen igazságszolgáltatás a zsidók némely ügyeire
is vonatkozik.") Mig a messinai s a többi főbb siclliai egyházak hatalmában csak az állott, hogy rendesen az eretnek
inquisitor hatáskörébe tartozó ügyekben 6 ) a zsidók felett törvényt ülhettek, addig a mazzarai egyház ezenkivül még más.
a zsidó községi életbe mélyen belenyuló jogokkal volt felruházva. Nemcsak, hogy a mazzarai püspök a kiBebb vallási
funkcziókat végző hitközség i hi vataluokokat kinevezhet te, hanem
még a dioecesisehez tartozó zsidó községek rabbiszékeit is
tetRzése szerint hetölthette. Ezen utóbbi jogával élt. a mikor
') Lagumin>~. i. o. Hogy 111ily radikális m6rlon járt e.l a makacskodó egyházzal szemben. azt ezen oklevél tartalma is bizonyítja. Igy pl.
a para<ztokat. a kik ezen egyház ker[\letében laktak. Apuliába telepítette át. L. nt. Lagnmina 25. RZ. okl.
') 1_263-ban ajánlott~ .fei.IY. orhan pápa Anjou Károlynak a sir.
trónt. a kt azt a beneven b utkoYet után el is foglalta. Ralllner IV. 4 39.
') A joculariáról alább aragoniai JI. Vrigyes alatti zsidó adók fel'orolásánál szólunk.
') JJagumina 23. 24, 27, 2\1. sz. okl.
') Lagarnina z;,. RZ. okl.
'J Csak a palermói egyhá,nak volt t r
zsidók felett.
e .]es .iUt·isdictionalis joga a

1272 körül Suleiman (Soliman) nevű zsidóra a trepanii rabbiságat ruházta 1 ) de a végső megerősítés :t kir. curiát illette.
Már ezen körülményben is, hogy zsidó papot hivatalában
a kir. cm·ia jóváhagyása véglegesít, világos nyomát látjuk
annak, hogy már Anjou Károly (1266-1282) idejében a
kormány hatalom a zsidó község i szervezet szabályozásába
befolyt. Osak a II. Frigyes által megállapitott központositási
rendszer, mely lllinclen téren és minden tekintetben - lllég a
legkisebb és legjelentéktelenebb iigJekben is - az alattvalókat
ellenőrizte és mely mindenütt éreztette szabályozó hatalmát.
s mely rendszer mechanislllusát Anjou Károly is átvette~)
magyarázza meg, nézetüuk szeriot, az imént emlitett, és az
fejti meg a következő - a zsidók történetében páratlanul
álló - esetet. 1270-ben a palermói zsidók, a garbaiakkal
egyetemben, Maborach Faddalchassem 3 ) nevü bittestvérüket
presbyter 4) (= kántor), ri tualis metsző (sakter) és ta bellio
(jegyző) hármas hivatal viselésére ruegválasztották. Ezen választást a hitközség, a megválasztott megbízhatóságáról szóló
levél kiséretében, a királyhoz felterjeszti. Mielött még Károl.r
király beleegyezését megadta volna, meghittje (fidelis) és ud') Laguruina 28. sz. 1272-ik évrül. ·~uleimano iudeo sacerdoti de
Trepano electo et ordinato sacertloti indeorum dicte terre Trepani per
venerabilem episcopuru mazariensem ad •tnem dicta electio et ordinatio
spectat provisio, quod manuteneatur in dicto otficio sacerdotisc. A többi
hivatal betöltési jogára vonatkozólag L Laguruina 40. Egy má,ik sic.
hires rabbinak. a ki S7.intén ezen korban - 1270 körill - élt J. Zion
(hébernyelvü folyóiratban). Frankfurt. 1840. I. évf. 113. R. :lleir b.
Múzes vol t a neve.
') Burckhardt i. m. 4. 5 1 6.
3
s arabsra - héber betükkel átín-a: ~-,:~
) Ez arabs név.
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') A presbiter megfelel a chasen !kántor) szúnak. L. Lagumina
sz. okl. et confirmare presbyterum Judeorum •1ui hebraice dicitur
Hasern (= chasen). A keresztény egyházi kifejezések {ttYitettek '' zsidt">
egyházi intézmények megjelölésére. Igy pL Laguruina i2. sz. oklevélben
azt olvassuk, hogy a syraeusai zsidó hitkü<ség a ti\bbi kiizött azt is kéri
•qtwtl nemo sacerelotum •celebret mis<am• nhsque mandato prothi et
12 majorentnm«. Látjuk, hogy még • misérJl• is szólnak a zsidók.
D!!yanott •oitán-t is említenele Laguruina 791. sz. okl. zsidó pii.,pökröl
•episcopus«-rúl van ,zó. De ott ugy látszik világi elöljárót jelent és nem
<~gyházi hivatalt. J,•gnmina 26. sz. okl. ezen )laboral'h Fat1dalrha""llll'<'
vonatkozik.
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vari tolmácsa Ferrag által megvizsgáztatta és miutáu ily
módon ezen tisztségek betöltéséhez szükséges képességeiről és
alkalmasságáról meggyőződött megengedi, hogy hivatalait a
szokásos fizetés mellett elfoglalhatja. Megjegyzi, hogy előbb
esküt tegyen - zsidó rítus szerint - hogy tisztségeit híven
fogj :1 végezni.
Kétségkivül áll az, hogy ezen centralisatio eredményezte,
hoay némileg egyöntetű volt a sic. zsidók hitközségi szerveze:e.I) Már említettük, hogy Anjou Károly II. Frigyes nyomában indulva, zsidó tudósokat foglalkoztatott udvarában. Már
nem szorult külföldiekre mint Frigyes, mert éppen a tudományok fellendülése következtében Siciliában is találkoztak
zsidók a kiket tudásuk és képzettségük tudományos munkák
forJít~sára alkalmasokká tett. .A. leg ki váló b b volt Farrag b.
Salern 2) Girgentiből, a kmek nevéhez, egyéb fordításain
kivül,a) a melyeket Károly megbízásából végzett, a kiváló
fontosságu arabs orvosi munka Razes »Üontinens«-ének (al
- Havi) latinra való átültetése füződik. Ezen Farrag b.
Salem kétségkivül azonos FerraggaJ, a ki mint láttuk a kir.
curia tolmácsa is volt. 4 ) Egy másik sic. zsidó, ki mint trans·
lator működött Károly udvarában, Mózes Palermóból. 5 )
Talán éppen Farrag befolyásának, a ki kedvelt volt a
kir. curiánál 6 ) - köszönhető, hogy a különben kegyetlensége
1
alapja - valószínű - már a normannok korába
) A szervezet
nyuJ vissza. L. Arnari ID. 1-sö rész 291. 4·ik jegyzet.
') Farrag (Farradsch) neve különféle orthografiában ol vasható
kéziratokon u. m. Ferragius, Farrachius Farracius stb. L. Steinschneider
JI-L •Die hebraeischen Ubersetzungen .tes Mittelalters u. die J uden als
Dolmetscher. Berlin 1893, 974. és ugyanattól. Donnolo, Pharmakologische
Fragmente aus dem 10-ten Jahrbundert nebst Beitragen zur Literatur
der Salerintaner Berlin 1868. 27. f. L. m. Amari. i. m. III. 2 ik rés?.,
698, és Archivo storico italiano III. 1879. 168, (Minieri Riccio, Il regno
di Carlo I. d. Angió). Faradsch nevü zsidónak 1303-ban a eassáróban
(Palermo) háza volt. Zunz i. m 516 talán azonos ez FarraggaL
'J A fordításokat Steinschneider >DonnoL><-ban felsorolja.
') I,agumina 26. sz o · per magistrum Ferrag fidelem nostrum
et iuterpretem curie nostt·e

'} H~braeische Bibliographie. X fl. Ezen l\fózes Hippocrates •JJiber
<le curatwmbus mfirmrtatem "'lUOrum•-ját aralsból latinra forJította
') Neve mel!Ptt mindig vagy H<lelis (Lagumina
sz ) varry
26 ·
0
•familíiol.ris« curie áll Archivo st. italiano i. b.
"'
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és láméletlenségéről hires Károly uralkodása alatt a zsidók
irányában jóakaró magatartást tanusított.I)
A véres felkelés és öldöklés - a siciliai vecsernye _
] 282· ben véget vetett az anjouk Sicilia-sziget-feletti uralmának s a trónra aragoniai Pétert - mint Constancianak .:.\lanfred leányának a férjét hitták meg. Ez éppen akkor az ~frikai
partokon volt hajórajával, látszólag azért, hogy a saracenak
ellen harczoljon, tényleg azonban, hogy a kedvező alkalmat
Sicilia elfoglalására felhasználhassa. 9) A Siciliába bevonuló
Pétert mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, de különösen
fényes fogadtatásban részesítették Messina városában . .A. lakosság hatalmas örömrivalgás közepette vonult a városba s a
zsidók is részt vettek fogadásában, s thóráikkal elébe mentek.3)
.Azonban nem annyira a zsidók fogadása, mint inkább az,
hogy a háboru költségeinek fedezéséhez tetemes összegekkel
járultak, biztosította számukra a király jóindulatát. •)
lVIindjárt uralma elején Dávid Busach palerrnni
orvos utódjának - kiváltságait megerősítette, s ugyancsak
ezen Dávid orvost, elődei által gyakorolt joggal élve. a palermói
zsiclók magisterévé nevezte h .A. király jóindulatát annyiban
mutatta, hogy ismételten pártjukat fogta a hivatalnokok zaklatásaival szemben. Igy a midőn J osep de Calo 5) és Fuclrone
de Canino z~idók St. Marco és környékén lakó hitrokonaik
nevében arról panaszkodtak. hogy szerződéseik ellenére a
portulanus (a kikötő felügyelő) és más hivatalnokok követeléseikkel zsarolják őket, a hivatalnokokat a szerződések szigorú
betartására utasította. Máskor megint a colleetorok 6) önkényes
eljárásával szemben vette oltalmába a zsidókat. .Mig ezek és
') L Monat,schrift für Gesch u Wiss. d. Judenihum XXVII évf.
(1878) 154 és Güdemann i. m. 153 L m. Lagumina 82 sz.
') Leo i. m. IV. 630.
') Ilfuratori 88. Xill. 1066. Bartholomeus de Neoca<tro •Historia
sicnia: Jam nec campus nec locus turmas populi explicat, civitatem
ingreditur jucundis apiandunt vocibus mares et foeminae, judaeorum
synagogae legern aperiunt
') Peterrlll mondottak Lagumina 30, 31, :~2, 3:> . •z. okleveleken
alapulnak. L m. Ersch u. Gruber II 27. 143, Pétert afrikai hadjára,titbn n is egy zsidó hathatósan támoga.tta
') Calo talán = Calonymus rövidített a!Rkja
") Colleetorok a hadiköltségek fedezésére szánt összeg gyüjt.ii voltak.
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a, hasonló zsarolások legfeljebb vagyouilag károsíthatták meg
a zsidókat, addig ugyancsak Péter korában oly veszedelem is
fellép, mely gondolatviláguk megmételyezésére vezethetett volna.
A ve~zedelem Abulafia kabbalistikus tanainak terjedésében
rejlett. Abraham h. Samnel A.hulafia 1240-ben Saragossában
született. l) Sokoldalu tudománya, hosszas tanulása annyira
megzavarták, hogy azon rögeszméje támadt, hogy betük és
számok cornbinatiójában az isteni megismeréshez vezető ut
rejlik. Sok bolyongás után - 1282 körül - Sicilia szigetére
került. s talán az akkori politikai alakulás által felbátorítva még próféta; sőt messiás minőségben is fellépett. A.sketikus életmódja, szigoru erkölcsi élete és merészsége tanítványokat 2 ) és számos hivőt szerzett tanainak. A számüzetés
végét a rnessiási kor beköszöntését 1290-ik é\Te tette, s sokan
a hiszékenyek közül már készültek a szent földre való visszatérésre. A sic. zsidók józan elemeinek kételyeik támadtak
AbuJafia rnessiás voltában és Sal. b. A.dret (Rasbu) barcelJonai rabbihoz - korának legkiválóbb talmudtekintélyéhez fordultak kétségkivül azért, hogy tekintélyének latba vetésével a már Abuiafia tanától elbolondítottakat is észre terít·
sék és véleményét kérték. Adret, 3) a ki A bulafiát és badar
tanait ismerte, Achitub 4 ) palermói rabbihoz intézett responsumá~an az állí_tólagos messiást és veszélyes fellépését szigoruan
e],t~lte. A_ J~zan gondolkodás felülkerekedése, a responsum
hatas~, rnasreszt a kellemetlen következményektől való félelem
arra mdítot ták a sic. zsidókat, hogy az áb rá d ·t S · T· b 'l
kiüldözzék.ó)
n ozo
ICI Ia o
Péter halála után idősebb fia Alonso
. .
.
fi t 1 bb ·k J k b
. ..
az aragoma1, ru1g
~- ~~a J • a a , a SIC1hai trónt foglalta el 1286-ban.s)
Ot eVl uralkodása idejéből alig van adatunk a siciliai zsidók
') •Der Orient•. (IIg Dr .Julius F" .
. .
blatt 382 tr. és Graetz i. m. VII
ur,t) Le!pz 1g, 1855 TJiteratur. 222-228 é J ]]' k
l
r;tSch (t;'"1C;'1 r·~ ) Leipzig !Sóó, Ur. XL
· s
e me
•Bet ha-Mir' -Jellinek i J, XJ,I.
·
'J Responsurnaiban .148-ik sz
.') Ezen Achitul> (~1D'iiN) Oiidemann
.·
.
Ha•la11r ez. erkölcsirat gyiijtemén ben .
szeunt l m. 202. azonos a
'·) AlmJafia l'n111ino ~zigetr: (lll telvett N:!O;"' n·~;;~ sz~rzőjével.
' Leo, · Gc,ehic1 1te It l' . " a ta mellett) menek ült.
alen~c: IV., H:~5., 637.

történetére vonatkozólag. l 291-ben Alonso utód hátraha~yása
nélkül elhalván J aka b lépett az aragoniai trónra és öcscsére
:Frigyesre bizta a sziget feletti helytartóságot. iliindjárt Frigye~
helytartóságának első évében, - mint már 1220. körül i~
történt - ujból vállalkozott egy trapanii származásu karmelita szerzetes, Szt. Albert, csodatevő erejének kimutatására, mediumnak, mint rendtársa Szt. Angelus hohenstaufi
IL Frigyes idejében, előszeretettel a zsidókat választottaJ)
Oly nagy volt - állítólag - varázs ereje, hogy ballatlau
térítéseket eszközölt a siciliai, de különösen a sciaccai zsidók
között. Sokkal nagyobb, és hozzá még káros befolyással v')]t
egy másik férfiúnak, nem ugyan csodatevő ereje, mint inkább
gyülöletének kiapadhatatlan forrása, e;,en férfiú a hitbuzgóságáról is hires cataloniai orvos. Arnalda de Vilanova. Frigyes
llelytartósága idejében még nem éreztette ellenszenvét a zsidókkal, ezt legjobban az bizonyítja, hogy a Messina vHosuak
adott privilegialis levelében nem tesz külömbséget keresztény
és zsidó között. 2 )
A mióta azonban - mint IL Frigyes - a siciliai királyságot elnyerte, 3 ) de különösen a mióta a Rómából fellépése
sikertelensége miatt távozó Arnalda de Viianova került udvarába, a ki hatalmas befolyását izgatásra használta fel. azóta
az arnugy is a hitbuzgóság felé hajló Frigyes, s.úgorú rendszabályoka t és törvényeket hozott a zsidók ellen. Uralkodása
fordulópontot jelent a sic. zsidók történetében, mert ellenszenvéből, gyülöletéb<íl eredő rf'ndeletei és törvényczikkei az európai legtöbb államok zsidainak sorsához viszonyít1•a ') Giovanni di Giovanni i. m. 310. Hogy ezen Szt. Aluert mennyire
mívelt csodákat, azt a következő - a valótlanság bélyegét magán hordó elbeszélés is megvilágítj a. A Seincea és Girgen ti köz t folyó Platani patak
hullámai nehány zsidót elsodortak ezek a véletlenül a parton sétáló Szt.
Alberthez forelultak esdeklő szavukkal, hogy a halál torkából szabailitsa
ki őket. Szt. Albert nagylelküen. eltelve a keresztényi szeretettől. a bizto>
megmenekülést igéri nekik, ha Christusban, a kinek nevében >egítségct
kérték, kiszabadulásuk után hinni fognak és keresztényekké lesznt•k. _\
Z>idók a feltételt elfogadták, megmentette öket s ily módon nemcsak
életüket, hanem mécr lelkiüdvüket is nyerték tőle. Giovanni i. h.
') Bozzo, •N;te storiche<, ~08. • U. o. Arnaldo dc YilanoYa-ra
vonatkozólag, és Güüemann •Geschichte des Erziehung"wese11s• 15-lc., 17~3) 12D6-ban választották siciliai királynak. J,eo. n· .. U:ln.
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keüvező helyzetüket és állapotukat gyökeresen megváltoztatták.
Első intézkedése az volt, hogy a zsidókat a megbélyegző
z~idójel, a szégyenfolt viselésére kötelezte. Hohenstaufi II. Frigyesnek a zsidók mPgkülönböztető ruházatára vonatkozó határozuta a halálát követő zavargások folyamán nem csak, hogy
erejéből veszített, )lanem mn.jdnem feledésbe is ment; aragoniai
IL Frigyes felevenítette, egyuttal azt is pontosan meghatározta, hogy a zsidó férfiak köralaku vörös posztódarabot
hordjanak a mellükön, az asszonyok pedig a könyökön.I) De
mintha nem elégednék meg avval hogy ellenszenvét a zsidókkal csak saját országában éreztetheti, bátyjának II .•Tnkab
aragoniai királynak 1304-ben melegen ajánlotta, hogy a zsidókat ghettoba szorítsa. Ö maga - a mint látszik - az időt
még nem találta alkalmasnak arra, hogy a zsidókkal így eljárjon,
mert ezen szándékát csak nehány évvel később valósította meg.
Előitéletének és egyuttal Arnaldo de Viianova befolyásának nyomait az 1310-ben constitutioiban kiadott, a zsidókról szóló törvényezikkek is mutatják. 2 ) Az első zsidókat érintő
czikk Frigyes vallási buzgalmára vezethető vissza: Egy évig
tartó börtönbüntetéssel sujtja azt, a ki neofitát »IDé" ha
z~idó is volt, hitehagyott kutyának« 3) szidalmaz. 1\lert ~t ~ene·
gatus je~ző a keresztelés kicsinylését foglalja magában, kutyának pedig a szokásos beszédmód szerint (secundum usus loquendi) a zsidókat és pogányokat nevezik. Ezen usus - de
helyes~bben abusus a zsidót kutyának szidalrnazni szélté~
·
ben dtvott a középkorban ez visszatük ·· "d'k
1
költészetben is 4)
'
· ,
rozo
a zsmagoga~
'
a melyben Ismetelten az erre vouatkozo
panasz elhangzik.
.
,~ ~agumi~a 72 .. s~. ok~evélben III. Frigyes ősének (ararr. II. Fri~re•nek, ezen mtczkedesere hivatkozik. L m Arcb·
."
...
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Hogy a középkori zsidót evvel és hasonló szitkokkal
illették, azon nem kell csodálkozni, hiszen egyházi 1 ) és világi fejek
bőven gondoskodtak arról, hogy a zsidók a legszélsőbb megvetés tárgyává váljanak.
A zsidókat 2 ) és saracenokat vagy más hitetleneket,
keresztény vagy magát megkereszteltetui óhajtó rabszolga
megvásárlásától és szolgálatban tartásától szigoruan eltiltja.
H a fel vette a keresztény vallást vagy csak szándékába u van
azt felvenni, akkor 12 solidus 3) - lefizeté,e után felszabadulhat. A 12 solidusra a tulajdonos csak akkor tarthat igényt,
ha a szolgn. vétel utján jutott birtokába; ellenkező esetben ha pl. házában született - a megkeresztelés után rögtön felszabadul.
A ki pedig tudatosan keresztény rabszolgát hitetlennek
elad, arra egy évi börtönbüntetést szab a törvény. Ezen. különben méltányos, törvényben foglaltak is - rnint már L Gergely pápánál is hasonló alkalommal kiemeltük - első sorban
vallási motivumból és nem humanitásból eredtek, hiszen nem
a rabszolgaság és rabszolgakereskedést tiltotta meg, csak az
bántja, hogy a zsidók birtokában 4 ) »kik saját büuük miatt
örökös szolgaságra vannak kárhoztatva « 5 ) keresztény szolgák
legyenek.
Sicilia némely vidékén az volt a szokásjog. hogy keresztény zsidó ellen tanu nem lehet; 6 ) ennek oka alkalmasint
abban rejlett, hogy elfogultság:í.ban, a mikor arnugy i..; csak
zsidó ügyéről van szó nem fog a% igazságnak megfelelően
') VI. István pápa •885-89 1 is ha>ználja már a zoidúha •a kutya<

epithetont Döllinger i. m. 217.
') A türvényczikk czimében l:t nulli saraceno vel judea liceat
christia nnn servum emere.« A tür~·énybeu :<zonbau cs.k zsidúk:ról "zúl.
") Már 581-ben állapította meg " maconi zsinat a zsidú kézen levü
km·e8'tény rabszolga váltságdíját 12 solidusban. Aronius •Regesten• 4,:;.

m. Hto bbe i. m. l 72.
') Különben ezen bűnben, t. i. rabszolgakereskedésben a ker•'st·
tények i~ kivették részüket. Burcklmr<l i. m. II. 93. ~4.
5 ) •Quos propria culpa >tunpsit perpetnae senitutis.• .\z egyh:iz
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ismeretes elve.
') Messinában is ez volt a szok,\sjog. Giovanni <li Giovanni i. m. ~ 1.
i'a\ermóban pedig a zsidó keresztény ••llen s viszont tannsko<lásnak helye
n<·m volt.

/.)

tanuskodui. Ezt Frigyes megszünteti és kimondja bárhol, hhmely ügyben tar.uskodhatik a keresztény zsidó ellen. 1 )
A mit eddig :Frigyesnek a zsidók ellen hozott törvényeiből tárgyaltunk. annak többé-kevé~bbé tán jogosult alapja
vagy legalább a jogosults;íg látszata. volt meg; de a fanatizmus szülöttjének. a türelmetlenség törvénybe iktatásának kell
tekinteni a következő intézkedését. 2) » Mivel szakásaink és a
zsidók szokás:ti miben sem egyeznek meg és ők könnyen a
folytonos társalgás és baráti viszony által a nyiltszivüek lelkületét babanájukhoz és hitetlenséglikhez hajlitanák. elren1leljü k, hogy a keresztények ne barátkozzanak szerfelett és ne
társalogjanak sokat a zsidókkal. ne étkezzenek é,; ne háljanak 3 )
velük sem pedig némi bérért ne végezzenek szalgálatokat
zsidók há:r,aiban «. Ime klassikus példa, hogy mily módou hivták fel a népet türelmetlenségre és gyülöletre, hisz éppen
ezen tilalom bizonyítja, hogy fesztelen és benső volt az érintkezés keresztények és zsidók között, máskülönben ezen ren·
delet fölösleges lett volna.
Kánoni törvény megujítása ez is. 4 ) hogy a zsidók a
jöl'őben sem méltóságokkal, sem pedig nyilvános hivatalokkal
fel nem ruházhaták; a tilalom ezen megismétlése kétségkivül
arm vall. hogy a IV -ik laterani zsinat erre vonatkozó határozata Siciliában hatástalan volt.
V égre pedig a zsidó orvosok ellen hozott szigorú rend·
bZabályokat.")
') A III. laternai zsinat 117D-ben kimondta, hogy keresztény vallomása a zsidó ellen is minc1ig érvényes.
') A t.-cz. • Ut null us christianus habeat familiaritatem assiduam
cum jurleis, vel cum eis r·omeüat, vel moretor in eorum servictio.« Lagumina ~4. ohlal.
3
) Aszövegben •discumbant« áll, ez annyit is jelent »kévéreszszenek•
s lehetséges, hogy éppen az utóbbi a helyes, mert •nec eis comendant•-hoz.
mely megelőzi, jobban illik.
•) A IV.-ik laternai zsinat (1215.) 69 §. •Ne judaei publícis afticiis
praeficiantur• ez .. Stern Urkunrlliche l3eitriige. 176. sz. és Lagumina 34oldal •Ut nulli judeo liceat officium habere publicum•.
•) A t.-cz. • Ut null us judaeus auclea t meclencli artem exercere in
"hris~ianum vel rnedicinam ei rlare vel conficere.« Lagumina 34. oldal.
A ?.strló orvosok ellen már többször hoztak rendszabályokat . v. ö Gntelz
VII. 123. Az 1246-ik beziersi tartományzsinaton és u. o. VII. 141.

_-\z orvo~! tudomány már a legrégibb időben ki,úló f hires míívelőkre talált a zsidóknál. Előszeretettel foglalkoztrrk
evvel, ezen döszeretet pedig a középkori viszonyok folyománya.
A zsidó a gyümölcsöző tudományok között egyedül az orvosít
v;ílaszthntta, mert ez volt RZ egyetlen, melytől sikert várhatott.
mivEihogy a tudományok más ágának a mivelé'>e már eleYe
elzárta előle a kedvező eredményhez vezető utat. ~-\.z orvosi
tudomány vnlt az egyPtlen ösvény. mely a nagyok és hatalmasok palotáit megnyitotta számukra és előkelőbb társadalmi állást szerzett nekik. Ilyet.: körül mények között természetesnek fogjuk találni, hogy igyekl'ésüket, buzgalmukat é,;
szorgalmukat arra fordították, hogy ezen tudom~inyban kiképezzék magukat, és hogy ily módon n11gyobh orvosi ügyességet és szakértelmet tauusítottak, mint keresztény versenytársaik. Kiváló szakértelmük fejti meg azt, hogy majdnem
miuden fejedelmi, sőt sokszor még pápai ud1·arban is zsidó
orvosokat találunk 1 ) A zsidó orvo~ok ezen közkedveHsége és
ügyessége szemet szúrt Arnalclo de Vilanova-nR.k, felkeltette
irigységét és szitotta gyülöletét. annál is inkább, minthogy
éppen Rómában időzése alkalmából az egyik pápának - talán
VIII. Bonifácznak (1294-1303) zsidó háziorvosa 1·olt.2)
Irataibnu, melyekben az egyházreformatiót sürgeti a papok
vétkeit felsorolva föbünnek nzt tekinti . hogy zsidó on·osokkal
gyógykezeltetik magukat. Frigyes szájába pedig a zsidó Ol'l'osok
ellen irányúló nyilatkozatot tesz, a melyben a többi között
elmondatja vele, hogy minden hivő, a miut a papok ~zóuolm
taiban hallotta, a kiközösítést érdemli é' halálos bűnt követ
el, a ki gyógyítására zsidó segítségét veszi igénybe. 3 ) Ezt
előrebocsátottuk, hogy annál világosabhan kitünjék Arnn,ldo
') Nagy Károlytól \". Károlyig alig volt uralkodó. kinek nem lett
volna z•idó ndvari orvosa. L . Livins Fin·sr. • B~itrctge zur Geschichte det·
jüdischen Aerzte in Italien - Jahrbuch für Cieschichte tler .Jwlen u. d.
Judenthums.• Leipzig 1861. ll lld . 3~3.
') Ezen zsidó oryos neve }Iaestro Ga,io = Gaggio Yolt. 1\Iae•tm =
OJ.'v~sok _jelzőj•, ~ajo pedig megfelel a héber pn:o•-nak s lehetséges, hoQ'y
thmmtltivum, mmt >'ji:l" Josef ból Peppo. Zsidó ne1·e Isak h. l'!Iordechai
volt. Ozar N echmad III. ·wien tSGO . 11 o. ,., ~~1·;-; St:• 10'J 'S);~ ~:l ;,;,,
· 1'!:) ~N ,, ~ !:ll, '':l:: pn::' Ozar Nrchma•t II. Wien 18.'l7. :!36.
') Gü<lemann i. m . 155 . olrlalon .\ntolr.l d. V. ml\Yeibiíl - MPnr•nde~
.A.r. rl . Y.-ról szóló munkája nyomán itlézi.
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Egy évi »kenyér rs viz melletti « súlyos börtönbüntetést
~za bot t :Frigyes azon zsidó orvosra, a ki keresztrnyt gyógykezel ni. vagy résztirc gyógyszereket késziteni, eladni, sőt még

csak megszcrezni is )llerészel. A keresztény pedig, a ki zsidó
onos segcilyét igénybe veszi, s akár maglinak, akár ho?.zá.
tarto:~,6inak általa on-os~ágot készittet. avagy zsidókészitette
gyógyszt>rt másoknuk itwi ad, tudatosau vrsz, három hónapi
hörtönt kap. 1 ) Mintbn, a törvényhozó érezte volna, hogy mily
h'!!.retlen éget tartalmaz ezen czikk, azért bevonja a szeretet
mázával záradékul odacsatolván, hogy az összeg, melyet a
keresztény a zsidó orvosnak adott v. p. adand, a kir. curiába
fizetendő és ez az »idegen krresetet nagylelküen << szegények
kiiziitt osztja ki. Kegyetlenségben, kÍméletlenségben messzire
fdülmulja ezen törvény mindazt, a mit valaha a zsidó orvosok
ellen akár törvényileg, akár más uton elrendelni megkisérlettek.~) Megjegyzendő, hogy Frigyes ha éppen szüksége volt,
hiitlen is tudott lenni elvéhez, mert megtagadva törvényét és
annak szellemét l 327 -ben a »hitetlen" Gaudius zsidó orvos
tudományát igénybe Yeszi, 3 ) különben is ezen kegyetlen törvény
Siciliában később sem tudott gyökeret verni és némelykor
maguk a királyok i;; zsidó udvari orvosokat tartottak. 4) De
mintha l<'ril{yes mind ezen törvényeivel még nem érta volna
el azt, hogy a keresztények és zsidók között a békés együttélést és érintkezé~t megbontsa, még tovább haladt türelmetlt>u:>égében és az erőszakos válaszfal emelésében; elrendelte,
hogy a zsidók a keresztényekWl elkülönöcive ghettoban lakjanak.5)
' Lagumina :;4. olual. (34. okl.1
1

) A ],eziersi
tartományzsinaton - !1246·ban) excommuuicatioval
fenyegetik a keresztényt, a ki zsidó orvossal kezelteti magát. Hraetz,
VII., 123. L. m. u. o. 141. Alonso (12GO-han) a zsidóké~zítette orvos•(tg
lut>ználatát megtiltja.
•) Bozzo i. m. 575.

'l Lagumiua 71. oldal. ,Josep (·l<lzsef) Bana! fia a király háziorvosa

~lárton uralkodása idejében. (1398 k.)

.

'

•). Lagnmina 3.). sz. okl. Lagumiua az okl. tartalmát helytelenül
1s~nert~t~, a mikor élére azt állítja : • Re l!'euerigo ~;evoca una prececlente
LhsposJzJone per la quale i Uiuclei erano stato obligati ad ahitarc fuor
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Frigyes ezen intézkedése ki.ilönösen a palermói polgá·
rolmál keltett nagy megütközést, annál is inkább minthogy a
fűuton (Cassaro), a hol a zsidók üzlethelyiségei és lakásai
voltak, levö házaik értéke az albérlők elvonulásával csökkent,
mert éppen semmit vagy csak nagyon keveset jövedelmeztek;
a város pedig a sok üresen álló ház és a. kereskedelmi elem
kivonulása mia.tt elveszitette diszét. 1 ) Ezen baj orvoslására.
megszegve és felfüggesztve a palermói szokásjogot, 2) polgárjogot igért és osztogatott mindazoknak, a kik bárhonnan jöve,
oda letelepednek.

A mily buzgalommal gondoskodott arról, hogy a • zsidók
jogait megszoritsa társadalmi szabadságukat korlátozza. éppen
olyan buzgólkodást tanusitott a különféle adónemek és terhek
megállapításában. Egyike a legujabb ~iciliai történetiróknak
találóan jellemzi eljárását »intolleranza et avarizia che si
danno la mano« 3 ) türelmetlenség és kapzsiság párhuzamos;tu
haladnak nála. Csak megközelitő képet nyujt a zsidók terheiről a palermóiak ránk maradt adójegyzéke. 4 ) Gezian, boradón
kivül 5) még a következőket fizették: HázeladásnáL ha az elaJó
és a vevő is zsidó az értékösszeg mindeu 100 tarija után
három, ha pedig akár az egyik, akár a másik keresztény,
akkor minden száz után négy tari jár a :ozsidótól.« 6 ) .A lakodalmi zene és játékengedély fejében 7) négy tari vagy pedig n.
le roma della cittá. Az oklevélben szó sincs revocatioról, csupán a letelepítés ele nem zsidók általi - megkönnyítésére vonatkozó intézkedést tartalmazza. Frigyesnek a gbettóu vonatkozó intézkedése -- a mint
később lfttni fogjuk - sem érvényesült.
1
) • • • et civitatis ipsius status internus decorem primum amisis•e.-.
') A szokásjog szerint csak l év, l hó, l hét és l napig kellett a
városban tartózkodni s csak aztán volt a polgárjog elnyerhető. Lagumina
35. sz. okleveléböl kitiinik. ::\lessinában is ez volt a szokásjog. Raumer
III .. 340.
3
) llozzo, •Note stariche siciliane< 5~4.
') Lagumina, 36. sz.
'l Lagumiua, 37. oldal. (36. sz. o.).
') Ezen adú a cabella platee someriorum nlatt van felsorolva.
') A lakodalmi zene és játék különfélc nemeinek a din\tjtit a saracenoktól vették >it: •Null us judaens audeat habere tu has nec joculatorcs
zammarie et guideme secundum rituru saracenorum.• A zammaria ,;,
guidema szók értebnét nem ismerjük. Du Cange »Glossariumt~•-han
nincsenek meg.

mennyire az adóbeszedővel (cabellotus) megalkuszmtk, fizetendő.
A megállapitott ösRzeg csak azon esetre szól, ha csak egy
trombitapárt harsogtatnal-, htt pedig több trombita van, a kkor
miuden p~í.r ut:tn még e~y tari jár. l\finclen ujszülött zsidó
Üti után l tarit. lány ut:ín 10 granot szed a cabellotus.l)
A zsidók vágóhielján leölt kos. vagy két-két levágott juh utáu
egy gr:tnot. tehén és ökör ut:ín pedig fí gr:tnot kap a kincstár. A. felsoroltakkal korántsem merite ttük ki a téuyleges
lajstromot. mert ezek részben csak mellébdók voltalL Siciliai
különlegesség a középkori zsidó adók terén, hogy az évenként
választott városi hivatalnokok ruháiról é' ágyai ról a zsidók
voltak kötelesek golllloskodni: ezen ki váltságot Palermó csak
1:121-ben 2 ) - a többi városoknak már előb b megvolt. - fia
Péter megkoronázásának alkalmával kapta. 1-Iindezekhez még az
is járult, hogy a hivatalnokok zsarolási kedvükben ruindeu
ü rügyet fel használtak, hogy ~L zsidóktól pénzt csikarjanak ki.3)
Ezen nyomasztó adóteher mellett sulyosan érezték a
többiek, ha nehányarr holmi ürügy alapján a járulékok fizetése
alul magukat kivonták és uem is csoda, hogy még az adómentességi privilegiumokkal felruházott hitsorsosaikat 4 ) is a
közteherben v:tló részvételre felszóhtották, sőt a résztvevést
tölük is követelték, amit ezek azonban kiváltságaikra hivatkozva
szükkeblüen visszautasítottak. A. midőn ezen ügyben a palermói
hitközség Kethib Salamon és Millac Iafusus nevü protíjai
(elöljárók) és sindicijai (községi ügyészek) és :1. ki váltságosak
között controversia támadt, Péter király elé. a ki apja Frigyes
helyett vezette a kormányt, került eldöntés végett s ez a privilegialis oklevelek előmutatása alapján a községet keresetével
elutasította. De megengedte, hogy azokat, :;. kik indokolatlanul
és alaptalauul az öket megillető adórész fizetését megtagadják, a ren<ielkezésükre álló lehető legszigorubb büntetéssel
' 10 gran<J = 'f, tari-val. Ezen adónem neve •juglaria• is volt
(itt cabella jocularie ez. alatt áll). Lagumina. 98. sz. okl. 1:3 93 . máj. 1:1.
::\Iárton király nehán~· évre felmenti a palermói zsidókat ezen adók fizet~se alól.
' JJagumina. 27 . ,z. okl.
') U. o. 28. sz Különbcn is gyakoriak voltak Siciliában a hivatalnokok visszaélései. JJeo, i. m. V., 4. és J,agumina SG. sz. oklevél.
• Lagumina. 40. sz. o. l :l 25 évrül. A kiváltságosak Busach nt.órlai.
V. i). J;agumina. :.w. sz. u.
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sujthatják .A zsidó terneWben való elhantohist, ugyszintén

születendő fiaikLak az Ábrahám frigyébe való felvételét tőlük
IDegvonhatják, a velük való érintkezést egyes esetekben IDegszakithatják, sőt még nyilvános átok alá (cherem) is vethetik. 1 )
Ezt pedig azért teszik, hogy ily módon az, a kit az egy ü vé
tartozás érzete, a község szeretete nem ösztönöz arra, hogy a
közterhek fedezéséhez hozzájáruljon, rrre a büntetéstől Yal6
rettegés által kényszerit tessék.
Egyrészt talán, ru ert so u vereni tásával összeegyeztetbetönek nem tartotta. másrészt-s ez a valósz ínűbb ok,- me rt jövedelmének csökkentésére 1·ezetett, Frigyes 1324-ben nagy pénzbüntetés terhe alatt megtiltotta, hogy gróf. báró, lo>ag vagy
polgár zsidót oltalmába "agy védelmébe vegyen. Megtiltotta
továbbá, hogy azok akkor. a mikor a királyi hivatalnokok a
köteles szolgálmányokat a zsidókra kivetik és a curiát megillető jogokat gy<~.korolják, mint kö zbenjárók vagy mint protectorok fellépjenek. De neruc,ak, hogy az imént emlitett
körülményeket minösiti ezen rendelet büntet endő cselekméuynek, haneiD IDég azt a zsidót is, a ki a felsoroltak bármelyikének védelmét keresi 20 uncziával bünteti, meg nem fizetés
es etén pedig személyükben sujtja öket. 2)
A már ernlitett indító okok, a. mint azt az oklevélben
is olvassuk, 3) melyekhez még a vall de Mazzara kerület zsidainak panasza járult, IDüködtek közre abban. hogy Péter
1321-ben helytartó korában, a 1uazzarai egyházat a zsidók
feletti- a miut már Anjou Károlynál is kiemeltük - széles·
körü, fennhatóságától IDegfosztotta. Azonban a püspöki vicarius
kérelmére, a ki arra is hivatkozott, hogy egyháza ezen fenuható~ágot IDár régtől fogva gyakorolja. Péter rendeletét vissza·
vonta.. A.z egyh,í.z ?Oncloskodni akarrán arról, hogy jogait
hábontatlannl gyakorolhassa, Péter második oklevelét 1325-ben
.
' ) A,. erre Yonatkozú oklevelet J.!a!l január 29-én kelt áti rathó l
Isnter!ük. Péter oklevele 1324 febr. ~ -én adatott ki. Lag umina. 3.'>~. sz. o.
Gauclms nevi\ orvosm. kétségkivül ugyanaz. a kit 132 7 -ben Pril'fyes
ma~ához hivat, valamint gyermekeire ezen rendszabál~·ok nem al kal~·az
hatok. U. o. az oklevélben.
'J Lagumina. :>9. számu okl. Y. ö. Ersch u. GmbPr II ~- ~ll
J. J k l
.
., - ( .. - .
a a' aragoniai király még sulyosahhan. halállal bünteti a z,idót ki
n0mes ember vóclelm(·t kereste és élvezte.
'
') Lng umina. 41. sz. okl.
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nyilvános alakba á.tiratta. Ezen oklevélben a jogok, melyeket
a jurisdiction kivül a püspök, vagy vicari usa gyakorolt, a
zsidó községi életbe is némi betekintést nyujtanak. Tetszésük
szerint kinevezhetnek zsidót, a ki az officium Aron-t (kohanita, papi áldás ?)1) énekli és tetszésük szeriut hivatalától
meg is foszthatják Kinevezhetnek ritualis metszőt, 2 ) presbyterts) felruházhatják az általuk választott zsidó nt a » Missalis«4) nevű hivatalt, s ugyancsak szabadon rendelkezhetnek
a » ~ assasine «5 ) = (Capud an ni) tisztség betöltésével és
végre a hitvesi hüség ellen elkövetett kihágásokat is megvizsgálhatják. Évenként husvétkor, St. Salvator napján és
karácsonykor »Üusemi« 6 ) néven egy vagy két rotulus borsot7)
kap, az egyház a zsidóktól, a mint ez eddig szokásban volt, s
amint erről a clll·ianak benyujtott héber irat állitólag szól. 8)
A mazzarai egyház p éldáját követte a palermói, a mennyiben
Péternek a zsidók feletti jogaik megerősítő olelevelét 13 3 3- ban
szintén nyilvános alakba átiratta. 9)
Hogy általában az egyház iurisdictionalis fennhatósága,
valamint Frigyes törvényei és rendszabályai mennyiben járultak hozzá a siciliai zsidók socialis és politikai viszonyainak
megváltoztatásához és sulyosbitá~ához, 10 ) azt későbbi tárgyalásunk folyamán fogjuk ismertetni.

Budapest.
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' ) Officium Áron talán az áldást osztó kobanitára vonatkozik.
') . . . per cuius manus fiat scannaturia.
8
qui hebraice dicitur Hasern = Chasen = ],ántor.
) A presbyter ' ) A ~Iissalis szó értelmét nem sikerült kipuhatolnunk. Du Cangeban nem találtuk , ez u. J. valami corrumpált szóalak.
• Nassasine talán az arabs Ra>í-as-sinna ;·m:hN ON1 s = a héber
;,;t~;-t N'W:. S volna a hivatalnok, ki ujévvel kezdi hivataloskodását.
•J •Cusemi« értelmét sem ismerjük.
' Borsot adó fejében másutt is fizettek a zsidók. Stobbe, 266.
8
•
prout quodarn scripto Ebraico Curie nostrae pro inde
) •
ostenso plenius asseritur c-ontineri.
•) Laguruina 42., 4:> ., 44. sz. oklk.
" La Lumia i. m. J 3., azt állítja: •La dinasta Aragonese messa
in trono dal Vespro restitui le franebigie agli Ebrei.• Ezen állitCts teljesen alaptalan, mert a mint kimutattuk, éppen J l. Frigyes (arag. l alatt,
a ki a legkiválóbb uralko<lú volt ezen cl.inastiából, rosszabbra íordult a
zsidók helyzete.
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E czími.i munkámra több tudóstól érkeztek hozzüm megjegyzések, melyek közi.il a következlíket közre adom.
Epstein .Ábrahám, nagyhirü bécsi magántudós, ezeket ar.
é~zreYé t el eket teszi:
54. lap 3. jegyzet (magyar kiac1tis 48. l. 6. j.) pwS.; ':J.'J
kétségtelenül a dennnciatona ronatkozik. [Ezt megengerljük,
de azt hiszszük, hogy a kép »"zól Rómáhan és öl ~ziriában~
a bíh·észetből >"étetett.]
55 . l. 3. j. (49,3) Szifré IL 32 1. it:m:· ·-: ~;c·· · · ·-·-~:~pl
- ·- 1 ~ ·: azt jelenti. hogy az ördögWl megszállott nyálazik
(l. Hechalucz YIII. 16). E magyarázat mellett szól .Tóma S:ib,
a hol a Ycszett kutyáról az van mondva. hogy nyála folyik
és hogy n. gonosz szellem szúllta meg. Ide tartozik bizonyára
J. Sámuel 21,14: ny:cil folyik le szakállán. á mondott értelemmel birhat iil~ is (Levy s. v.).
78. l. (70) s~p p·;;~-boz megjegyzendő. hogy némely ellenYarázs neve NS~·p (l. W ohlsteinJ Dii monenb eschwörungen 29.
lap és Levy ZD-:\IG IX, 490).
103. l. (92). A .Jeczira könyYe azért permutálja csupán a 1:'1' betüket. mert m;,· névben kétszer fordul e lő ugyanaz
a beti.i, a hé. az alfabéta pedig, melylyel a sr.erző ?Perál.
csfl.k egyszer tartalmazza. Ténylep; azt mondja i'1~·t:·~ c·':t:• --:
i~·:p1. N em is lehet két azonos bet üt permutülni. A 1:'1' betlik
a három fővokálist i a o reprezentáljük. a hé teh,ít csak egyszer jöhet tekintetbe. Bizonyira ez okból imak n. görögök
-lao-t, hol az alfa a hének felel meg.
l 05. J. (93). Sehol sem találj ul(. hogy lsten a vil<igot
ii~~~:.: névvel teremtette. Amit ön idéz (104. l. 3. j.: m. kiall.
\!3. L 2. j.) inkább az ellenkezőt bizonyítja. me1t N::.:.: ;,:.:·~~·
ban e szó nem teremtőt. hanem a teremtettet jelenti. ~-:::·
alatt bizonyára a tetragr:tmmot kell érteni. mint az ubinn
követl~ező mondatban .. Az előz~í mo_ndat kiad~i~:!.n:.ban i~y
] l:tngzlk: r~N~~ j:i ;,u:p;, ':t:' j"C' p~ FrH:~~lmann :"~ IN-~ N 1..,-ra Jel.vítja. Í<jn igy olvasnám: mN~:.: ':'1 :-~•·::.p;, ':t:• ~~t:·. Bizonyos minden esetre, hogy •~t:· vonatkoúk :'1~:'1'-re. mert a:r. lsten tényleg e né1 egy hPti.ijél'el (:'l) teremtette ezt a Yilügnt. ••gy
~1AGYAn-Zsrnú

Szr.:Mu:. 18!19 l. Frzr.:T.
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betüYel (.') pedig a ttíh-il:lgot (Pesz. r. 109b; j. Ohag .
Amehin 29 b). A Széfer .T eczira szerint Isten a tért e
betih·el ~;,· határolta meg. Azt azonban sehol sem tahogy Isten a vil~igot m.N:J::.: névvel, vagy ennek egy
betűjével teremtette volna. Legfeljebb azt lehetne állítani a
Tanchuma szerint (ed. Buber, Váéra 7. szám), hogy Isten a
világot c•;,S.N szóval teremtette. De ezt sem kell komolyan
Yenni.

131. I. (117). S.N'~1' Pseudo-J onathan szerint Deu t. 24, 6.
a négy .N.'1.-":m ';:l~ közé tartozik. Sém tanítója volt. RABD
bewzetése a J eczira-kommentárhoz és sokszor található a
kabbalistáknál. [Ez állítáRainknak nem mond ellen].
147. l. (131). A 0'11,-" szó ismétlése a varázslással bizonyúra nincs összefüggésben. Az ismétléssei csak melegebben
juttatták kifejezésre a hálát, mint pl. mi is mondjuk: köt>zönöm, köszönöm. Ilyen ismétléseket a bibliában is találunk s"
fogalom fokoztisára, mint ismeretes. Helyesen jegyzi meg j.
Megilla IV, l O: csak nyilvános istentiszteletnél nem szabad
ismételni, de magánimánál ez a fohász kifejezése, mint j~.N j~N,

*

Dr. Goldfahn bács-topolyai rabbi figyelmeztet, hogy a
német előszóban J o él müve említésénél ez a szó »einziges«
(Heft) törlendő, mert szerzö halála után még néhány töred~k
jelent meg. Ezt a füzetet mindeddig nem láttuk, de J oe l iratának berendezése mutatja, hogy abban a talmudi korról már
nincsen szó, minthogy ezzel már az első füzetben végzett.

*
Nöldeke Th., strassburgi nagyhírű professzor, azt az érdekes tényt közli, hogy a pápáról egész Olaszországban az a
hit van elterjedve, hogy szemével megveri az embert. A nép
előtt ez a malocchió bizonyára a pápa szentségével függ ÖSti7.e.

B. f,,

IHO DALO ]L
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(Irta. Blcm Lajos tanár, Buclapest ló 98. .Az orsz. rabbik~pzll-intt'zet
Értesitőjében magyar és német nyelven.)

Az emberi természettel veleszületett sajátság ama törekvés, hogy a sors lenyi.igező hatalma alól kikerülvén, urúY<Í
váljék sorsának. S e czélra nem éri be a rendelkezésére álló
testi és szellemi erőkkel és képességekkel, melyek elég gyakran a kitüzött czél mögött mes·sze hátra maradnak, hanem
szövetségeseket keres, és segédeszközöket kutat az érzéki,
többnyire pedig az érzékiség feletti világban, hogy függetlenitse magát a végzettel szemben, sőt hogy kényszerítse ezt,
hogy előtte meghajoljon •S ha a felsöbb lényeket rú nem
bírhatja, megmozgatja az Acheront«. A klasszikus rómainak
eme merész röptü, s ismét a pokol fenekéig ható moudásn
egy lélekzettel jelzi a két tényezőt, melylyel már nz ősember
számított, midőn sorsa ellen h:nczra kelt. S e két ténye?ő a
hit és babona. Anól vitatkozni lehet, hogy vajjon a hitet megelözte·e a babona, vagy periig megfordítva áll-e a dolog, azouhan
alig fér kétség ahhoz, hogy az ember előb h hitt jó c;;illagtibau,
és csak mikor hitében csalatkozott, folyamodott a babonához,
hogy szerencséjén korrigáJhasson. EYvel rni korántsem mondunk
ellent a tudós ~zerzö tömör mmH1á~ának, hogy •a babona a hitnek el6dje, de a bit nem az ő örököse, minthogy a babona
uem tartozik a holtak közzé•. Mert a rcudszerbe foglalt hit,
vagy egy biwnyos bitnek a vallomásn sokb l későbbi kelt•tü,
mint a babona, mely nem egyéb. mint kö<lbe borult hit. l<'iilösleges, de hftlárhtlan muuka is volna annak feszegetóse,
hogy hol végzöclik a habona 6s hol kezdődik a hit, rnert lu

ezek nem is ikertestvérek, de kor ukra nézve, születésük ideje
semmi esetre sem esik távo l egymástól. De igaz hálára kötelezte le szer zö a tudo má nyos igazságokat k utató kör öket az
ó-zsidó hüvészetet felö l elő anyag összegyüj tésével, mely ugy a
legkisebb r észletekre kiterj edő adatoknak t árgyalása, mint
pedig az e t éren meghonosodot t téveszmék kimutatásával és
.:tzoknak helyreiga,itásával, a hason tartalmu műv e k sorából
nagyban kit ünik.
N égy érdek feszítő bbnél érde kfeszítöbb szakaszban dolgozza fel szokot t lelkiismeretes minutiositással szerző a büvészet
és var ázslat külöubözö nemeit, miutá n a babon át. varázslást és
a szellemekben való hitet szabat os világossággal általánosság·
b an fejtegeti . E zt követ i a varázslás elterjedtsége a bibliai
korba n, aztán a talmudi korban, a var ázsló személyek, a zsidó
varázslás forrásai, rosszindulatu varázslás, jó indulatu varázslás, to vabbá a használatban ismeretes varázseszközök, mint az
emberi szó, ráolvasások, idézések, amulettek, a mystikus istennevek, a négybetüs istennév, a 12, 42 és 72 betüs istennév és
a büvészpapyrusok, büvös nézetek, a gonosz szem, varázst árgyak és védeszközök és végezetül etymologiai babona.
Az emlitett anyaghalmaz eme kincses házából kiemeljük
a következöket: a négybetüs istennév és az egyptomi büvészpapyrusok. továbbá a 12, 42 és 72 betüs istennevek
Az elsőre nézve azt a megjegyzést koczkáztatjuk, hogy
ha már kiindulva a Pap. Párisban előforduló eni~abaoth
istennévböl, a Szukka 45, az idézett ~;,1 ·;l'q röviditésuek veszszük (119) 1;"1 '(;)iN-ből, akkor maradjunk mindjárt a valószinübbnek tetsző emeudatiónál és nézzük az i.i1 ';N-ban a
zsoltár eredeti szövegét némi korrumpálásban, e helyett, hogy
~";, ;,;N. Meglepő a 4, 12, 42 és 72 betüs istennévnek előtün
tetése a ;,•:;, ott• egyes betüinek csoportositása következtében képződő háromszögben 128, mely összeállításra anaJogiául
szolgál, hogy csak egyet említsünk a Peszáchiru 112 a varázsformula gyanánt emlitett :

A négybetüs istennév betüinek csoporto~itása oly módon,
hogy a háromszög megfordított csucsa képezze a négybetüs,
az első sor (háromszor a ;,•m Ot!!) a 12 betüs, az első négy
surban a 42, s az egész háromszögös belücsoport képezze a
7 2 betüs istenn evet, ez az igazán szer enesés és szell emes ötlet
emlékeztet az Ennemoseruél (Geschichte der ~ agi e 217)
emlitett Serenu s Sammonicusnak Abr acadabra b etüc~o portosi
tásár a, mely mindennemü láz ellenébeo or vosszer ül használtat ott s meg forditott gula alakba állittatott össze ernigyen:
Abr acadabra
bracadabr
r a cai! ab
a ca d a
ca d

a

Ha az ujabb időben napvilágra hozott papyrusok némikr~pen ránk nem czáfolnának, mi a ránk átszármaztatott szellemi kincseinkre való féltékenységünknél fogva hajlandók
volnánk ami >> Slos eszre middoth «-unkban foglalt betüszámban valamelyik waw konjunctivum kihagyása mellett a 72
betüs istennevet fölismerni, valamint az Exod. 34, 6. 7-ben
előforduló betükből is alakithatnánk oly sorokat és csoportokat, hogy ugy a 12, mint a 42 betüs istennév is szembe
tünnék . .Azonbao az ilyen kisérletezésektől visszariaszt az a
tiszteletet és elismerést parancsoló tudományos remekmű, mely
valóságos diszeül szolgál az eddigelé megjelent seminariumi
értesi töknek.
Nagy-Becske?·ek.

Dn.

KLEIN

Món.

AZ IZRAELITA MAGYAl{ IRODALMI 'l'ÁRSrLA'l'

BJYKÜNYYE.
( Évköny>:. Kiadja az I. M. I. T .. szerkesztik Bach er l' il nw'
és Bún6czi .József. 1899. Budapest.)

.A hirlapirodalom fehirág:aisa nagyon megtizedeJte azt a
kiizönséget, mely könyveket szokott oh-asni. Az ujság, tartaluliira néz1·e univerzális lévén, növelte az olvasó-közönség igé-

OH. '('ll\\ ARZ (l.{UOR.
AZ B!lT. ÉVKÖNYVE.

nyeit. Ba már rövidre szabott idejéb6l szakít egy részt olva":í-:ra \Így JegaHbh (>rclt•hst, sokfélét, akturtlist és változatost
kídn Amint narryjáhan a türcza kiszorította a regényt, épen
ü~~· ;ziYc"ebben f~~ad a közönség rövid értekezést, mint nagy,
tudományos könyvet. Emez ugyan nem iratott számára, de
a tudomány idnt felébredt ércleklődését amabban elégíti ki.
A hirlapok tehát felkeltik az olvasó-közönségben a tudomány
iránti érdrklődést, a twlós társaságoknak pedig feladata ezt
:11. érdeklődést ébren tartani és kielégíteni oly tevékenységgel,
nwly a tudományt is feljehb viszi, szélesebb rétegekben is
meghono5ítja, meghdvl'lteti, népszerűsíti.
E szempontot szem előtt tartva, az I M. l. T. idei
}~,kiinyYét is igen sikerültnek kell mondanunk. Van benne
sokféle. élvezetes és szórakoztató. oktató és elmélkedésre intő,
ft•hilágosító és ismeretet terjesztő, érdekes és aktuális.
A. kegyeletnek vannak szentelve az első lapole ,Jóságos
és boldog emlékií. királyasszonyunk kedvelt költőjének, Heinenak verseiben találta fel sajgó szívének bánatos érzelmeit,
zsidó költő >erseihen. kin~k ő állított emlékszobrot, míg hazáj:ínak ráro~ai egytől egyig megtagadták nagy honfiukat. Heine
ré,·éu kezdett .J u ela Halévi iránt érdeklődni, a zsidó nemzeti
kiiltőért. akinek lyrá,ia szi.ntén a szenvedők iránt táplált véghdetlen '<zeretettíil és nyomornk miatt érzett megmérhetlen
h:ínattól visszhangzik. A hasonérzés, a szenveclés vonzotta felséges királynőnket e két zsidó ~költííhez. A kegyeletes, Heine
ven;eJvel átszőtt czikket d1·. Blat~ Lajos irta. Utúna következik Telelces Be'la megható költeménye »Erzsébet királyuéról
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;,sidóiról századokon át. Ezen 'történeti ténynek konzekvencziájá
ro índenkor aktuális. A hirtelen támadó gyökeres reformácziók,
mert radikálisak, eredménytelenül vonulnak el a zsidóság feje
fölött, egyszer több, máskor kevesebb hivektől fosztják meg.
Hogy csak egy példát említsek fel, századunk elején Gans
leezelett ily radikális reformáczióba. Sikere abban állott, hogy
ő és még néhány müvelt ember a zsidóságtól elvált, amit
később nagyon megbántak. Ha reformról beszélünk. ami a
zsidóságban mindig napirenden van. Philipson Lajos élete és
tevékenysége nyujt útmutatást mily irányban kell annak
mozognia. Tevékenységének főmozzanatait Neumann Ede,
Kayseriingnek nemrég megjelent életrajza nyomán ismerteti.
Philipson úgyszólván a zsidóság ügyésze .,-olt, ujságot szerkes:.::t,
],özbenjár, agitál, peticziózik, memorandumokat ír, rabbigyií.léseket létesít, referatumokat készít. hibliát fordít. magyarázza
és last not least szónokol, meg oktat. mert tulajdonképen rabbi.
l\Iintha a zsidóságnak összes szálai Magdeburgban folynának
össze, mintba ott egy zsidó miniszter székelne. Túllépnők ezen
ismertetés keretét, ha még oly röviden vázolnák eme csodálatra méltó szorgalmú férfi müköclését, és megjelölnők a helyet,
mely a zsidó felekezet emanczipácziója érti küzdelméhen
és belső átalakulása előmozdításában őt illeti. Elég X e uruann
velős czikkére és Kayserlin~ remek könyvére ráutalni.
A biblia befolyása nem nyilvánul csak a vallási refonnácziókban. hanem a müvészetben is. Az olasz renaissancebeli
müYészet mind a bihliából, mínd az e'Tangeliumból meríti tárgyait, de a német müvészek közül csupán Dürer PS az i~jabb
Holhein és még két jelentéktelen festő veti ecsetjét bibliai
tnq~yra. Erről szépen értekezik dr. Golclschrnied Lipót. aki
m:ís alkalommal is kimutn.tta a biblia és a zsidóság, meg a
müYészet közti összefüggést. Oly tárgy ez, melyr\il ritkán
olvasunk valamit. .Jiily rengeteg hatást ''olt képes a bibliafordítás előidézni. kiYiláglik dr. Eaeher Yilmos dolgozatábóL
nwlyben egymás mellé van sorohn a luh·om bibliafonlít;ís :1
görög, az arabs Száadjtítól és a német 'Menclel· ohntól: az
rlstí a görög volt, üttörűjc egy nagy irudalomnak é:> elő
krszítőjc a. kereszténységnek. a második a középkorhan vir;ígz6
arabs-kort vezeti be, a harmadik a frlYil;ígosodást terjeszti. a
zsidó szellemet úii~íébresztí.

Dr. Bárány József' a kec:;keméti ;rc;i<lók sz~izütve.1 éve.·
történetét rajzolja. Olyan ez <t történrt, mint Magyarország
legtöbb községéé. Egy· két zsidónak megengedik - sokféle
megszorítással - a letelcpülé~t. lrihérlik a regaliákat, fizetnek
különféle ad\) t, ulinden engeclményért külön taksát. Telőközben
község alakul, egy párszor kilíúk a jövevényeket, a türelmc>zetteket, némelykor megváltják pénzzel tartózkocÜisi ('ngedélyüket. gyakran a deresre is kerülnek, Yégr e 1848-lntn meg·zabadulnak minden zaklatástól. Kisebh-nagyobb változatokban
ez állana ama kérdőiveken, melyeket dr. Balassa József
abrna szétkiildeni a magyar zsidóság etnografiai megismerése
Yégett. Ez még hagyján, de Balassa sokkal többet akar, amit
legbuzgóbb akarat mellett sem lehet elémi. Honnét jöttek az
egyes községekbe a zsidók. mikor, mily nyelven beszélnek, szólásokat. közmondásokat, sőt párbeszéd-töredékeket (Balassa
átolvasni és
uram, mikor akarja mindezt - ha megírják feldolgozni ?) gyűjteni, rítusbeli különbséget fel tüntetni, az
életmód, r uházkodás, étkezés különös motimmaira kiterjeszkecini és folklorisztikus anyagot gyüjteni. Ily vállalathoz talán
a magyar akadémia sem r emlelkezik elég anyagi eszközökkel.
Dr. Rosenberg Sándor, tekintettel a mai korra , amelyben a nemzetiségi kérdés dominál, a fajszármazás elve uralkodik, egészen úgy, mint az ó-korban, rámutat arra, hogy
Izraelben ez a világnézet soha sem kerekedett . felül, mert
vallása a monstheismus nem türt meg faji, hanem csttpán.
vallási különbséget, aminél fogva toleráus más nemzetbeliek
iránt. l' gyanezen oknál fogva a zsidó mindenütt derék és jó
hazafi leh et, és annak is bizonyult. könnyen asszimilálódik.
A fa~i sz~rma:ás elvének mellözése világosan nyilvánul Izraelnek es mas nepeknek az emberiség hletkezéséröl szóló elütő
f~l~ogásában, mert míg - a bibli~t szerint _ az egész embe~Iseg. az, Isen képé1:e teremtett emberpárhól ered, addig más
o~on _nepek azt h_Itték, hogy az ö őseik nemesebb embPrfa,ibol szarmaznak, mmt a többi barbárok.
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t•z olybá v0tl'tett. mint \alami szentség-,értés. ~~nleme~ vol11a
má'> ókori JH'pnek erre vonatkozó felfogásü,val ös::.zehasonlítani
c:.~t az escméuyt, mert úgy látsók - habár a bibliai törvény errr nem terjeszkedik ki, a vendég~:>értr'l megbüntett>se
oly kötele~ségnek tartatott, mint a vérhosszü . .dz Attila kardjtiról szóló regének nyomát a midnisbau kimutatja dr. Kmusz
Sámuel. A midrás adatai egyrészt hővítik a regét, másrészt
bizonyítják a pogány eredetü regének kla::.szikus, mithologiai
motivumokkaJ való megtoldását. Hámutat továbbá a regt~nek,
valamint e szólamnak: »Isten ostora« függő~égére a Szentírás »Isten kardja« (Ézs. 34, ö és másutt) fogalnuitúl.
Hasonlóan fejti ki cb·. Löwy Mó1· a hires Pál-féle szólásnak:
»a betü öl, a szellem éltet« eredetét prófétai beszédekbfíl.
Figyelemreméltó, hogy sok bibliai szó ltismócl az üj-tebtamentom révén lett ismeretessé, az emberiség közkincsévé, azaz
onnét czitálják, tehát a szár mazás uk ment feledésbe. Legjellemzőbb, úgyszólva stereotip példa erre Hillel mondása:
»Amit nem kivánsz, hogy neked tegyenek« stb., amelyet czikkíró nem említ, s amely K1·opotkin herezeg szerint - az
anarchista világ jelszava. és az evangéliumra megy vissr.a. 1 )
A zsidó szerelmi költészetről értekezik dr. B~·ódy H em·ik.
Kifejti nyomait a talmudban, s hosszan foglalkozik a termékeny szerelmi költőkkel ~lózes ibn Ezrával é;; Juda. R alévivel; a későbbiekre, akik már a pikánssá.got hajhászszák (mint
például az ol<:~.sz Manoello), nem terjeszkedik ki. Összeveti
a. zsidó szerelmi költészet rokonstí.gát az u.ra.bssal, és fejtegeti
e kettő közötti különbséget. Nagy hasznára. volt az író Jolgozata fordítójának, hogy irodalmunk magyar fordításban birja
a spanyol-zsidó költészet sok kivá.ló termékét Érdekes Mándl
Bernát clolgozata Kazinczy viszuuyáról a zsidókhoz. Kazinczy
Bécsben harátkoúk müvelt zsidókkal, Luzzatoval é~ talán
Herz Hamberggel; mint iskola-felügyelője a kassai járásnak,
a zsidó iskolük gyarapodüsán buzgólkodik, a zsidó tanítók
müködéséröl elismerően nyilatkozik, járása tauítóit a testvéri,
hazafias és emberi érzületnPk a. gyermekekben valú megszil:ir1
Parolts d'un Révolté, Ouvrage publiú
) V, ö. Pierre Kropotkine :
par Elisée .B.eclus, köv. mondatat: • Si tu veux etre heureux, faia ;~
chacun et il tous ce que tu voudrais <JUe ]'on le lit il toi·mf.me. <
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dítására serkenti. Örömmel dr.ink Mandl ürnak folytatól agos
czikkeit e tárgyról. Dr. Weiss Miksa Kollinsky dr. rövid
életű, fiatal. törekvő rabbijelölt életéről számol he. 1848-han
Bécsben, a torlaszokon. a:o~ elsők között áldozatul esett a
huszonkét éYes it)ü. EWbb érte utol a gyászos sors, mint
fia tal hi tsorsosá t, .Tellinek Hermann t, aki t \Viudischgratz
agyonlövetett hogy egy zsidó is szerepeljen a revoluczió áldoza ta i kczt.
Két statisztikai czikk van az Évkönyvben. Dr. Szalá1·di
Jlúr bizonyítja, hogy Budapesten a zsidóknál legkisebb a
halandósági koeficiens. legkevesebb a törvénytelen gyermek,
és összefüggésbe hozza ezt a zsidók foglalkozásával és vallásávaL Dr. Frisch .ÁTmin pedig nagyjában kimutatja. hogy
az egyházpolitikai töl'l'ények nem csökkentették a zsidók létszámát, nem kisebbítették a Yallásos érzést, és nem lazították
a községhez való köteléket. N émely következtetést nem helyeselhetiluk és az egész kissé zavaros. Fölöslegesnek tartjuk
minden apróságat százalékban kifejezni, mert ezen eljárás az
olmsást Hagyou megnehezíti. Dr. Grünhut Lázár ismerteti
a magyarországi z~idó község et Jeruzsálem ben. Kellemeset,
szépet és rokonszenvest alig találunk jeruzsálemi hitsorsosaiuknáL

Szántó Kálmán az idén is elbeszéléssel állít be. N apjainkban játszik Szegeden, de épen ezért kérdi az olYasó:
igaz-e? A ~J ark breit-féle kisasszony, ki Béc:; ben nevelkedik.
apjával Itáliát utazza be. és hazajövet, az egész üzletet felforgatja, müvészi palotát építtet, malomgyárat, posztógy~irat (?),
a börzén játszile szüleit lenézi, egy gentryvel flirtezik, és végre
a bukás szélére jutva, nevelőnőnek megy. Oly kevéssé igaz
alak, mint az öreg ~Iarkbeit, aki nagy, virágzó üzletét le:inyállak adja át, és mikor törésre kerül a dolog, főbe lövi magát,
Y::tgy, mint :\Iarkbreit as~zony, aki leánya hivatalnokává ;;ülyed.
Ilyen_ hel_rtelen u:velésre van példa az életben, de, ]1ogy :i\farkhre~~ek 1g_r, vetnek magulmt leányuk szeszélyei alá, amelyek
a tonk szele1 e .JuttatJák, oly kevéssé valószínű. mint az. hogy
a fia~al __ leány, me ly oly nagy s::-:erepet vitt (mi6rt akarja ezt?),
nevelőnnnek rnegy A magyn 1. · 1' 'l tb "l
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ol vat;ni, a jesihából kiűzik szúgyenletesPn; Pet; t re kerill a ~ZP
min:írÍLtmba, itt elvégzi tanuhnünyait, é. mikor m:ír rabbi.
a hitehagyottat felkeresik a szülők. X éluí ny hyperholikus \'OJliis
<Írtalmára van a különben kitün{í a jesibai életet és a fanatikusuk felfogását jól jellem;~,{í rajzna],, llyen az. hogy a fiaLal
papjelölt még mindig a negyedik emelrti kis szobácskábau
lakik, vagy, hogy papi müködúsében rö1id idií alatt annyira
vitte, hogy az istentelen küzsóget jümbor gyülekezetté varázsolta. át. Hemeken fest Hermann Politzenzé Berta ho-;szahh
monologokb:tn három fővárosi zsidó tipus t: a »handlé -t. a
hordárt éti a fodrásznét. Kitünő humor, elmésség és szellemesbég vonul végig e monologokban. Ide tartozik Peisner lgmicz
rövid csevegése a Slémil-ről. A Fllemiél etimologüíja valamikép összefüggésben l%z a bibliai Stemiéi b. l urisadai valami
ügyetlem;égével. [X érne t név! l
Verset köz öl Malcai Emil, Sebestyén Károly. Ge1·ö Attila.
dr. Handler Simon, Felelei Béla. Radó Antal Byron héber
munkáiból fordít egyet, és Lenkei Henrik hosszabb clrtimai
költemén.) t közöl Kain Halálüról.
Y ég iH egy statisztikai adat. Az Éd-.ünyr hannim·z ír(lja
kiizött új nyolcz. Az ügyes szerkesztés Eaeher Vilmost é~
Bánóczi Józsefet dicséri, kik a magyar zsidcíság iruelalma
körül hervadhatatlan érdemeket szereztek.i
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W ertheirner rabbi úr, kinek már néhány irodalmi a.Jandékot közönhetünk, ismét egy haggácla munkával lep meg henuünket - a teljes és hiányuti nyelvtani alakok midrásá.val mit bizonyára bölcseink szav~únak minden kedl'elője örömmel
fog üdvözÖlui. A kiadás alapjául egr ele Rosú-féle kézirat
szolgált, ugyanezen miclrasnak két Egyptombau taltilt Wre-
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dékének fölhasználásával. melyeket \V ertheim er maga az ö
n~c·~,~ ':'~- ának l. és IH. részében már közölt; továbbá a
Dr. Berliner-féle kiadás, melyet ez egy müncheni, de nem telj es
kézirat nyomán rendezett. Kár, hogy a többi kézir atok, melyeket W. bevezetésében említ, nem vonhatók kutatás >1lá.
E midras teljességét is csak akkor dönthetjük el, ha összehasonlitása ez utóbb iakkal lehetséges lesz.
A kiadó 1uindenesetre elvitázha ta tlan érdemet szerzett
magának e midras kÖrül, mir csak azért is, mert a de Rossiféle codex sokkal jobb olvasat oka t nyújt, mint a müncheni.
"Cgyan itt is találhatunk ér telm etlen helyeket, ezek azonban
írásbeli hibákra vezethetök vissza.
H álánkat érdemli sz. a forr ás kimutatásér t, ép így a
szurgalommal és gondossággal megir t bevezet ésért.
Most pedig sza bad legyen ne hány megjegyzést t ennem.
1\Iindenek el ő tt a mű czime nem pontos, i11'it::n ' l j l'~ w~,r"
•"'1~f1'1 a helyes, ily czim alatt idézi a Coucy-ból va ló R. Mózes
(a 13. sz. elej én élt) is (j'WJ; J"~ "ü §. 20.)
Nincs továbbá bebizonyítva, hogy már Rasi és R. Tobia
<::~~ ;;pSl is ismerték volna e midrast (Bev. 3. old.) és hogy
egy önálló. a maszórán alapuló művel állnánk szemben. (u. o. 7.
lap). A zt hiszem, e tekintetben Zunzot kell követnelll , kinek
nézte bizonyára elkerülte W. :figyelmét. »ÜlyJwr « írja előbbi »a
régebbi és nagyobb művekböl kivonatokat és összeállításokat
készítettek bizonyos vonatkozásokban és azután ezek magok
is a midra s-osztályokhoz számíttattak. Ide tartoznak a legnagyobb valószínűség szerint: l. egy midras a teljes és hiá297. old.). Bizonyos nyelvtani alakok alapjairól. ... « (G.
nyítékat magából a műböl idézhetett volna Zunz nézete mellett, a wennyiben ott a 32. old.-on határozott utalás van
J ób könyvének Haggádájára. De Z. nem férhetett e midrás·
hoz hozzá, azért írja »a legnagyobb valószínűség szerint. « Ha
~e~ekintést nyerhetett volna abba, akkor határozottsággal
al~ühatta volna :tit. A müncheni codex határozottan fiatalabb,
mmt a de Rossi-féle. Igy sokat találunk abba
b
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n, m1· ez u t o'bbi·
an 1ányzik, nyilván azért, mert új kivonatok csak az id6
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lehettek, melyekböl a midra.s merített. Az első névleges idézetek e midrasból nem régibb keletűek a 13. sz. elejénéL
Azért beszél :1ii~t:· 1;·.J~ (u. o.) »Ragada művekr ől« ált., Janosságban, mig ha e midrasra czé lzott volna, az ~egyesszáwot«
használta volna.
l. old. R. J ehud a ér telm ezé~e a P eszikta d i R. Kabanából (l66b) van véve.
2. old. ~,.,; helyett a párisi kézirat szerint (Bev. 13. old.)
· ~11"' • ol vasandó, épp úgy, mint prm Ber ákhóth 64a.
ll. (41.) old. t:.'11p hibás írás t:'11p helyett és ~.J·"'p;,~ a
második r észre vonatkozik.
23 . old. -oo,., o~ ·o ~J;lt' alatt a biblia utolsó 8 verse értendő, melyeket Józsua egészítet t ki (L . B. bathra l 4 b és l 5 a).
25. old. L. Jóma 72b. E szerint javítandó a 316. jegyz.
28 . old. (84.) E hely Ruth Zuta-ból van véve, de az
olvasási mód helyesebheu tartotta meg magát e midrásban,
miért is előbbi e szerint javítandó.
52 . old. (189.) A nehéz helyet a Mekhilta végén e midras
szerint megmagyarázhatnám.
A helynek u. i. így kell hangzania. t:.·~ n 1.Ji1 ~s '1~ """'

,.,,?~ ~"' ,,~ ,c•~ .J,;, ;,'-,~ · · 'J_ ,,lt'~ S;,p•1 .. ~~;~t~ •oS '! "'~~J , ;,'-,
·o'? ? ,;,~; ,,~., n~t:.•;, o1'-~J m;:,~'m m.J~ n;;~ ~o;; ·~ ·~;, · · · m~~s~
[· · · "'lt'~ i~ ~".1 "t' V. ö. Lewy: »Ein W ort ü ber di Mechilta
des R. Simon ~ 37. old. E javítás szerint azon nehézségek is
eltünnek, melyek L ewy magyarázata után megmaradtak.
Végül meg akarom még említeni, hogy a Mekhiltának
e helye talán a 49 middóth Barajtbájából van véve.
Lehetne még egyet-mást megj egyeznem. de nem akarom
az egyszerű ismerteté;; keretét á thágni, elégedjünk meg egyelőre ennyi vel. A fogyatkozások daczára is méltó mű arra.
hogy széles körben terjedjen el. a mi már az érdemes kiadó
érdekében is kivánatos volna.

J eruzsálem.
IRODALMI flZEMLK
Izraél története iránt első rangú fontossága folytán vallásos és világi körökben oly mély érdeklődés létezik, hogy a.
szent iratok száma és csekély külső terjedelille nem képes a
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kiv:iuesiságot kielégíteni. Özükséges tehát a történelmi fvrrások gyarapítása, a mire alkalmasaknak mutatkoznak az
utóbbi évtizedekben tett ékirati és más természetű felfedezések.
Más segédeszköz a, bibliai források úgynevezett kritikai feldolaozása, a mit legtöbb esetben joggal preparálásnak is lehet
nev:zni. A ne•e~ett két segédeszköz többe-kevésbbé rendszeres
és módszeres felhasználásával Izraél történetéről sok új mű
"elen t me" az utóbbi években, melyek közül W ellbausen
und jüdische Geschichte«
munkája és
más munkák nagy sikereket arattak. Ezen irodalmi ág
jelentősebb termékeiről világos és tanulságos áttekintést nyujt
Fries S. A. svédből fordított előadása: »Moderne parstellungf>n
der Geschichte Israels<< (Freiburg i. B. 1898.) Erdekesen fejtegeti egyebek közt az uralkodó \Vellhausen-féle elmélet három
gyenge pontját.
*
A mint minden történeti kérdésre, úgy minden más kérdé,;re szeretnének a bibliától feleletet kapni. Mit tanít a szentírás az emberi lélekről? Ez oly probléma, melylyel már többen foglalkoztak, különösen Delitzsch »Die biblische Psychologie« czímű művében. Legujabban dr. Rosenblüth S. értekezik
a lélek fogalmáról a bibliában (»Der Seelenbegriff im alten
Testament« Bern, 1898). Tárgyalja a ;n-, rt'-'lt';, ~t~o; szavak
jelentését bőven és részletesen, de nem mondhatjuk, hog~
világosan. Legalább mi nem értettünk meg mindent egyszen
olvasásra. A legsikerültebbnek tartjuk az utolsó fejezetet,
melyben az ember mivoltát, czélját éH feladatát ismerteti a
biblia felfogása szerint. Feltünő előttünk, hogy sz. az egyes
iratok között semmi chronologiai különbséget nem tesz. A tónl,
.J ób, Kóheleth sth. úgy idézte tn ek, mirltha egykorúak volnának és egy szerzőtől származnának. Világos, hogy nem szabad
a késői Kóhelethetből a legrégibb iratokra következtetést
vonni. Az értekezést érdekes tárgyánál fogva ajánljuk olvasóink figyelmébe.

-~Israelitis~he

czímű

*
Felette érdekes és ig eu tanulságos Weissbm-g J.lf. >Die
neuhebraische A ufkliüungs- Literatur in Galizien « czímű ira ta
(Lipcse és Bécs 1898). W. nemzeti elfogultsággal Lengyelországot Babylonia és Spanyolország mellé állítja. Ha e~t
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nagy tulzásnak tekintjük is, nem tagadhatjuk, hogy a XVIXVIII században lengyel hitrokonaink voltak a rabbinikus
tudományokban a vezérek: Luria Salamon, Isserls Mózes,
Luhiini Meir, Edels Sámuel, Kohn Sabbathai stb. mind e mai
napig ismert és tisztelt nevele Ha nem is minden lengyeL ele
nagy része járatos volt a talmudban. Oly vallási intelligentia
élt Galiczüiban, hogy a berlini »fel világosodás« az ország
fekvésénél és a cseh közvetítésnél fogva termékeny talajra
talált benne, a mit az osztrák kormány és ennek hivatalnoki
kara már azért is előmozdított, hogy a zsidó lakosságat a
német nyelvnek és mű veltségnek megnyerje. W. tanulságos
áttekintést nyujt a lengyel zsidók multjáról a »szász« és a
»felosztás<< korában. Érdekesen ismerteti a zsidó lakossig
három rétegét: a talmudistákat, a chaszidokat és a felvilágosodottaka t. Keresi a jelenségek okait és azokat nézetünk
szerint meg is találja. A felvilágosodást főképen bevándorolt
csebek képviselik, kik külön társadalmi osztályt képviseltek
és a pénteki gyertya- és busadó bérlői voltak. A kultura
ennek folytán nem igen előnyösen mutatkozott be; nem tisztán
vallásos, hanem egyszersmind socialis harcz is folyt a galicziai zsidóság kebelében. A kultura igazi zászlóvivői mégis
telivér lengyelek voltak, kik közül Krochmal Nachman és
Rappaport váltak ki. W. Zunzzal szemben Rappaportnak
tulajdonítja a modern zsidó tudomány megalapítását. Orosz
hitrokonaink civilizálása szintén a lengyel tartományokból
indult ki. Részletesen ismerteti sz. különösen a Bikkuré Haittim,
a Kerern Ohemecl és a Hechalucz valóban nagyjelentőségű
folyóiratokat és azoknak hatását. A » haszkála<< irodalmának
jellemzése közben a leugyel pilpulról a következő elmés megjegyezést találjuk: »Ebensowenig kann geleuguet werden. class
der daruals in Polen allmüchtige, ausgeartete Pilpul nichts
anderes war, als die ins Rabbinisebe übersetzte Fehcle- und
Handel~ucht der polnischeu Schlachzizen• (41. lap). Tenuészetes, hogy az ujhéber irodalom keletkezésének. felvirágzá~ü
nak ismertetése közben hazáukról is e:>ik néh:iny szó. A ~zerep
persze csekély. A BikkUl·é Haittim 12 kötetében főkép Chorin
A., ki sziutéu csak bevándorolt, képvibeli a magyarokat. A :1.
kötetben Landau az osztrák birodalom zsidó iroclalmúrcil
szólv<in. csup;ín két magyar autort jegyez fel: Neumarm

)Iózes Sámuelt és Lewinsohn Sa_In.mont. kinek életét Büchler
S. ismertette az I. M. l. T. I. Evköuyvében. Egy más évfolyamban (1826) találkozunk Stem Mendellel, a R óchbé
,T iczchak későbbi szerkeszt6jével Pozsonyból és Bauer Ozevivel
Ma.kóról. A Kerern Olierned 2. és 6. kötetében 18 szerzö
között van 12 G-alicziából, 4 Olaszországból és egy- egy
Magyarországból és Csehországból (63. lap). A magyar rabbik
f>llenben foglalkoztatták Schorrt, a Hechalucz éles tollu szerkeaztőjét. Katholikus minta után indulva, az ötvenes években
a következőkért folyamodtak· a kormányhoz : l. Engedtessi'>k
meg nekik. hogy kebelükből bizottságat válaszszanak, melynek
föladata legyen, hogy az egy idő óta. ki nem elégítő vallásos
állapotokat emeljék. 2. Ennek a bizottságnak székhelye Pozsony
legyen. 3. E bizottság kebeléből 7 tagot delegál, kik mindenkiről, ki rabbiságra aspirál. véleményt adnak. Schorr ezek alapján gőggel és uralkodásvágygyal vádolja a magyar rabbikat. Ez
alkalommal megjegyezzük, hogy a magyar zsidóság kebelében,
a mely konzervativizmus tekintetében a galicziaival legalább
i~ vetekedik, a rabbik balfogásai érlelték meg a reformmozgalmakat, A nagyhírű Méir As arra kért a kormánytól fel·
hatalmazást, hogy minden tilalom áthágását hotbüntetéssel
(malkuth = ostorcsapások) sujthassa. Az érdekes kis
ir:>.tot melegen ajánljuk ·olvasóinknak.

*

Tolstoi L. N. gróf, az oroszok nemcsak világhírű, hanem
divatos írója is, az utolsó évtizedben mindinkább sociális íróvá
lett, úgy hogy ma már valóságos orosz próféta, ki az embe·
riséget bűnei miatt korholja és egész uj vallás alapitását
vette czélba. Két évezred óta awnban a régi zsidó vallás
nélkül nem lehet uj vallást alkotni: a kereszténység, az
iszlám, a reformáczió mind a zsidó vallásra megy vissza. 'l'alán
nem ruerész a?. az állítás sem, hogy a protestáns theológia a
héber biblia kritikai tanulmányozásának hatása alatt csendes
reformáct.ión megy keresztül. Tolstoi tehát, hogy uj tanainak
a talajt előkéBzítse. » Yallás és erkölcstan« ez fm alatt a zsidó
vallást és erkölcstant nem valami nagy kegyelettel bírálta,
azt állítván, hogy az első bálványimádás féle, a második
pedig szigoruan nemzeti. Kitünő munkatársunk Goetz F.
(Vilna) külön orosz iratban védi vallásunkat, melyet »Nyilt
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levél To lst01· L · N · gro'fhoz« czímmel adott ki. A czáfolat
nagy hatást keltett és az előkelő orosz organumok is kedvezően nyilatkoztak.

*
Hillel F. 1891-ben tárgyalta a misna névképzését (Die
Nominalbildungen in der Mischnah) és Stein S. 1888-ban a
misna igéjét. (Das Verbum in der Mischnasprache). ~ két
disszertáczióhoz csatlakozik Sachs H. Die Partikeln der 1ll1schn:t
ez. dolgozata, a mely tavaly jelent . m~g. A tudom.~nyo.~ app_aratus melylyel dolgozik, elég tekmtelyes; szerzo eloszavaban
34 'mű vet sorol fel, melyeket felhasznált. :N em helyeselhető
azonban hogy csak a misnára szoritkozik. mintha a misna
volua a~ uj-héber nyelv egyedüli irodalmi ter~ék:. B<itr~m
állithatjuk, hogy a toszifta, a két talmudban sz.;tszort. b~raJt
hák és a hal:ikhai miclrasok: 1\lekhilta, Sz1fra, Sz1fre, az
ujhéber nyelvnek gazdagabb kincsesbányái, mint. a misna.
A misna és a tószifta összehasonlítása azt mutatJa, hogy a
misna nyelve az évszázadok folyamán épen a buzgó tanul~
mányozás folytán, ugyszál ván modernizdll'a lett. A. z eredeu
régibb szóalakok a tósziftában és a többi tannaitikus sz?•egekben lettek megőrizve. Csak két példára utulunk. A illiSna
tudtunkkal csak ,li': alakot mutatja, holott a tósziftában és
a jeruzsálemi talmudban a következő variácziók találhatók :
,li':l, ,::: :-n ':l, ,:::;•;, ,~ ,,i 'N:l. Biztosnak látszik, hogy a teljes
kitételek az erecletibbek. A kiirtá~ büntetése a misnában
túlnyomólag li" :l sz óval jelöl te tik, ellen ben a tósziftában túlnyomóan li"-'l:"!-theL J\Iinthogy ez a szó a biblia ,,;,-:;~·búl szürniazik, nem l~b~t kétséges, hogy a tószifta szóalakja a régibb.
Nagyon valószinü, hogy a misna uyelve már nem egészen
azonos azzal a nyelvvel, melyen a ~zerkesztője kiadta, mint
már említettük. De ha nem is teljes az anyag és nem is
teljesen megbizható, örömmel kell ,·enHünk minden dolgozato~.
a mely az ujhéber nyelv Geiger óta parlagon heverő gram~at!
káját szolgálja. Az előttünk fekvő irat átlátszóan tárgyalJa. az
adverhiumokat, a praepositíókat és a coniunctíólmt.
A. részleteluc nézve következő megjegyzéseink vannak.
10. lap '"1/ii:l -~'"1!::~, ép igy használJa
. sz1'f'ra u:'h"anys~or '~-'".es
"' 1' 111/i!:i ellentéteket. - 11. lap "nSNS-bez lásd Eha Lenta 'I1~b1 s.
lHAGYAil· Zswú ~Z>:>tl.E, lb!.l9. I. Fl"zLT.

v. - 18. l. j';~. hoz lásd 1\L-Zs. Szemle IX. 7 J l, hol kimut:Lttuk. hogy p~, iskolai műszó lévén, rendesen azt jelenti,
me ly bibliai helybőL mig pm megtartatja ősi jelentését: hon nan? - 21. htp 6. sor r~-jl~m helyett olv. ' ~ll~. - ~l. l. 4
j. Holhuanu, Migdal Ch~nanel helyett olv. Berlíner. - 26. l.
lent hozzáteendő. hogy ~:IN szintén Ntc!t'ii':l-val fordittatik, pl.
mindkét targum Gen. .17, 19-rc. A misnikus MN:l ennek
felel meg. Ugy emlékszüuk. hogy ezt Luzzatto héber leveleiben olvastuk. - 27. lap ll. so r i'1:l :-rm;· »man könute für
r echt halten« té\es fordítás, mert j'1 itt, valamint ezen kitételekben jm; i'1:ii. j'1:i ·;n stb. »következtetést« jelent. 29. l. 8. s.; Rl 21 ·; 39, és a rövidítésekben 0'1' traktátus J odaimmal való átírása helytelen, olv. Jad. - 32 6 »z. B. karn. «
olv. z. B. B. karo. - 3 212 disjuntive sajtóhiba. - 34 8 ; 35 1 0;
36 2 s többször Eidujoth, a rövidités-lajstromban Eduj. Ha
szerző a czéret ei-nek olvassa, mért írja Erubin és nem
Eirubin? - 87. l. 5. sor alulról ·;~·;, ;,;;1; 01p~;, ini (Ábóth 3,
10) »der Geist Gottes ruht ctuf ihm «, helyesen »findet W obigetallen an ihm« . Sz. összetéveszti 1•Sv :-tm és 1;~•;, :-tn1; kitételeket. - 39. l. (82. §.) 01~S-hez hozzá kell tenni, hogy aram ,
-1:~ 12 Hierhier sajtóhiba. Az átírásokban sz. nem következetes. Miért B. karna és Bikurim a dág t>s daczára, aztán
pedig Ohullin. Chalia stb.? Maasor sch. helyett olv. Maaser
sch.-t. Uj doh;okat nem igen találunk, de a módszeres összeállibis mindaruellett érdekes és tanulságos.

*
Kantzsch E'. hallei professzor, több tudós közreműködésé
vel, a héber szentirás egészen maclern fordítását bocsátotta
közre, a mely oly bikert aratott, hogy rövid idő alatt uj kiadás
vált szükségessé. A kritika alapján álló. a mai irodalmi nyelven eszközölt forditás, mint ezen siker mutatja, létező szükségletet elég1t ki. Kautzseb tehát a nevezett műnél követett elvek
s~~rint . az ó-test~tmentom apokrifáit és pseudepigrafjait is
kozreadJa e cz1men: >>Die Apokryphen und Pseudepigraphen
~es Alteu TeBtamenst-.<, melyből az első 6 füzet nem régiben
Jelent meg. A szerkesztő munkat<irsakul 16 tudóst nyert meg.
kik kö1.ött több féuyes névvel találkozunk. ugy hogy ·alapos a
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remény, hogy a mű a legmagagn bb tudományos követE-lményeknek is meg fog felelni.

*
Dr. Eaeber V. az egész héber nyelvtudomány összefoglaló történetét adta két ismert iratában: »D ie Anfilnge
der hebrihschen ltrammatik « (Lipcse, J 895) és :>Die hebriiisebe
.Sprachwissenscbaft vom 10. bis zum lG. Jahrbundert« (Trier.
1892)- E nagy feladat egy részének megoldására vállalkozik
Dl'. Rosenak L. doktori értekE-zésében: »Die Fortschritte der
hebriiischen Sprachwissenschaft von Jehuda Oha.ijug bis Da>id
Kimchi« ( Bremn, 1898), melyhől az első rész most került ki
sajtó alól. Szerző ebben e l őszö r rövid áttekintést nyujt. Szaadja,
J ehud a Jbn K01·eis, Menachem ben Szaruk és Dun as ben
Labrát grammatikai dolgozatairóL Ezután áttér tulajdonl- épeni tárgyára Obajjug és Abulvalid grammatikai kutatásainak ismertetésére. Eaeher munk úit természetesen a kellő
figyelemben részesíti. R. szerint (37) Abulv. a XI. század végén
született és mégis azt mondja (47). hogy Hai gáon, Salomon
(olv. Samuel) Ibn Nagdela stb. Ohajjughoz és Abulv.-hoz
•csatlakoznak. « Ugy látszik, hogy a 37. l. 2. jegyzetébe több
tollhiba csuszott be. A mü folytatása rövid idő mulva fog
megjelenni. Szerzővel mi is reméljük, hogy munkája hasznos
lesz és némely uj dolgokat fog tartalmazni. Ha a mü teljes
lesz, részletes ismertetést fogunk közölni.

*
Jefet ben Ali Halévi (virágzott a X. század közepén)
t ermékeny karaita szentirásmagyarázó volt. Iratairól eltlször
Munk S. adott behatóbb felvilágosítást. Azóta többen irtak
róla és kommentáraiból kisebb-nagyobb részletek ki vanuak nyomtatva. Jefet magyarázataiban alapos nyelvtani ismereteket árul el és nemcsak mint exegéta. hanem mint grammatikus is jelentőséggel bir. 'Cgysziutén mint polemikus, miYelhogy más karaitáktól eltérően tárgyilagos, ha a rabbanitákr6l
és különösen SzaadjaróL a rabbinikus felfogás nagytudományu
és szerenesés védőjéről van szó. Jefet életéről és irodalmi
munkásságáról értekezett legujabbarr Dr. Giinzig .l.: »Der
Oommentar des Kari"iers .TepiJet ben 'Ah Hall'vi zu <len
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Proverbi en« czimíí iratában (Krakó, 18GB). Osszefoglalja az
eddigi ismereteket és némely uj dolgokat is mond, melyeket
részben kéziratokból mcritett. A. füzet főtartalma azonban
J e fe t Mislékommentárjának három első fejezete arabs nyel ven
a mely most lát először napvilágot. Kérdés, nem voln a- ~
czélszerűbb ily irányu dolgozatoknál az általános és részletes
bevezetést a lehető legrövidebbre fogni és az ily módon nyert
helyet nagyobb kéziratos anyag publikálására felhasználni?
Ez az eljárás a legtöbb esetben a tudománynak csak hasznárit
válnék.

*
8ch1á"er E. »Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter
Jesu Christi« czimű nagyszabásu művének 2. kötete 3. kiadásban
jelent meg. A tulságos terjedelmű kötet az új kiadásban ketté
van osztva, ugy hogy az egész mű most már 3 kötetből áll.
Schürer azon ritka keresztény theolognsok közé tartozik, ki
tisztán a tudományt szolgálja. Tárgyilagassága mintaszerű.
Műve e tulajdonsága folytán zsidó körökben is népszerűségnek
örvend és talán nem tévedünk, ha ennek a körülménynek
tulajdonítjuk, hogy aránylag rövid idő alatt vált szükségessé
egy újabb kiadás, a mi tisztán a tudós köröknek szánt munkánál ritka jelenség. Ez a történet nélkülözhetetlen segédeszköz mindazok számára, kik a zsidók történetének a makkabeusoktól Bar-Koebbáig terjedő korszakával foglalkoznak.

*

Orosz hitrokonaink szomoru politikai és társadalmi helyzete mellett szivet emelő látvány az a lelkesség, melylyel a
héber irodalmat felkarolják. Az »Achiaszaf« könyvkiadó társulatról már más alkalommal emlékeztünk meg. Most egy
minden dicséretet érdemlő irodalmi vállalkozásról adhatunk
hirt. A »Tnsija« kiadó társulat » Bibliotheka ibrith« cziru
alatt 200 kötetre körülbelül 1000 ivre terjedő könyvtárt szándékozik közre bocsátani, mely összesen legfeljebb 30 rubeibe fog
kerülni. A könyvtár 4 éven belül teljes lesz. A.z eddig megjelent füzetek közt a következőket találjuk: A ghetto álomképei (Zangwill); Aristoteles élete; Maimanides élete stb.
Viktor Hugó egyik elbeszélését is lefordították A mint látszik, a héber könyvtár netH lesz tisztán héber hanem mintlenféle hasznos ismereteket fog héber nyelven ad~i.
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Deissmann G. A. » Bibelstudien ~ ez. művében azt bizouyitotta, hogy téves az a régi nézet, mintha a Septuaginta
»zsidó-görög« nyelven volna irva. Több helyen tagadja, hogy
ilyen nyelv egyáltalában létezett volna, miben igaza lehet. A
keresztény tudósokat talán csak a középkori gbetto által
teremtett német-zsidó nyelv létezése vezette arra a gondolatra,
hogy 2000 év előtt épen igy volt, mert a zsidó az apostolok
előtt is zsidó volt. D. jelesül azt bizonyított::~, hogy a görög nyelv
azon alaki és jelentésbeli sajátságai, melyeket » hebraismus r,
»bibliai « stb. névvel jelöltek, jórészt a görög feliratokban és a
papyrusokban is találhatók. Ezen tanulmányainak folytatása
»Neue Bibelstudien'< ez. ü·ata, melyben ugyanazon forrásokból
az Uj·testamentom nyelvéhez szolgáltat felvilágosításokat E
tanulmányok nemcsak azért érdeklik a zsidó theológust, ruert
az Uj-testamentom szerzői zsidók voltak és eszméiket tulnyomóan az ö korukban uralkodott zsidó nézetekből rueritették, hanelll azért is. mert oly szavak értelmét is megvilágitja,
melyek a tisztán zsidó forrásokban fordulnak elő. Pl. próféta,
proseuebe stb. A >>Neue Bibelstudien• szitén nagyon becsesek.

*
Dr. Bernstein Béla »Egyetemes. részletes hittani tantervet• dolgozott ki azon alapelvekből kiindulva, melyeket a
dunántuli rabbiegyesület helyeselt. A tananyagot három fő
csoportra osztja: Hébrr szövegek, történet, vallás- és erkölcstan. Ezeket a rendelkezésre álló idő mértéke szerint külöuböző arányokban osztja fel. A. hitoktatásnak nézetünk szeriut
szem előtt kell tartani, hogy nem annyira tudományos is!lle·
retek közléséröl, miut inkább az életben gyakorlandó val!á~i
és erkölcsi cselekedetekre való szoktatásról van szó. Dr. Bernstein tantervében ez a szempont nem hiányzik, a mi nagyon
dicséretre méltó. A vallásosság körűnkben azért csökken, mert
a miudennapi életben nem találja meg többé a kellő példát
és buzdítást. Az iskolának kell tehát arra törekedni, hogy ezt
a hiányt némileg pótolja. Bár az előttünk fekvő tanterv helylyel·közzel kissé tarka, nagyjában az elérendő cz!ilt elég jól
szolgálja.
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A vallástudomány az utolsó évtizedekb en kedvelt disciplináYá lett és az e körbe v:í.gó irodalmi termékek évr ölévre szaporodnak. Az u nemcsak történeti jelentőség, melylyel
a héber biblia. és az azt megteremtett nép bir, érthetővé teszi
hogy a régi Izraél vallása különös fig,relem tárgya. Különöse~
kedvelt törekvés az, hogy a vallástörténet külöuböző téreiu
elért eredményeket Izraél Yallásának történetére alkalmazzák,
mit kisebb-nagyobb készültséggel és elmeéllel különböző szempontokból többen kisérlettek meg. Fr ey L »'l' od, Seelenglaube
und Seelenkult im alten Israel « (Lipcse. 1898) oly thémát
tárgyal, rnelyet előtte részben már Schwally is előadott.
Kutatja főkép a gyászszertartások eredetét és értelmét. Hogy
e tudományágban a talaj n1ég nem el~g biztos és hogy tulságos sok a hipothesis, senkisem tagadhatja; de azt seru,
hogy ezek gyakran igen szdlernesek és mindig érdekesek.

*
Mint az angolok és a németek, magyar protestánsok is
revideálták nemzeti bibliájukat. A revizió mindhárom esetben
sok esztendei munkát vett igény be, de végre siker koronázta
a buzgó fáradozást. Károli Gáspár múve nyelvében modernizálva, tartalmában a héber eredetihez közelebb simulva,
kerül a magyar biblia. olvasók kezébe. A munkában sokan
vettek részt, a főérdem azonba11 Szász Károly püspököt és
Radácsi György sárospataki akadémiai közigazgatót illeti meg.
A kiadást az angol bibliatársulat vállalta el, a mely Duktt
Tivadar közbenjárására a revisiót megindította és anyagilag
támogatta. Az uj köntösben megjelenő fordítást még nem
forgattuk eléggé és érdemleges itétéletet eddigelé nem alkothattunk magunknak róla. Az izraelita magyar irodalmi társu-·
lat bibliafordítása, melyböl ez időszerint _,a kinyomatott tórán
kivül csupán az első próféták vannak véglegesen ruegszerkesztve, az uj muukának bizonyára hasznát fogja venni.
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1898. ÉVI XIV. TÖRVÉNYOZIKK A LELKÉSZI
JÖVEDELEM KIEGÉSZITÉSÉRÖL.
(Szente,itést nyert 1898. évi 'junius hó. ~9:én.' - Ki~d~tott az •O r,z:igoa
Törvénytár•-ban 1898. en Juhus hó l J -en.)

1. §. A latin, görög és örmény szert. kath. lelkésze_k
'övedelmének (kongruájának) kiegészítése jele?leg rendez~s
~Jatt lévén mig ezen rendezés be nem következik. eze?_ lelkeszek közül ~ legszűkebb anyagi viszonyok között levők J~.ved;l
mének ideiglenes kiegészítésére a törvényho:tás_ az államkoltsegvetésben megfelelő külön összeget fog felvenm.
2. §. A többi törvényesen .bevett v~ll~s~el~ke::et 1_~98.
évi január hó l-ig már rencls_zere~t~ett lelke~zt íl;_llasamak .JO~e
delme az állampénztár terhere en 1600, tlletoleg 800 kOI on ára egészittetik ki.
, .
.
Az uj lelkészi állások jövedelme csak a;kko_r e~eszttte!1k
ki évi 1600, illetőleg 800 koronára, ha a val~a~- es ~ozoktatas
ügyi miniszter az uj lelkészi állás szerv~zeset az Illető felekezet előterjesztése alapján indokoltnak elismerte.. . . . ,
3. §. A 2. §-ban meghatározott jöveclel~1 "kteg_es_zttes
igénybevétele végett a lelkészek illetékes ~elekez_eti _f~hatosag~_k,
ilyennek nem létében pedig hitközségt előiJár?sa.?u~ .utJan
vagy a~ illetékes felekezeti főhatóság, illetőleg httkozsegt el.?l.iáróság a szükséges adatok bemutatása ~ellett, ~ Jelen t~r
ví>nyuek hatályba lépésétől :,zámttott egy even belul a vallasés közoktatásügyi miniszterbez fordulhatnak.
.
Az 1898. évi jtmuár hó l-ig már rendszere Itet~ .. oly
lelkészi állás, mely ezen egy év alatt be n~n; Jelentetett, JOVe<lelmi kieaészttésben nem részesíthető. ktveve azt az esetet,
a midőn : bejelentés azért nem történt meg, mert a té.nyleg
alkalmazott lelkész a 4. §-bau előirt képesJtéssel nem btnán,
1600 koronáig terjeelő jövedelmi ki~_gészitésre ig~nyt uem tarthatott és jövedelme az őt megtlleto 800 koronat meghaladta.

Io.i

_A lelkészi jövedelme~ kimutatása vé~ett m·ír eddig be-

~zolgaltatott

adatok az Illetékes felekezeti hatóság által

~.l. .~· ~rtelmében kiigazithatók s ha a vallás- és közoktatás~

u~y~ ~lll!Szter .~Ital elfogadtatnak. a lelkészi jövedelem kiegé-

t->Zlteseuek alapJaul szolgalnak.
..
4. ~- ~ö~edelmé1~ek kie?észit~sét 1600 ~oronára csak
,lwn lelkesz Igenyelhet1, n ki IgazolJa, hogy az 1llető hittudományt valamely hittani intézeten a hazai középiskola 8 osztá~yá~~k elvégzés~ után, . ny!lvánosan vagy magánuton legalább
3_ CVI? tanulta es ez utobb1 esetben valamely hittani intézeten
n~sg~t _tett, továbbá hitfelekezete részéről szabályszerü lelkészi
kepesitest nyert.
...
5. ~- A 4. §-ban körülirt minősitést nem igazoló lelkész
JOvedelme csak 800 koronáig egészittetik ki.
Ha azonb::m ily lelkész az emlitett minősitést később
~~erzi meg vagy később ig~zolja, az igazolás napjától számítva
JOvedelme 1600 koronáig fog kiegészittetni.
Azon körülmény, hogy valamely jövedelmi kiegészité~sel
ellátot~ lelkészi állás birtokosa 1600 vagy 800 koronáig él vezett-e JÖvedelmi kiegészítést, az u tó dra nézve figyelem be nem
vehető: e tekintetben mindenkor a 4. §-ban körülirt mÍl1ősités
lesz irányadó.
'
§. Jöved~lmi kiegészítésben csak olyan lelkész (1., 2. §.)
reszesulhet, a lu magyar állampolgárságát igazolja.
7. §. Nem részesülhet jövedelmi kiegészítésben és ha
részesült, azt elveszti az oly lelkész (l., 2. §.):
a) a ki jogerős büntetőbírósági itélettel hivatalvesztésre
~zóló mellékbüntetéssel sujtatott, a büntető biróság itéletének
JOgerőre emelkedésétől kezdve a hivatalvesztés időtartama alatt
minden esetre ;
..
b) H. ki áll_ásához nem méltó súlyos erkölcsi vétséget
kovet el. vagy aliarnellenes magatartást tanusit és e miatt
büntet(lbirósági itélettel vagy fegyelmi uton el lett maraszt~lva, _a. mennyiben a büntető biróság szabadságvesztés büntetesre !telte, a szabadságvesztés büntetésének tartama alatt a
büntetés kiáll~sától._ egy<'b~ént pedig a büntetőbírósági itélet
vagy fegyelmt hatarozat JOgerőre emelkedésének. illetőlerr a
9 §-ban emlitett miniszteri határozat keltének napjától ~zá
nütott 3 évig.
Ha pe~ig a jelen §-n~k b) pontjához képest már elmarasztalt lelkesz,. az ott e_~h~ett_ 3 év alatt vagy azután, ezen
b) P?ntb~n en:~ttett. ~rko!c~1 .v~tség vagy államellenes magatarta: ~1att buntetőbmísagt ttelettel vagy fegyelmi határozattal UJbol el lett_ maraszta;va, a jövedelmi kiegészítést a jelen
szakasz harmadtk bekezdesében kijelölt időponttól kezdve személyére nézve végleg elveszti.

. ?:

Ha azon lelkész helyett, a ki a jövedelmi kiegészité~t
ehesztette. a törvénynek megfelelő más lelkész alkalmaztatik
a me<>üresedett lelkészi állásra, a kiegészité~i összeg az uj
lelkés~ részére a jelen törvény rendelkezéseihez képest teendő
folyóvá, - azon lelkész pedig, a ki a jövedelmi kiegészítést
elvesztette, az a) és b) pontban meghatározott határidő- eltelte
után csak az esetben tarthat ujra igényt a jövedelmi kiegészítésre, ha a felekezet őt lelkészi állásban alkalmazza.
:Mi tekintendő államellenesnek: azt az 1&93: XXYI.
t.-cz. 13. §-ának utolsó bekezdése határozza meg.
8. §. Ha jövedelmi kiegészítésért a Yallás- és közoktatásiigyi miniszterhez illetékes hatósága utján oly lelkész (1., 2. §.)
folyamodik, a ki ellen a 7. §-nak b) pontjához képest álhhához nem méltó sulyos erkölcsi vétség, vagy államellenes magatartás miatt kifogás emelhető. a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az illetékes felekezeti hatóságot, ha ez fegyelmi uton
még nem határozott, a fegyelmi eljárás megiuditábára szólitja
fel és ily e,etben csakis az eljárás befejezése és az eredménynek hozzá történt bejelentése után mtézkedik a jöYedelmi
kiegészítés megadása vagy mPgtagadása iránt.
9. §. Ha ki egészitett jövedelemmel biró lelkész (l.. 2. §.)
ellen a vallás· és közoktatásügyi miniszter előtt állásához nem
méltó sulyos erkölcsi vétség vagy államellenes magatartlis miatt
alapos pauasz emeltetik. a vallás- és közoktatásügyi miniszter
az illetékes felekezeti hatóságot a fegyelmi eljárás meginditására a hozzá felterjesztett vádirat másolatának megkül(lése
mellett felszólítja.
Ha a felekezeti hatóság a felszólitás daczára az illető
lelkész ellen a fegyelmi eljárást folyamat ba nem tette. a vallásés közoktatásügyi miuiszter a fels~ólitás kézbesítésétől számitott :} hónap elteltével a kiegétizitési összeg megvouása iránt
határoz.
Ha a felekezeti hatóság fegyelmi határozata az illetíí
lelkészt a panasz alapos volta daczára felmenti: a vallá8- és
közoktatásügyi miniszternek jogában áll a rendelkezésére :í.lló
adatok alapjün a jövedelmi kiegészítést :t 7. ~ b) pontjában
foglalt rrudelkezésekuek megfelelően mego;ouni.
A jövedelmi kiegészítés megvonását kimondó miniszteri
határozat az illetékes felekezeti hatóság fe g) elm i határozatának egyéb rendelkezéseit nem érintheti
..
_A jövedelmi kiegészítés megvonásM ezen f>s a 8. ~- alapJan k:mondó miniszteri határozat ellen, a meunyiben az ilh'tékeH felekezeti hatóság felmentő határozatot hozott, az illetékes felekezeti h:ttóság az értesítéstől számított 30 nap alatt
a. közigazgatási biróságnál panaszjoggal élhet.
l O. §. A lelkészi jövedelem k1egésúthe ar. állami kiilt-
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ségvetésben e czélra. felvl.'tt javaJalmazás terhére 9 év alatt
történik. étS pedig az első három év alatt fokozatosan a 2.
~-b:m emlitett összes le~készek ~öv~deliD;ének 1200 (4. ~-),
Jlletve üOO koronára. (5. §.). a tovabb1 6 ev alatt fokozatosan
1600, illetve 800 koronára.
11. §. A. jövedelmi kiegészítés megállapitása czéljából a
jö\edelmek és kiadások bevallásánál a következő alapelvek
minyadök :

I. Felszárniland ó jöL·edelmelc:
1. A földbirtok baszon bérjövedelme a haszonbéri szerzőclés szerint. vagy a menny1ben saját kezelés alatt állanak,
a hasonminőségü földekre nézve helyben vagy a vidéken szo-

kásos haszonbérnek utolsó öt évi (1893-1897 .) átlaga szerint.
A. lakóház. az udvar és a kert (ez utóbbi azonban csak
11 ~ [egy és fél] katasztrális holdig) figyelmen kivül hagyandó.
2. A hérbeadott épülete>knek és épületrészeknek az adótörvények által megállapitott fentartási költségek levonása
után fenmaradt tiszta jövedelme.
3. A hasznot hajtó jogok és jogositványok, valamint
iparüzletek, ug.vmint malomtartás. malommércze, halászat, fahasználat, makkoltatás, révvám stb. tiszta jövedelme a haszonbérszerződés szerint, vagy az utolsó öt évi (1893-1897 .) jöve·
delern átlagát igazoló közhatósági okirat alapján.
±. A hivek által közvetlenül vagy a hitközségtőL valamint a kegyurtól pénzben. terményekben, kézi- vagy igásmunbban évenkint visszatérőleg teljesitett szolgáltatásokból
befolyó jövedelem.
~ termén) beli és munkabeli szolgáltatások pénzértékét
a hely1 v1szonyolmak megfelelélen az utolsó öt évi (1893-1897.)
á~lag ~z~rint .. a felek?zeti. _hatóságok meghallgatása után a
kozhato~ag1 kozegek allapltJák meg és az ilyképpen megállapltott JOvedelem egyhatod (I 'G) része behajtási költség cziméu
levonandó.
.. Eze~ rendelkezés az első rendezés alblmával annyiban
me!_loz~Jeto, a menny1ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter
a torveny hatál?·balépte előtt a felekezeti hatóság jóváhagyása
mel_lett beszolgaltatott értékbecslési adntokat elfoaadhatóknak
talalJa.
o
. A !erm~n_Ybeli ~s munkabeli szolgáltatások pénzértékéu~k megall~plt~sa romdenkor tiz évre szól. ennek elmultával
UJabb megallapltás eszközlendő.
.
. 5· Az avatá~i és temetkezési stoladijakból valamint egya1ta 1a~ a~. egy~áz1 cselekvényekért a joaszokás' ala ·án köve~~~~to d_IJak~ol_ (pl. há~s:entelési koledából) befolyó %vedelem.
~et az eg~hazl hatosag az utolsó öt évi (1893-1897.)

:itl~g ~zer~nt állapi~ ~eg és igazol. .Az e~ketési és keresztelétn stolad1.]al~ fel~zam1~ás tárgyát nem képezhetik.
•
ö._
~nsesbp~ndmn~ok, istentiszteleti cselekrények végzese czel.Jabol__ tett es egyeb alap1tvauyok kamatjövedelme.
. Ezen JOvedelem_ csak akkor lesz beszámítható. ha a
beszamltást az alapitolevél nem tilalmazza.
~. A politik_ai község (város) házi pénztárá ból, az e"yház:negye: vagy bm:mely_ más közalapból kongruakiegé'szités,
~tllando segély, lotartas vagy bármely más czimen huzott
jövedelem.
8. A he~ybeli templomvagyon (fabrica) jövedelmi többlete, a menny1ben az a fennálló szabályok szerint a lelkész
javadalmazására fordítható.

k-

II. Levonancló kiadások.
l. A lelkész által él vezett jövedelmekre kiró l t állami

törvén_Yh~tósági, közs~gi _és e~yéb, valamely törvényben gyö~

kerező ~ozte;hek, tovabba a VI~szabál~ozási költségek, valamint
az orszag~s ~s az e~y~ázm~pe1 gyámmté.zeti, nyugdíj és egyéb

alapok 8zamara telJesitendo rendes éVI tizetések.
2. A lelkészi jövedelmet bizonyos kötelezPttség czimén
ter~elő fizetések, u. m. a segédlelkész (segédlelkészek) ellátása,
az mgatlanokra felvett kölcsönök törlesztése, a lótartási átalány és a fuvarköltség.
A segédlelkész tartásáért személyenkiot 500 koronánál
több fel nem számitba-tó; lótartási átalány és fuvarköltség
czimén 400 koronánál több le oem vonható.
3. A zon mise- és istentiszteleti alapit ván) ok jövedelme,
a mely misék és istentiszteleti cselekmények elvégzését a lelkész másoknak átengedni kénytelen. Az elvége;;:bető misék és
egyéb istentiszteleti cselekmények számát az egyházmegyei
főhatóság (püspök) állapítja meg és igazolja.
Ellenben neru vonhatók le a személyi ellátás (háztartás)
k~rébe tartozó. ugyszintéo a földbirtok kezelésével járó. valammt a lelkészségi épületek jókarban tart;\.,ából eredő kiadások.
12. §. A jövedelmek és kiadások be\·allásának és igazol_ásáuak módozata.it a vallás és közoktatásügyi mimszter ·~
t~l~kezeti hatóságok meghallgatásával rendeleti uton állapltJa meg.
.
13. §. A vallás- é> közoktatásügyi miniszternek jog<ibau
~ll vallásfelekezetek által közölt adatok helyességéről a közIgazgatási közegek utján is meggyőződést szerezni .
Ha a felülvizsgálat során vagy később az tünnék ki,
hogy a lelkész valamely jövedelmet tud va elhallgatott, vagy
valamely nem létező kiadást tudva hamisan vallott be, az
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ilyen lelkész, mig azon lelkéRzi ~Jlás.bai! ?larad, m~ly.ben a
hamis bevallást tette. a jövedelmi lnegesz1tésre vaJo Igényt
elveszti.
Ha a. be\' allás helyességeért felelős más hatósági személyt·k tud '' a. hamis bizonylatot állitanak ki, az ál~~mi l<i?cstárlltlk olwzott kár megtérítésén felül 200 koronaig terJedhető
pónzbirsággal sujtandók.
A hüntetés kimondása a vallás- és közoktatásügyi rniuisztert illeti, de a büntetéssd sujtott lelkész vagy más felelős
hatósági személy a.z értesítéstől számított 30 (harmincz) nap
alatt a közigazgatási biróság előtt panaszjoggal élhet.
l{. ~ . .d kiegészítés végett bejelentett lelkészi állás jövedelme. jelen törvéuy hatályba lépése után, a vallásfelekezet
részért~l a vallás- és közoktatásügyi miniszter előzetes hozzájárulása nélkül többé le nem szállitható és minden növekedése
a. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 3 hó alatt bejelentendő.

A mennyiben a jövedelmi növekedés akár a hitközséguek. akár egyeseknek önkéntes tebervailomásából, akár ujonn •n
keletkező oly alapitványokból ered, melyek kamatjövedelmének
beszámítását az alapító tilalmazza (ll. §. 6.), az állam által
11yujtott jövedelmi kiegészitrs nem csökkenthető.
A jövedelmi növekedés eltitkolása. a lelkészre nézve azon
lelké8ZÍ állásban a jövedelmi ki egész itési igény elvesztését vonja
maga után.
A jövedelmi kiegészité~re való igény elvesztése iránt a
vallás- és közoktatásügyi miuiszter határoz de a büntetéssel
sujt~t~ lelkés~ .az .ér_te~itést.?l számított 30 (b~rmincz) nap alatt
a koz1gazgata~1 b1rosag elott panaszjoggal élhet.
. . l;~· _§. ~a valamely jövedelmi kiegé",Zitéssel ellátott lel~esz1 alias .Jov~d.elme a feleketeti hatóságok és a hitközség
altal el ne~ hanthat? állandó természetü körülmények követ-

k~:té_b~n, c_sok~eo,. ~z Illet.ékes Jelekeze.ti hatóság a vallás- és
k~zokt~Ltasugy1 mm1sztertől a .JOvedelmi kiegészítés felemelését

kerbe ti.

. A jövedelmi csökkenés és az azt előidéző el nem bárithato állandó természetü körülmények igazolása eseté a kiegész1tés
felemelése
meg. nem tagadható , hacs a k a h'1venk cse kél y
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A jövedelmi csökkenés és az ennek alapjául felhozott
körülmények tárgyában az illetékes felekezeti hr..tóság a vallasés közoktatásügyi miniszter határozata ellen az értesité,től
számított 30 nap alatt, a közigazgatási biróságnál panaszjoggal élhet.
16. §. A 2-ik §-ban emlitett vallásfelekezetek tartoznak
három hó alatt a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a
ldegészitett jövedelemmel biró l.elkészi állásorr előforduló miuden személyváltozást be,1elentem.
Ha pedig a bejelentés három hónap alatt meg nem történt és az ujonnan alkalmazott lelkészek minősitése okmányokkal nem i.gazol~atik. a 4. §.. ~rtelmé~en. m~g~s~bb minő
sitéssel biró UJ lelkesz nagyobb JOVedelmi kiegesz1tese csak a
bejelentés napjától kezdve utah'ányozbató, ellenben, ba kiSeb_b
minősitéssel biró lelkész nyert alkalmazást, a 800 koronat
mecrhaladó jövedelmi kieg~szitésre kifizetett összeg a személyváltozás idejétől fogva visszatérítendő
17. §. A 2. §-ban emlitett lelkészeknek az állam által a
lelkészi jövedelem kiegészité,ére engedély~z~tt összeg~k az
egyes lelkészi állások és lelkészek felsorolasaval utal van) oztatnak ki.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyes felekezetek illetékes hatóságaival állapítja meg azon feltételeket, a ,
melyek mellett a kiutalványozott ös>zeget további ellátás czéljából a felekezeti hatóság rendelkezésére bocsátj_a. ...
Ha megállapodás nem jött létre. vagy ha letrejott .~gyan,
de azt a felekezet mecrszegi, a megállapodás megszuntnek
tekintendő és a kiutalvá~yozott összegek azontul külön-külön
és közvetlenül a lelkészeknek fizettetnek.
18. §. A szerzetes lelkés~ségre, v~lamin~. a ~ilági lelké:zi
állásokon alkalmttzott szerzetesekre a Jelen torveny rendelkezései nem vonatkoznak.
.
19. §. A 2. §ban emlitett lelkészeket a 10._ § .. sz~r~.nt
megillető jövedelmi kiegészítés a jelen törvény korlatai kozott
1899. január elsején veszi kezdetét.
.
.
.
20. §. A mennyiben a 2. §-ban emlitett ;allas~~lekezete_k
illetékes hatósága igazolja, hogy több lelkészenek .JOved~lm~t
már a csekélyebb javadalommal ~~~~~ott_ lelk~szek !lletme?"y~I
nek kiegé>zitése czimén az állami koltsegvetesbe felvett es .,z
illető vallásfelekezetuek jutott összegből 1897. év vé~éi~ lti!~O
koronáio- kieo-észitette: ezen kierrészitési összeget add1g IS. ung
a jelen ~örvét~y értelmében az ill~tíí lelkészek jövec~elm; kül~n
ben is ] 600 koronáig kiegészittetik, az állam az 1lletu valla-;felekezet részére kiszolgáltatja.
21. §. A jelen törvény czélju .~i:airólag tt lelkész1 .iövP·
delern kiegészítése lévén, önként kuvetkez1k, hogy az állam,

liO
pénzügyi helyzetéhez képPst to~ábbra is feladatául tekinti a
fejlődő méltányos igényekhez kepest a. h:v~t~ ;allásfelekezeteket eavházi és iskolai sziikségletemek kJe!egiteseben támogatui
miért"is a jelen tönény az állami költségvetésben különbözci
czimek és rovatoJk alatt a bevett vallásfelekezetek részére felvétetui szokott mindennemii eg} háú és iskolai segélyeket érintetlenül hao-v]a. kivéve a kiilönböző egyházak csekélyebb ill etménynyel ~ii:í.tott lelkészeinek segélye;ésére ~zol?áló tételt,
mely a költségvetési törvényben meghatarozando ezeira szolgál.
22. §. J elen törvény hatálya kiterjed a magyar állarn
egész területére. Horv:[t-Szlavonországok kivételével.
23. §. J elen törvény végrehajtásával a vallás- és köz{)ktatásiigyi miniszter és a pénzügyminiszter bizatnak meg.
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Rabbiválasztások. Dr. l\Iand~l Ármin (Vá~ujhely) Sziget.
várt, dr. Y\' ellesz Gyula munkatarsunk Osurgon lett rabbi vá
választva.
.
Dr·. Vajda Béla a bon y~. rabbit ~ .lo~onczt izr. h~tközség
rabbijává válnoztotta. Folyatratunk regt. Jele~ munkatarsát és
a dertik losonczi hitközséget e helyről IS S~Ivből üdvözöljük.
Dr. Gruby magyar származása nagyhn·ű párisi orvo ~
88 éveR korában meghalt.
Kitüntetések. A föváros egyesítésének negyedszázados
évfordulój:ín ő felsége több hitrokont is kitüntetett, a kik a
fő~áros l<örül bokros érdemeket szereztek Ezek között vannak
Tenezer Pál és dr. Stiller Mór, kik hitfelekezeti ügyeinknek
is lelkes istápolói. Fürst Jakab nemességre emeltetett.
Dr. Rippner· Benjamin jeles rabbi Glogauban 56 éves
korában meghalt.
Rothschild F. bár·ó Londonban meghalt. Nagybecsíí képtárát a Eritisch mtízeumnak és l 00,000 fontot jótékony intézeteknek testált. A requiemhez a walesi herezeg gyászruhában
jelent meg a zsinagógában.
Makai Ernilf a Petőfi tár~aság tagjai közé vfllas7,tutta.
E sikert folyóiratunk, mely Makai első ver~eit közölte és a
melynek sok éYen át volt munkat:írsa, örömmel jegyzi fel.
Dr. Schechter S.-t a londoni egyetem héber vizsgáló
tanárrá hivta meg.
A berlini r·abbiszeminárium most ünnepelte fenállásának
negyedszázados évfordulóját. Dr. Hildesheimer J. volt az
intézet lelke és elismeré~re méltó eredményeket ért el, melyekböl természetesen Dr. Beriniert és Dr. Hoffmannt jelentékeny ré:::z illeti meg. Hildesheimer fennen lobogtatta az
ellenreformáczió zászlaját és hatása me<Tlátszik a német zsidóság hivatalos programmjain. A rabbisz~mináriumnak a legszebb Bikereket kivánjuk

A Magyar-Zsidó Szemle következő régi évfolyamait, 1884., 1885., 1887., 1891., 1892., 1893., 1894.,
1896., 1897. és 1898. egyenként 2 frtért küldi bérmentve a kiadóhivatal, az összeg előleges beküldése
mellett.
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W ARRMANN SÁNDOR.
Súlyos veszteség érte a fővárosi zsidóságot márczius hó
ll-én, a mely napon W abrmann Sándor hosszabb betegeskedés
után 60 éves korában elhunyt. Vele a zsidóság egyik rajongó
híve szállt sirba, ki minden ügy iránt, a mely a zsidóság
sorsával össze volt kapcsolva, melegen érdeklődött és a jelenkori zsidóság állapotát tényleg ismerte. Régebben fővárosi
bizottsági tag volt és a közügyeket toll~íval is szolgálta, hosszú
idő óta azonban kizárólag felekezet2 üdvének szentelte munkaerejét. Ritka jószívü ember volt és becsületes mtmkúval és
»szerencsés iparkodással< szerzett vagyon;1ból, melyből saját
személyére alig költött, bőkezüen áldozott minden nemes czélra.
Sok alapítvány őrzi nevét és szegény soha se kopogott hiába
ajtaján. Jámbor zsidó családból származva- nagyatyja pesti
rabbi volt és több nagyMtyja szintén mint rabbi müködött maga is jámbor zsidó volt, ki a vallásos törvények szerint
iparkodott élni és a ki az imában talált lelki megnyugvást.
A községnek és chevra beldisának és majdnem valamennyi
jótékony intézetnek választmányi vagy bizottsági tagja volt.
Az orsz. rabbiképző,intézet vezérlő bizottságának és az orsz.
izr. tanítóképző igazgató-tamicsának bm•gó tagja volt és mély
érdeklődéssei kisérte ezeknek müködését és fejlödését . .Az Alliance
israelite uniYerselle ügyeit majdnem egyedUl vezette és a7.
orsz. izr. közalapnál, melynek l!lOIJO forintot adományozott,
ellenőr volt. De e pár adatnál ékesebben szól az elköltözött
jeles férfití. egyéniségéről megható végrendelete, melyet alább
egész terjedelmében közllink. Legyen áldott a jttmbor emlékezett'.
MAGYAR-ZsJoó SzE"LE.
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lllinthogy rólunk zsidókról csak szemrehányásokkallehet
beszélni. dimtossá Yált az a y;id, hogy nem állítunk fel középiskolákat Egy századon át azt hallottuk, hogy el vagyunk
marad1a a modern kulturától, most azt halljuk, hogy túlságos
mértékben 1essziik igénybe a kultura intézeteit. Igaz ugyan,
hogy a. közép- és felső foku iskoláztatást a modem állam vette
kezébe; igaz toYábbá az is, hogy a felekezetek csak a multból
örökölt iskolákat tartják fenn, még pedig jórészt az állam
hathatós támogatása me !lett, de uj akat nem igen alapítanak:
ezek a tények azonban ép oly kevéssé fogják az érintett váda~
kat elhallgattatni. mint a többieket. Most az a baj, hogy
nincsenek iskaláink; az idők folyamán az lesz a baj, hogy
vannak iskoláink. Ezt a nótát már mindenféle változatában
ismerjük. Ép ezért azon né:r.etben vagyunk, hogy a szóban
forgó kérdés eldöntésénél a helyes szempont a felekezeti érdek.
A katholikus és protestáns iskolák mind e czélra alakultak és
e czél szolgálatában állanak mind e mai napig. Ha tehát
:tsidó középiskola alakul, annak nem szabad a vallásos mamenturnot számításon kíYül hagyni. Ezt a gondolatot szerencsésen
fejezte ki W abrmann Sándor lent közölt végrendeletében és
nag,ylelkü alapitványá>al megkönnyítette a zsidó gymnasium
eszméjének megvalósítását . .Az »iskolai ghettó<< röpke szó éppen
nem egyéb röpke szónál. Meg kell teremteni a lehetőséget,
hogy a tanuló ifjuság vallásunk szabványait, nevezetesen a
szombatot, megtarthassa és hogy az eddiginél magasabb foku
zsidó vallásos ismeretekre és buzgalomra tehesserr szert.
.A zsinagóga mellett iskoláról is kell gondoskodni a mint
1
apáink tették. Ha az idők váltaztával a ebéderek százait a
modern népiskolák váltották fel, miért ne lépjen a me()'szünt
talmudi~kolák. t?megének helyére néhány zsidó középiskol:, mely_ek az 1~kola1 kimívelés mellett vallásosságunkat is ápoln á? N em
ketelkedu~k ~enne,_ hogy az első teljes zsidó gymnasium hajnala
az állam es varos tamagatása mellett nincs már a távol jövőben.
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körül szerzett szomorú tapasztalatok sok helyt nem elég erő
sek, hogy a mesterséges eszközökkel fanatizált >nép« szemét
kinyissák: az ernber csak saját kárán tanul. Ilyen mély tanulmányokat tett most a lengyel nép Galicr.iában, hol két »zsidóroentes« pénzintézet milliókat harácsolt el. A »krach« kiütésekor
a vezetők persze a zsidókat okolták, mert a keresztény betevőkkel együt t visszakövetelték betéteiket. Hallatlan botrány.
Az osztrák kormány nagyobb katasztrófa elkerülése és talán
a kompromittált lengyel főnemesek megmentése végett is
milliókkal sietett a nemesen gazdálkodó takarékpénztár és
hitelintézet segítségére, mire a betevők felelekezeti különbség
nélkül megnyugodtak. l\Iilyen furfangosak ezek a zsidók? ök
is megnyugodtak. Ez a legujabb »nagy« példa lebegjen a
»nép « pártfogói felett, kik a paraszt socialistákat a koldusbotra juttatandó zsidó kiskereskedőkkel akarják szaporítani.

*
.A czionizmus, melynek hullámai a Lajtha partjain megtörnek, ma·holnap kalamitássá Yálik, ha vezérei az antisemitizmusból nemcsak lelkesedést rnerítenek, hanem harczmodort
is tanulnak. Az egyik apostol, ki zsidó szivét akkor fedezte
fel, mikor a svábnak a feje lágya nő be, oly rágalmakkal
illette utóbbi időben az egész német rabbikart, a milyenre
a legőrültebb antisemita sem ragadtatja el magát. Ha az egész
mozgalmat discreditálni akarta volna, nem választhatott volna
alkalmasabb módot, mert igaz marad a talmud mondása: az
embert pénzéről, serlegéről és haragjáról lehet megismerni.
Dr. N01·dau haragja pedig az egyetlen őszinte momentum
czionista szereplésében. De nem ez a czionizmus az. melytől
a zsidóságot félteni kell, hanem az, a mely az orosz·román
példátlan türelmetlenségből és elviselhetetlen üldözésből tápWkozik és a kétségbeesés buzgalmával kapaszkodik a czionista
szalmaszálba. Ez a czionizmus az, a mely Oroszországban,
Ausztriában és az orosz zsidóktól telített angol és amerikai
zsidóságban két táborra osztotta a közös hit és közös szenvedés
által össztartozó testvéreket és az arnugy is szerteszórtakat
és gyengéket még szertébb szórta és még jobban gyengítette.
Bármit hirdessenek a czionizmus vezérei és hivei, nem tagadható, hogy e>~ a mozgalom a szomoru emlékezeti\ messüí.si
8*
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mozgalmak minden ismerteW jrlével bir: azonos az indító ok
a. vak buzgalom, a ködös czél. .Az eltérés csakis azon válto~
zásban routatkozik~ roelyen a zsidóság századunkban átment :
a vallásos középkorban vallásos mozgalom indult meg, a nemzeti 1 9. században nemzeti mozgalom indul meg. Fájelalom
az eredmény is a mult mintájára fog alakulni: a kétségbeesés
felekezetiink gyengítésére, talán megrendítésére fog vezetni.
Ismerjük a roozgalom rugóit, értjük híveit, tiszteljük a nemes
buzgalmat, de csak sajnálkozni tudunk az erők elfecsérlésén
egy agyrém érdekében és félünk a késői kijózanodás rombolásaitóL Felekezetünk vezetőinek mulaszthatatlan kötelessége,
hogy a fellángolt tüzet a leghathatósabb eszközökkel eloltsák,
mielőtt még Izraél egész házát felgyujtja. A mi sikerült az
idf'jében protestáló, és ezért lángolóan gyülölt német rabbiknak, a kellő eszközök alkalmazása mellett a többi hitrokonoknak
is sikerülni fog, ha az orosz-lengyel zsidóság testén ütött mély
sebek enyhítésére a turbulens czionisták helyett a higgadtabb
elemek fognak vállalkozni és ha az elnyomott hittestvéreket
igazaik kiküzclésében erkölcsi és anyagi támogatásukban fogják
részesíteni. .A jogtalanság uralmának megszünésével a czionista mozgalom nagy hullámai is el fognak simulni.

*
Felekezeti lapjainkat bejárta a hir, hogy néhány frankfurti rnecenás megvette Dr. Berliner A. berlini szemináriumi
tanár nagybecsű könyvtárát és azt városuk könyvtárának ajándékozta. E 20,000 márkás nagylelkű alapítvány által a frankfurti városi könyvtár zsidó osztálya a legnagyobbak egyike
lett egész Európában, mi fölött hitrokonaink legalább is oly
magasfoku örömet éreztek, mint a nevezett könyvtár urai. N em
járta be azonban felekezeti lapjainkat egy másik hir, mely szerio t
a hazai protestánsok minden ekklézsiát, a legkisebbet és legszegényebbet is, lelkészi könyvtár alapitására akarnák kötelezni,
mely számára tisztán maradanelóbb értékű szakmunkákat
vásárolnának Öt forint volna a minimális évi budget és szükség esetén felekezeti közpénzekb<íl állitanák fel a könyvtárt,
hog~. a. szegén~ le~készek ne nélkülözzék az önképzés szellemi
es~kozmt. E ket h~r kiilön-külön nem nagyon fontos a magyar
zsidóság szempontJából, sem a német zsidó könyvtár, sem a
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uagyar protestáns könyvtár. ~~s e két l1ir mégis egyme tartozik és egymással összekapcsolva felette tanulságos. A z idók
ezreket képesek áldozni, hogy másoknak szerezzenele zsidó
könyvtárakat, de nincs tiz zsidó község a világon, melynek
saját könyvtára van; a többi felekezetek azonban nem szereznek másolenak könyvtárt, hanem maguknak. ::11i papjaink tudományát kritizáljuk, mások papjaik tudományát emelni töreleednek; másole cselekednek, mi sohajtunk. :;\linclen bajunkat
egy-egy könynyel gyógyítjuk meg. Azonban lassanként köziittünk
is derengeni kezd, kezdjük megbecsiUni történetünket és irodalmunkat. Miután a német birodalom zsidó községeiben több
mint száz >> Verein iür jüdische Geschichte und Litteratur
kelt életre, melyek egy központi egyesületben közös organumot
teremtettek a maguk számára, a berlini hitközség zsidó könyvtár
alnpítását határozta el, a melyre első részletül 10.000 márkát
szavazott meg. A haladás e határozat és azon határozat között,
melylyel egy évtized előtt az ingyen felajánlott Zunz-könyvtárt
visszautasította, ép oly szembeszökő, a mily örvendetes.
1

*
Lapunk zártakor vesszük a lesujtó hírt, hogy Hirsch
báróné Párisban meghalt. A világ szegényeinek jóságos anyja
költözködött el a nemes úrnővel e földről, ki boldogult férje
páratlan jótékonyságának méltó folytatója volt és ez értelemben is ráillett a szentirás mondása: a derék nő férje koronája.
Báró Hirsch és felesége jótetteit felsorolni lehetetlenség, ők
voltak az elsők, kik a nemzetközi jótékonyságot megalapították
és teljes joggal mondható róluk, hogy a népek szegényeit
szivükbe zárták. Az általános emberszeretetet sokan hirdetik.
de oly fényesen, mint báró Hirsch és felesége, még soha
senki nem gyakorolta. A zsidó sziv ö~ökké fé~ylő példái
lesznek és nevüket örök dicsőség övezi. .Aldás a Jámbor nő
€mlékére.
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Azzal a nagyhü·ü aggastyánnal, ki Berlinben márczius

H

hó 13-án örökre lehunyta szemét, a német zsidóság bölcse

'· '

költözködött el az élők sorából, kiben az elme és a szív
gazdagsága, tudás és jellem a legszebb összhangban egyesült.
Az európai tudományosság szinvonalán állva, a bölcselkedés
legmagasabb csúcsát elérve, ahol a gyengelelkűeket megszédíti
a kételkedés, a sziveket megszállja a hidegség, sziklaszilárdan
állott meg, gyermeki hűséggel és a meggyőződés rnély hitével
ragaszkodott ősei vallásához. Nyitott szemmel vizsgálta a
zsidóság tanait, saspillantással tekintette át multját és jelenét,
a modern kritika minden éles eszközével bonczolgatta iratainkat és teYékenységünket és végeredményben a legjámborabb
lelkületű zsidó volt, kit nemes szivének minden szála fűzött
íelekezetéhez. Német volt nemcsak szi:iletésénél fogva, :Mendelssohn szűkebb hazájában pillantotta meg a napvilágot hanem szivének érzéseinél fogva is, de hazafias érzései nem
idegenítették el Izrael-J u da népétől, rnelyet a legönzetlenebb
szeretettel ölelt keblére, fényes példát mutatva két nemzedéknek, hogy a vallásunkhoz való hűség a hazához való hűséget
nemcsak megbirja, hanem erősíti is. A nyelvtudomány nagymes~_ere, a n~ppsychológ~a egyik megalapítója nem volt hivatássz:ru _ t~eolog~s, a zs1dó vallás tisztán szivbeli ügye volt,
peldáJa_ ep ezert csalhatatlan próbája hitünk eszmebeli erejének, sztvet-lelket megnyerő varázsának V
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igazságait mélyebb buzgalommal kutatta volna, aki a zsidóságot bensőbb szeretettel karolta volna át, mint Hajiru Steinthal.
Előkelő egyéniség volt, ki a köznapi élet sarától távol
tartotta magát és ép ezért az antisemitismus hazugságokkal
és rágalmakkal harczoló hadaival tudtunkkal sohasem mérte
össze tiszta fegyverét, de a zsidóság és a zsidó vallás gyülölettől ment, tanulmán,yokon és gondolkozáson alapuló kisebhítései ellen gazdag tudása fényes fegy>erzeté1·el szállt síkra .
.Midőn Renan a hatvanas érek elején a zsidó monotheismus
jelentőségót azzal vélte kisebbíteni, hogy az a zsidó nép egyoldahí.ságának gyümölcse, Steinthal volt az, ki ez ép oly téves
mint káros felfogást oly meggyőzően cz:.ífolta meg, hogy a
nagyhír([ franczia tudós és bölcsész ezen állítását maga is
visszavonta későbbi irataiban, a melyekben egyszersmind elismerte, hogy a zsidóságra még nagy hivatás vár a czivilizált
emberiség kebelében.
Az éles szemű férfití. azonban belátta, hogy a zsidóságot
kivülről nem fenyegeti oly veszély, mint belülről. A modern
mií.veltség, de még inkább a modern élet megtépdeste hitünk
ősi zászlaját, melynek hatása alatt a hütlenség szomoru mértékben gyarapodott. Ez a népünket és hitünket beszennyező
irulás volt az egyetlen jelenség, amely a galambszelídségil
tudós haragját képes volt fellobbantani és szivfájdalommal
szállta meg az aggodalom, vajjon őseink hite a gyermekeink
hite is lesz-e? Valóságos prófétai ihlettség nyilatkozik meg
azon felolvasásaiban és czikkeiben, a melyekben a gyenge utódokat az erős elődök híísége és önfeláldozása világtörténeti
példáinak utánzására ösztökéli. Az ü·ott szó azonban csak
halvány lenyomata élő szavának, amely valóságos bűbájjal
ragadta meg azokat, akik szerencsések voltak az istenes férfiu
tanításában és társalgásában gyönyörködni. Egy kompetens
férfiu, Maybaum Zsigmond berlini hitszónok, megható gyászbeszédében úgy nyilatkozik, hogy érek óta Steintl1al képe
jelent meg előtte, valahányszor a zsinagógában e szavakat
hallotta felolvasni: »És .Mózes nem tudta, hogy sugúrzik arcza
fénye<<. Hasonló elragadtatással nyilatkoznak tanítványai, kiket
1B72 óta a zsidó tudományok tanintézetében a zsidó ntlhishülcsészettrl ismertetett m~g.
Harmonikus egyéuiség volt nemes ellekkel és nemes
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(;lettel, mnelylyel maga legs7.rhh<'H lJizonyította saját tanát.
hogy a vallás nem pmdu. tantételeknek összege, hanem az
érzé~ekct és akaratot ir:ínyító erő. Nemcsak hinni kell, hanem
c hit szerint élni is és Steinthal élete a modern német zsidóság
egyik szép hitvall01wisn.. A bölcs elhunyta fölött érzett gyász
közepette vigasztalásul szolgiil az a tudat, hogy a modern
z idóstig fája, amely ily nemes ágakat hajt, nincs még kiaszva
és hogJ a sinir jelent szebb jövő fogja követni, amelyben
hittestvéreink felbuzdulnak l zrael nagyjainak, közöttük Steinthal Hajimnak, örökké fénylő példáin.
Gyenge máltatásunkban jelesünket csak mint embert és
mint felekezetünk híí fiát ismertettük, jól tudjuk azonban,
hogy világhírét tudományos alkotásainak köszöni: a legnagyobb
nyel vészek egyike és a berlini egyetemen az összehasonlító
nyelvészet rendkívüli tanára volt, mely minőségben 70-ik
születésnapjára a német császártól ki is lett tüntetve. Á ltalánosan ismert müvei e körből: »Der Ursprung der Sprache«;
»Geschichte der 8praclnrissenschaft bei Griechen und Römern«;
»C'harakteristik der hauptsüchlichsten Typen des Sprachbaues« ;
>Abriss der ~prachwissenschaft« (psychologiai munka); Lazarus
:Móriczczal együtt alapította a »Zeitschrift für Völkerpsycbologie« ez. folyóiratot, melyet majdnem egy negyedszázadig szerkesztett és amely csak néhány év előtt szünt meg.
Nagyszabása müve még az 1885-ben megjelent ».Allgemeine
Ethik«, amely telítve van zsidó eszméktől.
E nagyobb publicatiója óta életét tisztán a szentírás és
a zsidóság tanulmányozásának szentelte. »Zu Bibel- und
Hc!igionsphilosophie« ez. két kötetes munkájában gyüjtötte
össze idevágó dolgozatainak javarészét. Szép emlékei ezek
~emes go~dolk.ozásának és jámbor lelkületének, amelyek azokat
JS. f~,lemehk,, ktk tudományos nézeteivel a biblia egyes kérdésen·ol nem ertenek egyet; az áhitat, melyet lélektanilag oly
szépen elemezett, suillja meg az olvasót mert áhitat volt
,'\teinthal egész élete, minden munkálkodás~, minden törekvése.
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\V ARRMANN SANDOR VÉGRENDELETE.
Készült Budapesten, 1893. évi márczius hó 13. napján. dr.
Károly kir. közjegyző irodájában.

W eise1·

»Az Egy Isten szent nevében!
Ez végrendeletem :
Fontolóra vó>e az emberi élet ingadozó >oltát és hogy
semmikép nem tudhatjuk, mely perczben szólit el bennünket
az isteni végezet, már évek előtt jónak találtam végakaratomat
hogy t. i. halálom után vagyonommal mi történjék, törvényes
formák közt irásba foglalni. Utolsó ilyetén végrendeletemet
több mint nyolcz év előtt, vagyis 1885. évi ápril hó 23-án
készítettem, el e miután ez idő óta ügy vagyoni körülményeim .
mint több tekintetben nézeteim is változtak, ezennel jogerősen
kijelentem, hogy összes megelőző, balálom esetére való r endelkezésemet, nevezetesen pedig fentjelölt végrendeletemet Yisszavonom és semmisnek jelentem ki, hogy csupün és kizárólag a
jelen, érett megfontolással, minden rábeszélés, kényszer. vagy
egyéb akaratbontó befolyástól mentesen alkotott végrendelet
képezi végakaratom hü, igaz és jogerős kifejezését.
Rendelkezem pedig, a mint következik:

I.
Holttetemem eltakarítására nézve határozottan kijelentem, hogy mint életemben, úgy ez alkalommal is pompát és
hivalkodást kerülni akarok és rendelek Ami az ily körülmén:vek közt hagyományosan gyakorolni szokott jótékonyságot
illeti vérrrendeletem vé.,.rehajtóit felkérem, miszerint a felosztandÓ al~mizsna összegét tetszésük szorint meghatározni súreskedjenek

IL
Előre bocsátom, ho"'y vagyonom és majdani hagyatókom

saját szerzeményem, a sz~rgalon;, takarékosság és szeren~sérel
párosult iparkodás eredménye. Bs minthogy sem feh_neno, sem
lemenő ágban örökösöm nincs, azt a vagyont pedig, melyet
boldog emlékű szlileim után örököltem, tígy szon!lt VIszonyok
közé került vérbeli rokonaim segélyezésére. mint tiltalában
jótékonysági czélokra már sokszorosan kiadtam: jogosau jeh'ut-
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hetern ki, hogy végakarati intézkedései.m~t sem törvényes, sem
mélüinyossági .igény nem feszélyezheti es nem korlátozhatja
haneni. hogy mil1den tekintetben szabadon r_en~e~ke7.hetem am~
hagyatékommal, melyet az Egy Isten segitsegevel tevékeny.
"égemmel szereztem.

II!.
háromszázezer frt tőkét, mint
»·w abrmann Sándor-féle középtanodai alapítványt« a pesti
izraelita hitközség kezelésébe bocsátok oly rendeltetéssel, hogy
ezen összeo- a nevezett hitközség által alapítandó felekezeti
középtanod~, gimnázium- vagy reáliskola, czéljait gyámolítsa
és elősegítse. Kik ötöm azon ban, hogy az alapítvány tökéjét
semmi körülmények közt me~támadni nem szabád és határozottan kívánom, hogy ezen középtanoda Mózes vallásu növendékei vallásuk s a héber tt'ldományok tanaiból behatóbb
oktatásban részesüljenek, mint a mennyit e mai napság középiskolai tanulóknak tanítaní szoktak.

Hatszázezer korona

=

IV.
Ugyanezen község kezelésébe ajánlok negyvenezer korona
huszezer forint tőkét mint »\Vabrmann Sándor-féle házassági alapítványt« oly feltételek mellett, hogy halálom napjától
számítva harmincz éven át az alapítvány eredeti összegének
(40.000 koronának) kamat ai minden év ben atyai vagy anyai
ágon vérembeli rokonok szegény és feddhetlen erkölcsü leányivadékai közül egynek vagy legfeljebb kettőnek adományoztassanak, amennyiben még ugyanaz évben férjhez megy, illetve
mennek. Oly évben, midőn ezen kiházasítást érdemlő nőrokon
nem jelentkezik, illetve nem találtatik: az alapítványnak az
évi kamatja a tőke gyarapítására s7.olgáljon. Harmincz évvel
halálo~ napja ut_ál! ped.ig ebbeli alapítványom családi jellegét
elveszti, s a p~st1 1zraehta hitközség előljárásága jogosult les~
~z alapí.tv~ny JÖvedel,méből annyi kiházasítási összegeket alkotnt
~s ~nny1 erd~mes .l~~~yzónak adományozni, a hányat helyesnek
es. J?n_a~ talal. Ktkotom azonban, hogy ez esetben is hasonmmosttes mallett rokonságom ivadékai előnyben részesüljenek.

v.

További negyveneze1· korona = huszezer forint tőkét
hagyok ~ pesti izraelita hitközség szegények alapjának oly
ren~eltetessel,_ hogy az alapítvány kamatai minden évben
h~l~lom ~apJan, legal_~bb tiz és legfeljebb husz érdemes közsegunkbeh szegeny kozt felosztassanak

VI.
Egyéb k_öz~ót~ko~t~sági hagyományaim a következők:
F k a) ; pesti l.ntkoz~egt fiárvahá7.nak mint »\V ahrmann May~r
ar as es Regma<<-fele alapítványt hagyok llatezer koronat,

b)

ugyancsak mint

» Wahrmann

] 23

Sándor << alapítványt

hatezer koronát,
c) a pesti izraelita hitközség nyugdíjalapjának kétezm·
koronát,

d) a pesti izraelita hitközség ösztöndíjalapjának leélezer
koronát,

e) az izraelita siketnémák országos intézetének tizeze1·
koronát,
f) a pesti szentegyletnek (Ohevra Kadisa) tízezer koronát,
g) ugyana,z egylet sínlők házának tizezer koronát,
h) a pesti izraelita nőegyletnek hatezer koronát,
i) ugyanez egylet leányárvaházának hatezer koronát,
j) ugyanaz egylet leánymenedékhá.zának hatezer koronát,
k) ugyanez egylet népkonyhájának kétezer koronát,
l) a pesti izraelita kézmíves és földmívelési egyletnek
tizezer koronát,
m) az országos rabbiképezele y,Écz hajjim « czimű intézetének hHszezer koronát,
n) az országos izraelita ösztöndíj-egyletnek két, ne~emre
szóló egyenlő alapítvány alkotása czéljából együtt t2zezer
koronát,
o) az országos izraelita tanítóegyesületnek kétezer koronát,
p) ugyanez egyesület árvaalapjának kétezer koronát, .
q) a pesti izraelita hitközségi »Talmud Tóra«-nak keteze?· koronát
r) a p~sti izraelita hitkö7.~ég előljárásága kezelésébe .a
pesti izraelita tanítóképző intézet javára nyolczeze1· koronat
oly rendeltetéssel, hogy az összegből két, egyforma, nevemet
viselő alapítvány alkottassék a mondott kepezcle ~gy-egy szorgalmas, tanulmányaiban jó előmenetelű és erkölcsileg feddhetlen növendéke számÍtra:
s) a pesti izraelita Talmud-egyletnek (Sasz chev:a) a~
alapszabályai értelmében teljesítendő szartartásos ernlekimat
szolgálmány kikötése mellett ezer koronát.

VII.
Pollak Emil unokaöcsém bécsi lakosnak hagyok kétszázezer koronát oly rendeltetés melle:t, ho~y a m~nnyil~en, ~
hagyomány rr:egnyiltakor a hagyomapyes eclesany.Ja.. te!:;tve~
néném, özvegy Pollak Bernátné, \\ ahr~~nn .A.máh~, .. n~-;~
életben volna, a hagyományi tőke a pest!_ tzraeht~ _lut~oz:sl:'"
~l?ljúróságának kezelésébe adassék, mely 1s }:,;en, t_ől,e k ~·l~~t
.Jatt nevezett testvé~·nénémnek élete fogybug. fele"~n _en .,
aclandja, elhunytával pedig a hagyományo:;nak klszol'(alm fogJ<~.:
a mennyt.b en pe a·tg l1agyomanyos
'
1{or a'b])an, halt
' volna .el, am,t
.· ..
tőke alább kirendelt örököseimre visszaszall. Ezen hag; o_m,tn~ 1
t"k
0
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ezéljá.ból a pesti izraelita hit!<üzségnól o.ly esetben is leteendö
lr~z. ha a hagyomány mrgny1ltakor a kirendelt hagyományos
többé életben nem Yolna.

YIII.
'Lnokabáty<im és hosszú éveken át orvosom, dr. ·wahrmann Simonnak illetve a mennyiben a hagyomány megnyiltakor már nem élne, életben levő leszármazóinak hagyományozak
t izezer koronát.

IX.
A.. lHiztarbisomat ellátó Swoboda Ferencz és

Z sófia
Mzastársaknak hagyok együtt és egymásközti kölcsönös helyettesítés mellett kéteze1· koronát, ha a hagyomány megnyiltakor
még mindig szalgálatom ban Yolnának.

x.
A fenti összes hagyományok s egyéb kiadások lerovása
után fenmaradó összes ingó és ingatlan hagyatókom általános
örököseinek egymásközt egyenlő arányban és kölcsönös helyettesítés mellett rendelem és kinevezern szeretett három testvéremet, dr. \V abrmann Zsigmond és özvegy Goldstein Rezsőné,
\\~ abrmann Róza bécsi lakosokat, valamint W ahrmann József
budapesti lakost olyképen, hogy mindegyikük helyébe saját
leszármazói egymásközt egyenlő részben lépnek. A leszármazók
nélkül elhunyt testvérem örökrésze pedig, a mennyiben az
örökség megnyiltakor már életben nem volna egyedül s kizárólag itt kirendelt örököstársaira szálljon. Ha valamely általam
kijelentett hagyomány bármely oknál fogva tárgytalanná válik,
az illető összeg kizárólag ezen örököseimre szálljon, a nélkü.l,
hogy hasonfoku ~·okonságban álló egyéb vérbeli rokonom, ht

azonban itt köz vetlenül vagy közvetve örökösnek nem rendelek,
belőle osztályrészt követelhessen.

XI.
Végrendeletem végrehajtóivá ezennel bizalommal és szivélyesen fölkérem testvéröcsémet Wahrmann Józsefet, nemkülönben ha_tvani Deutsch Bernát, Kohner Zsigmond, dr.
Seumann Armin és Totis Adolf urakat mint jóakaróírn és
barátaimat, nem kételkedvén abban, ho~y utol~ó kérelmern
teljesítését t«'ílem meg nem tagadják s hogy a nem kevés
teherrel s fáradsággal járó tisztet irántam s emlékezetem
iránti szives indulatból elfogadni szivesek lesznek. Ecryebekben
teljhatalommal fölruházam a végrendeleti végrehajtó urakat,
hogy hagyatékom folyóvátétele és az érdekeltek között való
fölosztása körül legjobb belátásuk szerint minden szükségest
megt~he~senek. n:vez~tesen az ezennel reájok ruházott hatalomkornel fogva es nunden hatósági beavatkozás, végzés vagy
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meghagyás nélkül bárhol s bárkinél kinlevő készpénzeimet és
értékpapírjaimat elismervényük mellett ki- és fölvehes ék. a
wennyire szükségesnek látják. vagy értékesíthessék, >agy kezelhessék, vagy természetben föloszthassák és pedig függetlenül
az öröl(ösök beavatkozása vagy egyéb intézkedésétőL
Fogadják kedves jó öcsém és igen tisztelt barátaim
fáradságos és, mint eleve tudom , sik eres mííködési.ikér t forró
hálám őszinte szívből jöv{í kifej ezését.

XII.
Ezekkel bevégeztem amaz intézkedések és rendelkezések
sorát. melyeket majdani hagyatékom mirefordítása körül zük·
ségeseknek vagy czélirányosoknak találtam. Most pedig búcstít
veszek mindazoktól, kikhez a ,rokoni szeretet a barátság és jó
ismerősség kötelékei fiíznek. Eljenek soká és boldogul!
V égre rendelkezéseim némi magyarázatakép hozzáteszem
azt is, hogy miután életem minden mozzanatában engem az
Atyáim Istene iránti híí odaadás vezérelt és bármely viszontagság közt, mely akár engem, akár a hozzámtartozókat, akár
felekezetemet érte, őseim hitében támaszt, istápot és vigaszt
találék s mitltán továbbá mély sajnálattal tapasztaltam, hogy
ép a tanuló ifjtlság hitében és a hit körüli ismeretekben
szembeszökőleg visszament: szerzeményem tekintélyes részét
azon igyekezetnek szentelém, hogy a hit, a kegyelet s a származási összetartás szent elveit a fogékony ifju keblekben
er«'ísítsem és hogy azon felekezeti intézményeket ör~gbítsem.
melyek a humanismust és a közjótékonyságo t szolgálJák. Ez~n
intézkedések égető szüksége előtt háttérbe hllett szorulma
számos egyéb, ki.ilönben szintén üdvös szándéknak, melyn ek
más köri.ilmények közt áldoztam volna. Különben azt a szent
meggyőz«'ídést táplálom, hogy ha a fiatalságot Istenéhez való·
ban híínek neveljük, bennök a haza és közjó irányában odaadó
és basznos polgároka t ne velünk. E nézetnek és felfogásnak
mint ember, mint zsidó és mint honpolgár élek és halok.
És ezen hitvallásom mellett kérlek benneteket, szeretett
barátok, rokonok és testvérek, őt'izzétek meg emlékét annak.
ki titeteket mind a sírig szerető emlékben tart és tartand.
Amen!«

IZRAELITA MAGYAR

IZRAELITA .JIAGYAR IRODALMI TÁRSULAT.
Az I. JI. I. T. ötévi fennállásában tapasztalván, hogy
eddigi szervezetében nincs meg az a mozgékonyság, melyre
működésében szüksége van, alapszabályainak ujabbi megváltoztatására határozta el magát. Megszüntette az eddigi bizottst-igokat és helyükbe több osztályt létesít, melyek a következők lesznek: bibliafordítás, szerkesztő, történelmi és felolvasásokat rendező osztály. Az igazgatóság ezentúl a hat tisztviselőből és hat választott tagból fog állani. Az alapszabályok
rendeáltatván, üj választás vált szükségessé, mely a márczius
hó 16-án dr. Kohn Sámuel elnöklete alatt tartott, jóllátogatott rendkivüli közgyűl ésen ejtetett meg.
Megválasztattak: einökké dT. Kohn Sámuel rabbi, társeinökké dr. Weinmann Fülöp kir. közjegyző. Választmányi
tagokká: Budapestiek: dr. Acsády Ignácz, dr. Ágai .A.dolf.
dr. Alexander Bernát, dr. Bach er Vilmos, dr. Balassa József,
dr. Bánóczi József, dr. Baron Jónás, Beck Dénes, dr. Blau
Lajos, dr. Farkas Emil, dr. Goldberg Rafael, dr. Halász
Frigyes, dr. Kayseriing M., Korufeld Gyula, dr. Körössy
József, dr. Krausz Sámuel, dr. Lenkei Henrik, dr. Marczali
Henrik, dr. Mezey Ferencz, dr. Mezei Mór, dr. Munkácsi
Bernát, dr. Neumann Antal, ifj. dr. Neumann Sándor, Pollák
Lázár, dr. Radó Antal, dr. Réthy Mór Schill Salamon dr.
S
,
•,chiller Zsigmond, Schön Dávid, dr. ' Simon József, Stern
Abrahám, Sternthal Adolf, dr. Stiller Bertalan, dr. Stiller
)Iór, Szabolcsi )fiksa, Székely Ferencz, Tenezer Pál, dr.
w_al~~pfel János, Weisz Berthold, dr. \Veiszburg Gyula.
V:dek~ek: d_r. Bakonyi Samu ügyvéd (Debreczen), dr. Bárány
Jozsef rabbr (Kecskemét), dr. Bernstein Béla rabbi (Szombathely~, dr. Büchler Sándor rabbi (Keszthely), Büchler P. rabbi
(Mo~r), dr. Ersler Mátyás rabbi (Kolozsvár), Elfer Jakab
rabbr (Heves), dr. Fischer Mihály rabbi (Zombor), dr. Flesch
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Armin rabbi (Mohács), Friedmann Ármin hitk. elnök (Ujpest), Friedliinder Gyula (Deés), Gerlóczy l\f. A. rabbi (Fiume).
Hahn Adolf tanlÍr (Székesfehérvár), dr. Halász Ignácz egyet.
tanár (Kolozsvár), dr. Kecskeméti Lajos főorvos (Kecskemét).
dr. Kecskeméti Lipót rabbi (~agyvárad), dr. Kelemen Adolf
igazgató (Nyíregyháza), dr. Kiss Arnold rabbi (Veszprém),
dr. Klein József rabbi (Kassa), dr. Klein Mór rabbi (Nagybecskerek), L ázár Soma (Kesztbely), Leopold Sándor (Szegzárd), dr. Löw Immánuel rabbi (Szeged). dr. Löwy ::Uór rabbi
(Temesvár), dr. Neumann Ede rabbi (Xagykanizsa), dr. Perl,;
Ármin raLbi (Pécs), dr. Pillitz Benő orvos (Veszprém), dr.
Pollák Miksa rabbi (Sopron), Reich :\Iárton birtokos (Kalocsa).
dr. Rózsa Izsó hitk. elnök (Szeged), dr. Rosenberg Sándor
rabbi (Arad), Rosenthal Nándor hitk. elnök (Veszprém),
Schreiber Ignácz (Győr-Bécs), Schwarz Jakab rabbi (Csáktornya), Seltmann Lajos rabbi (H.-M.-Yásárhely), dr. Sanneufeld Bernát hi tk. elnök (V águjhely), Sternthal Salamon földbirtokos (Temesvár), dr. Ungár Simon rabbi (Szegzárd), dr.
Vajda Béla rabbi (Losoncz), dr. Venetianer Lajos rabbi
(Ujpest).
A közgyűlés után következő választmányi ülésen megválasztattak: dr. Bánóczi József titkárrá; Székely F erencz
pénztárossá ; Beck Dénes ellenőrré; dr·. Halász Frigyes
ügyészszé. Igazgatósági tagokká: dr·. Eaeher Vilmos, dt·. Mezey Ferencz, ·ar. Réthy ll:fór, Schweigm· Mát·ton, dr·. Simon
József és dr. Stiller Mór.
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II.
Gyászbeszéd Schwab fölött. 1)
So schwer es mir auch fiillt, verehrte trauernele Gemeinde, unter elem erschütternden Eindrucke, den das unerwartete Hinscheiden unseres theuererr und geliebten Lehrers
auf uns alle gemacht, meinen Gefühlen und meinen Empfindungen W orte zu verleihen, so drangt es mich doch mit
unwiderstehlicher Macht, elem edlen und grossen Geiste, dessen
Staubhülle hier in kalter Erde schlummert, einen wenn auch
s~hwachen Sa?hruf der Erinnerung, Anerkennung und \Viirdigung zu we1hen. Ich rufe elem in Gott Entschlafenen die
inhaltsreichen \V orte des Propheten zu : NSr" n•;:m ornn :-rliN
'!:: 1' S•S:1 :'!~~it [Ezechie! 28, 12].
·
[Hier folgt die Deutung der Midraschstelle Lev. r. c. 30,
welebe oben Seite 12-14 in der Trauerrede über Azriel
Brill abgedruckt ist].
Und wir rufen dies auch von unseren crrossen Lehre1·
L
o
p1oo 7)1::!, Ich will damit nicht blos
sagen. das er ein i";"n Sli:! (Bibelkenner) gewesen, dass er
unsere l!lilp ':l11::l [heilige Schriften J durchstudirte mit allen
alten D'l!ll""D, O'":lN'.:l und neu en Kommentaren. N ein noch mehr,
e~· ha_~ jedern J'lDD [Bibelvers] dUJ·cb eine neue De~tung, durch
e1~e uberraschende .'Vendung einen tie fen, vor ihm noch von
~emem geahnten ~~n~ abzugewinnen gewusst. Und wenn es
~n dem grossen JUdJschen Weisen des vorigen J ahrhundert&
lness, dass er den ltllip:-r """"ll!lt: [Psalmist] deutsch hat sprc.
a us: ,....'!"., '1"'·• er war em

12~

ehen lassen, so könnerr wir mit demselben Rechte von diesem
\\Teis en unseres J abrhunder ts sagen, dass er den praktischen
und allegorischen Sinn un sere r t:Jilp •:l": [heilige SchriftenJ
gefunden und erforscht, wie vor ihm keiner, flir jedes Ereigniss, für jede Erscheinung, für jede Eigenthümlichkeit: hatte
er allsogleich einen p1oo [Bibelvers].
Er war ein ''j/'1, d. h. ein .1Si:l1~ pr"S, ein .,,:"1
ein
o•;1-:nN1 o•;1tt~N'1 o•pü1!:l:l1 i:l "t:':l 'i':! [ ausgezeichneter Gelehrter,
grosser Mann, bewandert in allen talmudischerr Schriften], er
war gleich zu steilen den ersten talmudischerr Heroen einer
jtJtzt fast schon dahingeschwundenen Zeit. Er hat ü"t:',, S::J
s~," i1'~':! [den ganzen Talmud mit grosser <i-ründlichkeitJ durchgelernt, hatte eigeoe ,.,.,it [neue Bemerkungen] fast in jedern
•"1":"1 [ talmudisebe Materie]. Seine umfassenden und gründliehen Kenntnisse auf elem halachiseben Gebiete mussten jeden
Bachkenner zur Bewunderung und zum Staunen hinreissen. Oft
wenn ich in einem J'!:l1ür.l j'i [in einer religionsgesetzlichen
Frage ·zweifeln] war und mich nicht mit Leichtem zu recht
zu fiuden Wtlsste, wanelte ich mich an ihn, denn die dunkelsten
und schwierigsten o•;•; lagen vor ihm klar und offen. S~i.1:"1 N""',
erzühlt die Gemara in Sanhedri n, [68 a J ., i~~· :"1~:"1~: 1mc•; .iNl1'tl.::l
-:~N1 1•S.1· Sv )1\tll:"l' und ich rufe es in dieser Trauerstunde mit
ihm i•"11:.t•:"'S •;it~1t:' •S i'~l •S t:'' ,;,~·r.~ ;,:~·it 1't:.>ii:l1 ~N-t" ::l.:J"1 ':JN '::lN
Viel alte Münzen habe ich, der \Vechsler fehlt aber, der mir
ihren wahren W m-th angeben konnte.
Er war ein i~"D [Poet], er hat Hymnen nnd 0''11r.llr.l
lPsalmen J verfasst in hebrii.ischer und deutscher Sprache, die
den ausgezeichnetsten Arbeiten dieser Art an die Seite gesetzt zu werden verdienen.
;w,; '1:"11, Als jW,i, als i' .1~ war er der erste, und kein er
wird cs wagen auf diesem Felele sich ihm gleichen zu wollen.
Anmuth des Vortrags, I.,ebendigkeit des Ausdrucks, Fülle der
ldeen, die herrlichste Lehensweisheit, die i.iberrasthende und
wundervolle Erklii.rung der sclmierigcn Pesukim, dunkeln
Midraschim und unverstilndlichen Raggallas, dies allt•s vercinigtc er in sein en gottesdienstlichen \-ortügen, wi e kein
anderer seiner V or ganger und seiner X acheiferer. Diese »De1·aschoth « werden uns immer an Stunden des edelsten und
reichsten Genusses erinnern, wie sie das Leben als eines sei-
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ner schönstcn Gi.itcr zu hicten hat und cr ka1m als D arschan
fiir alle ~eiten nnd Gcschlechter als endgi.iltiges Muster aufgestelit werden ; die modcrne Derascha kanu sagen: 'PP1MI-' :"1'11:'1 '1
[.Jchurla ( = Seh\\<lb) ist mein Gcsl'tz~eber] . Er war un~ wircl
hleibeu, wir spreehen uirses W ort m1t vollern Bewustsem aus
o·;;;.•~,il t:'N~ [Haupt der Predige1'1.
Es ist also dm·ch diesen einen schrecklichen Todesfall
an uns o·1pr: geworden N"::l;il il'J)~'-s Strafwort [in Erfüllung
«eganrren das Strafwort des Propheten J esaia 3, l. 2.] 'il j1'1Nn ;,;;,
"D•..,· ~ ...1... "l''"
~nL7 ···~r'1 :Vtt'~ n'1wo1 o•S!t~,,~ '1'0o li1N:l:t
- ,_ i.,~.,
... ...
l"' - S:J n;"l!l~l
"'
N' :l: i t l:: it:' ;,~r; Sr: t:" Nl ~1::lJ, jJil!l~ : (darschent die ;,~r" J in :-tJ'JM) [ 14a]
,·.~Sli ·S:v::~ iSN enS P,Jl!l~ S:J ,:-t;!t'o •Sv::~ 1S:.~ ;,;v!t'o ,:.~,po •Sv::~ 1SN
:;1 -•:lJ ,:"11JN::l c•o:J CiN St:~ ;:JS j'::ll!liol!l :-tiJN •Sv.:~ 1SN o•o jV!tlb S:;,
(l'l::::l n1-'Jt:'' i'lii:-;" l11p10l:l li1:JS;, l)ö!t'~, erkiart '"!Pi) liiV~b!t' SvJ
i'l!l i", m t~1lt' ,;,,,li S!t~ nli~ns~::~ ili',, Ntt"' :v,,,!t' :11 lilön?;" !t''N,
~n. ~Ns n~N i~i.
Und nun tratLrige G emeinde! da ich w enn auch n ur
einen Theil - den ganzen zu schildern, dazu fehlt es mir an
Kraft - des grossen und unersetzlichen Verlastes geschildert, den wir erlitten, wilre es wohl meine Aufgabe Muth
einzuflössen, Trost zu spenden. Allein, unter Menschen, die
7.Ur Traurigkeit gestimmt :;ind, mit Unterdrücküng der eigenen
Traurigkeit zu sprechen; ein er trauernden Gemeinde, einer
gebeugten \Vittwe und verwaisten Kinderu mit Zurückhaltung
der eigenen Thrii.nen zuzurufen: W einet nicht ! - das ist
kein e leichte Aufgab e. - J edo ch, me in e Theuern, was weinen
wir einer solchen Leiche nach, tri.Lgt man hier wirlelich
einen Todten hinaus t Gil t es hier einern V erstorbenen,
der, seit er seine Augen schloss, rücht mehr unter uns ware,
und, wie so viele Menschen, deren ganzes Leben mit ihrem
Leibe begraben wird, keine Spur seines weiteren Daseius hinter si ch zurückliesse?

.Nein, meine Theuern! der grosse Todte, dessen Staubhülle wir jetzt zu Huhe bringen, ist nicht gestorben! er lebt,
€r da u ert fort, nicht n ur in j enem himmlischeu V ergeltungslande, er lebt, er danert fort, auch hier auf Erden. Denn
nicht das lrdische, nicht das Vergiingliche und Eitle war der
Gegenstand seines \Virkens; dem ]!Jwigen vielmehr dem Unverganglichen war seine Thiitigkeit gewidmet.
bildete

Er

nnrr.r. sütUEr. riin Jlf;"zf:uEr.

{hu·ch seine gottesdienstlicheu Yortrage. kraft seines heiligen
Berufs, :Menschen zu dem. was sie als \Y esen fti.r die Ewigkeit geschaifen, sein und werden solle11. Er siiete Samen durch
seineu Religions-l;nterricht in Jugendherzen, der für den
Hímmel reift. Er war der Leiter, Fübrer und Berather von
einem ganzen Geschlechte in alle dem, was seiner Xatur. was
seiner \ Virkung nach auf Erde n ewig ist. V on ibm sprach
Jjjob (4, 3. 4) O'Y::l1 TS~-' jitl'P' St:~i::l p:nn mll- t:'i'i O'.~~ n-o· ;,;:rr.$li lill'"-', Riebe, du hast viele unterwiesen und matte Hanele
gestiirkt; eleine Red e hat die Her7.rn aufgerichtet und die
wankenelen Kniee hast du gekraftigt.
Dnsere Gemeinde ist, bis auf einige wenige, mit allem.
·was sie gut es denkt und thut, mit allen ihren Begriffen >on
Religion und Judenthum zum grossen Theile sein \\Terk. Nu
lange noch ein Mitglied unserer Gemeinele athmet. das heute
diesem Sarg folgt, lebt der Vollendete in uns fort. Und so
lange wir mit unserem geistigen Erbe auf Kind und Kindes
Kinder fortwirken, blühen auch die Saaten. die seine Hand
siiete und pfiegte und wi e kein K eim des Gu ten.
ahren
und R echten jemals auf Erden untergeht, so stirbt auch
dieser Edle und Grosse nimmer in unserer Mitte.
nel dies
ist der Sinn der schwierigen Stelle in li:~· (Sabbath 153 a],
~;tl•Np on"; 'NillO,i:l D'MN NS•tt~ ":l SNii;)W : .. S :- -~N, erwii.rme bei
meinem il:lO:"l [ Trauerrede ], d. h. tröste das V olk N;tl'NJ' cn,;;
sage, dass ich dort bleibe, dass ich aucb auf Erelen ewig lehe.
class ich nicht mit dem Leibe begraben werde.
Und so ruhe denn wohl, erblasster Lehrer, ruhe in dem
Herzen deiner ganzen trauernden Gemeinde, rub e in dem
Herzen deiner Verehrer und Schüler. die dein herrlicbes Bilcl
als Muster ihres Lebens heilig aufbewahren und noch den
spli.testen Nachkamrneu zur Nachahmung. zur Richtscbnur
iiberliefern werden .
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liT.
Sclmab sírkMllításánál.
Ein volles Jahr ist es berei ts, seitelem die Staubhiille unseres grossen Lehrers hier in kalter Erde schlummert,
und noch fállt es mir schwer meinen schmerzlicben Gefühlen
und meinen traurigen Ettlpfindungen den richtigen Ausdruck
zu geben. - Das aber eben ist das Zeichen eines gerechten
und wahren Schmerzes. wenn eine Spanne Zeit ihn nicht zu
lindern vermag. j1.l' 1S;: ·m'S:ll.) ruft der W :l; [Prophet, J eremia
8.18] aus, )1.l' ·Sv 'ii'.l'S:ll.) Erquickung für de~ Kummer! Wie
soll ich Trost für meinen Schmerz, wo soll 1eh Erholung für
meinen Kummer finden, ,,, •:1S •Sy ist ja mein Herz von
\Vehe ergri:ffen. Es ist keine gewöhnliche, bios i.tussere, leiebt
vorübergehende Trauer, es ist eine innere, und mein ganzes
\Vesen, mein ganzes Sein ist elavon ergri:ffen.
Und ebenso ist es ein Zeichen eines grossen und unersetzlichen Y erlustes wenn ein kurzer Zei tabschnitt ihn uns
nicht vergessen macben kann. Besonders muss in der jetzigen
Stuncle, in der vor einern Jahre dieses geistig grosse Lich t
erlosch und beim Anblick dieser ,,:lll~.) [Grabstein], dieses
Denk-und Danksteines, den ein bochherziger Gemeindevorstand
und die pietiHsvollen C'N:l.l :"lt!I',P ;,·:1n [V arsteher der Ohewra
KaddischaJ unserem unvergesslichen Lehrer zur Erinnerung
für kommende Geschlechter gesetzt haben - besonders, sage
ich, muss in dieser Stunde und beim Anblick dieser ,,:lll~.) der
Schmm·z um den grossen Verlust, den wir erlitten, uns von
neuern ergreifen. »illi'SN 'i Sw llt-'"',1.) 1"\':l« erzahlt der Midrasclt
[Schir rabba zu l, 3, fol. 12cd. Wilna] :"lli\,1 cw :-w;, l"\i1N j:lN
":t:Nl ,j::N;, i'N pw1;1 S•nM ~·w~;,· •-: c;:~; l"\i1N CJi!::: ; ;,:l'W'S 1S mm·~
;,··::;, p-NS ;,~:,, nNm pN;, Sv :lW•w ;,n •;•o ·;,S ;,~,, 1"\NT:'l pN:"l· lm
Lehrsaal des R. Eliezer war ein Stein angebmcht, auf welchern
R. Eliezer immer sass; als ein st R. J ostw in den Lehrsaal
karn und den Stein erblickte, da küsste er den Stein und
sprach: dieser Stein gleicht elem Berge Sinai und der clarauf
·sass, glich der heiligen Bnndeslade. -- \Venn also der Stein.
auf welchem der grosse Lehrer R. Eliezer immer sass, seincn
Freund und Scltüler R. Josua zu elem Ausrufe veranlasste

»i1'"':J,i jl·NS ;,~,, 1"\Nm j:JN;, Sv ::t:~l':-1 " so muss uns wieder der
Anblick des Steines, unter welcllern derjenige schlummert, aus
dessen b eredtem Munde wir Hinger als zwar1zig .Jahre die
herrlicl1sten und schönsten Lebren der Moral und Religion
vernommen und den ich mit Stolz meinen Lehrer und Freund
nannte, so muss uns, sage ich, der Aublick dieses Steines zu
elem Ausrufe veranlassen •i'"::J:-1 jl·NS ;,~li •iNi:-1 F·N,, i1i11"\ :J:m:•;,,
»der unter diesem Steine schlummert, glich der heiligen
Bundeslade• .
Es ist kein e Übertreibung, meine trauernele Y ersammlung,
es ist kein unverdientes Lob, "'enn ich mich des ungewöhnlichen Ausdrucks »,i••:!;, p·N" bediene; nein, ich gebra.ucbe
diese ausserordentliche Benennung mit 'ollem Rechte. Denn
{!ie Schilderung, die der Midrasch an einer auderen Rtelle von
Jen Geistesvorzügen des R. Eliezer giebt, den sein Rchüler
und Freund n•-.:l;, p-N nannte, diese Schilclerung lüsst sich
vollkommen auf unsern in Gott entschlafenen, hier ruhenelen
grossen Lehrer anwenden, denn auch er besass alle diese
geistigen Vorzüge in ibrer höcbsten Y oll end ung, in ibrer
höchsten Vollkommenheit.
[Hier folgt eine Charakteristik der Persönlichkeit Schwa.bs.
die im Grossen und Ganzen mit der in der Leichenrede
gegebeneu identü:;ch ist, "1\eshalb wir n ur den erweiterten Schh1s
abdrucken.J
Als Maggid, als Darschan war er der erste und keiner
wird es wagen auf diesem Gebiete sich ihm vergleichen zu
wollen. Anmuth des Vortrages Lebendigkeit des Ausdrucks.
eine Fülle der erbabensten Ideen, die herrlichsten Lebren der
Lebensweisheit. die überraschendste und wundenollste Erkliinmg der schwierigsten Schriftstellen, dunkeln Midraschim und
der unverstiindlichen Agadas dies alles vereinigte unser grosser
Lehrer in seinen aottesdienstlichen Yortitgen zu ein em solch
o
.
,,
volleudeten Kunstwerke, zu einem so barrnomseben uan.zen
wie kein Anclerer seiner Y orgiinger und ~acheiferer. - Dre:>e
Deraschoth werden uns immer an Rtunden des edelsten und
reinsten geistigen Genusses erinnern, wie sie das JJeben als
eines seiner sonstigen Güter nur selten zu bieten hat. E_~· ~~nn
als Darschan für alle kommenden Zeiten und knnfttge
Geschlechter als endgiltiges Muster aufgestelit werden. Er wtu·
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und wird bh•iben. wir sprcchen dieses bedeutungsvolle Wort
mit YOllt>m Bewnsstscin aus, cr war und wird bleiben l!JN•
;:·;c•·,n fHaupt der Pre<ligerl. Die Gesetze. die er der
modernen Derascha gegeben, darf Xiemand verletzen, darf keiner
zu erweitern oder enger zu ziehen wagen ; wer sie erweitert,
wrliisst die Bahn des iisthetisch Schöneu und missfiillt, wer
sie enger zichen will, verwischt wieder den eigenthümlichen
auf jüdisch theologischem Hoclen wurzelnneu geistigen Typus
und láss t unbefriedigt die jüdische Homiletik der N euzeit.
Die moderne Derascha kann also von unserem grossen Lehre1•
mit Recht ausrufen » •ppln~ n,lrl'l« .Juda ist mein Gesetzgeber.
·w ei l sic h also in unserem grossen Lehrer alle geistigen
und wissenschaftlichen Vorzüge des grossen R. Eliezer vereinigten, weil er war ein ""!p, ein ••;n, ein i""O und ein jlt',,, elaher
rufe ich nochmals aus »n••:~n j1'ii'IS nr:l, m~iii p~o~n p~o~;, nnn :l:lltt'n«.
I ch könnte nun, meine trauernele Versammlung, noch
sprechen von der weltlichen Gelebrsamkeit, von der wissenschaftlichen Bildung unseres grossen Lebrers, wi e sein W abrheit und Erkenntniss durstender Geist auf allen Gebieten des
menschlichen \Vissens heimisch gewesen; ich könn te sprechen
\On elem unendlichen Zauber, der in seinem U mgange lag,
wie belebend, beleill·end und anregencl seine gewöhnlichen
Gespriiche, seine i'S11i l"'1n'l!J [wel tliche Gespriiche J auf die
Zuhörer wirkten; und könn te clann hervorheben. wie er bei
all diesen seltenen Y orzügen, bei aU diesen ungewöhnlicben
Talenten, bei all dieser geistigen Begabung so entfernt gewesen
von Stolz, Eigendünkel, eingebildeter Unfehlbarkeit und
Selbstüberscbatzung. Aliein das erlaubt wecler der bentige
Tag, noch der gegenwartige Ort, und jeder von uns weiss ja
das aus eigner Erfabrung, fast jeder von uns O'enoss ja das
Glück, einer mehr, einer weniger, ihm nahe zu :te'htm, .seinen
Umgang zu geniessen und seine anmuth- und liebevalle
Persönlichkeit kenneu zu lm·nen. Ich konnte elaher blos das
her"l'orhe?en, w_odurch der Tod unseres grossen Lehrers ein
unersetzhch~r V er lust für unsere Gemeinele und für ganz Israel
zu n~nnen. 1st, und wodnrch er in unserer l\1itte unvergesslich
und m Tew1gem Auclenken bleihen wircl.
Und. so rube denn wohl, erblasster Lehrer, rube in elem
Herzen emer grossen ' elankbaren un d a·1ch h oc h vere h ren den
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Gemeinde; rube in elem Herzen deiner zahlreichen Freunde
und Schüler, denen dein Auclenken immer wertb, theuer und
unvergesslich b leiben wircl; ruh e in den Herzen deiner trauernden Gattin und verwaisten Kinder, die, so wie wir alle,
dein herrliches Bild ah Muster ihres Lebens heilig aufbewallren und es noch ihr en spiitesten Nachkommen zur Xachabmung, zur Nacheiferung und zur Richtscbnur überliefern
werd en.
[Hebriiisches Schlussgebet.]
(Folytatá sa következik.)
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Magánistentiszteletek vagy »kis templomok «, melyek a
jótékonysági pénztárnak kárt okoznak, a község beleegyezése
nélkül semmi körülmények között sem engedtetnek meg.
Az Isten házában minden fecsegés, mint vallás- és illemellenes, szigoruan megtiltatik. A csendzavarák első ízben a
templomfelügyelők által megintetnek; ha az intésnek nem volt
foganatja, viszonJaikhoz mérten pénzbirsággal sújtatnak; •ha
az illető azonban nőtlen vagy idegen, akkor, ha a figyelmeztetést nem szivleli meg, a templomból kiutasíttatik, ha pedig
ellenszegül, vagy még csufolodik, vagy czimkodást kezd, a
hatóság által példásan fog megbüntettetni. «
A községi tagokról föltételezett héber tudásra jellemző
a következő határozat: »A tórából való felolvasás alatt és
:.tz egyes felolvasott szakaszok közti szünetekben nem szabad
beszélgetni. Mindenki foglalkozbatik Rási és Ibn-Ezra biblia
kommentárjaival, vagy más héber könyVYel, vagy pedig a
zsoltárok olvasásával«.
Több mint három »Mi-sebberách « nem engedélyezhető,
és ezek is csak rövidített formában.
Mivel az új templomban a bejárattól jobbra és balra
néhány padsor volt berendezve az iskolai ifjuság számára,
mely a tanítók vezetése alatt részt \ett a nyilvános isteuitisz-
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túletben, míg az iskolát Yégzett ifjuság a szülők oldalán szókott a templomban megjelenni: elhatároztatott, hogy a »szülők,
illetve a tanítók felelősek a. gyermekekért, ha azok fecsegnek,
vagy zajt csapnak. Az olyan gyermekeket, a kik még a
•sziddur«· ból imádkozni nem tudnak, nem szabad az imaházba
hozni, még kevésbbé kis leányokat, a kiknek egyáltalán nincsen ott mit keresniök «.
Az a régi szokás, mely szerint a rabbi és az előljárók,
bizon) os alkalmaHor a község egyéb tagjai is, nevüknek és
tiszteletbeli czimüknek hangos eléneklé8j3vel hivattak a tórához, a szombati istentiszteletnél beszüntetik, ünnepnapokon
azonban megengedtetik, ele csak úgy, hogy akkor mindnyájan.
gazdagok és szegények egyaránt, »magasan hivatnak<< a
tórához.
A jogot, hogy valaki a tórafelol vasássa l egybekötött
funkcziókat végezhesse, vagy azokkal másokat »megtisztelhesse«,
az istenitisztelet alatt mindig nyilvánosan szakták elárverezni,
még pedig úgy, hogy a templomszol'ga~ a felajánlott összegeket hangosan kikiáltatta. Erre vonatkozott azon határozat,
hogy a templomszolga a funkcziók elárverezését ne nyújtsa
hosszúra, és csak kétszer, ünnepnapokon legfölebb háromszor,
járjon körül a »miczvósz«-t kikiáltani. Szigoruan megtiltatik,
hogy .. Szimchász-tóra«-kor a t~mplomudvarban lövöldözzenek. 1)
Az akkori viszonyokra nézve jellemző e templomi szabályozat utolsó határozata. A zsinagóga, kivált vidéki községekben, az egyedüli hely volt, a hol a zsidó művészi élvezeteket kereshetett. Szép zsinagógiai ének és egy szellemes
»derása« első sorban tartoztak a sz om ba ti és ünnepnapi örömökhöz. E mellett szerotték a változatosságot, és ezt elő
segítették az utazó »cházánim « és a vándorszónokok, a kik
közül mindegyiknek meg volt a maga sajátos modora az
éneklésben, illetve »mondás«-ban. A feládatának magaslatán
álló eWljáróságnak kötelessége vala, az ilyen átutazó énekés beszédművészeket nemcsak alkalomadtán felfogadni, hanem
direkte meghívni, és jómodú községi tageknak, a kik ezt saját.
költségükre tették, különös érdemnek szakták ezt betudni.
Az ilyen vendégszereplésekért biztosított fizetés rendesen meg') V. ö. fent. 46. l.
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l ebl:ltősen jelentéktelen volt, de a kántor vagy hitszónok azonkivül szá míthatott még az adományokra és tiszteletdíjakra.
melyek fölléptének sikere szerint, többé vagy kevésbbé dúsan
folytak be számára. Ezen sok viszássággal járó szakásnak bizonyos határokat szab az a határozat, mely szerint. »hogy viszályokra alkalmat ne adjanak, idegen »cházán«·nak vagy >báldársán« -n ak csak a templomi elöljáróság engedelmével szabad
előimádkozni , illetve prédikálni. Ezen engedélyt azonban csak
negyedévenkint egyszer szabad adni, mely határozat még akkor
is hatályban marad, ha egyesek egy ilyen vendéget ••saját
költségükre« akarnának meghívni.
Ezen templomi szabályzatnak köszönte a bajai hitközség
már akkoriban mintaszerű istenitiszteletét, mely érintetlenül
bagyta a régi imádságokat és szertartásokat, de a fentiekben
jelzett modern szellemű külsőségeivel a negyvenes évek elején
még ritkaság számba ment. 1) Más községekben, hol hasonló
ujításokat terveztek, azokkal szemben, kik ezek ellen küzdöttek.
most Baja példájára hivatkoztak, hol ezen ujitásokat, még
pedig Kohn Schwerin beleegyezésével, már tényleg behozták. 2)
Végűl még az uj onnan felépített templom felavatása
szolgáltatott alkalmat viszásságokra, melyek Kohn Schwerime
annál kirrosa b ban hatottak, mi vel öt személyesen és közvetve
egyik vejét érintették
Azon nagy fontosságnál fogva, melyet, mint már fentebb jeleztük, a templomi beszédnek tulajdonított, idejekorán írt egy héberül fogalmazott beszédet az új zsinagóga
felavatására, mely beszédet, hogy magát az egész községgel
') A negyvenes évek vége felé Ketten, bajai fökántor, Ketten Henri
atyja, ki késöbb fiával együtt Párisban élt, a >chanukku•gyertyák meggyujtásakor, néha a szorobat beköszöntése előtt is, az
isteni tisztelet éoeki részét többször hegedüvel kisérte.
') Freyer Jakab S. györi rabbi egy j'\",1:"1 ;,••;::oS 1"S keltezett
levelében keservesen elpanaszolja K. Sch.-nek, hogy községe bizottságot
küldött ki, mely egyéb ujítások közt azt is javasiatha hozta, hogy a
tőrához hivottakat ne nevükön szólitsák oda, hanem egyszerűen mint
• kóhen•-t, •lévi«-t sat. l'tlidőn ö ez ellen tiltakozott arra hivatkoztak,
hogy ezen ujftást Baján már behozták, még pedig K. Sch. beleegyezésével. Kérdezi, vajjon ez csakugyan igaz· e? Mint a fentiekből kiviláglik,
a b~jai uj templomi szabályzat csak a nevek és czítnek eléneklé.~ét, nom
pedig felemlítését tiltja.

.zongoraművésznek
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megérttesse, és tekintettel a várt nem-zsidó vendégekre bö .
1
tett német fordításban is leirt. Az előlj áróság azonba~ lll v _
kérte őt, hogy a templom felavatása alkalmábólnéhány be:::
zető szóra és a papi áldásra szoritkozzék, a sajátképi beszéddel
azonban vejét, Schulhof Ezechie! rabbijelöltet bízza meg
.
' a
kinek korrekt németsége ezen ünneples alkalomnak jobban
látszott megfelelni. Kohn Schwerin erre készségesen ráállott
és ujból, most már harmadszor munkáho7. látott és irt »néhány
bevezető szót a zsinagóga felavatására« .l) Ekkor a közsé~
ben egy új követelés hangzott fel, mely a tervezett ünnepélynek egészen új irányt adott, neki pedig, bár az akkori idők
viszonyaiból folyt, teljesm váratlanul jött.
A magyar zsidóságban ugyanis, leginkább a polgári állása érdekében vivott küzdelmek folytán, 1840 körül azon
törekvés ébredt, hogy a hazai nyelvnek a zsinagógában és az
iskolában is adják meg az őt megillető helyet.
N agy-Kanizsán a fényes tehetségű Lő w, bár születésére·
külföldi, már három évi hivatalos működés után, 1844-ben
behozta a magyar szónoklatot. .Aradon Steinhardt, ki ott egy
évvel később választatott rabbinak, magyar alkalmi beszédeket
szokott tartani. Ugyanazt tette, mint látni fogjuk, az orthodox:
Horovitz rabbi is, a ki Pápára való meghivatását leginkább a
hazai nyelv ismerésének köszönte. Ezen, a különböző irányu
rabbiktól adott példánál hatásosabbnak bizonyult a Pesten
1844-ben alapított ~ Á honi izraeliták között magyar nyelvet
terjesztő egylet«, malynek törekvéseit a felvilágosodott Schwab,
jóllehet ő maga nem birta a magyar nyelvet, még a szászékről
is támogatta. 2 ) Ezen zsidó részről kiinduló mozgalmat hath~tósan elő~ozdít?tták a magyar nemzet legjobbjai, a kik a
zs1dók egyenJogusltása érdekében szót emeltek kivált midőn
az ország rendjei 1844. é> szeptember havába~ törvényjavas·
latot tárg~altak, melynek értelmében tiz év lefolyta után
~fag!a~·oszag~n c~a~ az .lehetett volna rabbi, a ki magyarul
ert, 1r es beszel, zs1do tamtó pedig csak az, a ki már három év
.
') Ezen 3 prédikáczió saját kezeírásában fek szik elüttem : egy ezen
feluattal:
•;, • 11::l:lt,
1:J1j
n1 ;"!":l • •;::~t, ... ,-, an k
· t a. td o1goz a' sR.
...
•
...
,
IV
na neme
heber cars1v nasban es végre egy harmadik, szintén német, ezen fal·
Irattal ~ • )"":~ .n;.::' ?";"!:l j1mt, ?'1pilt, 0'1m~ 0'"'::11 <.
) V. 0 · Luw 1 · h. 19 0. l. es köv. ; Horovitzra nézve l. a köv. fejezet.
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lefolyása után ezen kválifikáczióval birni fog. :llind tágabb zsidó
körökbe hatolt a meggyőződés, hogy a hazai nyelvnek elsajátítása
üdvös, sőt szükséges, és a magyar nyelv tudását a rabbijelölteknek már előnynek és ajánlásnak kezdték betudni.l)
Az első községek köz t, melyek ezen eszmét felkarol ták, volt
a bajai. .Az ottani 1837-ben alapított, a nagy tűzvészben elpusztult, 1846-ban ujra felépített »izraelita német-magyar primi.iriskolá«-ban a magyar nyelv már a negyvenes évek elején köteles
tantárgy volt, 2 ) és a fentemlített »magyar nyelvet terjesztő
zsidó-egylet« gyorsan talált rokonszenvre és barátokra a
község kebelében. Ezen kevéssel a bajai templomavatás előtt
alapított egyletnek vezetősége, úgy látszik, a bajai zsinagóga
felavatási ünnepélyében kedvező alkalmat látott arra. hogy
propagandát csináljon törekvéseinek. A Pest és Baja közötti
élénk kereskedelmi forgalom mallett nem épen valószinütlen,
hogy ezen magyarosító egyletnek buzgó tagjai a bajai kereskedőket, kikkel üzleti összeköttetésben voltak arra unszolták
hogy ez alkalommal az egylet szellemében és' érdekében jár~
janak el. Elég hozzá, a községben egyszerre csak azon követelés hangzott fel, hogy a zsinagóga magya?' ünnepi beszéddel
avattassék fel.
Kohn Schwerin a magyar felavató beszédet elvben nem
ellenezte. Mint látni fogjuk, buzgó magyar hazafi volt, ki már
30 évvel ezelőtt, oly időben, a mikor még igen kevés zsidó gondolt erre, magyar magánoktatást adatott gyermekeinek.a) Vallásos aggályról szó sem lehetett nála. Hisz akkor senkinek sem
jutott még eszébe, hogy a magyar templomi beszédben veszélyes
vallásos ujítást lásson. Ezt csak későbbi orthodoxiánk tette, s
ez is csak a kongresszus és a rabbiiskola elleni harczának
első hevében. Kohn Schwerin ebbeli felfogása kiviláglik abból
az ajánlólevélből, a melyet Csehországból beköltözött vejének,
Scbulhofnak adott, a ki egy rabbiállásra aspirált. E levélben
súlyt helyez arra, hogy veje az ő meghagyásából tanulta meg
a magyar nyelvet, a melynek ismerete őt, talmudi és egyéb
') L. fent. 31. 1.
•) L. Pollák Manó, A bajai zsidó hitközség iskaláinak türténet'l
(Baja 1896) 5- Il. 1.
3
)

L. fent. 31. 1.
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tudománya mellet t, kiválóan képesíti, h ogy Magyarországon
rabbiállást töltsön be.l)
De a kör ülmények. melyek a latt a magyar felavató
beszédet követ elték, kinosan éri ntették őt. A maga beszédét
m:ir kétszer á td olgozta, még pedig mindig az előljáróságga]
való előzetes megáll apodás után, és most hiába dolgozott
légyen, és tétlenül nézze, hogy a t emplom, melynek újraépítésén
tőle telhetőleg közr emüködött, idegen rabbi által szentettetik
fel. Ezen mellőz tetés mellett az is fájt neki, hogy veje, akit.
mint láttuk. a fel a vató beszédd el már megbízott, most kudar~
czot valljon, a mennyiben ez a ma gyar nyelvet, jóllehet a nyelvtanból jó eredménynyel t ett le vizsgálatot, idegen létére, még
sem birta oly mértékben, hogy magyar beszédet tarthatott
volna.
Ezen személyes momentumokboz járult az, hogy a község
tekintélyes része a magyar szónoklatot akkoriban még nem
értette, és hogy sokan féltek egy idegen rabbi meghívásával
járó költségektöl, annál is inkább, mert a község tagjai,
még a kevésbbé tehetősek is, a templom felépítése czéljából
amúgy is jelentékeny adóval és egyéb járulékokkal voltak
megter bel ve.
Innét jött, hogy Kobn Scbwerin és a község nagy része
határozottan ellenezték a tervezett magyar felavató beszédet.
1Iások ellenben arra utaltak, hogy a magyar beszéd, már
az ünnepélyre várt városi és megyei hatóságokra való tekin·
tettel, nem mellőzbető, hogy a templomot okvetlen ilyen beszéddel
kell felavatni, és hogy annak megtartására Lőw Lipótot, akkor
még nagykanizsai rabbit, kell meghívni.
A felavatási beszéd kérdése nagy izgatottságot keltett a
különben oly békés községben, és a pártok elkeseredett küz•
delmet folytattak egymás ellen. Hogy a viszálynak véget vessen,
Kobn Scbwerin néhány béttel a templom felavatása el6tt
bizalmas levelet intézett Schwabhoz, a kivel, mint látni fogjuk,
barátságos viszonyban volt. E levelében elbeszéli a községében
kitört viszályt,, k!fejti ~ fent?elzett okokat, melyeknél fogva egy
m~gyar felavat~s1 beszed BaJán nem lenne helyén, végre pedig
nylltan bevallJa, hogy a fennforgó körülmények közt egy
') JJásd fent. 33. l., 3. jegyz.
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idegen rabbi meghí vásában rajta. és vején elkövetett sérelmet
lát. Kéri tehát Schwabot, írjon Lőwn ek, hogy a bajai templom
felavatásár a szóló meghivásnak ne t egyt:n eleget.l)
Schwab ezen megkeresésnek készségesen megfelelt, és
Lőw a bajai előljáróság egy részétől vett meghivást nem
fogadta el. Ez szeptember elején történt, a mikor a templom
felavatása már e hó 26-ára volt kitüzve. De a magyar beszédnek, nyilván Pestről befolyásolt barátai nem engedtek, hanem
immár azt indítványozták, hogy az ezen év május havában
aradi rabbivá válas:>.tott Steinhardtot hivják meg, az egyedülit, aki Lőw lemondása után akkoriban még tekintetbe
jöhetett, ha magyar zsinagógai beszédről volt szó.
És ezen új indítványt elfogadták. A magyar beszéd
heves ellenzése ugyanis részben Lőw személye ellen is fordult,
a kire orthodox körökben, a hol Pápára való meghivása ellen
szenvedélyesen küzdöttek, éppen akkor kígyót, békát kiáltottak.
Kobn Schwerin a Lőw ellen indított harcztól távol tartotta
magát és, mint láttuk (fent 30. L) később sem volt rábírható, hogy egy Lőwöt elitélő nyilatkozatot írjon alá; de a
rosszakaratú vádak, melyeket Lőw ellenségei terjesztettek.~) ő
hozzá is elhatoltak és a gonosz bir, a melyben Lőw orthodox
körökben állott, mégis befolyással volt rá valamint a község
conservativ tagjairn, midőn a felavató beszéd ellen tiltakoztak.
Steinhardt ellenben akkor mint rabbi egészen új ember volt,
a kiről csak annyit tudtak, hogy azelőtt egy kőnyomatu magyar ujságot adott ki Pozsonyban, a hol egy ideigmint tanító
működött a Tedeszko-féle iskolában és vallás tekintetében
kifogástalanul viselkedett. Igy történt, hogy az ő meghívására
vonatkozó indítványhoz többen csatlakoztak. a kik azelőtt a
magyar beszédről egyáltalán nem akartak tudni, mig mások,
köztük Kohn Scbwerio eddigi ellenkezésükkel felhagytak. 3)
Steinbardt a me~hivásnak engedett és a bajai templom
1845. szeptember 26-án történt felavatása alkalmából megtartotta a magyar ünnepi beszédet, valószinűleg az elsőt, melylyel Magyarországon valaba zsinagóga felszenteltetett.

~~bb tekintetben érdekes levelet főt. dr.
ségének köszönöm.
' ) Lásü Löw és Kulinyi i. h. 184-190. l.
•) Édes atyám szúbeli tudósítása.
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Kohn Schwerin az ünnepélyen jelen volt, de arra sz'.lrítkozott, hogy a szokásos ildás elmondása mellett az »örök
lámpá «-t meggyujtsa.

X. A paksi rabbigyülés.
Még mielőtt a bajai templom fölépítésével és felava.
tásával összefüggő helyi események lejátszódtak, az ország
színe előtt oly esemény folyt le, mely a magyar zsidók történetében fontosabb következmények nélkül maradt ugyan, de
annak idején közfigyelmet keltett és sok szóbeszédre adott
alkalmat. Ez az 1844. évben lefolyó paksi rabbigyülés, a
melyen Kohn Schwerinnek jelentékeny szerep jutott.
Az orthodoxiát, melynek egyeduralma a pesti reformok
behozataláig (1827) Magyarországon minden oldalról elismert
tény volt, 1 ) az itt-ott felmerülő ujítási törekvések mindinkább
nyugtalanították. Ezen törekvések ugyan még eléggé szerény
természetűek voltak, de az orthodoxia, a »principiis obsta« elve
szerint, már első megnyilatkozásukban hevesen megtámadta
azokat. .A két irány közti ellentét 1840 óta mindinkább
kiélesedett, mig végre azon nem alaptalan hir, hogy az 1806
óta ismételten felmerült terv, mely egy rabbiszeminárium felállítását czélozza, az 1844-iki országgyűlésen ujólag fog szóba
hozatni, az orthodoxiát erélyes ellentállás szervezésére indította.2)
.Azelőtt többnyire hitbuzgó laikusok, nevezetesen a pozsonyi község előljárói és egyes tekintélyesebb tagjai, képviselték kifelé az orthodoxia érdekeit; a ruodern törekvések
elleni küzdelmükben pedig Szófer Mózes ünnepelt neve volt
leghatalmasabb fegyverük. De ennek 1839. október 13-án
bekövetkezett halálával a magyar orthodoxia elveszítette a
legszélesebb körökben elismert tekintélyét, melyet azóta senki
sem tudott pótolni.
Nem volt többé közöttük senki, ki, mint az elhunyt
') Még Chorinn ak l B2G-b6l való szervezeti tervében azt találj uk,
hogy • a rabbik a fönnálló k6dex-hez, a Schulchán-Áruchhoz ta1·tsák ma·
gukat•. - Lőw Lipót, i. h. 110. l.
•) I. h. 138. L köv.

ismételten me~tette, pusztán aláirásá•al ellátott felségfolyamodványt nyuJtott volna be, melyben az összes magyar zsidóság számára szi~oru egyházi fegyelmet és hatósági segélyt
kért a vallásos kihágások, különösen pedig a reformtörekvések
megakadályozására, illetőleg megbüntetésére. Ilyen körűlmények
között ezen egy férfiú tekintélyét több rabbi nevével és egylittes működésével kellett pótolni.
Ily szellemben működött a szent-györgyi rabbi, Mendel,
ki mint a pozsonyi előljáró ság megbízottja a rabbiszeminárium és a nem kevésbbé rettegett emánczipáczió elleni mozgalmat szervezte, és az orthodox rabbikat majd személyesen,
majd levél útján, közös cselekvésre buzdította. Ó és megbízói és
elvtársai, anélkül, hogy sejtették volna, a rabbigyülé~ekre vez ető
útra léptek, midőn 1844. január havában megjelent Philippsan
felhivása az első német rab higyülés megtartása érdekében.
Ez a fölhívás valamint az ennek következtén folyó előké
születek a német rabbigyülésre, úgylátszik, megadták a lökést
arra nézve, hogy a Németországon felkarolt eszmét Magyarországon is érvényesítsék. Tényleg vagy három hónappal Philippsan felhivása után merült fel a terv, hogy magyar rabbigyűl ést hivjanak egybe; erre és a német rabbigyűlésre párhuzamosan folytak az előkészűletek, és két hóval az első német
rabbigyülés után megtartották az első magyar rabbigyülést is. 1 )
Osakhogy emez a hitújítás, amaz pedig a fönnálló régi zsidóság
ügyét akarta szolgálni.
A magyar rabbigyülés megindítója és spirítus rectora
Horovitz Pinkász (Pál) eredetileg kereskedő Mádon, késdbb
6 évig paksi, majd pápai rabbi volt, ki egykorú magyar hivataltársai közül sem talmudi tudománya, sem egyébb képessége
által nem igen tünt ki. De hitbuzgó férfi volt, ki még a
chaszidiszmussal is kaczérkodott. némi német műveltséggel is
bi~és tudott magyarul is/) mely utóbbi körülménynek köszön.
') Philippson fölhivása az •Allgem. Zeitung d. Judenthums • 1844.
Jan. 15-iki számában jelent meg, és ugyanazon év május havában indult
meg a később megbeszélendő levélváltás Horovitz é' Hollaender köziitt a
Paksi rabbigylilés i.\o-yében; emez auo-usztus 21-én, a braunsc·brégi rabbio-y"']' .
b
b
"' u es .JUnius ! 2-én nyilt meg.
') Egy • magyar imát• is szerkesztett, melyről csak annyit tudhaltum
meg, hogy Hollaender Leó-nak küldte. h Borovitz levtlét Alig. ?:eit. J.
·fuclent. 1845. melléklet a 21. sz{unhoz.

l ll

he.ttc, hogy P:ip:)m nu•ghivt:lk. A 'l'olna mcgyébe kinevez
l
,f t
.
.
ett
föisp ,int. Eszter l uízy l\.:iro y gro o ugyams, mmt paksi rabJ .
magyar hc:-zétldt>l üdviiziilt!', mcly egy rabbi szájából akko ~l_'
han m:ír ritbság:1 min it is feltünést keltett és neki megszerezt
. f
e
~~~zterh:izy jóa.ka.mtát, ki mint p:ípar öldesúr az ottani közo>t>gnek mclegen ajánlotitt őt. Eszterházy kegye, kiről Horovit~
mint »az ő grói]ítról« szokott beszélni, zsidó körökben ne 111
mindcunapi tekintélyt kölcsönzött neki. Azonkivül elég diplomata volt arra, hogy nlk:tlmazkodni tudjon az emberekhez
és viszonyokhoz.
A tervezett gyülést Horovitz nem mint pártgyülést,
hanem miut a magyar rabbik áltabínos gyiilését állította oda
mclyre a. szigoní orthodoxia elismert képviselői mellett, a vallí\sos reformok szószólóit is megakarja hívni. 'rényleg megki~éreltc, hogy llollaender Leót, egy ritka müveltségű és finom
müértelruü laikust Eperjesen, ki minden modern zsidó törekvésnek buzgó előharcmsa volt, tervének mcgnyerje.l) Levelezésbe bocsátkozott vele, 2) melyet eleinte magyarúl folytatott.
minthogy ha már héberül nom ír, » bűnnek tartan á, hogy egy
polgártársával ne a haza nyelvén levelezzeu «. 3 ) Hitbuzgó, de
fanatizmustól és előitélettől ment rabbinak bemutatván magát,
biztosította Hollii.ndert, hogy őt a »korszellemtől visszamaradt
t_ostvérok müvclődését czélzó törekvéseiben« támogatui fogja.
O is a felvilágosodást akarja és pártolja, de ugy, hogy »annak
~zabályszcrü, egyforma utat nyitnak«, a mi pedig ugy érhető
el, »ha a különböző szinezetü rabbik mind egy zsinattá
egyesiilnek s a laikusok közremüködésével konzisztoriuroot
alkotnak, mely az alkalmazandó rabbikról az iskolákról és a
liturgiáról a kor szellemében határoz, s így 'a haladást pártolva,
azt cgyuttal féken is tartja.«
Egés?; más hangon beszélt abban a körlevelében, melyet
küldönczének, a szent-györgyi rabbi Mendelnek adott azon czél-
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') Ho liaend er meghalt 81 éves korában 188 7. j un. 5-én. L. róla
)lnA"y.·Zs. Szemle I\'. évf. 434-7. J.

')E _levélváltáR no_rovitz haM! a után megjelent Alig. Zeit. d Judenth
1_848, melleklet a 21. szamltoz, még petlig a magyar levelek német fordí·

h<shan.
") N~bány h61·al késűbb uzonban mégis elkövette e •bünt« és németül
irt IIo!lacndernck.

lJ<il, hogy a tervezett rabbigyülésre eszközölje ki a rabbik bele~'gye zését. Fa~atikus szellemtől áthatott szavakban közös cselekvésre
szólítJa
fel őket, hogy
a modern törekv e' ~oeket el nyom .
, .
. d.
,
.Ják s a reg1 zs1 oságot valtozatlanul feutartstik.l) E levéllel
R. Mendel csak az orthodox
rabbikat kereste föl , hog YH OrOWI·t Z
.
t erveinek megn!erJe_ őket, de a rabbigyülésre szóló meghivót
tényleg az orszag mmden rabbij~1. kapott, ruint Horowitz Hollaendernek ir ta, • a szabadel vüek « is, bár nem ruindnyájan
közvetlenül, hanem részben csak kerülő úton.2)
Nehezen érthető, hogy miképen gondolta Horowitz >a ártok kibékülését« és hogyan remélt oly ellentétes elem:ket
miut »a különböző szinezetűc: magyar rabbikat közös tanács~
kozásra egyesíthetui? V alószinüleg arra számított, hogy Ohorin
Sc~~vab, Lőw és elvtársaik nem fognak eleget tenni egy szóbe 1
nem támogatott általános meghivásnak; ha pedig mégis
meg,Jelenné~.ek, , elen!.észő csekély számuk mellett, a nagy
orthodox tobbseg konnyen leszavazhatná őket. Mindenesetre
meghívta az összes magyar rabbikat; így általános orsz:icros
zsinatnak minősítette a rabbigyülést, hogy annak határoz:tai
számára annál könnyebben eszközölhesse ki a hatóságok
elismerésé t.

:g

Hogy ezen terv nem ügy sikerűlt, ttmint kontemplálva
volt, ki váltképen POí:sonyon mult.
A pozsonyi község és rabbiság
mely utóbbi Szófer
Mózes halála után fiára, Wolf Be nJ· áminra szállt - récróta
.
'
b
mmt vezetők szerepelvén a magyar zsidóságban, nem akartak
részt venni oly mozg'1lomban, a mely nem tőlük indult ki.
Legkevésbbé pedig a pápai rabbit akarták követni. Az ő
~in den alkalommal fitogtatott magyarsága nem lehetett inyükre,
Igaz vallásossága ellen már kételyek, sőt vádak is felhangzoltak.3) Gyanus szinben tünt fel további nyilvánosstigra. került
') E körlevéire még alkalmunk lesz visszatérni.
. ') Igy pl. Chorin, Oppenheim temesvári rabbi közvetítésével L.
ChoJrn le,·elét a rabbigyüléshez Alig. Zeit. d. Jutlentb. 184-l. 549-51. l.
.. ') Egy szombaton a templomudvaron keresztülmenvén, knbátjl\ zse1
~~b~l pipaszár állt ki, melyet pénteken ott felejt~tt volt. Ebbül "zt a,
esobb a zsidó sajtóba is á•ment vádat kovársoltúk ellene, hogy szom·
1
.:aton tlohányzott. Allg. Zeit. d. ,Jud. 1844. 468. J. és 1845. mcllt\klet ~
-l. sz .. hoz.
MAGYAn-Zsmó
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éri ntkezése a szaba_delvü H~~lü.n~cr _Leóval, ) :égül pedig a
mü1den paktálástól 1degenkedo sz1goru orthodoxia nem értett
egyet Horolitz diplomat ikus eljárásával. Rabbigyiilés, melyre
az •összes szabadelvüek«, köztük az eretnek Ohorin is, me
Yoltak hiva. az ő szemükben már eleve el volt ítélve.
g
Í gy történt, hogy nemcsak a pozsonyi rabbiság, hanem a
pozsonyi iskolához tartozó összes rabbik a Pápáról kiinduló
mozgalommal szemben passiv, sőt épen visszautasító magatartást tanusítottak. Schreiber Benjamin Wolf rabbi HoroYitz meghívására lemondó levéllel válaszolt, melyből »heves
ingerültség és felindulás beszéltek «, sőt még azon volt. hogy
Scbwabot. s igy bizonynyal a többi hozzá közelebb álló rabbit is rábírja, hogy a gyűléstől távol maradjanak.e) Igy a
tervezett országos rab bigyülésből csak részleges lett, melytől
a szigoru orthodoxia legtöb b kiváló képvíselője, - köztük
Perls .:\Iózes és Asch Meir, kik kezdetben érdeklődtek iránta,3)
- távolmaradt, mig Schwabnak kiváló szerep jutott e gyű
lésen, a melyen még Ohorin is, habár csak írásban, a vallásos
reformok jogosuJtsága és szükséges volta mellett hozhatta fel.
természetesen tekintetbe nem vett érveit!)
A rabbigyűlés Pakson 5) volt megtartandó, hol körülbelül
200 családból álló hitközség létezett. Horovitz e Tolna megyében fekvő előbbi rabbiszékhelyét választotta leginkább azért,
mivel az akkori Tolna-megyei főispán Eszterházy, mint már
említettük, az ő pártfogója volt, kitől törekvéseinek előmoz
dítását annál inkább elvárhatta, mert előtte a gyűlés czéljául
azt tüntette fel »hogy az egy központi hatóságot fog létrehozni, még pedig nemcsak vallásos ügyekben, hanem a zsidók
1

) L. levelezését Hollaenderrel i. h. u. o.
') Lásd 8chwab levelét Lőwhöz, Löw Lipót, Der jüd. Kongressz.
sat. 200. l.
') I. b .. u. o.
1

') L. C~m·in levelét, melylyel a gyüléshez való meghívására válaszolt. Alig. Zeit. ~· Judentb. 1844. 549-51. 1. A levél 1844 . aug. 13 -áról
~an ~el~ezve,_ s rnmthogy Chorin akkor már ágyban fekvő beteg volt,
l'kremkaval 1ratta azt; l. Orient 1844. 400. l.
.
") A ra~bigyül~sről _~zóló és n.z Allg. Zeit. d. Judentb. és az
Onentben megJelent kozlemenyekben p k 8 k""
Baksra van ferdítve.
a
ovetkezetesen Bács-ra "agY

gyors magyarosítására is «.l) Eszterházy tényleg azon utasít-ist
a dta az alispánnak, hogy a gyűlésnek mindenben se"ítségérc legyen és egy kerületi szolgabirót rendeljen ki oda~
A rabbigyűlés határidejeül l 844. augusztus 20-ika tüzetett ki, de a legtöbb résztvevő már néhány nappal előbb megjelent, hogy informálja magát. Köztük volt Kohn Schwerin
is, ki daczára 83 évének 2) nem restelte a nem éppen hosszú
utazást Bajáról Paksra. Mivel családja nem akarta. hogy
egyedűl utazzék, és ő maga is egy megbizható embert kivánt
maga mellé, a ki őt -- ki már nagyot hallott - a gyűlésen
tört én endőkről értesítse, kiséretére fölkérték tanítványát, a
komolysága és tudomán~a miatt Baján méltán becsült Schlesinger
DL L.- t, ki Hermann Abrahám. akkori paksi előljárónak veje
volt, akivel ipjának vendég-zerető házánál megszállt.
Vele együtt 24 ra.bbi jött Paksra, kikhez az ottani
'r abbi, Ungar J óeP) 25-iknek csatlakozott. Néhányan még vagy
25 más rabbitól meghatalmazást hoztak magukkal. hogy
-szavazatukkal őket helyettesíts~k. Nagyobb érdeklődést sem
Horovitz fáradozásai, sem .Mendel rabbi utazásai nem tudtak
kelteni. Többnyire csak a kisebb községek rabbijai jöttek eL
a nagyobbak közül csak a pápai, temesvári és szt.-miklósi
községek voltak képviselve. Szélesebb körökben ismeretes és
elismert rabbinikus tekintélyek, Kohn Schwerin és Aszód
J ebúda szenitzi rabbi kivételével, alig jelentek meg, mindnyájan azonban a régi irány hivei és miJ1den modern ujításnak
többé-kevésbbé határozott ellenségei voltak. A szabadelvű rabbik,
kik amúgy is csak a látszat kedveért kaptak irásbeli meghívásokat, egytől· egyig távol maradtak. miáltal a gyűlés határozott pártgyíílés jellegével birt, melynek el se titkolt hierarchikus törekvése napnál világosabb volt.
Kohn Schwerin ezen törekvést nem támogatbatta. Régi
modorú, orthodox rabbi volt ő is, de azért az ő conservativ
') L. Schwab levelét i. h. u. o.
' ) Az •Allg. Zeit. d. Judenth. c pápai levelezője (1844. 537. l.) a
• magyar rabbik e valódi Nestorát< tévesen már •90 évesneke mondja.
') Születési heh-e után Rechnitz Jóelnek is nevezték. E tuilós (;8
hékeszeretö ember, ki. a paksi rabbiságban Hurovitz utódja volt, ott halt
meg 1885. decz. 19·én SG éves korában. Düntv\!nyei (N"::l'~ il.:'~l'l 't:l
halála után jelentek m~g, Paks 1888.
10"
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álláspontja, mint fennebb ismertettiik, merőbben eltért amindennapi orthodoxiától. Hamarosan felismerte, hogy nézeteivel
itt egyedül áll és ann:\1 kevésbbé küzdhetne meg a gyűlésben
uralkodó áramlattal, minthogy nagyot hallott és ennélfogva
nem léphetett közbe idejekorán a tárgyalások folyamán. Ilyen
körűlmények között kétszeresen érezte az általa nagyrabecsült
Schwab Oroszl án távollétét. holott annak megjelenésére számított. Az éleseszű, kiváló talmudi képzettséggel biró, még
modern törekvéseiben is mérsékelt pesti rabbiban, ki egyúttt~l
a szónak is volt mestere, látta az akkor talá n egyedüli férfiút,
ki a gyűlés czéljait és Horovitz terveit meghiusíthatná. Azért
az augusztus 19-én délelőtt megtartott előtanácskozásban azt
az indítványt tette, hogy a gyűlés nevében sürgős meghivást
intézzenek Schwabhoz, és annak rögtöni átadására a néhár,y
óra mulva induló gőzhajón küldönczöt menesszenek Pestre;
a gyűlés hivatalos megnyitását pedig halaszszák el Schwab
jöveteléig, vagy visszautasító válaszáig.
E váratlan indítványnak megdöbbentő hatása volt. A pesti
rabbit annyira megtisztelő ujólagos meghívásba annál kevésbbé
akartak beleegyezni, mivel sokan éppenséggel szivesen látták,
hogy Schwab elmaradt; másrészt pedig Kobn Schwerin indítványát, ki hozzá még mint korelnök az előértekezletet vezette,
egyszerűen nem utasíthatták vissza. Minden oldalról arra
bivatkoztnk tehát, hogy a megnyitás a legközelebbi napra
van kitüzve, s ezt a határidőt, mely a szerenesés előjelű
keddre esik, meg kell tartani; a Schwabhoz intézendő meghívás tehát későn jönne, s azért czéltalan. Erre Kohn Schwerin
kijelentette, hogy inkább egy nappal később, de Schwabbal,
mint előbb és ne7kille kezdi meg a tanácskozást; ha pedig
indítványát nem fogadják el, a további tárgyaláRban nem vesz
részt és Paksot rögtön elhagyja.l)
A fenyegetés hatott. A gyűlés egyik tagját rögtön Pestre
küldötték, a hol még az nap este megérkezett. »Ez írja
. ') -~c~lesinger _11. L., K. Heh. fentemlített kisérője, és édes atyám
s:6Leh kozle~e nyom~n; v... ü. A~lgem. Illustrirte Judenzeitung 1860. évf.
b~: L Az Illető czlk~ t.obb . erdekes adatot tartalmaz a paksi rabbi-

.

gyulesre v~natkozóla~ ;_ ll'ÓJa >D. 8.< Hchwabnak, mint zsurnalista, hirneves fia, Schwab Dav1d,
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Schwab egy később nyilvánossá tett családi levelében l) _
átadta neke~, az egész. gyű lés nevében Schwerin Götz által
aláírt meghtvot, azonktvül e valóban érdemes bajai rabbinak
egy magánlevelét. E sürgős meghívásokkal szemben nem tartottarn illőnek, tovább is ellenállni. Kedden (auero· 20 -a· n ) regge l
gőzhajón Paksra utaztam•.
Másnap reggel, a hitközség ülésterm ében megnyitott tauácskozásban, melyben Schwab, Kohn Schwerin és Horovitz az
első helyeket foglalták el, legelőször arról folyt a vita, ho
.
gy
m1'l ye~ nye l ven vezesse'k a gy ül'es1. Jegyzőkönyveket.
Legtöbben
azt ktvánták: hogy ez »rabbinikus nyelven « törtélljék, mire
nézve _H~roVItz azo_n. körülményt tartotta dön tőnek, hogy ez
a »zsido nemzetisegi nyelv «, mig Schwab a mellett· érvelt
hogy a gyűlés jegyzőkönyvei oly nyelven szerkesztessenek:
melyet a nagy közönség is ért.
~á~· a_zon_ körülmény, hogy Schwab tiszta németséggel
tette mdJtvanyat, al,kalmat nyujtott a gyűlés nagy részének
a méltatlankodásra. Ugy beszéljen - mondották - mint e ·
g)
zs1'd'o ; s őt egyi'k"k
u od a k'1áltotta neki, hogy ne beszéljen mint
e~y ker~s~t~ny pap (galochisch), hanem mint egy rabbi, mely
kozbeszolasert Kohn Schwerin az illetőt rendreutasította és
nyilványosarr szemtelennek (chócuf) nevezte.2) Végül abban
e~yeztek m~g, hogy ~ községi jegyző németül vezesse a jegyző
konyvet, kesőbb pedig magyarra is fogják lefordítani.
A tulajdonképi tárgyalást Horovitz azon 'körlevelének
felolvasásával nyitották meg, melyet rabbi l\fendel körutazásában felmutatott, hogy a rabbikat megnyerje a paksi gyülés
eszméj ének.
, Ezután Horovitz megtette indítványát, melynek értelmeben az ország összes községei négy kerületre osztatnának
fe_l, melyek mindegyikében az illető helységek rabbijai által
valasztott három rabbi egy testületet alkot, mely mindennemü
vallásos ügyben dönt. Rabbiképesítő oklevelet jövőben csakis
e testületek egyike adhat ki, melynek hatáskörébe »a rabbi
587.

y

l.

') Löw , i. h. 200. l. köv.; v. ü. Alig. Zeit. d .•fudenth. !844 .

.. ~) A fönnemlített Scllle@inger és mások ,zúbeli küzlése nyomán.
chwab fiának fenntemlített czikkét. Alig. Zeit. d..JtHlenth. l8H;
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közs~ge közötti viszályok« is tartoznak. A metszők, a szófet·

és a tanítók a helyi rabbi felügyelete alatt állanak. A négy
kerületi bizottság minden harmadik évben nagy gyülést tart
melyben a megyék á ltal kiküldött rabbikon kivül az orszá~
minden rabbija részt \"ehet. E nagy gyűlésben megállapítják
egyebek közt az iskolák tautervét is, mely kiterjed a tóra,
a világi tudományok és nyelvek tanulására és az ifJuság nevelésére.
Ezen indit,·ányban semmi nyoma »a laikusok részvétének
és segítségének«, a mit Horovitz, ki azt Hollaenderhez intézett
levelében anynyira hangsulyozta, ugyancsak Hollaenderrel
szemben utólagosan úgy interpretált, hogy a java~lat a laikusokról hallgat ugyan, de nem azért, mivel őket kizárui akarta,
hanem csupán »félénk szerénységből. « 1 ) A tervbe vett rendszabályok egy zsidó hierarchia fölállitását tüzték ki czélul, a
községeknek, községi hivatalnokoknak és iskoláknak a rabbik
ellenőrzése, illetve főhatósága alá helyezését.
Ez indítványnyal szemben Schwab ellen-indítványt tett,
mely egy »rabbikból és laikusokból álló országos felekezeti
hatóság« felállítását, jó iskolák és zsidó kézmü- és földmives
társulatok alapitását és egy az összes rabbik által elfogadott.
hitoktatási tankönyv szerkesztését javasolta, mely tanykönyv
egyúttal »mintegy nyilvános hitvallás« lenne. Azután hathatós,
de mértékletes szavakban a nyilatkozatok egész sorát tette,
melyekben szem előtt tartva a korszellem szükségleteit, a
zsidóság ethikai követelményeit hangsúlyozta, hogy azt igaztalan gyanusitások ellen megvédje.2)
A háromórai megszakítással reggeltől estig tartó heves,
de eredménytelen tárgyalásokban csak Kohn Schwerin és
Oppenheiruer Hirsch támogatták Sch wab törekvéseit, de Oppenheimer csak kevés erélylyel és még kevesebb következetességgel 3)
mig Kohn, rossz hallása miatt, csak nehezen követhette a tár') • Aus Zurück gezogene1· (!) !;chüchternheit ;• L Horovitz levelét

l.'il

;. yalások menetét . .Mindazonáltal tartott egy hosszabb beszédet.
melyben Horovitz indítványát bntárazottan ellenezte és Schwabé
mellett érvelt.
E b.es~édne~ _eg_y _részlete, mely akkoriban szájról-szájra
szállt, elvt J.elentosegenel fogva, érdemes a feljegyzésre.
Horovttz ugyan1s az ő indítványát az elbarapódzó vallástalausággal okoita meg, melyet a legsötétebb szinekben ecsetelt
8 ez alkalommal ismételten használta a szentirás icréjét mel'
szerint »az Ürökkéval6 szőlőkertjébe rókák h·ttolt:k m' el 1~
. .
.
.
'
ye'
1
azt elpuszt~t~~k.« ! ~:ert szükséges, hogy betömjék é· kijavítsák
a szent szolo kenteseben esett réseket és st'rliléseket sőt mé,.
uj kerítést (geder) is kell vonni, hogy annál biz,tosabba~
megakadályozzák a rókákat további pusztitásaikban.
Fájdalom igaz, válaszolt erre Kohn Schwerin. hocr
rókák beférkeztek az ur szőlőjébe, s hogy abban pusztitan::.
De ha most a kerítés réseit betömjük, sőt még uj kerítést
vonunk a régi előtt: akkor a rókák sohasem jöhetnek ki a
szőlőből .és ott núnd~nt fognak fel dulni. Azért inkább nyissanak nekik rendes kiJáratokat a már meglevő keritésben, hogy
anélkül, hogy azt aláássák, a szőlőből ismét kitakarodhassanak
'
s igy megmentessék az, ami még épen maradt benne.
A Schwab inditványa és Kohn magatartása által megdöbbent gyülés e napon minden eredmény nélkül zárta be
tanácskozását, melyről jegyzőkönyvet sem vettek fel. A következő napon (aug. 22-én) a paksi rabbi házában találkoztak
a. gyülés tagjai, hol rendszeres tárgyalás nélkül akkép módoSitották Horovitz indítványát, hogy a voltaképi javaslatok
fenntartása mellett, a bevezetésben kihagyták, vagy enyhitették
a. ~allástalanságot és hitujításokat kárhoztató legkeményebb
~~teteleket, végPn pedig megtoldották Schwab indítványának
tobb pontjával, melyet persze elég ügyetlenül, sőt tapintatla.nul
fogalmaztak. 2 ) Egyuttal pedig kijelentették, hogy az ekkép
') L. Énekek éneke 2, 1.'\ és Hiralmak könyve 5.

Iti.

A Horovitz

1845. jan. havából, Allgem. Zeit. <l. Judent. 1845. évf. melléklet a 21.

szer~esztette alantabb említelt héber jegyzőkönyv bevezehisében is olvas-

un;z•hoz.
') Schwab indítványát l. u. o. 1844. évf. 565 1. és Löw Lipót i. h.
204-8 J.

hato:
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Horovitz fentismertetett határ"zati javaslatát végül mégis csak

á

.

~1N7ll

~-::~

o·~-= o•S:n~ c•:::p o·S~·1t' 1S~·

':"l
.l'l'i1W:"IS
) }, kemeny 1télet megokolásín·a.

OJ

utal<~k Xchwab fent idézett indit·

~ nyara, összevetve a rabbigyülés határozatainak utolsó pontjávul, meh" : egyebek közt előfordul : •iN jpnS 1N"' CJ · ' · t:lJ; •t•:-:- ~CN:"!
' N ('l~) "' N 1'1 H' ~ l /'l ' :: - ,, N l S:"l :l :"l " ll : C ' :l - 1 :: ~ St!' :l ; - t• N

nr::

KOli N SO II WE !tl!'( fóÜTz •

.. .1·u;]csen
vnndó egyeerr)•behi
,
t 0 h lt egr ro\
•
~
formulázott hatarozn. ' '
. ;k t , .-cszteni Ezen okmányt a
, · .··1 • elé fof!J:1 · c1·1 · '
·
temes rabb1g) u es
.
.
l:tirták mint abban maguk
•
bb'1k cr •m•lSUtan a' ' '
jelenlevo ra
e."J . .'
···tt k légyen össze.« 1) Csak Sch•ab
.
·1· 110 cry ne hw.ha JO e
ch smen ' · » ~
.k·
.,];; · ·ásuk at.
. t
lt-1. meg " " 11 '
és K ohn Schwerm _ngac '
,. ·t héber nyelven fogalmazott
1
9 ' 1·abb! által a an '
.
E
zen - "' l . , ' utólarrosan ne' met és magyar Jegyzőhatározatok a apJ an
' ~ l· a héber er edeti től, de maguk
könyvet szerkeszt ettek. melye '. k 2) K'vált a z utolsó pontban,
1
.. .
k
.
1
'
uyerresen
eltérne ·
1
kozt IS, ~Y ·_or , e . ~
án ol an kijelentéseket tartalmaznak,
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Hat hónappal az eredmény nélkül szétoszlott elso ~agy~r
ra bb.1gyu"l es
, u ta' n , 1845 · február 24-én , meghalt Horovrtz Pal
":l~~ ~~O'N Nl:"ll ~,;,:"l .:l 0 , i i,;, S :-r It'~·; Az alantabb_ említett ~agyar
és német jegyzőkönyvbe még többet vettek fel Schwab mdítványa1ból.
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•) .A. 24 r«bbi aláirásával ellátott t heber ok1ratot l. .A.ll~~m .. Z~ü:
d. Judenthums 1844 évf. 642-3 J. Az ettől merőben eltérő, alánas ne!kul!
német jegyzőkönyet l. u. o. 1845. évf., melléklet a 21. számh?z ; 21 evvel
késöbb ujból közli a Magyar Zsidó l. évf. (1866) 325-6 es 342-.3 !.,
még pedig Horovitznak, mint »a gyülés referensc-ének aláirásával es _a
meglehetős rossz nyelvezetre olykor még a tartalomra is vonatkozó. sz~
mos önkényes korrekturával (1. a köv. jegyzetet) . .A. valószinüleg szmte"
Horovítz tollából folyt, aláirás nélküli magyar •jegyzés«·t, mely, úgy
Játszik, fogalmazvány maradt, l. Magyar-Zsidó Szemle XV. évf. 373-6. L
A paksi rabbigyűlés elözroényeü·e és lefolyására nézve l. Schwab levelét.
Löw Lipótnál, i. h. 200. l. köv. j Allgem. Zeit. d. Judenthums 1844,
562-7. l.; Horowitz levelezés~it 1-Iollanderrel , u. o. 1845, melléklet a 21.
számhoz j Allgem. Illuatrirte Judenzeitnng I. 153. I. köv.
8
) Igy az Allgem. Zeit. d.
Judenthums régibb közlése szPrint; a
Magy. Zsidó ezt úgy fogalmazza, hogy >végül indítványoztatott egy
12 tagú rabbi-kollegiumnak, mint állandó vallási hatóságnak (Religionsbehörde) felállítása - mi azonban szintén késdbbi, érett megfontolásnak
fen tartatott. •

t
.;Jetének 49-ik évében. Vele eltemettetett a "It
.
. .. .
z a a 1a er vezett
uui.sodik ~agyar r abbigyules, melyet ugyanazon év október
hav~~an _ü-B u~á~ aka~t ~egtartatni. R irmilyen véleménynyel
Jeg,·unk 1s fellepese, elJ árasa és végczélJ. a felől
· b'
J
,
•
'
, annyi
IZonyos,
hogy ő volt az elsfl, k1 komolyan megkisérlet te " m
·d
ságnak tá n egyoldalú, de egységes szervezését. .. agyar zs1 6-

XI. K ohn Bchwerin 1848(49-ben. Életének utolsó évei.
Családi viszonyai. Halála.

Midőn Kohn Schwerin a paksi rabbigyülésen mint a
magyar országi rabbik Nestora « szerepelt, már messze túlhaladta az emberélet rendes határát. A korabeli nagy rabbinikai
teki ntélyek egymásután sirba szálltak, s ő volt az egyedüli, »a
ki közülök még megmaradt, hogy csillapítsa a tudni vágyók szomját«. .Az ország minden vidékéről, Szófer Mózes halála után
Pozsonyból és környékéről is, épen most mind sűrűbben fordultak hozzá, hogy bonyolódott vallási kérdésekben döntsnö
vagy felvilágosítást nyujtson. 1) És ő pontosan és rendesen sajátkezüleg felelt minden hozzá intézet kérdésre, mert korához
képest mindvégig bámulatos testi és lelki erőnek örvendett.
J óliehet soha sem járt fürdőhelyre, hanem teljes életé n
át szakadatlanul folytatta hivatalos működését és tanulmányait, komoly beteg nem volt soha. Egy s1í.lyos sérv, mely
ülő életmódjának volt következménye, ugyan ismételten bántotta, néha veszélylyel fenyegette, de szivós természete mindannyiszor kiheverte a bajt . .Az aggkor fogyatkozásai közUI
csupán a nehéz hallás mutatkozott nála. Nem nagy, de tagbaszakadt alakja bár meghajtott, de azért még mindig töretlenül viselte éveinek rendkivüli terhét. Ránczok ált!tl alig
.
') Jellemző egy Schiclc S. L. által Pozsonyból tp"oS hi) hozzá
lntézett kérdés (egy tóra-tekercsben talált hiba ügyében), melybűl a ki>vet.kező mon•latokat emelem ki: 1;•n1S•SJ: 1',1C' Clt':-1 •c-;~1 C';lNJ,, :1~

ti•pSN .,:,:
:"lb•S!:iS ,,v

S1N~t~S nz;_, :-r;oJ ·~ SN1 ,N'i1n:: l"llic-S ,,,n~:~i;i i-'S:-r 10CN:
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ugyanebből

l';N: ;
az esztendöböl elüttem fekszik
egy Válólevél helyes kiállítására vonatkozó kérdés, melyet a Duna-Hzordahelyi
hozzá. rabbinátu, elnöke, Bonda Wolf, hasonló megokolással inté1.ett

DH. KOliN SD!ll):;L.
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barázdált, a beszéd hevében élén ken lápiruló :u ez a, me l
mindvégig megtartotta üde szinét, és még hnjlott korában i~
fekete hajfürtei feltünően elütöttek hófehér szakállától, melynek
ezüstszálai egészen melléig értek. »Szeme nem homályosodott
el és nem fogyott el ereje«. Levelei és feljegyzései még mindig a régi egyforma, apró írását tüntették fel, s az éjfél rendszerint még ruindig foliánsai mellett találta őt, a nélleül hogy
Yalaha szemüveget használt volna. Még mindig serényen végezte
hivatalos teendőit 1) és éber figyelemmel kisérte a családjában
és köz-.égében történteket, a szabadságharcz kitörése óta pedig
szenvedélyes érdeklődéssel követte annak válto~atos eseményeit.
Az akkor már nyolczvapnyolcz esztendős aggastyán egész
szivből megszerette az országot, melyben 51 év előtt nyájas
otthont talált, és nyiltan hirdette hazafias érzelmeit, melyeket
környezetében is ébresztett és táplált. Ö és családja, valamint
községének számos tagja ezüstöt és ékszereket tettek le a
haza oltárára. 2 ) Két fia mint nemzetőr vett részt a katonai
gyakorlatokban. Az ifjabb, Mayer Lőb, teljes egyenruhát és egész
kis fegyvertárt szerzett be magának, mig az idősbik, az én édes
atyám, beérte a csákóval és kaszával, melyeket én, ha a bajai
vásártéren tartott katonai gyakorlatok véget értek, mint nyolczéves fiú, nagy ajjal-bajjal s még nagyobb büszkeséggel olykor haza szaktam czipelni. Az 1848. julius havában az
ó-kéri táborba indult bajai nemzetőrség sorában, majdnem
minden fegyverfogható bajai zsidó volt található, 3 ) köztük Kohn
Schwerin két fia is, kik később azon magyar seregben is
szolgáltak, mely a szerbek által megszállt szent-tamási földsánczakat ostromolta. A zentai szörnyű vérfürdő után, hol a
szerbek a zsinagógába menekült zsidókat, köztük Dllmann
rabbit, a legkegyetlenebbül lemészárolták, a vérszomjas ellenség közeledtének hírére, a lakosság nagy részével Kohn
'J Előttem fekszik egy ujévnapi zsinagógai beszéde, melyet mint
majdnem 89 éves aggastyán 1848. szeptember havában irt n",l'\ 'It' ,'1"+)
(-~,It' l'\j)'Pii i:i1ip•) Hasonlóképen cseleke<lett Perls Mózes bonyhádi rabbi, ki szigorú orthoilox létére nyilvánosan beszélt a magyar ügy érdekében s annak 12 lat finom ezüstöt aj{mloti fel. L. Einhorn J.: Ung. Israelit 1848107. l.
3)

L. Einhorn : u. o. 139. l.
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csak csalódásokat és keserfiséget hozott.
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Schulhof Csehországban, egy Saatz melletti faluban sz~l tett 18ll-ben. Kora özvegységre jutott anyja mint házalonő
') L. PQ/lák Manó: A. hajai zsidó hitközség iskohíinak története
(}3aja, 1896.) 1 o. és 60. l.

l 'il

kcsenesen kereste kenyerét, és ő és öt apró testvére hihetlen
nélkülözések közt nőttek fel. Oktatást c:;ak a héberben és
talmudban nyert és csak tizenötödik évében tehetett valamagánvizsgát a pilseni
negyedik osztál áróL Késélbb az akkor hires nikolsburgi talmudiskolába került
mint a legkiválóbb tanulék egyike sok éven át élt Banét
Márk, országos főrabbi házában, kinek utódjától, Trebitsch
Náchumtól a »Morénú« czímet kapta.I) Onnan Prágába meut,
hol mint rendkivüli egyetemi hallgató előszeretettel eljárt
Zimmermann bölcsészeti előadásaira, és talmudi tanulmányain
kivűl sokat foglalkozott héber nyelvtannal, bibliai exegesis el
8 a la.tin és franczia nyelvvel. H erz Hamburg, a zsidó iskol ák
akkori főfelügyelőj ének bizonyítványa szerint, egy ideig mint
tanító, jó sikerr el müködött az ottani zsidó iskolán ; azon·
kivűl sokat érintkezet az akkor Prágában élő Zunzzal, ki
neki fényes bizonyítványt állított ki k épességéről és ismereteiről.2) Prágából, gyakran gyalog, Bécsen és Pozsonyon
keresztűl Pestre jött, hol hosszabb ideig mint magántanító
és nevelő élt. Itt ismerkedett meg vele Kohu Sclmerin fia,
:\Iajer Lőb s annyira megkedvelte, hogy legifjabb húgánt"tk
férjül szemelte ki.

~ogy

kerület-főiskola

Js

Kohn Schweriu kezdetben ellenezte fia tervét. mert azok
után, miket Zipsorrel tapasztalt, még kevésbbé akart olyan
vöt, »ki csak mint rabbi lenne képes nejét eltartani «. Az ilyennek ugyanis nehéz a helyzete szemben az elhurapodzó vallás·
talausággal és a tóra nem-becsülésével; ő maga már öreg s
isten elszólíthatná őt még mielőtt veje állást talált volna:
»akkor pedig «, így írja egyik levelében, szerencsétlenué tettem
volna, - mit()l isten mentsen, - legifjabb leányomat és azt
a tudós fiatal embert is nyomorba döntöttem volna «. Midön
azonbau fia ennek daczára Schulhofot Bajára küldte, az akkor
..
') Egy ajánlólevélben, melyet Kohn Schwerin ad?tt neki, egyebek
kozt a
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vo tak, azóta elvesztek.
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mtir 82 éves ember, gyermekei és ho~zátartozói unszolására
vé•Tre beleegyezett, hogy vejeül elfogadJa őt.
,
" l\linthogy Schulhof, azt írja 1848 f~br. 22-~n Schwabnak,
»gazdag ismeretekben és a tóra ~u~.ományaba_n«,_ ;obb nyelvet ért,
magyarúl is tanult és iskolal ugyekbe~ lS Jartas, a ~ellett
már is rabbiképesítő bizonyítványnyal b1r• azon remenynyel
kecsegtette magát, hogy ve3e, ba az ~ vezet~s~ alatt ~ég e~y
ideig folytatja theologiai tanulmányait, legkesőbben barom ev
mulva tehetséo-ének megfelelő állást nyer. »De azóta, - így
fnlyta~ja. _ közel 4 év múlt el, s vő~, még mindig ne~
kapott állást. hogy családját s két fi.a~skaJat ~ltartha~sa, e~
pedig olyan vagyok. mint a fogoly, kl nem bu· magan seglteui. s nem tudok megszabadulni ettől a nagy gondtól. Mert az
aggkor gyöngesége erőt vesz rajtam, s én nem tudom, mikor
közelg halálom napja.«')
.
S e »nagy gond« nem hagyia őt el élete végmg. Scbulhof, daczára sokoldalu ismereteinek és daczára Kohn Schwerin meg hozzátartozói és barátai minden fáradozásának, nem
kapott rabbi állást. A legtöbb akkori magyar községnek tiszta
németségénél és modern ismereteinél fogva, kelleténél művel
tebb, sőt »túlfel világosodott« volt; viszont a vallási lialadásnak hódoló községek, conservativ irányánál fogva, neki nem
voltak ínyére. Baján pedig kevés reménye volt, hogy egykoron
Ko h n Schwerin helyebe lép. »V öm. így nyilatkozik az
utóbbi egy bizalmas levelében - méltó volna ugyan arra,
hogy egykoron állásomban kövessen . . . - , de miután a
hozzámtartozók száma itt nagy és fivérern is tekintélyes tagja
az itteni községnek, sokan fogják mondani, hogy olyan rabbit
kell választani, a kinek nincsenek családi összeköttetései a
községben«.
Ehhez járult még, hogy Schulof egyenes, szilárd, olykor
merev jelleménél fogva, mindig úgy beszélt, amint gondolkodott, visszavonultan élt, sőt elzárkózott környezte elől, mely
nem tudta eléggé méltányolni sokoldalu ismereteit. Nem igen
értett és nem is igyekezett barátokat szerezni. Szónoki tehetsége csekély volt. A különböző alkalmakkor tartott beszédei,
') E levelet főtiszt. dr. Uíw Immánuel szives volt rendelkezésemre
lJOcsájtani.
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E g~ndhoz még ne~éz megpróbáltatások járultak. Leaidősebb leanya, Hanna, kJ mintaképe 'I'O]t a J'ámbor l
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, , k 'l "
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, emon o.
csa k h ~z~na · e o _zs1 o nőnek, alig 40 éves korában halt
meg. RoVlddel ezutan (1848. márcz. l-én) elszólíttatott felesége, ki közel 52 évig volt hüséges élettársa N
k,
.
. , ,
.
· ... emso ·ara ra
-élete v1ranyaban h1rtelen halállal múlt ki ifjabb menye, kinek
ra,vaialán az akkor már 90 éves aggastyán megrendítő kifejezé st adott a maga és családja fájdalmának.
uyaina

E gondok és csapások végre megtörték a férfiút ki az
emberi élet rende~ határát annyira túlhalad ta. Léptei' bizonytalanok lettek, es csak a nagy ünnepeken és néhány »jó
szombaton« mehetett a zsinagógába; rendesen házában tartott
istentiszteletet. De szelleme friss és élénk, kedélye derült
mar~dt. Kö~nyezetével, melynek lehetőleg kevéssé igyekezett
t~r~ere l_~nn~ sohasem éreztette az aggkor szeszélyeit és mindvegJg gyonged és szeretetreméltó módon bánt családja minden
~.~yes tagjával. Szombat- és ünnepnapokon mindnyájan hozzá.lO_ttek,_ hogy a szokásos áldást vegyék tőle, velök volt tanítvany~1 és községének több tagja is, kik ájtatosan hallgatták
sza~alt, ha tudásának és tapasztalatainak bő forrásából merítve.
maJd oktatta őket, majd elbeszélte élményeit. Nemzedékeket
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Inent t . ereskedö keservesen keresle kenyerét, késűbb Lovasher~nybe
halála an~tónak, majd ismét Bajára tért vissza, hol Perles Barneh A.
haváb utan rabbisági ülnök lett s mint ilyen halt meg 1 8í~. tleczemlwr
3
tud. a~:· l ~ .éves korában. Sclmlhof Lipót, párisi cs illagí1sz. a ma!I:Y·u·
l emJa le,·elező tagja. az ő legillösebb lia.
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látott jönni és menni, és megelégedéssel tekinthetett hosszúi
és tiszteletben gazdag múltra, aminő csak keveseknek jut
osztáiyrészül.
Előttem fekszik 184í körüP) sajátkeziíleg írt végren,
delete, mely következő kép en kezd<ídik:
»l\IinthO"Y a föld olyan, mint egy szinpad, a hol minden·
ember eljátszs~a a maga szerepét embertársainak majd tetszése, majd gáncsolása és rosszalása közt : az én i~már 84
évi és 4 hónapi földi szereplésem fölött kortársalm fognak ítélni. Annyit tudok, hogy a legutolsó 35 év alatt.
melyben mint rabbi kellett szerepelnem, .azok, ~ik <íseik szent
vallásához ragaszkodnak, és azok, a klk attol elpártolnak.
különbözően ítéltek meg. De azért úgy tudom, hogy a becsületes és egyenesen gondolkodó emberek mindig szerettek. és
tiszteltek, a miért egész szivemből hálát mondok a vüág
mÍI1denható kormányzójának«.
Ezután következnek a házáról és egyébb javairól szóló·
rendelkezései, melyeknek életfogytig tartó haszonélvezetét nejének biztosítja. Majd azon óhajának ad kifejezést, hogy gyermekei ne házasadjanak össze kohanita családdal, mert az
ezekre nézve fenálló szigorú házassági törvényeket gyakran
nem tartják meg. továbbá ne kössenek házasságot olyanokkal, kiknek anyjuk, nagyanyjuk vagy dédanyjuk elvált nő volt.
»Temetésemmel - így végzi - ne siessenek nagyon, és midőn
hullámat megmossák, gyertyával égessenek térdeim alatt, hogy
teljesen meggyőzödjenek halálomról«. Utóbbi határozata azon
akkoriban még általános szokás ellen irányult, mely szerint az
elhunytakat lehet<íleg még haláluk napján temették el. E vallásosnak tartott régi szok:is alaptalanságát és helytelen voltának
kimutatására saját személyében akart példát adni. 2 )
E végrendelethez 1850. márcz. l-én toldalékot írt, melyet
e szavakkal vezet be. »Miután várakozásom ellenére derék.
erényes nőm - béke reá - jóllehet én sokkal idősebb >Oltam, még életemben halt meg, házamat illető rendelkezésemet
1
) Következik a nem keltezett végrenilelet tartalmábóL
') Vejének, Schulhofnak, szóbeli közlése alapján. A régi bajai
eltevra-könyv halotti lajstromában min<lvégig található a későbben las·
sanként ritkábban feltűnő megjegyzés: 01\::l 1:l •:lp•1 · · · J'lö
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n~kem_ IS egyetlenegy., Ist~nem. volt, ki mindig kegyelmében
reszesltet t engem, illiert IS mmdig hálás voltam iránta és
amiről még halálom óráján is egész szivvel fogok megemlékezni«,
Ez az óra csak két évvel később ütött neki. A nélkül
hogy előbb beteg lett volna, 1852. január 13-án nem hagy~
hatta el ágyát. Még előtte való napon, szokásához híven
kénő estig tanulmányozta a talrundot; most is csak gyönge~
ségről és bágyadtságról panaszkodott, s a meghivott orvo ok
sem állapíthattak meg semmi betegséget. Életének napja. a
talmudi képbeszéd szerint, úgy aludt ki, mint a mécses, mely
f~le~észtette az utolsó csepp olajat. H ossz ú, de könnyü utolsó
f~~d1, küzdelme alatt, családján és n. ebevra elöljáróin kivül,
koz:;egének tagjai is, kik időközönként egymást fölváltották,
ott voltak halottas ágyán. Csütörtökön, 1852. január J 5-én
3
:st_e '45 órakor lehelte ki jámbor lelkét, miután kilenczvenedik
evet túlhaladta.
Temetése, végrendeletében kifejezett kivánságáhot: képest,

n~m a következő napon. hanem vastirnap, január 18-án ment

~~gb.~. Egész községe, valamint
.~ldottsége és tanítványainak,

a szomszéJos községek számos
meg tisztel6iuek tekintélyes
tomege
,
, es
, a
. k"o ve t te'k koporsóját, de sok k ere~zteny
po lgar
v,
k~ro,si hivatalnokok is utolsó útján kisérték a köztisztel~tbeu
mult aggastyánt, ki a városnak Jegöregebb lakosa es az
~J,I.Gy
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.. ·" el·' hn" r·mi nrzhat
ottam· 1;:ozse"n
' \-1' óta széltében hires rabbiJ'n.
.
volt.l)
A "l'ászmenetet két unokúja nyrtotta meg; az egyik
fekete pár~~án vitte a »tórát-kohánim • czi~ű könyvet, me~y~t
élete utolsó éveiben legbu zgóbban tanulmanyozott, a masrk
a botot, melyre menésközben t ám aszko.dt~! szakot:. A ko~orsóval
hétszer kerülték meg a zsin agógát, mrk~zben ,mmden kormeuet
után harsányan megzendült a búgo sofarszo. VeJe Schulh?f
és három tanítványa: r abbiülnöke, Perles Ba:uch ~·· Valentm
Simon jnnkováczi és Blitz Mardecháj hezdám rabbr tartották
a gy;í.szbeszédeket. Amint azt kivánta, neje mellett lelte végső
nyughelyét.
.. .
.
. , .
A »magyar rabbik Nesztora « fölatti gyasz mely es altalános volt. Sokan tanítványai és tiszteléh közül halálának
hírére szétszaggatták ruháikat, mely gyászszertartás különben
csak a leaközelebbi és legdrágább rokonok elhúnytakor szokásos . .Az o~·szág legtöbb községéiben gyász-istenitisztelettel és
emlékbeszéddel ünnepelték emlékezetét, s az irányában tanusított kegyelet többek köztabban is nyilvánult, hogy községében és egész Bácsmegyében a halála után következő évben
sz ületett :fiúk Jegnagyobb részének az ( Eljákim) Götz nevet
adták, mely név - a polgári életben rendesen Géza felel
meg neki - a déli Magyarországon azóta a leggyakrabban
előforduló zsidó nevek egyike.
Áldás a jámbornak emlékére!
Budapest.

DR. KouN SütrrEL.

' ) Sirkövének héber é• német felirata - az előbbit veje l;ővy
Fülöp. az utóbbit dr. Lernberger Henrik írta - egyaránt áHítják, hogy
55 évig- vezette a bajai községet (1;/11)1 ;,;l!' ;, "; i11!.''~ ~:ll!.':l Sm~ • eilf Lustra fast•), tehát 1797-től számítanak, mely esztendőben megnősült és Baján letelepedett hol azonban, mint láttuk, !815-ig mint
magántudós élt. Ezen tény ujabb bizonyíték azon régi igazság mellett.
hogy a sírköveknek sem szabad vakon hinni.

EGY NEHÉZ TALMUDI HELY.
Szánhedrin traktatusában 59 a lap on olvassuk R. J ochauan paleszti niai híres ámorának következő tételét :
Egy kuti (bálványimádó), ki a tőrával foglalkozik, h<\lált
érdemel, mert irva van (M. V. k. 13,4): " A tórát nekünk
par ancsolta M~ze~, ö:ök~ége (az) Jákob gyillekezetének «. A
talmud erre kerdest mtez egy baraJtából, hol R. J. tanának
épen ellenk:zőj é t _olvassuk. R. Meir ugyanis azt mondja :
»Honnan kovetkezrk, hogy a bálványimádó idegen is, ba a
tőrával foglalk<?,zik, olyan mint a f(ípap? l\Iert irva v11.n (M.
nr. k- 18,5): Orizzétek meg szabványairnat és törvényeimet.
a melyeket az ember gyakoroljon, hogy általuk éljen«; ott
pedig nincs szó sem kohenről, sem lévirdl, sem (közönséges)
izraelitáról, hanem csak embe?-röl _: ebből tanulhatod, hogy a
bálványimádó idegen is, ha a tórával foglalkozik, olyanná
lesz, mint a főpap.
A talmud ugy egyezteti meg R. Jocbanan tanítását
R. Meirével, hogy az utóbbi is csak a hét noachida-parancsolatot érti, a tóra egyéb részével pedig szerinte is, nemcsak
hogy nem érdem, ha a pogány vele foglalkozik, de szigoruan
tilos is.
Nézzük e16szö~: is R. l\Ieir tanát úgy, a mint a barajtában előttünk van. O is mint R. Joch. a tórával való fogla/kozásr6l (:-ti1,,:l pol))) szól ugyan, de egy pillanatig sem lehe~ünk ő nála kétségben az iránt, hogy alatta a tóra követését
es gyakorlását érti, mert hisz a bibliai vers, melyre hivatkozik, a parancsolatokat gyakorló emberről van szó ,,C'll' ·c-N)
011
(l,
N. És valóban a Szifrában, !t honnan a barajta idézve
van :"1~1•i:l p01))1 helyett ,,"~1i1,, 1'1N ,,C',~'l szavakat olvassuk.!
Ezek után azt hisszük, nem lehet R. .Meir szavainak
más értelme mint a következő:

--

s.
~ zsidó származás nem szükséges, hogy valaki jámboraga altal oly magasan álljon akár a főpap, hanem bármily
nemzetségü ember teljesen üdvözülhet, bt\ a tóra parancsola-

<>é.
.: Rogy a Szifrában R. Jirmija van R . )!e ir hely(•tl, a U1rgy lényP " le kozömbüs. L. Toszafot id. talmuu helyén '· v_ C:,lo(;,
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Init hi,•·n gynlwroljn . A mi m:ír mnRt R. .Tochan(tnL illc!li,
tnu:íuak .~ppens!-ggcl nc111 yo]nn értclnw, lm azt jelentené,
!Jog: n JJI'Jl\ t.si 1ló 1,mírmat.tísn crnhcr, ~~a a tóra 7 H~achicla
pnr:llll' (tn ki\'iil :t töhhiekc•i i: gy:dwrol.Ja, sulyosan vetkezik.
.\l Prt n ki H;r. rgrs;r. (Ót'IÍt ldivc•ti , az igaz proselytává les;r. 8
r d CH :tk nem vona tko:dwtik IL .J oc h. tétele. Azért azt hisz..,1.iik, hogy IL .J oe han an oly húl v:iuyimúdó idegenről .szól, a k
a t6níval rsup:ín •foglnlkoúk «, mngyarázza belátása szerint,
a n\>11 ill. ho~y kiivctné is. C1.élja ily módon csak a vall:í.s:tlnpitas ldwt. Igy él'tve R. .f. tételét, hasonló volna szelletnh·o uér.vc ahhoz, mclyct az ugyanakkori időben élt Simon
hon L:íkis· tól olvastmk (u. o. 58b), hogy t. i. a bálványimádó, ki szombatot tart, b~tlált érdemel. A versek, melyek
mindkri Amora részéről idéztetuok, alig tekinthetők másnak
mini úgynevezcit »támasziékoknak «. Valósággal mindkét Arnora
1tzok rllNl fakad ki, kik ~• zsidó vallást egy másik uj v;Jlás
:tlapilására akamák fölhasználni. Későbbi idő_ben a két Am~
r:ínnk valódi ezéizatát már nem ismerték s mnen származtk
a talmudunk eltérő fölfogása, mclyet föntebb idéztünk, melyet
azonban kielrgitőuek nem találhatunk A már mondottakon
kivül nagyon feltünő, hogy a talmud a kifejezést 'li:l pon' a
tórn gyakorlására érti, a mit tudtunkkal sehol másutt nem
jelent. Dc ép oly kevéssé elfogadható az emlitett barajtának
a talmud által olyatéu magyarázása, hogy benne csak a 7
noachidu. parancsolatról van szó, minthogy e szerint a »gertosáb« és az igazi proseJita közt mi különbség sem volna.
Végre föl em litjük még Maimuni ide vonatkozó decisiój:ít. melyct felette homályosnak találunk.
A Királyok szakaszában 10. fej. 9. §-ban olvassuk:
•A bálványimádó, ki a tőrával foglalkozik, halált érdemel.
Ne foglalkozzék csak a 7 parancsolattal. Hasonlóképen a
bálványimádó, ki azorobatot tart, ha valamely köznapon is, a
ll\elyet ő magának szombatnak avat, halált érdemel és ,még
inkább, ba egy egészen nj ünnepet rendez be magának. Altalában : nem engedhető meg, hogy uj vallást alapítsanak és
maguknak parancsolatokat csináljanak, hanem vagy legyen igaz
proselyta (p1:.t -,~) és fogadja el az összes törvényeket vagy
maradjon meg az ő tana mellett és ne tegyen hozzá s ne
vegyen el. Ha pedig mégis a tőrával foglalkozik vagy szom-
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l "• az na a nem
tudJuk meg. Mmt lattuk, háromféléről beszél : j).::t• 'N, ;,·~j):: ~ ..
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ba M~tmunmál ~z 1dezett utan kovetkező paragrafust olvassuk,
wel y tg y hangzik: »Egy noachida a k; a to' ra
'b
.
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'
egye paran(a
7 krvul) gyakorolni akarJ·a a végbo"l h
·tem·
csolatatt
.
,
.. . ..
, ogy Is
.1utaJom ban reszesulJon,_ u_gy nP.m gátolják meg abban. hogy
azt a parancsolatot tel Jesitse előirás szerint stb .•
Ebből tehát az következik, hogy a nonehidának nem kell
az ö 7 parancsolatánál megmaradni, hanem tetszése szerint a
többiből is válogathat, a mi világos ellentétben áll az előbbi
paragrafusokban moudottakkal.

0

Székesfehérvár.

Du. STE!NJ!E!tz J AK.AB.

MEGJEGYZÉSEK DERECH EBECZ TRACTAT"CSHOZ.
A Derech Erecz tractatus magyar fordítását 1) egy haszszabb tanulmányom követte, melyben e kicsiny. de sok tekin~tben !ontos talmudi könyvet megvilágítani igyekeztem. 2 )
anulmanyomat Bachet· Vilmos tanár úr kitünő észrevételekre
'lt
_ me atta, 3 ) malyekkel a tudománynak ép úgy, mint neBud

') Talmudi Életszabályok és erkölcsi Tanítú.,ok, kiadja az l. ~L J. 'l'.
apost 1896.
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kem, szalgálatot t ett. Tisztelettel hajlok meg, valahányszor
Hacher tanár úr, nekem is mesterem, valamely tudományos
kérdéshez hozzászól, és azt teszem most is, midőn a saját
dolgozatomról van szó. Nem azért, hogy az utolsó szó az
enyém legyen, hanem abban a reményben, hogy többszörös
megvilágítás által még csak jobban tisztázódik a kérdés, bátor
vagyok a felvetett kutntlisi thémákhoz itt még egyszer hozzászólni, előre is k1j elentvén, hogy főczélom még így sem a polémia, hanem ink:ibb azon sok pótléknak a közlése, melyeket
utóbb találtam. :\Iinden iró emberrel megesik, hogy utólag
:;ok adatot talál, rnelylyel kezdetben nem rendelkezett.
Könnyebb áttekintés czéljából az előbbi t<~.nulmányorn
sorrendjében teszern megjegyzéseimet.
l. A traetettus jellege. Megkülönböztettem a Derech Erecz
törzsökét, mely mintegy a rnisna, a járulékoktól, melyek mintegy a gernánít képezile Példa gyanánt a Kalla talmudi tractatust hoztam fel, melynek egyik variatiója a Kalla Tetbbathi,
mintegy gemárának tekinthető. Ezen önállóan felállított tételt
előttem már mások is kimondták. 1) Régi auctoroknál a bennünket foglalkoztató tractatllsról is találjuk ezt a kife.iezést:
T, r::~~ ,., l"l1';lt'~. 2 ) Más, hasonló kifejezéseket magam is
már előbb felhoztam.
\l. A tractatus felosztása. A. nálunk dívó felosztás nem
azonos a régiek felosztásával, mint több példával illustráltam.
Ezeu példákhoz most még hozzájárul, hogy Mózes Alkábecz,
aki különben a tractatlls jelölésére N~n JiN~' ·~ nevet basznál, 3 )

r·N

' ) S. A. Wertheimer, Bote .MitZ.·ás6th (Jeruzsálem 1895), IJJ, !O.
') U. o. VI. daralJ: ~S:l 1'1::!0~ Ji;lt'~. A Derech Erecz tractatusról
így szól a kiadó: '~))Cl ·!:!o:l C'N.:l1~ j"'N ji1 l'l::ltl~ SCI Ji1'jlt'~ i'1
j'-N 1"1 Jijt:r~~ ,,.,. 1-.~Nl '"~l~ 1"' i~'C ·~ ~))lt' '"1 ö!j1' 1;•~;t, ö1~11t'l'l

li1~1'1 NSlt' j;1ll-. Wertheirner helyesen megjegyzi,
hogy e passus nem találtatik a mi Derech Erecz-ünkben. Oolaozatomban
más hiv.onyíték~úl ugyancsak következtettem, hogy a régi D:rech Erecz
szaka,zokból tubb elveszett (Revue XXXVI, 3S. jegyzet és ugyanott

S":l:.l 1'11C1'1 NSCI 1)) 1'11t:i

p. 45.).

. ') .Ruth-.cOl~mcntár ('lt'' Wilt') J, 21. l. Abrahams, a Steinschuei·
<ler-~elc unnep1 kunyvhcn, p. 72 ; ugyanarról Bacher, .Je?cisch qua.~·terly

Renew VJl,

GOS.
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és AbralJams u. o. X, 6GO.
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a Derech E. fzut~ ,3. :eljez)ete végéből czitál oly passust. mely
n<Hunk a 2. . vegen a 1.1

~~ ~ r:·~_T, ~itétel ér-~el~w. Kiindulva a szentirásból.
ahol ) Nö! S.. 1 1 t~lJesebb kJfeJezéssel találkozunk (.J ózsna
XXIII, 14 ; Genes1s XIX, 31), érdekesnek találom azon körülményt, hogy ez a kifejezés csak egysz.er fordul elő a midrásban (Exodus rabba c. 20, 11). 2) De '7::l nélkül is lecralább
a. determinál.ó ,,_vel, cs~k kevés példánk van. v. ö. r~~~ T,
ketszer PesZJkta 84b: J· Sabbat l :2 b :20. sor; Genesis rabba
c. ] !:l,3.

4. J. tmctatus forrásai. Szi.ikségesnek tartom újra viszszatérni egy bizonyítékra, mely D. E. eredetisége mellett szól.
Ez a tétel (Zu ta IV): ~,~ ~;·Nt:.' ,,,~ N~pc::: J'~1~'ö1 már I. Rabbi
.Jüda idejében existált; így mondja R. Jócbanan b. Bába
meczia 33a fent: 11 ~;lt't) n·;c•; -~~ ·~·::: >ez a misna llabbi idejében adatot.t elő.« Tényleg azonban H.abbi idejében sem úgy
hangzott, mmt előttünk van, hanern alkalmasint - csak a
név elhagyásával - azon némileg eltérő alakban, ahogy azt
.l· Sabbat 3 ) l 5c R. Simeón b ..Tóchaj mondja.4) Tekintve már
most, hogy ezen tétel, daczára annak, hogy R. ~imeon b.
Jóchajtól származik, Rabbi idejében anonym adatott elő,
amely tendentiát, t. i. az auctorok nevének elhagyását. D. E.
e részére nézve többszörösen kimutattam, ezt tekintve föltehetjü~;-, hogy az a lhbbi idej éből említett előadási mód épen a
fil Derech-Ereczünk szerkesztésére vonatkozik. Ebllől aztán
az következnék, hogy D. E . e része w~;)i1
St:• F~i) már
Rabbi vagy legalább R. ,Jócbanan idejében existált. Más esetből is azt következtettem, hogy R. Jóchanan már ismerte a
D. E. gyüjteményt (Revue XXXYI, +:~). A ,,,~ szóban R.

.,,cs,,

') A dolgot úgy magyarázom, hogy az I. fejezet két fejezetre oszlott; 1'1•~::~ '•i1•::1 !'11~~ 'l táravánál és nyelvénl-l fo«m nagyon küny·
"·
e .
.
uyeo , . f .
h
".l e.]('zetet képezhet. l\Iáské>pen A brahams, ::;tcl!lscbneider-Fest'C rift p. 73 , 2 . j.

') Hevue XXXVI, 37.
') Re,·ue XXXVI, 42. hibt1san J:,J.
ln. ., ') L.. l{asinak szerfclett bosszú, de igen érd<:ke~ magyar;izat(•t B~ha
3
is. ,,~·a. -- Ugyanc:;ak R. Simeon h. J. mon,]jtl bzúferim XY, 5. szenut
ten~~ a hely, úgyszintén D. E., hiányzik Buc her-nél. Al(atla der 'l'anuai' 92 • l. jegyzet.

:IIEGJEGYZÉREK DEREC'Il EREC'Z TRACTATt"-.IIOZ .

~im eón h.. l iicha.i jellegzetes tanmúdj:ít látom : őtőle való azon
mond:is: ·;;1i': ~:t:• ·:: (h. liittiu ri 7a) és ugyancsak neki voltak
:':i':-nak nevezett szcrzenHsnyei,l) ::uni alkalmasint ugyanaz mint
az ismert ··: p:~t:· ·-; ~.;S·:~. 2 ) Ha a :-li~ szót egyszerűen
:. móds:~.er~-nek fordítjuk, ebb{í] az következnék, hogy R. Simeón
b. .l. sajátos módszer szerint adott elő. A ~ódszer utján
nyert tételek vagy mondások - ezek a »Meclnlatha•. Tanul,i:ltok tételeimct - így szól tanítványaihoz - mert a7. én
tételeim válogatva lettek H. Akiba válogatott tételeiből; azaz
R. Akiba i válogatva közölte a hagyományos anyagot, de én
még jobban megválogatom. A Derech Ereczben közölt mond:ísra visszaténe, a :-li~ szót itt »módszerrel« fordítjuk. 3 )
:1. Blbe.-:zélö részek. D. E. rabba X. arról is megemlékezik, hogy R. Gamliel hogy viselte magát a fürdőben. A fejezet élén ima van. melyet a fürdőbe lépésnél kell mondani.
f}rdekes most már azt tudnunk, hogy Perzsiában, midőn ró·
mai (keresztény? görög?) fürdőbe vagy török fürdőbe mennek,
a zsidók mrg most is imát mondanak. 4 )
fi, A Tannáim és AmóTáim-ról irt részt Eaeher majdnem
tételről-tételre megjegyzésekkel kiséri (Revue XXXVII, 29~.
kk.). Sok tekintetben minden fentartás nélkül elismerem, hogy
igaza van. de annál jobban kiemelem azon pontokat, ahol szavaimat még most sem kell megváltoztatnom.
Az általam idézett Eleázar -l::ip:-1-féle mondásokból egyet
majdnem érthetetlennek jeleztem: j.:.:li 'Sli:! pllt' :1lt').'l A both di
R. N. versio II. c. :34. Ugyane mondáshoz Eaeher is kérdő
jelt tesz, Tannaiten Il, 503. Egy kis conjecturával, gondolom,
lehetne a mondaton segíteni: :'!lt!l-'(!1 ~légy ellenségeid támasza«
(p1w = támasz, l. Mandelkern concordantiáját; képletesen min-

') '":l j1ll~ll' •- ili~ 1\[idras Teltillim XXXVI, 8. p. 252. Buber.
V. ö. Hoffmann. Zur Ein!. in die halach. ~1idraschim p. 3. és Bacher,
i. m. II, 72.
') Buher i. h.
") L. fordításomat 18. l. és v. ö. Bacher, II, 92, aki azonban egy-

<;zer - szahad fordításban - azt mondja: die rechte Weise des Stu,,]iums ; másszor (höchste) Stufe. flzerintem azonban ;,SliJ :-li~ is csak
,jó módszer• ; csak azért nem :10' :-li~ vagy ;,:ma ·~, mivel ·~ első sor·
ban mégis csak ~n~rtéket azaz kiterjetlést jelent, amiben mint jelző a
>nagy< fogalom ülik.
•) Jewisch Quarterly Review X, Gl9.
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Jenesetre lehet így beszélni). Ezt is c~ak pótléknak hozom fel.
uert n dolgot magát Eaeher meg nem támadta.
1
R. Chidka említését felhasználja Eacher, horr az A_,.,.-_
1
· oYszaporítsa.
o'
dájáhan ezen t ann át'l
o k""oz~""lt mon d ásokat egygyel
'J'ermészetes, hogy a megJegyzés nem én ellenem irán úl
...,.,inthogy
nekem ama másik mondással a D · E . k ere t_Yb
'"
e Pn·
semmi dolgom.
Tehát
csak
academice
J. erryzem
meg.. hogy a
. ,
,
_
.
o
Bacher-1dezte mondas mar Stemschneider közléséből ismeretes: ,~;,; -::m~ II. 31. A név itten NPi'ii = ;,p',:';- = 'P'-:':'1:
v. ö. \Vellesz Gy., M.-Zs. Szemle X\~, 1-±5. .d.brahams is
(Steinschneider-Pestschrift p. 7 -t) a Codex Bodl. 380. jelzetü
] ). E. kéziratból igy idézi a nevet: :'IP"" ·~.i •-. ami nyilnii1
:;pi:1:1 akar lenni. Az Npi'ii és :1pi:l:i alakokban fenforgó hanertani törvénynyel ez idő szerint még nem vagyok tisztá.ban.
oly kevéssé tudom, hogy miért kapott a név a jeruzsálemi
talmudban görög alakot : opi:1;,; L szótáramat e szó alatt.
ahol J. Löw hosszabb jegyzetben szól e tárgyról.
A Rabba ll. fejezetében előforduló R. Jószét én 'S'SJ:'I
szóval egészítettem ki (Revue XXXYI, 218.). Eaeher ezzel
szemben azt állítja (u. o. XXXVII, 300, '· ö. Monatsschrift
XLII, 506), hogy 'Ol' ·~ 01'10 R. .Jósze b. Ohalaftha. A kánon
igaz, de reám nem tartozik. Dolgozatom ugyanazon egy darabjában csoportosítern a D. E.-ben előforduló Jószé-mondásokat
és. minthogy az egyik mondás az A. both di R. N. szerin~
,., ..,J,, R. J őszétól való, jogosan állítottam, hogy itt kivétele~en, az összefoglalás szempontjából, a Gálilbeli R. .Tószéról
van szó. N em fejtegettem ugyan ily módon a dolgot, de már
dolgozatom külső beosztásából is következik eljárásom oka. 1)
Legtüzetesebben foglalkozik Eaeher H. Izsák mondásával, a melyben az általam talányosnak mondott i':r1p fordul
elő (L M.-Zs. Szemle XV, 330. k.). Eaeher szerint j'li"~P anynyi mint i'"'"'P S.:m~.2) Tényleg azonban nem áll S:m~, és amig
az nem áll, a kifejezés ép oly csonka és l>talányszerüc. mintha
a fent idézett mondatban a szintén aram i:!:, ·S~·: helyett

ép

-

n . ') V. ü. Iuchaszin R. Simeon b. ,J. alatt {p. i9a London): Abolh
l . feJezetében a kánon ellenére 't:' 'i Ci!O nem R. J'imcou h .•Túchaj.
~nem

R

~

, ·. S. b. Nethanel, mert ott l;''jl)~ ,~,:i ":li.
.
.
az e . ) Igy akarja Bacher, és nem mint Kohut. j'll~1p '":~N. <le Juszen
gesz dal"abban ilyen tühbess?.ámu partit".ipinmok nmnak.

!70
csak "j:l:l"1 :illnn. Yagy lm ~no~;:, állna -,,;oS;:, ':i11_:J helyett
(Ih bba 11 ). ~Ii!1den ir6nnk kl.'! l ére:ni: ho~y a lnfeJe~és csak
ügy helyes. ha ':-:N is :Ul ruellett~, fukepen 1tt, a_hol mmt ~eg
je(l'yeztem (Heyue XXXY l, i3il. } 1), csupa ketszavú lnfeJe.zé~ek vannak: Nto~·o ·-~n ,:'1~:'1::: .s,~~ ,i11JS'N •n1p. Ha pedig nem
:u író írta a csonka s1.ót, hanem a szövegből kiesett (Bacher
nem jelú, hogy képzeli), mégis csak fu rcsa, hogy itt is, ~b?th
tli H. N.-ban is ugyanazon szónál ugy::mazon malheur tortent.
:3zerintem azonban nem történt semmi baj, mert a j'::.t'11p szónnk egymagában is biztosítok értelmet. A kérdéses helyen
minuenesetre személyj előlésnek kell lenr,ti: de hogy lehet j':.:i1p
egymagában személy. ha az c~ak j:::.t":P ~':JN rövi.dítése? ~is:en
a személyt a plu·nsis első tagJa feJeZI kl! Szermtem mar [ip
maiTában Yéve elitélendő cselekvés (mint j'll 1:-:;p·, 1'i1l:llt' )''ip),
am~dőn aztán r::.:·lp annyit jelent, hogy l>hunyorítók, hallgatózák. árulkodók « vagy más eféle. A felhozott vers: »Ne járj
mint rágalmazó a népedben« így igen jól illik. Magyarázatom
ellen Eaeher azt hozza fel, hogy utána :'li ••;, áll, egyesszámban. A kiadásokban (a vilnai Romrn-félében is) rövidítés áll:
;·;,, amit li •·;, móclon is lehet olvasni; a versnek egyes száma
termé~zetesen nem dönt, mert a verset készen találták. Hogy
mily keveset lehet ilyen incongruentiára adni, mutatja azon
körülmény, hogy egy pár sorral feljebb (Rabba XI.) há1·om
többesszámú alany után egyesszámú állítmány áll: •:.:::.:1p iiiN1
,JS,vS :'lY:! ~~·o :'1N1" 1l'N Nto~·o ·;~n, :'1~:'1:J ,s,,~, i11JS•N, csak Elia
vilna javítja: i'N1'1 FN.I) A dolognak magyarázata nyilván az,
hogy a felsorolás sablonszerü és az áll a 7":'1 olvasatra is, még
ha :'1i szót látunk is a rövidítésben.
Az Aboth eli R. N.-ból idézett hely (c. 31), ahol j':.:;1p
mellett L:l1N Sttt l'llN áll, egyenesen megerősíti abbeli véleményemet, hogy r:.:-1p mellé odagondolandó 0'l7N (j':.:;1pl. Ezen a
helyen, ahol az ember mint mikrokosmos van feltüntetve, a
sorrend is elönt. »Teremtett erdőket a világon, tererotett
erelöket az emberben: ez az ember haja. Teremtett vad állatot a világon, teremtett vacl állatot az emberben: ez a tetü
az embe=:_b~n. (Idáig még minclig a fejtető). Teremtett J'::li1p a
') Tószefta Bikkúrim a végén (p. 102. Zuckerman<lel) szintén
j'N~'i p-N, de b. Peszáchim 50b :'1N1": ll'N. Megjegyzendő, hogy e két
helyen nincsen "1iiN1, tehát az egyes szám nem vonatkozbatik arra.
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vilngnn. teremt.ett J'Y"'1p .az .~mberben: ez az ember fülei. cl)
t<' elülrő l a haJ után mmd.Jart a fül kö,etkezik. Csak most
következik az orr ( Dto1ii) . Racher szerint azonban a phra j ,
.. :;.:11p S•:JN, amely kifejezés - legalább S:N eredeti jelentése
~zerint 2) - a száj cselekvésé t jelenti, úgy hogy amaz összehasonlítcisban nem a fület, hanem a szájat várnánk, annál is
inkább, mivel az egész darabban nincsen száj. Eaeher zerint
tehát így kellene körülbelül: ['S:l1N] N"::! l oS1~·:: p~1p ['S:'N] N·:
o"1N Sttt 1'0 m 01N:J p. Ami pedig még ennél is jobban szól
Eaeber magyarázata ellen, az azon körülm ény, hogy hisz a
rágalmazás nem szükségképcn vagyis organice functiója az
emberi szervnek. H aja van embernek, ez normális: féreg van
az emberben, ez normális; az ember hall a füleivel (az én
magyarázatom szerint), ez normális; de az ember rágalmaz:
ez csak nem normális? De nézzük to,ább: Az ember lelwl
az on·ával, ez normális; 3 ) nyálka van az orrában, ez normális ; vizelle te van, ez normális; könnyei vannak, ajkai vannak, fogai vannak, nyelve van, nyála van, stb. - mincl, mind
normális és organicus eleme a.z emberi testnek ; ele a. rágal·
mazás sem nem normális, sem nem organicus Yalami. Az egész
clarabban alig is van más, mint physikai functió ; csak az e~y
C':-:)11' tanácsadók, a.hogy a veséket nevezi, fejez lá némiképen
subtilisebb functiót, de ez is rend es életnyilvánulása az embernek, amennyiben az ember ok zeríien j<ir el és eszes lény.
Ismétlem, a rágalmazás nem illik ebbe az összefiiggésbe. 4 )
7. A boldogokról szóló barajt ha. EliezPr, Abrahám szolgája, azok közül való, akik élve jutnak a paradicsomba (.Zuta
T.). Az okát, melyre nézve eddig nem birtam semmit felhozni
(Revue XXXVII, 4 7), megtal:íltam :t Mich·as .Ag:idában ed.
Buber l, p. 60: l) Mivcl (Izsák Hebekka miatt) h ü-iba gya.núsította
'Eliezert, aki pedig hűségesen végezte .Abrahám kültll:'tését,
') ltt is ;"il, mi,el az egész mondatra vonatkozik, habár 1';:N.
') Turlom, hogy némelyek ~zerint S:N = hallani, kiáltani.
') Jtt ecry dolaot kiharryok, mert uem értem jól, mi az 0"1N: :-t':n
:,~ Sttt
S~bbat l;lb Rasi azt mundjn. hogy a homlok viLigit
"s fénylik.

mn,; ;,;.

•) Bachert sem elégíthette ki er. a magyarázat, lllert m:'tst is pr<~
J>Ollál. Azt a pror)ositiót horry ''::lil'i = ctu·ioNi, szúttirnmhnn teszem
szóvá.
'
"
l
l
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~nlemes lrtt. hogy élYc jusson a pnrn,dicsomba.« A .Talkutnak
me~felelo helyén, § llH). fol. :n. fent, a dolog szörnyen feltüJ;(): ·n i,~, p:l o;~; ~nrS:-:1 •n pv p~ :-::.• pn:>' ;,~m :-::-"~n :-:~;,1.
8. J..'yelrezet és szöre_q. Zuta Yfll-ból a következő mond:üot czitálom : 1::l~, '::l ~)..' ') l:lJ..'':'II.) '1':"11. ' 1:'1 1• Bacber (Revue
XXXYll. :302) ezt így czitnlja: 1Y', 'f:ll;i j:öl-'1':'1 il.),,;,; '1:'1. Föl
nem fegyverzett szemnek a két citatum között alig van eltérés. Bacher: jp, Krausz '~; B. )'l-'1' plene, K. )"V' defecte; B.
·~S. K. ·~ Sv. És erre mondja Bacher: »il cite inexactement 2)
la sentence !« ::H ost már jőjj iink ezen szörnyü pontatlanságokkal tisztába. 1. r;, és nem j~ áll ed. Tawrogi (Königsberg
1805), Talmud Romm CWilna 1889), ed. Landau CWilna
187:2), Talmud (Yarsó 1868), Halachotb Gedoloth ed. Hildesheimer p. fi46 . j:l~'1' N1:-tt' ·~~) - nekem tehát mindenesetre
jogom volt úgy irni, ahogy irtam. 3 ) 2. j':V' defecte csak a kis
yarsói t almudban találtam. 3. 'f:l ~V e helyett: ·o~, tényleg
rrondatlanság nálam, most legalább nem találom egy kiadás"' sem. Amde
'
ban
Bacher maga ídéz egy olvasatot, melyben,
igaz. a phrasis kedvéért, így áll:
'0 ~V, a hiba tehát
mllam nem oly nagy, hogy kétszer kelljen kiemelni, hogy a
citatum rossz. - A mondat magyarázatát én csak futólag
említettem meg (tres briévement Revue XXXVII, 56) mint
igen »energicus« kifejezést. Magyarázatomat szószerint idézem: » . . . a j"., szó, a )""'N li, értelmében véve, jelzi, hogy
a practicus élet nagyon alkalmas az egoismus érzésének fejlesztésére.« Többet, mivel rövid akartam lenni, nem 1s bántottam a mondatot. Lefordítva így volnaamondat: »Örizkedj
attól az embertől, aki neked tanácsot ad a maga módja szerin t « (J. fordításomat p. 24). Ehez megjegyzem (u. o. p. 50) :
» önző szándék ból«. A mondatot tehát így értem: »Örizkedj
attól az embertől, aki neked önző szándékból tanácsot ad.« 4 )

!:li,

') Revue XXXVII, 56. a He és Jod között egy kis hézag (1:lll' ;,r"),
de nem oly nagy, hogy két szónak lehessen venni. Bacher mindamellett
conjecturál : j:ll-''~;"1~.
') Bacher is inexact móuou czitál, mert nálam '1:'11 áll, ő pedig '1:1
ezút czitál . . .
•) Oly csekélység az egész, hogy csak a kezem közt lévő könyveket
néztem meg.
') Bacher, akinek módjában volt a magyar fordítást is olvasni,
nem mondhatja tehát, hogy a magyarázat •défectueuse ou piutot incom-

c~zel a magyarázattal nem állok e"yedül R · t
.
·
•
~ • b
o
·
,tsl az mondJa
b. Sznnhedr~n l b :. a~ol _ugy-anazon mondat van: 1) ~ •."~o~;;,', a
maga hasznara = onzo szandek. J. E. Landan a D. E. zutácommentárban: 1i'j1::l11 'f:IS a maga
'd'
.
ll or.· irt héber
. . ,
mo Ja szennt
(mint én 1s ford1tot~am); Tawrogi: hüte dich vor selbstsüchtigen Rathgebern. En tehát legalább is a vulqa?·is fel~ ,· t
.
, . a··
.
lOg,ts
'adtam
. v1ssza, es mm . ossze. csak. azt igyekeztem megmagyarázm, hogy
menny1ben Jelenti az önzést, és e ezéiból úrr
vettem, hogy annyi mint y~:-: lii, ami tudvalevőleg a theóri~~
val szemben a practicus életet is jelenti, a practicus élet
pedig önző. Igy jutottam el a magyarázatomhoz. Bacher ezen
magyarázattal sze~be állítja a maga magyarázatát, melyet
Agada der Ta~~a~ten l,. 281. adott.2) Ezt a magyarázatot,
megvallom, azelott nem Ismertem, amit sajnálok ugyan, de
hát B. legkevésbé azon ember, aki ezt a körülményt hibául
róná fel. Ezek után, reménylem, a kérdéses mondathoz sem
a rossz citálás, sem a helytelen felfogás vádja ellenem nem
1: \;

JCJ ·

l"',

emelhető.

Bacher továbbá azt is kifogásolja (u. o. p. 303), hogy
személyére vonatkozó nézetét pontatlanúl citálom.
Az auctor kétségkivül legilletékesebb arra, hogy a saját szavait interpretálja, azt gondolom azonban, hogy e pontban seru
hibáztam. Bacher a Ben-Iraj és Ben-Szíra-hoz csatlakozó
Eleázar nevet a Szirach-mondások tradensére, Eleazar b.
Pedath-ra vonatkoztatja (Agada der pal. Amor. II, 12. jegyzet); én ugyanc5ak az Iraj nevet egy aggadistának, Eleázar
i~p:-t-nak ne-vével hozom összefüggésbe (Revue XXXVII, 60),
ennyiben mondhattam: A l'exemple de M. Bacher. Hogy lraj
egy aggadistával azonos, az csakugyan már a saját inventióm.
'Ni'V

P iTV~N

Budapest.

Dn.

KRAl'SZ SlliCt:L.

préhensible
c, vaay
»J'ól őrizkedik megmondani , hoay
mi volna akkor
1~
L
o
o
.-,, ('C;) 'C ~V értelme•. Ez utóbbit megmondom a Revue-ben, az
crthctlíséget pedig megadja a fordításom.
') Jalkut Levitiens § 616. fol. I75c alant.
') Í~rdekes, hogy Bacher itt ":V'~ piel-formát olvas és hibáztatja
Levyt, aki ez alakot nem veszi fel ~ szótárába, holott a piel-formát sehol
sern találtarn a kiadásokban.

1H

,JEUYZE1'EK AZ Ef,ÖZÖ CZ!KKHEZ.

JT<~G Y ZETEK k\Z EJi)zo CZlKKHEZ.
.A. szcrkesztéí úr szivessége rendelkezésemre bocsátotta,
mielőtt megjelennénck, azon megjegyzéseket, melyekkel Krausz
Sámuel a Derech Ereez-ről irt értekezését részint új adatokhl pótolja, nagyobb részben pedig az én észrevételeimmel
szemben védi. Igy módomban van e megjegyzéseket néhány
jegyzettel kisérni. a melyekben csak arra szorítkozom, hogy
némely pontot a szóban forgó szövegekben újonnan földerítsek
1. Krausz azt állította, hogy '01' ,, a
E. r. XI. fejezetében »kétségtelenül R . •Tószé Hagelili.« En arra utaltam,
hogy, ha nincsen párhuzamos hely, melybéíl mást következtethetünk, a jelzéí nélküli '01' ,, (tannaitikus szövegekben) mindig
J ószé b. Chalaftha. Erre mit felel K.? "M inthogy az egyik
mondás az A.bótlr di R N. szerint •S·S~n '01' ,,_től való, jogosan
állítottam, hogy itt kivételesen, az összefoglalás szempontjából,
a Gálil beli R. J ószéről van sz ó.« De azon mondásnak, mely
az Ab. di R. X 31. fejezetében R. J ószé Hage1ili nevét
viseli, a D. E. r. ll. fejezetében -~1~ pn~· •-; bevezetéssel csak
egy részletét találjuk és csak Krausznak föltevése az, hogy
p;;~· ,. a "'i rövidítés útján lett '01' ,,_ből. De akkor is, ha e
föltevés helyes, semmi sem igazolja azt a másik föltevést,
hogy a D. E. rabbának ugyancsak 11. fejezetében valamivel
alább olvasható -;~1~ '01' ''i bevezetésü mondás a Gáliléából való
J ószét vallja szerzőnek. Erre a mondásra nézve érvényes a
kánon, hogy jelző nélküli '01' ,, mindig R. J ószé b. Chalaftba.
És továbbá, ha K.-nak »összefoglalási« elmélete áll, inkább
.J ószé b. Kiszmát (vagy Koszmát) kellett '7olna neveznie, mert
ennek a mondásai, mint a talmud párhuzamos helye (Sabbath
l 52 a) mutatja, tényleg '01' '"1 név alatt olvashatók a D. E.
zu ta l O. fejezetében.
2. A világ és ember azon párhuzamosításában, melyet
R. Jószé Hagelili neve alatt olvasunk az Abóth diR. Náthán
31. fejezetében és melyből egy részlet pn~· ,, név alatt belekerült a U. E. rabbába, nehézséget okoz egy rejtélyes szó,
melyet kétféle módon kisérlettem meg magyarázni. Krausznak
egyik sem tetszik, hanein ragaszkodik elséí föltevéséhez, mely

J?·

szerint j'::l'ö1p szóhoz .m~n-~ :árgy . odagondolandó o·;;~. ezen
i:I';T~ j'll~1p alatt valam~ elo lenyt, allatot kell gondolni, mely a
nagy v1lághan az, a~n az e~berben a fúl, mert hallgatózik.
kémkedik. Hogy mar nyelvileg ez a magyarázat elvetendő ,
:roár egyszer kimutattam (M.-Zs. Sz. XY., :-331.) és nem akarom
az ottan elmondottakat itten ismételni. Épúgy nem ismétl
,
•• 1
em
.
.gaját kettéís ktser"etemet. De rechficálnom kell K.-nak azon
fölfogását, hogy magyarázatom szerint »amaz összehasonlításban nem a fület. hanem a szájat várnánk.« Hiszen én
világosan mond tam, hogyan képzelern a párhuzamot a rágalmazó.
delator és a fül között. Ide teszem újra szavaimat (M.-Zs. Sz.
XV., 332.): »A tannaita azt állítja, hogy a világon (az emberi
társadalomban) a rágalmazó, árulkodó az, ami az ember szervezetében a fül. A rágalmazó, a delator, aki az emberek
titkai, elejtett szavai után leskeléídik, hallgatózik, hogy följelentse, hírül vigye a hatalom birtokosainak, azoknak füle
gyanánt tekinthető.« - És másik hypotheúsem szerint (u. o.
:-333. 1.): ».A. ,curiosi' intézménye az volt a császári birodalomban, ami a fül az emberi szarvezetben; a fül is - a curiasi
módjára - k émkedik és értesít.« ~linek kellett K.-nak magya·
rázatomat saját világosan kifejezett fölfogásom ellenében másképen fölfognia, nem értem. Ép oly kevéssé értem K.-nak
azon ellenvetését, hogy >> hisz a rágalmazás nem szükségképpen
vagyis organice funotiója az emberi szerYDek.« Ezt ki állította? Ama párhuzamban a fül mint a hallás érzékének
organuma szerepel; és megfelel neki a világban a rágalmazó.
a delator, mint a kémkedés organuma. K. ~így állítja oda a
dolgot, mintha szerintem a rágalmazás (delatorkodás) az embernek és nem a világnak (értsd: az emberi társadalomnak.
közelebbréíl a 2. századbeli római császárság társadalmának)
volna a functiója. Sajnálnom kell, hogy K. nagyobb gondot
fordított arra, hogy megczáfolja magyarázatomat, mint ana,
hogy pontos tudomást vegyen tartalmáról.
3. A R evu e des Études J ui ves XXX Y! l. kötetének
!)(:), lapján K igy idézte a D. E. zu ta H. fej. egy mondását:
'!:l Sv ~llV' nb ··m ,,,,,, Itt 1. i::O~" ,,~ két szóban van nyomt~tva és a ' után nincsen 1. 2. 1~-, '!:l S~· áll i::l., '!:lS helyett. Ily
kis rnondatban van tehát két elég lényeges eltéré 5• úgy hogy
Joggal írhattam: »il cite inexactement «. Ue azt is mel-',-
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külömbst~g van. És anmíl is inkáb,b , vo~t Jogo.~ a 1:l~1 •;:h
· . t surg
... etn 1·· n1ert én épen ezen klfeJezes alapJan
magyaráz.
Jras
tam az egész tételt (Die Agada der Tanna1:en
28:·), ki. dul·asu 1 veven
· · ezt az ismert szólásmodot: 1..1r"S 1..:l'11 cS. E
m
· tom k1'keru"lte Krausz figyelmét, de ezt neki tényleg
magyaraza
nem rovom föl hibáuL De annyiban sajnálhatja ő maga,
a mennyiben magyarázatom szerint e tétel kifejezését. sokkal
• abb é1telmezéssel említbette volna a D. .E. Jellemző
v1·1 agos
. ..
szólásmódjai közt, mint a milyennel a Revue 1.. h. hsen
Francziául idézem az értelmezését: »le root j":1, pns dans le
sens de
j~1, indique que la vie pratique est tres propre
au développement du sentiment de l'égoisme•. Erről az. ér~el 
mezésről azt irtam (u. o. 302. L), hogy az »une exphcatwn
défectueuse ou plutöt incompréhensible «. Most is hiányosnak
és érthetetlennek tartom ; de elismerem, hogy ez a minősítés
részben az általa úgy nevezett vulgaris fölfogást is illeti. De
csak részben, mert Krausznak sajátja azon föltevés, hogy T,
ebben a szóban: 1:l~1 a. m. y•:-: ji1. Különösen erre vonatkoz tk
az érthetetlenség vádja, mert tényleg most sem értem, hogy
lehet a birtokragos 1Y11 szóban a y-::-: j":1 fogalmát fölismerni;
és ép oly kevéssé értem, miképen lehet a »praktikus életet«
az »önzőséggel « azonosítani.
Az Eleázár Hakkapár mondásaiból idézett e tételre:
j:l:l1 Sv::l p;w :"llt'))i megjegyzem, hogy az Agaela der Tannaiten
lJ. kötetéről irt egy birálatban (szerzője Oppenheim H.), mely
a Haczeiira héber folyóiratban (1890. 41., 46. és 47. sz.)
jelent meg, p1w azonosnak mondatik np1Wl'1-val. De ez ép oly
kevéssé kielégítő, mint K. magyarázata.
Budapest.
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K~~T TALl\fUD-:\1IDRÁ, I GÖROG SZÓRÓL.
l.

,,,:;)
'l'anrhuma 'ii'1 (ed. Buber 215. J.) és I. Rabba 9 . f.
6
a következő olvasható: 1':"1lt' [~l))'SNJ -:;)!SN ,., [•.:.·:~] ~-:;, ••:~ nt•y-:
[N'"l::l~SJ N'·::l~r" [j-'1nlll] .f1ii Sw ,,,~:l pS,,~: A zárjelbe~ a Rabba
olvasata van. Bnber 1. h. 28. jegyz. a ''i::l szót az Erecb MilJin és Aruchra utalva o·oS'N-re konigálja, melyet a rröröa
' l azonos1't es
'
.
h
/í},vcng szova
ugy
magyaráz t:'N:>1' •t:·~ l'1ii)
T,ö
o,N 'j::l ~:~::l1. Még ha ~lfogadnók is ~ különös korrektm·üt.
_ bár IJ}.v(Jt'; nem = ut, hanem = Jövés. menés _ akkor
gondolkodóba ejt e különös kifej ezés '.t:r" ;'1ii Sw •;::.
Levy Nb. \\'. B. IY. 36, b. s. v. ''1::l e szót a görög :rÚAIJ
szóval azonosítja és a fönti helyet idézve így fordítja: »sie
gingen an der Pforte ausserhalb Tib erias. ~ Csakbogy •S1i:l::l
'nem jelentheti azt: a kapu mellett; de még ha föltenn ők, hog,y
azt jelenti, ~kkor is érthetetlen a j')ii szó előtt a t:' vagy St:'
viszonyító. A ltalá ban Tiberiás kapujáról nem lehet azt rnondani ·~r" y1n ~w 'C,
Azt hiszem, itt a gyakran előforduló rrÓÁtg szóval van
dolgunk, mely alatt tulajdonképpen a városnak fallal körülvett része ér tendő. míg a városnak a falakon kiYül eső része
görög~H llar:v. Ennek a szónak felel meg a j'1ii St:• ,s,~ vagy
J"1iiW ''iC kifejezés, mely együttesen = kiiháros. A fönti midráshely tehát igy fordítandó: »Tibériás kiilvárosában jártak. ~

2.
i~ji:)

E szó gyakran előfordul a talmud-midrási irodalomban
és már .a misnában is használtatik de származása nézetem
~zerint eddigelé nincs helycsen meg~llapítva. A hasonló irású
senator szóról ez alkalommal nem kivánok szólni, hanem
csakis azon -:to•o szó e?·edeté?·öl amely az összes magyarázók
8
.
'
zen~t = ő1·zö, {öliigyelö: vigyázó.
Csak két jellemző helyet idézek a többiek föltalálhatók
a lexiconokban.
MAGy•

z

~R- "smó SzEMLE,

1899. ll.

FüzET.
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B. Bathra G8a. a mismiban azt oha.s:mk: "'Vn

/iN ":m~;,

"t:;on /iS -::,." »Ha uünki eladja ;t vtírost, ügy vrle együtt
eladta annak őrét is. « P rszikta d. H. J~. ed. Buber ':~Wn 6!lb.
l> Lgy
szólt lsten 1zraelhcz: 'l'1"~;o ''
~N ,.n•S1 N;N T~:o.
Orr.öd mgyok és te nem adod meg nekem orzesclíJamat. « Buber
i. h. 2·±. jegyz. Muszafiára utal, ki o szót a gör ögb ől szrit·maztatja., ele nem jelöli meg, melyik görög szóra gondol. Bub er
azt hiszi, hogy 1\fuszafia. avvni(!Etu szóból származta tj a és ezt
a marzyarázatot maga is elfogadja. Osakhogy a görögben nincs
CJ t'l' n';o~w igetőből származó főnév, mely azt jelentené : őr, felü~yelŐ. K rauss megszerkeszti e szót (By~ant.. Z eitsch1:ift. 1893.
lL) avv n 1e,Íf; alakban, de nem mutatJa kl, hogy llyen szó
ténylea létezett-e valaha a görögben, sőt maga is »valódi rej. o
.
télynek tartja, hogy a görög irodalomban n yoma stncs« e
szónak. holott szerinte a auVTIJ(!lJr;, nem tudni mi okból, csakis
gör ög t ársadalmtí. városokban képzelhető. D e ha hajlandók
volnánk is föltét elezni, hogy avvnJ(!I1Tiír;-bő1 lett avvri)QIÍr; és
ebből "to:o, akkor is el nem magyar ázható nehézséget okoz a
auv igekötő, mert auvriJQÉw = együttőrizni ; a ·.to;o szóban
pedig az együttességnek semmi nyoma sincs.
L evy \ V . B. III, 555. s. v. '1to:o azt mondja : (wahrscheinlich gr. CJIJflávrwe od. CJ11,u avníe ~ eliclirt) eig. J em., der
Z eichen giebt, bes. V ogt, der die Gr enzen der F elder notirt,
Gren zaufseher. Feltűnő azonban a ~ elisiója, mert ez gyökhangzó és a~pa. gy ökből el nem mar adhat, másr észt a 11-nak
is nyoma szokott maradni egy · alakjában. Különben maga
L evy is érzi e magyarázat erőltetett voltát és csak valószínű
n ek t artja, mert a szövegből sehol sem tűnik ki a határjelző
vagy határö1· j elentmény.
:X ézetem szerint a "\to;o szó a görög awníe szóból származik, akár •to1i:i-ból hibás átírás, akár átidomulás folytán.
)fert hogy e szó már nagyon korán használtatott, mutatja a
tény, hogy már a misnában előfordul és hogy sémi képzöt is
vett föl ez alakban: sm·~;o = őrzésdíj. Hogy a awri]e szó
ily értelemben Istenről is használtatott, bizonyítja a LXXZs. 24-, fi ; Ezs. 12,2. 45,15 és 21-hez; Si rac h 51,1 és a szentirási könyveken kívül a Sibylla jóslatok könyve 1. 7 3, 152 és
167. v. Istenről azt mondja: awriJe a.{Jd.varor;. A awrtÍ(! szó
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szak}íra, továb~á a közelmult mindig nagyobb figyelmet tud
erjeszteni, mmt a messzeeső középkor, melynek fölelerítése
~iszont t öbb történeti készi.Utséget s fúradságot követel, mint
az emlékezethen élő, hitfőkben gazdag. tőlünk egy arasznyira
fekvő időé.

IRODALOM.
A ZSIDÓK A :MAGYAR SZABADSÁGHAROZBAN.
(Az

1848 , 49 .iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Irta dr. Bernstein Béla
szombathelyi rabbi. Jókai 1\!ór előszavávaL Budapest, 1898.)

Aktuális munka kiadásávallepte meg az Izraelita Magyar
Irodalmi Társulat tagjait és a nagy közönséget. A. magyar
szabadságharcz félszázados fordulóján, mi~o~· .az esemenyekn~k
még élő tanui és az utódok versenyezve rdez1k fel eme mozga1mas 1'd"one k emle'ke't, az I . M · I · T · arra a feladatra. vállal.
kozott, hogy átadja a nyilvánosságnak dr. Bernste~n Bel~
müvét, mely a magyar zsidóknak az 1848/49. eszten.dokre eso
történetével foalalkozik. Emlékoszlopa e munka elemk hazaszeretete s áld~zatkészségének, megörökíti küzdelmeiket, sz:n~
vecléseiket, ábrándjaikat, csalódásaikat. Szargalommal g!űJte
a szerző az adatokat, éveken át halmozta egymásra az 1rott,
nyomtatott följegyzéseket, a szóbeli közléseket és. ~lismerésr~
méltó buzgóságának eredménye, melyet alkalmas rdoben tettel,
közzé, dicséretére válik neki, de felekezetünknek is, mely egykori érdemeinek hosszu gyöngysorát lelheti meg e lapokban.
E dolgozat a második eredeti történeti munka, melye~
az I. M. I. T. kiadott. Az első dr. Pollák Miksa sopronL
rabbi müve volt: A zsid6k tö1·ténete Sopronban a legrégibb
időktől a mai napiq. Bár Pollák munkájának tudományos
értéke jóval fölülmúlja a Bernsteinét, mégis ennek dolgozata
nagyobb érdeklődést támasztott, mint a Pollák műve, me:y
utóbbi a szakértelem által felkutatott új adatok bősége es
a magyar zsidók történeti irodalmában méltán kiváló hely~t
foglal el. Az érdeklődés oka abban keresendő. hogy Bernstelll
müve nem öleli fel csupán egy bitközség történetét, hanem
kiterjed az egész magyar zsidóságnak egyik nevezetes kor-

Dr. Bernstein nem az első, ki a magyar z idóknak a
szabadságharczban való részvételét megirta. Két évvel a forraualom lezajlása után adta ki Einhom, a későbbi Horn Ede
Die R evoltdion und die Juden in Ungarn dolgozatát, mclye~
előszóval dr. Fürst, a lipcsei egyetem magántanára látott el.
A szabadságharcz ezen szemtanújának munkája csak itt-ott
szolgált alapul Bernstein művének, ruely részletesebb, mint a
reformrabbié, ki jeles tollával már a forradalom előtt használt
felekezetünk érdekeinek. Einhorn könyve még ma is vonzó
olvasmány, élvezetessé teszi szellemes, élénk stilje.
Dr. Bernstein nyolcz fejezetre osztotta történetét. Az
első a szabadságharczot megelőző kilencz évről szól, a legutolsó
a forradalom következményeiről. A szerző igen helyesen járt el,
midőn a magyar zsidók 1848. helyzetének megmagyarázása
végett csak az 1839/40. évig nyult vissza, de nem előbbre,
mint Einhorn. Ezen visszatekintés nélkül a zsidók története
a. szabadságharcz alatt érthetetlen volna.
Már az első fejezetben nyilvánul, ami a munkában késöbb
fokozottabb mértékben mutatko:ák, hogy dr. Bernstein nem
igen igyekszik adatait feldolgozni, anyagát nyersen szereti
nyujtani, ami a könyv becsét és az cH'ektust határozottan
károsítja. Az ilyen eljárás körülbelül olyan benyom:íst tesz,
mint ha a tolmács szavút túlkiáltja, zavarja a küldiittség,
melynek akaratát, érzelmét, szellemét a tolmáes van hivatva.
kifejezésre juttatni.
Lehetetlen egy szerzőtől teljes történeti Immkát kivánni.
~~ncs történetíró, ki azt monclhatná, hogy összegyüjtött mindrnt.
illl tárgyára vonatkozik. Or. Bernstein is többször hangsúlyozza.
hogy nem tart számot arra, hogy munbíját teljesnek tarts:ík.
De müvét nem azért tartjuk hiányosnak, mert egyik-nnisik
magyarországi levéltárban heverő adathoz nem férhetett, va~~
lllivel a magyar memoire-irodalmat rsak részbl'n akn.ízta ki,
l;al1enl az okból, mcrt a t:irgy:ínt vonatkozó gazdng .~sz~rúk
es fordításokban s ismertet<>sekben megjelent orus~ torien<'ll
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irodalmat figyelmen kívül hagyta. Orosz és osztrák írólc nélk"l
.
h
u
pedig l H4H f-i 9 története ~em telJeS, sem ü nem lehet. Kár.
hogy szerzőnek nagy szorgalma, melynek oly fényes tanújelét
adja, nem terjedt ki ezkre, pedig addig is, míg e két birodalom leYéltárainak szabadságharczunkra vonatkozó adatai
rejtve lesznek, nemcsak fontos, hanem érdekes is lett volna
megtudnunk, hogy mint vélekedik és mit tartalmaz az
osztnik és orosz történeti irodalom a zsidókról és szarepükről l 848/49-ben.
Történeti munka megbízhatóságának egyik föltétele a
forrá , melyből a szerző merít. Ha az anyag hitelt érdemlő,
akkor az ebből a készült dolgozat is megbízható, vagyis a mult
híven reconstruáltatott. Dr. Bernstein nemcsak levéltári adatokat és szóbeli közléseket használt munkájához, hanem hirlapokat is nagy számmal. Történetíró ujságok közleményeihez
csak okkal-móddal, gyanakodva nyul és főleg helyén való e~en
elővigyázat, midőn oly idő ujságaihoz fordul tanácsért, melyben
a szemedélyes indulat és czélzatosság, a tárgyilagos itélet
ellensége. uralkodott a hirlapokban. A történetirónak ily esetben nem szabad mellőznie a bírálatot, a mérlegelést, mely
pedig Bernstein müvében a hirlapok, úgyszintén a szerzőnek
beküldött szóbeli adatokkal szemben nem mutatkozik a kivánatos mértékben.
Ezen általános észrevételek, valamint a következő toldások és megjegyzések dr. Bernstein munkájának azon helyeihez, malyekben hiba, helytelenség fordul elő, legkevésbé se
akarják csorbítani a szerző érdemét, hanem arról akarnak
tanuskodni, hogy érdeklődéssei tanulmányoztam munkáját.
8. oldal. A magyar zsidók már az 1839. diaeta megnyitása előtt is nagy reményeket fűztek az országgyüléshez.
Bizonyíték erre dr. J acobovicsnak 1839. ápr. 15. a pesti hitközséghez intézett levele. Ez és még más oldalról jött felszólítás
bírta a pesti hitközséget arra, hogy 1839. szeptember J 5-ére
országos ülést hívjon egybe.
9. oldal. A magyar zsidóság 1790 /L óta több ízben
' 'á1asztott az országgyűlések idejére országos képviseletet, tehát
az 1839/40-iki nem volt az els/J hosszú idők óta.
9. oldal. N"em l 840. január 1!5-én határozták el, hogy
a kérvényt beadják, már előbb végezték ezt el.
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n. oldal. Diener Sámuel helyébe Izsák teendő.
18. oldal. A szerző azt mond 1·a: A
·d 'k
.
,
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1:1.
zs1 o ugyams
x a ha~ kb ...
kervenyt .nyuJtanal~ be a~ Olszággyuleshez
,
'
zan e11 osszes
zsidóság altalános felszabad1tásuk iránt«. A birtokomban levő
folyamodványban nem találtam azt mit a szer " 'd.
l k
. . .
'
zo 1 ezoJe e
köze alht.
19. oldal. Nemcsak 1843 /44-ben. hanem már az 18:.39 140 .
diaetán követelték az emanczipáczió föltételeként a vallási
reformot.
19. oldal. Helytelen Kossuth álláspontjának jellemzése.
Ha figyelemmel olvassa az ember a Pesti Hirlap évfolyamait
úgy észre fogja venni, hogy Kos~uth igenis hévvel, lelkesedéssel pártolta az emanczipácziót. O amellett volt, hogy adják
meg a zsidóknak az emanczipácziót, de kiemelte, hogy az
emanczipácziónak nem lesz addig társadalmi eredménye, míg
a zsidók egyik-másik vallási szokásukat vagy szabályukat fel
nem áldozzák. Ha Geiger, Holdheim, vagy Kunewalc1er Jónás
és Einhornnak szabad volt ezt kivánni, miért vecryük rossz
néven Ko'ssuthtól, ha ugyanazt a nézetet vallotta. o mint eme
hi tsorsosaink.
25. oldal. Löw állítása a helyes és nem a szerzőé
30-34. oldal. Kár. hogy a szerző az 1847 48. orsúggyűlésen a zsidók érdekében történt kedvező felszólalásokat
csak arnugy futólag említi. Érdeme a zsidóságnak, hogy ezen
országgyülés ellenszenves nyilatkozatai daczára is a magyarok
táborát szaporította, de bizonyos, hogy erre azok az intenaiv
felszólalások birták őket, melyekre a zsidóság nagyobb súlyt
fektetett, mint a gyülöletes kifakadásokra, melyek különben
még az 1838 /40-iki országgyűlésen se hiányoztak.
45. oldal. Csodálatos, hogy a szerzőnek nem volt tudomása Petőfinek márczius 20-iki gyönyörtl. naplójegyzetéröl,
melyet érdemes lett volna felemlíteni. L. Petőfi Sándor Osszes
Müvei. 1895. V. kötet. 423-424. oldal.
.
47. oldal. A szerző jegyzetben helyteleníti Horváth Mihály
allítását, holott Horváthé a helyes.
G7. oldal. Gróf Berényi indítványán nem fog meglepödn.
az, ki tudja, hogy ez a mágnás nyakig úszott adósságban
,·
Ha a szerző a pesti hitközség levél~.r.ában alaposabban
<tlkutatia
a Z t a f a.SCICU
. l US t , me lYboNl mnnkaJahoz számos adatot
~
n•
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vet t, ügy a lll. é,; 1 V. fejezet még több érdekes részletet
tartalmazott volna.
174. oldal. H olliinder L eó az őrnagyok közt foglal helyet,
holott a. halálár ól Hi 87 -ben k iadott gyászjelentés honvédszázadosnak nevezi.
214-21 6. oldal. t4zükséges lett volna a magyar nyelvű
zsidó irodalom lendül etéről is szólani. Egy magyarul irt zsidóérdekű munka sz erzőj e nyom annyit a latban, mint egy zsidó
őrmester. Xemcsak az érdem, ba a nemzeti ügyért valaki
Yérét hullatja, hanem az is, ha tollal kü7.d és tintát ont.
216. oldal. Hiányzik J ei teles aradi tanító, az Arader
Patriot szerkesztője.
218. oldal. A junius 4-iki közgyűlés leil·ása, úgyszintén
a julius 5-10-iki gyülésé igen hiányos. Ezen nevezetes értekezletek méltatása nagyobb gondot kivánt volna. Hiányzik
továbbá a képviseletnek szeptemberig tartó müködésének
leírása, valamint az, hogy szeptember hóra üj országos értekezletet akartak összehívni.
222. oldal. Igenis petitió volt az, amiről a szerző' a 10-tagú
képviselet jegyzőkönyvének alapos átolvasása után meggyőzőcl
hetett volna. A petitióra ugyanitt érdekes adatokat talált
volna a szerző. Hogy tényleg benyujtatott a kévviselőháznak,
l. a 10-tagú képviseletnek 1848. julius 31-én a hitközségekhez
intézett köriratát, melyben egyebek közt a következő foglaltatik: "Cnsere Petition ward am 24-ten d. M:. elem Hause
überreicht und elem Petitions-Ausschusse, der meist aus den
liberalsten Afiolnnern besteht, zugewiesen. Ta_qs dara u{, am 25-ten
karn die aus eigenem humanen Antriebe bervorgegangene
::\1otion des H. Kalai Ödön aus Szabolcs zur Beratlmng, in
weleber derselbe volhtiLndige Emancipation für uns beantragt,
H. J.Iotionsteller unu Bezerédy István unterstützten den Antrag auf das krüftigste und die l\iotion wurde mit entschiedener
11ajoritii.t an die tlectioneu zur vorlliufigen Yerhancllung gewiesen. Ezen utóbbi mondat nyomán javítandó és kibővitendő
tehát a 223. oldal.
225. oldal. Hiányzik a zsidók körében megindított ü·odalmi mozgalom az emanczipáczió kivivásáért.
227· oldal. A reform-egylet alakulása bővebb leírást
igényel. Kár, hogy éppen a VL fejezetre, mely a munkának
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legérdekesebb r észét képezbette volna, a szerzö nem sok
fáradságot fordíto~t.
:231. oldal. Er_elekes lett volna megemlíteni Einhornnak
1848. szeptem~er 3-I~á n a berlini reformtemplombau tartott,
nyomtatásban IS megJe ent, .llund und H erz czímü prédikáczióját, roelyben porosz hallgatói előtt imát moud ::\Iagyarorszáaért
2:37. olelaL .Az összeköttetés nem szakadt meg, sőt :bb;
a kommisszióba, melyet az anyahitközség az akadályok elhárítására proponált, a reform-hitközség 8 tagot nevezett ki
szeptember 23-án.
253. oldal. A magyarosodás jellemzésére szükséges lett
volna megemlíteni a zsidók tömeges névmagyarosítását is
1848 /49-ben.
272. oldal. 1\indischgril.tz a türelmi adó megr:íltási
összegének csak 5. és 6. részletét kérte, melyek még 1848.
május és november 15-én voltak esedékesek E helyen is
bővebb leírást vártunk.
333. oldal. Schiller-Szinessy 1848 '49. történetére vonatkozólag adatokat köz öl : Statistisebes Jahrbuch, kiadta Bak I. W.
1879., 7-9. oldal.
Úgy hiszem, hogy a megérdemelt érdeklődés, mely kelendövé teszi majd e dolgozatot. valamint a sok oldalról jövő felvilágosítások, kiigazítások. pótlások arra fogják birni a szerzöt.
hogy nemsokára új, javított kiadást eszközöljön munkájából,
melyhez az előszót koszorus költőnk Jókai ::\Iór írta, kinek
dicséreteiért, miket a magyarországi héber fajnak osztogat,
hálás szívvelmondanak köszönetet a zsiclóhitü magyarok. Ebben
az esetben a munka javára szolgálna, ba a szerzö a harmadik és
negyedik fejezetet összevonná, rövidítené, a hatodikat kibővítené,
két részre osztaná és az utolsót teljeseu átdolgozuá.
Keszthely.
DR. BücHLER S.\xooR.
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Mancll Ben~át, Kazinczy és a z:-idók. á pozsonyi régi

~~dó temetűre vonatkozó jegyzeteimben előfordul. hogy IJuzz<ltto

l~~~~f,

,bt sí~:felirata ';- 1n0 jelző_rel illet, P~~sonyb•:n ha~~ l:ll'~
ben. Koztudomásu, hogy Igen sok Becsben eit z~Hlo

18í

poz~ouyi hitkiiz~églw Yolt bPkchl('ZYP r'l P ozsony.han temettetett cl. IJehPtségcs, hogy ('Z n Luzzatto volt Kazmczy barátja.
Dr. Weisz Miksa . Kollinszky. A czikkíró azt állítja,
honv Kollinszky »lelke egész odaadásával az oktalau reformol:nak • olt legheYe~ebb dlrnzője((, minek elleumond dr. Bern.
·~ t ein Béla lllűvének (Az 18+8/49-iki magyar szabaclságharcz)
227 old. az az adata, hogy Kollinszky a reformbarütok közé
tartozott. Legyen szahad c hely<:>n a bécsi felkelésnek másik
(tldoza túró l is a derék ,fellinekről , megemlékezni, lüről Mctternich irataiban (.Atts },fetter·nich's nachgelassenen Schriften) a
kih e tkez ő található :
1848 végén Palmer sten lord meglátogatta Brightonban
:\Ictternich herczeget, a bukott hatalmas osztrák canczelhirt. A. napi eseményekről lévén szó Palmerston kérdi 1\IetterllÍchtől: Ki is az a J ellacic?
- Soha se láttam - felelé a háziur - amin nem kell
csodálkozni, mert ez a gézengúz nem jött a közelembe és én
épp oly kevéssé kerestem fel őt. Csak annyit tudok erről az
(' mberről, hogy író és zsidó volt.
Palmersten csaknem leesett a székről. J ellacic zsidó?
kérelé ámulattal.
Igen zsidó, de nem ezért lőtték agyon.
n.fikor Mctternich látta, hogy a szembenülő mindjobban
csodálkozik végre tudakolni kezelte vendégétől: Tulajdonképpen
kiről is beszél?
J ellacicről - szólt Palmerston.
Ezer bocsánat, válaszolt Metternich. Azt hittem, hogy
Jellineket érti, de ha ön csodálkozott feleleteim en, ugy viszont
nekem volt furcsa, hogy miért fektet súlyt arra, hogy megtudja, ki volt az az akasztófavirág zsidó.
Dr. KrauRz Sámuel, Attila kardjából gyönge fegyvert
kovácsol annak bizonyítására, hogy a hunok valaha Indiában
laktak. ~em értjük, hogy miért kellett Attilának megölni az
ajándékhozó embPrt. Ha tényleg ugy volt, hogy a hun fejedelem fejét vette annak, ki neki kedves volt akkor - ugy
lússzük - senki se volt oly hóbortos, hogy 'a kedvében járt
volna. Ha pedig nem mertek a kedvében járni, akkor meg
kard-ajándékkal se kedveskedtek neki.

Keszthely.

DR. BücntER

~ÁNDOR·

Ó-IZRAELITA K[LTL'í-lHELYEK.
(Lic. th. Aug. Freibel'l'

von Gall Alt-Israelitische Kultstaetten.
Giessen 1898.)

N agy tudomá~,ros apparatussal és rendkivüli szargalommal megirt könyv. Osszoállítja a szentírásban előforduló istentiszteleti, az u. n. kultusbelyeket. A. mü szerzője a bibliai
kritikától megállapított felosztásokat kész igazságoknak fogadja
el és azokból indul ki. A. biblia nem egységes munka és
maga a zsidó nép is több nomád nemzetiségnek konglomerátumát képezi. E külön nemzetiségek külömböző időkben másmás istenségeket imádtak és az istentisztelet maradYányai
még a későbben egységessé alakult nemzetnélnyomokat hagytak.
A szerző lehetőleg föltünteti a kultuszok vándorlásait és azok
átmenetét az egyik nemzetiségből a másikba. A. monotheismus
:M:ózes idejében még nem teljes és abban a korban, melyről
a :M:6zes könyvei írnak, igazi egyistenről és annak tiszteletéről
nincs szó.
Bevezetésül el kellett mindezt mondanunk, mert csak ugy
-érthetjük meg a könyv egész gonclolatmenetét, mely a fent
említett állításokat ujabb kritika tárgyává nem teszi. Az elohisztikus és jahveisztikus fölfogás kész igazságként szerepel. A
bibliai alakok nagyrésze Ábraham, Izsak stb. csak hérosz éponymoszok és nagy részökben valami istenségre vezetenelők vissza.
E perspektívákból nézve azon helyeket, melyeken a régi
Izrael ~ vagy hogy szerző szellemében szóljunk - a régi
nomád törzsek a maguk helyi istenségét tisztelték, két részre
osztja: a szentföld területén kivül levő szent helyekre és az
azon belül levőkre. Kezdi a Szinaj és Choreben. a melyekről
azt állítja, hogy nem azonosak, csak a későbbi néptudatban
lettek azzá. N em is fekszenek egy helyen. A Szinaj sokkal
elébbre van. A szentírás elohista forrása csakis a Ghorebet
ismeri, mig a jahvista a Szinajt. A Ch oreb Arabia Petraeaban van,
a mai Szinaj-félszigeten, mig a Szinaj a régi Midjánban. Hogy
e két hegy nem lehet azonos, annak bizonyítását m~g:lbó~. a
szentirásból kisérli meg . Miután a jahYe·források mmdenutt
a~l'ól emlékeznek meg, hogy az Egyiptomból ki.von~ló nép
harom napi utat tesz meg a puszt:ibn, onnan pedig Kadesb<>,
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h<'íl a Rzi n:Í.J lu· gy •~n ·, aklc< H' a :Sziu:íj-hegynck kelctPn
n 1\:ul•·sh'H, n awl y PRI'tlwn n ~zf'ntinís ~Lzot t geografiln.t s
ut loa ig:, ;,d t:í ~ n , IH1gy ('horc•!Jtéíl Kaclt :S Jhrnc:iig J J napnyi út,
;t t,,;uynldll k ÍR nu:gfllltd.
.7\1'1!1 h:injnk, hn f'l •:ínk f'o~tj:ík a ,, f w lomrínylafrm srírr-ot
dt•llllliH I:t toi vnlríukni t•!w•tn ltallgatllaijnk. Bentt ünkct sr.erzt) non:
:,:yií;.iil l nH:g. , \ !'fl :LJ'gullH'llt uma K:tdes, esakhogy a nem
"'''"' 'il(/ri/1 « HZPidir:í ~ i nziíveght:n ll Otrt is K udes ú,ll, hanem
ll •·li dilll, rtmiL ll:.l<'l'zÓ I'Hnk :1 7.1~ri »rmond:íl« Kadesrc, mert
kiil iinhP II u hihli:thitil-:í Jtak llt'lll volna ign,za. H a R cfidim megJnarad a sv.tivt•giH•n, aJ, kor a t-;ziwij rs a Olt oreb egységének
!il'lltlltÍ H'm :ill uq:íha11 aun:í l 1-Pvéshbó. mivel D ettt. J. 2., ahol
:t ll napi utnyi t:írob:ígról van szó, ismét »enu>1U{út« éH ott
( 'lwroh ht~ly<' l i t-lziH:íjt ic•,;v,. N mind ('z mi ért ? E gyedül a7.ért,
llll'rt u, hi t.i k:ít.ú l nwg:íll aplLoLt j:th vistn. lt elyek mindeniitt
Nt. in üj t. emlík nck. 11:\.L a. bihlü~kritik a minden egyes állítása
,, Jy llH'gtlii nLheLeil ett i g :t~ s :í g .
A N:l.in:íj Lch :íL n tl éli iiirzsck lmltusr.h elye. Ez a .",,, ~;,
:1 tll elyl' n l Ht.Cn li in y ilntko ~ Lati: ~ n ti z igét. 'Ez a hegy voltakr ppt•tt m:í r r égen H~ <· Ht. hely volt.. lGredeiileg csak a Kenitáké
t•s 'lo ~e,; apósa, aJ, j l\lidj:m Jmpja, ,J H Vl:ln ek is a papja. MózeE
l'l\ \ t'll a zs itl ólm:íl iH szcttlhdyt1 lesz és Jnint M. Il. 33. fej.
l H ~: 1. Vl'I'H rhlí l kiliinik, olt s7.iklaüreghen áldoztnic A 8zináj
s1.ild:íja ntt\~ mrgemlítt.elik IT. k. , 17. fej., 6. v. (pers7.e ott
( '/wndJ helye l t ismét Sz i ll r(j emondá.landó! !). S ami a. Sziná.i
:t ja !11 is l:í knak, ugy:mnz n. Oltorob az elohist:íknak. LD!üís pró1'•11:í na.k l H!.<lll n UhorohC'll jelenik 1110g ,,.,))~, tehát barlangban
,;,. av. olohi t~üt foer:tsokrn vi ss~nv e :.::ete ndő szeutirási n<latok
~Z \'I'ÍIII, lll:tl' :t7. l'\otlu s u(.;Ín szcnt hely volt, ahol (Mózes Il. k.,
~H. f'pj ., ll. ' ) :t nép l:ítja l Htcuét és eszik és iszik. N em
h•lu •tl'tl en, hogy a v:ímlor k<'nita-Wrz. ck saj:h kultuszokat az
t\.j ~z alál•h 1id 6hhn nll'ghonosíiott:.ík lnncn n. ChOl·eb és ~t
Szin:íj kliziitli ha ~ onlaioH~lí g.
,\ lákl'hh hcl_ycket tnellílzhotjiik és átme"ylink Kadesher..
''"t:"' •• ,.
.l .
.
.
o
l.,' 1t<' l )'"·~ ~~-llil(l~JH' H'Z ldlk.Kultn szh ely e volt.lHVHen<'k.
Szl•nt erl·dotl't ann:tk az olhl'RZt~lésnC>k kö ' zönhcti ho(Ty ott
:\lót~l'!-\ It sz.ikt.íkbtíl
vi~C't h]-oo"lott
-. "',.".
· cs·
. _
' "'v"
· ~\. 1W·t, Clb l'SZl''·1l'S
1n.OZ
ll. k 17 ·, fl\J. <·~ l V. k. 20. fej. azonos. A II. k. Hetitlim
hdyet t 1\.:Hll.'~ t0 l'Hllű. Ht>gi znníndokltl'lyl' lehetett J-énok.
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1 z r ll"J mot
rt t temetik el. Ezer t Igyekszik ide a nép. Jn nen küldik ~zé t
a kémeket. Szóval ez volt a középpont ~em lehetetlen, hogy
Kades egy J áhve-konföder atió székhelye volt és innen incl,;Ú
ki a tör ekvés az egyiptomi járom alatt sínlődők fölszabadíbi ~ira.
A Szin ájna~ e források s~erint csnk az volna a létjogosultsága, hogy mnen ered a .Jahve-vallás s nem lehetetl en. ho" r
egyes törzsek a Szinájhoz ki is zarándokoltak, amint azt"'~
mohamedán vallást megelőz()]eg az arab törzseknél látjuk.
hogy Mekkát fólk eresték. Idővel Kades elvesztette ugyan régi
j elentőségét és Szináj eWtt háttérbe szorult. de emléke fönn~
mar adt és valószinü, hogy itten őrizték meg. az egyiptomi fi.ilszabadulás és a r eá következő idők történetét.
A Palesztinán kivüli helyek közi.il említést érdemel
Beér L acháj R oi, mely szerző szerint két ki.ilönböző hely. Az egyiknek neve volna Beor Lechi (v. ö. Birák 15. fej . 14. o. és II. Som.
23. ll.) a másiknak Én Roi. Az előbbi csak a Hauar néne]
kapcsolatos hely volna, amint tényleg Gen. 16. feJ. lsmaelt
c~akis "1));-ifjunak nevezi. Az angyalról szóló elbeszélés a fejezet
vegén tulajdonképpen csak kapcsolat a hozzá hasonló elbeszé·
lésh ez a 21. fejezetben. Föltehető, hogy ' N"' r~· közös zarándokhelye volt az ismaelitáknak és izraelitliknak Innen Izsák Pnnél
a kutnál Gen. 24., 62. és 25.. 16.

Pales.diwílm11.
,
B eé1· Sení .. Altahinoss~ígban azt hiszik e helyről, ho~y
1
let kt'itja van. Ez legalább nem bizonyos. .A hol vil:igo8an
szólnak róla (Gen. 21., 30 . és 26., 32.) c~ak egy ktitról szól.
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1 ;1, 11 • ~5 .• 1h. és 18. Ilelll
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Beér Sev:.íról s~:ól. Gen.
1.,
:11.
a1.
A
hra.h:bn
és
A
himcl<·l~h
kö:t.iitt
történt eskü után
2
JH!VI'/.I !'! a hdyet. 8 ez lwlyP,nllk és igaznak is látszik, Inert
az e kii téuylc·g szenthdyeu rnondatik. Abban különben az
ii sze forr:i.sok megegyeznek, hogy Hrér Sev:í forráshely volt.
Az ith:n tiR:r.tdL istc.Jilség .JHVH volt, akinek másik neve. Gen.
21., :1:~. eSi)) Sx :tt. eWid(Jk istrn e. Az »előidők istene« pedig
JH 'lll m:i~o~ rniut a .1 .-Wl kiszorított I zsá/c nevü istenség és
n<·m Áhrah:im, al<it Chchronhan ti szteltek. A.mosz 5, 5, mutatja,
hogy még ahhan az idlJIJcu is kultuszhely volt. Alkalmasint
Uc•n. 25., 2i., ahol Rebrkb az orakulumot fölkeresi, a beérscvaj orakulurora gondol. Scm lehetetlen, hogy az lzrael és
gaomról sz616 jóslat a 2:i. versben ott történt. Arnoszból kivil!íghk, hogy a hely nagyon szentnek tartatott és hogy még az
rjsza.ki vidékekrlll is odazarándokoltak
Amint az .l zsák nevü istenség Beér-Sevában tiszteltetik és
kiszorul J~thve előtt, ugy az Abraham ncvü numen is átengedi
a mag1t hatu,lmát JHWH-ének Hebronban. A.z istenségnek
c•gy Li chronban lev{J tcrcbintlmsfa alatt rontattak be áldozatot.
A fn. állítólag még IM is létezik. Az Abraham-kultusz a legld·s()bbi id()ki~ fennmaradt. Alkalmasint valami nem izraelita,
Kaleb 11cvü törzsnek volt a hárosza (O,.:l~ = D,'.:l~ és I. Krón.
~., H. v. D, testvére '.:llS::l-nak), a mely az idők folyamán a
Haranbóll1evtíudorolt A.brahám-kultuszszal egyesült. Im1en van,
hogy A b ram későbbi neve Abrahám.
Ugyancsak Hebronban tisztelték a Macbpelat-barlangot,
mcly a. tercbiJ1thustól keletre van. Ereeletileg Sarának vásá.rolL:ík tt•mctkezési helyül, ami annyit jelent, hogy ott valami női
istenséget imádtak A l\Iachpéltt és Elaun (tercbintus) két
külöu numennek volt a h<'lye, csak későbben egészítették ki
egymást. Szarat azonos a szarratu nevü assyl' holdistennővel
t;s alkalmasint egyszcn·c jött be A.brahámmal Harn,nból. A.brah:ím kiszorítj~t Auraroot és Szarabval együtt egy nument alkot.
Hebron városa szent iellegét megtartotta. Papi város
volt és azonkivill asylunmak is tartották. Absalon II.
Snlll., llí. fc;., 7. és 12. Hebronban akar áldozatot bemutntni. Nem leheletlen, hogy A.brahám ftíja alatt oltár volt
(<len. 1:1., 18.), mi11tán ugy tudjuk, ho"y itt még a keresztény~tlg idejében is áldoztak.
e
okvctl<·niil
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Délre Hebrontól van Karmel I
am 2 - 2 S . ,
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t hPly volt. A. gyapJunyJrás a ré"i Izraelban a
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n gy unuepélyekkel k~ttetett egybe, a ~elynel mindig áldozatot mutattak be (v. o. II. Sam. 13., 2.3. >.). valószinü. hoav az I S
15 ., 12. fölá llított 1', melyet Saul fölállított Kar~elban. ·az a:~
levő =zent helylyel volt összefüggésban. Ez a Karmel nem
azonos a Karmel nevü hegygyel, miután az amalekita csata
délen volt, a hegy pedig éjszak on van. A. 1' összefüggésben állhat
a halotti kultuszszal vagyis azzal a szokással. hogy a halot.
taknak emléket állítottak, a melyen a meghalt embert ti ztelték. Itt szerző az összefüggést Karmel és a halotti kultus:z.
között nem magyarázta meg.
Az említett szent helyeken kivül Jeruzsálem körül is
voltak áldozati helyek. l\Iár Salamon maga is többet engedélyezhetett egyrészt azért, hogy feleségei otthoni vallásuk szellemében
élhessenek, másrészt pedig azért, hogy a J ernzsálembe betódul ó
idegenek saját isteneiknek áldoz hassanak. Ilyen helyek voltak: a:z.
Olajbegy, a Kigyókő, a Gichonforrás és a Hinomvölgye, ahol a
Tofeth-kultusz fennállott és idegen eredete daczára a köznép
J abvekultusznak tekintette. Hínomvölgye J uda birodalroa elpusztulásáig megmaradt. Megemlítendő még a »bakokc kultusza és
II. Kir. 23., 8. versében 0'"))~:"1 lW~.:l helyett O'"'>'i:•n m~.:l olvasandó, továbbá a Királyvölgy (Gen. 14., 7.). Itt valami régi
emlékkő állhatott, melyet a néphit összefüggésbe hozott egy
~bsalomtól (II. Sam. 18., 18.) fölállított kővel. Ugyancsak az
Arnyékok völgye (Deuter. 2., 11. és 20.) mint olyan hely tiszteltetett, ahol a régi népek halottai tanyáztak.
J udá tól éjszakra van Benjámin. Itt a legkiválóbb hely
Ciilgal. Gilgal szentélye valami kőszírt volt. A monda szerint
Jozsua állította föl. A. kövek még a honfoglalás előtti időből
valók. Ilyen helyek a régi népeknél is sírhelyeknek használtattak. Az idők folyamán összefüggésbe hozták a Jabvekultusszal. De Gilgalban J. mellett a dumonoknak is áldoztak,
amint az Hos-ból kitünik. ahol Dl:!.!' helyett 0'11!' emendálandó.
.A:rn 5., 5. is kikel a ail~ali kultusz ellen. Szent hely lehetett
még Giveah is, ami:t ez több helyen kitünik. Közelebbet
~~m lehet tudni, de alkalmasint arra vezethető vissza, hogy
Jres levita város lett. Fontos helyek voltak Betlehem, ahol a
monda szarint Racbel sírja volt és valami »emlékkőc volt a
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tis?.tc•l 0 theiyr; (;i heon, ahol Ha Jam on álcluzott és ahol Kr. 16., 39 .
~zcrint a sátor :ill ott. l' gy~zintén Anatot, ahol papi családok
laktak és Xóh. a »papok drosa«. Rz utóbbi helyen valami
vpiiletféle létezhetett, a melybeu a »szinkenyeret <·' az »éfodot«
(írizt(;k.

Ne'l' e után

ítélve

Baal Uháczor

valami

Baál

szent

helye volt.
Efraimban a legnevezet esebb hely B étbéL A város eredeti
neve Luz és késő bbi eln cvezését a templom virágzása iclejében
nycrb ette. Itt - mint a név is mutatj a - okvetlenül valami
menhely volt. A ti ztelet tárgya »emlékkő « . A numen Jákob
volt. a ki nek helyé be JHWH lépett. Ugy áldoztak, hogy a kőre
olajat öntöttek és abból az ist enségnek élvezete volt. Ez kitünik
Gen. 28., 18. és 35., 14. Ott a patriarcha azt teszi, amit
később en a nép tett. ~1ihelyt J ah ve a követ elfoglalta, már
olajon kivül mást is áldoztak rajta, azért kellett már oltárt
is odaállítani (Gen. 35., 14.). A régi moncla tehát csak lcö?·öl
tud, a későbbi már oltárról is. Az, hogy már Abrahám is ott
lakott volna (Gen. 12., 8.), csak tudós megjegyzés és nem
monda. Az Abrahám-kultusz nem állott fenn Béthélben, Jerob"
eam alatt uj istenséget kapott Bétbél - arany borjut. Az
»amny borja« nem idegentől átszármazott istenség, hanem
azonos az Abh· Jakobbal és talán az »Even Jiszroellel«.
E borju utánzatok nem készültek aranyból. Ho. 8., 6. csak
títlmzott fáról szól (Éfócl). Míhelyt az arany borjut fölállították,
templomot is kellett hozzá építeni: Hogy ilyen ig volt, bizonyítja Am. 7., 13. (:'!:h~~ li':!). E templom papjai Abront látták
első ősüknek, mínt aki az arn.ny borjut készítette. J erobeám
óta Bétbél nagy tiszteletben állott, ele már megelőzőleg is
szent hely lehetett (L San. 10., 3.). 722-ben elpusztult, de
azért még későbben is fennállott. Bétbéltől nem mcssze van
>> a siralom fájn« (nm i1~~) numene Debora, Rebeka dajkája.
E helyett O'~:l-nak is monclták (Birák 2., 1.).
Efraimban volt Síloh városa. Benne kőből épült templóm
állt (J er. 26., 9.). Itt őrizték a frigyládát (I. Sam. 3., 3.).
A frigyládában lakó Isten, Jahve. Osakhogy J. a Szinájon
lakik és igy föl kell tennünk, hogy ereeletileg valamí efraimita
istenség lakott a ládában, melyet későbben Jahvével ídentitikáltak. Gyanítják, hogy a tisztelet tárgya - több kő lehetett.

1!!3

c·to p~pj2
i az á luozatra ügyeltek
föl· a fr 1·ar].'
d 't >a1anu.
' · .. .
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-.J a a
YOlt Samuel. Éli háza (~\us:-:tulásával a >aros szent Jellege is m eg~zünik.
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Palesztina nyugati. részén levő szent hegyek közül el ií
sorban megemlí~.enclő ~z1chem a G erizim és Éba! hegyeil'el.
E két hegyet volgy valasztJa el egym á:;tól. A hegyek r endeltetését Deut. ll., 26: és 2.7.,
mutatja. A Gerizim hegyén
okvetlenül volt szentely, romtan a szamaritánusok m(lg most
is tisztelik. A tárgya: szent fa (Gen. 12., 6. és 35 .. 4. D eut.
11., 30. R os 24., 26. Birák 9., 6. és 9., 37.). A fa alatt tanítottak. I nnen a neve :"1~1~-tanító, mint pl. Élón Hameónnim
és a pnpok fájn, mert a papok a voltaképpeni tanítók. Ezen
fa alá t emeti Jákob az idegen . báln-inyokat (Gen. 35.. -l.
,,~~;, nnn) Gen. 22-ben ;,'-.1~;, r-~ '~ helyett ,,-,~., p~~ s~ olvasandó. E z e szerint olyan hely lehetett. ahol eredetile"
gyermeká ldozatot mutattak be. Itt emlékkő is állott, met~
Jákob e helyet megvásáralta (Gen. 33., 19.) és ott emlékköret
állított föl. Ott temették el későb ben Józsefet, aki e helynek
numenje is lehetett. Hogy József eredeti, vagy a kananitákntil
talált numen-e, ezt egészen eldönteni nem lehet.
Gadból kiemelenelő Miczpah, mely Gen. 31., 45-54. már
előforeluL Két tisztelet tárgyáról van itt szó. llinczémh (:s Gal=
Emlékkő és kőhalom. A hely eredeti neve alkalmasint Jiaeém
volt és vallásos tekintetekből átváltoztatták llficzprim. Itt
játszódik le J efta leányának a története. Ha Jiftach=Jiftach-El
és annak az istenségnek a neve, mely a szülések fölött őrkö
dik és a kinek évente szüzeket áldoztuk - ugy e hely erPdeti szentélye volt ennek a pogány kultusznak. a mclynek
történetét a későbbi jahvisták megváltoztatt<ik.
Goren Haatacl (Gen. 50., 10.) Izraelnek a kultuszhelye.
Tényleg Izrael ott nem csak megsiratott, ele el is temettetett
(a 17 · és 13. vers más szerzőre vall). Az istenséget a bevándorlottak valószinüleg a J ordún keleti partvidékein talált:ik.
Mi csak a fontosabb helyeket vettük, de szerzö törzsek
szerint az összeseket tárgyalja és geografiai fekYé~üket. i5
megjelöli. Bővebben foglalkoztunk e munka tartalmával. nnnt
Ismertetésekben szokás, hogy némileg képet adj~mk arról, az
Jrányról, melynek a protestáns theolognsok tekmtélyes resz(•
az izraelita vallástörténet felfogására nézve hódol. Ra. az olvas<Í
ol
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nem is osztja a szerző nézeteit, az a h~szna mi_ndenesetre
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· ,a .1·elen múből,
. ... .hogy
, megismerkedik a sémi
népek istenségeivel és a régi folfogasokkaL
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IRODALMI SZEMLE.
Időszerü iratot tett közzé Buhl F. lipcsei professzor, lü
azóta visszaköltözködött elán hazájába, a r égi Izraél socialis viszonyairóL »Die social en Yerhiiltnisse der I sraeliten « (Berlin,
1899). E vázlatok nemcsak korszerüek, hanem felette érdekesek
is . .Az olmsó meg van lepve, hogy a kis kötetet kitevő bibliai
iratok a legújabb kérdésekre is mily bő feleletet adnak. Szó
van a társadalmi és gazdasági fejlődésről, a családról, az
alkotmányról, a polgárjogról, a népesség számáról, a földbirtokról, a foglalkozások gazdasági becséről, a kereskedelemről,
az érték és pénzviszonyokról, a hitelviszonyokról és az adókróL
Tanulságos fejezetben ecseteli szerző azon törekvéseket, melyek
az izraeliták között a társadalmi és gazdasági egyenlőség fentartására irányultak. A szentiráson kivüli forrásokat B. ritkán
idézi, néhányszor Josephust. ~finthogy Keleten az ókorban a
viszonyok, különösen a szokások évszázadokon át változatlanul
maradnak, sok helyt a hagyományos irodalombóllehetett volna
a nagyon is hiányos képet kiegészíteni. A tannaitikus irodalom
átkutatása az érintett szempontokból busásan jutalmazná a
fáradságot, a kép hasonlíthatatlanul gazdagabb és elevenebb
volna. Ideje volna, hogy a talmudisták a reáliákkal is foglalkozzanak.

*
Sokat mondó czime, de semmit mondó tartalma va.n
Schiisz Ph. iratának »Palii.stinensiscbe Geistesrichtung und
religiöse Parteien zur Zeit Jesu« (Bécs, 1898). Szó vau a
zsidó és a görög-zsidó szellemi irányról, a prozelitákról, a
zsidó-hellenistikus irodalomról, Philóról, a prófétákról, a zsidóság keletkezéséről és jellemzéséről, a szadduczeusok és farizeusok kontroverziáiról, az esszensokról és más pártokról, Billélről és Jézusról. Mindezt szerző 59 oldalon tárgyalja le, pedig
a legtöbb szakasz több fejezetre is oszlik . .Az iratocska sem

ro népszerü, sem nem tudományos. A. végéhez csatolt h 'b
t l
' f"
l'k d
e er
ne
szövegeket tar a mazo ugge e
aczára kétely támad az
olvasóban az irá~ t,, hog-:_ szerző ezeket értené, de nem kétséges
iclézési módszereből kovetk eztetve az, hogy csak másodkézből idéz. Pl. 10. lap l. és 2. jegyzet »Jeruschulajim Ofegillac;
25 . 1. 1. j. » Jalk~t p. 80a ;• 15. l. 3. j. »Tosefta Nazir 19b ;c
49 . 1. 1. j. »Babh XXIb; Sota 2 lb ;• 58. 3. j. ~ Midrasch,
Baba Karna VIII, Gemarah Tractat 84a c ; 54. 1. 2. j .
• Scharnoth (?) 46a « stb. Ez végre nem volna a legnagyobb
baj, ha a művecske egyébként valamely határozott czélt vagy
valamely olvasó közönség igényeit szolgálná. Nem tudjuk
elk épzelni egyiket sem a kettő közül. Tárgyi hibák is abdnak
Ismeretes az a vita, hogy a hamis tanukat mikor itélik el
ugyanazon büntetésre, melylyel a vádlottat sujtatni akarták.
A. szadduczeusok nézete szerint akkar, ha a büntetés a
vádlotton végre lett hajtva, a farizeusok szerint éppen
ebben az esetben nem, hanem csakis akkor, ha vádlotton a
büntetés nem hajtatott végre. Schüsz hamisan állítja tehát
(41), hogy a· farizeusok nézete az, hogy már a gonosz
szándékért is elítélik a hamis tanu t, helyesen az mondandó:
csakis a gonosz szándékért. Bolond jámbor a talmud szerint
az, a ki a vizbe bukdácsoló gyermek mt.gmentése előtt le akarja
huzni a phylakteriumokat, mert a gyermek e közben megfulbat.
Sz. (49) ezt nem érti és azt hiszi, hogy a jámbor a me ntéshez fel akarja tenni a tefillinL. Vngy »angelegt« sajtóhiba
»abgelegt« helyett? Az 52. lapo n »nicht J eder, der im Gescbil.ft
viel verkehrt, verlangt Klugheit« (.Aboth II6) hibás fordítás
e helyett »Keiner. der .. .«, mert s~ = mindenki és S:J N':! =
senki. Ezt a nyelvi sajátságot sokan nem ismerik fel. »Verlangt«
bizonyára sajtóhiba »erlangt« helyett. »Eliasar« s sok hasonlóról nem akarunk beszélni. .Az egész produktum általában
gyenge.

*
.A. hollandi theolocrnsok igen kivaló szerepet vittek és

vi$znek a bibliai és vall~studomány terén: Kuenen és_ Tie~e
~tb. fényes nevek, melyek a müveltek szélese~)b. ~ö.reJben 18
Ismeretesek . K"l"
..
.. ,
u onosen
az cl so" volt 'az , a ki a brblrar rrodalomtörténotben a szélső kritika és a vall:ístörténetbeu a fe.~őd~s
eln1 e'l etenek
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tette. A jelenkorban uzonban miudinkább mérsékcltté váli!·
mindkét irány. Wildeoorr G., ki a kritikai iskola híve, le ~
ujabb rektori beszédjében »,Tahvedienst und Volksreligion ~
hn·ael in ilu·em gegenseitigen Verhültnis« (Freiburg i. B. 189 9)
szelidebb hurokat penget. Határozottan a kinyilatkoztatás
eszméjének lli1e és mindeu irodalomtörténeti kritika mellett
~Iózest nyilvánítja a legnagyobb prófétának és azt is elismeri,
hogy az ősatyáknak tisztább vallásos fogalmaik voltak, mint
általában a sémi népeknek. Tud Izraélért lelkesedni is, a mint
előadásának e végső mondatai tanusítják: »Dann seben wir
YOr unserem geistigen Aug e ein schö n es Bild aus der Geschichte
der Menschheit aufstei gen. \V as Gott auch andern Völkem
von seinem \\'esen offenbart haben mag ... n ur hier [Izraélben[
hilden die Offenbarungen eine wirkliche Geschichte. \Vir seben
hei diesem kleinen, ve!'achteten und von den Nationen zertretenen Volke eine klare Erkenntnis von Gott, diesich zu immer
grösserer Klarheit entwickelt, die immer tiefer verstanden wird.«

1

*
Hasonló szellem lengi át Michelet S. előadását »Israels
Propheten als Trager der Offenbarung « (Freiburg i. B. 1898).
Az előadó szintén a kinyilatkoztatás eszméjének híve, még pedig
föltétlen híve. Szemében a próféták lelkében a vallás a legtökéletesebb alakot öltötte, melynek vizsgálata adhatja meg a
kulcsot ahhoz, hogy minden vallás lényegét megérthessük.
Tagadja, hogy az izraelita profetizmust extasisból vagy clairvoyanceból meg lehetne érteni. Bizonyítja, hogy sok jóslás, a
mely a helyzet szerint nem származhatott államférfiúi éleslátásból, valóban bekövetkezett. Ennek kapcsán az inspiratiót
ügy értelmezi, hogy abban két tényező egyesül: az Isten megnyilatkozása és a próféta egyénisége. Érdekes, hogy a talmud
is azt állítja, hogy két próféta sem prófétál egyféle módon.
Helyesen emeli ki M. azt a páratlan jelentőséget~ a mely a
prófétákat az izraelita nép történetében megilleti és ennek
kapcsán ezt a kijelentést teszi: »Das Vo lk Israel ist in religiőser Hinsieht das W underkind der W eitgeschichte gewesen ~
(22. lap). E mellett természetesen nem hiányzik néhány keresztényeskeilő nyilatkozat, melyek a thémához szarosan nem
tartoznak. Feltiinö ezek köz öt t a következő: »In religiöser

] ~7

Eiusieht und Tiefe stehen die Christen der .) etztzeit höher.
ie Propheten Mt. ll, 16 « (38).
l J
as

*
.A »kherubim« jelentése, minthogy a szó etymolo gi,qa
.,.
ismeretlen, nagyon homályos. Ilyen esetekben a hagyományn~k
rnég nagyobb jelentőség e van, mint rendesen. Az egyetlen ut
a mely a név jelentésének megállapításához némi valószínü~
séggel elvezethetne, a hagyományos értelmezés kikutatása és
mérlegelése volna. Petersan J. azonban nem ezt a módot
választotta, hanem pusztán a Luther óta felszínre került
magyarázatokat ál~~otta össze »Cherubim( ez. kis iratában
(Gütersloh 1898). Oaszeállítása nem teljes és főkép a konzervatívabb keresztény exegéták nézeteit gyüjti össze, melyekhez a végén a saját felfogását csatolja. Főeredmény, hogy
::l1-:l nem héber szó, hanem azonos f'QVlJ' szóval. Lényegökre
nézve másodrendü angyalok és a szeráfok után következnek.
Hivatásuk, hogy az isteni szentség felett őrködjenek, tehát
eszközök Isten kezében, midőn törvényt ül. stb. Több a képzelet, mint a való.

*

Winckler Hugó nagy termékenységü assyriologus, ki Izraél
történetét is megirta »Altorientalische Forschungen« czímíi
füzetes müvében több ízben tárgyált már a zsidó történetbe
vágó kérdéseket. A radikális kritikus a legujabb füzetben
(Zweite Reihe, Baud II Heft I) önmagán is tultesz, midőu
a Dániel, Ezra és más könyvekben említett assyr-babyloni·
perzsa királyokat tetszés szerint javítja. Abból a feltevésből
indul ki, hogy a bibliai irók történelmi eseményekre czéloznak, de a királyokat, kiknek nevéhez füződnek az események
már nem ismerték pontosan. Ezen felvétel combinálása által
egyéb feltevésekkel minden nehézséget és talányt játszi könnyüséggel tüntet el. A füzet tartalma egyébiránt a következő:
Zur inneren politik im neubabylonischen reiche. Die zeit der
h
.
l .
erstellung Iudas. Nehemias reform. Dame! unc seme
freunde. - kebir im AT.

*

. A zsidóság encyclopüdicíja oly irodalmi szükség, a ruelyet
Inmdnyájan érezünk. A német felekezetek, különöscn a protestánsok, szép Real-Encyclopücliát teremtettek meg, a mely-
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nek :J. kiadása most van megjelenőben. A zsidóságban is kéts!>gteleniil nemnak a sziikség, hanem az anyagi és szellem.
enik is megvannak ily haszüos míí létesítésére. Történtek i:
már másfél t>vtized óta többé-kerésbbé komoly kisérletek ez
irányban, de valamennyi dugába dőlt. Ujabban Singer Amerihiból tesz kisérletet abban a reménybcu, hogy az ifju Amerika
létre hozza azt, a mi a vén Európának nem sikerült. Singer
áthelyezte tehát müködését Berlinből Amerikába és már kiadóra is tett sz ert az • En cyclopodia of the History and Mental
Evolution of the .Jewish Race« számára. Munkatársait jó részt
Európából toborozta, többeket Magyarországból is. Már próbafiizetet is kiadott, de a bir,alom még mindig hiányzik.
.A. tervező azonban valóságos amerikai erélylyel és fortélylyal
dolgozik és remélhető, hogy a nagy mű az évek folyamán
mégis létre jön.

Halberstam S. J. nagyérdemil veterán tudós kiadta
barcelőnai .Jehuda ben Barzilai okmánygyüjteményét »Széfer
Hasetáróth «, a mely eddig még nem látott napvilágot (Berlin,
1 89~). A míí, melyben 73+15 okmány foglaltatik, az okmányok
nevemek abéczé sorrendjében, minden valószinüséo" szerint
1113-ban iratott (4. és 139. lap) és 1230-ban m:soltatott.
~ műből hiányzik ~ bevezető első rész. Az okmányok nagyon
~rdekesek és valószmüleg az ősi typusban vannak megörökítve.
Er~ek.~s volna ezen okmányoknak a byzantini okmányokkal
-vala osszehasonlítása, a mi a pontos rendezés mellett nem
volna felette nehéz. Természetes, hogy e dokumentumok kultur·
történeti érdekkel is birnak. Ily czélra való értékesítésük szintén
nem nehéz. A z egyik se tár, a mely a közös . adók felosztásáról
szól, azt mondja bevezetőleg, hogy a zsidó lakossácr a horribilis
adó folytün egyre fogy. A lakosok ugyanis megsz~ktek az adó
elől, melynek behajtása nem volt arnolya
l
A
n ex exes. .1:1. szempontok küliinben valamennyi okmányra nézve bőven kinálkoznak. A dátumok mind csak a teremtés aeráját említik.
holo~t némely helyeken még később is szokásban volt a seleucidák
aeráJával együtt használni. Érdekesek a s
'kh
,
.
.
ok á k ·
k
. .
zem1 a es mmnu.J
b m ;ny~· -~ls, _eze az ŐSI rabbioklevelek Az egész míí halákhai
ecsen IVu erdekes olvasmány.
·
;:.

Azt a kérdést, hogy a zsidóság milyen álláspontot focrlal
el a művészettel szemben, a vallástőnény szempontjából régebben
egyes előf01:duló _konkrét ese~~k alka_lmából többen tárgyalták
Löw L- (Grapb1sche Reqms1ten) erdekes adatokat közöl a
zsinagógai diszítések tárgyában. Szófer }lózes pedig csak
félsz emü szobrok és festmények készítését engedi meg a zsidó
rnüvésznek. Hasonló dolgok az irodalomban nem ritkák, de
-ezekből nem nyerünk tiszta képet a míívészetnek tényleges
multj ~íról a zsidóság kebelében, mert Liányoznak az ilyen történethez a zsidó múvészi tárgyak. E hiányon idővel segíteni
fog a bécsi »Gesellschaft fiir Sammlung m1d Consenirung
von Kunst- und historiscl1en Denkmülern des J udenthums«,
a mely már is 1100 m~zeumi tár gyat gyüjtött össze. A kezeink
közé került második Ertesítő Dr. Güdemann ilf. előadását
közli e czimen: »Das .Tudenthum und die bildenden Künste«.._
melyben sok szellemes. apperguet olvasunk.

*
A czionizmus a zsidó időszaki sajtót jelentékenyen emelte.
Nemcsak meglevő lapok szegö dtek szolgálatába, hanem ujakat
is életre keltett. Legujabban Kreppel J. inditott meg Krakóban »J ernsalem « czim alatt havi folyóiratot, a mely egész
évre csupán 3 koronába kerül. A czim szerint a zsi~ó szépirodalmat kivánja szolgálni, valójúban azonban a czionizmus
zászlóját Jobogtatja, mert ennek szelleme lengi át minden közleményét és első, mintegy programroot adó czikke, tényleg a
czionizmusról szól. Ezen kivül még a következő czikkek vanll1ak benne: Dr. J. Günzig, Der Pessimism us im .T udenthume;
Industi·ie in Palastina; Kalman Schulmann; Der alte Krakauer jüdischc Friedhof; Litterarische Umschau. Xyelv és
lltylus nem rosz.

*

Dr. Len·y J. boroszlói szemináriumi tanár néhán~. é~
~lőtt a nevezett intézet Értesítőjében magyarázatot tett kozzc
a pal. N ezikin-traktatus első fejezetéhez, melyet annak idején
röviden jellemeztünk A tudós rabbi ebbeli munkáját az említett helyen folytatja és az utolsó Értesítőben a ~- f~jezet magyarázatát bocsátja közre héber nyelven. Lewy, rumt Ismeretes,
a kritikai móclszer hive és e tekintetben nem marad az ~rust:r
<larni főrabb'1 D r. D··unner mogo
.. "tt, ku'·e munkája
· meg,Jeienese
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alkahmíból többen r<it:ímadtak. .:\felegen óhajtjuk, hogy szerző
minél előbb az egész traktatus kommentárját tegye közzé.

*

l[ür régebben adtunk hirt arról, hogy Dr. Schechter a
kairói geni za porladozó levelei között Szirach héber eredetijének
ujabb töredékeire akadt. ürömmeljelenthetjük Sch. levele alapján
hogy az uj lelet már sajtó alatt van és legközelebb meg fog
jelenni. A tudós felfedező adja ki és magyarázatokkal látja el.

*

A korszellem hatása alól a legcsökönyösebbek sem vonhatják ki magukat teljesen és így nem csodálkozhatunk azon,
hogy a talmud pilpulistikus módszerü tanulmányozására folyóirat alapíttatott. Az uj organum czíme : )) V aad Chakhámim.
Zeitscill·itt für Pilpul und Halacha « és J aslowitzben (Galiczia)
jelenik meg. Hasonló irányu lap volt a »Jagdil Tora«, a melyet Ackermann Oh. Berlinben adott ki néhány évvel ezelőtt,
de az orosz rabbi kiutasítása folytán két kötet megjelenése
után megszünt.

*

U gy an csak az uj korszellem szüleménye a )) Haeskól «
negyedéíe<;; héber folyóirat, a mely a tudományt és a szépirodalmat szolgálja. Szerkesztői Fuchs 8. J. és Dr. Ginzig E.
(Krakó). Az első füzet igen terjedelmes és változatos tartalommal bir. A Luncz Jerusalem ez. évkönyve szintén negyedéves folyóirattá alakult át. Ezeken kivül még több héber folyóirat és gyUjteményes mű lát napvilágot és tanuságot tesz
arról, hogy sok a héber író és kevés a héber olvasóközönség.
Ezen időszaki termékek ugyanis többnyire rövid életűek, a mit
szintén sajnálunk.

*

A ?úekiczé N'irdámin ez idei kiadványai között a Rabhenu Tam ))Széfer Hajásar« második részét adta ki Dr. Rosenthal F. boroszlói rabbi. Ebben foglaltatnak a XII. század
hires toszafistájának responzumai, melyek a halákhára nézve
első_rangu fontossággal bimak. A kettős tartalomjegyzék - az
e_gy1k a tárgyalt thémákat sorolja fel, a második a Sulchan
Aruch szerint csoportosítja - a használatot megkönnyíti.
~aszn?s lett volna még az idézett talmudi helyek összeállítasa. Erdekesek e kérdésekben és feleletekben a czimzések és
a l)evezető sarok a magasabb he'be r proza
,
·
szempon t'ából
~
JS,
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.á. kiadó felhaszná~ta. a nagyhir.ü Zalman }1arguliesz szöveg
javításait és ..a Damel Prossmtz kiadását, bő jegyzetekkel
·kisérvén a .szo~e~et, malyekben .g~zdag tudását árulja el. Az
első rész kladasaval, mel!.e~ R. ~~~r, a munka teljes lesz és a
kiadó számíthat a. szakkorok ~;~aJára.
Fényesen kiállított és 18 képpel illusztrált füzetben írja
le Dr. Blctnk e nhon~ 1lL a holt tengert és Szodoma és Goroorrha elpusztulását. A főszempont a geológia és a physikai
geograpbia. Az érdeke~ leíráson kivül figyelmet keltenek
szerző azon magyarázatai, malyekkel a szentírás elbeszélé ének
minden részletét természeti tüneményekből igazolja. Igy pl.
azt, hogy Lót észrevette a város közeli pusztulását, arra vonatkoztatja, hogy földalatti zörejt hallott. ami a nomád ember
figyeimét fölkelti, de nem a város lakóét. De a holt tenger
keletkezése és változásai, Szodoma és Gomorrha elsülyedésa és
egyéb jelenségek érthetővé tétele végett felvett hipothezisek
plausibilisebbek, mint az említett Lót-féle megfigyelés. A. kis
utleirás igen élvezetes olvasmány.

*

A cincinnatii rabbiszeminarium »Hebrew 'Cnion College«
programmjában az 1898/99. évre Dr. ~liiehiner Jf a talmudi
magán- és büntetőjog jogi maximáit és alaptönényeit tárgyalja. A dolgozat, mely 37 lapra terjed és első résznek
neve;,:tetik, nem igazolja a nagy czímet. Az egész elemi szinvonalon mozog. 1\fegvan magyarázva, helyesebben le van fordítva néhány tétel a magán- és büntetőjogbóL A talmudi jognak mint egésznek elmélete vagy jellemzése meg sincs kisérelve.
Szerzőt külön ben inkább .Maimonides vezeti, semmint a talmud.
Talán a későbbi részek mélyebbre hatolnak és szélesebb meder*
ben fognak mozogni.
J oseJ Rossheim ból a XVI. század első felében az el sas~ i
és más német zsidók védője volt >árosoknál. fejede~mekn~l s
a császárnál, ugy hogy magát »Bevehlshaber der ~~dJschl~eJt«
nak nevezhette. Luther és más reformátorokkal ermtkezesben
vo~t, kik ellen ügyesen védte hitrokonai t..szó~al, és ir:.i~s:~l:
Ronyvet is irt a zsidók >éclelmére. A bazim verv ad, me}J ~:~
folytán 36
. l,
,
k l
. t, foglalkoztatta. Orutst
t ,.
zs1c ot egette, e , szm en
' ,
k öl
e, ekenységet fejtett ki a zsidó küzjó érdeke ben, me 1ye r

('Jlllékirr1taiJ 1an l1ií k<lpnt ad. ~oka n foglalkoz tak már " Rabbi
.Josl"l 10 u Hu~sl11•irn« f.lf'tÍ'vl"l <1s mííkiirlt1srvel. A gazdag irodnlmn 11. nz archivumok f'<'llla;;wál:ís:íral Peilrhen(elrl L. érdekes
k{pr•t nel a jcl<·sf<lrfhmíl »Josel 1on H.« ez. munkájában (Strasslmrg. 189H). Az irathoz 30 kiadatlan okmány van csatolva. A.
Jin ta l sze rzí.l (mbbijclölt) az utolsó iv korrigálása közben meghalt.

TANÜGY.
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Stein schneider M. » Vorlesnngen üb er die Kunde heb-

Verzeichnisse«
irata (L eipzig, 18\1 7) rendkivül tanulságos. Habár nem
tal álh ató benne mindaz, a mit a cz im után várunk, de a legtiihh kérdés alaposan van tisztázva. Mi csak néhány pontra
akarunk megjegyzéseket tenni. 10. lap. A versfelosztásról L tanulmányainkat a J cwisch (~ua rterly Rewiew IX. és X. köteteiben,
hol megc·záfoltuk azon nézeteket, hogy a régiek többféle versfelosztást ismertek A 36. jegyzet bibliogr. tekintetben nem
teljes. - l 3. lap. A 10 »pontozott « helyről a tőrában lásd
»l\fasoreti sche Untersuchungen « ez. iratomat, a mely sz.
figy eimét elkerülte. A legrégibb forrás a Szifré. Említeni
kellett volna még a próféták 4 és a zsoltárok l pontozott helyét. Az 54. j.-ben »Beth ha-Midr. Wien 1856«
olv. 1865; az 55. j. említett Lambert-féle czikk említett
iratomra vonatkozik; »Rev. J1Jt. j. p. 916« sajtóhiba.- 29. lap.
St. idézi Maimonidest (i1i:'l "'NO 7. szám), hogy az 'i1!t'N-irást a
bibliában használták, az '"l:lll-irást pedig profán czélokra. Maillluni itt nem mond egyebet, mint a mit a misnában és máshol többszi)r találunk (1. Zur EinJeitung in die heilige Schrift
6H s kiiv. lL, magyar kiadás 58 s köv.). Szerzőnk erre nem
figyelt, kiilönben nem irná: »lúri muss seho n hier eine von
der alten (~uadrat-Schrift versehicdone bedeuten« és nem
sajnálná, hogy ez a responzum csak Tarna fordításában van
meg. Világos ugyanis az egész és i:l)l az óhéber (phöniciai)
irást jelenti a talmudban. - 41. lap IL jegyzet. E szavak:
o~ C1!t' ":l:l)l c;:~tt·~s C'N!t'i 1':'1' NS 1Sl:N c•;:~!t'1~~:"1 i:l'"1Di:l 1? !t''!t' ·~1
o··~c;, Sv:~ :l''nlt', melyek sz. előtt nem világosak, azt jelentik,
hogy a zálogba vett könyveket a zálogbaadó adótartozása
miatt nem szabad elvenni a kölcsönzőtől,· ügy hogy ő elveszti
a biztosítékát. - 35. L 7. sor. 'liN)l~ h. ol v·. 'liN~~; 55 lent Mi' h.
olv.

A VESZPRÉMI '> TALMUD-TÓRA. «:.

l'ii ischcr l land chriften, eler en Nammlungen und
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A_ veszprémi izr. hitközségben főt. Klein A. dr. főrabbi
buzgó kezdemény~zésére és ..kiváló hitközségi tagok támogatása
roellett »talmud-tora«-egyesulet alakult, melynek czélja a tanuló
ifjúságnak a hitéletre való tüzetesebb előkészítése, vallásos
érzelmeinek erősítése, valamint a héber tantárgyakban való
oktatása. E ezéiból az egyesület külön tanfolyaroot tart fónn.
melyben úgy az elemi, valamint a középiskolai tanulóknak
az ezen tanfolyamon működő tanerők által héber tanulmányaik
kibővítésére alkalom nyujtatik. Tényleg már a jelen iskolai
·évben áll fönn két ilyen tanfolyam és pedig: kezdők osztálya
34 tanulóval és haladók osztálya 27 tanulóval. Az egyesületnek egyik oszlopos tagja, Pillitz Benő dr. főorvos, a mult
választmányi ülésen átaelott az elnökségnek, Hirschfeld B. és
Steiner J., egy érdekes eredeti okmányt, melyből megtudtuk
hogy a »talmud-tóra« nálunk már jelen század elején alapíttatott. Ezen okiratot nevezett főorvos szivességéből és a tek.
szerkesztő úr engedelmével közöljük e folyóirat »Kútfők «
1'ovatában.
Ennek révén, gondolom, nem lesz érdeknélküli megtudni.
~ogy. hogyan fejlődött ez intézmény nálunk. »A veszpr_émi
1zr. Iskola története« ez. monográfiiámban erre vonatkozolag
következő történeti adatok találhatók:
»A ,talmud-tóra' nálunk is mint minden hitközségben.
r~gi?b er~detii lehet. Legelőször föl említi_ az l 84~. május ~7 -i ki
~~tkozségi ülés jegyzőkönyve, mely szermt a: ~~t egy ..1zben
foná~ott ,Oheszed-Neurim' (ifjak szeretete) cz.Imu. egycsulet a
~zegeny tanuJók taníttatásához egy bizonyos éVIsegelyl!el hozzáJárult. Az 1849. április ll-iki jegyzőkönyv sürg.eti, hogy a
,talmud-tóra' ügyében bizonyos rend állapíta~do ~eg i az
1
~51. febr. 23-iki jegyzőkönyv már ezen egyesuletnek Hochs~nger Salamon első és Breuer Sámuel második elnöke alatt
tar"'tott gyüléséről szól (L ,Kütfők' jelen számában), mfg az
8 6
a ·.. márczius 14-iki jegyzőkönyv határozz~, hogy neve~et.~
· gyesulet kasszáiát 194'37 frtot Brattn Dávidnak, az akkou
Iskol
~ '
'
a penztárosának adják át.

!
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Később. Hochm1üh al.a~t, eze~ ~ntéz~ény is szép.en gyarapodott. Az I ~(W. évi ápnhs 1 0-I kl l~atarozat ~zen nt a hitközsper 1000 frtnyi alapot szándékozik ezen mtézménynek
teremteni. Hochmuth fiiradh:üatlan buzgalommal gyüjtötte az
adományokat, úgy, hogy Altstddter .József hitközségi elnök
1i!tal beterjesztett 187:-3 /6. áltaJ[!nos jelentés szerint akkor a
.talmud-tóra' alapja 2 500 frtnál nagyobb összegre rt'igott; de
az 1885/8. általános jelentés mdr 3200 fi·tot említ föl.
Hogy e gyüjtött pénzt re~d.elt~téséhez vezessék, elhatározta az iskolaszék az 1873. évt JUmus 18-~n tartott ülésében
bocry az elemi iskolában alkalmazott Löbl Aron, kiváló Mbe1:
tudós és héber nyelvtanok írója, direkt e czélra berendezett
talmud-tora'-ban nyerjen alkalmazást. Ezt néhány évig vezette
~íg az 1876. évben mint rabbi-helyettest tiszt. Spitze1· Vilmost
nyerte meg a hitközség, ki a ,talmud-tóra' által is rendesen
dijaztatván, ezt az 1885. évig vezette. Igy némelyik gimnáziumi tanuló alkalmat nyert, magát a héber ismeretekbenkiművelni és némelyiket innen a tanító- és rabbiképző intézetbe
tényleg föl is vettek. Előbbinek az 1867. évben 100 frtot,
utóbbinak az 1877. évtől kezdve 3 részletben 150 frtot juttatott a hitközség.«
Hochmuth halála után parlagon hevert nálunk az oktatás.
ezen ága, míg jelenlegi főrabbink üj életre keltette.
Veszprém.

SzÉP LIPÓT.

KúTFÖK .
282. sz.

A VESZPRÉl\II » TAL~lUD-TÓRA«.
Der in der hierortigen israelitischcn Commune schon
vierzio· .Tahre besteheuele Talmucl-Tora (Armenuntenil'htVerei~) hat zum eigentlichen Zwecke mittellose arme .Kindl'r,
eleren Eitern ocler Vormunde elarum ansuchen, unentgeldlichen
Unterricht in der Religion, in der heiligen Rchrift. so wie in
andern für jeden Staatsbürger erforderlichen \Yissenschaften
O'eniessen zu lassen.
b
Der Fon d dies es V ereines. so wi e dcssen Erhaltnng
beschrünkt sich auf die jtihrlichen Einzahlungen der Ven'imglieder, auch fiiessen von manch ediem g.utherzige~ Menschcnfreunde miide Spenden diesem wohlthiit1gen Vereme zu.
Die L eitung dieses .Jnstitutes ist jetzt elen H. S. Hochsinger und L. Sttidtler an vertrau t. Sig. \\,. eszprim am l 2 t.
April 1852 Ignatz Abeles N otür.
Diese Statuten werden über hohe Anonlnung der k. k.
Statthaiterei für Ungarn vom 25. Scptember 18!)2. Z.
20.25() gegen dem besttitigt, class rücksichtlich der VercinsVersammiunO'en die fűr den Ausnahmszustancl geltender
Anordnunge~ genau beobachtet, class namentlic.h jede Versammiung der poiitischen Behörde früher angeze1gt und selbe
erst nach erfoigter höheren Bewilligung in Gegenvart des zu
derseiben abzuordnenden kk. Kommisürs abgehalten werde.
Oeclenburg am l-ten Oktober 1852. Der. kk. Obergespan dr~
Üeclenburger Regierungs Districts Freillerr von Hauer.

L. S.
Veszpt·ém.
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' l ehez B é?s?
K. egy_éhiránt ~ég egészen fiatal ember
~zo wyorki Jelentesek szermt már JObban 1 an.
es ne Samberger L.ajos na~yhírü_ném:t politikus 76 éves korában

V.EG Y:ESEK.
Irodalmi hirek. Megjelent és beküldetett: Dr. Bernstein

B., A't 1848 /49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Jókai
:\lór clő ,zavávnl Buclapest 189!:L Kiadja az IZI:aelita Magyar
Irodalmi Társul at. - Dt. GTünhut L., Széfer Hahkkutim 2. és 3.
rész. Jeruzsálem 18!)8-99. (b éber nyelven). - D1·. Wellesz Gy ..
A.v a tá i Istentisztelet. Há~·om ige. Székfoglaló. beszéd. Somogy~
C'surgón 1898. Na_qy-Kamzsa. - Dr. Grzym2sch 8., Spinoza's
Lelu·en von der Ewigkeit und, Unsterblichkeit. Boroszló 189H
( l.!iO 1\I.) Weiszkopf A., 0-testamentumi tanító epika a
XYI. sz;izadbeli magyar költészetben Buclapest 1898 (dis sz.)
- Dr. L ewy J., Interpretation des II. Absclmittes des palást.
Talmud-Traktats N~sikin. 2. füzet. Boroszló 1899 (a boroszlói
rabbiszeminárium Ertesítéíjében). - Dr. Büchler A., Zur
Geschichte der Tempelmusik uud der Tempelpsalmen (Külön
lenyomat Stade ZA W-ból). -- Dr. Krauss 8., Die Zahl der
hiblischen Völkerschaften (u. o.).- Jerusalem. Monatschrift für
j ildisebe Litteratur und Belletristik. HerausgeLer und Redacteur
J. Kreppel. I. évf. l. szám (Krakó). - D1·. Weisz l!L, A zsidók
története Sicilia szigetén stb. I. rész. Budapest. 1898 (Külön
lenyomat a l\I. Zs. Szemle 189\). évf. l. füzetéből). - Rectm·
Schwarz A., Die Hochschulon in Palastina und Babylon.
B erlin, lt-!99. (Külön lenyomat a berlini »Jahrbuch für judisebe
Geschichte und Litteratur«-ból). - Eaeher W. Drei Bibelübcrset~ungen (Kül~n lenyomat a berlini ;>Jabrbuch für judisebe
Ge~clnchte und Lltteratur « ez. 1899. Evkönyvből). - PolZák
Katm, InstruktlOn für die Visitatoren der Nationalschulen in
lJngarn. Verondnet von S. Majestitt Kaiser J oseph II.
(Zeitsr;hrift f. d. österreicbi~che Volksschulwesen. IX. évf.
7. füzet) .
, Dr: Si~on József kir tanácsos leányát, Ella kisasszonyt
~ezs_eny1 ~arol!, a salgó-tarjáni kőszénbánya részvény-társasag mté~őJe, -~arczm~- h? 19-én nőül vette, mely alkalommal
fele~ezetun~ osszes kure1ben impozáns módon nyilatkozott meg
:t.. ti~7>tele~ ~s s~ere.~et az örömapa iránt. A nagyszámu üdvözlukhoz 1111 1s sz1Ybul csatlakozunk.
, Rud~ar~ Kipli~g, angol költő, világhírüvé vált Yilmos
nemet csaszar surgonye folytán melyben b t k"lt" 1 ocryléte
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es gondolatvllagát leghívebben tükrözteti költészetdben. Mit

halt. Hosszú eveken at egyik d1sze volt a porosz kép>iselöés ,a ~émet birodalmi gyíílésnek.. melynek szabadeh-ü
, ·tját ő alapitotta 1884-ben. Az anbsem1t1zmus és a socializmu
p~l ekedésével a szabadelvű párt egyre gyenaülvén nem J· utott
nov
· t a lap1' t··
u
'
mandatumhoz
U; par
OJa, kl· l\f· ommsen
szavai
szerint <t
»legnémctebb fer~ ú«. vol~. , A, to~!nak na?Y..U:e~ tere volt é::~
mint lapszerkeszto, lurl.~plro__ e_~ ko,zgazd~s~g} 1ro 1s maradandó
'rdemeket szerzett hazaJa koru!. 'l emetesenel ::\Iommsen naetv:zabású gy~szbesz~dbe~ ~éltatta érdemeit.
"'·
Dr. 81Iberstem (Otvos) Adolf, a Pester Loyd munkatársa.
jeles aesthetikus és tárczairó, 56 éres korában meghalt. Fiatal
korában rabbinak készült , és él te utolsó éveiben felekezeti
ügyekben is. b.~zgó~k?dott. Aldás em_lékér~;
. .
,
A pesti UJ zsado templom terveu·e kmt palyazat kedvezó
eredménynyel járt: három tervrajz pályadíjat nyert, többet
pedig megvásárolt a hitközség. A község házában kiállított
tervek nemcsak érdekesek, hanem tanulságosak is. E kiállítás
eléí fogja segíteni az eszmék tisztulását, úgy hogy a legalkalmasabb és legsikerültebb meg lesz található.
Neumann Elsa az első, ki a berlini egyetemen a doktor
czímet nyerte. Szakmája az elektromosság.
Báró Rothschild Edmond nejével egyiitt meglátogatta szentföleli gyarmatait, mit minden misodik évben meg szokott tenni.
Gyarmatosaihoz intézett beszéeljében kikeit a luxus ellen és
ősi jámborságra intette őket. A nemes emberbarát 27 millití
frankot költött eddio- kolóniáira, de nevét még említeni sem
szabad soha. A czionisták ezt a legrégibb és legigazibb czionistát ~em kimélték meg politikai haragjuktóL
. H1ttaná1·ok. A pesti izr. hitközség Dr. Engelsman~1 J:' Dr.
~nsch A., Dr. Rappoport B. és Dr. \Y ei sz M. munkatars~mka:,
~Ik ~ rabbiképző-intézeten nyerték kiképeztetésiiket, ~Jttana
~okka nevezte ki, ezzel is jelét adva ama nemes buzgoságnak
es szer~tetnek, melylyel a hitoktatás ügyét ápolja. , . " ,
Kitüntetések. D 1-. Neumann A., országgy. kepns~lo, e·
Dr. 8ch~varz G., egyetemi tanár "Ud\'ari tanácsos « czunmel
lettek kitüntetve.
Dr. Adler H. angol chief-rabbit a vallásosság köriil szer~
~ett érd.emeinek elismeréseiil a glasgowi egyetem tiszteletbelt
oktorra nevezte ki.
.
,
t
, Báró Hirsch Mór két fogadott thi t. Bischotl'shetm-1< orl'st
estvereket, a király bárói ranara emelte.
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A pécsi iz1·. hitközség jdenté:>éh(íl közöljük a kövctk ·...
ndatnlmt. Hevétel é-; kiatlü~: kb. 4!1,000 frt; a hitközsé;~o
tiibhi egyletekkel egyctembc•n j6tékonyczélra !l 771 frtot fo~
ditott. Alapítvünyok ftlösszege 58,887 frt. Adófizető tarro~

számn: -141. Hüzas ág köttrtett :12, született 84, hal;Uozá~ok
!i!l. Erzsébet kir:Hyné cmlékér e a hitközség 2000 kor. alapítY:í.nyt tett. Az oktatásügy vir:í gúk.
»Los von Rom « jelszó t adta ki az osztrák-német nemzeti
p:írt, melynck eddigi eredménye, hogy körülbelül 30 plébános
é~ 10,000 katholikus vallást cserélt és protestánssá lett. A bécsi
antis<'mit:ík ke,·erték először n vallást a jelenkori politikai
kü zdelmek közé, a kathoL magas klérus némely körei nemcsak biztatták, hanem hathatósan támogatták is a »kereszténysociülis « pártot. hiszen csak zsidók elnyomásáról volt szó.
A kilőtt nyilat azonban nem lehet v.issr.avonni és most azokat
s<'bzi meg. kik a zsidóknak szánták. Nem lehet kétr?éges, hogy
a bécs i antisemiták a »sociális « mozgalomma.l époly pórul
fognak járni, mint a »keresztény << mozgalommal, mm-t minden
bíín megboszulja magát a földön.
Luzzatti Luigit, ki több ízben volt olasz minister, a franczia
Akadémia Gladstone helyére kültagnak választotta meg.
Hasznos Tanácsadó czímmel 'Gerő Attila képes családi
havi lapot indított meg, melynek előfizetési ára egy évre 2 frt.
Az első szám gazdag és változatos tartalommal április 2-án
jelent meg.

The Hunyarian Review ez. alatt Grosstieid J. kereskedelmi
és társadalmi heti lapot inditott meg angol nyelven.

A Magyar-Zsidó Szemle következő régi évfolyamait, 1884., 1885., 1887., 1891., 1892., 1893., 1894.,
18%., 1897. és 1898. egyenként 2 frtért küldi bérmentve a kiadóhivatal, az összeg előleges beküldése
mellett.

TARS AD.AL O~L
A VILÁGDR.A~IA.
A pans1 semmitőszék egyesült tanácsa egyhangulag kimondotta, hogy a hazaárulásért örökös rabs~gra itélt kapitány
bűnös ségére nincs bizonyíték é~. hogy az Ordögsziget lakója
felett új hadbiróság ítélkezzék Ot esztendeig tartotta izgalomban a franczia nemzetet és az európai közvéleményt a Dreyfusper, az egymást követő kormányok a hadsereg vezérkarúnak
a klérusnak és az ezek által félrevezetett népnek nyomása alatt
majdnem kivétel nélkül csaknem megesküdtek a Dreyfus lutzaárulására. Midőn az élőhalott családja a bünöst kikutatta és
az igazságszolgáltatásnak odaszöge~te, a hadbiróság a bünüst
felmentette. l\fidőn a franczia nemzet legnagyobb irója az
elitélt ártatlanságáért tollával síkra szállt, a törvényszék elítélte, mely verdikt elől csak hazája elhagyúsáml meneki.ilhetett.
A szenátus alelnöke mint Dreyfusard nem lett többé megválasztva, a Dreyfusard-politikusok elvesztették befolyásukat
és manclátumaikat. A párisi nép Zolit a Szajnába akarta
dobni és Eszterházyt, a sötét multu őrnagyot, ki nyilníuosságra került leveleiben a franczia hadseregről és népről izzó
gyülölettel nyilatkozott, mint nemzeti hőst ünnepelte. A hazaárulásért elitélt kapitány koronatanujára., Henry alezrede~re.
rábizonyult a hamisítás vádja, a franczia vezérkar feje. kt a
hazaáruJási pert keresztülvitte ennek következtében lemondott,
'
a párisi nép gyüjtést rendezett 'az öngyílko~s1igával bünösséget
az
:gész világ előtt a legmeggyőzőbben bevallott Henry özvegy~nPk
:s a hamisítót nemzeti martyrni akarta szentelni. A ne~~~t
es olasz kormány, kiknek a milliomos fl'anczia tiszt h~za,Ja t
lll.lnt egy l.'ijkori Judás 30 garasért eladtu, hivatniosan klJPle_ntették, hogy Dreyfus nevét először piirc alkalm;[ val hallottak.
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a vátllottnak, sem védőj ének nem nmtatták meg. A hirszel'Z~
katonai iroda főnöke maga, Picquart ezredes, kutatásai közben
djött a vád alaptalanságára, ezt el nem hallgatta - és fogságba került. A honáruló százados ártatlansága mellett üldözői
szolgáltatták a l egmeggyőzöbb bizonyítékokat, midőn e bizonyítékokat örökké - igérték, de sohasem szolgáltatták. Az
egész müvelt világ meg volt győződve az Ördögszigetre deport:í:lt árta tlanságáról. a világsaj tó napról-napra foglalkozott az
ügygyel és Dreyfus kapitány mégis öt esztendeig sinylett
rabságában.
}linden gondolkozó előtt felvetődik a kérdés: mikép volt
ez lehetséges? Hogyan türhette, sőt követelllette a franczia
nép. a szabadság, egyenlőség és testvériség népe, hogy ártatlan
em b ert büntessenek? Van-e nép, melynek lelkiismerete ezt
megengedi? Ha ez a történet a bibliában volna feljegyezve,
a kritikusok egyhangulag ezéizatos mesének nyilvánítanák
A Dreyfus-ügy szerzői és hőEei eget-föld et megmozgattak, a
háboru rémét, a nemzeti védelem megsemmisülését festették
a falra, ha ez ügy teljes világításba helyeztetik És ezt mind
elhitték. J\fikép volt ez lehetséges? A franczia nemzetnek sem
anyagi. sem szellemi, sem erkölcsi érdekeit nem emelte az,
hogy a~ Ördögszigetnek van egy lakója; mindössze csak arról
volt szó, hogy concedáltassék az. hogy egy hét tagból rtlló
katonai biróság itéletében tévedett. Csak több esztendei harcz
után volt ez a beismerés elérhető. Mikép volt ez lehetséges?
Akárhogy hányjuk-vetjük a dolgot, akárhogy csürjükcsaYar.Juk, csak egy feleletet találunk: zsidó. Nem a franczia
tisztet ítélték el, hanem a zsidót. Az első hírt az elfogott
kémről a franczia zsidófaló lap hozta ki informrtczióját hivatalos forrásból merítette. A zsidó ~zótól az emberek megJ;ok_rc~~od tak, el~esztették gondolkozó képességüket és C'rkölcsi
erzekuket. A nepbe csöpögtetett mérecr megtámadta szervezetét.
különbül mint az alkohol . A Z an t'!SCUll
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'
ban megrohantak néhány zsinagógát és összecsődültek a zsiclók
ellen. Az antisemitizmus zsidókérdést csinált a szerencsétlen
zsidó kapitány ügyéből és megtámadta a zsidókat. hogy ök
Dreyfust védik, kiről semmi tudomást nem vettek. Sőt mikor
m:ír a Dreyfus-ügy mint zsidó-ügy tárgyaltatott, sem tettek
semmit sem az elitélt kapitány, sem a saját érdekükben.
A eliadalt a franczia nemzet jobbjai vivták ki, kik rettenthetetlen bátorsággal. saját életük és pozicziójuk koczkáztatásával szálltak síkra az iga7.ság érdekében. Kitartó ki.izdelmi.iket
diadal jutalmazza, bár hosszu idő mulva, de végre mégis
visszahódították :t franczia népet, amely nem tagadhatja me~
nagy multját. És az egyetlen vigasztaló momentum ez á,ldatlan
küzdelemben az a világtörténeti tanulság, hogy az igazs:ígot
lehet ideig-óráig elhomályosítani, de elnyomni nem. A franczia
nemzet e belső harczokból megtisztulva kerül ki és újra kezébe
veszi a dicső lobogót. a melyen a szabadság, egyenlőség éR
testvériség örökké fénylő eszméi díszlenek.
Mi zsidók pedig, kiket a népek nem kényeztettek el, kik
hosszu multunlcban az ártatlanul üldözöttek minden kinját
átszenvedtük kiket sziven talált a nagylelkü franczia nemzet
pillanatnyi eltévelyedése. kik már-nuí.r elcsüggedti.ink. midOn
az antisemitizmus diadalmas bevonulását láttuk az egyenlősé~
ősi várába. a frank fővárosba, merítsünk 1íj bátorságot az
igazság győzelméből és tanuljuk meg belőle lÍJra, hogy a
Minclenható közel van lzraélhez. hogy a szeretetet, melynek
hirdetését kötelessécrünkké tette nem engeeli kiveszni az emb
h
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A STATUR QUO KÜZSÉGEK GYVLÉSE

Ho;;szas előkészületek és nagy agitüczió után május hó
;~O-án a fővárosban 15 status quo hitközség megbizottjai
gyültek össze, hogy tan:icskozzanak és határozzanak. A. hangzatos jelszavak jegyében álló korunkhoz hi ven a fennen lobogtatott zászlón a pártok egyesítése díszlett, melyheJ:: a szerenesés
formulát keresték. .A. kiilön szervezkedésről, a melyet eleinte
terveztek csakhamar lemondtak. Talán meggyőződtek arról
hogy a
quo uevü községeket sem hozhatják egy
ahi, a minek megvan a természetes oka. A. szóban forgó községek ugyanis azt a helyet foglalják el felekezetünkben, melyet
a pártonkiYüliek a politikában: csak negativ programmjuk
van - nem tartoznak egy párthoz sem. Ha egyenként vizsgálnánk azon okokat, melyek e községeket arra büták, hogy
a létező két párt keretén kivül maradjanak, csakhamar meggyőződnénk azok különböző voltáról és arról, hogy itt nincs
pozitiv programmról szó. Talán a legtöbb status quo község
azért maradt távol a két párttól, mert a kebelében létező
divergens irányoknál fogva nem mert egy párthoz sem csatlakozni, nehogy belbékéjét megbontsa, követvén azon talmudi
elvet: ülj és ne tégy semmit, ez a legjobb. A. vis inertiae
nagy szerepet játszik, a status quobeliek jó része egyéb okokon
kivül már ennek folytán sem hallgatott a hivó szózatra.
Hogy mennyire távol állanak egymástól a közös nevet
viselő status quo községek, kitünt mindjárt a tanácskozás
elején, midőn azt kellett megállapítani, hogy tulajdouképen
mi és ki az a status quo? És ebben a 15 község küldöttje
sem tudott megegyezni. Az e kérdés körül keletkezett vitában
rejlik a gyülés tanulsága. Talán azokról az utakról és módokról
tanakodtak, melyekkel az egyre terjedő vallástalanságnak gütat
lehetne vetni? melyekkel a kiveszésig meggyengült vallási
ismereteket újra be lehetne plántálni a serdülő i(juságba?
melyckkel a hitbuzgóságot és a felekezeti hűséget emelni
lehetne? Nem! Nem arról tanácskoztak, hogy milyen legyen
a zsidó, hanem arról, hogy lü uem zsidó. Zsinórmértékül n
jeles egyházpolitikusok saját személyüket állították oda. .Aki
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a hazai orthodoxok által kitalált alapszabálypontot taglalni,
:ehol a világon nem fc,gadták ezt el. me1t a zsidóság nagyjai
30 o év óta is dolgoztak vallásos törvényeink kifejtésén ~s
ezeket kizárni nem szabad. A való az, hogy az igazi S. A.
sohasem les7. befejezve. De ezt csak mellékesen jegyezzük meg.
'fény az, hogy a gyülésező status quobeliek a fent érinte:t
ont á ltal saját névrokonaikat bontották két pártra. Eclchg
egy fajta status quo hitközségeket ismert a
ezentul
két fajtához kell szoknia, olyanokhoz. a melyek a S.
alapján
állanak és olyanokhoz, melyek nem állanak a S. A.. alapján.
Látnivaló ebből, hogy egyáltalában nem helyes az. ha a zsidó
vallást oly ezéiból definiáljuk, hogy abból a zsidóság meg~
bontására alapot vagy ürügyet nyerjünk. A. főhibát a h_azai
zsidóságban akkor követték el, midőn a középkor szellemeben
azt kutatták, hogy ki képviseli az egyedül üdvözítő. irán~t.
Innen a kitagadásig csak egy lépés van és az üldözésig meg
annyi. sem. C'sa lr az ero" h.,
1anyz1.l' h ozz á . semmi ecrvéb
e.
· .A. modern
zsidóságot főképpen türelmessége különbözteti meg elmaraelott
hazai testvérei től.
.. ..
.á.
A status quo gyülésén ez az erény nem tündokolt. l lz
. rabbi, ki orthodoxból
~
egyik
status <1uo lett. illi·d"on e~n· nacryo
'" ..l l
8
t atus <1no közséo- rabbijává választot t a es
, akinek nem sa1at
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er(
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egy magánlevelében <t h~rdés magvát szintén a rabbiválasztásban találta meg. Az elhunyt dicső-szent-márt oni rabbi is tettre
szólította fel kart<irsait, mert a nagyobb községek a szemin<iriumból kikerüli rabbikat ,ál:Jsztanak. A jeles férfiu. ki a
gyülésnek egyik elnöke volt, megfeled kezett arról, hogy nem
néhány negativ qualificatióval biró rabbi sebeinek gyógyítására
gyültek össze, hanem a czélból, hogy hitközségeik bajain segítsenek. Egyébiránt sem a rabbillzeminárium rágalmazása, Rem
a műveletlenség nem documeutálja a talmudtudást és tévednek
azok a derék urak, kik kartárllaik gyalázásából készült létráu
akarnak felkapaszkodni. Itt az ideje, hogy a rabbik okuljanak
a multakon és e fajta kifakadásokkal ne sülyeszszék még
mélyebbre az épen ezen eljárás által amúgy is alászállított
rabbikar tekintélyét.
Aki a magyar zsidóság üdvét akarja, annak nem szabad
a mult fegyvereit elővenni; aki békét akar, annak nem szabad
hadakozni. Erős abbeli bizodalmunk, hogy a status quo községek józan elemei tartózkodni fognak minden oly lépéstő l ,
amely a létező ürt a pártok között csak mélyítené és inkább
arra fognak törekedni, hogy azt áthidalják
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~1ájus hó 8-áu a közsk. elnököle Budapesten gyüléseztek,
a melyen a megalakult tizennyolcz községleerületből a gyülésen képviselve volt J 8, még pedig a IV. leözségkerületbői
dr. Politzer Bernát (Rózsahegy), a VI. községkeri.i.letből Schweiger :Ylárton (Budapest), a VII. községkeri.i.letb6l dr. Szilasi
Fülöp (Szabadka), a VIli. községkerületből Deutsch J. M.
(Szombathely), a IX. községkerületből gelsei Guttmc~nn Yilmos (Xagy-Kanizsa), a X. községkerületből Leopold Sándor
(Szeg~zárd), a XI. köz~égkerületből Wertheim Ármin (Székesfehérvár), a XII. községkerületböl Pfeiffer Fülöp (Győr), [~
XVI. községkerületből dr. Lippe Vilmos (Szolnok), a XXII.
községkerületből várhelyi dr. Rósa Izsó (Szeged), a XXIII.
községkerületből Sternthal Salamon (Temesv<tr), a XXY. községkerületből Horovitz Sámuel (Kolozsvár) é.s a XXVI. kiiz-
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, • ·iiletből dr. Schul Győző (Szászniros). Az előadói széket
. ,
f 1: .. ' l· . t ,
,
.
.
·eg keJ
~r. Simon Jozse, na JI anacsos, az orszagos Iroda t!tk<ira

foglal~cl~~;·eiger

előző

l\Iárton, mint az
gyülés elnöke. üdvözli
·elenteket és jelenti, hogy Donáth ~lanó, a III. községa meg.]
(
, ) ' l B k · F
keru.. 1et elnöke Treucsen es , c r. er omts erencz a XXI.
.. , "kerület elnöke (~ agyvara d) elmaradásukat kimentett~k.
kozse"
"]kéri aztán a keru"l et't elno··k"k
o et , 11ogy a kongr. szerv. szab .
ti-ának
erre a gyülésr e elnököt és elnökhelyetválaszszanak, mire az elnököle a gyülés elnökéül ujból
~~weiger J).[ártont, elnökhelyettesül várhelyi dr. Rósa I zsót
választották meg.
.
,
.
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A gyül és megalakul ván, dr. Stmon J ozsef, k1r. tana c" os
fölolvassa az orsz. iroda következő jelentését:
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Az országos izr. iroda jelentése.
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Erzsébet Királyasszonyunk O Felségének sz,?morn , e:hnnyta
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jogának bi ztosít:ísa mellett. az izrael it~~c- eg.yetemes gyülekezetének E'O' \·behidsáboz m:í r eleve hozza.J arnlJon. Ezt a kérelmet terje;~tettük elő abban a két b~adv~~yunkban is, melyekkel azóta a valhís- és közoktatás ügyi nmuszternél fentidézett
előterjesztésünk elintézését megsürgettük A multhan szerzett
tapasztalatok birtak bennünket arra, hogy ezt az álláspontot

,.JIl .1,_
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c~ n.l .

elfoglaljuk.
::\[ár első kongr esszusunk ér ezte annak szükségét, hogy
felekezetünk autonomiáj a törv én y által biztosíttassék és ennélfog va az 1869. évi fehmár b6 23-án tartott üléséből intézett
felterj esztést a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben
kérte kieszközlését annak:
•hogy a törvényhozá s legközelebbi ülésszakában törvény alkottassék, mely hitfelekezetünk közegeinek és községi testületeinek ugyanazon önkormányzati jogot s általában az állammal. törvényhatóságokkal és községekkel szemben ugyanazokat a jogokat biztosítsa, melyek az országban lerő u. n. »tör>ényesen bevett « vallásfelekezeteket megilletik «.

A kért törvény alkotása iránt intézkedés nem történt.

A képviselőháznak azonban volt alkalma már az 1870. évi
költs~gvet~s tárgyalása folyamán autonomiánkkal foglalkozni,
a illikor JS Ghyczy Kálmán volt az első, a ki az izraelita
kongresszus statutumainak kötelező voltát kétségbe vonta, mert
a~ a kongresszus »az országgyűlés tudta és beleegyezése nél-

· t a protestánsoknak törveny·
• ·
kul « lett megtartva
·
· »y a1amm
az. ország ~arkalatos törvényei által elismert egyházi gyüléSeJk, valammt a ... ·· k l ·
48
.
gO! og e et1eknelr to"1·ve'ny · az 1790 l 8 ·
es 1Rfi8-iki ... ·
,
'
·
~
·
·
.. torvenyek altal elismert egyházi kongresszusaik
az egyháZI-Iskolai •
k
·
'k t
a t" . es eze re vonatkozó alapítványi ügyei e
k", orv.ekny~k korlátai között intézhetik rendezhetik és saját
ozegeJ altal ön'll'
l
'
']t l
a oan 'ezelhetik: ugy ezt a törvény a a
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Illég el nen~ . isme~·t :gyházi testületek neU: tehetik • . Ezzel az
ar guillentatwval mdito~ta meg _m~~czy K~Dmán or. z. kl>pviselő a vittit, a mely kovetkezmenyerben azután arra az eredJll ényr e vezet e tt, hogy a képvi seWMz 1R70. évi márczius hó
_án t a rtott ülésében hozott határozatával az izraelita kong18
ressz us h a t á ror.atainak kötelező erejét megszüntette. Előadtuk
fent idézett előterjesztésünkben az egyes fázisokat. melyeken
azóta felekezeti ügyünk keresztül ment. Sziintelen törekvésünket képezte kieszközlése annak, hogy felekezetiink önkormányzati j oga a törvényhozás által biztosíttassék és rendeztessék.
~[i sem volt tehát természetesebb, mint az, hogy - a
midőn az 1895. évi XLII. t-ez. életbelépése utün először
t an ácskozásra egybegyültünk egy ujabb kongresszus egybehivásán ak bejelentése mellett oly törvényhozási intézkedés megtételét is kértük, a mely felekezetünknek az önkormányzati jog
körébe tartozó ügyek sikeres sz<Lbályozhatását biztosítsa.
»A felekezetünk kebelében nyilvánuló kívánságok arról
t esznek tanuságot, hogy a hazai zsidóslíg türelmetlenül vájra szervezeti ügyének megfelelő rendezését, hogy abból erőt merítYe
a reá váró kötelességek teljesítéséhez fogjon. Elvárható az is.
hogy egy ujabb kongresszuson a különböző kininatoknak a
testvéTi béke szellemében való összeegyeztetésé1·e az akarat meglesz · fennfOl'OO' a szi:iksé.,.e annak, hogy közös egyetértésben

téte~senek

me; az intézk~dések, melyeket az egyházpolitika~
törvények által teremtett uj helyzetben hitközségeink érdekei
megkivánnak ~Iindamellett
arra való tekint~t~el. l~~~y .a
törvényesen bevett keresztény felekezetek .egyh~z1 ~yuleseJt
az ország törvényei elismerték és hogy az Izraelita felekezet
kebelében a nwstani bonyodalmak ép onnan e,·edtek. lw.?Y
z "
"l, "nk a tördnyhozó testiilet beleegyezese
e so egyetemes gyu e:1u
·
.. . t "l
k
nélkül tartatott meg - egy második egyetemes ?yu1.es o.. ~~~
, 1 t' l eO'e'sz biztossággal a kibontakozas sikeruleset.
alrk· or var 1a JU { o
b 1· t ·
.. . • yhozás hozzájárulása mellett fog egy e u.-a m.
h a az a t oIV en
• .
k-. 1
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kedvező elintezest nyer azon
eJ e em.
Illetve, ha elozetesen
ülésünk az 1H69. évi febnuí.r hó 23-tín
melyet első egyetemes gy
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. .
k .... · . ,
~ l k
tünk önkormanzati ]Ogána tOI' en) ts
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•
a kerületi elnökök gyülése felekezetunk autonovezcreltetve, '
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.·lz 1·.•. 1.. hitl,iiz~,;gL·k tekintélyes számának ].<·l·zalkaln :t ny .t· 1
'·
•
IH·hc,-1!- ,-,• mcllett - <:?.nrg;tl•n.H.ta.«
• Ezt :l kijeh>ntl>~t. nw l.'' a,; 1 H\llj. ev J .Január hó 6-:b t
t:n·tott iilésünl~bül kelt r16ter.Jt'sztésünkben foglaltatik, ma is
mindcnekben helycsni'k tartjnk és ezé.rt n~m lehetü.nk szósztilói annak, hogy antonomi:ínk ügye mas moclon nyerJen végelintézést. mint n. miképpen az ebben az előterjesztésb en kérel-

mczye lett.

Az uj kormány kinevezésével. a tör:ényh~z~ testule~be a
béke ismét bevonult és <t norm<ihs tanacskozasi rend VIsszatért. A miniszterelnök úr ő nagym. a f. évi márczius hó l-én
tartott programmbeszédében a kultnszügyek t.erén mutatkozó
feladatok közül részletesen csupán a katholikus autonornia
ügyéről nyilatkozott, általánosan azonb.an az t a kijelentést
tette, hogy: »a vallás- és közoktatásügyi kormányzat t erén a
kormány feladatának tartja mindenekelőtt, hogy az állarn és
egyház jogainak és a megalkotott intézmények épségben tcwtdsa mellett megóvja a felekezeti békét és a jó viszonyt az
egyházak között«. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő
nagymélt. pedig f. évi áp rilis hó 7-én tartott költségvetési
beszédében tárczájának valláspolitikai részére vonatkozólag a
következőket mondta: »Ha az állam és egyházak közti viszony,
a felekezete k közti béke . . . . . ügyét csak általánosságban is
kivánnám érinteni, - akkor csak azt ismételhetném, a mit
ezekről az igen t. miniszterelnök úr oly pregnánsan és Hzabatosan a t. Ház elé terjesztett«.
E nyilatkozatok szerint a magyar kormány az állam és
egyház jogait egyaránt r espektálni s épségükben fenntartani
kivánja. }Iindenesetre a leghelyesebb álláspont, melyet szabadelvü kormány vallásügyi t ér en elfoglalhat. De e czél eléré~
sének elöfeltételét az képezi, hogy rtz állarn és egyház köztt
viszony rendezve legyen.
A tör vényesen bevett keresztény felekezeteket az ország
törvényei már felruházták azzal a joggal, hogy önkormányzati hatáskörükbe tartozó ügyeiket hiveikre kötelező móc~?n
szabályozhatják. A zok éltek is e jogukk::tl és az or3zág to_r,
· a'lta l e1·ISmeJt egy J1áz r· testületeik meg rs
• a']lapítottak
.
venyer
Ö fehégének legkegyelmesebb jóváhagyása mellett egyházai~
alkotm:ínyát a legkisebb részletekig. Ezeknek a fekezetekne
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; viszonya az államhoz tehát teljesen rendezve van és igy
semmiféle nehézségbe sem ütközik, hogy a m. kormánynak
fentebb vázolt valláb ügyi programmja ezekkel a felekezetekkel
szemben teljes mértékben érvéuyesüljön.
.:\Iáskép áll azonban az izraelita vallásnak a viszonya
az ú.llamhoz. Az ll:l95. évi XLII. t- ez. vallásunkat törvényesen bevett vallásnak nyilvánította, de vallásunknak az államhoz
való viszonyát szabályozás nélleül hagyta. Erre vonatkozólag
_ mint tudni méltóztatik a gróf Csáky ő na gymé ltó sága
által »az izraelita vallásról• a képviselöház elé terjesztett
törvényjavaslat 1893. évi április hó 26-ról kelt •indokolása«
a következőket tartalmazza:
»Megfontolás alá vétetett azon további kérdés. is viijjon az izraelita vallás törvényes elismerésével egyidejüleg
már a jelen törvényjavaslatba felvétessenek-e azok a részletek is, a melyek ezen vallásnak az államhoz vaTó viszonyára vonatkoznak. Az állambozi viszonya a vallásnak a
legszembetünöbb kifejezést nyeri az önkormányzati ügykör- ·
ben , mert abban állapíttatik meg, hogy mi tartozik tisztán
az egyházi ügykörbe és mi az, a mihez az államnak hozzászólása van. De tudvalevő, hogy e tekintetben egyöntetü
felfogás az izraeli ták között nincsen. J ó része az izraelitliknak a kongresszusi alapot nem fogadta el. Különböző alapokon nyugvó szenezeti szabályokkal birnak és különféle
alapokon szervezkedtek tényleg. l\Iár most történybe iktatni
egy egyöntetü önkormányzatot, mikor ez az ~gyöntetiiség
tény leg nincs meg, az, gondolom, teljesen lehetetlen, me rt
csak nem lehet önkormányzatot valakire ráerőszakolni. Mtisrészt pedig törvénybe iktatni a különböző szervezeteket és
mintegy a törvény által szentesíteni s megörökíteni ezeket
az eltéréseket, szintén nem volna czélszerű. Ezek voltak az
indokai annak, hogy az izr. vallás az állam iránti viszuJtyainak szabályo:lása a jelen tönényjavaslatba nem foglaltatott és későbbi törvényes intézkedések szúmám tartatott fenn.«
:Mincladdig, míg a gróf Csáky őnagyméltós•iga tiltal m:ir
hat évvel ezelőtt kilátásba helyezett »későbbi intézkedések «
meg nem tétetnek és ezek alapjtín valld.aunknak az államit o;, való
viszonya szahályozva nem lesz, részünkrt'íl el nem képzelhetjük,
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.
_\.. magy~r korm:inynak ügyünk irá nti j óindula tába vetett
lm:alomma~ batorkodnnk teh:ít javasiatha hozni: rnéltóztassék

elhatározm. hogy a gyülés tagjai testületileq tisz tele,qJ·enelc a
magyar kormánynál és az 1896. évi j anu ár hó 6-án tcwtott
ii7! 1siinkből kelt előte1·jesztésünk mielőbbi kedvező elintézése i1·ánt
kérelmüket elüterj eszszék.
. . S zámítunk rá . hogy e k érelem te!J'esítése immár sol··~
k esm nem fog, mert nem hihetjük , hogy akár a m. kormán
k.
' t.. ' I ,
y,
a :tr az arszag orveny 10zasa. amelynek a jogegyenlőség elvein
ala puló eddigi intézkedései bennünket örök hálára köteleztek
éppen a z önkormányzati jog törvényes biztosítása tekintetébe~
kiYánna felekezetünkkel szem ben kivételes állást elfoglalni.
M ennyire kivá natos. hogy felekezetünk az önkormányzati
hatüsköréhe tartozó ügyeket mielőbb szabályozza. arról meagyőződbetik a Yallásügyi kormány már a folyó ügyekbőL mely:k
elintézésénél ne m gyéren nehézségek merülnek fel, sőt méltánylandó közérdekek sem jönnek kellő figyelembe: mert vagy eqyálta.lán nincsenek szabályok, vagy az intéző hatóságok ~em
tudJák, hogy a régi szabályok birnak-e rn~q, és mennyiben
~1·vénynyel. Kitünik ez abból a pár esetből is, mclyrűl e
Jelentésünkben ezennel megemlékezni kivánunk.

I.
Az 1895. évi XLII. t.-cz. 3 §-a igy szól: »Lelkész
(rabbi) és hitközségi előljáró az izraelita felekezetnek csak oly
tagja lehet, aki magyar állampolgár és aki l'épesítését Magyarországban nyerte.« Ez a ~. azonos >>a vallás szabad gyakorlatáról« szóló 1895. évi XLIII. t.-cz. ] 3 §-ában foglalt intézkedéssel, amely »a jö-vőben tönényesen elismerenclő -vallásfelekeze-

krc « vonatkozik. Á főrendiház javaslatára j u tot t ,.az izradita
tea!lüsról ~ sz o'l o' t"orv en
· y b e.
v
A m bbi képesítéséről létezik többrendbeli kormányintézkedés is. De hogy minő » képesítés « kivántatik meg a lzitközségi
elöljárótól, a rról eddig sem a felekezet, sem a miniszterium még
nem intézkedett. E felmerülő kérdés jelenleg, minden cinozura
hiányába n, a legkülönbözőbb felfogásoknak tág teret nyit, úgy
hogy már legközelebb fog a fentidézett ~. magyarázata illetékes helyen szükségessé válni.
Ez tisztán olyan kérdés, melyuek eldöntése az autonom
fel ekezet hatásköréhez tartozik. Ha milldamellett addig is, mig
felekezetünk az ügyeit önmaga nem szabályozhatja, e kérdésben
áJlást foglalni szükségessé válik, igyekezni fogunk oda hatni,
hogy a tényleges viszonyok :figyelembe vétessenek és azoknak
megfelelően az izr. hitközség előljárójának qualificatiójaképen
csak az kivántassék meg: hogy az illető nagykont, adófizető,
feddhetlen előéletü magyar állarnpolgár legyen és az állam
nyelvét szóban és irásban bí?-ja.

II.
Rámutattunk már a mult évben arra a sajnos körülményre, hogy »az izraelita vallásról« szóló törvény nem terjesztette ki ránk az 1868. évi LIII. t.-cz. 23. §-ában foglalt
rendelkezés hatályát, mely szerint: »uj egyházgyülekezetek
alakítása, a le1inyegyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont
ezeknek leányegyházakká való átváltoztatása. a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik«. Ez a körülmény abban
leli ugyan magyarázatát, hogy gróf Csáky ő nagyméltósága, a mint azt az általa beterjesztett törvényjavaslatnak fentebb
idézett »indoklásában« kiemelte- »az izraelita vallás az ~mam
iránti viszonyának Ezabályozásá.t, későbbi tön·ényhozási intézkedések számára tartotta fenn«. De ez mit sem változtat azon
a tényen, hogy az által, hogy a most idézett §. az izr. valhí.sra
kiterjesztve nem lett, uj izr. anyahitközségek alakításának
engedélyezése még mindig a miniszterium hatásköréhez tartozik.
A miniszterium e jogának mikénti gyakorlására nézn'
csupán az 1885. évi 1924. és 1888. évi 1191. ein. sz. a. kiadott
szabályrendeletek állanak fenn. Ezek szerint izraelita anyahit-
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tc •IuH n 1.. Uyíil<;Ht. : szivnslcNl,iélc ??tn.fJPn(!edni, ho,r;y o.z elniik
l(rrtk nevrrúen is et(o,r;talhnssuk j'rlsiJ hefym azt az ritláspontot:
horJ/l minriPn mlibisrf,r;i j'lfndi6/c V(~r;zr:.~e az alkalmazott mbúi
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i gy b uzg ú k er. elniikeink egy1ke fel !J i,·ta fig ydmiin ket
arr: 1• hogy az ottani ki?·. lanfelügyrdö az izr. iskúlákr(f n
frdrkr.zeti i 81col6k körrfúöl l~ir?mPli é.-· azúkrrt mi ndenek/1 •n a
/ciiz-~r:(JÍ

és állami i skolákkal egyforma elbánás alri 1:eszi.

g % ii gyh en fdterjesztést intrztünk a Yall:ís · é3 közoktatásÜ"Yi HJin iszteriumhoz, melyben
hivatkozással arra. ho"> a
helyen sr.entesített kongresszusi statutum;ink ~ép
i ~k ol :ii nk ügyét Í!=! kellően szabályozzák azt a kérelmet
terj rs zt r ttiik elő : hogy az illető tan feliigyelő utasíta ·ék, hogy
a m ííköd ési körrben fekvő azon in. bitközségi iskolákat. a
melyek az izr. községkerületben képviselve vannak. é~ igy az
ir.r. lwngr. szabályzatokat m3gukra nézve köteleziiknek elfogadták, oly felekezeti iskoláknak tekintse, melyek a mi a
felügyel etet illeti - nem a községi vagy állami, hanelll a
törvénycsen hevett keresztény felekezetr k népiskoláival e~nek
egyforma tekintet ali. Felterjesztésünk folytán ebben az iigyben a tárgyalások folyamatba tétettek Érveink ellen az hozatik fel, ho gy a kongr. szabályr:atok szeutasítése óta orsz. törvények l1ozattak. melyeknE'k ar. izr. felek1'zet saját hatásköréhen
érvényt szerezni nem képes. Ilyen cgyebf'k közt az 1876. évi
XXV J. t.-cz., melynek intézkedéseihez a;r,óta a keresztény
vallásfelekezetek az egyházi gyülekezeteik :íltal megállapított
ujabb egyházi nlkotmányukh:m alka!mar.kocltak, holott azóta
izr. kongresszus még nem volt, a mely csak az iskolaszékek
kellő szervezéséről is gondoskodilatot volna.
Ez is tehát egyik fontos és siirgőH teenrWje feleke?.etiinknek. Siettünk is azt felső helyre int.ézPtt felterjesztésünkbrn
ujabb argu mentnmul felhozni annak szükségessége mellett. hogy
felekezetiinknek mielőbb megadassék a mód felekrzeti alkotm.iny{mak njahh mPgalkot:ísám. I•~ mellett azonban nem sziiniink
meg oda törekedni, hogy ne vona!isék meg Wliink az önkormányzati jognak az a mértéke is, a mely a kongr. szab:ilyzatok
<!rejrll(~l fogva bennünket m:ír is megi!kt. A t:írgyal:isok ehlwn
ar. iigyhen kiiliinben még folyamathan vannak; az erl'dménj·ről lr~z szere11csék annak idején jelentést t<•nni.
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jcl<'ntl<PZ'~sek ubín m~Jst nuir azt i~ merjiik üllítani. hogy ,1

.:1 lelkl!szi jöred,·lcm kieqt:szítésr!röl szóló 1 8~l H . évi :X 1 ,
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rendelet teljes szöveget mellekeltuk.
A törvény 2. §-a mindazoknak a lelkészi állásoknak
>:. ) •
a
'övedelmét rendeli 800 ú-tra ( l. a 4. :>-t ' Jlletőleg 400 frtr
a melyek 1898.
hó
már
szer esítv e voltak. Igénybe vehet~k tehat ezt a hegészitést mind-

V OI

·~iegé~zíttetni.

~vi ja~uár

~-éig

Az egyházpolitikai törvények életbelépése által megkürosult rabbik megfelelő segélyezése szintén egyikét képezi azoknak a feladato lmak, melyek felekezetünk kebrlében mt>goldásra várnak.

rene~

azok ct rabbiságok, a melyeket a 1:allás- és közoktatásügyi
miniszter w· ö nagyméltósáqa az 1885. évi 1924. eln. sz. a.
kiadott szabályrendelet alapján létesitett
.A. jövedelem kiegé::;zí téseért - a végr. rendelet 3. §-R
szerint -

raliliile jövedelmének h egészítése akkora összeget sr:m fog igéuy11e
venni, mint a mennyit az állam az utol.~ó években a csel.·élyehh
tizdtfsii rabbik segélyezésére fo rdított.

folyamodbatik:

alcí a rabbisági hivatalt viseli; ha pedig ez a
folyamodás jogával élni nem akar, vagy ha a rabbisági liiva1. az,

tal betöltve nincsen:
2. az izr. hitölczség elöbá?"ósága.
J\-1indkét esetben a vallás- és közoktatásügyi miniszter
ur ő un.gyméltóságához intézett és a végrehajtó rendeletben
megkivánt adatokkal támogatott k érvény 1899. évi jnlitts h6
30-íg nynjtandó be. Oly rabbi-állás, ct mely 1898. évi jcmuár

hó 1-ig rendszeresítve volt, de 1899. évi julüt.~ hó 30-ig be
nem jelentetett, jövedelmi lcíegészitésben nem részesithetö.

A képesítés igazolására s a jövedelem bevallására A.) és
B) betükkel jelölt rovatos ívek állnak rendelkezésre. A körlevélben tudattuk, hogy a rabbiknak és hitközségi előljáróság~k
nak, a kik a jövedelem kiegészítését igénybe venni láY'á~J~k.
az említett rovatos íveket készségesen megküldjük, nerokulonben a netán kért felvilágosításokat is megadjuk. Hzúmosan
t · ünk·
fordtütak ennélfogva hozzánk és _ a mennyiben tehe seg ,
b r.11 t
lváltunk.
en a o t - a kellő utmutatásokkal készségesen szo"
t
, .
t" .11 ,. 1
·avasla
u
ev1
gyűlésünk
alkalmával
csak
a
orve
J·
k1
M lt
]
feküdt előttünk de már akkor is abban a nézetben voltt~~
'
't ·5e1e
h~g_Y a lelkészi javadalmaknak sz;í odékba vett ki~~és~J :ddigí
az allam felekezetünk érdekeit nem igen mozdítja elo . .Az

Y.
Az 1898. évi XIV. t.-cz. 20. ~-a igy szól :
~A mennyiben a 2. s-ban említett vallásfelekezetek ilktékes hatósága igazolja, hogy több lelk ész~n ek jövedelmét mür
a c~ekély ebb javadalommal ellátott lelkészek ill etménn·inek
kiegészítése czimén az állami költségvetésbe felvett és a~ illető
vallásfelekezetnek jutott összegből 1897. év végéig 1 fiOO koronáig kiegészítette ; ezen kiegészítési összeget addig is. mi~ a
jelen törvény értelméb en az illető lelkészek jövedelme küliinben is 1600 koronáig kiegészíttetik, az állam az ill e tő ntlLbfelekezet részére kiszolgáltatja. «
Az ezen §-ban foglalt rendelkezésre mlö figyelennnt-l a
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltóság<~ mult
évi 3159. eln. sz. a. kelt rendelettel felhivni rnéltóztatott bennünket arra: hogy »a rnennyibPn az orsz. izr. iroda hn trísága
körében oly lelkész léteznék. a kinek jiivedelrne n. 20. ~-ban
n:egl:atározott rendkivüli állami segélyből 1897. év végPig
k~egesz~tte~ett,« az esetben a jelzett összegből tényleg ruegtiirt ent ktegesútést az 189tl. év végeig igazoljuk be a véghOL
hogy a miniszter a megfelelő intézkedéseket megtelJesse és n
b eJgazolt iisszegeket kiszolgáltathassa A rendelet megjc>liilte
azt a mó<lot is, mely szerint a szöbnn levő kiegészítés igazolandó.
Erre a felhivásra egy felterje~ztésben előadtuk, hogy a
reneleletben előirt módon és hat<iridőben rabbijaink érdekeit
J~e~v~deni képesek nem vagyunk. A rendelet ugyanis azt
kmm.Ja, hogy a szóban levő kiegészítés igawlása czéljüMl
" ~nvlcn e.gyes .lelkész au~onomikus jöveddrne rtz eddigi bevolla~olc szennt kimutattassek«. Ennek a kiv:instígnak, csak az 11
~IAGYAR-Zs n•<'> HzE"LE.
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ul"•t bevallott:ík voln: 1, 5 mintho!-{y eddig Ily JOVedelmi bevallánk nem léteztek, nem is ,·agyunk abban ~ helyzetben, hogy
a ra hb ik autonomikus jövedelmét az edcügt bevallások szerint
kimutassuk Kértük a miniszter ur ő nagyméltóságát, hogy a
rahbik jövedelmének »az eddigi bevallások szerint« való kimutat{t:,:ít n.e kö,·etelje. Minthogy pedig a kongrua törvény idézett
zakasza alapjáu engedélyezendő segélyekre az 1899. évi állami
költségvetésbe ugyanakkora összeg van felvéve, mint a mennyi
az l8Hí. évben »a szegényebb javadalmazásu lelkészek« segélyezésére fordíttatott. még azt az alázatos kérelmünket terjesztettük a miniszter ur ő nagyméltósága elé: hogy ebből a segélyös zegből a t·abbiknak ugyanannyi segélyt engede'lyP.zzen, ameny1
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nyit azoknak az 1897. évben utalványozni kegyeskedett.
Yoltak keresztény egyházak is, amelyek a mienkhez
hasonló felterjesztést intéztek a miniszteriumhoz, mert ők sem
tettek 1897-ben oly intézkedéseket. hogy a kongrua törvény
:?0. ~-a szószerinti alkalmazásúnak bárminő hasznát vehetnék.
De ~em ezek. sem pedig a mi fentebb vázolt felterjesztésünk
eddig elintézést nem nyert.
.Abban a nem várt esetben, ha a miniszter úr kérelmünket teljesíthetőnek nem találná, rabbijaink nagy sérelmet szenvednének Elesnének attól a esekély kárpótlási összegtől is. a
ruelyet az egyházpolitibi törvények életbelépése óta segély

czi mén kaptak.
Elismerjük hogy magának a felekezetnek is vannak
köteles é~ei a segélyezés terén, de hozzátesszük. hogy meg·
győződésünk szerint felekezetünk eleget is fog tenni köt:les·
ségének mihelyt az annak teljesítésére szükséges eszközoket
• 1 meg·
törvényesen biztosított önkormányzati joga segélyele ·
,
>-zerezheti. Gondoskodni fog nemcsak a Tabbik, lzanem a ~a~~~~
ták. kántorok. jegyzök és egyéb alkalmazottak segélyezesel
is, mlamint számukra nyugdíjintézetek felállitását·ól.
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kute e egunkuek onkormanyza ti alapon meg nem e

igyekeznünk kell más uton némileg a bajon segíteni. Ennek
a czélnak az érdekében bátorkodunk java latba hozni. hogv
a magas kM·mánynál az >> izr. egyházi ezélokrac megállapÍtott javadalmi összeg - a népesedési viszonyoknak megfelelő
arrínyban - val6 megállapítását ujahban kér·elmezziik. Kimutatni bátorkodtunk több ízben, hogy felekezetünket e czímen
a mostcmí összeg háromszoTosa illetné meg. Többszöri kérelmünk eredménye - mint mult évben jelentettük - az volt.
hogy az 5000 frt javadalom évi 10,000 frtra lett felemeh·e.
Legalább további tízezer (10,000) frtra volna szüks~q arra
a czélm, hogy abból kizárólag csak rabbik és egyéb hitkőz.'lfgi
alkalmctzottak nyerjenek segélyt. Méltóztassék az országo~ irodát felbatalmazni, hogy ez érdemben a szükséges felterjesztést
megtegye (Helyeslés).

*
.A z Országos Iroda tevékenységét nemcsak a felsorolt
ügyek vették igénybe. Mint a mult években. az utolsóban is
állandó véleményező közege volt a m. kormánynak felekezetünket érintő ügyekben. Elég élénk érintkezést folytattunk a
községkerületekkel. Bizalommal fordultak hozzánk hatóságok
fontosabb ügyekben felvilágosítás végett. És felkerestek bennünket úgy hitközségek, mint egyesek, ha tanácsra. vagy felvilágosításra szorultak.
Habár majdnem kivétel nélkül sikerült nagyobb bonyodalmaknak elejét vennünk, mégis lépten-nyomon tapasztaltuk
ügyeink rendezetlen voltának hátranyait és nem késtünk
tapasztalatainkról mindig a mielöbbi rendezés szükségessf~gé
nek hangsulyozása mellett - felső helyre jelentést tenni. :X em
hihetjük, hogy e miniszterium >elünk ellentétes meggyőződésben
legyen, és ezért reményteljesen nézünk a m. kormány intézkedéseinek eléje.
~Iidőn e jelentésiinket előterjesztjük és az abban foglalt ,iavaslatokat elfogadásra ajánljuk, hizto~itbatjuk a t. gyülést, hogy senki sem várja. türelmetlenebbiil, mint mi, annak
az időnek az elérkezését. melyben felekezetünknek az önkormányzati jog körébe tartozó ügyek sikeres szabályoz:ísa leL.-.tségec;:;é válik.
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A gyül~~ a jelentést élénk helyesléssei ki sérte s az egyes
j:naslatokat beható vita uüín egyhangulag elfogadta.
Az orsz. iroda \" C:tetőinek körült ek intő és buzgó müködésükért je"vzőkönyv i köszönetet szavazott.
A t~r~lcskozások befejezése után a gyülés tagjai h:.tlározatuk nak megfelel ően , testiiletil eg indultak a m. kormtinynál
való tisztelgésre, hogy az iuaelita autonornia tárgyában beadott
mcllloraudumaik mielőbbi kechező elintézésót kérelmezzék.
El ső sorban dr. TVla.ssics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztern élj elentek meg, kihez Sclmeiger Márton, mint a
gyi.Ués elnöke, a k öv etk ező beszédet intézte:
:Xagyméltóságti l\Iiniszter úr!
K egyelmes urunk !
.:\liclőn 1896. évi janár havában az izraelita autonomia
hírgyában előterjesztésünket átnyujtani bátorkocltunk, N agyméltóságocl kijelenteni méltóztatott, hogy semmit sem tart oly
természetesnek, mint azt, hogy az izraelita vallás reczipiiltatván, e vallás hi vei iparkodnak annak autonomiáját szervezni
és biztosítani, hogy e törekvéshez a kormány is hozzájárul,
de egy kongresszusnak az összehivása magában véve még
nem jelenti az utonomia sikerét, hanem bizonyos előkészületek
sziikségesek ahhoz, hogy oly autonornia létesíttessék, a mely
kielégíti a különböző érdekeket is.
Azóta két további felterjesztést .bátorkodtunk e tárgyban )l"agyméltóságoclboz intézni, de beadványaink még elintézést
nem nyertek. E mellett azonban hitközségeink és azok alkalmazottainak viszonyai rosszabbra fordultak.
Az izraelita anyakönyvi ügy megszünvén államérclek
lenni, folyton az a veszély fenyeget bennünket, hogy az anyukönyvi intézményre alapított jelen hitközségi rencllink fölbomlik. A hitközeégi alkalmazottak viszonya a hitközségekhez
szabályozva nem lévén e téren gyakran a legnagyobb önkén~
uralkodik. A rendszeres vallásoktatás és az alapítv;inyok ügyel
is sürgős szabályozást igényelnek. Különben a folyó ügyek JS
elég bizonyítékat szolgáltatnak arra, hogy a fennálló rendeletekkel a zsidóügyeket helyesen adminisztrálni nem lehet.
Szükségét érezzük annak is, hogy felekezetünk minde~
téren fokozódott erővel fogjon intézményeinek fejlesztésébez,

de az e fölött folytatott tanácskozások közben szintén arra
az eredményre kellett j utn unk, hogy a hazai zsidóság mint
törvényesen bevett felekezet csak akkor fogja kötelességeit
winelen tér en méltó módon teljesítbetni. ha önkormáyzati joga
a tör vényhozás által - úgy mint az több törvényesen bevett
kereszt ény egyházzal szemben már megtörtént - biztosíb·a
és szabályozva lesz.
Ezek a szempontok teszik kötelessegünkké, hogy K agyroéltóságocl előtt ismét megjelenjünk és mély tisztelettel esedezzünk: méltóztassék az említett felterjesztéseinkben előadot
tak figyelembe vétele és a kilátásba belyezett előkészületek
mecrtétele mellett minél előbb lehetűvé tenni, hogy a törrény:sen bevett izraelita vallás hivei a reájuk háruló kötelességeknek megfelelhessenek .
Ajánljuk felekezetünket és annak ügyeit Nagyméltósügocl kegyébe. (Lelkes éljenzés.)
Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
erre következőleg válaszolt:
Igen tisztelt uraim!
Szónokuk szives volt hivatkozni azokra a nyilatkozatokra,
a melyeket e tárgyban már Önök előtt tettem. Jelen alkalommal sem mondhatnék egyebet, mint azt, hogy egy kongreszszusnak az összehivása magában véve a siker biztosítékát
még nem hordja magában.
Én megvallom őszintén, azt szeretem, azt óbajtom, hogy
ha kongresszust hivunk össze, akkor az minden valószini.iség
szerint a siker biztosítékát is hordja magában. J ól tudják az
urak, hogy kongresszus már volt. Azt is méltóztatnak tudni,
hogy kongresszusi szabályzatnak kötelező ereje országgyiilési
határozat következtében mintegy meg lett sziintetve, a mikor
- ha jól emlékszem - Ghyczy Kálmán tette meg a Házban erre vonatkozó indítványát, hogy mivel a kongresszus a törvényhozás előleges beleegyezése nélkül ült össze és így maga
a törvényhozás erre vonatkozólag nem nyilatkozott és a:t engedélyét meg nem adta. PJmek következtében a kongres~zusi
hahírozatok teljes kötelező erővel nem bírnak.
::\.Iár régebben tanulmtínyo~t::lm memor:1lldumukat éti abban
azt láttam, hogy arra méltóztattak sülyt helyezni. hogy
nlindenekeliítt országos tön·ény hozassék. a mely a knngresz-
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alkalmasak arra, hogy a zsidó ügyeket ugy a mm1sztra hassuk, mint a hogy azokat adminis~tráln~nk kellen:. Igen ~el!.e
sen méltóztatott a szónok úr kiemelm, hogy illivel a h1tkozaz anyakönyvvezető
ség1· szerv ezetnek föltételei első sorban
.
..
.
rabbinátusokhoz vannak kötve és mivel az anyakonyv ma mar
állami ügy, ebből a. szempontból kétségtele~~i.l ~z -~ll~mnak is
meg vannak a. maga. nehézségei, épp úgy UJ h1tkozsegek alakitásánál, mint fiókegyházak létesítésénél, annál is inkább, mivel
az Dizraelita vallásról« szóló törvény azokat a szakaszokat, a
melyek más bevett vallásoknál az anya- és fió~egy~áz~k- lé:esítéséről intézkednek, a zsidó vallásra nem terJeszti ki es 1_gy
nem tartom kizártnak, hogy a hitközségi i.i.gy rendezése tekmtetében talán még a kongresszttst megelözöleq is, valószini.ileg
szükség lesz bizonyos ideiglenes intézkedésekre.
Láthatják ebből Uraim, hogy a dologgal komolyan foglalkozunk és érezzük mindazokat a hátrányokat, a melyek a
zsidó-ügy rendezetlensége következtében előttünk nagy mértékben ismeretesek.
Semmi kétsé.,. arra nézve - és ez kiviláglik éppen a
' - hogy tulajdonk é?pen l-a
reczepczióról szóló "' törvényből is,
zsidó vallás van reczipiálva, tehát mint vallás, több zstd6 va ,
lás nincs, de igenis van adminisztratív szempontból. tö~b me·~~
különböztetés, sőt vannak rituális eltérések is; h1sz Igen. J..
1
méltóztatnak tudni, hogy a kongresszusi alapon állókon kiV~
és
ott
va
ott van még az orthodox, ott van a statuskvoan t e
dni,
a negyedik, az u. n. szefard-hitközség is. :Méltóztat~ak t~ben ·
hogy a hitközségi szervezetre nézve bizonyos tekwtete
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eltérő szabályok vannak és ki.i.lönösen a bírósági fórumok is
nagyban eltérnek, mert egészen más az önök kerületi bírósága,
meg más az orthodoxok választott bírósága, mig a másik kettőnél, a statuskvoante és a szefárd-hitközségeknél egyenesen
:1 közigazgatási fórumok biráskodnak. Sajátszerünek találom azt
is, hogy előfordult már az az eset is, hogy ugyanazon hitközség egyszer kongresszusi alapon állt, azután átalakult orthodox-szá, azután statuskvoante lett és pedig rövid idő alatt.
Mondom, én a visszásságokat a legélénkebben érzem,
ismerem és foglalkozom is velök és éppen nem óhajtom, hogy
az urak abban a törekvésükben bármi tekintetben is megbénítva érezzék magukat, hogy végleges rendezés váltsa fel a
mai bizonytalan helyzetet. De én valószini.i.nek tartom, hogy
addig is, - előbb vagy utóbb - szi.i.kség lesz ideglenes rendelkezésekre is, mert hisz méltóztatnak tudni, hogy nagy organikus rendezés sok időt igényel.
Magára az eljárásra és az adminisztráczióra nézve is,
ha szabad nyilatkozatot tenni, örömmel tapasztalom azt, hogy
teljes hazafias ügybuzgósággal iparkodnak a hazai nyelv terjesztése körül, nemkülönben - a mi igen természetes és ezt
nem is tekintem érdemnek - a hazafias érzéseknek ápolása
körül. Én nagyon kérem, hogy ugyanazzal az ügybuzgalommal végezzék továbbra is munkájukat és iparkodjanak nekem
megkönnyíteni az én nehéz feladatomat, a mely annál nehezebbé válik, minél inkább tapasztalom. hogy jelenlegi jogforrásaink igen fogyatékosak és igen hézagosak. Én a zsidó-ügy
terén többet akarok elintézni jóakarattal, méltányossági szempontokkal, mint a rideg hatalmi szférába burkolódzó jogszabályokkaL
Ezeket akartam ez alkalommal elmondaui és ismételve
arra kérem Önöket, bizzanak meg abban, hogy a kormlíny
ezzel a kényes kérdéssel is behatóan foglalkozik és lehetőleg
úgy iparkodik ezt a kérdést megoldani, hogy az az ÖS8Zes
hazai zsidóságnak megelégedésére szolgáljon. (Élénk tetszés.)
A miniszter ezután banitságosan társalgott a ki.ildöttséggel, melynek mil1clen tagj<íhoz intézett egy pár szivélyes szót.
A küldöttség ezután Széll Kálmán miniszterelnöknél
tisztelgett, hol Schweige}· M<irton a következő beszédet
mondotta:
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ecryh;íz kiizötti Yiszony tönényesen hevett keresztény egyh:lsr. em ben is r endezve l ett.
A millenuiumi év és a r eá kö•etk ezett politikai -.iszonyok
kérelmünk telj esítésére alkalmasak nem >oltak és igy fel ekezetünk
autonomiája m ég mindig a régi rendezetlen <íllapotban >an .
~ agyméltós[igoclnak a magas kormány élén ml ó m e~t.ie
Jenésével mintegy varázsütésre megváltozott a politikai helyzet
és a tö rvényhozó testületbe a béke bevonult. Tudjuk, hogy
számosak és fontosak a felada tok. melyek megoldása ~agy
u1 éltóságo clra s a törvénybozásra vár, de tudjuk azt is. hogy
Nagyméltóságod minden felekezeti különbség és minden osztály különbség nélkül egyenléí mértékben kiván mérni ; a mi
azOJJban állampolitikai téren csak nkkor lehetséges, ha felekezetünk hasonló viszonyba hozatik az államhoz. melvben a
törvényesen bevett keresztény felekezetek vannak.
•
~ agyméltóságod igazságszeretete nem fogja megengedni.
nogy e tekintetben felekezetünk még sokáig kivételes helyzetben maradjon és ezért reményteljesen nézünk a magas kormány oly intézkedéseinek eléje, melyek alapján felekezetünknek az autonom keresztény egyházakkal való egyenjogosítása
vallásügyi téren teljessé válhat.
Midőn felekezetünk ügyét Nagyméltóságod kegyes púrtfogásába ajánlani bátorkodunk, még csak annak a hő kininsignak adunk kifejezést: engedje a Gondviselés, hogy N'agyméltós:igocl a haza boldogítása s a közjó előmozdítására irányított tevéken}'sége me!lett jó erőben és egészségben még sokúig
éljen. (Hosszas élénk éljenzés.)
Széll Kálmán minisztereluök erre következőleg válaszolt:
Mélyen tisztelt küldöttség, tisztelt uraim!
Fogadják őszintén érzett köszönetemet azon szives szavakért, a melyeket az önök tisztelt szónoka hozzáru intézni
szives volt. Már maga a megjelenés is köszönetre kötelez, de
lllég inkább azok a szavak, a melyek, úgy látom. sok iránybau visszhangját képezik azoknak az el veknek és nézetek nek.
a melyeket kormányra léptemkor az orsztiggyüh'sen kifejtettem. mert némely sza•akat abból a programmbeszédből látok
átvéle, a melyben politik::imnt kifejtettem és csak örömmel
tapa8ztalom, ho:J;y az. a mit akkor monclottam. visszhangot
keltett az országban.

Xa"ymélt,is:í!XIi ~lini~ztcrelniik l r! Kegyelmes Frunk!
A<r-.izraclita közsé~keriiletck clniikci. midő n r endcs évi
gyiilL'siik alkalmából együtt vann:tk. meg;!elenni bátarkadnak
ezennel X:1gyméltós:ígod cl(ítt, hof!y els~ sorban Exczellenczi:ídat a m:tgyar korm:íny éléu mély tisz telettel üdvözöljék
(.~~JjenZL'') és l 1ogy felekezetünk még ren dezetlen ügyeiről is
Xa~yméltósjgotl előtt megemlékezzenek.. . .
"
X agyméltóságodnak é~ a, v:Jll:ísiigy1 nmuszter úr O N agyméltösú gának a kép,iselőll<i.zban kifejte tt vallásügyi programmja szerint a magyar konmí ny az állam é.; egyház jogait
r espektá lni és épségü kben fenta r tani kivánja. M inclen esetre
a legheh esebb álláspont. melyet szabadelvű kormány vallásiigyi ~ tér.en elfoglalhat. De e czél elérésének előfeltételét az
képezi, hogy az állam és egyház közti viszony rendezve legyen.
A tön ényesen bevett keresztény felekezeteket az ország
törvényei már felruházták azzal a joggal. hogy önkormányzati
hatáskörlikbe tartozó ügyeiket hi•eikre kötelező módon szabályozhatják. E zeknek a felekezeteknek viszonya az államhoz
tehát már telj esen renelezve van és így a magyar kormánynak vallásügyi programmja a törvényesen bevett keresztény
felekezetekkel szemben teljes mértékben érvényesülhet.
~füskép áll azonban az izraelita vallásnak a viszonya
az államhoz. Az 1895 : XLII. t-ez. az izraelita vallást
törvényesen bevett vallásnak nyilvánította, de e vallásnak az
államhoz való viszonyát nem szabályozta, hanem annak a szabályozását ]( ésőbbi törvényes intézkedéseknek tartotta fenn.
1\findaddig, mig ezek n törvényes intézkedések meg nem tétetnek és ezek alapján vallá;,unknak az államhoz való viszonya
szahályozva nem lesz, nem látjuk megadva a lehetőséget arra,
hogy a magas kormány vallásügyi programmja az izraelita
fel ekezettel szemben helyesen keresztül vitessék.
K egyelmes r runk' Már az »izraelita vallásról« szóló
törvény életbeléptetése után éreztük szükségét az izr. auto·
nomia törvényes biztosításának és szabályozásának. Bátorkodtunk is akkor már a vallús- és közoktatásügyi milüszter Úl:
1
ő N"agyméltóságához előterjesztéssel járulni, melyben hitügY
viszonyaink tüzetes ismertetése u t:in azt kérelmeztük, ho~Y
l' allásnnlmak az tíllamhoz való viszonya mielőbb ngyanazo;
az alapon szabályoztassék, :t nwlyen hazünkban az :íllalll es
1
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riTeJl. az :íllam és az l'g'yh:íz közti j ó viszonyna!·
"
' a ~en.
tart:ísát elsőrendll állami fdadatnak tartom és másadsz
.,
. . .
.
.
or első .
rendu pohtJkm feladatnak hu tom a romden vallásfelek
közti jó egyetértés fentartáRM . .Az én politikám, a mely a ezet
nak, a tönénynek, az igazsrlgnak a politikája, kiterj ed J~g.
.
. d en nemzet1séare
.
. k"]"IUlilden osztalna,
romden
fe' ]ek·eze t re, mm
b
• ,
.
.
o
u on .
ség nélkül. (Elénk élJenzes.)
Hogy ennek a politikának az után mi az erkölcsi ala .
mi a czélja és mi a tartalma, azt bővebben fej tegetni PJa,
..
nem
akarom. Onök azt ismerik. .Abban a szabadelvü irányban
viszem és ~k arom vinni továbbra is a politikát, a melyben
felnőttem (Eljenzés :) és a melynek tanait magamba szívtam
politikai működ ésem megkezdésekor és vallottam mindi
.
..
g.
.A zokat a VIszonyokat, a melyet Onök szó bahoztak 8
azo~nak keletkeztét ismerem még politikai pályám l egelső
évei?ől, a midőn, gondolom, Eötvös J ó zs ef báró idejében,
megmdultak ezekben a kérdésekben a tárgyalások; azt is
tudo~, hogy megakadtak; de abban, gondolom, igazságot fognak Onök szaigáitatni a törvényhozásnak és azoknak. a kik
ebben az irányban a törvényhozást alkotásra hivták fel, hogy
nagy lépés történt az 1895 évi törvényhozás által. a mely az
izraelita vallást a törvényesen bevett vallások közé vette fel.
Hogy minden viszony nem rendeztetett rögtön, annak - Önök
talán még .i~?ban tudják, mint én - megvan a maga oka;
mert hiszen Onök sem képesek ma még azokat a kérdé~eket,
a melyek szabályozást igényelnek, egészen tisztán fm·mu·
lázni, mert a nehézségek kétségtelenül igen nagyok, hanem
igenis nekem és kormányomnak feladatunk lesz ezt az ügyet
is nemcsak bővebb figyelemmel kisérni, hanem a mint az idő
és. a törvényhozásnak teendői megengedik, igenis, ~nnek. a
lcerdésnek a megoldásához is hozzá fogok nyúlni (Eljenzes)
~e~yenek teljesen meggyőződve, hozzá fogok IJyúlni abban az
lranyban és azon politik a szellemében a mely az én irányalll
és az én politikám. (Élénk élj enzés.) '
Nagyon köszönöm szives megjelenésüket. Legyenek roeg_győződve, nagyon szivesen fogok ezzel az ügygyel foglal~_ozni,
8•
a mely po lgar
· t'arsamk
·
·
·
J!
t 5 n"'Y
"
Igen
nagy részének 1gen
10n

°

. . A miniszterelnök végül kezet fogott a küldöttség összes
tJ.gjan·al, mire a fogadtatás véget ért.

E~ILÉKBESZÉD W AHRVIA~~ SÁ~DOR FELETT .
Elmondotta az orsz. rabbiképző intézet templomában tartott
gyászün nepélyen 1899. évi április hó 12-én Dr. Blau Lajos.

Tisz telt gyiilekezet !

\\ra hrmann Sandor lehunyta örökre fáracll személ
és mi szegényebbek vagyunk egy derék férfiuval : Izraél
elvesztette hü fiat, hitközségünk buzgó tagjat, az emberszeretet bökezü partfogójat, intézetünk lelkes baratját
A felekezeti élet, a jótevés és közmúvelödés góczpontjain egy-egy fájdalmas hézagot pillant meg szemünk és
lelkünk elborul az igénytelen férfiú örök tavoztán. :\lég
friss a seh, melyet varatlan elhunyta testvérei és rokonai,
tisztelói és baratjai szivén ejtett, alig mult el a vallásos
gyász harmincz napja, és mi összegyüllünk, hogy lelki
szemeink elé idézzük e jambor élel jelenségeit, emlékezetünkbe véssük nemes tarlalmat, hogy lerójjuk az
igaz kegyelet adójat és egy könyel szenteljünk e rokonszenves egyéniség emlékének.
\Vahrmann Sándorra illik a
(15,

1.

zsoltárköltő

szava:

jt>,p -::-t~ ptv• ·~ i~m~~ ~u· ·~ ,,,,,,
2.) 1~~~~ ji~~ -:~,, p,:~: ~).'!:11 c·~n j~1.,

»Ó Örökkévaló! ki tartózkodik sátradban? Ki lakozik
szent hegyeden? Ki jamboran jár, igazsagosan cselekszik és igazat beszél, a mint szivében van «. Egyszerü
volt \Vahrmann Sandor földi vándorlása, jámbor elódök,
jámbor sarja. Körülötte fény és pompa, csillogó külszin
és romloU való, ezer szenvcdely a lelkekben, ezer vágy
a szivekben: ':l 1nlt'1 ~,;,~
.,,,C'1 ":It'~ S:~o~ ... , lil;lt'1 ptvt> :-t::-t1
m~: ~n~ (Ezs. 22, 13.) »Legyen öröm-vigsúg, együnk-igyunk,
Illa élünk, holnap halunk « lázas nemzedék, meghasonlott türsadalom: ö pedig, a régi zsidó élel mcgleslcsitóje,
o·~n j~1:-t mindvégig egyszerúrn viselkedó és kevéssel bcéro,
örömct lelve a tisztes numkában s nem muló gyönyörökben, megelégedést a teljesitett kötelesség liszta érzésében.

r·

fDILBKBI::SÚ;o

Tiz ujjal f:iradozoll, dl' l'gy ujjravaló t sem (·hezt>tl
viikm a rku Yt>ll iinmag:'tra. hokczü músokra. A szivjös(\,,'
a zsidó IH'pjellt•m legszil:irdahh alapvonúsa. a mely n~
ö~i crkiilcsük szt'lm:ilhisa nwllell semlet tmég az idö
111 a 1._
talt'kü' :i. erősen kidomhorodotl sze nu:·Jyt:· hen: a közüny
')l oza ll.
. ']>en, a szegt'ny sohat>.
sohasem csa 1alkozoli a<
-:cszsege
sem kopogtatoll hiah:1 ajlajún . IIiYen kövelte a proféta
igt\jt~t: ~i'l·t:=i c-~· ,,N.J, ~: ~,~:l N"~J, c~,,:~ o--;;..·~ j~iiS ~V,S 0""~~ N,S~

c'-~·r:"~ :-1'-, i "t:•::-:· \Ezs ..)8. 7.) »Törj kenyeredböJ az éhezőnek, a
bolyongó szeg<'·nyl Yidd lwjlékha, ha mcztclcnt lúlsz,
ruh:izd fel t's véredtol lll' vonulj ck Ura voll kincseinek. nem rahszolg:íja, atyai öröks(·gének, mclycl Liihhsziirösen elajúndt'kozoll. hü súl'úrja.Valóban p·~ S~·i:l~ igazsúgosan cselekedett. Igaz f(Tfin volt, kit nem tánloritott
meg az arany scm szerénységébcn, sem életmódjában,
sem hitében, scm erkölcsciben; igaz férfiu volt, b a
gazdagság t'lojogail nem kidnla, de a gazdagsúg köleJessl'gc il fl·nycsen gyakorolta: fókönyvc jólékonysügi
könyve Yoll.

Keserü bidlója voll e zavaros kornak, mcly az
egyéni erkölcsöt magánügynek tekinti , melyl.Jen az em berek ero_sck feleharMaikkal és gyengék magukkal
szemben. Ertelle e nemzedék lörpcségél, »mosolygó arcz
alá rejlelt hünéwl s a mcgszokás hazug erényeivel« (Jladúch.l Fújt szivének a zsidó egyszerüség lelünése, a vall úsossúg elenyészése, az erkölcsök züllése, és a romlallan
szi v nych·e éles. ~·~·- .,,~Iti ,,,JI~,,, ·.:m ,,_,,,. il~ N ':J (Példab. 8, 7)
»Igazat beszél inyf'm, ajkaim undora a gonoszság«. Öszinlc
ember Yolt, ~:.:JS::l N~N ".:lil a ki az igazal kimondta, :1
minl a szivében érezte.
Egyszcrüség, jósúg, igazmonclús. e húrmas emberi
erény mély zsidó vallásossúggal púrosull clhunytjelesünkben . .\jók úljünjúrt. ajümhorok ösn'nvén tartolla magúl.
l.d Yallüsunkal nem lekintelte igúnai,, lörv(·nyeil nem
erezte lJékónak. Szen' llc az Isten hüzút, mclvel sürün
ken'sl'Ll fel, napróJ-napra írnúba öntülte sziv~ kidnsúgüt. k·lke üíjdalmüt. feleml'lkedy(•n a Mimlanhaló dicsóil(·s.é!wn, YigaszlaJúsl talúh·ün a Tcrcml ö közelség(·hen.l::ldczel.Ft: Istennek dicsós(·g. magúnak n1unlw; vezt·re ,·:dl:~-
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FEL LTT.

a

jámhor lamíesol

...,~·JI~ '.""l::l n~::l (Zsolt. 31, 3) .., ))Jzzal Istenben es tegy JOl .
l

•

•

.

•

•

•

•

... .... l~s jósúga nem ismer l korlátokat: ki terjedt özve,1 ·ekre és únúkra, aggokra és tanuló i1jakra, szegényekre
~) betegekre. Tudjátok mindnyújan, hogy évtizedek óta
L~ejc és erszé nye, luclása és munl<-üja a közügy renclcl~~c;.ésére úlloll, és tudjátok mindnyújan, hogy számos
tiszls(·gé t, melyeket felsorolnom fölösleges, mindenha
lelkiismerelesen töltötte be. ii::l",, 1:)'~'1):1 ::J,·~ o·-:r.:~:-1 o·p·i~
(~edürim 21b) »A jámborok kevesel be~z~lnek és soka~
cselekednek. « Lobogolt benne a lclkcsules, az emben
szív örök tüze, és lángoló szereletlel csüggött népén és
vallásún. ~Iinl ember és hazafi szivébe zárta a magyar
nemzet minden tagját, de nagy szivébe j utott hely egész
Izraé1 számára. Lelke volt az Alliance Israélite Universelle magyar képviselöségének, erősilvén e vékony fonalat, mcly a hazai zsidóságot külföldi billestvéreihez fúzi.
, ;:• SN-c" o~·y •..,s

,,,

::lil::l' :;n

:JPJI'

ott•.:J

N~p· :-~n ·;N

,...,s

·r.::-1• iii

(Ézsaiás 44,5) »Ö mondotta: az Örökkévalóé vagyok, Jákob
nevével nevezle magát, büszkén viselte Izraél nevét. «
Így élt, így beszélt, így cselekedcll Wahrman Sándor, lzraél szerénv, de hú fia, kinek elméjét és szivél
lanaink és iralaü;k irányílottúk, kinek gondolatai és
érzelmei, a zsidóság szereleléhól fakadsa. érintetlenek
maradtak c kincskercsó kor hivságos áramlataitól. :\Ienl
voll föleli hiúságtól, tiszleletet nem keresett, elismerést
nem várt; egyellen dísze: élele, örök ncmcsle,·ele: v.égrcndelcte. Beigazoelolt nála a talmud mondása: c•'mJ
;:-~•·n::lr.: ·;w il1i'1't.:::: o·p·1~ »a jámborok nagyobbnknak bizonyúlnak halúlukhan, mint életükben « (Chullin 7h).
Látván a rombolást, melyel az európai múvellség
köreinkben okozoll, észlelvén a sehekcl, melyeket a
szabadság évszázados rlnyomús nlún hitélelünkön és
erkölcscinken ütött, aggodalom szállja meg legjobhjainkat a múvell Izraél jövóje miatt. Vnjjon éló test-e. Yagy
holltelem
'! Dc vallásunk , erryesítvén
maaúlnm az örök
•
h...
1
.sll'nil és örök emberit, meggyökerezik minden talajban
t•s Jninden éghajlat alatt; vonzóerejét az emberi lélekre
nen1 veszi el semmiféle mtívdödés. semmifi·k kor.
<..~

1\H. Hf,.\l'

1,.\,JO~.
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.\z t'Yt'zrcdck folyamán so kft' le nyclv.en . !Jcszéló és so kféle szellemi fokon :illó cmhcrck d1csollellék Adonájt,
mcrt ismerték tórújúl. s mcrt ~zcll~~ne h.il~lelell bennük.
lk mi. népünk és nlllüsunk JO~~terl Yl\'Otl forró küzdelmcink közepellc. mcgfelcdkczlunk magasabb pályáln·a
készülö ifjusúgunk magasabb vallá~os neveléséról és
mc·rn·veno·üll hitt'hcn. \\'ahrmann Sandor, gondolkozó
és %,~;0 t;stvérünk, az elsó, ki hecsületes szerzeményéból
fejedelmi alapildnyt tell,. hogy »a h~t, a kegyelet
és a származási összetartas szent elvcll a fogékony
i(jú keblekben crosílsc «, »azt. a szent ~ncggyóz~dést
túplálva. hogy ha a fiatalsagot . Isten~l~ez. .val~ban
húnek neveljük. bennök a haza es kozJo Iranyaban
odaadó és hasznos polgúrokat nevelünk « E szavakba
l'oglnlta nézetél és e h il vallomásnak élt és halt. A legszebben telj esítelle a bölcs király úl1~mtatását 1;1,.,r;, ',i M i::l~
<Példabeszédek 3,9) » Tiszleld az Orökkévalót vagyonodhól« és mélt.án alkalmazz uk reá o;tt~;; i:l'~:lii m~:v (u. o. 13,
2J) »a bölcsek koronája gazdagságuk. «
Az iskola Izra él ősi vára, a tóra örök éltetője.
Iskoláért és tőráért lelkesede ll \Yahrmann Sándor,
gyakran és örömest jöll a zsidó tudomány e szent
házába. Intézetünk alapitásakor szivesen fáradozott,
ennek tevékenységétól sokat remélt és vezérlő bizottsá<rál
minl húséges Lacr
o
o minden törekvésében készséggel
támogatta. O''ii )fl! P'il: ~~o (Példabeszédek 11,30). Lelkes
b ará tunk szivén viselle szegény tanulóink sorsát, számos
hagyománya közölt gazdag alapitványnyal emlékez\'~
meg az orsz. rabbiképző-intézet növendékcit segélyezo
egyletróL Az Écz-Chajim segély-egylet törlénelében
fényes lapot szenlel nevének, intézetünk lanit.ói és tanulói igaz kegyeletlel örzik nemes emlékél.
\Yahrmann Sándor az egész hazai· zst'd·os ácrhan
o. ,
lisztell név örököse voll, e név díszítette öt és ó diSZ!~
telte e nevet, emclYén fényét, öregbítvén tiszteletét, 111 ~r
Isten sátrában lakozott, mert 1:1:1S:1 ,,~N ·:111 ,,:,: S~·o1 0'~1'1 i.,,:-1
1
egyszerücn és jámboran élt, igazságosan és nagyle 11{U"en.
:s~lckcdclt és igaz ember volL Elköltözötl .~)r~J<:·~.;.~
Igenylelen férfiú, nem Júljuk többé egyszeru ala .l

11

vm hallj uk Löhbé őszin t e szavát; kidöll iskaláink oszlopa,

•

cnúwei nk istápolója, hitünk rendülellen örzője. Szenlelkönycl emlékéne!~ s buzduljunk példáj'Ín.

,;~11],

egy

ó kegyelmes Isten, mcnnyekbcn lakozó, fogadd
kegyelemmel \Yahrma nn Sándort, odaadó szolgádal, ki
élele núnden viszontagságai közt b enned »lámaszl, istápol
és vigasz l Lalált «, ki egész lelkével vallotta: i'IN1 ':l;N ,.::lV
N.' •;N o•r;,w;, ':1SN ';-r (Jóna 1,9) »Héber vagyok és Adonajl,
az Egek Urál, imádom én. « Jutalmazd erényeiért, jó sziveérl, igaz húségeért; gyönyörködlesd hozzád szállt lelkél
örök fényedben, Izraél nagyjaiban, néped h ú ségéhen; vedd
fel dicsőségedbe és adj neki mcnnyei nyugodalmat. Amen.
TÁRSADALMI SZEMLE.

D1·. Kayserling JJf., a pesti izr. hitközség nagy hü·ű r abbija.
j unius hó 17 -én töltötte be 70. életévét ritka szellemi frisseséggel, munkaereje és munkakedve teljében. A kiváló férfiú
tisztelői és harátai örömmel ragadták meg az alkalmat, hogy
tiszteletüknek és szerencseki ván a tail<nak kifejezést adjanak.
A hitközség nevében Kohn Sámuel a szombati Istentiszteleten tartott remek beszédben méltatta a jubiláns érdemeit
a zsidó vallás hirdetése, a történetírás és a zsidó irodalom és
költészet körül. Az orsz. rabbiképző-intézet és az izr. tanitóképző-intézet tanári kara testületileg tisztelgett, a pesti C'hevra
Radisa, a Deutsch-israelitischer Gemeindebund, a new-yorki
és nagy-kanizsai hitközség szép feliratokban üdvözölték Ugyszintén több testület és felekezeti életünk számos kitünősége.
Fölösleges munkát végeznénk, ha dr. Kayseriing jeles tulajdonságait és kiváló érdemeit ecsetelni akarnánk. megtette ezt
folyóiratunkban (XII. 461) nálunknál kompetensebb férfiú, dr.
Bacher Vilmos. Csupán hálánknak adunk kifejezést a Gondviselés iránt, hogy ez aranyos szi vű és nagytudományú férfiút
körünkbe vezette és áldásával megáldotta. Tartsa meg a }Iindenható atyai jó barátunkat számos éven át friss egészségben és jó
erőben családja, hitközsége és egész Izrael örömére és üdvére.

*

T,(R ~.A DAL~! l SZD!LB.

.\ YI. közsl;!rkeriill't m:íin~ luí 29. ta l'tota e> v1· ]· ··
"
·
,ozg ..
h:sl-t Schlt'eiqer }Lírton elnökll'te alatt, a mely en Dr .,.". ·. YII•
.
,
•
· .Ll.1'7s 7za.
ber Réh szód tette az autonorum kenlesét. Dr. Meze· '[
utalt azon nehézségekre, mclyek nz egyetemcs gyűlés lö "' , Ó['
. t. uwg
. u t'Ja'b an a' l] ana k , mert a kon"res·
SSr.e. ' • k- ez 1'd"o szenn
JllYM<111H
_
szusi 8tatut umokat. a llH'!y jogalapunkat b 5pezi, elvetnt' ne~
szabad, ezek végrchajtás:t pedi g teljcsen szervezett felekezetet
tételez fe l. J~zen kivül e kényPs l>érdéssel nagyon óvatosa
kell bán ni, nehogy viszá ly támadjon ; épezért előleges mea~
állapodásokra van sziiksrg. Aj ánlja a mé1·séklést. Dr. Kecsk:.
rnéti Lajos ismét felveti a hitoktatás kérdését. Dr. Venetiane ·
1
Lajos jelenti. hogy a tanteYvk észitő bizottság munkásság:it
megkezdte. D 1·. K ecskeméti keveselli a bizottság tevékenységét.
Szabolcsi }Jiksa szóba hozza a tanítónőképző ügyét és egy
bizottsüg kikiildését ajánlja. Schn·eiger Márton elnök ezt nem
tartja id ősz erűnek, mihez T en ez er Pál is csatlakozik Többek
felszólal ása után a gyülés véget ért. Ezen kivül megalakították
u biróságokat.

Megvá.lasztattak az első biróság elnökévé: Deutsch t:lámuel,
eln ökh elyettessé Sámuel Lázár dr. orsz. képviselő; a második biróság elnök évé Neumann .Armin dr. udvari tanácsos és
helye ttessé BaumgaTten Lajos előljáró, a kiket Schweiger
elnök megválasztottaknak j elentett ki. Következett a bírósági
tagok kisorsolása. E szerint az első biróság tagjai: DPutsch
J aka b, Diamantstein Lajos (Uj pest), Dr. Elsner Simon (Uj pest),
Gnúuuald Samu (Buda), Hérlervá1·i Samu dr. (Ujpest), botfai
Hiivó's .] ózsef, haraszti Jellinek Henrik, Katt/mann Dávid dr.,
Kármán Mór dr., megyeri Krausz Lajos, J.l1isner Ignácz dr.,
PolZák Illés dr.
A másodile biróság taqjai: zalai Fenyvessy Adolf, Grünbaum Miksa, Hay .Mihály (Abol').y), Keppich Lipót, Klein
.József dr. (Gödöllő), Kornj'elcl Zsigmond, J.VIezey J;'ercncz dr ..
.Jiunkácsi Bernát dr., Reich :J.fiklós dr., Szántó Lajos dr.,
reigelsberg Leo, Weisz :J.fór (Ujpest).
A birósúgok jelen volt tagjai a fogadalmat letették.

*
A gyermekbarát-egylet melyct szegény zs1.d,o bordárok
l
't
1 fehinígzása után védő szárnyait
· k'1·t f'l.J· ·esztette
a ap1 ott a{'
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nemzsi dó gyerm ekekre is, a mit igen helyeseltek azok a tisztelt ker esztény uri hölgyek, kik mint választmányi tagok az
egylet vezet ésébe beléptek. Midőn azonban a hatóság szabálytalanságokat fedezett fel a nevezett urhölgyek nemcsak kiléptek, hanem arra is eszméltek, hogy az egylet zsidó egylet és
hogy ők csak a keresztény gyermekek érdekeit képviselték a
zsidó pénzzel gyakorolt jótékonyságnáL Az ügy oly szinetet
nyert, mintha csak zsidó egyletnél fordulna elő a » svindli~.
Azóta a fenyítő törvényszék előtt lefolyt perekből kitünt, hogy
ezt a szédelgést nem zsidók találták ki és hogy nem is '> állnak
a helyzet magaslatán«,

*
A czionisták lármája folytán a török kormány által
megakasztott szentföldi gyarmatosítás ismét meg fog indulni,
miután a Jewish Association Oolonisation vette az ügyet
kezébe. A nevezett társaság, a mely a Hirsch báró millióin
kivül még más jelentékeny segélyforrások felett rendelkezik, a
zsidó telepítés munkáját Palesztinára is kiterjeszti. Minthogy
politikai álmai nincsenek, a szultán, ki a zsidóktól sohasem
vonta meg kegyelmét, jóakarattal viseltetik irányában. B ernélhető már most, hogy sok hontalanná tett orosz-román zsidó
ismét hazát talál az ősök földjén, melyen annyi szeretettel
csüggnek.

*
.Az antiszemitizmus, a mely Oroszországban Romániában
és Ausztriában időről időre a zsidók fosztogatására fajul, Németországban is szerencsét próbált a zsidó állatvágás megtiltására
irányuló indítványnyaL Ez a humanizmusba burkolódzó támad~is
a vallásüldözés minden kriteriumával bir és Antiochus Epiphanesnek sem vált volna szégyenére. A német birodalmi gyíílés
szónokai azonban kimutatták, hogy a zsidó vágási mód ellen
elismert szaktekintélyek állításai szerint az állatvédelem szempontjából kifogás nem emelhető és az egész campagne az
antisemiták teljes vereségével végződött.

*
Hildesheirne,· Izráel, a berlini orthodox rabbiszeminárium
rektora, j unius hó l 3-án Berlinben elhunyt. Vele a zsidóság
egyik nagytevékenységü rabbija szállt sírba, ki nem ismert
l\hqYAR·Zsmó BzEMLE.
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;;C f:íra(b:ígnt. se aka.~hilyt. hogy tPncit keresztülvigye: a berlini ra hhis7.cmin:íríum :t7. {) alapíhísa. A kongressus idején
ha;~:ínklian is s?.l'repclt, de az orthouox rabbik kikkel tartott,
modrrn mííreltségr miatt nem biztak benne eléggé. Hálásabb
trr kimilko7.ott sz:ímára a német f(ív:írosban. hol a saját kis
k1izsé~ét jelentékenyen emelte és minden erejét szemináriumán:tk felvirágzására fordította. A talmud alapos ismerője volt
narryon becses a Haláeh6th Uedólóth láadása. A ldkes férfit~
m:~· (; 1,ek óta beteg volt rs a halál stíl_yos szemedésektől
v:íltott:t meg 80 ére,; koráb1,n. :-~;,~~s p·,~ -;,;.

IZRAELITA l\IAGYAR IHODALMI T Á RSULAT.
Az I. M. T. T. sulyos veszteséget szenvcdett Dr. Kohn
f:l<ímuel társulati elnök lemondása által. l\Iinden kísérlet, hogy
lemondása visszavételére rábírják, sikertelen maradt és igy
az igazgatós:ig április 25-én tartott gyűlésén elhatározta, hogy
e lemondást a választmány elé terjeszti, a mely elhatározta,
l1ogy nz igazgatós6g előterjesztése értelmében az elnök érdemei
jegyzőkönyvbe vétessenek és hogy egy küldöttség tolmácsalja
a tánuJat háláját. Einökké Dr. TVeinmann F. kir. tanácsos,
társeinökké Dt·. Eaeher V. és igazgatósági taggá Schill 8.
választuttak meg.
Az l. M. I. T. n, következő bizottságokat alkotta meg,
a melyeknek feladata lesz a kijelölt munkát végezni.
Bibliai-bizottság: Dr. Bucher Vilmos, Dr. Bánóczi József,
Dr. Krausz Sámuel.
Olelevél-bizottság: Dr. Acsády Ignácz, Dr. Hacher Vilmos,
Dr. Bárány .Tózsef Kecskemét, Dr. Bernstein Béla Szombathely, Dr. Bloch Henrik, Dr. Biichler S<í.ndor Keszthely, Dr.
Kayscnling 1\J., Dr. Kaufmann Dávid, Dr. Krausz Sámuel,
Dr. l\Iarczali Henrik, Dr. Málm1i Mihály, Dr. Pollák .1\Iiksa,
~tern Ábrahám, Dr. Yenetianer I.Jajos, Dr. W eísz l\fór.
Follelore-bizottság: Dr. Bacher Vilmos, Dr. Balassa József,
Or. Bernstein Béla Szombathely, Dr. mau La.tos. Ur. Eislel:
.1\Iátyás Kolozsvár, Dr. Fényes Mór, Dr. Prisch Armin, Gerlóczt
:M. Finme, Dr. Kardos Albert Debreczen, Dr. Kiss Arnold
Veszprém, Dr. Klein .1 ózscf Kassa, Dr. Körösy ,Tózscf. Dr.
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Krausz Sámuel. Dr. Kunos Ignácz. I>r. Lenke Manó Jle.,zterczebánya, Dr. J,őw Immánuel zeged, l>r. }LUnai :.'l[ih:ily.
l)r. ~I unkácsi Bernát. Dr. N eumann Ede Xagykaniz»a. J >r.
Pap Dávid, Dr. Perls Ármin Pécs, Dr. PolJák }lik a . 'opron,
Schill Salamon, s,eltmann Lajos HódmezőYú~árhely, Dr. 'ztla i
1\fóricz, Stern Abrahám, foltransz Adolf. Dr. Yajda Béla
J..Josoncz, Dr. \\Taldapfel J~nos, Dr. \\' eiszburg Gyula.
Felolvasásrendezö-bizottság : Dr .•' gai Adolf. Dr. Balns,.;a
,József. Dr. Báuóczi József, Dr. Blau Lajos. Dr. Bródy Lnjos.
Dr. Fraenkel Sándor, Gerő Károly, Gerő Ödön. Kóbor Tam:b.
Dr. Kobner Adolf, Dr. Kunos Ign:í.rz, Dr. Lenkei Henrik,
Makai Emil, Dr. J\Iarkus Dezső, Dr. l\fezey Ferencz. lk
Neumann Ármi n. Radó Yilmos, Dr. Sebestyén Küroly:
Szabolcsi ;'lliksa, Dr. Schachter Miksa, Szatmári 1Iór. ~zékeiy
Ferencz, Tenezer Pál, Dr. Y é~zi .T ózt:~ef, Dr. \\'alda p fel Jáno~.
Propaganda-bizottság: A dl er Gyula, Auer Róbert. Bf.'ck
Dénes. Beimel Sándor, Dr. Erdélyi Sándor, Dr. Farkas l·~mil,
Dr. Glasz Izor, Dr. Halász Frigyes, Herzmann Bertaln.u,
Káldor Marczell, Dr. Kohner .Adolf. :\l au dl Mór, Dr. ~eu
mann .:lrmin. Neuschlass Marczell, I>r. Hóthy }lór, Dr. ~imon
József, Szabolcsi ::Uiksa, Szatm úri Mór. J> r. ~t ille r .:\Jór.
Tenezer Pál, Dr. Tolnai Lipót. Wolfuer .Tózsef.
E bizottságok következőleg alalnlltak meg. Oklcvt>lbizottság: elnök Dr. Acsády Ign:í.cz, jegyző Dr. Weisz .Jlór;
falklore-bizottság: elnök Dr. Blau Lajos, jegyző Dr. lJalassa
József; felolvasó-bizottság: elnök Dr. Ágai Adolf, alt'ln1ik
Tenezer Pál, jegyző Dr. Lenkei Henrik; propaganda-bizottsúgo:
elnök Tenezer Pál. alelnök Dr. Stillm· Mór, jegyző l >r.
Farkas Emil.
Az l. M. I. T. igazgatós:igának tcvékeny::.égébr'íl megemlitjük m1>g, hogy Dr. Kecskeméti LiilÓt »A zsidó vall:ís
története« czimü -! vaskos kötetre ten-ezett müvének suhvcntionálását elvben elllatározta. ~zerző azonbau ebbeli kérelmét
vissza von ta.
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ücht, so bin ich geworden wie ein zerbrochenes Gefü ::>. o
bin ich nicht böher geacbtet. als ein irdiscbes Ding. da
leicht zu ersetzen ist. Besonclers, meine trauernele Yersammlung.
rouss an elem hentigen Tage, an welchem YOr einern Jahre die
der furchtbare
schreckliche Katastrophe hereinbrach
Moment wird allen, die ihn erlebt, unvergesslich bleiben. Es war ,,,,t,,n 'l:l n.:lt:Y, der \V ochenabschnitt wurde verlesen.
die heilige Tora in die Bundeslade zurückgestellt, der selig
Yerblichene hielt dann mit gewohnter Meisterschaft einen
begeisterten und begeisternden religiösen Yortrag. und um
· die ~1ittag sstunde war der Mund, dem kurz Yorher Perlen
entströmten »,i1'S.1~~ p·o~t!' ;"!;:) « hei8st es im Talmud (Kidduscbin 39b und Ohullin Ende) bei einer iibnlichen Gelegenheit,
dieser Mund war für immer geschlossen. Und wenn je die
sinnige rabbinisebe Auffassung des BibelYerses S;"!N.:l ,,,~, '-" t:l'iN
;,-,,nJ po1)1 N;"!n ;'lii'~ n)IW.:l ;S·l:lN (Sabbath 83b. unt.) selbst, in
der Todesstunde beschaftige dich mit der Gotteslehre. volle
Anwendung gefunden, so war es bei elem selig Yerblichenen.
Besonders also muss an elem hentigen Tage und beim Arrblick
dieser ;"!:!:il~ - dieses Denk- und Danksteines. den ein hocbherziger 'Gemeindevorstand und eine pietiitsvolle OhewrnKaddischa Yertretung elem verehrten Lelu·er zur Erinnerung
für kommende Geschlechter gesetzt haben - Traner und
Schmerz um den Yerlust, den unsere Gemeinele erlitten, uns
von Neuern ergreifen. -lli'SN '"' Sw 1W"''i~ ii'.:l erziihlt der .1\fidrasch
(Schir rabba zu 1,3 fol. 12 \Vilna), ;'ln':'i1 ow ;'ln';"! nnN pN
1

TUDO~IÁNY.
BRILL s..:-\.MUEL LÖB PESTI RABBISÁGI ELNÖK
BESZÉDEI.
(Folytatás.)

IY.
Meisel sírköállításánál.
(!867.)

Trauernele VersammJung ! Ein J abr ist est berei ts,
seitelem die Staubhülle des verehrten und geliebten Lehrers
unserer Gemeinele hier in kalter Erde schlummert; ein Jahr
ist es bereits, und noch umstehen des selig V erblichen~n
zahlreiche Freunde und Verehrer voll Schmm·z und Traner
diese Grabstatte: voll Schmerz, weil sie mit W ehmuth an elen
thenern Lehrer und treuen Berather denken: der so plötzlich
und unerwartet aus elem Kreise seines segensreichen Wirkens
und Schaffens von der kalten Hand des Todes weggerafft
worelen ist; voll Trauer, weil sie die Überzeugung haben, dass
der V er lust, den un sere Gemein de d ur ch eliesen T'odesfall
erlitten, ein grosser und schwer zu ersetzender ist.
Das aber eben ist das Zeichen eines gerechten und tiefen
Schmerzes, wenn eine Spanne Zeit ihn nicht zu linelern
vermag 'l'i 'JS ·Sv p.1· •SJ} •n•.1•S.:1~ Erquickung für mein~n
Kummer, klagt der Prophet (Jeremia 8, 18), mein Herz 1
mir h·ank, es ist kein leicht vorübergehender, so n d ern. eill
innerer, tiefer Schmerz. Und ebenso ist es ein Zeichen ellles
grossen V erlustes, wenn W oc h en und Monate ihn uns nicht
vergessen macheu können. JS~ ,;~;:, '.l"'n::lWj _ sagt der tt'1'ip:'i ~~1tt'0
(der heilige Psalmist, 31, 13) -· 'i::lN •S;:,;:, W':"' J~~ n~::l 'f1i'!::llt''
Bin ich bald wie ein gewöhnlicher Todter aus dem Het:zen
geschwunden, denkt man nach einern km·zen Zeitraume Jnetner

:t

">~N1 j.:!N,'i ,;N pt:Y1; S'Mli:'i )}ltl1;'1' '"> Oj::Jj l'1MN O)l!:l ; ;"!:!'t!"~ 1S i1'iM1'~
n'·:m j1~NS ;"!~,, nNm pN;'l Sv .:lltl'ltl m1 'j'O "';"!' ;'l~,, nNm :JN;"!

Im L ehrsaale des R. Eliezer war ein Stein angebracht, auf
welchem R. Eliezer immer sass, wenn er seine Yortriige hielt.
Als einst sein Freund R. J os ua in den Lehrsaal karn und
den Stein erblickte, da ki.i.sste er ihn und sprach: dieser Stein
gleicht elem Berge Sinai und der clarauf sass, glich der
heiligen Bundeslade. IV enn also der Stein, auf welchcm der
Darschan R. Eliezer seine Yortriige hiel t, seine n T!'reund
R. .Tos ua zu diesem wehmuthsvollen, ergreifenden Au~ru ft>
veranlasste, so muss uns auch der Stein, unter welchem
derjenige ruhet, aus dessen berecltem Muude unsere llemeinde
fast ein .Tahrzcbend hiudurcb in beillen Gotteshii.usern so oft
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<lie herrlichsten I,ehren der '.\fora! und R eligion vem 01111l len,
die g;wze Grösse und Beclentung dcs \ er ew1gten als Reclnel·
und Darscha.n ins Gedüdltniss rufen und der Gedanke, dass
die er )fund so plöt zlich und so unerwartet sich für Ílni~ler
gesehlossen. uns mit \\rehmuth erfiillen.
Trauernele Yer sammlung ! Dic Yerdienste des selig verblicbenen Lehrers, seine ThiLti gkeit auf literarisebem Gebiete
~eine Schriftgelehrsamkeit, was er für unsere J ugend dUl· cl~
Erweiterung der 'l'almud-Tora Austalt gethan, class er sich
persönlich an elem Unterrichte betheiligte, wie er die Gri.i.nduug wohltMtiger Institute anregte und förderte u. s. w., dies
alles ist beim L eichenbegiingnisse von grossen Reclneru, die
von Xah und Fern herbeieilten, um ihr~m wilreligen Amtsbruder die letzte Ehre zu erweisen, ausführlich besprochen
warden und auch spiiter, bei elen Trauerfeierlichkeiten, die
in beielen Gotteshansern abgehalten wurclen, sind die vieifachen
Verdienste des selig Verblichenen in ausgezeichneten Denkreden gescbildert warden; elaher will ich jetzt, um den Imrzen
Zeitraum, der mir zugemessen, nicht zu i.i.berschreiten und
um die trauernden Zuhörer nicht zu ermi:iden, nur das eine
besprecben, wodurch der selig V erblichene si ch vorzüglich
auszeichnete, ja vielleicht n.lle seine Mitstrebenden i:ibertraf,
und wodurch er unserer Gemein de, die so oft seinem \V orte
gelauscht, unvergesslich und in stetem Andenkem bleiben wird.
i'::ll -.: i~·o ,_ jl:li i::l, heisst es im J eruschalmi Berachoth (II=
Gen. r. c. 65) :-t))Y'N : '1~')) "to~N1 'NS ·~ S~· i'::ll "::l jl:l'i:l '"1 jl:li ,,
~o:S lt'' ':l .j'!:l'Sn o;,S It'' 1i::IN oN 1S1::11 oS1)) S~t~ jlt''l:llt'i1 o:; o•-::~;
(I,job 28, 1. 2.) ,;"llt'1n; p1ll' pN1 np1' -o))l:l S7"1::1 ,1p11• ::1:-t!S o1p1::1 Nll11;)
T

•

1
N':l:l 'l:l ,,,o·Sn 1h N'::ll:l '~:l Mlt' o::~n ;•l:lSn S::~N .ro•Sn j:-tS It'' 1i::IN cN iS =
(ib. 28, 12. 21) ;,;•.: mpl:l m 'Nl Nlll:li1 i'NI:l ;"ll:l::lnm 1i1"11:li1 1h. Al: R.

Simon bar Zebitl starb erhob sich R. Lai und Itieit tlnu
folgenden Xachrnf: Vier Stoffe giebt es, nach eleren Besitz
das Streben der ::\Ienschen zumeist gerichtet ist, und eliese
Stoffe alle, wenn sie in Verlust gerathen, sie haben ei~~
10
Ersatz. Denn das Silber hat seineu Ursprung, sagt
-t'
1
das Silber hat seineu Prsprung und das Gold einen
lt'
wo man's schmilzt. Das Eisen wird aus elem Staube geh~ ~
und aus elem Stein e schmilzt man Kupfer, eliese . Stoffe
a ts•,,.
Ersa
al!P, wen n sie in cr! us t gera then, sie haben emen

b
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i:l::lii i'l:lSn S.:N, ab er der \Veise, wenn er stirbt, 1:S w:~: ·~
1n- 11:ln ~;? N'::lt:: 'l:l m~·Sn, was kann man zum Ersatz uns geben,
was )w.nn man als Tauseb uns bieten, m 'N Nlll:li1 j'NI:l nr::::~nm
:;;·:: o1pl:l und die \Veisbeit, wo wird ie gefunden und wo i:;t

me•

die Stiitte der Vernun ft? Dieser 1\Iidrasch, meine trauernele
Yersammlung, ist so inhaltsreich und dennoch so einfach klar,
80 gedankenvoll und dennoch so leicht versUindlich, da::.s es
überflüssig scheint, eine nahere ErkHirung elavon zu geben.
Der Thiidrasch will in seiner poetiscben, schwungvollen
W eise den Gedanken ausdrücken. class der Verlust alles ü·dischen Besitzes, aller zeitlichen Güter und aller weltlichen
Schii.tze nichts ist gegen den Verlust, den die ~Ienschbeit
erleidet dm·ch elen Tod eines o:m i'l:lSn (Gelebrten).
Doch eine Schwierigkeit dieses Midrascb wollen wir
durch folgenele Betrachtung ZLl lösen versuchen. Die Schwierigkeit niimlich, es heisst ro·~m j;"lS It'' 1i::IN ON jS1:J »alle wenn sie
in Verlust gerathen, haben einen Ersatz«, aber nicht j:-tS t:."
:-t"111:l/"11 ro•Sn, clann fahrt der Midrasch fort: nl:lt:.' o:n ;·r.:Sn S.:N
1i1"111:li1 1h N'::ll:l 'l:l 1/"'o•Sn 1;S N'::ll:l 'l:l • aber der \Veise, wenn er
stirbt, wa~ kann man zum Ersatz uns bringen, was kanu num
als Tausch uns bieten«. Entwecler sollte es :;-1r.:i11 ro·Sn j:-tS t!"
oder spiiter blos 1no•S,, 1;S N'::l~ 'l:l heissen und dann ist auch das,
iS1::11 auffallend, 1i::IN oN sollte es heissen. Der Sinn sebeint folgender zu sein. J e mannigfacher und zahlreicher die Eigenschaften und Vorzüge irgend eines Dingcs sind, clesto grösser ist u user
Verlangen nach elem Besitz desselben, elesta höher ist der
Preis, der dafiir gebaten wircl, und elesta tiefer ist die Traner
beim Verluste. Und wenn wir die Summe aller Eigensebafteu
jener ircliseben Güter, nach eleren Besitz wir mit Beharrlichkeit und Ausdauer streben, die wir so gern unser eigPn
1lennen möchteu, classifizieren und es uns klar macheu wollen,
woriu eigentlich ibr Reiz für uns besteht, so zeigt es sich, <lass
es vorzüglich vier Qualititten giebt, von denen eine wenigstens
einem Dinge eigen sein muss, wenn der Besitz desseiben filr un,;
von \\r erth sein soll. Und eliese vier Eigenschaften sie werden in
unsern l:l't!llip:-t o·-i:lo (heilige 8ehiften)_ du~·ch die Yier :i\Ietalle
Yersinnbilcllicht. Das .Angenehme und Ltebhche dm·ch ~.:::, das
Silher, elaher uennt der Prophet das Behiiltniss fiir SilbPr, •i':i":':•
und sagt Ot:-'"1" t!ll~'P .::to.:S ;r.:nl:l (Ho~ea 9, 6).- Das nicht hilufig
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zu Pindenclc. das Seltene ~lureh Gold, C:l"'~~ 0~~1 1~~ lt'1:~ ~-p~~
~~ ~ ,~ (.T es. 1:1. 12).
Tr h w1ll seJtener mach eu emen ~[ann den n
Gold u. s . w.- Das Stark e und Dauerh afte dtu·ch 'm:l, Eiscn
Sl~~ s-~~' 1'~~J (lj ob 40, 18). 1 n d endlich das Prachtvolle, Glii nzend c dureh m:•n;, Kupfr r : SSp nt:•m P'' o•n;1 (,Tech.l, 7) sie
rrHlnzen wie glattes Kup fc r . •1•o•Sn und :111~n sind o•o,~; m~lll d. h.
o
l
.
synonime Begriffe, beide heissen tiiusc 1en nur mrt elem Unterschiede - wie die al ten Ko nuncntator en und au ch R. Herz \Viescl
(Wessely) zur Stelle 1n1~ ,,~, ~r, , 1;c•Sn• ~s bemerkten - j•c•Sn
h eisst wenn ich einen Gegenstand nicht für einen gleichen,
oder einen iilmlichen, sondern für einen ganz anderen, selbst
für Geld umtausehe, :1~1~n hin gegen heisst ein Tausch mit
einem ii hnlichen, oder gleichen G egenstand. Nun bemerkt der
~Iidrasch wunderwoll ro·Sn ji1S tt" ,,:l~ o~ ir,,, alle diese
Y or zii ge, wenn sie sich in einem irdischen, matericllen Gegenstande coneentrieren, ro•Sn i:1S lll' man kann einen gaz anderen
Gegenstunel erhalten, der denseJben Werth hat, O:lil ,,~Sn S:l~
1no·Sn 1;S N':l~ ·~ N~ll!. \V enn si ch in einer geistigen Grösse
diese vier Eigenschaften vereinigen, wem kann es einfallen,
diesen V er lust uns dm·ch einen ander·en Gegenstan d ersetzen
zu wollen, ,,,~,~n 1;S ~·:l~ ·~ ja wo giebt es etwas Ahnliches,
das man uns für ihn bieten könn te?
Unser selig verblichener Lehrer war ausgezeichnet durell
Yorzüge, wie sie vielleieht keinem zweiten Redner der Gegenwart eigen sind. Der angenehme Silberton seines wunden·ollen
Organs, mit elem er die fernsten Raume des grossen Gotteshauses durchelrang und die Zuhörer zur heiligen Anclacht
er ho b. \V eleher religiösen Riehtung man immer angehören
mochte, welchen Bildungsgrad man immer besass, dm·ch diese
sympatischen Laute wurde J eder in eine weihevone Stimmung
gebracht. Und dann sein goldener unversiegbarer Strom d~r
Beredsamkeit, diese Formreinheit und Sprachgewandtheit, mJt
der er die schwierigsten Stoffe beherrschte und elem grossen
Publieum verstandlich mach te. Diese seltene Kunst der Darstellung, mit der er die dunkelsten und schwierigsten tahnudisehen
Di~cussionen ~icht allein elem F~cl~manne, sondern .aueh ~:
La1en zugtingheh machte, und so d1e Aufmerksamke1t des
sammt-Publicums zu fesseln wusste. Und dann diese eiserne
.
treu
Arbertskraft, mit der er unermüdlich und unverdrossen,
T
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seinem Ber ufe, fast j eden Sabbath und J om Tob abwechselnd.
balcl in diesem. bald in j enem Gotteshause, bei feierlichen
Geleg~nheiten, bei freudigen und traurigen AnHissen immer
bereit war Gottes \V ort zu lebren in Lanterkeit und \Vahrheit. Und endlich diese gHinzende persönliche Erscheinung:
die D enker stirne, das geistvolle Auge, der zaubervolle Mund,
von ibm gal t des Psalmisten \V ort j'lW1!:l!ll:l ii1 p::,:-1;, tm~ 'j::l~ l1'!:'!:l'
(Psalm 45, 3).
eil si ch als o all diese Vorziige in d em selig
Y er blichen en in schönster Ha rmonie vereinigten, elaher rufe ich
nochmals und gewiss mit mir die ganze trauernele Versammlung
111~1~.1 1;S N':l~ ·~ ~no•Sn 1;S N'::l~ ·~ was kann man zum Ersatz
uns geben, was kann man als Tausch uns bieten ?
Soll ich nun noch sp rech en von der Frieclensliebe, V ertrüglichkeit, V ersöhnlichkeit, und N achgiebigkeit des selig
verblichenen Lehrers, wie sein ganzes Streben elahin zielte,
die Geg ens~itze zu vermitteln und die Einheit und Einigkeit
in unserer Gemeinele zu er halten und zu festigen?!
Trauernele Versammiung! Ich will in dieser ernsten
Stunde, aus leichtbegreiflichen Gründen, diese herrliebe und
nicht genug zu würdigende Tugend des selig verblichenen
Lehrers nur leise ange'cleutet haben; doch mögen wir nie
vergessen und hinterlassen wir es unseren Nachkommen als
ein heiliges Vermiichtniss, das der letzte gottesdienstliche
Vortrag des verehrten und geliebten Lehrers eine Friedenspredigt gewesen, und class um gleichsam mit seinem Tode
die herrlich e L ebre unserer \Y ei sen i:i1S!ll C':l1~ i:l'~:lii ,,.~t., n
cS1)1::l, Gelehrte sind diejenigen, die Frieden und Eintracht
mehren - class also sein letztes \Y ort, das er mit gebrochenem Herzen und behenden Lippen gesprochen, das \V ort •C1St!'•
»Friede, Eintracht, Einigkeit« gewesen.
Und so ruhe denn erblasster Lehrer in Frieden, Rube
in elem Herzen einer grossen. dankbaren, dich verebrenden
Gemeinele · ruhe in dem Herzen deiner zahh·eichen Freunde
und V erehrer denen dein Andenken immer werth und un ver' wird, ruhe in elem Herzen deiner trauernden
gesslich bleiben
Gattin und verwaisten Kinder, die dein herrlicbes Bild als
l\Iuster iln·es Lebens beiiig aufbewahren und es spilteren
Geschlechtern zur Naehahmung, zur Nacheiferung und zur
Richtsclmur überliefern werden. (Hebriiisches NchlussgPbet).
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Esketési beszéd.

Herr des ·w eltalls! l~ ott des Heiles und der Hilf 1
.
o.
Segne den ernsterr Bund, der luer geschlossen werden soll·
füln·e diese thenren Verlobten clurch Deine Hilfe auf der;
W egen der \V ahrheit, der Liebe und des Friedens und lass
ihnen Dein gnüdiges Angesieht leuchten hier auf Erelen uncl
einst in Deinem ewigen Reiche. Amen !
A.ndiichtige Verlobte! Sie stehen hier in heiligen Hallen
vor elem Angesieht des allgegenwiirtigen Gottes, um für den
heiligen Buncl, den Ihre Herzen geschlossen haben, seineu
Segen zu erflehen und die W eihe des mosaischen Gesetzes
- SN-t"l ;;~•r;, ,,, zu empfangen. Oh, wohl Jeitet Sie das
richtige Gefühl, wenn Sie den wichtigen Schritt, den Sie jetzt
beide zu thun im Begriffe sind, nicht ohne Gott vollbringen
wollen. Unter allen Verbinclungen, welche Menschen mit
einander schliessen können, ist ja die Ehe die allerniichste,
innigste, bedeutenclste, unser ganzes inneres und ausseres Leben
am clurchgreifendsten bestimmende, und an das Ja, das Sie
in clieser Stunde aussprechen, knüpft sich das Sehicksal Iln·er
ganzen Zukunft.
J e li.i.nger Ihnen eliese wichtige Entscheidung bev01·stand,
je uuverhoffter sie Ihnen nun auf einmal gekommen ist, umso
tiefer nur kanu der Ernst sein. der Ihre Seele jetzt erfüllt
und Ihre Gedanken auf Den hi~leitet, von Dem aliein das
wahre Glück des Lehem; geschenkt wird.
Zwar hedürfen wir Menschen überali zu unserem Frieden
des Bewusstseins, class unsere Gedanken nicht mit Gottes
Gedanken streiten, und class eli e \V ege, eli e wir einschlagen,
Ihm wohlgefallen. Aber bei der Ehe meine thenren Yerlobten,
bedürfen wir vor .A.llem der frohen Zuversicht, class der Y ater
im Hímmel Ja und ..d.men sage zu elem, was wir auf Erelen
erwii.hlt und heschlossen haben.
Eine neue Bahn eröffnet sich für Sie ; das alte, verl "nCl·es
einzelte Dasein gehet Ilmen zu Eude, ein neues, sc 10 ch
heginn t; a ber in elicser neuen, schönm·en Gemeinschaft :~fs.
ein Verhaltniss voll heiliger Verptlichtung, voll hohen Be
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t;oll ten Sie nicht fragen nach der Kraft, aus weleher aliein
diese heiligen Pfiichten gelöst, clieser hohe Beruf erfüllt, ein
Ehestand würclig geführt werelen kanu, und soHten sie eliese
Kraft ü·gencl anclerswo erwarten und empfangen können. als
von Dem, Der allen Lebens, aller Krüfte Grund und Urheber
ist, die in der Brust des Menschen wohnen?
\Veil aber die Fii.hrung und Gestaltung der Ebe vielleicht
die wichtigste und höcllste Aufgabe ist, die an uns gestellt
werden kanu, so kanu sie auch nur von elem Höchsten in uns
gelöst werclen. W as ist a ber des Menschen Höchstes? W as
seine schönste Kraft u nel W ürcligkeit? Es ist die wahre Liebe.
Von dieser also lassen Sie mich zu Ihnen reden. Sie war die
Schöpferin, die Erhalterin Ihres Bnndes, sie nur kann und
soll die beglückencle Regiererin der neuen W el t sein, in welche
Sie heute eintreten.
Der weise Salomo sagt in seinem Lied der Lieder (8, 6)
von der wR.hren Liebe :B'olgencles : ;;• ,;:~;,St!! l:IN ';:)l:!. ;,·;:;~·
ihre Flamme, eine Feuersfiamme, ist Gottesglutb.
Meine Thenren! Wir haben von unseren weisen Yütern
das \V ort überkommen: die Ehen werden im Hímmel geschlossen; ocler wie sich unsere fromm en 'l'almudisten (.Moed
Katan 18 b. Parallst.) ausclrücken: •;1So n:~ ,;-:r;,~Nl t'N:l1' S1p .;.:~
·;;r,;:)r, eine Gottesstimme rufet: Diese ist bestimmt für Diesen.
:1\feinten unsere Vater vielleicht elen Hímmel unausspreuhlicber
Gefühle, der in der Brust der Liebenelen so golden ela steht
und tausend und abermal tausend freundhehe Hoffnungssterne
elem selig erwachten Herzen zeigt? Meinten unsere fromm en
Talmudisten etwa die göttliche Stimme, die in jeder l\Ienschenbrust wo h nt, die uns zuruft: n ur mit diesem W esen kannst
clu deine ircliselle Pilgerbahn zufrieclen und glücklich clm·chlaufen? Dnsere ernsten Yiiter. unsere frommeu Talmudisten
haben etwas Höheres gemeint, als diese holelen zwar und
freundlichen, aber nothwendig voriibergehenden Blüthen einer
unerfahrenen Einbildungskraft, eiuer jugendlich schwürmenclen
Empfindung; sie haben clm·in den G lauben ausgesprochcn.
class es Gott ist, der uns elen Gatten an das Herz leg t.
Aber nur das innere göttliehe Zeugniss der Liebe versehatn
und gewiihrt uns eliesen Glauben uud dm·ch diesen Glaulwn
cmpfangen wir in elem Gatten tmser Alles.
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•b. d iL' w~thn· Lit>lh' alkin ist PS. welebe d cm G emütl
18
die ::\facht 1crleihen bnn. dit>SL'Il <3buben zu fasse n und J.1lll
dun·h das g·anze Lebm hindurelL zu bew~hren und festzuhalten.
8o sei en Sie d enn. tlwure Y crlobte. Em er elem Auclern ein
H ciligtlnun, YOn Gott rertraut zur zar test en und trcucstPn
8orgfalt und Ptlege, denn dann wird aus diesem Glauben
noch ein anderer Ilull'n t•ntspriessen, der auch nur aus der
göttli<:ben Li ebe kommt, nitrolich : Ihr Glaub e an einancler.
\''ie auf sein eigenes Herz, ja mehr als dar auf, soll der Gatte
auf den Gatten ziihlen. alles, was sich st ör end und entfremdend
zwischen }fenschenseelen legen kann, sei ausgeschlossen aus
elem innigen B unde durc h die Kraft des rein en V ertranens.
aber diese K raft ist keine an derc, kanu nie eine andere sC>in'
als die wabre Liebe, denn sie ist eine göttliche Flamme.
'
Sie, werthester H err Brilntigam , empfangen das Schönste
und H errlichst e, was sich der Mann erwünschen kann, ein
edles weibliches H erz. das sicb Ihnen ganz zu eigen gibt.
Mit rückhaltslosem Vertrauen legt Ihre Gattin ihr ganzes
Schicksal in Ihre H and. Sie hat sie erkiesen mögen zum
Gefabrten ilu·es Daseins, zu ilwes Lebens Schutz und Stolz;
Sie sind der Eine, an den sie mit Lust und Zuversicht sich
mochte schliessen. Und diese Hingebung, diese Liebe erwartet
von Ilm en ein L aben voll Zartsinn und Treue voll beglückender Acbtung und Zuversicht.
Sie. verelu·te Braut, empfangen mit der Hand eines
würdigen Mannes ein Leben, in welchem sich erst in höherelll
Sinne die Bestimmung Dnes Daseins erfüllen kann. Er wollte
sich eine Freistiüte des zartern, schönem Glüclces stiften, zu
weleber er aus den zerstreuemlen und fiir das Herz so unerq nicklichen Geschüften des Tages g ern zuriickkebre. An
Ilu·er treuen Brust hofft er die Freuden und Schmerzen des
L ebens erst ganz zu fassen und zu tragen. Sie sollen ihm
W ohl bereiten in elem stíllen Umkreis des Hauses, Sie sollen
hinwegglii.tten von der Stirn jede Falte des Unmuths und rnit
gescbiiftiger Sorge dem guten Geiste heiterer Ordnuug einen
Sitz gründen. end wenn Sie beide. meine thenren \~ erlobten.
gegenseitig die aneinander gehegt~n Hoffnungen erfüllen. so
werelen Sie glücklich sein, Sie werden reieh sein auch ohne
gliinzende Besitzthün~er. Und selbst unter drn Leiden und
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Heimsuchungen, von eleneu ja kein H ans verschont bleibt,
wird Ibnen das Los lieblich gefallen sein. .T a selbst un ter
Leiden und H eimsuchungen! Denn warum sollen Sie ihn
meiden wollen, den Gedanken an die G ebrechlichkeit aller
rnenschlichen \V ohlfahrt. \Vie dürfte der Diener des göttlichen
Wortes Ibnen vorenthalten, was doch aut:h Sie mit unvermeidlicher Gewissheit treffen wird. Alle Übe! des Lebens sind
ja nur Übel in dem Maas, als sie das beschriinken, hemmen
und stören, woran unsere Liebe und n user Herz hangt; was
uns gleicbgültig ist, erfreut uns nicht dm·ch seineu Besitz
und betrüht uns nicht dnrcb sein en V erlnst. Mit den Beziehungen unserer Liebe vervielfaltigen sich die Sei ten, von denen
her unser Gemtitl1 verwundet und unser W ohl verletzt werden
kan n. Sie schliessen also mit dem B unde der Liebe auch den der
Sorgen. An ein zweites, thenres Leben gekettet. vielleicht berufen
von elem Herrn zur Erfüllung eltedicher Pflicbten, welch eine
Fülle von Sorgen der Liebe kann jedern von Ihnen bevorstehen!
Aber Alles werden Sie überwinden dm·ch die Liebe.
Sie ist es, die allein würdig tragen lehrt und ihre behre
und göttliche Art ist es, da am herrlichsten hervorzutreten,
wo am meisten Stanclhaftigkeit, Gelassenbeit und Ergebung
von ihr gefordert wird.
Doch, ich würde nicht glauben, meine Theuren, class ich
Ihnen den Geist und das W erk der Liebe genügend bezeichnet
hatte, wenn ich Ihre .á.ufmerksamkeit nicht auf Eins hinlenkte, wo die Liebe am herrlichsteu das \Y erk des Du lelens
entwickelt, das in ihr liegt und von ihr allein auf das ganze
Leben ausströmen kanu. Die giinzliche und unLediogte Gemeinschaft des Le bens, in welebe Sie nun eintreten, wird J edem
von Ihnen unfehlbar in elem Gatten klarer und nüber als
bisher die Seiten sein es \V esens erkenn en lassen, wo es noch
von der Sünde beberrscht wird, und die::; geraele ist es, woher
elem ellelichen Leben die meisten Gefahren kommen. Da, meine
Tbeuren, da gilt es, class das Herz tragen und dulden könne
ohne Bitterkeit und Unnmth und class es eine Kraft besitze
unerschöptlich das Trennende zusammenzuhalten. das Verschiedene auszugleichen und das Auseinandergehende zu
scbönerer Einbeit herzustellen. Diese Kraft siegreicher, bessernder Geduld ist die Liebe. Darum eben ist der Ebestand das

hikh~tP ~it.tlicltL' \\' L'rk ~~~~serPs l :rlwn,''· " ei l_es ist und sein

~ol! eine fkhule cl<•r Hedtgunp-, L'lll\' l tlan1.stuttc der herrJichstcn Tugl'lldrn. dit' jeder Gatte ~n elem Untten ver rnebren.
um a,, 8 tiatten "·illen in sich rrnngen Boll. Da gibt es unfphlhnr zu du Iden. nber dir Li l' be, die reine G-ottesAamtnp
wrmag es untl dringt nnaushh•iblirh zu jedem Siege.
'
\Yt,bbu drnn. meinc Theuern, blE•iben Sie in der Liebe. 80
wcrdt•n Sie in Gott hll'iben. Und Er sei mit I lmen und gcleite
8ie in seüwr ' ''ahrlwit und Fnreht. jetzt und ewiglich. A men.

BRILL SÁ~IFEL J.~ÖB KÜZÉPISKOLAI, ÉRETTSÉGI
ÉS EG YETEJI.II BIZO~YITV ÁNY AI.
Az európai műveltség becsülését felekezetünk körében
századunk első é>tizedeiben mi sem bizonyíthatja meggyőzőb
ben mint az a t ény, hogy rabbipáJyára készül ő i~jak, kiknek
kenyérkeresetükhöz gymnasiumi és egyetemi tan ulmá nyokra
zükségük nem volt. ez iskolák nyujtotta műveltséget megszerezni iparkodtak. A mi nagy rabbink, kinek a t yj a dajjan
volt. a birtokomban lévő bizonyítványok tanLlsáqa szerint mint
magántanuló ötször vizsg:ízott a pe3ti evan gelikus köz épiskolában és érettségi vizsgálatot tett a pozsonyi lyceumban.
A vizsga eredménye nz összes tárgyakb ól núndig »eminens«
volt. Alább bemutatjuk az utolsó pesti bizo nyítványt és a
pozsonyi maturát. Ez utóbbi alapjá n , melye t 22 éves korá ban
szerzett meg, öt évvel később . 1842 -ben , a berlini egyetem
bölcsészeti fakultásán rnint rendes ha llgat ó ira tkozott be.
Az alább közölt »Abgangszeugni,s« tanu sága szerint Brill
érdeklődé e sokoldalú Yoit és nagyhírű férfi a k lá ba inál ült.
Ha.Ugn.tta \:üket. Ran ket, Bockhet, Schelling. l\findez ek tanuskodnak szorgalmáról és kitü nő előmenetel é ről. N agy r a bbink
a prófán ismeretek iránt - ha szaba d is mer etekről a prófán
szót használni - egész életén át érdekl ő dött és széles rnűvelt
ségi~ férfiú volt. I deje javát azonban n zsidó tudomá nyoknak
szentette és már fiatal korában oly jártassúgr it t et t sze rt. hog~
a legbiresebb rabbik és tudósok a leghizel gőbben nyilatko~~a "
róla · .._,zamos
~ ·
b'1zonyítványaiból és rabbi kép es1to1
· "'b o"l •a ·J0" 0
szám ban fogunk néh:ínyat közö lni.
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III.
.A. berlini egyetem elbocsátó bizonyitványa 1843 augusztus 7.

Wir Rector und Senat
der Königlichen Friedrich Wilhelros UniversiUi.t zu Berlin
bekunclen du1·ch dieses A1Jgangszeugniss, class Hen· Samnel Löw Bóll,
gebo1·en zu Pesth in Ungarn, Sohn des Rabbinera Brill dasebst, zu
den akademischen Shtdien auf dem Gymnasium zu Pressburg vol·be?·eitet, att{ den Gntncl genügender Zeugnisse am 5-ten October 1842
bei uns irnmat1·ikuli1·t wo1·den ist, sich seit elem bis zttm Schlusse des
Monats Juli 1843 als Stttdirender hie1· aufgehalten und sich der phil.
Wissenschaften beflissen hat.
WaMend clieses Attfenthaltes hat de1·selbe bei unse,·e,· Unit·ersitiit nach elen vo1·gelegten Zeugnissen die nachstellenel 1'e1·zeichneten
Vorlesungen gehó'rt :

I. Im Winter Semester 1842!43.
1. Griechische

Litteraturgeschichte,
Log-ik und llietaphysik,
Allgemeine Naturleh re
Neueste Geschichte
von 1814.
Historische Einleitung zur allgem.
phil. Theologie,

2.

3.
4.
5.

} b . Herrn Prof. Boeckh, sehr tleissig.
elm
von Henning, ausgezeich}
n et fleissig.
Errnan, ausserorclentlich
}
fleissig.
}

Ranke, sein tleissig.

}

\atkP, hesucht.
Dr. l\Iundt, mit ausgezeichnetem Fleiss und
AntheiL
Nauwerk, unausgesetzt
besucht und gute Fortsehritte hewiesen.

6. Philosophie der Lit- }

teratur,
Ul
Ul

7. Leetüre arabiseber

~

Schrift.steller

o

z

"ti

o
Ul
o

zH

t:9

z

Ul

l

II. Im Sommer-Semester 1843.

H

Ul

}

l.

Praktische Philoso·
. phie ader Katurrecht, Ethik und
Politik,

2. Psychologie,

vorzüglich f\eisbeim Herrn p ro f · Gabler,
sig Lis zum 26. ,Juli.
ötétfens, ausgezeichnet
fteissig bis znm 26. Juli.
Zumpt, tleissig his zum
26. Juli.
Th Prem in. mit dem rühmlichsten Fleiss bis zum
26. Juli c.

}

3. Gescbichte der clas- }

sicheu Philologie,
4. Homih:tik,

}

H

r;n
MAGYAR-ZSIDÓ

SzE"LE.

1899.

nr. Fl1ZET.

l
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Die Geschichte der }
Michelet, ausgezeichne;t'ysteme der Philo- heim Herrn Prof.
fieissig bis zum 27
S0}1hie seit Kant,
Juli c.
·
6. Geschichte der al ten }
Dr. . Schmidt, sehr fl eissig
Griechen,
bis zum 26 . Juli c,
7. Des Sallust Catilina- }
rische VerschwöBenary, ausgezeichnet
rung,
fieissig.
8, Philosophia der
:Mythologie

von S?helling, . mit ausgezelChneten Fleiss und
Antheil.

}

.
. Hi~Jsic!ltlich sein~~ Ve1·lu:ltens ai~( de.r hiesigen Unive?·sitiit ist
m dlSCipimanscher und okonom1scher Rucks10ht nichts Nachtheiliges
vorgekommen.
Ein~~· '!'heilnah!ne a.n .ve1·.botener Verhindung unt er Studirenden
auf der hzestgen Umve1·s!tat zst de1'Selbe bisher nicht beschuidi"t
worden.
b
. z.u .. U?·kund de~sen ist dieses Z eugniss zmte1· dem Insiegel der
U~zvers!tat ausgefertigt, ttnd von dem zeitigen RektO?· und von dem
R zchte1·, auch von dem gegemvii1·tigen Dekan der philosophischen
Fakultat eigenhiindig zmte1·zeichnet worden.
·
Berlin, elen 7-ten

Augz~st

1843.

Leknert.

Trendelenbttrg.

(L. S.)
G-esehen von dem Königlichen R egierungs-Bevollmiichtigten.

Lackeberg.

HORN EDE MAGY AR ÁLLAMTITKÁR KÉT IFJUKORI
LEVELE BRILL S. L. PESTI RABBISÁGI ELNÖKHÖZ.

r.
Herrn Sam. Löw Brill W ohlgeb. in Pes th!
Für die in Ihrem W ertheu v. 26/8. enthaltenen N otizen
dan~.end. und um die baldige Mittheilung der versprochenen
ausfuhrhchern Belehrung hittend erlaube ich mir an erstere
einige BemerkUllgen zu knüpfen. '
Sie nehmen als unterscheidende Merkmahle des Sadnzaism
vom Farisaism an: a) »Unsterblichkeitsglaube, von letztern
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angenommen, von erstern verworfen, was b) auch mit dem
Ulauben an Engel und Geister der FaU war; c) dass die
Saduzaer des Menschen Glück nur in der schrankenlosen
Freiheit des Willens suchten ... « Diese Ansicht ist zwar
aligemein verbreitet und war es auch, wie z. B. )latb. 22, 23.,
Mark 12, 18., Luk. 12, 27; ausführlich Sakuta im Juchsin
(II. 76., 77.) u. A. bezeugen, und doch kann ich meinerseits mich mit der Idee nicht befreunden, nicht etwa weil
mir die Merkmahle nicht charakteristisch, oder irrig erscheinen, sondern weil - - ich mir überhaupt die SaG.uzaer
als keine Sekte, i. e. eine durch Normen und Prinzipien ve,·bundene und an diese gebundene Gemeinschaft denke! Schon die
im Talmud zerstreut vorkommenden Erwahnungen derseiben
scheinen darauf zu führ en, dass sie nicht - wie gewöhnlich
angenommen wird nur der mündlichen Überlieferung
(= !:l"V~W :-Ji1•'1) alle Autoritat absprachen, sondern sich eben
so gut an die Schrift selbst (= ~!i;,~w :-Ji1!i) , ja selbst den Theism
wagten, überhaupt was mit ihrer Vernunft nicht übereinstimmte, oder auch nur ihren oberflachlicben Betrachtungen
nach nicht übereinzustimmen scbien, verwarfen, es lacherlich
zu roachen und auch Andere von dessen )fichtigkeit zu überführen suchten ... Dem Ursprunge und ihrem ersten Anfange nach mögen sie wohl (wie unsere Karüiten) nur
Traditionsverachter und dafür desto heftigm·e Arrhanger der
heil. Schrift gewesen sein (wofür z. B. Chagg. II., 3. fin·
Maccoth 7a, J om a 19b u. a. St. zeigen; ja sie werfen sogar
Joma 40b. den Farisaern ihre Freiheit in Interpretirung
der heil. Schrift vor !) wober die Bestimmung: :-1":11"1 j'lt''i"!;,t.:it
1:i'p1'1:l 1Nipj C"V~W rühren mag ... uniengbar ist aber auch, dass
sie bald weiter, möglichst weit gingen und ihren Skeptizism
auf Alles ausdehnten, was nicht von der praktischen Yernunft
gebothen ist, und so dass ·p1·:. bald Equivalent mit Freigeist,
wenn nicht noch starker ward, und zwar ohne immer diesen
hohen Grad des Skeptizism zu bezeicbnen, sondern es blieb
als Benennung für den niedersten Grad des Zweifels an irgend
ein er ra b. Satzung bis zu dem des Z weifels an Alles. w as
nicht mit Hünden zu greiferr ist, denn wii.hrend wir z. B.
auf der einen Seite einern •p11:. begegnen, von dem man es
für unglaublich hii.lt, er werde :-11; ~3:1~ sein (wol ;,·~r;, i~),
17*
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seben wir 311 f der andcn'n ~cite einen 'P11ll (wenn und.
wic wol Jer .Znsammenhnng lchrt, auch von Raschi und
Tosefoth angenommen "·inl, der dnsclbst 'N "l1~:V ~10 erwühnte
Philosoph ein ·p~1ll ist), der sich nicht entblödet zu sagen
dass nút dem Erstchen Jesu's die rnosaische Torah auf~
rr<.>hobcn und eine andere an dcron Stelle geü·et en sei (s. zu
~. Xida ;r>b., merkenswerth ist da auch der Unterschied
zwischen :-t";i.' •p11ll und "'~i1 ')?l"lll: zu b. Sabt. 11Gb.), zu letzterer
Stelle bemerkt Raschi: i"J.''? o;, O'Ji"'W~, so wi e auc h z. B. eiu
anderer Saduziier (Beracht. 50b) eine l\fenge der argsten, religiötier sowohl als bürgerlicber V erbrechen begangen zu haben,
offen eingestehet .... olnwar mir letztere Erzahlung nur Dichtung scheint, wii.hrend sie auf der einen Seite von den Farisaern
als die argsten l\fenschen verschrieen (li11~ '~)7:1 i:l')IW'1 0:-t
~.,. N "N;~w cm omN ''N;1w p~.1m Ji1.1!'1) und politisch sehr gedrückt
werden, so dass sie oft sich verstellen müssen (s. Ni da 33 b, Joma
19b), treffen wir sie wieder anderswo richterliebe Funktionen
bekleiden (Sbth 11Gb), ja sogar das Hohenpriesteramt von
einern Saduziier verwaltet! (Joma 19b) - - - Dass ihre
Disputatiarren und Einwürfe keineswegs nur gegen mbinische Ratzungen und dergl. gerichtet waren, zeigen uns die
wenigen, die uns noch erhalten worden, eleutlich (s. Snhedr.
3!:ia, Bercht. 7a, Chul. 87a, 108b u. a. St.; vergl. auch Ji';vn Ji~~r.:
Absch. X.); besonders gab ihnen der haufig vorkommende
Ausdruck 0':-t~N (plr.) zu ]'ragen und Einwürfen gegen den
Monotheism Aniass (s. e. g. jrs. Brcht. Absch. IX.) .. · ·
Auch werden O"';l"'ON '!'11ll r~ im Talmud promisque gebraucht
(wie z. B. Brcht. 2%, vergl. ibid. 7a im ::l!'.l!' !'ll; Tosefth zu
Sbth 116a, vgl. mit Gittin 45b), und von den JJ!inim wissen
wir doch (s. Brcht. 12a), class sie auch aus der Bibel nur
die von Gott unmittelbar überliefe1·ten (zehn ?) Gebothe
wahrscheinlich, weil siimmtliche Natur- und Vernunftgebothe l - annehmen wollten! . . . Auch erkiart der Talmud
sich selbst offen, dass er un ter '!'11ll J eden verstehet, der vom
blinden Glauben sich nur im Mindesten abneigt und zu denken
J>..
(
•
•
anrangt
wie
die
Spütern unt. 0,1l''ON), wenn er sag t .· o1N ~N
j.:l~ :"~~.l jN ,"1:J'N ':~Nl · · · "lbN;W ,1':-t -p11ll j1lt'N"',1 (Sanhdr. 38~)·
Dass ein soleher alles mündlich oder schriftlich Uber'
•
. i'
l IC1erte
und Ge bothene
verwer fender Gmst
des D~1'~ep tízism
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- elem :Farisüism gegenüber eintl·eten und bald weitum sich
greifen musste, ist sehr einleucht end, wenn man das Prinzip
und die Verfahrungsart der F a risacr beachtet und dabei
bedenkt, dass besonders im Reiche der Geister _ der
steigenele Druck immer einen desto stürkeren Gegendruck
bervorruft ..• Ein eitler W ahn odcr geflissentliche Selbsttiluschung ist es, wenn man in neueren Zeiten bie und da
behauptet: eben die Farisiter verwarfen den Buchstaben und
hielten sich an den Geist des Gesetzes, da sie doch nicht nur
Ji1~~1i1, sondern auch hanfige Ji1~1p haben, eben weil sie Leben
in Fortbildung und zeitgemasse Umbildung der jüdischen
Religion erkannten, u. s. w., u. s. w., wie diese hunten Phrasen
der :Neueren - die sich auf diesen Fund nicht wenig zu Gutc
thun - lauten mögen . . . aber eben bei Anführung jener
n1S1p - genau betrachtet - zeigt sicb der bei ihnen zum
Prinzip gewordene Stabilism und Verknöcherung der jüclischen
Religion l ... sie wallten clm·chaus elem Leben nicht die Kraft
zu erleuchtern und fortzubilden zugestehen, suchten und
strebten elaher Erleuchterungen, die sich wührend der Zeit
herausgestellt hatten und die sie also im Leben vorfanden,
schon in der Bibel zu finden, als wii.ren sie gleich anfangs
erlaubt gewesen, um dadurch jedern ferneren Forthiiden und
Erleuchternwollen Schranken zu setzen, wenn es nicht
in der Bibel schon erlaubt ist! . . . Treffend sagt der sogenannte deutsche Tacitus, Johannes v. Müller von ihnen:
»... J e geneigter die Zeiten schienen, Manches lüstig, Yieles
gleichgültig zu :finden .. . desto Lingstlicher suchten die Farisii.er deru Zeitalter entgegen zu arbeiten. Alles erwarteten
sie von Überspannung des nicht mehr Haltharen ; durch verhundertfachtes J och vermeinterr sie den G eis t so zu beugcn,
dass er sich gar nicht mehr werde erheben können. Hicbei
handelten Einige aus Missverstiindniss, Andere aus Eigeunutz .. ,« Und ist diese so klar ausgesprochene Arrsieht wie bereits bemerkt - keineswegs durch die schönen Pbrasen
einiger Neueren widerlegt . . . Dass dieses dUI·ch und durch
fehlerhafte Prinzip eine miichtige Reaktion hervorrufen musste,
war wohl in der Natur der Sache begründet l Und wie der
Skeptizism in der Philosophie nur insofern lobenswerth, als
er von den transcendentalen Dogmatism bewahrt, aber Yer-
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werflich '"inl. wenn er dicsen seineu Zweck i.ibertritt und
zum völligen. Alles regierenden Skeptizism wird, eben 80
bewiihrte sich auch hier bei deru Gegensatz des Farisitism
und s~duzilism ( = Dogmatízism unu Skeptizism) das alte
Jateinisebe Sprich" ort: >In ci dit in scyllam q ui nl t vitare
Oharybdin•, indern der Saduziier in das entgegengesetzte
Extrern ausartete, Alles bespöttelte, verwarf und negierte, das
Heilige und das Unheilige, das Göttliche und das Menschliche
das Lobens- und das Verwerfenswerthe in eine Schale warf
um Alles sarnmt und sonders wegzuwerfen . . . Da man sich'
aber das Gute nicht nehmen lassen, von der anderen Seite
(des Farisaism namlich) man dieses allein nicht geben wollte,
so entschloss man sich in dieser Alternative tieber auch das
Böse mit in den Kauf zu nehmen, als auch das Gute wegzugeben, besonders da in Zeiten at~ssern Drucks und Elenels
die Religion (was namlich so oft clafür gebalten wird !) das
innere Glück, oder richtiger in Ermangelung des Frieclens
mit den Manschen der Friede mit Gott dem Menschen desto
dringenderes Bedürfniss wird ... und der Saduzaism koonte
elarum nie seiner Zeit arstarken ... und der Farisaism musste
obsiegen!
Doch wenn auch der Farisaism elem eigentlich sogenannte Saduzaism gegeni.iber durch seine Hartnackigkeit und
Extrernitat nichts verlor oder sogar dadurch gewann (aber nur
weil auch dieser wieder ins andere Extrern hinüberscbweifte),
so verlor er doch dadurch sebr viel einern anderen Gegner
gegenüber, namlich gegen das - Christenthum, welches doch
auch eine Art gelauterten und geragelten jüdiscben Saduzaismus war ... Es liegt wobl - ihren Verebreru selbst
unbewusst - eine tiefe ·w abr h eit in d em U rostand e, class
J esus nur als Gekreuzigter, nicht als Evangelist, Volkslehrer,
Prediger, Profet u. s. w. vereh1't wird denn alle seine Bot·
schaften, Lehren, Predigten und Reden,hatten nie das Christenthum zu Stande gebracht, Hunderte standerr auf und vergingen
wi e er, aber sein Gekreuzigtwerden (von den Farisiiern erstreb t, erflehet und ertrotzt !) war es, was das Christenthum
schuf! Das Kreutz J esu's war die erste Trofi.ie desselben,
sein Fleisch und Blut, das den Vögeln vielleicht zur Speise
ward, dieute von Anfang an und bisher dem ChristenthuUl

als Nahrung, wodurch es immer stiirker wird ... Das war's.
was darnals alle \V el t ihm ge wan n, weil er kl ug gen ug war
(zugegeben, class die Erzahlungen der Evangelisterr historisch
wabr), das Unvermeidliche wiliig zu tragen, und was er sich
nicht erwehren konnte, anzunehmen. als gebe er willig als
Opfer für Andere sich hin (merkenswürdig ist es allerdings,
class selbst die Evangelisten, die ilm doch seinen Tod, seinen
Toclestag voraus wissen, ihn sich als Sühnopfer für die Erdenkinder willig opfern lassen, ihn doch auch rufen lassen: ·S~
'jr1p~!t! r1r.1S ' ·S~, was also doch einen gezwungenen Tod verr a t! ... ), das war's, was damals so Viele ihm zuwandte und was
von damals bis auf unsere Tagen - namlich seine H ingebung,
seine Aufopferung, die Id ee der allgemeine n v ersöhnung
u. s. w. - so Vieler Herzen ihm warb . . . Und class nur
die Hartniickigkeit der Farisiier es dazu brachte, class er
überhaupt nur gegen diese aufstand und predigte, ist aus
den Evangelisten und der Apostelgeschichte zur Genüge bekannt (s. e. g. Luk. ll, 43. 20, 46. 47; Math. 23, 1-32 ;
Mark. 12, 38-40 u. a. St.), um noch in Zweifel gezogen
werden zu könn en ! ! . . .
Sie schreiben: »Aus Josefus (Antqu. 13, 5) ist, nach
meiner Meinung, unwiderlegbar bewiesen, dass p11:: und o~n·~
nicht die Anfangspunkte dieser Sekte bilden, wie konnte sie
sons t un ter elem Makabaer J onathan eine machtige Partbei
b ilelen ... « IV enn es au cb wahr sein sollte (w or auf wir spiiter
noch besonder~ zurückkommen), class der Name der Saduzaer
von p11:: berrübre, so lasst sich doch nicht leugnen, ja es muss
angenommen werd en, class diese Sek te (wie man sie gewöhnlich
nennt !) schon lange früher elem Geiste und Gebal te nach
vorhanden war ... Der grosse Mann benützt nur die ge·
gebeneu Umstiinde bestmöglichst, schafft sie aber nicht, er
bringt das Yorhandene zur Y oliend ung, bringt es a ber nicht
erst hervor, das ist das \Verk der unteren Arbeiter, der
V orbereitenden, nicht des Vollen~enden! . . . So wi e z. B.
Luther keineswegs die Reformation hervo,·gerufen, sondern
n ur constituirt hat; die Paulizianer im 7. J ahrhundert, die
- wenn auch von pfiiffischen Bannstrahlen und fanatischen
V erfolgungen niedergedrückt - si ch doch 5-6 J ahrhunderte
hindurch, erst im Orient, dann auch im Abenelland ver-
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hreitden unti Prhidtt•n. die Jllúiffi'?U!sm· und Walde?Mb'er in,
12 . •Jahrlnuult•rt, wil' uir·hl minrh•r Wiklef und Ifuss waren
seho n , . orliiufcr Luther's; so hat auc h der f•'rankfurtcr
Rcformn'rcin dic neue Rcformation dcs JudenLhnms nicht
br•rYorC(l'I'Hfcn, somlem iifl'entlich bekaunt und also gleichsam
constituirt und so überali ist dor grosRc Mann, der an die
Hpitzr' eincr geistigen orle1· physiHc:hrn, oincr bürgerlichen odor
religiiisen llmwiilzung tt·itt, nur der Schlnss-, niclrt abcr der
Grundstein des neueren Ucbiiudes, da~ J{ind, nidlt der Vate 1der l'mwiilzung.
Das dreimalige Klopfeu des Synagogendicn ers am Ransthor' mahnt mich, das~ der ;,j~•,, !ti N~ vor der Th üre . . . ich
mus~ schliesscn . . . Viol Gliiclc zum n cuen .Jahr! . . . Ich
hitte um Antwort mit nilchster Post . . . beschriinken Sie
~ich eben nicht auf Antu·o1·t ... Bis elahin
~eus tn.dtel, 13 /9. 1844.

Ihr walwer Freund

Ign. Einhorn.
)fcin Herr V ater gehet ~;,"n u ac b Pest, ela möchte ich
Ihncn - der guten <.:lelegenheit halber wiecler Antwort
schrcihen, auch ein grösseres Manuscript zum Durchlasen
einsenelen . . . ich bitte also, lhre Antwort noch vor eliesen
Tennin jeclenfalls mir zukommen zu lassen . . . Auch über
Ihren ersten \ Verthen mit Nilchstem ein Mehrercs! Der
Überbringcr dringt. J\leine höll. Empfehlung und Glückwunsch
zum neue n ,Jahr n.n den Herrn Vater.

Obig er.
I J.
Geelwtester Freund l
Sebreiben Sie balcl, schliesst Ihr \V erthes von 16 /3., und
ich will diesen \Vorten nn.chkommen wenn auch lhr Schreiben iiberhaupt Etwas ganz A.ndere~ zu besagen scheint. Sie
sebreiben so selten, so kurz und übergehen elabei noch imm~r
die Hauptpunkte über die ich Sie um Auskunft bath, wJe
Sie z. B. in lhrem letzten Sebreiben die Ihnen zugesandtci~,
·
lJOl. Il men 1ang gelegcneu und von lhnen wemgstens
zum Thell
'k
g<'lesenen Probeblütter ein es V crsuch's einer e br. Synony!lll
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keiues \V ortcs würdigen. Deu geri ngen \Verth oder ricbtiger
flpn völligen Unwerth dieses stiimperlraften Versuehas kenne
ieh selbst zu gut, als class ein - wenn auch total - tadeindes
Urtheil mich schmerzlich berührt oder meine Eiteikeit verletzt
haben wlirde . . . U nd wenn 8ie das glaubten, dm·ften Sie
mir das erhethene Urtheil elarum ganz vorenthalten? oder
warcn Sic nicht vielmehr eben hieclurch verpflichtet, elem
jungen st rebenelen Freund vor einer SelbsWiuschung und in
jeclcr Beziehung nachtheiliger U eberschützung zu warnen?? ...
Sie fragen: was der hiesige Rabiner an meiner Predigt, »wo
selbst cl er verholzteste Obskurantism keine anstössige Stelle
finclct«, missfallen und zum Verdamm en rf'itzen konnte? wissen
Sic el enn nicht, das man immer findet, wenn man Etwas finelen
will, und das die Orthodoxia an jedem moclernen Produkte
oder an jedem Produkte eines etwas freier clenkenden, unter
Orthodoxendruck und Frömmlerjoch den Nacken nicht heugen
wollenden Menschen immer etwas Anstössiges, Tadelns- und
V crwerfenswerthes jinden will, um doch mit cinigem Anschein
von Rech t das Neue und seine V erfechter verschreien und
verketzem zu können? und wundem Sie sich, das er auch in
meinar Precligt etwas Anstössiges finelen könn te? ... Gegen
welchen Punkt derseiben übrigens sein Hauptangriff gerichtet
war, werden Sie sich vielleicht aus Nr. 39 des vorjührigen
Orient erinnern (en passant, Sie sind ein viehersprechender
Freund, Sie hatten auch über eliesen Bericht mir Etwas zu
sagen, und - - - ). U ebrigens ist es durchaus nicht seine
Orthodoxie a.llein, die ihn so sehr gegen mir aufregt, seine
Grundsütze sind durchans nicht so finster und lichtscheu als
dies aus seinem V erfahren g egen mir, geg en den Leseverein
ctz. scheinen sollte, es ist etwas ganz Anderes, was ihn gegen
mir so sehr in Hamisch bringt, was aber seine Handlungsweise nur desto gerneiner und niedriger macht, da sie nicht aus
seinen Grundsi:i.tzen, sondern aus niedrigem IntPresse, gemeiner
allen gemeinen Seelen eigenen Verkleinerungssucht u. s. w., u. s. w.
fliesst ... Ich habe in all'meinen Briefen bisher dieser Sache
mit kein em \V orte erwilhnt, vorzüglich darum, weil ich den
Grandmogul mit all' seinen Schimpfdeklamazionen und all'
den schlangeuartigen Intriquen, mit denen er iichtpfiiffisch mich
aller Orten zu verlii.umden und anznschwürzen sucht, ganz
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nach y erdienst würdige, d. h. tie {st remchte l Diese Kiimpfe
haben mieh zu dt'r E r fahrung gebraeht, das um über verliiumderisches Ge" ~isch wie übcr niedrigen Rabalen und
Intriquen sich hímreg zu ~etzen, .. man :ben ni~~t von sich
eine gro8 se Meinung ha ben und uber seme \ erlaumder und
Yerfolger sich weit erbaben dUnken muss, sondern es genügt
nur deren Gemeinheit, Nicdrigkeit und Schandlichkeit einzusehen, und es kann Einen d::um nur freien, sich von diesen
Lentchen angegriffen zu sehen, weil man dadurch versichert
sein kanu. dass man doch wenigstens ein gutes H aar haben
mi.isse, das auszureissen sich jene so eifrigst bemühen. \V er
vou den Lichtscheuen verfolgt wird, kanu sicher sein. dass er
doch wenigstens das Lich t 1.cill; der von den Niedrigen und
Gemeinen angefellidet wird, ist sicher, dass er wenigstens nach
dem Edleren und Höheren st1·ebt; und kann ich für jetzt von
mir verlangen?? ... Das Lich t berei ts angezündet, das Höhere
und Höhere bereits erlangt zu haben, werde ich mir nicht
im Entferntesten einbilden, und weiss danrm wol, dass ich
irreu und ein Irrlicht für das wahre Licht und blendenden
Schimmer und flüchtigen Glanz für W ahres und Gu tes nemen
kanu, und hin darum im Bewustsein dieses errare humanum
immer bereit Belchrung und Zurechtweisung anzunemen ...
aber meinen Yerstand in Ketten schlagen, die Augen mit
Gewalt verbinden, den Nacken unter das entwürdigende Joch
pfaffischer Herrschsucht und alleinseligmachenwollender Orthodoxie heugen - nein! Das werde ich nie und nimmer! Und
so lange ein Odem in mir sich regt, und so lange mir Gott
Leben und Kraft schenkt, und so lange mir nur ein ]'unken
Menschenverstand bleibt, werde ich diese entwürdigende Bande
fliehen und diese meine Freiheit zu behaupten sttchen, und
si desunt vires tamen laudanda est voluntas, das Gelin,qen
steht bei Gott, unter dessen Hand und Schutz wir Alle
stehen!! ... Es ist heute das erste Mahl, das ich in meinero
Schreiben an Sie von diesen höchstunbedeutenden Gegenstande,
i. e. von mir spreche, es soll auch das letzte Mahl sein. Sie
brachten mich durch Ihre Anfraae
auf diesen Gegenstand
o
und haben es nur sich zuzuschreiben wenn ich etwas zu lange
·
'Ich we1ss
.
· ht ' welch'
b e1· a·Jesern G egenstande verwe1lte.
me
sympathetisches Gefühl ist es, aber ich nehme doch etwas
T
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Interesse für den eben erwahnten Gegenstand meines Yorliegenden, nemlich für mich, und zwar derart, das wenn ich
einmal zufallig im Sprechen oder Schre1ben auf denseiben
gerathe, ich unwillkührlich etwas warrner und lebhafter werde ...
V on H. St.'s Ernennung zum Arader Rabinatwikar haben
wir bereits langst vernommen; jedesfalls ein Glück für ihm,
da er noch nicht im Entferntest en darauf dachte, jetzt schon
Rab . zu werden, und mir immer davon sprach: Er müsse
sich doch bal d von der J ournalistik loswinden, um einige
Jahre rab. Studien ob li egen und dann ein Rabinat b cansprueheu
zu können. Indessen da H. S. sich früher fi eissig mit jüdischem
\ Vissen befasste, vielseitig gebildet ist, auch ein guter Kopf,
anhaltender Fleiss und ein energischunermüdlicher -Wille bei
ihm vorhanden, so hat Arad jedenfalls auch eine glückliebe
\Vahl getroffen, besonders wenn man den Mangel tüchtiggebildeter, dem zeitgemassen Fortschrítt zugethaner ungarischm·
Rabinatskanditaten erwagt ... Nach .Papa soll dem Vernehmen
nach ~)'1))0 P:"~N p::.:•N ''i früher zu Fraukirchen, jet.zt zu Freistadt
ad W. Ra biner, kommen; es ware wirklich jammerschade, wenn
diese schöne fortstrebeude Gemeinde durch diesen deutschseinwollenden Rab., einer der am meisten Unheil anrichtenden i:l'V 1:l::O:
i:l'W1"l~S o•r.m;, besetzt und am wahren Fortschrítt gehindert würde!
Dem Alten appr. [?] Rabiner hat der ungarisebe Griinzjager
Gerechtigkeit widerfahren lassen! ! ... Das Sendschreiben Sr.
Lehrenschen [?] Maj.langte auch hier bereits vor 9-10 \Vochen
aus Szemnitz an, wie überhaupt an alle Rabiner der österreich.
Monarchie, die man noch ftir echtorthodox halt; und zwar
wurde der Rabiner immer aufgefordert, dasselbe allen :"!W1 •;:l
und allen i:l'N,' sein es Sprengels mitzutheilen, das au ch diese ihre
Gutachten einsenden u. M:l1W~ m •-:;, -:ooS :"!:l":~;, ~~, welches Aufgeboth anderswo treulich befolgt wurde, wiez. B. aus Neutra an
15 Gutacllten gegen die deutsche Rabinerversammlung abgangen und zwar grösstentheils von Leiten, die erst durch das
Sendschreiben Sr. nasischen Maj. von deren Existenz Kunde
erhielten. Der hiesige Rabiner bewahrte es als Staatsgeheimniss, denn »die i:l'))W1D könnten dann Etwas davon erfahren und
in die Zeitung setzen«, und a~~ dem Grunde gingen von hier
nur 2 solebe Pamflete ab .•. Uber das Sendschreiben selbst
brauebe ich Ihnen jetzt wol Nichts mehr zu sagen. da - comme
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on-dit - - dnsst>lbe in einer der neuesten N ummern des » I~raelitc:
seiner ganzen .Ausdelmung ua ch mitgetheilt ist; ich selbst
habe es im Original, aber im Israelit noch nicht gelesen. Ich
komme jetzt höchst selten zu unserem löblichen Leseverein,
lese elarum au ch die j ü dischen J ournale sehr selten, und weiss
darum nicht das Geringste weder von der braunschweiger
Prviat krrpdz. in Ph.'s, noch von elem Redestrait in F.'s Blatt,
die Rie mir erwii.hnen, und diese Ihre Erwahnung macht mich
durchans nicht neugierig sie zu lesen .. . A.ber doch sobald
ich übrige )lusse habe!! ... \Vas ist's mit der in Pest unHingst
von einern Theodor Bürger erschienenen Talmud und Staatsbürgerthum oder so etwas Aehnliches?? Dr. Fürst will das
Ding nicht sehr loben!! ...
Sebreiben Sie bald und zwar meine ich das im allerernsthaftesten Ernst! - Ihren elll'enwerthen Herrn V ater
und Sie herzlichst grüssend verbieibe
~eustadtel, 1845. 30/3.
in Freundschaft und Achtung
l. Einhorn.
P. S. Dass mir Ihre Antwort mit der Post höchst willkommen, brauebe ich Ihnen wol nicht erst zu sagen, die nachste
pester l\fesse dürfte mich kaum mehr in Ungarn treffen.
A propos, welche Zeugnisse, Attestate, Passe ader wie die
Dinge sonst heissen mögen, benöthige ich tür die Reise nach
und den akdm. Aufenthalt in Deutschland? Antwarten Sie
mir hierauf gefalligst baldmöglichst ! ...
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Dem Herrn Rabbinats-Oandidaten Samuel Löb Brill
aus Pest, den ich als einen redlichen und kenntnissreichen
jungen Mann kenneu gelernt, hezeuge ich diess auf seinen
Wunsch sehr gern. Möge es ihm an Gönnern, eleren er ,;o
werth ist, nie fehlen.
Berlin, 19. l\hrz 1843.

D1·. L. Zunz.

S. \V ahigebaren H errn Dr. L. Zunz m Berlin.
E w. \V ohlgeboren!
Die Bibliothek Rosanthals wird sei t mehreren \\' ochen,
da man nicht ho:ffen konnte einen Kaufer auf die ganze
Sammlung zu finden, einzeln veraussert, und sornit sind die
meisten der von Ihnen verlangten tl''i!:!O in die Hanele der
O''i!:lO ''i:l1r.? gekommen. Ich habe, da Ihr Auftrag so spüt
anlangte, n ur noch drei Stücke, namlich: ~ojp :-1:::11n i1~nSr;,
~m11•S o•Stt~1'i' 'il:llt' und S"l.tl '"!t''iS O'lt'1'i'!:l genaunt S;•jp fol. um
den Preis von 4 f. O. m. = 2 Rth. 20 sgr. ersteben können.
Belieben Sie mir gefalligst anzuzeigen durch welche
Gelegenheit ich sie nach Berlin senden könnte. Uebrigens
b in ich bereit und rech ne es mir zur Ehre Em· er ·wohl g..
wenn Sie etwa wünschen, Nachrichten über hier erscheinencle
literarische Novitaten und Exzerpte aus seltenen O""~O z. B.
aus elem i11'-'lt' -:oc von Simcha, welches sich in unserer Bibliothek befindet u. s. w. zukommen zu lassen.
Es zeichnet mit aller Achtung Ew. \Vohlgeboren

ZUXZ LIPÓT ÉS BRILL S. L. KÉT- KÉT LEVELE.
E levelek, melyek Brill által a Rosenthal-féle könyvtárból Zunz számára vásárolt könyvekre vonatkoznak, nem
szarulnak felvilágosító megjegyzésekre. Zunztól oly kevés levél
került nyilvánosságra, h~gy ezek érdeklődésre tarthatnak
igényt. Zunz Brillt Berlinben ismerte meg és bizonyítványt
is adott neki, a mely Zunz ismert szűkszavu és tömött stylusában igy hangzik :

Den 4 /8 1845.

ergebener Sam. Löw Brill.

\V enn E w. W oblg. mir genauer den Kaufpreis bestimmen
möchten so könnte ich vielleicht selbst von Iliesigen c·~~o •·:~-':
so num;hes seltene Buch um ein Billiges yerschaffcn.
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Herrn Rabhinats candidaten Sam. Löw Brill.

\Y ohlgeboren
E w.

freisinnigen und in seiner Art originellen Airabi wegen, zu
meinem Gebrauch behalten, doch da ich es otttS Ew. \Vohlgeb.
gekauft, so bin ich verpfiichtet und auch bereit, wenn sie es
durchans wünschen, es Ihn en zu schicken. Das in R ede stehende
Exemplar ist zwar (klein) Folio - wie dies auch in Iln·em
neuesten trefflichen \V er ke, »zur Geschichte und Litera tur «
Seite 520 angegeben ist - aliein starker beschnitten, es hat
unverba1tni$smassig grosse Rander, würde es einern Quartanten
gleichen. \Vie aber W":"l' im N",l"\ ji'l: S. 167 von Sabbatai
sagen k~n~ : 'iOO:"l ,~, Nt, l'j'l)i :"ll'l~lt':"l '!:)~ p, ~1"\::l :"lN·;;, 'O::l ~N ist
unbegre1fhch, da dw t:I'Wi,'O in der Vorrede zum o·~::ln •now
als eine vorzügliche Quelle dieses Commentars genaunt werden. Bei dieser Gelegenheit bin ich so fr ei Ew. W ohlgeb.
auf folgendes 'iOO aufmerksam zu macben Nl:"li ,,,, S•::lw,~ ·oo

Pes th.

,,~ohlgeboren

haben de dato 4. August c. mir anzuzeigen die ll-üte
gehabt, dass Sic für mich aus der Rosenthal'schen Bibliothek
arstanden haben:

:'l~ili n~ns~ ed Constantinapel

l

t::•St:.~~·· 'ii~W ed Livorno
für Fl. 4. c. m.
"'c•·S t::'t:Ji;'!:) genaunt S!•jp fol.
Dm·ch Ihren Bruder, der Ihr Sebreiben mir zugestelit
hat, liess ich Sie b itten, diese t:l'';i:lO verpackt und versiegelt Herrn
D. G. Fischel in Prag zuzusenden, mit deru Bemerken, dass
sie flir mich bestimmt seien. Aber nichts hat wieder von denseiben verlautet, und wenn Sie - was ich voraussetze - noch
in Ihren Handen sind : so ersuche ich dringend, dieselben
per Post sofort an den Bnchhandler J. Bermann Goldschmiedgasse No. 595 Wien zu schicken, mit der Notiz, dass dieselben
mir gehören ; alle Auslagen werden von deru genannten
Hause wieder erstattet werden. Sollten Sie, versprochenen
Massen, noch andere gute Sacheu für mich erworben haben,
nach der Liste, die ich am 27. Juni c. eingesandt, so wollen
Sie dieselben nur beipacken.
In Y ora us ro einen Dank abstattend verbarre ich achtungsDero ergebenster
voll
Z un z.
Berlin, l. Dezember 1845.
Alte Schönhauser-Strasse 31.

~'i,, "'~li
poS 1"\l',

S"1

'"It', c•w:!:)~;, WN"l wwo

Sv

tvi,~i NS~ N'!:); -,~n

np1 O::liiS

~ljtzi,'úi

Ew. W ohlgeboren!
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In Ihrer Biographie J archis' wil·d es un ter den '"It', 'W,!:i~
Seite 342, nicht angeführt.
Von den gewünschten Büchern könnte ich folgende um
den Preis von 5 Rth 10 sgr kaufen. l. 1'11,' '1"\W von Lonsano
4. (Venedig). ,VW und jiWN; Y~l:N fehlen, es beginnt Blatt i"::l
mit 1',l'~ '.lW,, V~l:N:'I und ist sonst sehr gut erhalten. 2. c•;p1 1'1)..',
Fol. Livorno poS l::lS~S ir ii'1 1i 3. '.ll'l: cm ·~,~ '.ll'l: -!:);:;4. Kremona
poS ="w 11~1"\ ;,•;:). V om c•;p; 1"\l', - erschien zu Ofen im Jahre
330. [1834] ein überaus mangelhafter und verstümmelter Nachdrnek in 4. Das verlangte j~!:1 m·~~ ist po' i"lil"t in Offenbach neu
aufgelegt word en; der Titel: ,,WN "~ rt!Ol~i ~1:0 Nl:~' ..,~,
'':lit'~
Der Herausgeber sagt: NS [unles. J '1'100,:1 '~=, ~m 1'11')~ 'i!:lC ':l pr
~'01N NS1 1.l~~ l'"'~N W enn Sie bios auf das Buch und nicht
auf ed. Prag reffectiren, so würde ich dieses S·=w~ um einige
sgr. für Ew. \Vohlg. ankaufen.
Ihren fernern Auftragen mit grösster Bereitwilligkeit
en tg egen sehend bin ich mit aller Hocbachtung E w. W ohlgeboren
ergebenster
Sam. Lőw Brill.
Pest den l-st/2. 1846.
Königs-gasse :N_r. 13 76.

'.v

Sr. \Vohlgebm·en Herrn Dr. L. Zunz in Berlin.
Ihr werthes Sebreiben vom 1. December 1845 ist mir
erst vor einigen W ochen zugekommen, daher konnte ich von
der Bermannischen BuchhandJung keinen Gebrauch mehr
macben; scbon viel früher sind die C''i!:)C, namlich c•Stvi,' ·r,~W
und :'l~ili mnS~ durch privat Gelegenheit an Fischel nach Prag
gesandt worden und wahrscheinlich sind sie schon liingst in Ihren
Handen • Das S"T "'tv·S C'tvi••:o~!.. moc
.. ht e IC
· 11 g ern, besonders des

-

mw :"lN'l:';~~ ,.ro,oo•N P"P~ l:"~ l"'i.l ,,,Nl:) ,,, ,"-;,~~:l "i::l:"l
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Herrn t\. L . Brill W ohlgebor en P est.
Ew. Wohlgeboren
melden mir unterm 17. v. :M., dass ruein Brief vorn
l. Dez. v.•T., den ich einern pünktlichen Freunde in Wien

per Post, zu gleicher Beförderung zugePandt, erst vor einigen
\\'o chen. d. h. nach zwei :Monaten, bei Ihnen angelang t ist.
Di~s ist mir eben so unbegreiflich, als Ihre Frage, ob ich elen
·.:~?N t'l~'~, den ich bereits gekauft, haben wolle. Seit varigen
Sommer warte ich mit Sehnsucht auf die wenigen i:l'ioo, und
noch habe ich keines mit Augen gesehen. Ich bitte Sie elaher
drin gend, die drei o•~oo , auch den rn,, 'f1t:' - wofür ich allenfales 3 bis 4 fi. conv. zahle, - aber weder tl'jPl •il', norh
·;~·:; H errn D. G. Fiscbel aus Prag zu übergeben, der auch
Zahlung leisten wird. Derselbe wird wlihrend seines bevorstehenclen Aufenthaltes in Pest dieserhalb zu Ihnen schicken.
Das kleine r~m t1,'J~ können Sie für einige Kreuzer mit
beilegen. Sur lassen Sie mich nicht Janger warten; das W1'1'0
•.:-SN hatte ich, w~ihrend mein Buch gedruckt wurde, sehr
nöthig gehabt,.
In der Hoffnung, dieses Geschiift bald glücklich beendet
zu sehen, und mit wiederholtem Danke für Ihre gefallige
Bereitwilligkeit schliesse ich als
Ihr hochachtungsvoll ergebenstar

Zunz.
Berlin 9. Marz l 846.

BRILL AZRIÉL.
Brill Azriél, Brill S. L. atyja, előkelő család sarja volt.
Ősei Hollandiában éltek és atyja Magyarországon, Sasvárott
(Schossberg) telepedett le. Ott született Brill Azriél 1778
körül. Többen voltak testvérek, de ezek szülővárosuk után
Schassberger nevet vettek fel és bátyja, R. Eliezer Schassberger
(meghalt 1832), atyja volt a báró Schassberger családnak i
ő azonban megtartotta eredeti Brill nevét. Hogy milyen viszo~
nyok között töltötte ifjukorá t, nem tudni; későbbi iroda_l~nt
munkássága és egész életruóclja azonban fényesen bizonyítpk,
hogy gondos, jó nevelésheu részesült. De kitünik ez abból a

gyászbeszédből is, melyet fia és utódja, Brill S. L., fölötte
tartott: \V er Tag und N acbt in Gottes Lehren forsch t und
nicht von der N a tur zum Heuchle.r gebaren und nicht clm·ch
Erziehung zum Heuchler gebildet warden ist . . . (M.-Zs. Sz.
1899. 15. L). Kitünőerr kezelte a hébe!' nyelvet, jól tudott
németül, latinul és később megtanulta a magyar nyelvet is.
Első iskolája a prágai jesiva volt, melynek élén a hires Ezekiel
Landau állott. Onnan Budára került, ahol Mózes ~Enz elő
adásait hallgatta és Pesten is tanult Wolf Boskovitznál.
A legnagyobb tisztelettel említi legnagyobb mesterét, Benedikt
Márkus nikolsburgi rabbit.
1814-ben megnyilt Pesten az első felekezeti iskola, ahol
Brill tanítói állást vállalt. Tanította a héber nyelvet, a számtant és a földrajzot. Hogy ez abban az időben mit jelentett,
mutatja a puchói eset. Ott egy Stern S. G. nevü tudós privát
iskolát nyitott, ahol a héberen kivül világi tudományt is mert
tanítani. Ezért annyi üldöztetést kellett elszenvednie, hogy
kénytelen volt iskoláját bezárni. (:M.-Zs. Sz. 1890. 535.)
Brill a tanítás mellett később a pesti hitközség jegyzői
teendőit is végezte és 1827-ben már tagja a pesti rabbinatusnak, amely állást élete végeig töltötte be. Midőn 1839-ben
Mózes Szafer levelet intéz a pesti rabbinatushoz, harmadiknak
Brill Azriélt említi (Eben Haezer IL ll.). Ugy látszik, hogy
mint a rabbinatus tagja is megtartotta tanítói állását. mert
1827-ben megjelent w,p m,:-t czímű könyvének bevezetésében
panaszkodik, hogy sok a dolga mint tanítónak, dajjannak és
amellett felügyeletet gyakorol a sechitával kapcsolatos összes
ügyek fölött. 1 )
Ezen sokoldalu elfoglaltsága mellett nemcsak a héber
tudománynak tudott időt szentelni, hanem foglalkozott más
tudományokkal is, mint mathematikával, földrajzzal és történelemmel, a magyar nyelvet is oly mértékben sajátította el,
hogy a negyvenes években egy alkalommal magyar nyelven
tette Je az esküt a pesti törvényszék előtt. Ez oly haladás
volt, amelylyel akkor kevés rabbi dicsekedhetett nálunk.
Irodalmi munkásságáról teljes kép nem adható, amennyi-
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hen 1ratf!i min<l nem jelentek mc•g. Elséj munkája 1Hl3-ban
jdf'nt meg p·;: S1:' czím alatt. Ebben iisszefoglalja a sechitára
vonatkozó ö~~zes haláchákat. (A könyv nem áll rendelkezésemre,
így Mv<•bbr>n nem ismertcthetem.)
1t!2 1-ben megjelent Magyarorsz1íg földrajza és története
héber nyelven e czim alatt : rNJjlN n:höö S;, SSt::l r·Nn l'V

·~·N-1

o·c:;:-1

t:l'l1:t.:hS D"Jn1

c:•-!:l::·n

o•-vn

om~pö~ l'I1N1:ll1:"1 nn1-1p1 nr11pSnö nmö1 n·m~ 1 :l,
~:l ·oor" oJ omött':l O':l1p.: oS;, om:-~o:1 ~!::ti'~;,

1::S~ -tt'N o•;,~1;;, ~:1 ,"11tt'O;n1 O'l'l:l:-1 A czím után ítélve. az
ember vaskos könyvet várna, holott az egész csak egy nagy
iv vastag papiros, melynek egyik részén hazánk földrajzát,
a másikon történetét ismerteti. Sorrendben tárgyalja a megyéket (m~·~J) a Dunán innen és a Dunán túl, a Tiszán innen
és a Tiszán túl. Külön csoportot képez Horvátország és
Slavonia. :J.findegyik megyének egy-egy sort ~:;zentel, melynek
megfelelő rovataiba az illető megyére vonatkozó adatokat írja,
aszerint, amint azt a czímben megígéri. Elkezdi Pozsonynyal:
Terjedelme 82 négyzet-mérföld (l'l1)):l1'11) l'I1Ntl":O). Azután felsorolja hegyeit, folyóit, terményeit (riN l'I1N1:ll'l), megjelöli a
városok, mezővárosok, falvak és puszták (tl'i:in) számát, a megye
székhelyét, házainak, lakosainak számát és megnevezi a megyében lakó nemzetiségeket. Külön említi a nevezetes városokat
r r11;1p~:1 'tt'N":) és egyéb nevezetességeket (o•·,p• o•"::l1). Pozsony
nevezetességei között első sorban említendőnek tartja, hogy
ott van a legnagyobb zsidó község és 100 hachurból álló
j esi va. Végül megnevezi az illető megye főispánját ó•SJn tt'N-,).
Igy megy az végig. Esztergom városáról megjegyzi, hogy ott
született szt. I stván és a prímás székhelye (o•;n;,n tt'N": ~tt'1~).
P estet gazdag és előkelő zsidók lakják. Budán van zsidó
nyomda, Ó-Budán van új templom és szép rituális fürdc5.
Kis-Kun (Klein-Kumanen) hires a várról, melyet a Kuma
folyó mellett lakó nép után neveztek el, miután ez 1244-ben
itt letelepedett. Székesfehérvár a királyok koronázási helye
vagy 500 éven át. E megyében Csurgó arról nevezetes, hog!
ott született tanítója, Benedikt Márkus nikolsburgi rabbi.
Tolnamegyében hires Bonyhád nagy jesivája és templomáról.
E nehány adat eléggé bizonyítja, mily ügyesen dolgozta fel
az egész anyagot i-ly csekély helyen; dióhéj ba szorítva ugyan,
mégis teljes és világos képét nyujtja Magyarországnak. NagY
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stí.lyt helyez a nevezetességek kiemelésére és minden várost
említ, ahol gimnázium vagy más tanintézet van. Felemlíti
minden megyének vagy városnak iparát, kereskedelmét, foglalkozását, történeti nevezetességét, természeti kiválóságát. H éber
nyelven, tehát zsidók számára irt földrajzi munkában természetesen nem feledkezhetik meg azokról a nevezetességekről
sem, melyek tisztán zsidókat érdekelnek, mint a jesivák és
templomok.
Ugyanezen lapon, ahol Magyarország földrajzát tárgyalja,
helyet szorít történetének is rrN.1:1N J'\:J':i~ö l'l1-·p). Elő sr.ör meghatározza hazánk földrajzi fekvését, határait, felemlíti lakóit
a rómaiak előtt és a népvándorlás után, míg a 9. században
az országot a magyarok elfoglalták. Azután felsorolja a királyokat történeti sorrendben, említést tesz a nevezetesebb harczokról, az egyes királyoknak kiemelkedő tulajdonságairól és
létesített intézményeirőL A rövid történetet I. Ferenczczel
végzi és megjegyzi, hogy e királyoknak bővebben tárgyalt
története elő van készítve a kiadásra. Ez azonban nem történt
meg. Talán kéziratban. még megtalálható.l)
1827-ben megjelent tt'1p m1,1 czímü munkája. A könyvet
a pesti hitközség tagjainak ajánlja. Héber és német bevezetésében kifejti a könyvnek tartalmát és szükséges voltát. Sokfélét tartalmaz e könyv, de legfontosabb részei a Ros-hassanah
és Joma misnának pontozása, német fordítása és magyarázása
továbbá ugyancsak a Ros-hassan ah, J om-Ki ppur és a közöttük
levő bílnbánó napok istentiszteleti rendjének pontos mecrállapítása. Nem a szöveg hű fordítását tartotta szem előtt, h:nem
a fordítást közvetlenül magyarázat is kiséri, hogy a misna
annál érthetőbbé legyen. Azonkivül rövid héber commentárt
is irt hozzá. »Nem hinné az ember - mondja a bevezetésben
-:- mennyi fáradságomba került csak a Jom-Kippur istentiszteletének a megállapítása«. Sok munkájába került a
II. templom alakjának a meghatározása is, amikor segítségül
vette a talmudban és commentáraiban szétszórt összes adatokat.
Ez annál is inkább hálás feladat volt, mert a templom alak·
· t az mr'dd oth tractatusban elő van adva, teljesen. hibás.
Ja,
amm
') E munkából is cEak egy példány létezik Szegeelen a somogyikiinyvtárban.
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( 'harakt er geachtet. I sr aPI Brill war cin er der Ersten der
fw im· ( ;] a uh cnsbrüder durc h Verbreitung gediegener Scln:iftPn
au~ dumpfen Geistessehlummer zu hef'reien bemüht war «.
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Fl1}LREIS.MER'l' HJDBEH KITÉTEL, MÓZES
I. KÖNYVE 20, l o.
A himélekhnek Ábrahámho7. intézett szavaiban, Gen. 20,
10: :ii:"' ~ :l,:"' - /11~ 11't!'Ji ':l ~·~; :"!~ a :"!Nö igét most általában oly
értclrmbrn vrszik a milyenbeu ki.ilönben sehol sem fordul elő.
Gesenius (Thesaurus, col. 1246. 21) versünket miut egyetlen
példát idézi e jelentésre: •spectavit aliquid, sibi propasitum
habuit«. E~: a felfogás uralkodik mai napig. Ka~dzscl~ ezt a
fordítást adja: »\Vas hast du elmnit beabsichtigt, class du so
geltandelL hast?« Strack: » \V as h ast du im Ange gehabt,
dass du dies gethan h ast?.: Siegfried-Stade (Wörterbuch
()89a): »\Vas hattest du im Auge, was beabsichtigtcst du,
class du das thatest ?« Ezen magyarázat helyett, a mely a
:-lN, igének ki.i.lönben sehol nem található j elentést tulajdonít és
a melyre az impulsust nem a h éber nyelvhasználat, hanem a
l:í.tás, S7.emlélés német és latin kifejezései adták meg, bátorkodom más magyarázntot ajánlani, a melynek előnye az, hogy
a kifejezést az élő h éber nyelvhasználatból, habár későbbi
korból, teszi érthetővé. Ugyanis Palesztina régi tannaitikus
i skaláinak exegetikus münyelvében egy nevezetes szólásmóclot
találu11k, a m elylyel a bibliai tartalom valamely feJtünő j elcnségének okát kérdezik. E szólásmócl mikénti használata az itt
összeállított példákból világlik ki.
l. :\Iekhilta Exocl. 21 , 6-ra (ed. Friedmann 77 a, l 3. sor)
awn törvényre vonatkozólag, hogy a szolgaságban megmarauni
akaró ~·abszolgának a fülét ki kell fúrni: ))l:~'l1lt' jlN ;,~~i ;,~
tl'~::!N:"' .,,~. Ugyanaz a tószcftában is, Bába Kamma 7, 5 (t>d.
Jl;nckermanclel 358, 6).
2. Tószefta Bába Kamma 7, lU (358, 10), Deut. 27, fi
azon parancsolatára vonatkozólag, hogy az oltár kü\'einél nem
:'i~T .,,
szabn,d va,.,szerszámot haszmí.lni: s,~ ·m· So~·' S;•J :-lN,
TT
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:3. )lekhilta Ex. ~l!. G-ra (ed. Friedm, !llb, 7). azon tényn·
vonrttkozólag, hogy a tohaj szigorubh bünteté~t bp. miut a
r a bló: iSiJ:"'I;) -m' ::J:"! ~~· ~·r:~:"'s ;"l-' ·:"' .-:--~...
~ ~yanez t-oszt•rta
.~,.
~·
Bába Kamma 7, 2 (357, 20).
4. Barajtha, Pesz~íchim 53b. azon bátorságra vonatkozólag. melylyel Ohananja. Mislí.él é .A.za1ja a tűzkemenczébe
dobatták magukat: It' N:"! jlt':l::l'? j~::>)) ,-c~\:1 :i•-r; SNt.:··~ ;-•;;1 ~N- ;-~
(az jl;)l:~' után következő C\:1:1 11t:l1,p Sv szavak eredetilt•g ~1 e 1 ~
álLtak a barajthában).
5. :Jiekhilt a Ex. 18, 15-re (fi9a lent), :óiózesnek e Yers
máso_dik részében álló szavaira YOnatkozólag : •:: -~·S ;,t·~ :-:N· -':1
0)):"1 •.,N N1:l'.
•• T

6. ~Iekbilta Ex. 17, l-re (53b. 5). azon köri.Uményrc
YOnatkozolag, hogy csak a szamár, ele nem a lovak <;s te>ék
elsőszülöttje váltattak ki : NS~ c•·1~n --~~ n ,!:lS SN-t!" 'N- ,.,
o·Sr:J1 o·o1c --::~.
7. :Jfekhilta Ex. 21, l-re (74b, 12), azon kürülménue
-vonatkozólag, hogy a tóra a jogszabályokat a többi par[u!C~<:la
tokat megelőzőleg első helyen l.::iizli: 111::.:~ S::lS c1,pS j':'1 'N- ;--,
:"1~1T1:llt'.

8. Tószefta Berákhóth l , l:l (3, l:l), Zsolta 76. 3-ra vonatkozóla_g, ~ol .Jeruzsálem régi ~eve c~~· (Y. ö. Gen. 1-!, IH)
hasznaltatik: j1lt'N·,, etv,, ,S -•;n,,'? :l~/1:;,, :"'N- ;,~ •::·..
.
Ezekben a kérdésekben <L :"'N~ige használata ezen a
Je.lent~sen alapszik: tapasztal (L Uesenius, Tbesaut'us l24:6h,
Stegfned-Stade, 688b). Ha valaki müsnál valami feltiiníít
-vett észre, emphatikusan kérdezte: •:;) ,;·t:~~·S. ·:~Si:l :"'N~ :"!~ va"y
,ilt'V) vagy :ilt'lit!', ;,;:; ,:l,,, 11N, Mit tapasztalt N., hogy ;7.t
t ette? l\Ii történt Yele, mí bántotta, hogy ezt tette i' J~z :t
szólásmócl az élő nyelvből átment az iskola nyelvébe, ahol
toYább élt és a felsorolt példákban maradt ránk. Yalamt>nnvi
p élda szerzőjét ismerjük, a 8. kivétell;vel. a mely egy a tann;k
k~ní.ból származó m~vtelen agárLiban foglaltatik. Az 1 :~. sz.
kerdéseket .T óchanan b en Zakkai vagy tauítványai Ydt•tték
fel. (l. Agaela cl. Tannaiten I. :31). A 4. sz. Rzrrzője e~y n;gi.
m eg a templom fenállása idején Róm<iban éW irástudó
( 0 1,~/1 = Theodorus(?): l. ugyanott II. fi 611). Az 5. sz. kt:n],:~rc
n. Clamlit:l felel (u. o. fl8). A (j. Sl- l.::t;nlést Chanill:l bPu
G am li él intt;ZÍ Elü>zer h. Hyrkunoshoz (I. 151, B). A 7. sz.
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kér dt" t Simon ben J ód uü Y<? ti id ( TL 94). E z utol8ó kivételé>el csupa. ol.v tanító él e kitétellel, aki a hadrianusi korszak
rlőtt , süt némelyik a templom Plpusztulása előtt élt. E szólásmód a régiség és eredetiség bélyegét viseli magán. Az élő
nwlv tudatból er edt és az idézett példákban szabadon haszn~lltatik. E k érdéshez ;,~: ;,~ az alany nemcsak élő személy
(4, 5), az izraeliták (6), <t személyesitett szentirás (3, 8), hanem
a jog;<zaMlyok is, sőt még a fill (l) és a vas is (2). Ez az
elfogulatlanság azonban már a tannák korában veszett el.
A kitétel ugyanis az iskolában is megszi.i.nt élni ; habár a régi
mondásokat er edeti szavaikkal hagyományozták, némelyiknél
a homályossá vált szólásmódot variátió által kiküszöbölték.
Igy pl. a z 1. sz. valamely gondolk,ozó tr~dense felfoghat~tla.n
nak tartotta, hogy a fül lásson. Atalakltotta tehát a kerdest
kö, e tkezőképen: j"i:l'N S;;~ ·m• mN:l ))1i'S nm i:l)):"' :"'N'i n~:. Ezt
találjuk a barajthában, pl. talmud Kiddt'tsin 59d, 31. A bab.
talmud barajthája, Kiddúsin 22b, még tovább megy és jellemző
kitételünket e szokásosabb kérdésre formulázza át: :"'ll'1tt'; :"!~
C'"'::lN c,,~ j1N· Épigy hangzik a 6. sz. kérdése a b. talmud
barajtháj ában, Bekhór6th 5b: D'i:llO 'i~O~ O''il~n ''i~O 1:ntt>; :"!~
o·S~:~1. A 3. sz. kérdése a b. talmud barajthájában, Bába
Kamma 79 b, igy hangzik: :"!Wi :"''i'~nn :"!~ ';o~.
.Akiba iskolájának midrásában, a Szifrában, a szóban
foraó kitétel máskép is használtatik. Valamely exegetikai feltevéssel szemben gyakran vetik fel a kérdést: Miért mondod
irry és nem máskép? A kérdést igy formulázzák: 'i~lS ~-~n ,,~
·~ · -~~~ p (Lev. 1, 2-re, ed. Weiss 4c, 6). Vagy igy: li'N'i :"!~
.,~~N · :· · -~,t, (ll, 3-ra, 48 b, 2). Továbbá lN'::l:"!S li'N'i :"!~ (l, 6-ra,
6d, 19); "''lt'::l:"!S li'Ni n~ (1, 13-ra, Bb, l; 4, 20, 19b lent).
Még egy példa: 1SN nN N'1i:"!S1 lSN nN nmS li'N'i :"1~1 (6, 2-re,

téve arról, hogy a nyelvhasználatban azon századokban is éltek.
a malyekb ől nincsenek rájuk példáink, úgy a jelen esetben is
bizonyítva van, hogy a régi nyelvnek egy érdekes, kitétel e,
egy sajátos héber szólásmód a későbbi korban is élt még.
A régi palesztinai iskolák biblia-exegézisének münyelve I) volt
az a menedékhely, melybe ez a kitétel menekült és melyből
előszedem, hogy vele egy eddig félreértett bibliai helyet megmagyarázzak.

29b, 5).
A bemutatott anyag alapján, úgy hiszem, jogom van,
hogy Gen. 20, 10. kérdését azon s.zólásmód értelmében magyarázzam, a mely az l. és 2. században még élt. Abimélekh a
9. vers szemrehányó kérdései után még csodálkozását fejezi
ki Ábrahám eljárása felett: :"'l:-1 "':li:"! !iN li'lt'J.' ':l l"I'N1 n~, mi
bántott, hogy ezt tetted?
Valamint a régi héber szókincsnek sok eredeti eleme újból
megjelenik Palesztina hagyomúnyos irodalmában, bizonyságot

Bt~dapest.
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Már többször utaltam e helyen egyes imáink szövegébe
a másolások, de leülönösen a pontozások, nemkülönben betoldások által becsuszott hibákra. Ezuttal a jt:p -,~, Ol' -,o-ba
felvett ,,,~,, 'li'' egy helyére kívánom felhivni a figyelmet.
A második J.'"!t':l"i kezdetü részben arról szól, hogy bi.i.nösségünk teljes tudatában minő merészség az, hogy bátorkodunk
Isten szine elé lépni és azt igen erős, drasztikus szavakkal
fejezi ki. »Szemérmetlenné tettem arczomat, mint a kutya,
kihívóvá homlokomat, mint a parázna.« Ebbe az összefüggésbe nagyon rossztí.l illik bele e szólam: o•;o 1"1\!l::l:l T;oS 'lil!'~l,
mely közvetleni.i.l a fentidézett erős kifejezés után következik.
A kutya arczátlausága és a parázna szemtelensége hogyan
változott át ily hirtelen szende szemérmetességgé? l\Iég feltünőbb azonban az utána következő bibliai hely, melylyel
állítását (c';o litt':l~ T;oS 'liN::li) illusztrálja : :"'tt'N n1~1 ::lili:l pl
oS;,n liJNI: lS :"!':"! .i:lT (Jer. 3, 3), hisz ez ép az ellenkezőjét bizonyítja! hogy tudniillik szégyen és szemérem nélküllépünk bi.i.nösségi.i.nk daczára Isten elé! Nézetem szerint itt korrekturára van
') Ennek szótárát legközelebb (Hinrichsnél Lipcsében) megjelenő
müvemben : •Die alteste Terminologie der jüdischen Schrift~uslegungc,
állítottam össze. A M.·Zs. Sz. tisztelt szerkesztője még egy példára figyelmeztet, mely bizonyítja, hogy a exegetikus mt1nyelven kivill is használták
e kifejezésünket Jebámóth 47a, egy barajthában olvassuk azon figyelmez·
tctést, melylyel a zsidóságra áttérni kívánót meg kell szólitani. Az eleje
igy szól: "i"Jli:"!S i1N:l!t' n· N- n~:.
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szükség. A fe nt idézett hely tudniillik így olvasandó:
C''!:)
.... i.,•• m1. a'l ta l mm
. den nehézség elesik.
•
•ri'"~
... ... l ,Ll~
7 ... _,
1 •'-

'11ll!J1

8.

2.

A z ·m:; ·~S~ kezeletil gyönyörü ima j ellemző vonása, hogy
az imádkozó kizárólag saját személyéről szól. Igen feltünö,
hogy ez egyéni kérelmeket, és különösen a legutóbbit >>és
azoknak, kik rosszat forralnak ellenem, rontsad meg tervüket
és semmisítsed meg szándékukat«, azzal okolja meg, hogy
•·::; i;·~· p:~S ~t:!)) j~t:! jl!~S ~ttJll, mely megokolás csakis általános, egész Izraelt illető kéréseknél szokott használtatni. Tényleg ezen rész •;;))1 j;·~· ~))'ltJ1:"1 '1::l1 j~lt' jl!~S ~ttJ)) csak a jelen
~zázadbeli imakönyvekben képezi az i1lt; ·~SN ima egy részét
és csak ezekben van a rendes imába felvéve. Sem azon kéziratos és régi nyomtatott imakönyvekben, melyeket dr. Kaufmann tanár ür szivességéből annak magánkönyvtárában megtekinthettem, sem az előttem fekvő 1:l S:~ i' czímű munkában,
melyet a híres amsterelami rabbi Léda Dávid szerkesztett
(megjelent majnai Frankfurtban 1727 -ben), sem a ~"SttJ i1ltp
egy régi kiadásában, ez imarész nem foglaltatik az i1lt; ·~SN
ban. hanem mincljárt ül"':lttJn~ SpSp1 után következik j1ltiS 1':''1',
azonban a 1:l S:~ i' a tetilla után apró Rasi-betűvel hozza a
következőt:

il~; ~"l! ~;•::Jtt'~

::?88

,;N111 ~::111 ~;11:1:l ~l "\~1NttJ ·~ ttJ1:lS:l :lil'l:l
'1::11 j1ltiS W'l' o;1p w;NS
jl"'':l ;o• ji'l! ~;::: i~S1l!:l j~ttJ ;n• ittJ:l S:~ ·~'?N ;;•:1SN1 ;;:JS~
jJ.'~' :"lte-')1 jl"'ili i1~tel j~)) :"li!:l jl"''ltJ~ l"'N':l l'P :lip ,,;:!',i SS:~ttJ
•;!:>

'1:l1

,~It)

Usak miután ennek iiltiS 1':'1' előtt való elmondása általános lett, történhetett, hogy az megrövidítve a:: elejétől megfordítYa az értelem rovására beleékeltetett az 11lt; •:1SN imába.
A~ orosz imakiadások némelyike (mint pL az előttem
fekvő N'Sli~ Ni1:1; (Pietrekov 1883.) még (apró betűkkel ugyan
és egy j1lti w kezcletű, szintén egyéni természetű imával öszszevegyítve) fenntartotta a fentemlített ;;·:1SNi ;;:JS~ kezcletü
rész egy korrum pált alakját.

'k A fenti két példa mutatja, hogy régi időben tudó~ r·d>bl nem
alólinak egy 1ma
. k..onyv kiadá'
. méltóságukon
,
, .tartották
sát. K esőbb az 1mak helyes szövecrének . k .. 1....
· - k
,
,..,
es u onosen helyes
t
pon
vállalk ozo'k k eze'b e kerult,
.. k 1.k
. azasana
. . . ravasára az
, ceryes
o
grammatlka1 Ismeretek es finom nyelvé.rze'k h"á
b
..
I nyá au a szaveget gyakran korrumpálták. Nem lesz tala'n , ·d kt l
'h'
lt · , f
'
er e e en
ne· any
.
ll)E'n a
. ' melyet nevezett k e't rmm·enc
·1 e. eres t elsorolni
1111 a ta 1anosan elterJedt imakönyveink
.. . . l
találtam :
szo' egeve szemben

,,J,

l. A
kezcletű didaktikus költemény 6. versszakában
a :1"SttJ szövege a me t rumna k ' illetőleg a metszetnek jobban
megfelelő.

lm~!:>m 1nSJo •ttJ;NS ,S~ 1m; 1l"'Ni:l; ~·~t:~

2. ~gyanezen költemény ll. szaka ügy a ~'?ttJ-ban vala~mt a 1- S:l i'-~an, sőt még az 1839-ben Lembergben megJelen Balaban-fele D''l"':"l j~i-ban is így hangzik:
.

'1:l1 1S)io~:: i'i:ln ltJ'N' s~1J
hol ,'i:li1 ltJ'~ jobban megfelel a párhuzamos )it:-'1-nak mint az
általánosan elterjedt szövegben S1.m tei'N pedrg objekt~m nélkül
is = jót tenni ('SJ,' S~J '::1).

:3, Az i:l'i:li iSN kezdetü misnában helyesen pontozza az
amsterelami rabbi p·r:",, mig a mi könyveinkben ji'N~:"I~-t olvasunk. ji'N~ ügy van képezve :'1N~-ból mint n; 1~o •11·:i stb. Az
N b
.
.
' T"'
' - an tehat dages kellene, melynek pótlására a i mP,gánhangzója megnyújtatik
4. i~~· ;;n;N S:lN .. ban a mi imakönyveinkben 1?~N i:l:"l~:lN •;:::
grammatika-ellenes; Léda és Balaban helyese~ pontozz:ik
i?~~ (mint II. Sam. 19, 7. J er. 20, 4. 6). (A :1St:! szövege még
pontozatlan).
5. -~Nw jli:l-ban és :"l:li .i:l:"IN-ban jon·:1 :lN:"I helyett ."1St:•
Léda és Balaban a vocativusnak megfelelőbben i~;:-,; :lN-t ol-

vasnak.
.

T

!i. T:ll"'i!-ban ,ite-'1iJ' :1~'),';:1 helyett Léda :"lt:'~ip-t ohas. ami

JObban felel meg a parallelismu~nak. mert így :"lt.."~ip jelzője
~-:•r;-nak és megfelel :"l•.,.:l :"l~t:'-nak.
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\HllLAl

í. A ::·~:~.·~ imában a. mi >'ziddnrja.ink helytelenül választják el c szökat '':1 j1~r"· 1·~n •o·p1 •r; ~~. miáltal 1·~n és oS~:vS
1V1 teut0logikus kifejezésekké lesznek. Léda helyesen választja
el '1:1 ji~~· '1'~1'1 tl'p1 ·r; s~.
8. Yégül megemlítem még, hogy a jS j!1'1 csak tí.jabbi
időben nyerte nagy terjedelmét az imakönyv-kiadók hanyagsága következtében. Ugy::wis úgy ::t n?w imarencliében,
valamint a i:! ?::~ 1'-ban a nevezett ima egyes szakaszai élén
meg van jelölve, melyiket mondj<tk az askenáz és melyiket a
lengyel ritust követők. E szerint kizárólag az askenáz ritushoz tartoznak a következő szakaszok :
[l'11~l.·~n ~·t:•J •;:·r!:lt:-' ::~·; ~~;::~ ·v~:-•u S~it:t' •-:•v:~ nn~ j1'1:l '[jS jl'1'1]
kiz:irólag a lengyel ri tushoz: prw ·~ '11:~ ':!PV' tl':l, wnr: 'j~S~n
és csak a [ ]-ben levők közösek a két ritus számára. Később
a kiadók a ritus jelzését elhagyják és a dohányzók kénytelenek ennyivel tovább nélkülözni a pipát.
Szegzárd.
Dn. UNGÁR SrMoN.

A )lESSIÁS EGYIK NEVE: BAR NAFLI.
Szanhedrin 96b: ·So; ·::~ '•i~ n~·~. A •So; szót Levy III.
422. a görög JJEfJ!ÉAIJ (felhő)-ből magyarázza. •?!:l; ·::~ annyit jelent
mint a felhő fia, :Nubigena, a messias egy képletes megjelölése.
Erre idézi Dániel 7, 13. és a Chr. I. 3, 24 verséhez való targumot. 1\Iindkét hely nem bizonyít semmit. Dániel idézett
helye csak annyit mond, hogy az »ember fia« felhők között
jön és közeledik az öreghez. [~1:"1 ~n~ w;~ '1:1::1 ~·~w •;;v tl),) ii~1].
A Chron. targuma pedig a Dávid háza genealogiájában az
utolsót, az ismeretlen •;;)1-t a messiással azonosítja. Az első
helyen véletlenül előforduló köznév és az itt található személynév között összefüggést keresni alig lehet, jelen helyünkre
idézni a két nevet meg nem okolt hypo thesis. A targum J ób
9, 9 ~'i::l [ OrionJ-t ~?!:)•;.val fordítja, amit szintén VEfJ!EAI]-vel hoz
összefüggésbe Mussafia. Ki a •?!:1; -::1, ~érdezi R. Jiczchak .
.A messiás, feleli R. ~ achman és idézi Amo sz, 9, ll ~1.1:"1 01':1
n?o;:'l 111 n:o r~ ;:·p~. Helyesen jegyzi meg Levy, hogy a messiás nevét nem Dávid összedőlt, hanem felállított vagy felállítandó sátrával kell összefüggésbe hozni. De akkor miért

B.\ R NAFLI.

nem magyarázza
a rejtélyes szót az ide'zett >ers bo"l és mrcrt
.,
.
tételezi fel, hogy. az ámóra még agadikusan is helytelenül ér,
telmezte. ErreL nmcs eset. Helytelenül csak'rs a kk·or maoyarazta
volna, ha a '7, 0J. ..szót a görög vupfJ' lJ-ből szá rmaz t a t'JU ko·• ezt az
ag adát nem ert.] uk. De ez a szófejtés nem áll · d k,
l
f 1"1 őt ,
rom en eteyen e u, ks' epen az idézett versből látjuk, hogy R. Nachm~n más . ep:eteket füz a messiás nevéhez. A r omokat feléprtő, Dávid osszodőlt sáb·át ujra felépítő messiás ·ól
'tt
,
•?!:i·
.. ..
,
r
van 1
sz.Ó es a • • a gorog vcanoltg szóból származtatand'o. A z agadikus .. - a.. helyes,
nem a helytelen - értelmezes
' epen
,
,
az,
h~g! osszefuggest keres az uj város és a romok, a •?!:l; és n?::l·;
k~zott. H~gy a ~essiás a város ujra építője, ez minden esetre
kozeleb
b ali a zsidó köztudathoz, ro it a felhőb o"l >a 1'o magya,
razat. Csak a hangtani változások, a melyeken a szó átment,
képezhetnének nehézséget.

Csurgó.

Dtt. IVELLEsz

GwLA.

AIJALÍ:KOK AZ IZRAELITA É' ZSIDÓ

IRODALOM.
AD.á.LJ\~KOK AZ IZRAELITA ÉS ZSIDÓ VALLÁSTÖRTÉ:N"ETHEZ.
(Bel/in E., Beitriige zur israelitiseben und jüdischeu Religionsgeschichte.
Két füzet.)

A termékeny szerző a nevezett általános czím alatt töb~
. bl, •' t akar feldolgozni az úgynevezett ó-testamentomr
pro em,t
·
ll' t'' té t
· k''ore'ből · Első dolgozata az izraelita
theol óg1a
, va, as or ne
. .
fdk, ·désének van szentelve és a következd ket reszre osz~Jk.
IH~ H viszonya Izraél népéhez ó-i.zraeli.ta felfogá,s szen~t;
. , onya az egyes izraelitához Ó-JZraehta felfogas szermt.
I • VISZ
k 'l' h
k t
Minden rész több fejezetből áll, melye~ne c~e Ja, ogy a_ so a
vitatott bonyodalmas kérdéseket áttekmthető~n rendezz~k.
A bevezetésben Sellin referál az izraehta v.allástorténet
és JOggal hangf elfog a'sa tekintetében keletkezett fdirányokról
, szm
· t'en el"'t'l
Ol e e".te'lettöl ment« kutatok
sulyozza, h ogy az »el Ol
tekből indulnak ki, midön tudatosll-n vagy ne~ t~dat~san az
.. k ves
, t''lt'
vallástortenetenek
le..
,
,
a tore
o 1 el o"ket ' hogy Izraél
fol ását más népekéhez hasonlónak tuutessek fel. Ez elleneben
Y b'JzonyJ'tam. 1·gyekszik ' hogy mindazon
melyek
szerzd
. kísérletek,
.,
.
.
l't
llásfeJ'lődést más népek romtáJara akarták I eaz rzrae 1 a va
·,
· d 1
, . d 'ba dőltek. Még ha
el is fogadJak az 1ro a omconstrua1m, uga
, ,
, ,
.
, ... ·s
.. , t' k 't'kát
e's a források szetvalasztasat, ammt szerzo 1
1
tortene 1 n
féták
teszt,. még akkor is indokolatlan a" a feltevés, hogy a pró
lőtt'1 Izraél istenfogalma kezdetleges volt
.
Czáfolja az uralkodó nézetet, hogy az irópr~fét.ák mmt
e
valami új dolgot alapították volna meg az _erkolcsr monotheizmust a régi népbittel szPmben. E pontra nezve e szavakkal
. ossze
..
n e'zete't ·. »négyféle úton .J· utottunk ahhoz az eredf og l al.Ja
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ményhez, hogy azok a vallásos nézetek, melyekkel az írópróféták és az ó-izraelita korszak prófétái birtak és a melyeket
vallattak~ a né_pben létező egész áramlat közkincse voltak, úgy
hogy telJesen mdokolatlan, ba elvi különbséget tesznek a né
és a próféták vallása között, habár ez utóbbiak minden időbe~
magasan _felemelkedt~k az előbbiek föléo: (57. lap, v. ö. 113.).
Sellm álláspontJa egyrészt kritikai, másrészt a kinyilatkoztatásban hivő. Osatlakozik a kritikai iskola irodalomtörténeti
állításaiboz, de tárgyilag ragaszkodik a kinyilatkoztatás hitéhez (!. 234. lap), azon iskolához tartozik, melynek :Xémetországon ismert képviselői König, Strack és mások. Nézeteinek
igazolása végett ugyanis sürün polemizál Stade, Smend. '\Vellhausen, Kuenen, l\Iarti, Schwally s mások nézeteive]. ami az
olvasót nem ritkán fárasztja. De ha keresztül törtük m~gunkat,
hálásak vagyunk szerző iránt sokféle felvilágosításért és tanításért. Zavarólag hatnak a tudományos olvasóra a keresztényeskeelő kitérések, melyek ily munka keretébe nem tartozmk
(v. ö. pl. l, 191, 205, 213). Nem helyeselhető szerző következő
argumentuma sem, melylyel Isten kinyilatkoztatását JIJózes
által bizonyítani iparkodik. Se!lin ugyanis azt hiszi, hogy a
zsidó vallás ethikai vonása nem lehet összefüggésben a zsidó
népjellemmeL »Lehetséges volna ugyan, hogy épúgy, amint
ismerjük a szépnek, a honszaretetnek stb. népét, létezett az
erkölcsiségnek népe is és kétségtelen, hogy a népek közt
vannak e tekintetben fokozati különbségek. De Izraél sohasem
volt ily különösen erkölcsi jellemü nép, a természetes szokások
és az erény tekintetében nem birná ki pl. az összehasonlítást
a régi Rómával« (235). Ha ez áll, akkor legyen szives tlellin
megmagyarázni, hogy Isten miért nem nyilatkozott meg egy
római Mózesnek? Ez a bizonyítás élénken emlékeztet némely
keresztény prédikátorok szokás:ira, akik egy füst alatt beszélnek
,Jézusról és a »szemtelen zsidó népről « . Az a néhány héber
szó, melyeket szerzö idéz, mint maga is megjegyzi, tele van
sajtóhibákkal. Ép ezért csak a következő kettőt jegyezzük ki:
0
J~ :~7~ (168) és i?. :"ICI))' NS (215), ahol a :l és ::-ba tett dáges
hamis.
A második füzetben, melyet terjedelménél fogva bátran
nevezhetünk kötetnek is, szerzőnek ecsetelt álláspontja és eWadási modora teljes mértékben érvényesül. A terjengősség
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ebben még úirasztóbb ; rövidség és tömöttség a műnek csak
előnyére >álnék.
. :\liuhin ~ be~ezetés~en a problémát megállapította,
6 feJezetben targyalJa sz. 0-Izraél javait és ideáljait, előbb
azonban tájékozást nyujt az ó-izraelita korszakról és az
ó-izraelita felfogás forrásairól. Sellin vizsgálódásainak eredményeit a következő mondatokba foglalja össze: >>Erő, egészség és szépség, hadi dicsöség és zsákmány, szabadság és haza,
állat, mezők és szölők, derült ünnepek, barátság és szerelem,
nagy gyermekáldás és tisztelt név, okosság és végre mint
mindezen javak foglalatja az élet, ez az a mi a nép
sóvárgását és kivánságát magában foglalja . . . . Izrael ereiben tehát ugyanaz a vér lüktet, amelyet mindenhol találunk, ahol a természetes emberi sziv sóvárogva és kivánva
dobog . . . . különösen három dolog válik ki Ó-Izraélben:
»hadi dicsőség, jólét és gyermekáldás« (59-60). Ezek Ó-Izraél
természeti javai. Egy-egy fejezetet szentel S. e javak becslése
körül bekövetkezendő konfliktus csiráinak és e javak tulbecsülése ellen beálló reaktiónak. Érdekesen vizsgálja az ó-izraelita
nazirátust, melynél a következő eredményhez jut: >>A názir
eredetileg csak a tekintetben van Istennek (IHVH) szentelve,
hogy egész életében szolgálatában kell harczolni, e czélra
nyerte a külső erőt, melynek külső symboluma a soha le nem
nyirott haj. Ez az alak bizonyára az ország meghódítása korában
keletkezett a népéletben és nagy szerepet vitt. De tulélte magát,
midőn a megszállás teljessé vált és Izraél Kanáan szabad
birtokosává lett. Sámuel volt a régi nazirátus utolsó képviselője, ezért találhatók képében már 1í.j vonások« (135-136).
A. B. szakaszban szerzö 10 fejezetben tárgyalja a prófétai
reaktiót a nép elvilágiasodása ellen. Természetesen ismét szóba
kerülnek mindazon kérdések, melyek már az A.) szakaszban
letárgyaltattak. Áttörné ez ismertetés keretét, ha felsorolnánk
mindent, a miről szerző nézeteit előadja. Megelégszünk tehát
két idézettel, melyek alkalmasak azon szellem jellemz~sére, a
mely a jelen munkát átlengi. Mindkét idézet a profettzmusra
vonatkozik.
,. Ha már most azt kérdezzük, honnan származik az írópróféták prédikár.ziójában ez a főpont, akkor saját tanuságukkal
megegyezően csak azt állíthatjuk, hogy Isten közvetlen meg-
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a.~w~illak rnag~ar ~~S% a neve r:!s orla van egy dfu·álJ kOJlturt"rtenet. A nev hnnyü felcs~rélfs,:hr·n rs m•
't· ')
is lwsonlítanak a z<idókboz.
.. . . ~agyarr; . J asa Jft 11

A ~IAG Y AH HO~ I ÖH1IÉ~Y f~i-IALÁDOK
G E~EALÓG- LÜ A.
Eredeti, kiadatlan kútfnrr.tsok fclhaszn:ílásá,·aJ irta Szm>gott
Szaruo•u.ivártt, !8()k. 218. L

1\,·,~lúf'.

Szangott Kri.•tó(. államgymuasiumi tanár, az >>ArnwHia •
szerk"~zt<íje, már lHS-!-hen közreadott e~Jy kis munkát •A hazai
önn..;nyek vezeték- é~ keresztnevei o: czírnen. Ebbeli munkásságát
mindarldi~ folytatta, míg a czímhen jelölt munkát írhatta. mely
immár telje en megfelel a tudományos igényeknek. Á Magyaror-;zágha bevándorolt örmények száma lehetövé teszi, hogy a
l"~aLídnf'vek összegyűjtessenek; ele hogy még 30-40 ezernyi
l~lek:;zám mellett is nagy szorgalom kell a családnevek összegyüjtéséhE-z, mindenki előtt világos. A hazai sajtó nem is késett
Szon«ott urnak őszinte elismeréssel adózni . A hozzánk szakadt
ii;mé~y n~ptüredék régisége, multja, hányattatásai és jelenlegi
kulturája által egyenlően rászolgált az általános érdeklődésre.
áz örmények és a zsidók közt nem hiányoznak a vonatkúzá;;ok. A Szrntirás első lapjain találjuk az Á.rárát-begy megemlítés~t, a talmudi ,~s midrási irodalomban pedig akárhányszor
találjuk az Annenia orsz::ígnevet, és még később is, midöu
_-agy-Ürményország a perzsa b;rodalolomhoz tartozott, zsidó
életn~k is volt szinhelye. A magyar örmények sorsa pláne sok
analór~iát szolgáltat a zsidókéhoz. ::\-fily nagy a távolság a
bijlcsZ és a vég között! 8zongott könyvében is mennyire meglepé), hogy a vándorló örmények, ép úgy mint a zsidók, megtartják kiindulási heiyük neveit és azok lesz~ek a család~_evek.
.á. kiinyv 1182 családnévvel foglalkozik. Ezek kozt a
szerző szerint (203. LJ az arabsból származik 31, assyrból 2,
egyptrm!Í van 2. a giirijghfJl 2G, a heverből 2Fj~ latinhól :·
JengyelMl 4, mag)arból 167, nérnetMl 15, olaszhrJl 2, oroszhol
1. 0rm?.nyhcl :)37, p~rzsából 2(j. románból lll, szlávMl 4,
t~tárMI ]. tJjriikhűl 45. Xagyrm hoszédes ijsszeállítás valóban!
Hán,r nf)pJJd érintk~zett az a pár ezer ijrmény! Hogy_ a nem~
zdí;,éw~t szi><)san megőrizte l'olna, nr;m li!het mcJildarn; a ~rn
ijrruf.nyeink má 1· egész<·n rnegrnagyú.rfJ'!orltak, és 11gyane;sak. Jtt
yr1lt az ideje, hogy feljegyezzék a nr;veiket, mert maholn:t]J mmd-

. Sa,ját tanulm&nyaim menete és

e;~,en

ft1lyóirat tr:rnlf-<zete

~zennt It~ a héberből származtatott családnevekkel akarok
foglalkozm. A hébert természr·tesen úrnr kell · t · h
•
.
.
"
"J
, ,.r em, ogy a
keresztényseg ut.)án J(ítt áZ ijrm6nyekhez, amit a szerzé) elmula~zt kie•~.elni. A . kereszténységr-t az ijrmtnyekkel fl}kf:p a
sw·usok kr,zvetítettek (l. Hübschmann, Ármenische Grammo.tík
(Leipzig, J 89 7.) II, 283 és jelent~sr·met Philologiaí Közlöny
XXII. (J 898.) 336 -347.) és jó lett volna, L.a SzrJngr;tt úr e
nyelvre nagyobb ügyet vetett volna. Í gy ez a két név: Mártlu ,
1
Tltrtddé, mclyeke: ő assyrnak mond, nyilván a szirbr)] származnak, mint ~z C} Testamentomból vett nevek. Olyan kiinyvben,
me ly ben anny1féle nyelvvel kell operálni, mint a jelen r·setbr•n,
nem csoda, ha nyelvbeli botlások fordulnak elő, és így nem
hibáztatásul, hanem csak a javítás szándékából említem fiil
h ogy a szerző. nem tanusít elegendő nyelvismeretet rfJppant'
nel1éz anyaglinak felderítésében. Részletesen legyen zabad
tárgyalnom a következő neveket:

"Bokhor a kos-csillagzat héber neve« (p. :1:1). Xem tudom.
mely héber szóra czéloz a szerző.

"A pap szó kifejezés? re a lcluihán(Í és jérécz 1; ijrm(:ny
szavak vannak használatban« (p. 4!J). Klláháná = ~o~:-; aramul
= i·,~ lléberül, mint Kohn családnév sz~ltiben haszrullato~ a
zsidóknál.
Eremia (It-írnia, Jeremiás alakbau is) • bibliai n(.v«
(p. fíO, v. ii. H6. és 8!:1. J.) helyesen magyaráztatik az etymon
szerint is. Előfordul mint nönév is (Eremio), és itt a szerzij
Í.~!!r)~ + ;;VOf!U görrig szavakból magyarázza (194. l.)!
»Jlbel: a si ró; a héber abol (simi) szóból~ p. 185.
.A. SZ(~rző talán S.::~o~ szóra gondolt (= gyá;z), v. i;. Onomasticon
sttcrttm rd. Lagarde 2, 18: Abel luctu.s sive vauitas aut va110r
vel miserabilis. - Érdekes küliinben, hogy az Ábel nevr;t az
iirmények már a Hájg-dynastia idejribt·n is ha'izn:Jlták. Jlyen
tiirtf.neti nevekre jó lett volna mindig figyelmeztetni, p. o. az
') N•'ruely Hzút ,;n ir1Jk <lölt hetükhl : !>I.ODlfúlt k.:.nyvén~k egyik
hil,ája az. h{JifY rnajdnem végig <·gy typuSEal van nyomtatva.
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A.bkár (.A.M~~ir) néYnél nagyon illett volna az utalás lt hires
Abgár-montlára.
:oM1írgosz = l\Iürkus, ~Iárk: fénylő. sima; héber szó»
(190 L). Tudtommal az e'l"angelista 1\Iárkus nevét rendesen
latinnak veszik.
:»Jfcírne: csalárdság, a héber rnánnálz szóból « (u. o.).
Nyilván ;,c·~. Arnele Márne még sem lehet héber szó, a képzés
egészen elütő a rendestőL Egyáltalán valószinütlen, hogy
Yalakinek a csalárdság fogalm1tból alkossanak nevet.
Jiiclui·ez (olvasd Michael) : Istenhez hasonló, a héber
ruaskal-El-ből< (u. o.). A héber szó teljesen el van torzítva.
Ha onló eltorzítást Yeszek • észre a Sámo = Sámuel név
magyarázatánál is (p. 153).
»Eghiszabeth 1 ) = Erzsébet: Isten dicsőségének, a héber
El (Isten), isa (üdv) és beth (ház) szavakból « (p. 194). JYiennyi
hiba egyetlen szónál! Kár, hogy Szangott úr nem tanulmányozta
Rühschmann műveit (i. m. p. 290); itt megtalálta volna az
örmény szónak magyarázatát, amit különben anélkiU is lehet
tudni. A héber szó J;:ll.t~'S~ Eliséba, csak görögül 'EJ.wá/h-r:;
L megjegyzésemet e folyóiratban XV, 348.
. .•
.Á.nnámáriá = Anna-Mária összetett névben Manat így
magyarázza: »:Mária: tenger királynője, a syr már (úr) és iamból (tenger) p. 193. A 196. lapon azonban ugyanazon nevet:
»Mária a mirjám héber szóból; akaratos, daczos, makacs.«,
Hát ig~z, hogy a Mária nevet igen sokféle módon magyará~.zák
dfl ilyen ellentétbe önönmagával nem volna szabad a szerzonek
jutnia.
E természetü megjegyzéseimet még gyarapíthatnám, de
másrészt készséggel elismerem, hogy a szerző igen sok héber
nevet helyesen magyaráz. Az egész dologra. nézv: azon~an
megjegyzendő, hogy a :ohéb:r« elnevezés t~~aJd?nkepen mn~s
helyén, mert ez állítólagos heber neveket ~z ~rmeny:k a ~~resz
tén ség utján vagy a görögből vagy a sz1rbol kaptak; Hubschma~n nem is vesz fel héber kölcsöuszót az örményben.
Kulturhistóriai szempontból igen érdekes, hogy a Jákob
név igen számos változatban él az örményben: Agop, Agopsa,
') Megjegyzem, hogy az l az örményben bizonyos torokhangu jelleggel bir.

Hakubás, Já1.'Ub, J ákubiná (női név), Hágop. Hágopfi (magyar fi.)
J aka b, J aka bb, J akab fi stb. Igen elterjedt az Izsák név is
szám os al~kban, a. melyek köz ül fölötte érdekesek a Gajzág6.
Issektttz es Szehag nevek; ennél a névnél különben ismét
helyén lett volna felemlíteni, hogy Szahak néven patriarchük
és katholikusok is voltak az örmény egyházban (Hii.bschmann
II. 291) .. ~l~fordul az Izmj =Izrael név is (p. 87)._ A kiejtés
szempontJahol figyelemre méltó Movszesz = Mózes (p. 191 :
v. ö. M6szesz p. 131), nyilván a görög Mwvi.JIJ; után, amit
fel kel.lett volna említeni. Hasonló kiejtést mutat Orágim
~Joach1~)
191, v. ö. 139. - A Meszir (·::r: = o·-::-:) szóra.
.Jogg~l .1egyz1 meg a szerző: l\Ieszir a világ egyik legrégibb
csaladneve (p. 126). AmiKohn-jaink megjegyezhetnék maguknak
e.. sz~t! A nevek. e halmazából ime. mennyi tanulság, ro ennyi
tortenet, menny1 kultur-mozgalom szól hozzánk! Bátran
ajánihatom a derék munkát a theolognsok és hebraisták
figyelmébe.
'
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JÓZSEF GÖRÖGKELETI PATRIARKA
LEYELE A \ T K OY.ÁlU IZRAELITA KÖZSÉGHEZ.

YEGIESEK.

Báró R ajaeié J ózsef görög-keleti egyházfő 1861 június
:2 3-án ünnepelte áldozárságának ötvenéves fordulóját. A vuko>:iri izraelit a hitközség örömmel ragadta meg az alkalmat,
ho~y a nemes és fennkölt gondolkozásu egyházfőt táviratilag
üdvözölj e. A patriarka következő levélben fejezte ki köszönetét:
»Liebe, thenere Israeliterr! Ich habe die mit deru Telep;ramme vom 23-t. dieses mir zu meiner fünfzigjahrigen
J ubiliiumsfeier dargebrachten herzlichen \Vünsche der Cultusgemeinde mit freudigem Herzen empfangen nnd gelesen.
Der Ausdruck jener aufrichtigen Gefühle, welebe die
geehrte Cultusgemeinde _bei diesem Anlas_se an den _Tag ~u
!egen gütig war, hat meme Freude geste1gert, und 1ch _bm
mit Trost erfüllt, dass auch die Herren Vukovarer Israehten
meiner Gratulation sich angeschlossen haben.
Indern ich für die cliesfiillige freundschaftliche Erinnerung
der Cultusrreroeinde verbincllichst danke, wünsche ich aus der
Fülle mein~s Herzens der alimachtige Gott roöge samrotliebe
).fitrrlieder der theuer~n V ukovarer Cultusgeroeinde mit seiner
una~ssprechlichen Liebe und Gnade umfassen, ihr j~~ es gottgefalliges "Gnternehmen mit erwünschtem Erfolge kronen, und
Allen insgesammt seinen allesvermögenden Schutz gegen alle
denkbaren Drangsale angedeiheu lassen.
fbrigens ich verbarre mit Liebe und \Vohhrollen
der Cultusgemeinde

l~odalmi hírek. .Megjelent és beküldetett: Prof D. B 7
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Rabbrvalasztasok. Dr. Klein Dezső Siklóson rabbini és
dr: Farkas József, eddig hittanár Fiuméban. ugvanott hitszorrokká lett megválasztva.
·
. Levy Benedek, nyugalmazott griesseni rabbi . 92 éves
kora?an megh~:tl~. Több mint 60 é';ig volt községének rabbija.
A hires zenedmgens Levy a fia. Aldás emlékére.
Félmillió forint 28 zsidó kitérítéseért. »A zsidók közlitt
~ ..ke_~·eszténységet előmozdító társaaág« kereken a fenti ö~szeaet
oltotte el ~ mult évben a fenti eredménynyeL .d. T~írsulat
fagyabb »nnczvát• teljesítene, ha jótevőinek pénzét testileaAikileg szegény keresztények keresztényesítésére forrlítan'á.
zonban de gustibus non est disputandum.

('arlovitz, am 27 15. J uni l 861
bestens gewogen
Joseph, m. p.
Patriarch.

A vukovári főrabbi-hivatal levéltárából közli:
OR.

DrA:IIA~T

GYULA.

j

. Zsidó bevándorlás Amerikába. ~ ewyorkba az utolsó
20 ev ben 680,000 zsidó érkezett kik köztil 300 OOO N . , ·k
ban maradt.
'
'
e") 01 Altalános hé~~r nyelv-egyesület létesült Berlinben és Bécsben. ~el:rnek cze~~a a héber nyelv ismeretének terjesztése.
A bedm1 egy~et to~b .keresztény tudóst számlál tagjai közé.
.
Nagylelku alap1tvanyt tett a pesti hitközségnél Lőwy Mór
kl_lOO,?OO k~ronát ajándékozott azon czélra, hogy ennek kama~
ta1b6l evenkent 10 oly középiskolai tanuló, kik a szentirásban
kellő_ jártasságat tanusítanak, 200-200 forintos ösztöndíjat
~ye1:~en:. Oly tanulók, kik valamely szakiskolát látogatnak, az
osztondlJl·a nem pályázhatnak, olyanok sem, kik ilyen szakiskolát valaha látogattak.
Vegyes házasságok. A f. év első 3 hónapjában 36 vegyes
(zsidó-keresztény) házasság fordult elő, mig a tiszta házasságok
száma 15 75 volt.

A Magyar-Zsidó Szemle köYetkező régi évfolyamait, 1884., 1885., 1887., 1891., 1892., 1893., 1894.,
1896., 1897. és 1898. egyenként 2 frtért küldi bérmentve a kiadóhivatal, az összeg előleges beküldése
mellett.

TARS.ADALO~I.
KA UFMANX DÁ. YID.
1852-1899.

Egész lelkem remeg, ha arra a szörnyű napra gondolok.
Reménytelenül hagytam el este az orvos tanácsára a haldoklót és midőn korán reggel az álmatlanul töltött éjszaka
után ismét oda siettem. a hatalmas test élettelenül feküdt.
A f~iradhatatlan szellem elrepült. Az 189!). év julius l:i-a a
zsidóságra nézve szerencsétlen nappá vült.
A XIX. század sugárzó fényével abba a zúgba is
bevilágított. amelyben a z~idóság összehuzódva visszavonult:
számunkra is ütött a feltámadás. Valamint majdnem minden
nemzet hatalmas erőt fejlesztett l;i, amely szédítő magasságm
emelte, tígy a zsidóság is a, :XIX. századnak kiiszöni leggenialisabb embereit. A zsidóság nemcsak a politikai,
vallási és társadalmi egyenjoguságot akarta elérni, hanem a
tudományban is egyenrangú akart lenni, arra törekedvén.
hogy a zsidó irodalom a különböző nemzeti irodalmak sorába
mint az európai középkor egyenértékű terméke létessék fel.
De a tudonuiny urai a legkizárólagosabb és legti.irell'JetlPnebb szellemek. l\finden kapu k~szségesebben nyílt meg, mint
a tudományo~; világé. nmely a zsidó szellem term~két nem
akarta egyenértékűnek tekinteni. Hogy a zsidóság és multj<l
SZ[Írnára a tudomány kapui megnyiljanak, oly férfiúra volt
Rzi.ikség, aki a modern szellem minden fegyverével felruluízra,
elemi erővel tö1je meg a tudósok büszkeséget és iinteltsél\L\GYAR-Zsmó

SzEMLE.

1899. lY. Fczn.
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gét. Ern' ~~ m Znnz nH:J) ttul1í~:1. spm ( :-t•igor kritil,ni P!m c(.Je.

zsicló tu<lomány irodalmi j elruségeire, aminthogy tényl C'I!: m:-ír
Jnos t is áldásthozó volt ez irányban.

~~'lll

(;nwt7. ll'ikc~,.d,•st• npm yo]t l.t;]H's, E'l'l'l' Kau fm a n n
J):h id Ynit hi1 :l ha . ~\ z ,·; ,ql'lcz,;i.J:l Yolt. hogy !:í ngol<í s~a va k 
k:ll L'<'' d d.k. nwgcz:í fol hat :1 tlan bizonyít t;kokkal hi:wnyít sa,
t'llt•n:illhatatlan en',it1 lllt'ggy(iz(idt;R,Pl elíl:Hlja. hogy a z~ idó
irodalom n,q]d ilözht>ktlcn spg<;dl'szkiiz :1 kiizépkor ml?g6rtéséhc7. és hogy a zsidók a kiizépkorh:m ne mcsak h áz:tlók és
nzsor:iso k voltak. hanem a Yihígforg:ísünak tt'ngely t.'> uél :tllott ak. H a Lm t él Concglianoha1 1 a 1.s idö :illamfértiút , Sa mson
\\' ,•rth l'im crb cn :l régi z~ül ö rsa l:í<li nemcsséget Glii cld von
H a melnht> u a me mo:írok:lt írö zsidó a~szony t mutatja be. óriás
szt>lknw mindeniitt azt az l'g.Y nagy czélt kö,·eti, hogy a
zsid ü tudom:iny egyenjogus:igá t bizonyítsa. A nagy fédiü
:it hat m t iirckv ésének horderej l; t\íl. f:i mdhatatlanul kereste azt
az l'~zkiizt. :l mely vc;gre a vaknak ~z emeit is megnyissa
,;~ a m egcsontosodott tudósok t> llítt is hizonyítsa a zsidó
irodalom értékét. Hogy akkor ragadta el a halál, nmidöu
végre sikeriilt neki életmunkáj<it megtalálni, amely lelkületéll r k. szellemének oly csodálatosan m egfelelt, ez életének tragikuma. a Z8idóságnak szerencsétlensége. Klasszikus értekezése
a zsidó miniaturákról a :J[üller és Schlosser által kiadott
» Die Hagada von Serajevo « ez. tökéletes clíszműben az ö
emléke. az ö hagyománya az utókomale A m"gboldogultnak
tcne volt. hogy megírja a zsidó művészet történetét. Ha
valaki tíz évvel ezelőtt beszélt volna a kiizépkori zsidó müvészf'tről. kinevették volna; Kaufmann halhatatlan érdeme, hogy
e szónak tartalmat adott és ezzel a zsidó középkomak oly
f~nyt kölcsönzött, mely elöl a villígirodalom nem zárkózhatik
el tiibhr'•.
Csak attól félünk, hogy művének uem akad folytatója.
hefPjezője. ?.!ert Kaufmann Dávid a zsidó tudás leguniverzali~ahb, legképzettebb és legszellemesebb képviselője volt, hasonlót
még nem hirtunk és a szüzadolc nem sietnek. hogy ily értékű
sarjat produkáljanak. Hellén zsidó volt. Forma- és szépérzék.
szikrázó élez ~s elragadtí szellemesség zsidó bensőséggel é~
mély jámhon;úggal párosult szem(.lyében. Halálos ágyán azt
fájlalta. hogy a reggeli imán~H nem tehette fel a tefiUint. Egy
ZHirló kön ''V hibás kiadlisa szemében a zsidóság ellen elkiivetctt hűn ~olt. Példája kétségtelenül tisztítólag hatott volna a.

Világfi lévt;n a szó legnemesehh és legelőkelöbb értl'lm{oh en, mill(lenkivel szemheH har:it~ágos és Plőzf>keny >olt.
üyönyiiriísége volt mindt'n tár8a s1ignak akár szigoni szögletrs
tudósokhól, aktir irodalom kerlveW hölgyekből állott. ~!inden
t é11yhdése miíérzékre és mély érzésre vallott. Levelezése,
a mdy a. legmagasabb tudomünyos, irodalmi és ülJami körökb"
ll,\ 1dik fd és melynek válogatott gyíí,)temc;nye nagy irodalmi
értékk el hima, teljes egyéniségét tiikrözteti és tanítványai
l egjelentéktelenehhjétől sem tagadott meg egy lekiitelez<í. buzdító, fiilemeléí szót.
És mily utolérhetetlen volt mint tanító! Semmi nyoma a

szellemölő peclantériának; egy negyed óra alatt töhb gondolatot ébresztett. mint mások órák hossztiig tartó előadtisokkaL
G-yönyör(iség volt reá figyelni, amint fénylő ~zemekkPl, tuláradó ékesszólással köziilte tanítYányaival tudományát, öket
buzdítva és ösztökélve. Feledhetetlen marad mindenki előtt,
aki oly szerenesés volt. hogy láhain:íl ülhessen, sugárz<) arcza,
melyen a tudás és szellem hüvös fénye iimlött el.
Ez volt Kaufmann Dávid. A zsidó tudomány kimondhatatlan fájdalmára 4 7 éves koní.ban, teljeti Yirágztb:íbau
ragadta el tőlünk a halál. Adja az Ég. hogy emléke 11e csak
tovább éljen nemzedékrölnemzeclékre, hanem vil:ígítö pf>ltla
maradjon, amely megmutatta. az utat. hogy a. zsidó tudomáuynak megszerezzük a világirodalomban az ~·it megilleW cg~·en
jogúságot.

Kal'lsbad.
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(Szül. 1852 jumus <·én. meghalt 18!19 julius ti-iin.)

Amaz osztrák örökös tartományban. mely annyi kidló
zsicló tudósnak a hazája, ~J orvaország e~yik kis v:irOblÍban.
Kujetei nban sz ületett azon fér ti u, kinek korai. niratlau elhunyta
tuély gyászba ejtette felckezetiinket. tndomünyunkat, zsidó
föiskolünkat, családját, kartársait é:> számos őszinte bar:itját.
~O*

:~o

o

11H.

BLOCJI

lll:>iHlK.

~[int j:ímbor tiziiWk p;yenneke. igen mllrisos ne1elé:>hen
rt-sze~ ült· m:ir kor<in U\ atták be a z~idó tan alapkönyYeibc,
dc L'gyüttal alapos oktatüst nyL'rt az ültalános müYeltséghez
tartozo i-;meretekben is: n•ndszcrcsen Yégezte a gymnasiUJu
abö osztályait. A_ koj~teini nagynL'YÍí tudós rabbi: Brülf
.Jakab wzette hL' az élcst'::;zü gyermeket a »talmud tengerébe«,
melynch. ~okoldalú tudomriuya az i(jma mély benyomást trtt.
A_ zsidó Ya!Us és tudomtíny forrásmunld,ibó l merítette a fölötte
tehetséges. núnden ::;zép és jó ir:ínt érdeklődő ifju azt az igazi
lt,lkescdt>::;t. mclylycl egész t>letén át vallásüt védte, a tudományt ápolta é" fejlesztette. a müYészetért rajongott. melyet
~zámos tanítlányaiban keltett és amely életének utolsó per~:zéi"' mintlinkább fokozódott.
.
" A jómódu szülők elsőszülött gyermeküket rabbinak akardu kiképeztetni. ezen czél elérése Yégett 14 éves korában a
boroszlói rabbiszemináriumba küldték. Osakbamar megszerették az érett eszü deákot a nagy mesterek, kik akkoriban
a boroszlói rabbi-iskola tanszékeit diszítették. Tőlük, valamint
a boro~zlói és a lipcsei egyetemek kiváló tanáraitól tanult
Ka 11{mcm11 Dá>id tudományosan gondolkodni és dolgozni, ott
o:;ajátitotta el magának azon tudományos pontosságat. és ala~
ossá"ot. mely szellemének valamennyi produktumát Jellemzi
ol; becsessé teszi, ott nyilt alkalma általános
ki:;zéle~ítésére, és a tudomány és szépművészetek vezerferfialYal élénk eszmecserébe lépni.
Még az iskolapadon ült, amidőn már az akkortájban
elsőrangu német irodalmi folyóirat hires szerkesztője, Leh~nw.w,
a »?1-larrazin fiu: die Litteratur des In- und Auslandes« lnadoJa,
kiváló ~mnkatársainak sorába fölvette. Kitünően é_s, sz~llemc
sen irt czikkei a még nagyon fiatal tudósnak JO hu·nevet
biztosítottak a tudományos világban.
.. ..
A zsidó tudomány három szakmájával foglalkozott kulonösen nagy előszeretettel ; a zsidó vallásbölcsészet terén nyerte
, 1 .. habért · »Bachja ibu Pakuda« czímű pályanyertes
az e so
,
k' d ·
'b
munkáját a bécsi tudományos al~adémia tette.. 1a vany~I _an
közzé. Ezen mouographia ereelmenye azon el~munkálatamalc
melyeket nagy müve: »Geschichte der Attnbutenleh~·e beJ
deu jüdiscben Religiousphilosophen des .Mittel~l ~:rs<< kidolgozásának érdekében tett. Huszonötéves volt, m1clon ezen nagy

~s

művel~sé~ének

'lill

:;zabtísu, sok tekintetben alapvető munkája megjelent. A szakcmhrrek nagy örömmel és o~ztatlan elismerésseJ üdvöztilték a
fiatal tudóst a tudomány ezen meggazclagításünak alkalmúbóL
.Alta11lnosan elsőrangú tekintt;lynck ismerték azóta Júr11(111a1tn
Dávidot ezen téren. Ezen becses, mély és alapos tudományról tanuskodó mű szerezte meg számára az 1877-clik éYben
Budapesten alapított orsz1igos rabbiképző-intézet tanárává
való kinevezést. Huszonkét esztendőn át >olt ő egyik clísr.r
ezen zsidó főiskolának, amelynek a felső tanfolyam;in a
zsidók történetét, >allásbölcsészetét é:; a hamitétibit adta elií.
Itt lelte a kellő nyugalmat nagyszabásu é~ sokoldalu irodalmi
és tudományos munkasságához.
Valamint addigi vallásbölcsrszeti dolgozataiban a tiirténeti momentumokra. a vallásbölcsészeti eszmék fejlődésének
l<imutatására irányította volt főtigyelmét ~'s legkisebb értekezrséMI is az egészszel való összefüggés tiíkrődzik vissza, épúgy
iparkodott ezután is a históriai kutaMst bölcsészeti munkáinak alapjává tenni. A történeti fejlődés törl"ényeit, a történeti rendszer szabványait pedig, mint kitíínően iskolázott történész, teljesen ismerte. Erről tesznek tanuságot számos tiirténeti munkái: fáradbatatlan volt lij anyag. ismeretlen források
kiderítésében, fölötte szerenesés a kombináczióban. valóságos
divinahóval tudta a legapróbb, egészen félreeső adatot Hagy
események megvilágítására felhasználni és mesteri módon tudta
az elszórt és fáradsággal összegyűjtött anyagból a kornak é~
a benne mííködő férfiaknak teljes képét megfesteni. Szemére
vetették ugyan, hogy a zsidó vallás és a zsidó felekezeL ir:ínti
végtelen szeretete által tulzásokra ragadtatta el magát. ele
még nem született olyan történetíró. aki saját egyéniségének
és éneimeinek bélyegét történeti munhíira rá nem nyomta
volna. Még az objektiv történetírás lWp;y mestere. Ranke Lipót
sem volt ment ezen jellemvonüstól. porosz történetének minden lapja ezt elég világosan mutatja; l-s n »sine ira et studio«
jelszavának első hirdetője, Tacitus \'Olt talán a legsubjectivebh
történetíró. - Hogy is beszélbette Y('lna Pl Ktw fma1111 D li rid
nyugodtsággal éR a száraz tényekre való szorítkozlissnl. pl. a
zsidók kiüzetését Bécsből? Hogy elégedhetett >olnn ű meg
\V ertheimer Samson szerepl~~sének előad:i,sá ml mi nden expectoratio nélkül? Hogy nyomhatta volna el érzéseinek nyilrtín n-

Illi. IL<'<U II E\ Itlli.

.)

l:í.;:ít. miclöu <t z ·idcík üldi;z,~~éuc•k ·zomoní törtc>rwt1~t PW:vlta.
''agy idPnlló forráso] at IJPVCZPt{ssp] é~ magyar:ízattal rll:ít.va
kiadta. IJt h:í•·milyen :íllá ponira hc•l}'PzkPcliink is. tagn<llwtathu ::rzou 1 agy \ordPIIH', hogy miudig tudta a z~idók tiil'tc~rJC'tP
és az rgyetPmPs ti.irt•'npt J,iízli iis"zdügg1~~~ kitalálni c~s kimutatni. {~ ilykc'pc·n a zsiclók tiírtt'Jreü'-t PlszigeteltségéWI ft•l~z:rhaclít:rni.

:'\fiut valödi törtl>nész a tiirtPJll'IPm segédtudomúnyainak
~zc>lc~ 'llt•zeiu teljesen otthonos volt; sőt egyes segédtullom:\nyoka' li Hm t h·grlű;:ziir a zsicló Lnclom:íny köréhr. törvényPiket é· . zalmínyaikat a zsidó iürténelem számára megállapítdlL

.A ki ol} l:ingoló szeretettel ragaszkodott népéhez c>s
vall:is:ilwz. annak szive vérzett, lm vak gyűlöletből támadásokat
iut•'ztek frlekezetérc·, hitér<•; de a válság perczeiben ő nem
YOnult \'i<;sza a magányba. lJátran sz~Hlt {j síkra, tudásának
éo; szellemének tisztfl és nemes fegyvc•reiYel harezolt a vad
r Ileus{ g-geL X em félt a leghatalmasabb és a legerősebb ellPnféltűl srm. La~arde, rrreitsd1ke c>s Stöcker kihívására miut
jc.íl pánc·zt>lozott hajnok vonult ki isten és vallásának dicsí)f.~ére.

A szószéken IJeszédjének varázserejél'el ragadta magával áhitatos hallgatóit, ha vallásunk és hitünk magasztos
erkölcsiségét. tanunk tisztaságlit hirdette. A 'izent me::rgyőzlí
c](.~t. mely Jelkét és egész létét áthatotta, beleiintötte a tanszéken szerető tanitváuyaiba, kikben nem csak a hit és a
vallás, hanem a tudomány iránti szeretetet is keltette, nevelte
és ápolta.
Az ilyen férf-iu örök emléket liiztosított magának; bar:itJa1, tanítványai, a tndomány mívelűi emlékezetében iirökkc'·
fog élni.
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A ZSJDC>SÁ.G GYASZA KACP:\fAXX JJÁ\'JD HALÁf,A

FELE'J''l'.
[\ aufmann Dávid halál:t nernc·sak a nagy közönséget.
ha.n<!m barátait is meglepte. A jc•les férfiu ugyan már köriillJ•~I i'rl c· gy ..;vtiz<'rl óta beteg volt, -- diabetesben sz en vedc•tt,
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n mely IJetc•goég a ha.Jclan nrős tPst:dk•Ltr,t mngc'íriilte - d hos zu
i•lő óta JJem volt r}ly jó ~zinheu •~s oly jú kecldJPn. miut f. c~\. j u um
yc> ge fel•', miclűn rendes kur:íj:íra 1\ arhharllm utazott. .:\1int rnindig, <'Z iMn is ellátta m:rg:it munldval a ::>l.iillidör". Ez , 0 ]t az
,:; Yak:Jezi6ja. HaJúlát llPm b<'tegsége okozta. ~\ fürclííben ek ett
c>;; kulcscsontj:ít Wrte el. ..:.\ f:ieb nehezen gyógyult Cos az :ígyhau
türlíígyulacl:íst kapott, amely tH:Jrány nap mulva. - julius 6-áu
este ~~ órakor
kioltotta élc·tét. 2\1 inclii~sze 4í úd {!t. lllint
hajdani barátja és versrnyhírsa, Frank] P .. hrrlini rahbi.
A szerenesétlenség K arlsbadbmJ me' ly ré~zvétet keltett.
Xagysz:í.mu és eWkeW közönR•'g jelenlétében bucsuztntták a
nagy halottat julius hó ~l-én Karlsbadban dr. Ziegler Jgnáez
karlsbadi rabbi, az elhunyt mester tanítványa. és dr. Kay,erliug :.\1. pesti rabbi. Á balott julius J fJ-én c, te !í órakor
érkezett Budapestre, hol a pályaneharan az r.JhunJt c::.alüdj:í.n
kivül megjelentek a pe,ti C'!Jevra Kadclisa, a pesti izr. kitkiiZ':;ég
és az orsz. rabbiképzö- intézet képviselűi. továbbá o;z:lmos b:.n·át
és tanítvány, kik drága halottjukat a halottasházba kisc:rt•;k.
Á szűkebb körben lefolyt temetés nagyon megható volt és
feledhetetlen marad mindazok PWtt, lrik beune i'észtvettrk.
A temetés .iulius ll-én volt é::. délut:ín 3 órától rnajdn•·rn
7 óráig tartott. minthogy tizenegyen beszéltek. Úri:ísi kiíziinség
jelent meg a temetőben, úgy hogy a halottashúz előtti szab:tcl
téren
a Chevra Kacldisa Brill K L. rodlett disz;;irhelyet adott
a nagy tudósnak - el sem fértek. Xagy számban jelentek mrg a
hazai rabLik, többnyire a jeles férfiu tanítványai. Az első gyüszbeszédet dr. Kohn Sámuel pesti rabbi tartotta. l'tána a csal<id
nevében az elhunyt sógora. dr. Rosenthal .F'. boroszlói rabbi beszélt. Az orsz. rabbiképzrí-intézet nerében dr. Hach<'r Yilmns
tartott bucsubeszédet. Beszéltek még dr. Braun ::\1. a lJoroszlói.
dr. I'.Iüller D. H. a bér:si szemiuárium. dr. Steinharcit a
kojeteini hitközség, dr. Klein :\L nagybecskereki rabbi :1z
orsz. rabbiképző-intézet vrzérlű-bizotbága. dr. Büchler :-;;íudor
keszthelyi rabbi :t 1olt tanítnínyok 11e1·ében. A bécsi !Jitkiizs,;g
gy:í.szút Haurath Stiasny tolmácsolta. A nyilt sirnál az elhunyt
barátai f:íjdalmának dr. !3oldziber .J. egyl'temi buár r.~ a
rokonok fájdalmának dr. Oppenheim lJriinui hitkiizségi titkár
adott ki fejezés t. A szónokok dr. Ka ufm:mn l hí vid ki v:íl•í
tulajdonságait m:ís-más szempontliM vihígították mrg !>s a
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l~öziinsé.get rnélyen meghatott:ík.

A zsitlósügot ért Rulyos
\ esztese g mellett a gyászköziim:égd mélyen megindította az
elhunyt nH'gtört özYegyének é~ (isz atyjának a látása.
A zsidó tudomány nagy mcsterének elhalálozása általános
és mély rész>étet keltett. A szeminürium. a vezérlő bizottság, a
pesti Che\Ta Kacldisa és az ösztönelij-egylet külön gyúszjelenté:-;ekct adtak ki. Az orsz. rabbiképző-intézethez egyesek és testületek r6széről a •ilág minden t:ijékáról érkeztek részvétnyilatkozatok melyeket a tanári kar a jiivő évi értesítőben fog kiizzé
tenni. A felekezeti lapok, <í.gy a belföldiek mint a külföldiek,
n;-.;zlete.;;en méltatták a nagy tudós és lelkes zsidó érdemeit.
A g_Y:iszhírt nemc..,ak hazai, hanem külföldi napilapok is közölték,
kiiziilök némelyek kimerítő czikkekben ismertették halottunk
:ildásos és sikeres rnüköclését. Az azóta megjelent idei naptárak
közüluéh:inyban !<ittuk Kaufmann DáYid arczképét és életrajzát.
Felekezetünk minden lrü fia érzi, hogy az összzsidóság nehezen
pótolhntó Yeszteséget szenvedett.
A legsulyosab b vesztcséget azonban a magyar zsidóság
és az orsz:í~os rabbiképző-intézet szenvedte, melynek mcsszefénylő alakja volt. A megrendítő haláleset a szüniclőbe esvén
és a korán eső nagy ünnepek miatt az uj iskolaév csak október
l-én nyil-ván weg. az orsz. rabbiképző-intézet október 16-án
nagy halottja tiszteletére emlékünnepélyt rendezett. A kegyeletes
Űnnepélyen jelen voltak: az elhunyt családja, a vezérlő bizottság
elniiks<'>ge, a pesti izr. hitközség rabbisága és előljárósága, a
pesti C'hevra Raclelisa előljárósága, az izr. tanítóképző tanári
kara, az izr. tanítóegyesület, a budai izr. hitközség stb. képviselői. tiibb rabbi s nagyszámu köziinség. Az emlékbeszédet
Dr. Blau Lajos tartotta.
.A z orsz. rabbiképző-intézeten kivül a nagyhírü tanár
emlékére gyászünnepélyt rendezett több tudós rabbi. Tanítványai,
kik köziitt kiirülbelül 50 rabbi van, majdnem minclnyájan megemlékeztek már a nagy veszteségről, mely felekezetünket érte,
nemcsak a hazánkban, banern a külfiildiin müködő rabbik is.
Kaufmann Dávid arany hetükkel véste be nevét a zsidó
tuuomány és a zsidó nép türténetébe. N eve örökké fog élni
(•s fényleni.

E:\ILI~KBESZI~D IL\ l'Fi\L\XX DA YID FELETT.
Elmondalta ~z orsz. rab?i~épzö:intézet templomában tartott gyászunnepelyen 1899. eYt oktober hó 16-án Dr. Blau Lajos
theologiai U1nár.
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Köd borul lelkemre, midón rcúd emlékezem, Kanfmann Dávid, m es lcr .:m és pülya lársam, e szószékrol
mclyról buYös szaYad hangzolt e házban. mclYhen
fönycs szelle m ed vilügoll. Köd horul Yezetö férfiaii"1kra.
kik igaz büszkeséggel vallotlak téged magukénak karlúrsaidra, kik fájó szíYYcl keresik nYájas alakodaL
lanitvúnyaidra, kik sóvúrgó lélekkel szomJuhoznak lelke~
szavadra . n:n~u· ,,~;::;: o·:~N: [Móéd Káton 25bl. ,, Czédrusba
ese tt a l~mg «, a zsidó tudományok nagy mcstere nincs
Löhbt·. Elte delén, alkotó ereje leljében ragadta el a
halál, beteljesedett rajtunk az Úr fenvegelő szaya ·nN:.n~
-,N 01'::! ;·-N~ ,,,:.u•;;;,; '"'~n~:. t·~u·,, (Á mos:. 8) 9 u. ö. Chag .
26a). »Leszállatom a napot délben és elsötétítem a földet vilügos nappal«.
Valóban sötét IcU körülöttünk, sötét nap YolL az.
melyen Kaufmann D<ísicl földi pályúja megszakadt
sötétség borult családjára. mclynek ékessége. a tudományra, melynek oszlopa, Izraélre, melynek rajongó fia
volt. :\Jessze, messze, hazánk halürain túl, ama szerém·
hajlékokhan, hol romlatlan sziYek a zsidók mulljúl·t~t
és jeleneért dobognak és ama büszke palotákban, hol
az elfogulatlan Luclomány az ismereleket egyenlően
hecsüli. szomorusúgol kellell a hir, hogy a nagytudomúnyn férfiú elköltözötl az élők soráhól.
X em isme1:j ük a gondYisel(·s útjait, de t:·rezzük a
kegyelel ez óníjában, midón a megdicsőült mcster kiYúló
alakja lelki szemeink elé száll, hogy hálátlansúg Yolna,
ha csak a fölött kesercgnénk. a mit wsztcl~ünk és nem
dagasztanú keblünket az is, a mil birlunk. Es Kaufmann
D<h·id, a közélel férfia, a mienk Yoll, az országos rahhik(•pzó i nlézelé és a magyar zsidósügé. A magyar zsidósli gé Yoll, a mely ől, minl fialal tudóst. magas helyre
úllilolta. nagy czél kilitzése úllal cróil fokozta. alakjúl
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gniín•st.ll'l le Ls tisztt•ktll'l kiirnn•z te. . ' cm Yolt e hon
sziÚölljt• ~·s IIL'\'l'ltjt>, dL' az a nag \.ra türo szel lem. m eh
· a h:t1.:1i J:Sidúsüg(;t hossn't L's l~l:ml'll \ tusa utún fói ; ],ol<ink felúllit:is~l h oz 'L'ZL;rt•l lt'. cl hi ' ,;túsakor megérinl ~·tk J.mglelkl•!. fokona llllzg:llm:il. sarkalva tl'lll'rcj(•t.
Es 1\.anfmann Dú ,·id az orsz;ígos rahhi képzo-inl(·zett;
'olt l;s lesz: l;kt0nek lwllwl,1llan tartalma iskolúnk örök
kincsci k üzL· tartozik. ml'l.' min t szcn lell ha gyomány
ütszü ll tH' lll ZC(k;krúl m•mzcdL·kre : l'SZllll;nyi alakja nlindcn ha m in t dicsó pdda leheg a ta nuló iJjnsúg s a
tudom úny miYdoi elott. l~s m osl, hogy meslcrünk
ll'lün l. k önnyes szemeink tw m csa k azt lúlják. hogy dclpüly:ij a n;gl'l érl. hane m az t is, mily fényes Yoll az
az út. melyl't üstököské nt megfutott. ÉHe felén szállt
sirha. de L'lete k er ek egész, m elynek szemJéletc oldal
és fele mel. buzdit és lelkesít.
llH

Kaufmann DáYiclra alkalmazhaló a prófétai szó:
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l~s nyugodott rajta az Örökkévaló szelleme, a
bölcseség és értelem szelleme, a ianúcs és erő szelleme.
az Istenismeret és Istenfélelem szelleme. « Az isteni
szikra, mely lelkünket lobogtatja, szivünket hevíti, a
lelkesedés, elhúnyl jelesünk cgyéniségéück jellemző
vonása. A létérti küzclelem rideg szüzadában, a mcly a
lclkeln·öl leYeszi a himporl, megörizle ifjú lelkesedését.
Lelkesedell mindenérl, a mi isieni és emberi, a mi szép
és igaz; szerette a költészetet és múvészctet, a Ludomúnvt és irodalmat. :\l ú \'észi és költői lélek voll, melynck ~ncgnycró bélyege rú van nyomva mindcn tevékenységére, nlinden alkolásúra. Szava és beszédje a
magún- és közélcthcn, a szószékcn és calheclrún, kis és
nagy dolgokban, mindcnha és mindenhol szellemes és
lelkes volt. TiiW::!tl= jii J'lt1,, i::1N ';:ll:l ,,.l:l'i:ö' (Zs . .15, 3) »Szehh
Yoltúl az embereknél, búbáj ömlült cl ajkaidon.« Lelkesség és szellemesség, c kél megnyerő Lulajdousúg.

Ielle igbóvé Ka ufmann Dúvid szem élyiségét, ez ékl'sildtl' az embert, a ianúrt, a szónokol. Jellemének szenvedö voná sa, lelkének clégiai hangul a ta szintén a Yilúg
folyás úval el égedetlen lclkességének, a rajta nyug\'Ó isleni
szellemn ek kifolyása voll.
A tudományban is vezetőcsillaga a lelkesedés. azon
nem es szenveclélylyé fokozóclva , a mely nélkül nagyol és
di cs őt c földön alkotni nem lehel. NSi mN~S p: )!;)t•,., NS
~·~t:~~ jlN NS~n (Kolzelellz 1, 81. »Szeme sohascm lakolt jól
a látással, füle sohasem lelt he a hallással«. Tuclományszomja ollhatatlan és mint lángész kielégHést csak az
örökös munkában talált. Élete mindcn perezében jövójén dolgozott. Éjjel-nappal, ha egészséges, ha beteg voll.
LantUt és munkálkodott. :\lir1den ideje és ereje, szúrakozása és társalgása a ludományé, melyben az élel
minden körülményei közötl gyönyört és Yigaszt lalúll.
Dicsőségét nem isteni tehetségeinek, hanem Yas szorgalmának, nem a szerencsének, hanem saját érdemeinek
köszöni, a kitartás lündökló példájál mutatta az ifjúságnak.
E páratlan munkakedY fényes clméYel párosúlYa,
fölemelte Kaufmann Dávidolt arra a magaslatra, mely~ ról a zsidó tudomány összes terüleleit nemcsak áitekinlhette, hanem újakkal szaporíthatta is: a. zsidó múYés.zl'l
lörléneténck alapjait Ö Yetctte meg. N~
i:'-il.' 'l":~~:-t1
,,w·~S O'!t'J'V·'), ,~NS o;-;·;l:IS j!tln~ t:'C'N · · · · 1V1' tE:siús 42, 1fJt.
»Vezetle a vakokat ösmerellen utakon, a sötétsegel vilúgossú léYe, a görbeségel egyenessé.« XapYilágra hozott
enyészelnek induló pergameneket, szélmálló sírköYekel,
porleple okmúnyokat, megfejlve talányaikat és .megoldva nyclYüket. Ráillik a próféta szava: r~-:::·N i., 'iln;~
c::·~no~ ·;~~~~ jC'ii (É:::s. 45, 3). »Xeked adom a sölélst::·g
kincseit és az elrejtett drágaságokat.«
A tudús fáklyájával clvilúgilolt núnden szakha. de
legmélyebb szeretetével a bölcsészetei és történehnel
karolta fel. Hi tünk vonzó ereje eszmeinek lisztasúga,
a mely nem kerüli a Yilügossúgol, nem fél az emhcri
elme hirúlaiáiól. A múll a zsidóság biztos alapja, a törLéndmi eró szilárd oszlopa. Törlénel és bölcsészcl, Yal-
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t~·.l szJ~lrt: hozv~ a kgszebh gyöngyÖket, h ogy gyö~w(:t~~
k_odlt ss< hennuk a tudüs ferfiait l'·s felek ezetünk hí~"·l
:\ yuHod ott raJ·t·t ..... ~ ........... -·..
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»a 1>o 1escszel es törlólrl
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... .. l~s l~1rlomúnya nrm mara(ll a tudós négy fala
kozoll, bbatott az életre. Eay korban melvbn 11 ·t
ll"t' "k l
b.
,
J"
az
a l Ja · · 1ogy tudús és vallás, hit és bölcsészet összeférlwtetlen, Kaufmann Dávid a spanyol-arabs fénykorszak
nagy gondolkodóiban és önkénytelentil saját s.zemélvéhen. mutatta he a hit és höksészet összhangzatáL. m~rt
e~h~l!~~·t mcst crünk amodern tudományosság magaslatán
n •g1 Jamborságú zsidó volt. Egy korban, mclvbcn a fiúk
n em lépnek az apák helyére, m clyben az e1;1 herek lelkileg aláb~Jsz~l~nak hogy társadalmilag emelkedjenek,
melyhen. fold1 pvakhan bővelkedök szólanak: '~ ,,tP n~
·: ~·;~; ·~ ":-·;.·1: n~~ ~:,:),': (Jób 21, 15). » Mic~oda·· l\Iindenl!aló. hogy szalgáljuk öt. mi hasznunk v . ha imádjuk
ot·?~ Ily korban Kaufmann Dávid, Izrae hit fia, bemutatta a gyenge lelkú utódoknak a hős lelkit elódökcl,
kik történetünk utolsó három századában, a leasötétebb
'.
k·a'}Jan. me l y Jákobra b
qsza
éYezredes vándorlása
alatt - borúlt Yész és vihar közt rendülellentil állottak. éltükkel és Yérükkel pecsételvén meg hitüket.
E körbe tartozó munkái a hitel ébresztik és crösitik.
r~~."' i'';r: c·:·:1 i·S~ p~·p' St:J1;, (Jób 4, 4). »A meghotlót
fdegyenesitik szavai, a megingott térdekel megszilürditja. «
A helsó bútlenség s a külsó ellenség ellen küzdöll
lüngszavú\·al. Széles szemkörrel és mély tekinlellel
szemlélte a zsidóság ügycit és hajait. :\lcgé~·czle a zsidó
sz ív érverését. meghallotta a zsidó néplélek halk su tlogüsút: a czionizmusl, az elnyomás ellenhalúsút, clóre
lúlta két é\·tized elölt. A zsidó nép, a világtörténet e
talánya. kulató szemei clöll kitúrta titkait és ö nemcsak
nagy múltját ismerle, hanem rendülellemU hitt nagy
jövójéhen is. SziYén találla az ellenünk fellinnadó középkori gyülölet fényes fegyverzetlel szúllt síkra ellene
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Sikerrel verte vissza a zsidó vallás és zsidó tudomúm·
dk n intézcll lúmadúsokat Viláiban nyugodt és clökelo.
nem a szavak súlyúval, hanem az okok erejével ha t.
~!:l-~ D'~:m p~·S1 =:M ,.,,,J',~= nrcl= t:" tPéldab. 12. 18.. 1 Xémclyik hesz(·dj c kardszúrás, a bölcsek sz<n·a gyógyítás .~
Ellenfeleinket nem hoszantani, hanem meggyőzni törekcdcll és bölescsége löbhel ért hadi fcgywrnél. Hóla szól
a~. ige: =110 n~ ll'IV=
l'!:l ,,;;;~= tt"NS nn~ttt tPldb. 15, ::2.5.1
»Üröme van a férfiúnak szája feleletében. mily jó idejében a szó. « Tanácscsal szolgálL a belso hútlenség (•-;
erővel a külső ellenség legyozésére. :Uert nyugodoll
rajta ,,.,=)1 n~)) Ml"' »a tanács és az cró szelleme. «
És nyugodott raj La ',-; liN-'1 li);, m·, _. az Istenismerd
és Istenfélelem szelleme. « A zsidó irodalom a legrégihh.
a zsidó tudomány a legfiatalabb. A zsidó tudománY,
a moclern zsidóság c hatalmas alkotúsa, megalkotói Js
múvelói lelkesedéséból fél század ala ll emelkedell ana ·
a színYonalra, mclyre más tudománvok az állam
és társadalom mwag·i
és erkölcsi Lán{oaatása
mclletl
•
b
évszázadok múltán jutnak cl. E tudomány mélló képviselője, múvclóje és fejleszlője voll Kaufmann DúYid.
a szó és toll mestere. E tudomány cmancipáliójúérl
szállt síkra villámló szavával, fényes alkotúsaival. tudó ...
egyéniségével. Elméjét és szivél századunk gondolni- (•s
eszmckincse, érzelmi- és értelmi vilüga töltötték meg.
mindezckel a zsidó tudomány szolgúlaláha léptelle. Xcm
honczolla a zsidóságot, mínl orvos a hullát, hant•m
ápolta, mint saját énjének legnemesebb dem(•l. Yallúsunk és népünk irodalma szeméhen nem voll pusztún
tudományos anyag. mint európai tudósok szemében
a Kelet népei. hanem kegyeletlel őrzött kincs. ,\. zsidúsúg nem ismeretek összege, hanem szivet lelkel útjáró
érzés, az egész élclet kormányzó vilúgnézlet. Gondolal
és érzelem, szív és elme összefolyt jelesünk szcm,;lyélwn.
A vallás kérdésciben szivével gondolkozotl, .T ú da Ilal('Yihez, a költó bülcsészhcz, vonzódott, nem a rendszeres,
dc hideg gondolkozókhoz. :\Iély gondolkozó, kritil\ai
elme, elfogulatlan huvür volt, de a vallús mezején eszménye a gyúszdalok költője, kit mint vallúsos lúngé ... zl
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imadoll. l~:lillik a höks kirúl\' lliOIHlasa : ;,r~:m i•i' ':"1 ':l
.i:':;-; :-~·- ··~~ 1 J>t~lclc rb. ':!. fi.' '\ . \z._ ()rükkl\Yalú adja a hülrses(·gl'l. sz:ijúhúl ered a ludús t'·s l'·rlelem, « llll'l'l valúhan 1\aul'mann D:\Yid hilksesege t•s tudasa isleni en•dl'lt'
j:unhors:\ggal lelildl Yoll ~yugodoll rajta ',1 ,;N~,, ,;).,• 1 m~
:1z lstt•nisnwret ~··s lslenl't'·lekm szdlenw.«
Ldkesst•g (•s szelknwssl'•g, ludús (•s nll,Yl'llst'·g, zsid<'>
j:úllho rs:'lg s :1 zsido nt•p szl'relcle ritka mt'Ttek.hen (•s
~zt'·p iisszlwngzalhan t•g: esüll szemelyt'·hen .

:\t'•nw az ajk. melyrol mt'·zkl•nl folyt a szó, esendcs
:1 -.z t\. me!~· a zsidósügt'·rl dohogott, dermedt a kb,
mely l'úradhatatlanúl n•zdk :1 tollal: lemclóhcn nyngszik K.wl'mann Dúvid, a nagy mcslcr, a lánglelkit zsidó,
a lu l' lll' H''- í r ú. .\.z dmulús horon gó (·rzele sz ú llja meg
szi\ ünkl'l. :lz ehúlús mt•ly húnala horHja lelkünket.
:\ag: a lllÍ YCSZ[l'St'günk, de ki merhelné meg a li YCSZIest•glekel, tanuló i(jusúgunk '! ,\ gyermekteJen ferflú klq;:
~zemci '-Zl'rl'lelll'l pihentek rajtatok, az L-lel núnden fújd:llnw (•s búnala közölt csak mosolyogni láltúlok: ki
mt'•ri a li fújdalmatok '1 Ileszedcs ajkain csünglelek, szcllt·mcsst'·gt:·hen gyönyürküdtc!ek lelkesedésetol az eszmények Yilúgúha emelkedlelek: ki m(·ri a li veszleséglek '!
Fog(·kony szíYelck, fejlodo elmelek hú gondozó! veszIcll: hol keressek szavakal vigaszlalúslokra '! Találjalok
megnyugvüst ahhan a büszke tudatban, hogy a elicsó
fl;rfiú a ti mcsteretek voll. Legyen eszmenyi alakja
Yvzerelck, emlt'·ke meghiU harúlotok. Lebegjen szemeilek
eloll vezeto lúzoszlopkent soha scm lankadó szorgalma,
kiapadhalatlan munkakedn.'. örök levékcnys(·gc, lángoló
ll'lkl".;ed(·sc. liszta j:ímhorsúga (•s akkor dicso emll·kc
úldúslhozó lesz reátok t'·s úldústbozó lesz inl(·zelünkre.
E húz \'Olt sikereinek színhelye, iskolünkhól indt'lll
hódiló úljúra. szelleme SZl'n•lcllt'l lekint a ludom:íny
l' hajlt:•k:íra. ltol t•szm(·i (·]nek, hol tiirck\·(·sei. úpoltalnak,
hol cmkke :Udoll marad örökkön örökk<.:·. "\mcn.

AZ ('.T DRRYFL'l:l-PEH.

.A7. egész mihelt Yil ~ig páratlan érdeklíídésc mellelt foht
11' a renuesi delegált hadbiróság előtt n. mPgujított Dreyft;~
per. A szerencsétlen kapitány sorsa, ki ártatlanul kerlilt az
( lnlögsúgctrc, kinek bünössége !Je bizonyítása végett nem hamisítottak kevesebbet mint lJ okmányt, ki ellen felhajszoltak
nlinden katonát, ki valaha érintk<·zett vele, kinek minden
elejtett szavát és legcsekélyebb cselekedetét nagyobb buzgalommal kutatták fel, miut akár I. X apoleonét, felkeltette az
egész világ rokonszenvét. Francziaon;zágon kiYiil nincs ember,
ki Dn•yfus bűnösségében hinne. négy heti tárgyalás alatt
árnlása mellett semmiféle anyagi bizonyíték nem került napfényre és kellő időben az emberiesség érdekében ujból megszólaJt a német császár parancsára a német kormánv hivatalos
lapjában és a német és olasz katonai attaché kész;1ek nyilatkozott vallani, a katonai biróság mégis ujból elitélte a zsidó
századost árulás czímén öt szóval kett{) ellen. E világtragédiának scm politikai, sem emberi vonatkozásai e helyen nem
érdekelnek bennünket és nem is bocsátkozunk ezeknek taglalásába, a mi külön szempontunkból azonban néhány tanuls1igot
vonhatunk le belőle.
.Tézus felfeszítésétől az utolsó vérv1ídig számtalan bíínt
vantak a zsidók nyakába. A zsidók tagaelására előállott
némely »tárgyilagos« történetíró és » kritikai « módszerrel
megállapította. hogy a zsidók ezt vagy azt a bünt kö,·ették
el, mert különben azok a tisztelt személyek. kik fölöttük
hiráskodtak, nem itélték volna el őket. A Dreyfus-per világtörténeti példa arra, hogy mennyi hitelt érdemelnek a legmagasabb polczon álló férfiak. ha lelküket fogva tartja a
gyülölet és nz előítélet. ~em i~ hihetjük el. hogy az a néhány
tábornok és macrasrancrú tiszt, Ják hebiwnyítottan valótlanságokat állítottak~ hamisítványokat beszereztek vagy legalább
elfogadtak, pusztán a saját bothisuk eltmsohisa végett köYet·
tek oly eljárást. amely az érzékeny katonatiszti becsülettel
semmikép scm egyeztethető össze. G yeuge jellemek és gyenge
eln,ék minc1eu karban találhatók és bizonyára a franczia
wzérkarban is, de nem valósziníí. hogy valamennyi - bár
a. jól beavatott Zola a tanuk hanc1áj.íról beszél - tudnt
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Jelkii:>nH~l't'te elkn állította. hogy szerencsdlen bajtár sa :írul ó.

•\ z,.;idó " r l\ eni gyülölet ehrtte egyiknek-másiknak eml6kez6tl'hetségét. jözan ítéletét. jellemének egy~·1wsségét.
Ha korunkban az egész világ intelligenrziüjána k és
,.,ajt6j:inak l<íza~ ér deklődése és dlen{írzé~c mellett megtörtéuht'tik ho"y maaa"raurrú ti~ztek vailomását és a hadi törvény:zék i'téJetét ~tz elf~gnlts<íg, a gyülölet wzérli. mi törtéHhetett az inquiziczió és a boszorkányperek kor ában ? Ha hit
alatt lehet úgy vallani. amint Hem1e::;ben tették. akkor, mikor
egy z::;idó haj társ és családja élete és becsülete fo rog koczkán.
milwn hitelt érdemelnek awk a Yakbnzgó középkori krónikúsok~ kikilek tollát a mait jóval feliilmu ló fanatizmus és gyülölet wzérelte. kik mérges nyilaikat egyéni fel e lő s ség és a
könetlen ve"zély mérséklő t udata nélkül szórtá k a megvetett
és üldözött szegény zsidók ellen?
A biblia és a talmud ne m egy elbeszélését vonták már
kétségbe az »obj ektív « tudósok, kik a világot csöndes dolgozószobáj uk méc:;világánál látják, a zon czím alatt, hogy azok a
nemzsidó világot oly magasfokú gyűlölettől elteltnek tüutetik
fel, amilyen az emberi szívbe nem fér be és oly ocsmány
t etteket tulajdorútanak nekik, amilyenekre hivatalos Yagy magas
<illású férfi ak nem k épesek. A római történet jelenkori legna gyobb ismer őj e n em hisz a zsidó tudósításoknak. melyek 11
rómaiaknak Iudeában elkövetett galád tetteiről szólnak, csak
a hivatalos feljegyzések hitelesek Ime az » egyenlőség, testvériség és szabadság« hazájában megszűnik a fekete sereg által
vezetett nép nagyobb felénél az » egyenlőség, testvériség és
szabadság «, ha zsidóról van szó.
A zsidóság a Dreyfus-ügyet nem tekintette zsidó-kérdés·
nek. Éppen azért, mert a szerencsétlen százados zsidó, egészen
távol tartotta magát az egész ügytől. Ez a magatartás nem
használt semmit: az antiszemiták áldozatukban az egész zsidóságot akarták agyonsujtani, vagy legalább az Ördögszigetre
juttatni. Egy volt hadügymiuiszter nem szégyelte magát és
azt állította, hogy egy Dreyfus-syndikátus létezik, melynek
Angliából és Németországból 30 milliót bocsátottak rendelkezél:lére, hogy a franczia lelkiismereteket megvásárolja. Megnevezni azonban egy lelket se tudott, ki e titkos társulatnak
tagja lenne. Ki nem ismer rá ebben a »kagal«·ra, amel)
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1883-ban nálunk is oly népszerü volt? A .kagalt a pári~i
antiszemiták, kik a börzehulladékokból uémelykor lakmüroznak. lefordították a börze nyelvére és lett belőle •syndikátus<'.
A zsidók ezen a réven is bevonattak a boszorkányperbe, miből
az a tanulság folyik, hogy az ádáz és alávaló ellenséget félreáll ással nem lehet engesztelékenynyé tenni. Ozélszerűbb és
nemesebb vele bátran szembeszállani.
V annak közöttünk idealis ták, kik azt állítják, hogy a
zsidó vallás által ősi idők óta hirdetett igazságosság és szeret et a maclern népek által megvalósíttatott és hogy a pogány
felfogás végkép ki veszett. A r ennesi tárgyalás meggyőzhet te a
vakot is, hogy ideáljaink még igen távol állanak a megvalósulástóL A rennesi per előtt és alatt annyi embergyűlölet
került felszinre az idegen nemzetek ellen a » czivilizáczió élén
haladó nép« kebelében, amely már egy század előtt határtalan
lelkesedéssel proklamálta az általános testvériséget, nmennyinél
több semmiféle ókori népből nem telt volna ki. A. gyűlöletet
lehellő » elzsidósodás« harc:á riadó a legfényesebb czáfolat
a mellett, hogy a népek még nincsenek eléggé elzsidósodva,
különben a felebaráti szeretet nem állana oly gyenge lábon.
A.z egyetlen vigasztaló momentum a század e legnagyobb
perében az, hogy a franczia intelligenczia az új életre kelt
középkori papság és soldateska ellen felvette a harczot és
nem engedte lelkiismeretét elaitatni a minduntalan fülébe
zugott zsidó szótól. Az egész czivilizált világ rokonszenve
kiséri őket gigási küzdelmükben és nem lehet, hogy az igazság
elbukjék a földön: a Dreyfus-tragédia utolsó felvonása még
uem játszódott le. Dreyfus kegyelmet kapolt azért, hogy
-- nem árulta el hazáját és szabaelságával tovább keresheti
becsületét. De a tanulságok, melyekkel a letünő század
boszorkánypere az emberiségnek szolgált. be vannak fejezve
és azokat emlékezetünkbe véshetjük
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Sok szegény hittestvér reményeit képviselték a 3. czionista kongresszus delegáltja.i, akik Bazeiben augusztus hó
15-19-én gyűléseztek. Az orosz, galicziai és román zsidók
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végtelen ny?mora. mely jóré::;zt. az elnyomás következménye. az
elmult é>hcn »Cm enyhült és nem tagadható, hogy az a 250 férfi
és nő, kik a tanácskozásra megjelentek, igaz szívvel kiván
a zsifló nép ügyének használni. Ha az ő lelkesedésükön mulna,
Izrael már ma meg lenne váltva szemedéseitől és nem holnap.
Az scm tagadható, hogy a zsidó nép ősi bajait ismerik és
::;zivet-lelket megindító szavakkal tudnak érzelmeiknek kifejezést adni. J\Iinden jó ér zésií ember szivének hurjai megrezdülnek~ ha a czionista mozgalom némely vezetőjének panaszos
be~zédét ohassa. Tudjuk ezt mindnyájan, de nem látjuk be,
hogy a czionizmus mikép segít hetne ezeken a bajokon. Csinálhatnak propagandát, Yálaszthatnak elnököket és bizottságokat,
lelke ·edbetnek és sirhatnak, mindezzel nem fogják sem az
ősök földjét visszaszerezni, sem pedig a zsidókat oda visszaYezetni és boldoggá tenni. Az eredeti programm, amely közjogilag biztosított lakóhelyről szólott, most már a török kormánytól kieszközlendő »charter«-re zsugorodott össze. A gyarmatosító bank e szabadságlevél ellenértékeül »nagy előnyöket
közvetítene« a török kormánynak.
Ez a mystikus beszéd arra való, hogy mindenkiben azt
a gondolatot keltse, amely neki tetszik és hogy a reményt ne
hagyja végleg elaludni. Stilisztikai ügyességekkel nem lehet
sem országot szerezni, sem szegény népet telepíteni. Frázisoktól lehet csömört kapni, de nem jóllakni. Semmiféle nyelvi
miívészettel nem lehet a török nagyhatalom ellenkezését elstylizálni és a zsidóság sebeit meggyógyítani. Formulázhatja
Herzl a czionisták kívánságait, a szent földre vonatkozólag,
ahogy akarja, ezzel elnyerheti az ügyes diplomata dicsőségét.
de nem a szent földet. Fényes szónoklatokkal elragadhatja
híveit, de nem tüntetheti el azt a tényt, hogy a czionista
lárma a palesztinai telepítésnek kárára volt, mert egyrészt
fölkeltette a szultán bizalmatlanságát, másrészt némely európai
nagyhatalom figyelmét, amelyek a keresztes hadjáratok óta
nem törődtek többé a kereszténység szülőországával, ismét ez
ősi földre terelte.
Ezek észrevételeink a czionizmus Pálfordulására a saját
~illáspontjából, amely szerint Czion földi birtoklása boldoggá
teuué népüuket. De több ízben kifejtettük már, hogy hamisak
praemissai, amelyek szerint a zsidók külön nemzetiséget alkot-

nak és a.melyek. szerint a világ népei örökké gyülölettel fognak
Yiseltetm a kiseb hséget kitevő zsidó felekezettel szemben :
továbbá hamisak reményei, melyek szerint paradicsomban focr~
nak élni azok, akik szerencsésen eljutnak az igéret földér~.
Kiizdelem az élet és küzdeni könnyebb az édes földön. melyen
születtünk , melyben apáink pihennek, melynek népével érzé~
ben és gondolkozásban összefontunk, melynek törekvései és
reményei bennünket sarkalnak és emelnek. Igy érez és gondolkozik a zsidóság zöme, amely az embertelen üldözés daczára
Tagaszkodik hazájához, habár benne mostohaanyát kénytelen
látni, A bazeli görögtiíz, a sok nyelven megjelenő czionista
})/'Í.rtorganumok, a gyiílésezések és vándorapostolok dacz6.ra.
hittestvéreinknek az ötvenedrésze sem tért az új népboldogíták
táborába, sőt bátran állíthatjuk. hogy tudomáot sem vett az
egész mozgalomról.
Ami egyéb történt a bazeli kongresszuson, a zsidók
mií velődésének emelése körül folyt eszmecsere. az ujonnan
alapított gyarmatosító bank fölött folyt szóharcz stb., mind
lehet hasznos és üdvös, különösen a lángoló lelkesedés, de
mindez eltörpül a czionizmus végezéljának kivihetetlensége és
hiábavalósága mellett. Az európai zsidóság évezredes üldözést
birt ki, ki fogja birni a modern Hámanok mérgét is. Az
igazság és jog, amely elsöpörte az inquizicziót, a boszorkánypereket, az ököljogot és a középkor sok más szemetjét, végre
diadalmaskodni fog a felekezeti jogfosztásan is és sanyargatott testvéreinknek meghozza majd minden országban azt a
jogi állást, amely őket mint em bereket és honpolgárokat
~egilleti. A világtörténet a zsidóságot türelemre tanította.
Evszázadokig vallása miatt üldözték oly népek. melyeknek
vallása, melyhez annyi buzgalommal ragaszkodtak, tőle ered.
i\Iost más czímek alatt nyomják el. De jönni kell és jönni
fog oly idő, melyben Jákob férgén nem taposnak t0bbé. Küzdeni kell és nem kétségbeesni; az emberi jogok diadala nem
késhet már sokáig. A zsidók kt•tezer év óta laknak Európa
földjén, nem tépte ki onnan a sötét középkor :ídáz üldözése. nem
fogja tehát kitépni a külső nyom:is szülte belső rajongás sem.
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.\ lt'lk,; 1.i fizdt;. t> l> k Ít•gl-szit<;sér<il sz<íló tiin<;ll,l' l-rtellnl'h n :1 1. a k:üholil-ns ], lkl>szek kiiziil azok, a kiknek fizetése
ll (' lll éri ,•] a litlll forintot, fol) amodt:lk. A kongresszusi zsidó
k(izf; <~g < khéil lissZ<'t'<'ll heten jel<•ntl-t•:üek A kik a viszonyolmi
lH ' lll i ~ nH'rik. <· tényhtil ar.t kiivrtkeztctlwtnl-),, hogy a zsitló
kiizs,; ~~·k kt•<lv,•ző :lll 1 :1gi lwlyzethnn 'annak. Az orthodox közsé''' k kiizill <',!,(,\' sem fnlymnodott, <'zek te hM m6g kedvezőb i>
:mya~i ht·lyzt•tnt'l. iinend<·znPk A;~, unitáriusole pedig, Jeik
ii~szt·~"n 1>0,111111-en \:tnnak ös kiiz~l-g<'ik közlil CHnpán hét !Wlll
ful~·ammlot t, sz:iw;í) föl. h fol .1HllHHióval szrmhcn, n legkcrlvezlíth•tH'hhiil :íllan:tl anyagiakb:tn. A l:itsz:ttnak ép az ellenkezőj e
:ill. :-izt'"<:nychh hitkiizségl'k<·t lllint :t magyar-zsidó küzségek,
Limp:iv:d k<·ll kcre:;ni, jó l'<;szc mgyonnal egyá.ltal:ihn,n JH'm
n·tHl<'llit•zik ,;s nl <iról lw!JJapra, ,;[; az adózás pedig oly s úlyos,
hogy nzl a protcst:ín" fdekezeh·k. melyek az állarnsegély révén tL
szinlé 11 snl)os <·;.(yh:izi :Hlókon dicsér ctes buzgósággal könnYítcui
t.iirek..;ztmt1k. cl scm képzelhetile A eseh'ly számu folyamodá-.;ok m:JI..()·ar:izata <·gyn;szt a zsid<i hitközségi viszonyokban,
111:isr<;szt az ni i.iinéuv intézkc<léscihen l'C'.ilik. A zsidó hitközSt;gC'k t'i'<i id<llc 6tn. o.ly szcgrnyek, hogy rahhi alkalmaz:isára
lPgnll'l'•;sz•·hb :ílmaikhan sem mertek gondolni. V n,nnak kerliJeti rabhiR:igok. melycldJez ötven község zsilló lakosai tartoznak,
ugy lwgy a pa p hiveinek léleksz:tma több ezerre is feh·ug .. Mig
pl. :1z unihírit1solmál átlag fíOO jut <'gy eklézsiára, a zsidó~
n:iJ kiiliinösen a kongresszusi ab pon :Ulólmál, talán :WOO nel
is ~öhl1 esik. (Pontos f.itat. adatok felett nem rendelkezünk).
lly uagy lllértékii affiliatiót egy hazai hitfelekezet .sem isn~er.
1la még hozzá vesszük azt <t köriilményt, hogy lntrokonamk
ziinH' v:íroHokllau lakik, a hol az: élet drágább , ugy bogy (iOO
f 11 rintn:H kev<'sehbet a papnak fizPtni nem lehet, megértjilk,
hog 1 miért volt esak lH'>t rabbi, a Já ~z :~llamsegél;:t i~ényh-,e
wnni kéuytelPil. Az »orthodoxok « :t torveny azon r~tezkedc
sén(ol fog 1;a es!H'k el az államsegélytől, mely s<:er~nt. es~l~
,•n•ttsrgi vizl:lg:ilatot tett papok részesiilnek a (i00 formt e~1
fir.t•tt'sig való kedvezmén,rhcu. I~r.ck a községek átlag a szp~e11y1•bhek, papjaikat pedig a régi rendszer s~.eri~t n~vcl tetl~,
.. · · 1W Ját nem ismeri. · A kon"ruatorveny
mclokola:l lll Cl y lWZl'JllS
<>
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sáhan a kormány hozzávetőleg 911.111111 forintról beszélt. mint
oly ÖEszcgr{)l, melyet az izr. felekezet igényelni fog. ha a törvénY trljesen végre )e<;z hajtva . .:'llint a tények hizonyitjúk.
t eljesen igaza volt az országos irodának midön ezt az ö,;szeg et tu)~[ígosan magasnak állitotta és eg' idej ül eg kijelentrtte.
hogy az uj segélyezési mórl az izr. felekezet 'Zempontjáhól kedvezéítlenebb a réginél. A törvény, jog és igazság azt követelik,
ltog,· az állam tegye lehetövé. hogy az eddiginél kisebh kerHJeti rahbiságok alakulhassauak, hog~ a rabbi hi>eit gondo abb
lelki vezetésben részesithesse. .á. jelen állapotok e tekintetben
nagyon szomoruak, mert sok helYt physikai lehetetlenség. hogy
a rabbi kerülete minden községét évenk ént egyszer-kéts;:er
meglátogassa. A zsidó pap ezentul is amagi gondokkal fog
kiizdeni, mint az előtt. P edig rá is illik. amit H egedils Sándor
n. protest áns irodalmi társaság dísziilésén tartott nagyszabásu
heszédében mondott és ami így hangzik: »Átérzem azt, hog~
anyagi gondok között az élet n emesebb feladatainak megfelelni
minél nehezebb. És ezért én egyházunkban is mindig arra
törekedtem. hogy akikre a mi tudománYunk és annak müvelése
első sorban bizva van, papjainknak tanárainknak. amagi ellátiísáról min(~l jobban gondoskodjunk. mert igen tiszt elt
nagygyiilés - azt a tépelődést, mel,,·et az élet gondjai előidéz
nek, azt a k ételyt, a melyet az élet a szivbe becsepegtet. féíleg
vezetők szivében, állandóvá tenni. rendkivül veszélyes s cütói
jellem s krisztusi lemondás kell ahhoz, hogy bajokkal kiizdve
egés:>: odaachíssal. teljes rugan~·ossággal, egész lelki frissességgl'l
és lelkesedéssel dolgozzanak, mert csak igy lehet a népre hatni,
ha aztán a nép is odaadja magát annak a papnak vagy
tanárnak.«

*
Mindenki előtt ismeretes az a szennyfolt, melyct tiibh
1.énwt város ejtett a gondoThozók és költők népének nevén
azzal a páratlanul álló határozattal. hogy saj~ít nagy költ6je ..
Heine Henrik szobrának, melyre nagynevü német kere ztény
írók gyűjtötték a költségekct, hel~'Ct nem ad. A szabor <itdndorolt a nagy üzen és N cw- Yorkban üllíttatott fel. hol f. év
julius 8-tín vagy 25.000 ember jelenlétében ünnepélyesen lelepleztetett. Az cmlékében is üldözött sokat szemedett kölW
~zobrn végre nyugalomra talált. mely örömet feledhetetlen

:)]!1

:n.·
kir:.ílyut."nk. f:i~dahlm. már nem élte meg. ..iz emlékmürc c
:;zav ak 'annnl ht.'vésw: Dit• Dl•ubchen der ~tad t New- Y urk
ihn•m Dicltt<'r" . A Ht.'ine-:;w bo1· esete a zsidó tiirténetet egy
;:;zuinoni lappal gazdagítja.

*
~\.z

n züllés. mely szomszéd országunkban a csehek és
németek marakodtü<a folyhin be:íllott, ke:.::cletét az antisemitük
minden jllgot és erkölcsöt l:.ibbal tipró agitahójával vette.
Hasztalan volt minden figyelmeztetés, hogy ne engedjék a nl>p
erköle i érzékét a zsidó gyűlölet felkeltéséYel megmételyezni.
Az osztrák kormány haHgatott és most sem tért ml>g észre,
nyucrodtan tűnén, hogy tetszés szerint fabrikálják a vérvádakat Bár eddigelé a hazugság minden esetben napnál fényesebben bebizonyult, mégis újabb vénácli per került szőnyegre
Polnau ban. A bölcs Ausztria e tekintetben túltesz Oroszországon, hol a kormány ezt a vad hazugságot rég nem tűri.
És az osztrák államférfiak egyebet sem tesznek, mint pacificáinak E közben azonban megtörténik, hogy egy szegény
vánclorlegényt. ki gyalogszerrel járta be Ázsiát, visszatérésekor
Bécs kapui előtt az utczagyerekek kővel dobálták meg és
azután a felnőttek összeszúrkálták. N ev e Rousseau és egy
negyedóráig - zsidónak nézték. Azért jött, hogy a keresztény
/]:yerekek vérét 'egye, gondolták a derék polgárok. A bűnp e r
alkalmából a főügyész panaszkodott, hogy a vérvád szellemi
szerzőit és terjesztőit n em leh et kipuhatolni. Jövőre nem lesz
oka panaszra, mert Polnauban láthatta őket: az antisemita
hirlapírókat és ügyésztársát. Ami mellett az előbbiek nyiltan
agitáltak, azt a közvádló hallgatagon »föltette«.

A nemzet

*

Petőfi halálának 50. évfordulóját a halhatat-

lan költőhöz és önmagához méltó lelkesedéssel és fénynyel
ünnepelte meg. Dicső fiában nemcsak a lángeszű költöt szereti hanem a szabadság és egyenlőség lánglelkű bajnokát is
tisz~eli. Petőfi a magyar néplélek legmélyebb ismerője és leghűbb tolmács~lója, a magyar gondolkozás incarnatiója, a feltétlen egyenlőség rajongó híve volt. N agy szivébe zárta e
hon minden fiát. Midőn 1848-ban a pesti német polgárok
kinyilatkoztatták, hogy maguk közé a nemzetőrségbe zsidót
nem vesznek fel, felháborodása, melyet naplójában közzétett,

hnl :irtn1nn volt. A gyanusíbís, hogy a zsidók :íltal meg Y:tu
vesztegetve, nem rettentette vissza az ;, igazság és humnuizinus c
ü gy é től. Valóban Petüti szelleme Kzólt a képvi elíí!ui:.:: alPluiikéhől, miclőn a:.:: iinnepélyen azt az eszmrt fejezte ki, ho!.!;y
>> lnagyaruak idegen vérb {í! is Rziilel ni lehet ~ . A magyar m·mzetnck nemcsak nagylelküségéről, hanem messzcláttís:iról i,.;
tanuskodik, hogy költői és államférfiai ily szellemben nyilatkoznak és cselekednek. Felekezetünk tagjai Petőfi rajongó
olvasói és bámulói.

*

Boldogult Kaufmann D~ivid helye az orsz. rahbiképző
intézeten az elhunyt nagy férfiu iránti tiszteletből egy évig
üresen marad. Tárgyait ideiglenesen dr. Bucher Yilmos (vallásbölcsészet), dr. Blau Lajos (történet) és dr. Kohn S<imucl
(homiletika) látják el. A gymuasiumi tantárgyak ellátására
Balogh A. és dr. Bloch H. vállalkoztak. A vezérlő bizottság
szeptember ll-én tartott i.iléséu utasította a tanári kart, hogy
1900. február haváig a végleges h elyettesítésrő l terje:;zszen
elő javaslatot.

*

N em árt néha, ha a szomszéd házába nézünk, hogy saj•ít
dolgainkban világosabban lássunk. Sok a panasz az irodalmi
társulat ellen, hanyag a tagok gy Ujtésében és a tagelijük hehajtásában. Hogy áll a protestáns irodalmi társaság? A tagdijhátralékok a legujabb hivatalos jelentés szerint t·lOOfl (u~·olcz
ezer) forintra emelkedtek. Az utolsó évben 135 új tag lépett
be. Ezeket lelkészek és tanárok tobm·oztálc. Debreczenben tartották az idei díszgyülést és azon Hegedüs miniszter, a társulat
Mecenása és lelke, maga jelentette ki, hogy a gyülés czélja:
tagole verbuválása. A társulat tevékenysége sem intenzivebb
az I. M. I. T.-énél, pedig a protestáns világ szine-java tartozik
hozzá. A visszavonást, mely nálunk természetes, nem tűrik.
Egy vállalata van, melyet az I. J'II.l. T. utúnozhatna. »Koszoru «
czím alatt kisebb-nagyobb terjedelmü népies vaDás-erkölcsi
iratokat ad ki. E7.eknek költségeit évek óta Hegedüs miniszter
fedezte. Ilyen füzeteket, melyeknek :ira már 5 krajczárnál
kezdődhetnék, az I. M. I. T. is kiadhatna. Nem igaz az, hogy
a zsidók közt nincs nép, inkább nincs, aki gondját viseljP.
E füzetek egyébiránt kiterjeszkedhetnének a n6k és gyermekek
olvasási szükségleteire is. Terjesztöik a papok és tanítók.
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TrDO~IÁNI.
GINSBURG BTBLIAKIADASA.
I.
Több mint harmincz éY óta fordítja GinsbU?·g Ch. D.
egész erejét. fáradhatatlan szargalmát a maszóra és a héber
hiblia-;zöYeg tanulmányozására. Kiindulva Jákob ben Oháj im
rabbiniku bibliájához és Elia Levitának 1 ) a maszórához raló
be>ezetésének feldolgozásábóL az elérhető maszoretikus anyag
gyüjté<:éhez és rostálásához haladt 2 ) és most fáradozásainak
legérettebb gyümölcseként a szentirás maszoretikus-kritikai
') Jacob ben Chájim Ib n AdoniJal/s In traduction to the Rabbi n ic
Bible. Heln·ew and English wi th E:xplanatory Notes. second edition 1861.
- The Jlassoreth Ha-Jfa.<soreth of Elias Levita, being an Exposition
of the Massoretic Notes on the Hebrew Bible, or the Ancient Critical
ápparatus of the Old Testament. In Hehrew, with an En~lish Translation
and Critical and Explanatory Notes 1867.
') The J-[assorah . Compiled from Manuscripts, Alphabetically and
lexicaily aranged. 4. "Vols. Imperial folio, 1880-1897 (Vol. IV. in the
press). A »Maszoretikus tanulmányokc-ban, melyeket Szemlénk 1896. és
1898. évfoh·amaiban közrebocsátottam, e münek némely pontját biráltam.
Kimerítő ~egbeszélését fentartom magamnak a negyedik kötet megjelenéseig, ami Baer birálata után (Zeitschrift der deutschen morgenlandischen e+esellschaft, XL. 743-7 58) sem fölö.leges. A fő hiányt, a
forrá>oknak meg nem jelölését, melyekbűl G. a maszoretikus jegyzeteket
merítette, Baer nem is említi. Amit továbbá hibául ró fel, hogy G.
szorosan tartja magát a forrásokhoz, anélkül, hogy hibáikat és ellentmondásaikat kijavítaná, véleményem szerint, előny, mert a maszóra
eredményesen csakis akkor tanulmányozható, ha a források valódi alakjukhan mutattatnak be, mivel a tudomány maszoretikus törvénykönyvre
nem kivánkozik és ilyentől a bibEaszüveg kritikájára nem sok ha,zon
remélhel ő, mert akkor nem látjuk a masz6rát előttünk, hanem fel dolgozóját.

kia~ását nyujtja,:) melynek terve1-etéről és berendezésérül egy
terJedelmes, J 02tl oldalas: >> In traduction to the ::\fassoreticocritical Edition of the Hel,re" HiiJle« czíme alatt 1891.
Londonban megjelent kötetben ad számot. }Iinthogy ezen
bevPzetésben minden. az új kiadásra vonatkozó kérdést részJetesen tárgyal, sőt még többet nyujt, mint a mennvi egv
hevezetéshez szükséges. ezen múnek elemzése termés;et<;n-il
fogva egyszersmind a szövegkiacl::ísnnk méltatása. Ez értelemben tehát azt kívánjuk. hogy ezen tanulmányunk csak az új
hibliakiadás bejelentésének tekintessék, mert be kell •allanunk.
hogy a kiadást magát, mely meg:jelené~ekor. joggal vagy
anélkül, semmi kiUönös figyelmet nem keltett. nem tanulmányoztuk kellő alapossággal, ami oly rö1·id idő alatt nem i~
lehetséges. 2 ) Ezen mindenesetre jelentékeny münek minden
irányban elegeudő méltatását csak huzamosabb idtín át folytatott tanulmányozása teszi majd lehetövé és a végleges itéletnek. melyet a bibliai tudomány a régi szöveghez való új
jegyzetek fölött hozni hivatva lesz, ezennel nem •águnk elébe.
U·insburg ugyanis, amint erősíti, .Jákob ben Oh;íjim ],ibliaszövegét nyomatta le. Kiadása és mind a többiek közti
külömbségé1ől Introductionjához való előszavában kivánatos
világossággal és rövidséggel következííképen nyilatkozik:
A. szöveg.
l. .A. sz öveg maga .T ako b ben Chájim maszoretikus
reczenziójának első kiadásán alapszik, amely Bombergnél
nyomatott Velenczében J i>24-2.i. évben. A létező héher
hibliák, melyek azt vallják. hogy .Takob ben Ohá.iim zövegét
követik, az évek folyamán sok jogosulatlan eltérésnek és sok
hibának engedtek helyet.
2. Semmiféle eltérés. hahár azokat héber kéziratok é~ a
l'<;gi fordítások erősen támogatják. nem Yétetett fel a ·zöveghc
1

)

'~

Sv;

;'i·;c~;, '~ ';~· :t:·:i ~'P'ii~ t•ip,, ·-~c ~~~:-N" c"·t:·~·

,, '.:n~ i~
pSr ,c•:S': ..

."'~Nr;) o·;tt." O'~,~-l"'i ~'P'~~·

r~:-;l.-, ~-;:i',n

~-~\, , .. ~, - :i'Vt:r ·;t!'

n't:•N·: ~~t·N.. p~n r·":::;·; ,~i

ev .cr-;~~·N- c·c~;:

London 1894. A kiadás nem maszoretikus czimét más alkalommal f.,gom
meRvilágítani .
2
) Ez a tanulmány 1ti 97. il eczember havál!ttn iratott.
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~~l:lg:íhn, amely a k{>ziratokhól összcgyüjtött Jnasz<írával szoro
ost-zhung han lett m<'gállnpítva.
:l. 7\Iindcn varia_ns csakis a margón ,;egyeztetik fel.
l. ll:ír a convcnientia kedveÍ'rt a fejezetek és versek

modern feloszbísa. fcljt>gyezt<'tctt, a szöveg valójáhan a maszóra
(.-; a k<;ziratok alapjún a régi feje7.etek és s~akaszok szeri11t
van rendezve, úgy hogy er-ek helyreállíttattak
5. Egyaránt llJLljtja a dúgrs~el és ráfével ellátott betüket.
a melyek a le~jobb lllaszuretikus kéziratokban talúltatnak, de
a melyek az ii~szes közkézen forgó nyomtatott hélwr bibliákból kimaradtak.
6. A régi maszórai szakaszok, melyek szeclá1·im-nak neveztetnek. ,;zintén jelöltetnek a lapszélen a megfelelő helyeken.

A rnrtrg6.
7. A kethib a szövegben pontozatlan marad, a lapszélen
azonhan a kethib consonansai és a ke1·é olvasása szerint, tehát
k<;tszer pontozta,tik, hogy a kiilönbség szembeszökő legyen.
8 . .A margó tartalmazza a maszórába,n magában id<~zett,
de már rég elveszett különf(>]e minta-coclexek eltérő olvasatait
D. :Nyujtja a kéziratokból és a régi fordításokból merített
eltérő olvasatokat.
l O. Adja a Madincháé é~ 1\faarbá<~ (keleti és nyugati
babyl. és palesztinai iskolák) ohasatait az illető szavaknál.
Ezeknek listája megőriztetett a minta-codexekben és bizonyos
kéziratokban.
11. Épígy adja az illető szavaknál a Ben-Áser és BenNcL(tali közötti eltéréseket, mit eddig nem jelöltek a margón.
Ezeket a biblia nagy kiadásaiban a végén nyomatták le, ahol
.Jako b ben C háj im maszórája van.
12. Nyujt némely esetekben a régi fordításokból folyó
olvas:ísi eltéréseket, habár ezeket kézil·ati tekintély nem
támogatja.
B. Adja, még pedig első izhen, az eltrrő olvasatok azon
osztályát, melyet »szebirin«-nek neveznek, minde~ meg~elelö
szónál. Ezek a »szebirin« sok kéziratban mmt szavegolvasatok találtatnak, vagy pedig a hivatalos »keré«-vel egyenrangnaknak Ezek az olvasatok sok kéziratból gyűjtettek
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Ginsburg tehát a bibliaszöveg ö~szes kiadóitól függetlenül
J ako b ben Chájim utún dolgozott, jegyzetei ben, melyek munkájúnak tulajdonképeni magját képezik, számo:; kéziratra és
a szentirás incunábuláira támaszkodva. Ha csak az <iltala leirt
HO biblia-codexet és 24 kiadást értékesítette, már oly kritikai
apparátussal dolgozott, ro int senki előtte. sem J ako b ben
Chájim, sem Elia Levita a Maszoreth Ha-Jlaszoreth-han, sem
)Ienachem di Lonsano az Ór-Tóra-ban, sem Xorzi Salamon
a ::'IIinchath Sai-ban, mely utóbbi kettőt Ginsburg, ügy látszik,
teljesen elhanyagolta. Osak Baerrel, azóta elhalálozott >etélytársával szemben fejti ki véleményét, úgy hallgatagon jegyzeteiben, mint szóval Introduction-jában. De ezt csak a kiadás
utolsó két részének jegyzeteiben tette, nem így a Pentateuchusban, miért is ezen utóbbi jegyzetek revízióját igéri, hogy az
egész müvet egységessé és harmonikussá alakítsa. :J1indezt
általánosságban helyeselnünk kell, úg;· mint az egész Ginsburgtól magától adott eljárást, a régi fordításokból merített különböző olvasások kivételével.
E pontban aligha fog valaki szerzőnknek igazat adni.
1Iég azok is, kik a régi fordításoknak szöveg-kritikai értékesítésérő l elvben Ginshurggal teljesen egyetértenek, meggondolandónak találják majcl, hogy a Septuaginta-, Pesita- és
Targum-kutatás mai állásánál ilyen rendszeres értékesítés
kezdeménye:?.tessék. minthogy jelenleg, mint eléggé ismeretes.
először nem léteznek ezen verziókból kritikai kiadások. másodszor mert a módszer mely szerint minden bibliai könyYnek
tolU:ácsolása készíttet~tt, ~ég nincs oly mértékben megvilügítva.
hogy eltérő fordításból minden további ok nélkül eltérő szö>egre
következtetni lehetne. Itt nem szabad egyes részletekből szövegvariánsokra következtetni, mielőtt a bibliai irat egész fordításának jellege incluctiv úton meg nem állapíttatott mint ezt
pl. \V ellhansen és Driver LXX számára Sámuelhez, . Raumcrartner az » Etudes critiques sur l' é tat du texte du hvre de
o
á '
Proverbes« czímü műben LXX és Targum sz mara ezen
szent irathoz me(J'tette. Ezenfelül nem jár el Ginsburg rendo ·
. l P· 180) mondJ' a' a ".
aörtiO'"
szeresen mert, ammt
maga (I nt !OC·
bibliának a héberbe való visszafordítását még nem. :eJezte
volt be. A szöveg-variánsokon kivül IDl1g a ~z~veg-kr~bkuso~
conjecturáiból is merít a mi szerzőnk és legkivalt e ket tulaJ-
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{lnn,.;:íg:tn alap,.;zik az üj " Heln·e"· Bible« .i<'llege. mcly nemc~ak ma,..,:orctikus. hanem kr itikai is.
Dr nu azt Yéljük. hogy itt <iinsburg két oly feladatnak
a mt•gol~Hs:ít . egyesítette. nwlyek köziil mind<'gyik mag:íbitn
Yt~\'l' tel,ll'St'n Jogosult. d{' melyek rgyes[tve jóformún meg sem
oldhatók, minthogy egym:íst bizonyos tl•kiutetben kölcsönösen
kiz<irj:ík. Biaszaretikus bihliakiad:ís csak a maszorctikus, azaíl
n lwqyományos szi:iYeget nyuj t hatja, míg a kritihts kiadás
:lz aerlcti szöV"eget a hagyományossal szemben vissza akarja
:illitani. á. maszóra az alaesony, a conjectum a felsöbb kritil~a
mely ntóhbtt héber bibliakiadásnál az elsőYel szemben gyakoroljük Dc ha e két tendencia ellenkező Yoltától <'l is tekintünk
G. eljürá a már azért sem helyeselhető. mert conjecturális
hitikúja nagyon hézagos. azt mondanám. csak véletlen, ötleteken alnpuló. To,ábbá az ilyen emenclatiók - jaYaslatok lwszónba megzavarja n hagyomány szilárd állománya felett
Y nló Mtekintést. Szerintünk tehát az tí.j kiadásnak csak előnyére
szolg<llt \Olna, ha csupán maszoretilms szövegre szorítlwzik,
a többi szöYegkritikát a Haupt szerkesztésében megjelenő ú. n.
,ozit:ánány-bibliánc~k és más műveknek, mint pl. Griitz: »Emendationes in plerosque Sacrae Scripturae V. T. libros <(, czimü
un'lYének és hasonló dolgozatoknak engedvén át.
::\Iielíítt a részletekre átmegyek, legyen szabad még egy
általános megjegyzést tennem. Sem a Heb1·e1~· Bible. sem az
lntrocluction nincs kezelőknek szánva, tehát jogos azon l;övetelés,
hogy az eddigi tudományos művek a tudomány e mezején teljes
mértékben figyelembe vétessPnek. Ez az 1028 oldalas bevezetésben
nem történt meg. Ginsburg Introcluctiója, mely a bibliai isagogilra
anyagának csak egy részét, tt szövegtörténetet, ele még azt is
a régi verziók nélkiil tárgyalja, terjedelemben túlszárnyalja az
összes moclern bevezetéseket, de a moclern irodalom bevamisában
miudnyájuk mögött marad. Az egész müvet terjengősség jellemzi, mely olykor-olykor fárasztóarr hat.
o
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JI.
A »bevezetés« két részre oszlik. Az első rész H fejezetben
tárgyalja a bibliai szöveg külső alakját (l - ll:l), a m:isodik
r[.";z a szöveget magát 1 :; fejezetben (J 14-076). Az utolsó
két fejezet. mely a kéziratok történl'tét 1 !)l q-i g és a rtígi nyom-

tatások ét 152H-ig nyujtja, önálló harmailik résznek tekinthető.
Y égre mellékelve vannak érdekes függelékek, kimerítő tartalomjegyzékek és táblázatok (977 - l 02H).
A bibliai szöyeg külső beoszt:ísának története joemal
»lt•sílálló vonalban« tárgyaltatik és nem időlerres sorre~db~n
ami az áttekintést megnehezítette volna és bi;tossággal jófor~
mán . keresztül sem Yihető. Az első fejezetben megbesz;;li az
egyes könywk egymásutánját. A. legrégibb adatot tartalmazzn.
az ismeretes barajtha b. Bába Bathra 14b, hol azonhan n,
pentateuchus hiányzik. Dc ezen barajtha második idézetébőL
mely n. bibliai könyvek szerzőit nevezi és Mózessel, mint a
tóra szerzöjével kezdődik. ki vehető, hogy a bnrajthn ::\IózPs
öt könyvének sorrendjét is tartalmazta, ha ez nem is idéztetik
mint. már Krochmal (Kerem Chemed V. 57.) megjeg~ezte.
Tehát helytelen, ha G. ezen bnrajtháról a:.:: l. la pou momlja:
»Passing over the Pentateuch about which never has been
any doubt.« Az öt megillát, mely mint a pentateuchus,
a liturgiában is használtatott, épen er.en okból gyaluan a
pentateuchussal egyesítették, így kéziratokban és a legrégibb
nyomtatásokban (még Norzi is). Sorrendjük az egymást követő
ünnepeken való alkalmazásuk sonendje. G .. aki ezt az általánosan ismert tényt nem is említi. egy táblázaton az öt tekercsnek 4 különböző elrendezését, ezen eitérésre való minden megjegyzés nélkül, állítja össze. Világos, hogy az L. melylyel az
V. azonos, a rítus szerint, a III. a sr.erzők időrendje szerint
rendeztetett i a II. is a rítus szerint van rendezve, de Purimmal kezdődik, a IV. az időrenel szerint, csakhogy Kóheleth
Siralmak után áll. Lényegében véve tehát csak két elrendezés
létezik: egy régebbi az időrenel szerint, és egy ujabb a liturgiai
használat szerint, a pentateuchussal kapcsolatban.- A »régehbi
próféták« nem mutatnak semmi eltérést elrendezésükben: n,
»későbbi prófétáknak« ellenben háromféle sorrendjlik nm
(Intr. li .). A legnagyobb variátiókat találni a HagiograplHik
sorrendjében, egyik táblázata szeriut (7. old.) nem kevesebhet
mint nyolczat. De pontosabb megfigyelés azt mutatja. hogy
lényegében csak :3 különböző elrendezés Yehető fel, mPrt ar.
I., II., III. és VIII. csak csekélységekben térnek el egymástúl
és azonosoknak tekinthetők i ép úgy a IV. és V. i aztún még
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ldilön n YI. G. ezek szcrint jo~gal fogadja el a rl>gi kiauáRok
elrendez~seit. melyeket a legtöbb kézirat is mutat.
.A U-Y. fejezethen egymúsubín túrgyaltatnak: a nyilt
é,; zárt pads(i.k. a Yulg;itából szü rm azó beosztás fejezetekre,
a háromé>e~ (palesztinai) és az egyéves (babyloniai) perikopacyclu~ szederjei (9-()í). JI.Iinthogy ezen tárgyról, melyet
nr;í r hosszabb idő óta tanulmányozok, önáll ó értekezést. szándékozam kiadni, nem akarok jelenleg a részletekbe belemenni.
G. a kéziratokból merített gazdag anyagot áttekinthetően
mutatja be és Baert. aki a maszóra ezen pontjával évtizedeken
át 1 ) foglalkozott, alaposan igazítja helyre. FeJtünő csak az,
hogy miért tárg-yalja G. az időrend ellenére a szokásos beoszt:ist fejezetekre a sokkal régebb palesztinai szeclárim-beosztás
előtt. Helyszüke miatt a most következő húrom fejezetet a
Yersbeosztásról. szó- és betüszámról (68-113.) nem is tehetem
megbeszélés tárg)·ává. E kérdésekről írtam e Szemiében
(1896-98.) »Maszoretikus tanulmányok« ez. alatt kiilön értekezést és egy szintén Szemlénkben megjelenendő dolgozatb an
meg>ilágítottam szerzőnk előad<ístH. Az olvasókat a nevezett
dolgozatokra utalva. átmegyünk az előttünk fekvő mü második
réqének megbeszéléséhez.

III.
Miután a »dáges és ráfé« czimű fejezetben (114-1 :3G)
a ráfé-Yonal ;-~::iJ: és más nyugvó b etűk (-,::;~i~ -~N'1) felett
való helyezésének főszabályait meg;illapítja, meggyözően czáfolja a k?ziratokból Ba er-D elitzsch néze tét, hogy dá g es teendő:
J . .:.\I in den szónak kezdő-mássalhangzójába, ha. a megelőző szó
ugyanazon mássalhangzóval végződik, pl. c0~ S:NS (Genesis
~ 1, .'5 -:1), ·~? S:: (Zsolt. 9, 2) stb. 2. Minden mássalhangzó~a
nyugvó sevával ellátott torokhang után, pL :1~?: (G·en. I_?• 1).
;-~~: (Zsolt. 46. 2). ~ Ehből következik, hogy Delitzsch kiJele~
té~e. miszerint cláges található a seváral ellátott gutturalul
után következő consonansban a legjobb kéziratokban. ham1s
' ) Baer már 185 1-ben írta: • Ez volt ugyanis az első a roi maszúrafelrlolgozásunknál , hogy a különbözű, itt-ott szétszórt adatait bet\~- , ~z6-,
vers-, fejezet-számításról stb. rendezzük, tisztába hozzuk és ahol szukseges
volt, jegyzetekkel ellássuk.• (Orient Xlf. 201. jegyz.)
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informáczión alapul. a mely<~rt, amint a szóban forgó rzikk
mutatja, dr. Baer felelős. 'l'eljesen jogosulatlan ujítás tehát.
ha dr. Baer ezt a cbgest az egész héber bibliába bevezeti .
sth. « ( 1~5). 3. ::-ben szó kezdetén, ha el van látva sevával és
.., következik, megelőző magánhangzós szóvég ('"1;-N) után is.
pl. ·Sp~?? '? (Gen. 32, ll). Ez rllen is tesz kifogásokat.
Rendkivül érdekes és fontos a most következő fejezet
a;~, ó-héher helyesirásról (J 37-15 7). Általáno~an elismert
dolog, hogy a sémi irás általában és így a héber sem ismert
ereeletileg maires lectionis-t. Ilyenek a bihliai szövegbe ezek
szerint csak lassanként hatoltak be (Chwolson, ~Die Quiescentes
·~;,N in der althebri:i.ischen Orthograpbie«, a III. nemzetkiizi
orientalista-congressus 2. kötet<~ b en 459. 4 74 és 4 í 8) és Lagarde
szerint (Jegyzetek a Példabeszéelek görög fordításához, -L old ..
:\littheilungen I. 21) még az alexanrlriai versió is matres
lectionis-t n élkülöző sz öyegből folyt. Ez volt állítólag múr
Chajjugnak, a héber nyelvtan atYjának felfogása, kinek állítása
szerint az ő napjaiig (1000 körül) a másoJókra volt bízYa.
hogy tetszésük szerint a bibli a minden s;.:avú t plene >agy
defective írják (J 3 í. old.) . Erre a monstrózus állításra. melyet
Barelowiez hozott forgalomba, más helyütt fogunk Yisszatérni.
Itt csak röviden akarjuk bemutatni a héber belyesirásnak
a legrégibb időkben való fejlődésére felhozott bizonyítékokat.
Az N hiányzására 13 példa idéztl'tik: '/}~~ (Snm. ll. ll) :
l~rt} (II. Sám. 20. 9) stb. A hiányzó mater lectionis · következtében a maszoréták olykor a vocalisatióban is tévedtek.
mely LXX vagy Pesita után helyreállítható: l. TI. Kir.
7, 17 iS~:-11, a hagyomány ~zerint l?~·'!) = 7j~~~1 = ~~?~::-;
(fordítva II. Sám. 11, 1, hol a hagyomány szerint t:':N.,"::~ =
i:'?~~~); 2. Zsolt. 3:1, 7 i;:: (i?.~ hibásan Ex. Ei , H után)
= 1;~ = iN;~ (L Zsolt. 119, s:3): 3. Pl> ld. 3, s. Tt:·S c~:~·7l
= 97.~.'? = 9:~~;~ húsod. Ezen l,!yaníbisok szelltmesek és tetszetű:
<;ek, de nem az, mely szerint Gen.-!. 15 pS CE) = E CNh LXX
alapján. De ez nem bibliai héberség. melyben ez esetben tahin
i':-1' állna, hanem újhéber, melyben ':1 j: NS igen gyakori.
A orrörörröt
talán Ú].héber nyehérzéke tévesztette meg. ami
b
;
palesztinai tanítóknál is elég gyakran fordul elő. l\lost ellentetképen két példát hoz fel, melyekben a maszóra szerint N
eliminálandó: Ex. 5, 7 i~~~N;'\ és IL Sám. ll. 24 c·N:~-:::
~
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Ile a ma-..zörn nem ismerte fel, hogy Zsolt. 75, (j pn).' -N1ll:1 =
pi).' ·•:.:T.
11yak« ugyanif; nem ad itt kellő értelmet. Mint az
N olykor az l.' is dnyelctett, pl. S~ =- Sp ,·~ = p~ (([Uaeso ·az
aram :-zerint). E ··;zerint vi:sszaállítand<i. Amosz ·7, H ,,:vp~·;~
(:-:pe·;, helyett): Zsolt. :!N, H i~~·? ''-'~ helyett; ef. Zsolt. 29.
ll és \erziók): Mieha l. ]ll i!'~~ li-'.:_ helyett); Hó::.ea 7, li
!t:'?: és c~9~ o~~N ·i~~~ helyett). ~ 1\ii:Ltán 7 példát hozott fel
arra, hogy hol cseréltdctt el N és ~·, megkísérli a maszórával
kapcsoLttban bebizonyítani, hogy a ;, eredetileg nem volt
m~ltcr lectionis. 'l'etszE'tűsek: U.en. 2~1. 3-l- NT (maszor. Hzüveg
N;i; = ];,)~~i;.; ib. ~G. :!2 ,.,. ('i_?:) = [,'i)J?~ és hasonlök
<-linshurg itt Lambert 1-Iayernek egy kis füzetére 1 ) utalhatott
Yoln?.. hol szellemesen be van bizonyít•a, hogy so k ;, végü
-;zóbml, melyekben a hagyomány u-t olvastat, a perf. 3. szelll.
tiibh. régi nőnemü alakjúnak maradékai mutatkoznak, pl. Deut.
:21, 7 ,,~7~' tulajdonképen = ;,~~If mint az aramban ;,~~R· A 1 sem szolgált ereeletileg mater lectionisul és a maszóra
adja azon szók üsszeállíttisát, hol szövegünkben a várt 1
hiányzik. A 1 hiánya megmagyarázza pl. az elt('rést ugyanazon szövegben Zsolt. 14. 7 S~:if: ,"1_P;tt;; és 53, 7 '?Nitt': ni:v~•;.
I l. Sám. 22. :26 w'~n -;~~ és Zsolt. l H, 2 fi o•r"n -~~· ~ámuelben
olvasták "":~? és inseráltak ~-ot, mig Zsolt.-ban ·??-nak olvastál\.
.á. szóvégi 1 hiányozásának typikus példáit :tdja a következők
ben: Gen. :3.). 26 •tS·; Ex. ltl, lG N:1; Num. T3, 7 :1~··1;
Deut. :32, :3H ','i', hol minclenütt többesszám olvasandó, mintba
1 :lUna "'gükön. Tovúbbá hangsulyozza, hogy az eg~·esszám
:l. személyének ragja eredetileg :"1-vel, nem l-val jelöltetett. 7 oldaJon tárgyalja a '-ot, mint mater lectionis-t (150-1!57).
Főképen azt bangsulyozza, hogy a többesszám ragja D és
nem D' - volt és hogy a hiphil is · nrlkül iratott. A maszóra
ezt nem ismerte fel minclig és nehézségeket teremtett. A status
const. pl uralis is eleintén · nélkül imtott; innen van az eltérés
IL Sám. 5, !i r•~o~;, :~i' és l. Krónika J l, 4 ':!lf' közt (154);
1J. Kir. 2:>, 24 ':!?!!?. és ,J erem. 40, ~~ 'ii.:lP,I? között. Ezen
példákat szerintünk. nem helyesen választotta, mm-t ezek azon
jelenséggel függnek össze, hogy a betiik egy szóban heJ,,·et
cserélnek és hogy 1 '-al felcseréltetik. I~. pl. Ex. ll, !í 1:"1~~
') Cn r, séri e de Qeré KetilJ, étude grammaticale, J'aris !891.
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szcbirin ~ir"?; 37, 8 kethib 1nnp, keré ~·m:.:p, a a kethib-ben
a ,, elé került és 1-vá vált. Számos hasonló példa található
a l~eré-k~e~. A_z említett ,.,~n~·~ (Zsolt. 14, 7 és ,i\:V~'; ib 53, 7)
talan szmten 1g:r magyarazható. - A l.:í6. oldalon (2. sor)
a hasznavehe.tetle~né vált tóra-példányok egy tudósnál való
elásására MaiiDomdes helyett a régebbi forrás b. Megilla 26b
idézendő.

Arról nincsen véleményeltérés, hogy a biblia szövecre
legrégibb alakjában scriptio continna-ban volt 'irva. A szók;a
való bontásnál itt-ott hiba eshetett (nyomok még a maszoretikus
szövegben, pl. I. Kir. 20, 3:l stb.) és e pontban · nem egy
különbség van az alexandriai fordítás és a ma~zoretikus szöven
között, melyekből 15 feltünő, a maszoretikus szövegre kedv~~
zőtlen példát tartalmazó táblázat állíttatik össze. A kritika
tehát fel van jogosítva, hogy ezen segédeszközökkel nehéz
helyek megvilágítására még akkor is éljen, ha a régi verziók
a szókra való új felbontást nem támogatják. Nagyon megvesztegetök a következők: Gen. 49, 19. 20 maszoretikus szöveg
~!<:'~?. : ?~? bontsd fel -!-?~ : c~~P,: I. Kir. 19, 21 masz. szöv.
-~~~~ D~~~· bontsd fel ·t;';·~~ S~;? (160. old.). Hozzá teszek
egyet, mely Luzzatto S. D.-~ól származik: J es. lU, 2 !.i S~ -~~!
CQ'?-?~ nem ad értelm~t, Dr1•':>:i1 arra~ },~)'ÓfWlOV; de l.Ja íÚ
bontjuk fel on: '?;:!-) ?~ ·~~)· megszünik a nehézség. A régi
tanuktól támogatott eltérő szófelosztás a Hebrew Bible-ben
S":: = ~l':"1S )''ll-szal (sokkal héberesebb volna • ..,1S T:>), a
többi 7"j = •'? :"1Ni;-val jelöltetett (1.)8-162).
A végbetük korának kérdését két oldalon intézi el
(163-1G4). Két tabellát ad, melyekből kitünik, hogy a masz.
szövegben is vannak végbetük a szó közepén és fordítva.
továbbá, hogy a LXX szók elválasztását ismeri a végbetük
ellenére. Utalok 1894-ben megjelent iratom: »Tanulmányok a
bibliai bevezetés körébő]« 8fi-\l0. lapjaira, hol bebizonyítottam, hogy a végbetüket az első század fordultáig gyakran
vegyest is basználták és hogy ezeket a talmudban amiatt
nevezték j~ll;r" (nem ;>~:r"::J)-nak, hogy ezéJozzanak végbetüi.
rendeltetésükre és hogy ezen alkalmazásukat az emlékezetbe
bevéssék. Ereeletileg ugyanis nem jelentette j~li;~ : 1~:0 i? =
»prófétácltól«, hanem: = 1~0 i? »a végbetüdröl«, mert a li-t
ügy ejtették ki, mint a O betüt.
1\'L~GYAR-Zsmó SzEMLE. 1899. lY. FvzET.
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Az abbr0viatudkat túrg:yn.lja U. a ] !);)-170. oldalakon.

}~ rtéke;; itt is a kéziratok szobísthól való tudósítás. »Az üres

hely últalahan pontokkal >an kitöltn', vagy pedig befejezetlen
~J~tiikkel.
); émely kézirat a következő sz ó egy-két betiijét
n·Ja. mely nzbín a következő sorban ujra íratik, mrísok a sorban
ki nem férö betüket a szélére vagy inkább fölébe, a .,g.
magasságba és nem a szélességbe teszik. pl. Levit. 1:5, 317.~~~
Következik Hl typikns példa. melyeket vag,· a régi verziók
támogatunk. vagy csak coniectura indicaL Ex. 8, 3 javítása
~?~'-ból ~?~ ' :1~:-']'-ra csak rosszabbítás, mert akkor az előbbi
mondattal . Y~ló összefüggésben más .szórendben így kellene
lenni: .i~:-:· ·;·';~ -=~ ~t?-'~.!1 és nem: '"'"~ -~N i11:1' ilt'~::l. Azon
kérdést. vajjon a bibliában voltak-e il1~il 't:'N'\ Perles F. fényes
ötletekben gazdag, :.A.nalekten zur Texthitik des Alten
Testaments« (München 189i5) czimi.i. munkájában tárg)·alta,
melyhez a Revue des Etudes Juives-ben (XXXI. 154-167)
néhány pótló megjegyzést nyujtottam. Röviden utalunk ezen
dolgoza tokra.
A másoló-hibáknak egyik régi forrása a homoioteletdon,
mely a bibliaszö>egben is sok kárt okozott (171-182).
~liután szerző a codexekből 8 idevágó esetet hozott fel, íg~·
folytatja: »Ezeket a példákat majdnem a végtelenbe lehetne
szaporítani. Ha az ezen okra visszamenő kiesések a héber
szövegböl nemcsak a legrégibb kéziratban fordulnak elő , hanem
folytatódnak a különböző századokban és különböző országokban készült kéziratokban, és épígy megjelennek a legrégibb
codexben. melyet emberi kéz másolt, akkor egészen bizonyos,
hogy a hibák ezen forrása müköclésben volt azon kéziratok
készülésénél is, melyek megelőzték azokat, a melyeket most
bírunk. Ezen régibb kéziratok nem létezvén, nincs más módunk.
mint az. hogy gondosan vizsgáljuk a régi fordításokat, a melyek
oly héber recensióból folytak, amely több mint ezer évvel
idősebb a maszor. sz öveg létező legrégibb kéziratánál « (17 3).
Ezt az állítást a J;XX·ből vett 12 példával illusztrálja
(,J ózsuából li, Birákból 2, Sámuelből 3, Királyokból 1).1)
[. Kir. H, lli a LXX és Jl. Krónika 6, G szerint egészíttessék
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ki (174). De a párhuzamos hely a Krónikából g'·ena1·t·1 .
LXX
1HZODJl
.
't,o ereJet.
· · mely ügy mint a Pesita ayakran
J
"
...
a , ._a

b ~zamos.
'
h eye,
l kb o"l veszi· a k'Iegeszíté~t.
,
.. példán
" (2 ,Józsuápal
Ot
bol, lr B1rákbol, 2 Sámuelből) mutatia
az
ell
k
...
't
h
J
'
en ezoJe , ogv
a, LX;"'{ h~mowteleuton folytán többet-kevesebbet kihagyott.;)
G... (178), Jozsua
(21, 36 és 37) két versének ~al'd'
, me ll ett
,
' o 1saga
dont, bar meg a codexele egyhangu adata, - azoké is, melyek
ezen verseket a szövegbe felveszik - miszerint Józsua ö5ti
verset
számlál és . hogy a versek közepe 13 , -96 (s nem 2-.),
.
amm~ t!8 . ~· mondJa). ezen feltevésnek ellentmond, amint már
~orzi megJegyezte. G. azt hiszi, hogy a 65ü-os versszám ecry
más maszoréta iskolához tartozik. De hol található a 658-~·s
szám, melynek szintén valahol lenni kellene? A kiesett szavak
~iegés~.í~~s~t, a L._RX szerint G-. a Hebrew Bible jegyzeteiben
Y"il~ roVIdltessel Jelöli.
.. .. A. »keré és kethib « -ről szóló fejezet (183-186) soványan
utott h _Osak annak megállapítását találjuk, hogy ezek három
alakban JUtottak ránk a MSS szegélyein, külön sorozatban
-és külömböző szempontok szerinti összeállításban a maszóramüvekben, továbbá, hogy a codexek egymástól erősen eltérnek
úgy hogy az összes kethib-keré csak az összes :i\ISS átkuta~
tása után állapítható meg. A rendelkezésére álló kéziratokból
G. ezeket feljegyzi és így többet nyujt, mint a többi kiadások.
A kethib-keré eredetéről, az egyes könyvekre való eloszlásukról stb., amiről már Elia Levita is értekezett a M:aszóreth
Hamaszóreth 3. előszavában, úgyszólván semmit sem tudunk
meg. M:éltánylandó azon ujítás, hogy a kérdéses esetekben a,
szöveg mássalhangzói hangzó nélkül hagyatnak és a jegyzetekben először a kethib, azután a keri (helyesebben ,.:1~. mint
;,-~~ part. pass. peal, épúgy mint ~'J}~) szerint pontoztatnak.
Ez eljárást G., mint kiadásából látom, csak ott követi, ahol
a keré és kethib olvasásmódja között külömbség van, különben
az illető szó már a szövegben Yan vocalisálva. Pl. NS), r. Sám.
T

•

' ) Javitsd p. 176: C'TI?tf·~ ..,~,~~: OT~~;~· ra, i.~/~·~ (a , dágessal);
il~~ (a ~ dágessal); :1J,~~~ (il dágessal) ;

'j},'2!

13P.'t;Jin olv. 1Jl/,

;,~nS~il <S

30 helyett olv .... 29,

T;,: 28; p.

dáge; nélkül). 172.

(p dáges);
dáges nélkül)

'J~';]·ra, ii2~2

il?,~~·~ (ü-ban dáges); p. 177 : lbll (ö-ben dáges);

') Ms. Oriental 2091 a Eritisch Museumban nem kevesebb, mint
43 példáját mutatja a homoioteleuton által elkövetett hibáknak.
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lap~:

fent Jerem.

176, 8 Józsua 24, 6 olv. 24, 4.
22*

ar,

1>1>. 111,.\\J ],,\,l()S,

:!,

:1. mihez a jegyr,etben ':P ;S; :í.ll; ~. 14.: ~Stt?• jegyzet

i':'t;'~; U en. 4n. ll ,-, -·~·. jegyz.et '"P ii't Ahol tehát a keré
('s:tk a~ orthographiai sajMsúgot javítja, a vocalisatió a szöveghen adatik. l g) vélem G. eljárástH értelmezhetni. Nem é~·tem
a k~hctkezőt: l. Rtím. l. 1í. s;.iiveg: i~~~:. je[l:yzet 'iP 1~~~tp·
Ha itt a kethib é::; keré között nemcsak az írásban, hanem
az olYas:isban is van külömbség, miért vocalisálja G. elve
ellen a szöYeget magát? T. Krónika 12, :39 a szövegben ~ll
:"1·-c·. a jegyzetben '"P n·~~~· ~·n;, ,;·;~.;; mi a külömbség in'?c•
és n••t:• között. hogy az első a szövegben van vocalisálva, az
utóhhi nincs? l\fiért van .Tób H. 2. '0:,~1 a szövegben vocalistí.ha és a jegyzet megjegyzi ·~p ·0;~1· ~Íg .Tesaja :3, lG n:1~j
a szöyegben nincs vocalisúlva s a jegyzetben 'iP n1·~~ ~·n;, Ji11~~
:Ul? :Jiindkét esetben a 1 és ' közötti külömbségről _van szó.
J ób :n. 11. hiányzik N'~l fölül a eireell us masoreticus és u. o.
31:', JI. :•n: 1i~.·. .sajtóhiba. Jób :Hl, 26. a jegyzetben áll iOH
:•r: ~o:: ~N. Honnan veszi Rzerző a jogosultságot iot~ alak
feltétel~;éséhez. midőn Ohaggaj 2, 12. io~~?· Ezechie] 16, 8.
·:;j:;; és Ruth :1, !l. 9~~~ áll. T:in csak nem Baernek kiadásáb·;;1 a 70. old. a J Ób.ból idézett io~~-hoz tett kérdőjeléből?
A keré-kkel összefüggésben vannak a Szevirin (187-HJG),
mclyek több esetben a szöveg eredeti olvasásmódját őrizték meg.
által nyomatékosan megvédett nézethez csatlaEzen Geicrcr
0
kozunk. .A_ Szevirin (j•-•::o = úgy hinnő~) az eredeti olvasásmódot tarthatták meg: Gen. 49, B i)! ('?l! helyett), amint azt
kéziratok, szamaritán szöveg, ünkelosz LXX. Syr. és Vulgata
olvassúk; Ex. G, 27. 0'":i0 )·'iN~ (D'i:il;'l? helyett); ib. 25, 39.
(~t:;)!'
11•).' Num.•••
·~3 ' 8 • l'lii'M
es
.>('> ,·31 • •.,;.,,.1'1
~~,
•
• - '00
•• (n1i'it,, 'jOO h.)
sth~"-\. Szcvi·~;~~ m~l;~k beható szövegkritikáról tanuskodnak,
lassanként leszorultak és egészen mellőztettek. J akob ben
..
sak- 200 ''i'"D-t
ismert ' melveket
Frensdorff,
Masora
( 'l1aJllll
C
l ·
" ,
.
'[
.\ a<rna .I ..·>('9
) )~-a·>~1 .3 . csak gyi.i]'tött ' de nem bovrtett, Gmsb.
~·lle~ben körülbelül :150-et jegyzett fel, ami tekintélyes növekedl-sr(íl tanuskodik. Ezek a j'J!l::~-ből, mint gyülöletből gy~kran
newzték, és a codexekből még kiegészíthetők volnának. N e~ ely
i'"'::D mtis bibliakéziratban mint 'iP szerepel és megfor~htva.
}<}~ért G. azt véli: »Ebbül látható, hogy ugy:1nazt a vanans_t.
melyet az egyik maszoréta iskola Ke1·é-nek nevez, egy . maf\
iskola Szeliir-nek ne>ezi. « De talán csak az idevonatkozó Jegy-
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zetek fölcseréléséről van szó. Mindenesetre G. teljes dicséretet
ér_deme~, ho~y a Szevirinnek érvényt szerzett és jegyzeteiben
mmdenutt folvette. Baer csak a végén adta azokat. A Hahnféle biblia (új lenyomat Lipcse 1893.) csak két Szevirint hoz
a lapszélen, melyeket Letteris is (az angol biblia-társulat elterjedt bibliájában) utánnyomott.
Igen tanulságos a Maarbae (nyugatiak = palesztinaiak)
és a Maclinehae (keletiek = babyloniaiak) közötti eltérések
összeállítása és megbeszélése. Itt (197- 240.) G. az anyago t
nemcsak szaporította a kéziratok ból, hanem amennyire e pont
fölött itélhetek, kritikailag rendezte és szövegkiadásának nehány
jegyzetét jav1totta. Tudvalevőleg a mi kiadásaink a palesztinai
recensiót követik. A zsidóság az írott tanban a palesztinaiak
tekintélyét, a szóbeli tanban a babyloniaiakét (babyloni
talmud) ismeri el, ami e két nagy alkotás történetére élénk
világot vet.
Ezen előadáshoz helyesen csatlakozik a Ben-Aser és
Ben-Naftali közötti eltérések leírása. G. megtámadja a Levita
óta uralkodó véleményt, hogy a mi szövegeink a Ben-Aser
és a nyugatiak recensióját képezik, mert találhatók benne
Ben-Naftali olvasásmódjai is. Ép ily kevéssé osztályozhatók a
kéziratok, ha esetleg Ben-Aser, vagy Ben-Naftali olvasúsát
mutatják.I) G. a legapróbb részletekig beható ismertetését adja
a két iskolafő közötti eltérésnek: J. ·:n;•t:~· (250- 54.): ::2. az
S;,~ tő különböző alakjai (255-63.). A ké:1.iratok és régi nyom:Lsok tekintetbe vételével az összes helyekre kiterjeszkedő
tárgyalás azon új tényt deríti ki, hogy ttílnyomó részben
Ben-Naftali olvasása van elfogadva. :). c•-J alakjai (264-GG);
4. A dáges D'l"::l-ban (26±-63); 5. a :l- és S-dal ellátott szavak, melyeket ' követ (265 - 26fl. pl. S~;~·:7 vagy S~;~"; stb.)
G. A dáges használatáról a l"i::::m:-nál bizonyos foltételek mellett
gondos tá.blúzat következik a két iskolafő közötti eltérésről és
egy synaptikus sorozata a D.ikduke-Hateamim szabályainak.
A kéziratok összehasonlításának eredményét G. maga \1 pontban
foglalja össze (285-86). Elitéli a Baer-Strack-féle kiadást.
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mint amely \ll'l11 feld nwg a kézirati hagyománynak. Rz utal:íssal 11\l'g kell elégednünk. Clin~burg 1így itt, nlint e »Bevezetés« tiibbi részeiben is néh:íny maszódnak, melyPket »The
Jlasurah<t czimil thesamusában lcnyomtatott, forrását adja
nwg. A. klirctkező fejezdet: »'l'he ::\fasorah« ... mely 5 szakaszb6l s az .i-ik ismét l il a ]szakaszból lHl, ki.ilön fejezetben
t:irgyaljuk.
IY.

Egy compositioualis hiba folytán a maszórát tárgyaló
szakaszban oly anyag kerül szóba, mely már előbb is tárgyaltatott. Hasonlítsuk össze a :!. als;mkaszt »A mássalhangzók
feloszhba sza,akra« a III. fejezettel: »A szavakra való osztás«;
a :l. alszakaszt ».A. \rgbeti.ik behozása «a IV. fejezettel: »A kettős
és Yégbeti.ik• : a 4. alszakaszt »A ma tres lectionis behozatala«
a Il. fejezettel »Az orthographia«. Yalóban érthetetlen előttünk,
hogy miért ne tartozzanak a maszórához a VII. f. »A Keré
és Krthib«; a YIII. f. »A Szevirinnek nevezett olvasásmódok«;
a IX. f. »A nyugati és keleti recensiók« a X. f. »A Ben-.A.ser
és Ben-:Naftali közötti eltérések«, mint ez G.-nél abból látszik,
hogy e kérdéseket a maszóra előtt tügyalja. E szakaszok összevonüsával nemcsak teret takarított volna meg, hanem a feldolgozott anyag is <ittekinthetőbb lett volna.
Első sorban a négyzetirás bevezetéséről van szó (:277 -296).
De miután e kérdésről az 18H4-ben megjelent, Ginsburg által
azonban figYelembe nem vett s az irodalom felsorolásában
295. old. l jegyzetben sem említett müvemben: ,,zm EinJeitung
in die H. Sch.« 48-80. ll. kimerítően beszéltem, általánossághan utalok az adott tárgyalásra és itt csak néhány javításra szorítkozom. Hamis azon állíbis (287 1.), hogy R. Jehuda
L mely név alatt a patriarcha értetik, időszámításunk szerintí
140- J G:3. években virágzott é 3 hogy R. X a th annak egy Halacha-gyüjteménye »l\fisna vagy Toszetta d. R. N.« czím alatt
ismeretes volna. G. valószinűleg az »Aboth di R. Nathán•-ra
!-!Ondol; I . .Juda patriarcha pedig legkorábban ha lHCJ-ben
halt meg s J 40-ben még nem volt patriarcha. - Mar Ukba
habyloniai s nem palesztinai volt, mint az olvasó 288. old.
·L sor ntán gondolhatná. - A régi héber irást valószínüteg
j'li,-Ilak és uem j'l-'"'-nak hívták, tehát legalább a yv-: olvasá~
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k
hogy a l assu at1rasnal az UJ quadratir'1sba h'b 'k
1 a- csnsz 1atta.
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'
br. Gmshurg tbbb helyet mutat (•J!Jl-·)9fi) h 1
· ..
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, ,
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- · J
0 a lll SZO\'Cgunkben N.. es
'· a b etu·1;:
. n,
. . • .es, !j, ' és ~ fölcseréltettel·.
· '· me1·t. eze"a ré~i, phomcz1aJ Irasban hasonlók voltak. Tsmeretes Luzzatto
gyamtasa, hogy J es. ll, 15. ·m· ie~)!:: állhatott és nem ·• ie';:::.
Miután a szóbeosztás keletkezését és néhám eltérést e
pontban megérintett (296-~7), üjból a \égbetük bevezetés~nek ..kérdés~t tárgyalja (297 -9~). ::\Iiután utalunk ríjból
tobbszor emhtett munkánkra 100- 101· . l., amel· t'l'} f eJ't ege
seklcel Ginsburg nagyobbrészt megegyezik. javítsuk ki a' 2\!8.
old. idézetet, hog.'· PMll' 'i SN·r"~· 'i ü\!1.::1 helyett SNli.)C' ::· oc•:
pmt• ~:l olvasandó. A fordítás: »R. J eremia mondta R. Sámuel
nevében, alci rnondta R. Izsák nevében« javítandó »Izsák fia«
mert pn~' :l"' j . .M egilla 71 cl. :i :5 sajtóhiba, e helyett pn;:· -:::
,:\z után a mat1·es lectionis bevezetéséről sz ól röviden s azt a
több mint merész állítást koczkáztatja, hogy ez czÍ\'Ódást idézett
€lő a szadduceusok és farizeusok között. (?)
>

Következik az ?í. alszakasz, melyben ».d. héber sziivr"
és a Septuaginta mássalhangzói~ felirattal a :100-46H olel
l :l fejezetben főképpen a maszoretikus adatok a talnnulböl és
mi<lrás-ból vannak összegyüjtve és megbeszél ve. A Septuaginttíról
kevésbbé van szó, csak egy hely van az Aristeas levélből és a
talmudból lefordítva. A zsidók változó magoktart<is~iról a görög
bibliafordításhoz és a gör!Jg nyelvhez általában Joel értekezett
»Blicke in die Re!igionsgeschichte« ez. müvében I. l -42., amire
utalni kell. A LXX a talmud :iltal említett eltéréseinek fü""Pléke, melyet Ginsburg :w2. l. igr-r, uem található. E szö "S'z~
hiányzik a :io:~. l. ~. sor. Ginsburg kifejti, hogy az iskolák
elterjcdé:;r n bibliai szövcg megállapít<istihoz vezetett é,; ez
kLilönösen a szamaritán s görög versio ellen idnyult. Hár az
iskolák történetéről több dolgozat lt~tezik, Ginsburg rlirid rWadüsában mégis több hibát kö>et el. A :J0-1:. old. lent
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,.;z6,:;zerint ezt mondja: Simon ben Setach (80. Kr. eWtt)
maga,:;abb iskoltikat vagyis akadémi<ikat alapított mii1Lien
nagyobb Yidéki városban és elrendelte, hogy nlinden 16 é1'es
fiatal ember hitogassa azokat (J er. Ket hub. VIII. l L.).
.dz iuézett helyen erről sz<í sincs, mert csak az áll, hop:y
Simon ~- S .. három intézményt létesített, ezek közül az egyik.
-:::c;, ;,•::'; r.::i;!1;, i11p1;·,,;, ~:"l't.:' »hogy a gyermekek népiskolába
jürjanak«. » ~fagasabb iskolákról vagy akadémiákról« nincs ~mí;
mil;;épen is lehetett volna elrendelni, hogy minden lG éves
ifju akadémiát lütogasson? Ez annyit jelentene, mintha manapság elrendelnék, hogy minclen ifju látogassa az egyetemet.
A miről szerző szól, az b. Bába Bathra 21a található, hol a
népiskolák (nem felső iskolák) behozatala Jósua b. Gamalának,
Josephus kortársának, érdeméül van betudva, aki azt is elrendelte, hogy a gyermekek már 6-7 éves korukban menjenek
iskolába és nem 16 éves korukban, mint az megtörtént, mert
a felnőttek tanítóik iránt engedetlenek voltak. Simon b. 8-ról
b. Kiddusin 66a van szó, mint aki a tant újra helyreállította,
miután Jannai a tudósokat megölette. J avítancló az idézet
30;). old. 2. j. Peszáchírn 12a 112a-ra, továbbá a 305. lapon
idézett helyek nem fedezik a szöveg állítását.
Thfiután a - véleményem szerint kielégítően még nem
magyarázott - c·-:::10 N:p~ és o•-:::10 _,,"l-'·ról volt szó Geiger
felfogása szerint, 309-316 ll. a lecta sed non scripta és
317 - 319 ll. a scripta sed non lecta kerülnek tárgyalás alá.
II. Sám. 8, 3-ról a » ~Iasoretische l!ntersuchungen«-ban először
általam kimondott vélemény van felhozva, természetesen hallgatagon, minthogy G. csak a tudománynyal törődi·k, nem pedig
a szerzőkkel. II. Sám. 18, 20-ról azon véleménynek adt'am
kifejezést, hogy az eredeti szöveg a kethib, de i:! helyett F
csuszott be, amit egy jegyzet, p NS1 :!'il.:l P formán kijavított.
De e jegyzetet félreértették és úgy fogták fel, mintha a nem
irott p is olvasandó volna. Elfogadható azon gyanítás (310. l.),
hogy Jeremiás 31, :)7 (s nem 38) üN:! (= 0'~?) ON;-nek dittographiája.
A puncta extraordinaria-kat illetőleg (:318-334) U.
nagyjában elfogadta nézeteimet, melyeket a » Masoretische
Untersuchungen«-ban előadtam és így röviden végezhetek
A rendkivüli pontok korára vonatkozólag »Tanulmányaimban«

97-102. értekeztem. hol néhány pótl'kk 1 .
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A 1\f'négy lebegő
betü keletkezését melyről 3"4 ., 'l
,
.
'
a -·>"i: van
szo, a ».r_nasoretische Untersuchungen« 46 1 e's T
l ·
, .
· ·
" anu manyok
91. l. probaltam magyarázni. Nevezetesen arra utaltam ho
a talmud nem ismeri a lebeCTő
l-'-t Jób 38 ' 13 • b an és .cryamo
tot~a~, hogy keletk~zését egy rosszul értett jegyzetnek k~szün
het~, 1lyenformán :"1'1?ii ü')llt'~r" ·~ ')!, melyet ügy értettek, hoCTy
0
»mmdkét ll a ü')llt'-:r"_ban lebeCTo «' holott csak a zt mon dJa.
' h ogy
az li a más~-~i\ i:l')llt'.,~.ban lebeg. A lebegó :;,• Zsolt. 80. 14.
~gy_ nagyT_aJw~,_) mely ered~tileg a zsoltárok középső betlijét
.Jelezte K1ddusm 30a sz~rmt. De miután a betük száma
páratlan, úgy mondtfk :"1'1?ii r:;,~,,, s ezt hibásan ügy értették,
hogy az »).l, lebeg «. _Ep így lehetne Birák 18, 30-ban a lebegő
nun eredetet egy i'i;!1n :"lit';~~ '; jegyzetre visszavezetni.2) Tehát
cs~k Jób 35, 1~-n~l kell föltenni.i.nk, hogy valamely mtisoló egy
mmta-codex-sze valt példányban az elfeledett li-t utólaCT a sor
fölé irta, ami azután így is maradt. Bővebb megok;lást az
említett helyeken. G. tőlem csak egy fordítási hibát fogadott
el, amennyiben e szavakat •SN;, il'~ Swn ;,;~ 1·r"·~ (I. Kir. k.
l
:34.) így fordítja: »N apjaiban (Achabéban) építette Oh ié l
Eh házából Jerichót« helyesen »a Béth-Élből való Ohiél«.
Felti.i.nő, hogy G. szakása ellenére, melytől csak kivételesen
tér· el, itt a jegyzetekben (:342, 2., 343, l. és 2.; 344, l. és
:346, 1.) a héber idézetek helyét ugyancsak héberül adja.
G., aki mindent lefordít, nem számít talán oly olvasókra, kik

g!

?•.

.
') Figyelemre méltó, hogy Felix Pratensis {!517) rabbinikus bibliáJában tényleg "'ll'~·ban egy Ain maiusculum áll, mint G. 340. említi.
') Königsberger művében: >Aus Masorah- und Talmudkritikc azt
az ellenvetést teszi fejtegetéseim ellen, hogy hiszem-e, hogy Jonathan
tényleg Mózes unokája volt? D~ polemiáját a Birák könyvének szerzöje
ellen kellett volna fordítania, mert 20, 28. sze1·int ~oz valószinüle~or e
véleményen volt.
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ily idézetcket önállóan dohaslratnánnJc Az ülevonatkozó
talmudi helyek magyadznt:ít illetőleg L 1\Ias. 1·nters. !)(i .
kiilönösen a G. által a :H l. l. jegyz. iclézettekhrz. Nimon
h .• Jot>ldj·nak ·~i't!"'-rp (t4ene:>is :rl. 4.) vonat.kozó szavaihan
- ~·
.... _. ~--·"J ., 1.,,j,.,,. ~~
·'"'"'i,
..,,...
.,.,L., a .... c,, s"o' nem
·- 1 ,,,j_,
... ;,, .,., .. , ~,.,."..
\ir')F\i.)l
..ol
yj];(gos. ],fa~Ol'. rnters. 23. :Í::l7,~-t gyanította m, de ma már
ezt nem tartom ntlószinünt>k. Bacher elő ttem már régebben
azon nézetének adott kifrjezést. hogy itt 1;1•:l ,,s,_t kell
olYasni. Azt hiszem, eredetileg csak ,:lS,, állott, mely egyenlő
jelentésii n·o~ ,, hagyományozás«-sal, mint ez b. Nazir 30a-ból
kitiinik s ~.. ,.: csak magyarázó glossa.
A nun incersae-ről (:142-345) G. is a régi nézetet
hozza föl. :N' ézetemet, hogy e fordított nun-ok csak a H. században lettek bevezetve, mig eredetileg Numeri 10, 35. 3(i. és
,Z.;;oJt. 107. 2:1-28. 40. csak pontok állottak és hogy ; 11p;-ból
Yall rövidítve. mint ;;; .1ii1i1~-ból és O n~1r10-ból, G. nem tartotta
ml'~említésre méltónak, bár oly tudós, mint Neubauer, ki e
nézetet még bizonyítékkal is túmogatta, azt Kol um bustojásnak nyilvánította (.Tewisb Quarterly Review ITJ. l189Jl
?j ..j. O). Hamis G. állítása, hogy l. .Juda p~triarcha ~o~ d ta
volna. hogy a tóra 7 könyvből áll (~43.). A Jegyzetben 1dezett
két helyen erről mi sem áll és ezt egy arnóra m_ondta a

··=--· ..

).'.,1·1.,..
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patriarcha Yéleményének alapjün, mint Sa~b~th,.,~b~.~~ne~
1":: i' :it.::. mint :;4.'3. l. ad va van, hol ezenkiv nl - :l 1 ~ -- kJeO'észítendéí) olvasható. G. hivatkozik (342, l. j.) Szifré Nu;erira (22a Friedmann) és nem jegyzi ~eg a nehézséget, melyet
e hely nyujt. Ott ugyanis ez üll: ,sv~~~ 1'').1 ,,p; )'1~n ))o;:~ '•1' 1
,,p; '1~,~ tt•"-: ,.,,, ,~~ '::~·, ,,~,p~ n1 n'n ~,Stt· ·;~~ ~rc~s~,
0 S~·~s~

,,Sv

11:1pr.: m n·~ NS!t' ·;~~ nrcr.:Sr-1. Ugyanazon magyarazat tehat eg.y
helyen kétszer! Egyszer névtelenül s azután Simon (~ . .Toc~a.l)
nevében. Talán a szöveg hibüs és b. Sabbath llöa sze,rmt,
hol ugyanezen barajtha idéztetik, javítandó, úgy hogy ez alln~
"i1::lr1'' ·~·r.
11 n~t~•!:J ~i'.i1).' "'I:N (!t'"i
helyett) J":i!t'" ·
ott: n..."'"'~"
'l' -- -•
l' - '1:?Ji'T1!t'
J
,

Kielégítőbb magyarázatot köszönettel fogadnf'k el.
. .
::\[iután a VIlf.. a]szakaszban (346-7) az euphemiS~'lkns
, 'l van szo,
, m 1·nt pl · n;SJ!t'' =: n;:l:l!t'' stb., szerzo »a
olvasasro
,
f
·
·
't,
·
unk tárgyalásúra
tér , á t. 3 soroza t van :
SZO enm JaVI asa1«· c•
. ,
.
Mechilta
a~Ja
(l
1);
2.
Szlfre
:!2
b
(7);
.t 'ranclmma Exodus
1

1: · 7 (17). .Ta~kut _J· §. 247 1) a ::\I echiltúból ered, de egy
'l ·ikkun Szófenm luesett. amely ok alapjún G. e sorozatot
i)nállönak tekinti. Xyomatékosan kell hangsulyoznom . hogy
er edetileg :11mCJ n~~-t mondtak mint azt Mechilta és Szifré
t anusítjúk Tancln~ma is következetesen : 1r1::n 1n;;jc,• NS~ mondja
é~ csak a bevezetesben van: '!t';N 0'"'1;;10 pp•n N1,it.:l : ,,,: , 1n;::1
n'?1iJn no;::. Nőt Ben-.A.ser is azt mondja: (Dikduke Rateamim
H. L): o··~10 "1;'::l n1·~·}S 0"1~,, (1. az egész hely javítását
)la,s. Unters. p. 49.) és tényleg következetesen e mükifejezést
használja: :11.i1::l~ ,;':lit' NSN. Ha tehát a maszóra csak pp·n i>'"
0'.~10-ról beszél, még mindig kétes. hogy itt valódi emendatiókra, tehát tudatos javításokra kell-e gondolni, mint G. er ő~en
állítja. N agyon tetszetős Pinsker gyanítás a. hogy régi időben
csak l l »útirást « ism ertek, mint a .Mechilta és ezekből tévedés
folytán (N' = ii') 18 lett (Kerem Chemed IX. 52). G. e rendszerébe nem in eszkedő véleményt nPm említi. E kérdést kimerítően tárgyalja, hogy bebizonyítsa, hogy itt szándékos
szövegváltoztatással van dolgunk (3-± 7 -63 s nem 3 19, mint
a tárgymutatóban áll). C'sak nehány megjegyzést teszek. Hogy
ne essem ismétlésbe, utalok 11as. l:nters. 00. l., hol a :Numcri
11. J 5; l\Ialeach l. 12 : Zecbarja 2. 12 és II. Sám. Hi. 12
»javításai« tárgyaltatnak Hogy nem minden Tikkun Szóferim
tényleges javítás, kitetszik )[um. 12, J 2-ből, hol kétségtelenül
szövegünk az eredeti. mm-t '1;1 ~.~N t:JI'I·~ ,,,N~: •t:•N hasonlat és
jobban illik a z összefüggésbe, mint S:w1 1;1:~ i:lii·~ 1~~~: ·c•N
1;ilt':i ~~ii, ami közelebbről megtekintve, képtelenség. Eppen így
.Jerem. 2, ll. iii:l? jobban illik az összefüggésbe, mint '!1:7,
amint az első féivers mutatja. Ugyanez áll Zsolt. JOli, 20.
hol i:lJi:l? szintén nem lehet utólagos ja>ítás.
'M:iután G. néhány ismt•rt példát hozott fel »az lsten
iránti tiszteletlen kifejezések « eltáYolítúsára. részletesen t.írgyalja a szövegYáltoztatást, melyet a tetragramm szentsé_g~" és
tisztelete előidézett (3fi7 _q~J). Il. Sámuel :) , 19-2->. ~s
I. Krónika 1-± 1 0-1 ('i.· továbbá Il. Sámuel li. ~)., 1 1.. l t·
és I . Jii
v· .'
on1·k a ' J 3 , l 2 ., '1 -...• ,. 1 fi · f· J · stb. összehasonlíttí.s<ibúl
·

lJebizonyítja, hogy n~n' helyettetiíttetik o·~S~ által. . Erdc~es,
lJOgy a. ~n·-val kezdődő nevek. mint ;n~~i>' stb .. az lstenneue

--

' ) G. a szövegben (:l49)
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1. •-ot említ s a jegyzethen ·~· :-; (?).
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nlló tekintethűl gyahan 1'-val kezdődő névre lettek ál változtatva. mint iii~1' stb. Szerző itt igen alapos. ~em kevésbbé a
:"'1SS:'1 ~ZLÍ tárgyaltisában, 'alamint ;,•_ l>s W-val Yégződő tulajdonncwknél, melyekből 141-et talált. Tisztán teszi szemlélhetőté
(-!00--:1-0-1) azon jelonségl't is,. hogy a Mlványnevek gúuyos
:\ti~·:íssal pótoltatnak (1"1S 1::l;; = '~~~; stb.). Azon törehés, hogy
n, JOru7.sálemi templom kultnsz-egységét hangsulyozzák, szintén
néháu~· szövegvtiltoztat~íst idé7.ett elő (404-407).
A szöyeg történetére vonatkozó nézetét G. abban foglalja
össze, hogy szöyegüuk lényegében ugyanaz, a melyet 100 évvel
Krisztus el6tt lezártak. Ezzel k.tpcsolatban szól a talmudi
hin·ől, hogy 3 minta-codex tahiitatott a templom előcsarnoká
ban és ez alkalommal azon érdekes adatot közli, hogy n
pentateuchban ~,,, 656-szor fordul elő, -!:)7 -szer hímnem ü és
1!19-szer nőnemü (40!1). A »Severus-Codex « 32 YariansRt
(Epstein a ~Ionatsschrift :14, 337-351. és Neubauer Studia·
Biblica III. Hl. ll.) egyenként hozza és tárgyalja, de ezekrc
most nem akarok kitérni. A szóferim a szövegnek szerkosztéíi
va.gy revis01·ai voltak, a maszoréták 1) pedig a hagyom;\ny
fenntartói, de nem többé revisorai. A roasora parva-, masora
magna- és masora finalist csak röviden jellemzi s tartalmukat
néhány lenyomat által illusztrálja s egyuttal bebizonyítja.
hogy a m. parva és magna már a !1. században ki volt fejlődve, egyuttal utal a maszoréták közötti külömbségre, minthogy ők adataikat külömböző minta-codexekből vették. Ezen
külömbség nemcsak a keletiek és nyugatiak közt áll fenn.
hanem magában a keletiek maszóra-iskolájában, melyre a mi
elfogadott szövegünk visszamén, amint a maszórában gyakran
idézett minta-codexek igazolják. Ilyenek: l. ;,m ~~o; 2. "!:O
·SS;;; :3. 'P~.::Jji; -±. •;"~w1~·; 5. ;n•,, (1i1''i' w~m is); 6. '''D ('''D -~c

') G. 421. még mindig

;,~it:ll2-t

ir és megjegyzi: >A régibb formája,

melyet a misna használ, t'l'i1t:ll? Massoreth (Aboth IlL 20.)•, bár Bacher
.Jewish Quarterly Review Ill. 785-790 bebizonyítja, hogy az egyedüli
helyes pontozás 1"1~01? és hogy ;,:ic~ egy viszonylag későbbi képzését
mutatja a I"'"OI::n~k. ::\Iegjegyzem még, hogy Baer is egy régebbi
dolgozatában (Orient XII. s máshol) majd mindig •lllassoreth« és nem
•Massorah• körülirást használ. A szónak eredeti és helyes alakja tehát
még élt öntudatában.
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helytelen
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szerint csak Pentate l).
uc l '
Miuttin a maszoréták c:ryakt·an Yit tk
k
,
, , ,
.
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"
'
a ozna · egymassal
]Jangzokrol es hangJelekrol, G. fölhasználja az alkalmat, boa .
Cl
irásjelek koráról nyilatkozzék uJ·at ne
·t A .,)
•
•
.
•
•
m nyuJ .
zon
0
lnzonyitást,
ho,..,y
az
5. szazadban a kérdéses J. 1 k
- nem
.
.
· e e meg
.
léteztek, rgazolJa Hreronymus, a Midras (R abba Énekek éneke
1, l l ~ ll b \Vilna, ~mire már Rappaport figyelmessé tett.
ele amrt G. nem említ) ; továb há Levita szerint Ba'ba B tb.
, "' ·r . I"T
a ra
2lab es ,-,zo enm '. 8, 9. nyomán és úgy vélekedik. hocr 1a magánhan~zók éa hangjelek 650-680 körül keletkezt:k.
A Yonal fölötti pontozási rendszer rövid fejtegetésével és a
pontozák megemlítésével zárul a 182 oldalra terjeelő szakasz
a maszóráról.
í. :1.:::1" :1"ili11); 8.

:"1"7),'

gyanítása

"'~O; 9. '~.:::1.:::1 "!:lD.

(Folytatása következik.)
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BRILL SÁMT;EL LÖB RABBlOKLEVELEI ÉS EGYÉB
BIZONYÍTV ÁNYAI.
Utolsó számunkban (254. s köv. ll.) közzétettük Brill
világi bizonyítványait, melyeket az itt adott rabbi-bizonyítványok
és ajánló-levelek még messze felülmulnak. Ez áradozó milatkozatokból a hires rabbisági elnök ifjukori alakja su~árzó
fényben lép elénk. Ha e dicséretekből le is vonjuk azt, ami
a héber nyelv költői lendületének és a középkori irmoclor
superlativusok felé hajló sajátságainak rovására esik, még
akkor is az elismerés oly nagysága marad hátra, amelyből
a fiatal Brill nagy tehetsége, vasszargalma és tiszta jelleme
világlik ki.
Brill S. L. mcsterének Pe1'ls M6zes kismartoni, később
bonyhádi rabbit vallotta. Perlstől két »chóvere« van, de mi
csak az elsőt nyomtatjuk le. A második 5595 Tisri 25-én kelt
(= 1834 őszén). E bizonyítványokra czéloz Szófer Mózes
itt le nem nyomtatott »ketháb«-ja. Kauders Sámuel prágai
rabbisági. elnöktől még egy harmaclik héber irást is találtunk
(1837 január hó), de ezt, minthogy velejében azt tartalmazza.
mint a másik kettő, nem adjuk közre. Más ide tartozó irásokat
Brill hagyatékában nem találtunk.

ll ll. llL ..\ C L.\,JOb.

BltJJ,I, ~ . J" RAllBJOKLFYELLI i:S t;r,y(;g IJ17.0:i\'IT\'.\;\'Y.If.

'l'cclmikai okukból először a héber okmányokat adjuk,
még pedig időrendben, azután n. németeket. Valamennyit teljes
hűséggel, úgy hogy egy-két inishibát szintén meghagytunk.
Sa,itóhihn ez okmányokba, úgy látjuk, nem csuszott be.
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Kaude1· Sámuel prágai rabbisági elnök német rabbi-oklevele 1836 deczember 30.
Herr Samuel Brill, Soh n des Herrn Israel Brill, Religions'\ orsteher zu Pesth, der von Jugend an sich den rabbinischth eologischen Studien widmete und ihnen immer noch oblieat.
kam vor einiger Zeit nach Prag, um auch meine talmudiscbhth eologischen Vorlesungen zu hören, und ich fand gleich bei
-seinem ersten Erscheinen in ihm einen talentvollen fleissiuen
jungerr Mafm, welcher es schon sehr weit in den' erwahnten
Studien brachte, und je Janger ich ihn kenneu lernte, je mehr
vortreffliche Eigenschaften und taglich zunehmende V ervollkommnung ich bei ihm entdeckte, und derselbe hat es
nunmehr, nachelem er ein J abr tiiglich meinen Y orlesungen
beiwohnte, so weit gebracbt, class er jeder israelitiseben
Gemeinele zu ihrem grössten Nutzen und Frommerr als
Habbiner, Religionsvorsteher und Yolkslehrer vorzüglich vorznstehen im Stande ist, und sebe mich umso mehr veranlasst.
gedachten Herrn Samnel Brill dieses wohlvercliente amtliche
llabbinats-Zeugniss zu ertheilen, weil derselbe nicht nur nebst
seineu rabbinisch-theologischen Kenntnissen und Fühigkeiten
auch andere achtungswerthe \\risscnschaften und Kenntnisse
besitzt und sornit die Anforderungen der .Tetztzeit in scientifischer Hinsieht befriedigt, sondern auch sein rein religiöser
und moralischer Lebenswandel, seine hurnane Denkungsart.
sein edler Charakter und sanftes Gemüth ihn besonders zum
geistlichen Hirten qualificiren. rrkund dessen meine eigenhiind.ige N'amensunterschrift und das beigedruckte Amtssiegel.
So geschehen
Pra g, elen 22-ten des ~Ionats 'l.' ebe th .i 91, das ist der
-'ill-te December 1836.
Sarmtel Kauder.
T

erster Oberjurist u. Religionsvorsteber.

(L. S.)
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Sclucab Láll· pe'ti
mtirczius 8.

főmbbi

::J.J.!)

német rabbi-oklevele 18:HJ.
ZSIDÚ POLGÁROK II.

Auf A.nsuchcn des Hnbbinats-Candidaten Herrn N:tmuel
Brill nm hi er. bl'zeugc ich hicnlit der "\\~ ::thrheit crem'i ss da ss
ich Clele~<enlwit geh~~ht habe nicht hlos donselb~n ~ls' einen
gittlieh-frommen ~md in seinem "\"\rand el musterhaften jungen
"\fnnn kcnnen zu lm·nen, sondorn aurh mich zn überzeurten
dass er sid1 unter Anicitung seines würdigen Vaters H~TJ;
lsmel Brill Habbinats-_-\djuneten, allbier und andere~· angesebeneu Habbineu nuserer Zeit im Gebiete der mosaisehta lmudischen Theologie tiefe und nmfassende .Kenntnisse
erworbl'n habe. so dass derselbe auch in Ansehung seines
"\\'is'lens vollkommen geeignet sey in einer Israeliten-Gemeinde
als Habbiner und Yolkslebrcr zu fungiren.
Pes tb. 8. ::.\liirz J 8~0.
Löu; Schwab, Oberrabbiner.
L

(L. S.)

Xl.
Jiannheime1· J. ll"". bécsi hitszónok ajánló-levele dr. Sacbs l\I.
berlini hitszónokhoz 1842 április 22.
Hen·n Dr. Sachs Eh?'WÜ?'dcn, P1·ag.
TVien, den 22 . .A.pril !842.

Y erehrtester Freund!
Herr S. L. Brill aus Pesth. Habbinats-Oandida.t, ersucb.t
mich um einige Zeilen an Sie, die ibm eine freundhehe Aufnabme be> Ibnen sichem könnteiL
.
ObcrÍeich \\'Ír beide am besten wissen, was es m1t solchen
Empfehl~gsscbreiben auf sich hat, zudem Herr Brill zu
denen gehört, die sich am besten selbst empfehlen und sowo.hl
durch ib r erstes Auftraten und Benehmen, .als be~. fo.1 tdauerndem 1-mgange dm·ch E:enntniss un~l Ansicht.et~ fur s1ch
einnehmen · ::;o wollte ich doch meinerselts der b!lhgen An.~.... -'"
~,., :--·-•~ •~-.·
forderung ' an mich nicht entgegens t eb en
:--und empfehle Ihnen daher denselb~n aufs ?este, es ..Ihrer
eicrenen Einsieht übel'lassend, das ob1ge, Urtheil zu bewahr.en.
ö
.Auf sonstige G-egenst.iinde. der '. erbandlung kann Ich
heute nicht eingehen. da 1ch eilends. m Gegenwart des B~
,;tellers diese Zeilen sclu·eibe und der Antwort auf mem
Letzte~ noch ge\l'iirtig bin.
.
Ich gri.i.sse Sie herzlichst. sammt ali den Ih1?gen und
sebe bald der Yersicherung Iln·er f~rtdauernden Ltebc entgegen. wie ich selbst verhru.Te m1t Herz und Se~le 1hr
innigstergehe_ner
Jfannhetnwr.
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Bnllagi Géza »A politikai irodalo
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m ~• agyarorszagon
182n-Ig« munká]ában 1) csodalkozik f:lzinnay 1ntal
'll'
•
..n_
azon a It(l~án, hogy II. József a zsidókat })O]gári
l ·· d']
:0
1 g~ ~~e~~
meg, holott - amm t Marczali Henri]· 1·rJ·a 2)
• .
'
· · - la · csaszar
uralkodása alatt fentartották az elvet bocry zsicl
· b
..
.
' o " o po gar]og au
nem részesulhet, ennelfogva a polgárjogért folyamodó zsídókat
elutasították
•

L

De az alább közölt okirat tanusága szerint Il. ,József
idejében. mégis. meg,történt, hogy a zsidóknak polgári jogot
nataJ~, CS a Dll lege~dekesebb, egy Szabad királyi városban,
EperJesen, mely csakis II..József 1783. rendelete óta bocsájtott kebelébe zsidó hitüt.
J ubilier Simon Hirsch-nek hivták azt a z~idót, kinek
Eperjes város Manigay Pál Tádé alispán közbenjárására
1789 október 7. »jus civitatis«, polgárjogot juttatott. három
hónap mulva pedig még Izsák nevü fiát is fölvette a polgárok közé.
Természetes, hogy a császár hahila után a két eperjesi
.zsidó polgárjussának is vége tizakadt. A nírosi tanác~
J 791 márczius 18 törölte őket a polgárok sorából.
Á taná.cs döntését Jubilier Izsák 1807 juliu~ 2-± - apja
ekkor már meghalt fölebbezte a helytartó tanácshoz.
Instancziájában a tőle elvett polgárjogot avval <lZ érvvel kéri
vissza, hogy a polgárjog örökölhető jog. mely apáról fiura
száll és hivatkozik az 1790 /91 országgyülés végzésére. mely a
zsidókat azon állapotba helyezte vissza, melyben 1790 január l.
voltak. Eszerint a folyamodó apja révén polgár volt 17~10 januúr
l. és igy törvénytelenül cseleketlett az eperjesi tanács. midőH
M a polgárjogtól megfosztotta.
A helytartóság négy nap mulva tudHkolódzott a hepana'-'Zolt városnál. hogy miért vetköztette ki a polgárjogból .Juhiliert, kinek két háza, kertje, üzlete van Eperjesen. EperJes
llO>emher 1-±. azt a választ küldi föl. hogy polgárjog személy-

--

' ) 214 ol.
•) :Jiag-yaror,zá!! története JI. Józ,cf kuráhau. II. 27:. '11. '
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ALSÓ-AUSZTRIÁBÓr,

ht'z van kiit>r. nem iirökiilhetlí l's kéri a helytartós~igot, hogy
IIC adja. 'isszn a polgúrjogot .l uhilicr Izsáknak, mert énlemetlt'n r:í.
A. hclytartcíság deczemorr 1.). a város informácziója ;;zcrint h:tt~írozott és .J ubilicr l z;;ükot elutasította.
A. .r nhilierék polgúrjogún:d~ megaelására vonatkozó oleira t
az Orsz~1gos levéltár helytart6súgi osztályában (Indnica, 1807,
Fons 80, pos. 1-2, no. 16004 és pos. 3-4, no. 2034\.l) t alálha.ttí é;; igy hangzik:
Xos .fudex, et Senatus Regiae, ac L iberac Civitati;;
EprrjPsien~i" damus pro memoria praesentimu per vigorem
significando: tinibus expedit, universis: )Jos excussa in hunc
finem . ad con<lign am Instantiam Iudaei Isaaci J ubilier gremialis qnaestoris. CiYium matricula, in eadem reperisse: tam
praeteti Supplicantis Patrem l':limeonem condam Hirschel die
7a 8hris 1789 quam et ipsum recurrentem I saacum Jubilier
die 2 ó a J anuarii 1790. t empor c illo, quo Civitat es in Politicis
Comitatuum .T urisdictioni sub er ant, .Tus Civitatis hu jus, erga
adursionem ejut:. t emporis Domini Vice-Comitis obtinuisse
(1uidem, ast Anno 1791 die 18a Martii, ita desideraute gremiali
E lecta .J ura ta Comm unitat e, e Catastro Civium utrumque
expunctum fuisse. H arum authentica Civitatis hujus Sigillo
munit a rum Testimonialium Litterarum vigore mediante. In
Sessione 1Iagistratuali Eperjessini die J Oa Martii 1807 celehra t a. E xtradatum per j ur. Vice-Notarium J oseph us R eszovszky
m. p.
P. H.
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A nagy tudásu szerző két számü "tt t .

.
zo e ISmer kik ~I .
országon találtak új hazát: Liep
b
,' .
~ ag} ar,
..
mann en Aznel rabbit ki
Pozsonyl~a es a konyvértő Gerzso t k'1 B .
'
· velekedett
,
n' í
udara
költözött
Dr. K au fmann JÓl
midő
.
.
·
.. . 'k,
'
n t gy nyilatkoZik hogy
Pozsony k ornye et, a régi zsidó gyülekezetek 'kh l . '
.. "tt k . é f
sze e yeJt e"yes
i ild ozo e szmt n ölker eshették SeJ. té 't
k'
' . "'
.
.
·
se a et alább1 adat
IgazolJa, mely arról ad számot hogy R e 1·
J k .,
' · · .. ..
'
r mgen e tlt1el ben
J óe'l b ecsi
szamuzott Po~sonyban, a \Valtersdorfból kiüldözött
J akab ben N á tán ped1g K öpcsényben tal' lt
hl
,
.. "k
l
a men e yet es
oro nyuga mat az ottani temetőben.

J aka b be~ N át,án ~lőljárój a és tekintélyes tagja volt
az egykoron nepes es h1res köpcsényi hitközségnek ; lelke
1692. augusztus 17., elul hó 5., szállt föl az üldözöttek igazságos urához. Sirfelirata :
la "~

, ,,~v· ~

•'iNi

,,~~~ ;~·~ · 1

)•;,;~,, ~~SN,, ;,";, pnS ~p:v•S
r~ ,~1'~ ;,•;, 1~!P

,;,S;,p;,

~PV' '1"·;,;, ;,S1JO '!P;N

w·raS.N11 ' t!!im~~ S") jli; •";, i~
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HerJingen Jekutiél pedig 1741. julius 21., támuz 26..
aggkorban tért a sírba. Sírfelirata, mely a pozsonyi régi
temetőben olvasható :
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ALSÓ-AUSZTRIA BÓL 1670. SZÁMÜZÖTT ZSIDÓK
MA. G Y A.RORSZÁGON.
Istenben boldogult, áldott emlékezetü tanárom, clr. Kaufmann Dávid érdeme, hogy a bécsi és alsó-ausztriai zsidók
utolsó számkivetésének történetét megírta. Ide vonatkozó
munká'ában külön fejezetben 1) emlékezik meg a hontalanná
vált o!ztrák zsidók Magyarországon történt letelepedésérőL
--~letzte Vertreibung der Jutlen aus Wien und Niederösterreieh,
190- 191. old.
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Ha nem tévedünk, ügy a Pozsonyba vándorolt Liepmannt
a szomszédos Köpcsény választotta rabbijának és e szerint

DR. WET.J.g~z UYl'L.\ ,
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i:l';~wr" szók, valamint a jli''-nak megfelel '~l 11p· ip•. Hogy mire értendő a
;~t·~ szó, ezt megmagyarázza Ézs. lí. fej. 4. v., ahol ugyanaz
az ellent ét van, mint versiinkben. i~wr" - a test, a hús kövérsége. zsirja. :Nehezebben illeszkedik az összefüggésbe ~:l; szó,
mely hogy u. o. átvitt értelemben is vehető, mutatja a '?1• ige.
Yersünk ben az ellentétet nem viszi keresztül a próféta,
legalább szövegünkből ez nem világlik ki. Hogy l1:J:: nem
veendő eh·ont névnek, ezt mutatja a nnn helyhatározó, mely
megfelel a ·::-nek a l';~t:J~:: szóban. ltt 11:l:l konkrét főnév,
épúgy mint 1·;~\!J~ - a hús zsiradéka. Ezt érezte a targum
J ó nathan és ezért fordítja : p;-t'"'P' •;~~ li1iii\1. R. ,Jóchanan
ismert mondásához (Rabbath 113b., Szanhedrin 94.) hasonlóan,
ruhával. Az agádikus magyarázat azonban megbontja a kép
egységét és ezért ajánlatos, hogy ii:l:l-t testrésznek vegyüle
Azt hiszem, hogy i1~? olvasandó. A szó defecte van irva és
a chólem czérével pótolandó.
Asur királyának gőgös fennhéjázásáért való büntetését
irja le a próféta. A büntetést egy beteg test képében rontatja
l1e. Sorvadás és láz a betegség.
Hogy 11:::: szó konkrét név, azt látjuk különben a lG. zs.
9. Yerséből, ahol '11:::. ·::S és '"':lt':l-val synonim. Hátra volna
csok annak kiderítése, milyen funkcziót tulajdonítottak a
májnak, a melyről biztosat nem tudunk, mint pl. a szivről,
a Yesékröl.

Az idézett versben synonimek il:l:l és

Cstw_qó.

·:·:·

ABÓTH DI" R. XÁTRÁN
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A k.iad,ó, Sc_hechter, ez érthetetlen mondást vagy l;'Nt:• •-:

t! :o,; li~~.ra Javitandonak. Yagy egészen törlendőnek tartja. Azt

lnszszuk azonban, hogy e szöveg világos értelmet nyer, ba a
t·~· ige jelentésével tisztába jövünk (1. I. Sám. 27, 1; Kóbel.

2, 20).

-

J?ába ::'lleczia 2lb Abaje és Rába vitatkoznak a »t:"1N'
•"'J!i~ ~'?~· « kérdéséről. Abaje azt tartja, ha a találó megtal:il
olyan elveszett tárgyat1 melynek hiányát a tulajdonos még
nem vette észre, akkor az elveszett tlírgy nem mehet át a
találó tulajdonába, mivel a tulajdonos még le nem mondlwtott
róla. Világos. hogy itt »lemondás a szó jelentése. l\Iásik
.i elentése u. szentirásban » kéts~qbeesni ~ (.J ób :i. 26). Ezen
értel emben magyarázza H. Xáthán a ll. verzió 17. fejezetében:
• ~e essél kétségbe a büntetés miatt1 bizzál Isten szeretetében
s könyörületességében és ő meg fog téged menteni, miként
megmentette ,J oj akin t. ,Juda utolsó királyát, ki 3 í esztendön
keresztül börtönben sinylődütt a:ttáu kiszabadította Evil
::'IIeroclach ,, (Il. Kir. 21. ·~!.í). '
De lehet a t!'~' ~zónak még kétféle értelmét rueg:í.llapíta.ni: még pedig 1. kételkedni, 'l. aggódni. Az első értelmezést
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megkivánja :lz említett misna összefüggése s ilyetén felfogás
mellett nagyon jó értelmet nyerlink: » Je csatlakozzál a gonosztc;őhöz; é:; ha látod, hogy boldogul, hogy rámosolyog a
szercnc:se napja, ne l-ételkedjél Isten büntetésének bekövetl,eztén« (Abóth l, 7).
A másik értelmezést pedig találjuk az idézett mü
L wrziójának n. fejezetében s a második verzió 17. fejezetének elején. s ebben rejlik a czikkelyem elején jelzett szöveg
megfejtésének kulcsa.
Ime, ez az értelme: Ne aggódjál a büntetés miatt, mert
az, aki a bekövetkezendő büntetés miatt aggódik, az folyYást
remeg. élte nünden napján. Óva inti a bölcs király is az embert.
hogy szi>e ne remegjen egyre a büntetéstől (Pb. :JS, 14).
Ám itt különös súly helyezendő az idézett versnek második
felére, amely a szövegben nincs kiírva, mert az adja meg a
kapcsot a következő idézethez. É s » i-'!S ;,w p~ « nem makacskodást vagy ke ményszivüséget jelent, hanem az iró »szivszorongatás« ér telmében vette (l. Ézs. 8, 21 és Jób 30, 25).
És a ~:h ;,~,;·p~ kitétel egyezik a ,,S~· 11iij~ 1:lS kifej ezéssel
a mi szöYegünkben.
T aláló aztán a példa, a melyet az iró J ób életéből említ.
I me, J ób is remegett s éppen az a büntetés, melytől legjobban
r ettegett, érte utól ; rettegett a fekélytől s azzal sujtatott
(J ób 3, 25. 26.)
Fölfogásom mellett bizonyít R. Lippmann Heller is, aki
azt hangoztatja, hogy a tanna nem javasolja a büntetéstől
való aggódást és félelmet »:1j1~~ :11~ :1i 'i:l1 '::1«, mivel ez csunya
tulajdonság.
~em kell tehát javítani a szövegen és nem kell törülni
belőle és mégis helyes értelmet ad.
Lehet, hogy e mondás az Alexandriában élt, elgörögösödött
zsidók erkölcseit ostorozza, kik a görög pogánykultusz befolyása
alatt a kegyetlen sors hatalmától s az istenek féltékenységétől
folyton-folyvást remegtek.
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FARKAS JózSEF.

NÉHÁNY MEG.JEU YZÉS.
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3. _Ami pedig dr. ~n gar úr »Apróságai «-t illeti, figyelmeztetnem: Hogy a birtokomban levő Machzor zulczbacbi
kiadás 17 7 0-ből a.z ·m.:; •;,SN-t az említett kihagyásokkal közli.
Ez a Machzor a '?1~'-ban S~-t és 'i'9~-ot pontoz.
D eutsch H. 1898-ban kiadott imakönyvében i"~:;,~-t
olvasunk.
E mlített machzorom szintén j~n·;, ~~ i?.~N és c-p1 •;- ':>N
1'~l"l- o t szövegez.
Ami a két rítust illeti i~ jl"\'1-nál, szerény véleményem
szerint az egyik kisebb betüvel van szedve, úgy mint i:1ii" N':-11
:ij Sw. Egyben bátorkodom felemlíteni, hogy az említett
.,,,,o = "11111~-ból hi ányzik: ,J"\\j:l"P nw·o ,n::~1:n ··~· -.,r.:ir.: , ;,·~~· T=
w1n;, l"l::l"1:l Sw i1l.t'i ':1' .;;j Stt• C'~W:lt:l '"':lN ';!:lSr.: pl:" •;,·. de ·-:_
:1W))W van.
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IHODALO}f.
A P.á.LAESTIX.á.I A:\IORÁK AGADÁ.JA.
• ITI. kiitl't. irt a Bache1· rilmo8 ~ butlape~ti országos ra bhikép?.ő intézet
tanára. l'i.rassburg lS!l!l.)

..i fentjelzett kötettel egy huszonegy éves irodalmi munkbsúg nyerte befejezését. E munkásság méltó a verejtékre,
mely egy ugy terjedelménél mint lényegénél fogva sajátságos
tenw'í füldet fáradhatlan kézzel gyümölcsözűvé varázsolta,
megti'\ztitva azt dudvától és csalántól; melylyel az idők folyama
el:íra;;ztotta. s utat egyengetv-e mind azok számára, kik a kelet e szellemi tündérvilágá ba behatolni ked vet és hajlamot
L;reznek. }fert habár Zunz. Rapoport, Krochmal, Satzkes,
Chaje~. \Yeisz. Frankel, Friedmann és Buber nyomozásai e
téren többé-kevésbbé korszakosoknak mondhatók, a mennyiben
az agada tartalmát, keletkezését és a vele nagyjában összekiitött ezéizatokat ismertetve. egyuttal nyelvbeli és tárgybeli
oldalról is fejtegetik azonban az agada behatóbb történetét,
az abban szereplő egyes szerzűk részét emez irodalomfaj megteremté~ében. nagyob b készültséggel és hivatottsággal Bachernél senki sem tüntette fel, és mutatta ki. A szerzőnek:
»A babylóniai amórák agadája «, »a tanaiták agacláj<t« (két
kiitPt) s »a palaestiniai amórák agaclája« (három kötet). mélt <t n mondható az agáda irodalomtörténetének Az eWttünk
fekvő harmaclik vaskos kötet felöleli az egész negyedik századot. különös figyelemben részesülnek benne még olyan arnórák
i~. kik bár mint agadisták nem is magaslana,k ki oly szembesziik{Jt>u, ele mÍIJt a paJaestiniai iskolák oszlopos képviselői
tPkintheWk. (L. a XXII. fej. G47 77fi. l.). Azonball tulnyomrí
tiihbségökhen >tz e kötetben felsorolt agndist.íJc tekintély sr.ámba
jiinnrk az agacln terén, ugy mondúsaik gazdagsága. millt :íJlí-
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benne Izrael vigaszat tisztelték. Csattanós példa e nézet mellett a Gen. r. és Lev. r. 33, és :34. fej. elbeszélt tevékenyséae
Tanchumának, midőn esőhiány idejében a nép vigasúnak vúlik
be, h asonlóképen midőn u. o. az emberi könyöriil etes~égre való
ráutalással Isten könyörületességét idézi elő. Hálára ké ztet6
függelékként fűződik e fejezethez Epstein Abrahámnak a
Tanchuma midrasok keletkezéséről ~zóló nézete. melyet szerzíi
tulnyomó pontjaiban magáévá tc~z s melynek veleje az, hogy
az e nembeli midrasok tartalmára és formájára na.,.rban
gyakorolt befolyást a késöbbbi görög rhetor iskolákban Jlvutt
módszer valamint az egyszerü és rhetorikai homiliára vonatkozó megkülönböztetés. Kétség nem fér a tudós szerzű állításához, hogy a rt".:l"P"•, kifejezésnek ;:·:;SN,, névvel való későbbi
pótlása arra vezetendő vissza. hogy a későbbi munkákhan már
előszeretettel simultak a bibliai szólús vagy kifejezésuuídhoz.
valamint m<ir a tanaita midrasokban is a héber nyelr lett
használva.

·a··

E bámulatos kntató szellemmel megirt kötetrel mi juhhat és ezt jobban nem mondhatjuk. mint ha szerz(í sajút szaYúva.l élünk emez irodalmi kincsesház rnegbecsülésénl'l: •A frladatot, melyet maaam elé tüztem, befejezettnek nyilváníthatom.
Az agadai irodal~m összes alkatrészeit, melyek ~zerzöje nerrt
viselik, az auctorok időbeli egymás-utánj<t szerint ismertettelll.
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mellett pPdig az anyagot még tá,rgyi tekintetben is tagoltam.
..:.\. tannák agndája két kötetheu (1884. 1890), a palaestiniai
amorák h:írom kötetében (18!!2, 1896, 1899,) nem különben
e ~nnnk:l sorozatot megnyit ö »a babylonüti amoní.k agadája «
('ZllllÜ kiitetbeu (1878) ott tah\lhatcí összegyüjtve, kritikailag
megYiz,;g:íl•a. éR a lehető~égig hüen visszaadva mind az, a mi
agadikus mundások tárgyában a palaestiniai és babyloniai
iskol:ík hagyományaiból, külöuösrn pedig a palaestiniai agadi"t:ikt6l szerz\iik megnevezésé1 el reánk származott. « De a mivel
"em c ;;orok irója, sem más, a ki Baeher felülmulhatatlan
munkaerejét é~ képességét páratlau alapossággal megirt munk:íiból megismerte, szerzővel egyet nem érthet, az ama kishitíi>.ég, melylyel szerzőnk ama követelés elől kitérni látszik,
hogy az agada névtelen alkatrészein ek feldolgozását is vonja
jövendőbeli irodalmi tevékenységének körébe. Ha nem Bacher
oldja meg a még hátralevő részét nehéz feladatának, csak kevés
hasznát vehetjük amaz ujmutatásoknak, melyel e feladatot
m:ís által véli megoldhatónak i1~J 1S t:i'il.:1~ ;,1,;r.::J S•nnr.:;,.

:t

Naqybecslce~·elc.

DR. KLEIN :MóR.

IRODAL:\li SZEMLE.
.á. magyar nyel v örvendetes térfoglalásával a zsinagógúban é rezhetővé vált oly organum megalkotásának szüksége.
mely a zsinagógai szcínoklatot szolgálja. E szükséglet érlelte
meg bennünk kilencz év előtt, midőn folyóiratunk szerkesztését átvettük, azt az eszmét, hogy mellékletkép »HitszónokJatok Túra « czim alatt kiválóbb magyar beszédeket adjunk
közre. Azonban idevágó felhivásunk (.Magyar Zsidó Szemle
YIII. 73) nem keltett oly viszhangot, hogy tervünk megvalósitá sát megkoczkáztathattuk volna. Az életrevaló eszme azóta
sokszor megfordult agyunkban, de keresztül vitelét még moat
is korainak tartottuk. Leboúts J., baranya-mágócsi rabbi.
csalódúsoktól le nem lohadt lelkesedésében ily organum megindítására már elérkezettnek látja az időt és kartársaihoz intézett
felhivásában a »:\fagy ar Zsidó Homiletika« első számának megjelenését az elmult H os Hasána ünnepre helyezi kilátásba.
Az uj vállalatot üdvözöljük és sok szereucsét kivánunk
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A pans1 világkiállítás alkalmából 1900. szeptember hav ában vallástörténeti kongresszus lesz. A nemzetközi kongresszus
felöleli az összes vallásokat, m elyekről nyolcz bizottságban
lehet majd felolvasásokat tartani. A szétküldött prospectus
részletes felvilágosítással szolgál a felolvasásokra ajánlatos
problemákról, de ezzel nem akarja a tuclósok választását korlátozni. Bennünket közelebbrdl a lY. sectio érdekel, a mely
a sémi vallásokat öleli feL Az egyik pont a talmudot is említi.
A felhivást sok neves franczia tudós bocsátotta közre. közöttiik van Israel Lévi is, a párisi rabbiszeminárium tamira és
a Revue des Etudes Inives szerk esztője . A r észtveYők sokféle
kedvezményben részesülnek.

*
A biblia és talmud pii.clagogiáját már több izben dolgozták fel: folyóiratunkbau is megjelent egy alapos értekezés
Rosenberg Edétől (Ó-Kanizsa) e czimen : »A zsidó népiskola a
hagyomány korszakában « (VII. évfolyam) . Singm· Israel (t:l.-A.Ujhely) három füzetben foglalkozik ezzel a thémáYaL de nem
pusztán történelmi szempontbóL h::wem azzal a czélzattal. hogy
tanítóknak és szül őkuek utmutatással szolgálion. Ugyanezért
nemcsak a talmuclhól, hanem a bibliából és a modern püdagogiai irodalomhól is merit. Az iratnak czime: ~ Pfli chteu
israel. Rchulmiinner nehst Erziehung- und Unterrichtslehre
stb. « Kapható szerzőnél 8.-A.-rjhelyen.

*

Utolsó számunkban Horn levelének e kitételét: Das
Sendscbreiben S. L ebrenseben Maj. « (267. lap) kérdőjellel
láttuk eL Dr. Büchler S. figyelmeztetett. hogy az amsterelami
ismert Akiba Lebren körlevelérdl van szó.

*
Az idei zsidónaptárak közül első helyen ernlitjük a Brann
~utal szerkesztett »Jüclischer Volks- und Hauskalender ~ -t
(Boroszló 1899, 1.25 márka). Ennek naptári része igen alapo~
..ís irodalmi része igen becses. Az idén minket közelebbről
érdekel mert első két czikke azon két beszéd, melyeket Dr.
Rosentlwl F., boroszlói rabbi és Dr. Brann 1lf.. horo~zlói
-szcminúriumi tanár, bold. Dr. Kaufmann DáYid koporsój<inál
Budapesten tartottak. Mindkét szónoklat igen szép. Sikerii.lt
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Kautmann arczkt1pe is, mely megelőzi. Alapos é~ tanulsáo·os
Dr. Samter ..Y. cziHe »\Yas thun ?« Ebben azon eszl<özök:·m
beszél, melyekkel a kitérés ellen küzdeni lehetne. K agy olvasottsággal gyüjti ös~ze egyebek közt a keresztény tudósok, irók
~tb. nyilatkozatait a keresztény vallásról. Egyéb adatai szintén
érdekesek. Dr. Bran1b kiizzé tesz :27 levelet. melyeket Riesser.
a német zsidó emancipatio előharczosa, t:lteinheimhoz, az ismert
zsidó filozófushoz intézett. Szintéu érdekesek. Dr. Steinschneider folytatja értekezését »Zur Stellung geleJuter Juddn unter
tlen .á. rabern «. Y égül ujra le Yan nyomat1·a D1·. Francalm
csinos novellája »Die Flucht vor der Braut «, melyben .A.braham
Ib n E zra megkapja .Jehuda Halevi szépséges és egyetlen
leányát, minek az exegeták és műforditók még 700 év muha
is örülnek.
Az »Üesterreichisch-Israelitische Union« kalencláriuma
szintén adja Kaufmann arczképét és Dr. Giidemann M. tollából
Kaufmann müködéséről találó méltatást közöl. Köriilbelül azt
mondja, hogy K. szerelmes volt Izraélbe. És igaza van.
A zsidóságért kevesen lelkesedtek annyira, mint a 'llagyar
rabbik mestere. A naptár egyéh irodalmi közleményei Goldstein bécsi főkántor stb.

*
Dr. Flesch A., rnohl.icsi rabbi, »Gondolatok a Talmudból« ez. irata azt tartalmazza, amit a czim moncl. Abéczé
rendben 78 czikk alá csoportosítja a gyüjtött anyagot. kezdve
az Asszony-nyal és végezve a Világrend-del. A. czikkek elég
érdekesek és szerző fáraJ.tsága elismeréBt érdeme·!. Lapozgatván
<L műben, több pontatlanságot és következetlenséget. veszünk
é~zre és több oly dolgot, ami nem is gondolat. A. beYezetésben
(O. l) az mondatik, JJOg.)' »az írott tant különösen négy főirán)
hen fejteget ték«. A. kifejtés mutatja, hogy sz. a » pardész « -~·;t
gondol. Ezt azonban a talmudra magára nem lehet alkalmazni.
A. ~ halacha« szó törvényt jelent. nem utmutatást stb. (H. L).
Az ,,agáda« nem mese, hanem hibliamagyarázat (u. o.). á. misna
»szószerinti jelenWsége « nem másodile tan, hanem szóbeli tan
C:s a gemára nem »befejezés •, lJanem »tanul:is « (10.). Hogy
Hillél siker nélJ,ül próbálkozott volna a hagyományos anyag
egybegyüjtésével é~ !JOgy Akiba gyüjteméuye abbamaradt, (12)
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hamis állítás. Az ő munkájuk ami misnánk alapját képezték.
::\fég csak egy megjegyzés. A 3. mond;is, melyet szerző idéz.
(14. lap) igy hangzik: »H<irom tényező járullegink:tbb ahhoz.
hogy ismeretkörünket előnyiinkre s~élesbitsük: derék nő, kényelmes lakás és alkalmas berendezés<. Egész modern mondás, az
ember otthon ül és tanul, ha szép felesége, kényelmes és jól
berendezett lakása van. Az ereeletiben pedig ez áll (Berákh.
!i 7.

L):
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Három dolog teszi derültté az ember kedélyét: »szép asszony.
szép lakás és szép ruha<. A. talmuddal Yaló foglalkozás nagyon
dicséretes, de csak kellő alapossággal. Fájdalom, nem elég az,
hogy az ember rabbi.

*
A. talmudot, mióta kevesen ismerik, oly sokan emlegetik.
hogy nem lehet eléggé ismertetni. Különösen has~nosak a
népszerü ismertetések, merL saját hitrokonaink előtt Is kezd a
talmud mythikus alakká válni. E szempontból elismerést
érdemlő felolvasás az, mel)·et At~spitz A.dolf a váradi hitközség tanácstermében 1897-ben »A Talmudról« tartott ~s is~o
híja értesítőjében ki is nyomatott. Beszél a talmudrol mmt
irodalmi müről, keletkezési koráról s sok szép mond<ist idéz
belőle. A részletekben lehetne eg~·et-mást kifogásolni.

*
Az irodalmi hírek között emlitett munkában dr. Eaeher V.
a szentirásmagyarázat legrégibb mükifejezéseit magyanizza
főleg nyelvi szempontbóL Helyesen emeli ki, hogy ez a ter~ii~o
logia lehetövé teszi, hogy pillantást vessünk azon korok btbhaexegézisébe, melyekből névvel ellátott mon~ások ~e_m maracl_ta~
ránk. Biztosra vehető, hogy e müszaxak ntka kivetellel Rtllel
előtti korból származnak. Hillél csak először állitotta össze_ a
hét szabályát, ele nem találta ki ezeket, ~~ugY . nem, ~mt
Jismáél a 13 és Eliezer b. Jószé Haggehh a 32 szabalyt.
Ugyanez áll más teri~nus ~echni~usokra is. E sorokkal csak
a mü megjelenését .1elezzuk, reszletes isme1·tetést késöbb
fogunk közölni.

*
MAGYAR-ZSIDÓ SzEMLE.
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~\ z or~ z . i1.r. tanitóképzö-intézet B<inóczi József sznlw.vat ott c;s Hgybuzgó igazgatása alatt a virágzás magas fokára
e11wlkt'tlett r;; ma ugy ulivendékei száma, miut szellemi szinvoHala t Pkintetében kiállja a \ ersenyt a hazai il 1 nem ü tanintézet~]: k~l. ~n~l tanuskodik az iskola utolsó É~·tesitője, malYben L:mocz1 ,) . 1gazga.tó az utolsó két évről számol be. A flt;:et
nagyobb részét a tanitóképz{í -±o éves j ubileumtínak leírása
tiilti be. Közöli-e Y;nmak az l'Z alkalommal tartott beszédek
és a hvérkezett üdYözletek. Ezenkiviil ta láljuk még benne a
::uwnyago~. é'\ :g.réb az intézet megismerése szempontjából
erdekPs kozlemenYeket. Eddig az intézeten 831-en tették le
sikerrel a képesitő vizsgálatot. Az utolsó 2 évben összesen 60.

*
Az amerikai rabbik központi egyesülete az irodalmi
birc>klien emlitett könyvben sz:ímol be azon gyülésről, melyet
l ö 99 mürczius l :3-1 8-án turtottak Cincinnati ban. A o·rülés
Istentisztelettel kezdődött, melyen több rabbi tartott l,elkes
szónoklatot. A gyülés egyik kimagasló pontja dr. Isaac M.
\Yise el!yesii leti elnök ünneplése volt, ki tlO. tsletévét töltötte be.
Tanücskoztak egyebek között a zsidó encyclopadiáról két ülésen át, a zsidó erkölcstanróL a cionizmusról, a házassági jogról stb. l\findezekről közöltetnek az előadások, a határozatok
é:, a cliskussziók. Nem állanak a czionisták közé. A pénztári
jelentés arról tanuskoclik, hog.) az áldozatkészség és képesség
az ujvilágban legahíbb iB oly nagy mint az óvilágban. Az egész
nemcsak érdekes, hanem tanulságos olvasmány is. Az egyletnek múr most is közel 200 tagja van, a mi elég tekintélYes szú rn.

*
~-

tudósok uézetei szétágaznak arra nézve, bog)· Maimanides az üldözések nyomása alatt áttért- e ideiglenesen a mohamedán hitre? NémelYek azt mondják, hogy ez lehetséges,
mivelhogy a mohamedánok uem követeltek egyebet, mint azt,
hogy az littérő ismerje el Allaht és Mohamedet prófétájtinak.
Ezzel a sokat vitatott kérdéssel foglalkozik Kahan H. kis iratá1Jan. A létező irodalmat szargalmasau átkutatta - de Rosenstein M. disszertácziój(Lt: » l\[:úmuni és az is7.1ám « nem idézi és bizonyitani iparkodik, hogy a »zsinagóga sasa« látszólag
és röviJ időre sem ismerte el az isz:í.mot. BizonYítékait :i\1. 0
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kérdésről

'alJott nézeteiből meriti . a mely ellenében két megbízhatatlan mohamed:ín iró nem érdemel hitelt. Szerző szép
olvasotts:igot :írul el, de német iníha korrektebb is lehetne.
A sajtóhihúk száma legio.

*
A Kautz'SCh E. szerkesztésében megjelenő nagyszabású
műről: >>Die Apokryphen nncl Pseudepigraphen dt>s Alten
Tr.staments« már megemlékeztünk c helyen. A gyűjteményes
mnnka, melybe 17 eli smert tudós dolgozik, gyors léptekkel
babel e lőr e . Az igért :-w füzetLől 2-t már megjelent. úgy hogy
biztosra vehető, hogy még ez év folyamán az egészet megkapj uk. Minden egyes irat le van fordítva és röYid, de tartaJmas kommentárral ellátva. A vaskos két kötet legfeljebb
l;) márkába kerülhet az aláiróknak, ami két Yaskos kötetnél
elég olcsó.

*
Dr. Griinlmt Lázár j eruzsálemi jeles munkatársunk
nagy buzgalommal dolgozik. Az utolsó két éYben megjelent
három füzet után, amely a miclras-irotlalomnak volt szentehe,
legujabban Ezra- ~ehem i áról írt kommentárt, szintén héber
nyelven, melyből a beYezetés most került ki a sa jtó alól. Ez
az első rész l l fejezetre oszlik, melyek közlil a leeTértékesebbnek az első kettő látszik. Ezekben Szaadja gáo~ Daniel és
Ezra·~ ehemia kommentárjai Yal foglalkozik. melyeket szc rző éles
szeme már az Emunóth Ye-Déóthban talál felemlítve. A többi
fej ezet isagogiai kérdéseket taglal konzervativ szellemben.
Beható ismertetést az egész mü megjelenése után fogunk
közölni. A 7 ívből álló flizet kapható Kaufmannál Frankfort
a. : \1.-ban 2 márkáért.

*
A »Zeitschrift fiir Hebrilisebe Bibliog-raphie• . melyet
ur. Brocly H. nagy buzgalomn1al és ügyességgel szerkesztett.
a harmadik évfolyam befejezésével megszünt. A kiadó ugyan
azt jelentette. hogy csak megszakítás fug beállani, amíg megteremti a rendes megjelenés lehetösé~ét, dc, ügy látszik, ez n
kij elentés a lap megszi.inésének csupán kiméletes formüju bejelentése volt, minthogy eddigelé nem indult meg újra. Az ok
bizonyára a pártolás hiúnyáhan kereRenclö, ami elszornorít6,
mcrt a mcllett tanuskodik, hogy sem a tudományo köriikhen.
24*
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sem :t rahhik j6 részl;ben ninc::; meg irodalmunk idnt az
érdeklődé;; azon foka, amely ily organum fennállásának alapj:it képezi.

*
Y:iltozatos és gazdag a németországi czionisták ültal
kiadott ».Tiidischcr Volks-Kalender«, mclyből a jelen évi a
harmadik. Az összes közlemények - vers és próza a
cziouismust szolgálja. még pedig ügyesen szolgálja. Annyi tiiz
ég ezekben, a milyent csak a Uingoló meggyőzéídés képes merrgyujtani. Nordau »Heloten und Spartauer« czikkében a zsid~<
orsát a helotükéval hasonlítja össze és csak a czionisták
partaiak, mert ök harczososok. Szellemes elmefuttatás. Rülf
»' 'Tas wir sind und erstrcbcn « ez. alatt a czionizmus jogosult.;;ágát és 'lzükségét fejtegeti. Leiningen - \Vesterburg grófné
»Das Kaddisch-Gebet « ez. hangulatos költeményt ir. Ezeken
kivül több tanulságos költeményt tartalmaz.

*
Valamamennyi naptárt fellilmul az »Achiaszaf« héber
nyelvü varsói luach. Az irodalmi rész 400 lap .és a közlemények száma nem kevesebb mint 48. Legtöbb a vers éi! a
novella, de más czikkek is vannak. Benne találjuk Hildesheimer, Gaster, Mande1stamm és mások életrajzát. Külön-küliin
czikk van az év történetéről és halottjáróL Természetesen
czionista czikk sem hiányzik. Az irók - kettéí-három kivételével - mi felénk ismeretlenek, a mi a mellett szól, hogy
az uj héber irodalmat az orosz birodalomban egész gátela
szolgálja. Majdnem valamennyi jó héber stylista, kik a hébert
mint élő nyelvet kezelik. Ki tudnak mindent fejezni. Az egészet 8 fotografia disziti és az ára mégis csupán l rubel, a
miből a naptár óriási keletére lehet következtetni. Érdekes
hogy az egészben egy német szó sem található. Helyére a;
orosz lépett. Ezt a kalendáriumot ajánlhatjuk a héber nyelv
ked ,·elöinek.

*
Philo iratainak beosztásáról és chronologiájáról világos
és tanulságos értekezést tett közzé Cohn L., Philo legnagyobb
élő ismerdje, e czim alatt l> Einteilung und Ohronologie dor
Schriften Philos«' (Lipcse 1899. Külön lenyomat a Philologus
VII. Supplementbandjából). Philo iratait három csoportra
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<>sztja: l. tisztán filozófiai iratok, 2. Magyarázó iratok a
pentateuchushoz, 3. Történti-apologetikai iratok. Az első csoportba tartoznak: l. de aeternitate mundi, 2 quod omnis
probus lib er sit, 3. de providentia, 4-. Alexander sive de eo
{]UOcl rationem habeant bruta animalia, A 2. csoportba három
főmunka tartozik, melyelmek egyes részei külön czimek alatt
mint önálló könyvek circuláltak. A három főkönyv a következő. l. Allegorikus kommentár a Genezishez ( vópvJV íeewv
d}.:MJYO(!Ía). Ez versről versre haladt, de csak a 2. fejezettől
kezdve. Több részlet elvészett. 2. Quaestiones et Solutiones
in Genesim et in Exodum. Ebben a fő a szószerinti magyarázat.
de allegorikus értelmezés is adatik, többnyire az előbbi munkából, de röviden. Ez a kommentár valószinüleg az egész
tórára kiterjedt. 3. A mózesi törvények historico-exegetikai
ismertetése. Ezeket a munkákat Philo zsidó olvasóközönség
számára irta. A 3. csoportba történeti-apologetikai iratok
tartoznak. 1, de vita Mosis, 2. 'rno(hnxd (feltevések). Ez az
Írat elveszett. 3. 7lEQ~ 'fOOCIÍvJV vagy drro},oyw V:rS(! lOt'OcCll•il'
(csak idézetből ismeretes, talán az előbbivel azonos). 4. Contra
Elaccum és Legatio ad Gaium. Jijz a csoport pogány olvasó
közönség számára készült. Cohn irata felette érdekes és
alapos.

*
A szentföldről 4± lapon igen érdekes képet fest
Kirchoff A. »Palüstinakunde zur Erliiuterung der hiblischen
Geschichte« ez. füzetében (Halle a. S. Hl!! 8). Beszél az ország
nevéről, a geologíai viszonyokról és a vizekről, a klimáról, az
:í.llatvilágról stb. Rövid téren igen sok tárgy kerül szóba.
A fejezetek élén megadja az irodalmi forrásokat. A belső
életre vonatkozó adatok mint pl. a lakások, a ruházkodás stb.,
természetesen hiányosak, minthogy a. főforrás, a. zsidó hagyományos irodalom, nincs még feldolgozva. A zsidó kulturtörténet
a talmud korában igen hü.lás tér volna a rabbik számüra.
Néhány sajtóhiba: J L lap közepén »3. Mose ll, 21« h. olv.
22; 17. lap 3. sor »5. Mose 8, 8 a. \l<! az utolsó sz~im törlenelő ; 2H. lap »Jesaias D, l~ helyett olv. 8, :2 3.

OIlSZAGVILÁ G.
A RZEHB ZSIDÚSÁG.
Belgrád julius végén.
Rzerhi;l főnirosa nem nyarnlóhely, de ha valaki mégis a
~.egnag_yo?b. kanikulában oda té~·ed -- mint e sorok írója
Ol"n•ndem tog, hogy a legforróbb napokban, a mikor az n,szfalt
is meglágyul az ember léptei alatt, legalább egy kis vi]á,o·tö:·téJ.wti CSPménynek közeli szemlélőjc. A Dunán alul ugyanis
mmd1g történik »v;Üami« és az embernek jól esik a »vahmit«
nem miudig nz ujság távirataiból megtudni, hanem közelből
észlelni és megnézni. A mikor c sorok a rotá.tiós gépbe keriiinek
a t. olmsó már bizonyára elfelejtette a szerlJ volt Jürály ellen
elköYetett mcrényletct. a melyről heteken át a leo·ellentmondóbb
hireket olvasta és mivelhogy a politika, n me~myire a :.-:sidóságot n<'m érdekli és érinti e lapokból ki van zárva, nem a
merényletről akarok szólni, hanem a szerb zsidóságról, a mely
e mc•rényl<·t ntün lojalitásának szépeu adott kifejezést.
A szomszédos Romániával szemben a zsidóság :tl!apota
Szerbi:iban igen kedvezőnek mondható, egyenjogu az uralkodó
vull:íssaJ, elnyomatüsról szó siucs, dr még a legujabbarr sajnálattal mil1den országban mntatlwzó, a katholikus pártoktcJl
~\iinduló és fogyasztási szövetkezetek alapitásában kifejezésre
.Jutó közgazdasági harczról sem. Volt alkalmam egy pár zsidó
tartalékos tiszttel megösmerke(lni, a kik ugy informáltak, hogy
a hadseregben semminemü ellenszenv sem létezik a zsidó
katonák ellen. Miclőn n szefúrd község Milán-nál megjelent,
h:~gy. iir~vözölje a merénylrt meghiusulása min,tt, a kir~íly
koszunetc·ben rámutatott a »Jevreji« elismert lojalitására. :1

melyet az uralkodc:í clinasztiával szemhon miudig tanu ·itattak.
De ünnepélyes alkalommal mo11!lott he,;zédeket nem kell tulbecsülni. A J evreji azaz u :;pa nyol zsidók a tiirök uralom
abtt ép ugy nyögtek a bas~ík és hégek igúja alatt miut maga
a Hzerb nép, alig egy félszázada annak hogy mindketten alnla
felszabadultak A ;r,sidók számát :WOOO-nrl többre uem hec ülöm - mcrt igen kevrs közsc~g van - nagyobb részük nyomorlJ:tn él, szegény és alacsony müveltségi fokon áll, érthetli.
hogy a zsidógyülöletnek nincsen Szerhiáhan talaja. a nép miut
mindenütt jó lelki.i, a papság nem izgat. ncrnessrg pedig. mely
irigykednék a néhány zsidó gazdagra, egyáltalán nem létf·zik
a politikai pártok pedig hivatalért vinskoclnak. ~Iinclamellrtt
idővel fel fog bukkanni a zsidó k6rdés, a melyet az orosz hirlapok plántálnak át. Olvastam egy orosz lapból átvett »a zsid•'•
kérdés« czimü czikket, a melyet - meg vagyok róla gy{íző(he
csak kitért zsidó írhatott, mert nem zsidó alig ú;meri oly
behatóan a különböző országok zsidóinak viszonyait. A czikkiró a faji thearia hiYe, a zsidóságot a keresztény népl'k eskiillt
ellenségének monclja, rákbajnak - de hogy képzeli a ~züzadokig
tartó operácúót. azt sajnálattal nem olvasbattam, mimlenesetre
érdekes lehet, mert elég belátá a massacre en masse-t fautasmagáriának mondani és ép ugy a teljes beolvadást. Az orosz
sajtó nagyon elterjedt Szerbi<iban és tudvalevő dolog, hogy a
papír contagium terjesztő. Felemlítem, hogy amerénylet köYetkeztében egy zsidót is elfogtak ele nem olvastam sehol, hogy
ebből fegyvert kovácsoltak volna a zsidók ellen. Az illetű
ugyan csakhamar kiszabadult. ele, a mint hírlik, kiuta.~ittatott.
Erdekes, hogy orosz ala t tv a ló.
Attérek a zsidók viszonyaira. Pap létemn' termé~zete~en
első utam a templom ba vezet. A t. olrasó el kisér het, mert
utunkban kis ghettofl>lét fogunk ltHni. A széles utczákhól
keskeny utczákba visz kocsink a Dunapartja fp]é, a hol ;1
zsidó városnegyed terül el. Hogy nagyon tis:dn volna az a
Yárosrész, legjobb akarattal scm lehet állitani: a h;ízak külseje harmónikas piszkossúgu az udmrokkn,l. Nok ,iut ebbül a
nyomor, ele ép annyi az emberek ti::;ztas~igszeretetének rm:ísára. Semmi jel sem mutatt;t azt. hogy Yasúrnap van ,:s
közelben iinnepély. A kocsi núnden perczbPn má~ utcz<Íha. hn
utcz:ínak lehet nevezni az egymás mctlett fehő házakat. ~lil'lliiL
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ajtoh.m ;t gyernwkl'k. :1 z a hl:ü:okon :1z asszonyok IH~ znek
lánínr swn :lz ··lhaladókra. asszonyok. a kik a szt>psrg czimére
fiatal sú!!uk tlaez:í ra igényt nem tartanak. Különös, milyen
mulancltí a Rzépség. A l'izcfürd hnjadonok és leányok férjhezmeneteliik Plőtt rendcsen gyönyiiriiek. a barna arrzszin,
:1 tüz<•s :-;zemck, a fekete hnj. mely az olasz nőkre emlékeztet,
n rnh:izatban kifejtett fényiizé-; valamint az ékszerek viselete
idnt érzett el(h;zerctet b<ijos":i, elragadó szépségekké teszi
őket, érdekességüket fokozza a csevegéshez hasonló spanyol
jargonjuk. De amint férjhez mennek, mintha egyszerre mindeJt
Yar:izs ••ltiinnék. testük mondhatnám elveszti a harmóniát,
a kövérek tipusúhoz közelednek, arczuk clrutul, a szemekből
kialudt a tüz - mintha (•zek az asszonyok nem szivlelnék
meg a talmud tanitilsát. az asszony iparkodjék mii1dig férjének
tetszPni, mintha hútlenek lettek volna a női hiusághoz és nem
akarnúnak többé tetszeni. Egy pár év mulva megvénültek, és
<·sak gazdagsúgukkal iparkodnak még feltünést kelteni. Szarnhaton és ünnepen ugyanis fejükön fesz-t hordanak fekete csucsl:'-al, a fesz tarlen selyemkendővel van körülkötve és c fölött
periferiában az aranyok vagy napoleonak sürün egymás mellé
feltüzött sora csilingel, mellükön pedig a nagy pénznemeket
hordják. Ha igazi arany, némelykor ezreket hord magán ilyen
asszony. Ez a fejdisz rendesen örökségkép száll az anyáról
a le:inyra.
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Bocsánat e hosszú kitérésért, de a szép szefard hajadonok még hangosabb dithyrambust is érdemelnek, mint amilyent
poetai ömlengéshez nem szokott pennám énekelt. Belépünk a
tömött templomba, a melyben hálaistentiszteletet tartanak
)lilán szerenesés megmeneküléseért. Az almemor előtt már
egy zsoltárt énekel a három mezamer (kántor) -- a községnek
dr. Bernfeld távozása óta nincs chachamja (rabbi) - leeresztett talisszal a szokásos egyhangü, nazális melodiában. A frigyl:1da előtt ülnek a király acljutánsa, Belgrád polgármcstere és
más notahilitások. Ének után egy ügyvéd összegöngyölitett
talisszal váltja fel a mezamer-okat és tartja az ünnepi besz(~
det, mrly nem volt hijün az ügyvédi dialektikának. Vége feh~
kiizeledett a szónok, ekkor megreszketett a templom hars:i.ny
híJtásoktóL A szónok mondotta a Zsivi6-t (Éljen) és az áhitatos közönség utiina harsogta, és m<'rt többeknek kijutott,

tiihbszijr hangzott fel a zsivió-kiáltás. A frigyláda megnyilt.
kivették a tóra tekercseket, megraha arany és ezüst ékszerekkel és a mezamer legöregehbike recitálta a királyérti imát
héberül.
Egy félóra sem mult el és az eskenázok (így üják ők
és nem askenáz) imahúzában voltam, a hol szintén istentisztelet tarta tot t. Itt is megjelent a király adjutánsa. még pedig
most legelőször. Ez a község nagyobbára osztrák alattvalókból
;ill és most gyüjtöget pénzt templomépitésre. Tagjai nem
számosak, sem nem gazdagok. mégis két jótékony intézményt
tartanak fen. és betegsegélyző egyletet. A Czionismusnak sok
l!ívc van itt.
A szef:írdok csodálatos még mindig némi büszkeséggel
11ézik le tedeschi testvéreiket, pedig alig van rá okuk, ha a
benszülöttségtől eltekintck. Tanult ember alig van köztük,
talmudista még ritkábban, a feh-ilágosultak között is nagy
hatalma van a babonának, görcsösen ragaszkodnak panyol
jn.rgonjukhoz, de a vallásosságban, illetve Yallástalanságban
~-ersenyeznek a németekkel. .Az ifjabbak neveiket is szerbesítik
és némely Popovicsban az ősi Kohen burkolózik. Foglalkozüsuk a banküzlet és sajna az uzsoráskodás, az alsóbb rétegek
hamai-ok (teherhordók) és Mzalók.
A szefárdoknak két temetőjük van. A z egyik a régi.
ügy szólva a város közepén az elhag_Yottság képét nyujtja.
térdig érő fű, széttört sirkövek jellemzik a kegycletet. Fáradoztam kibetúzni egy pár régi követ, de lehetetlen volt, nem
voltam képes egyet sem kibetüzni. mely a mlut századból
származik. Ennek oka ebben van: a szefárdok süjai különböznek a mieinktől. A szefá1:d sírhalmok egyenesen emelkednek nem lejtősen vagy egy fél méternyi magasságra. Tehát
paraHelogram alakot mutatnak. Ez a négyszög oldalvást téglával van kirakva és rajta vizszintesen, nem állóan fekszik a
::;írkő. Tán a régi temetőben a sírhalmok fél rnéternél alacsonyabbak voltak, és a sírkő gyakran majdnem a földön volt.
Innét van az, hogy a sírkövek nem csak be mnnak nőve.
hanem idővel besülyedtek a földbe. széttöröttek. részint szét
vannak máha ~és az irásnak rajtuk már semmi nyoma. Az uj
temető a városon kiviil fekszik. tiz (~V előtt nyilt meg és széllen vau rendezve. A szefard sírköl-ek egy része itt álló hely
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zetben mn, és maj dnem mindegy ikéb en az alatta nyugvónak
fén ,·képe. ~\. teme t ést ép ug y. mint a szcrb ek hosszúra nyujtjük
Yalós~ígosan elk:ínt:í lj á k a halottat. Ab hó 9-én a mt•zamerok
a fél kiY<i n atá ra az »él m ólé rachmimot « momlják a sírnál.
A h alotti meuetb en a papok a kocsi előtt m cnnck. Ha a
halott na k nincsen rokons:ig n, fi zet e tt siratónők (mekó nne nóth)
],isérik jaj veszékeléssei a kop ors ót a temetőig.
Hadd végezzek t' h elyen. a hol mindnyáj::m végezziik
föl di létünket.
DR.
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JÓZSEF OSi..SZAR }I.A.GYAR REXDELETE A ZSID(JK
CSALÁDI NEVEINEK TÁRGY~lB.AX.
Mi Második J ósef, Isten kegyelméből váJasztott Homai
Tsászár; Xémet, Magyar, Tseh, 's t' országoknak királya;
Ostriának Ertzbertzege, Burgundiának, ·s Lntharingid nak
Hertzege ·s a' t'.
::'.1inden rendetlenségeknek el-térítésére, mellyek az oll)
emberi Nemnek mind Politikus, mind törvényes dolgaiban.
sőtt minden tisztviselés n élkül folytatott életében szük,:;éges
ke p én elé-adják magokat. melly ben a· Familiák semmi bizonyos
Yezeték-neYet, a· különös személyek pedig semmi ismr;retf's
elől-járó nevet nem viselnek. minden örökös Országaiukra
nézve közönségesen elvé·g eztetett.
l. ~· A' Zsidóságnak minden t::trtományinkban arra v;dú
kínszeríttetése, hogy minden Tselédes gazda az ő luízi népr're
nézve, a' '1\í.tor az ő <Írváira néZ\"e, 's minden nőtelen férjfiúi
személy, a' melly sem Atyjának hatalma alatt, se Tütor. l':li-(J'
Gondviselő alatt nintsen, 1788. e~ztendőnek első ,lanuarius:ítól
fogva bizonyos meg-határozott Y ezeték-nevet viseljen: az a~z
szonyi rend hajadon létibf'n az ő Atyjának Yezeték-ne' ét:
a· férjnél lévő az ő férjének vezeték· nevét fel-vegye; mi!Hll'll
különös személy, kifogás nélkül, X émet előljáró nevet Yála~zszon
magána],. ·s azt életének tel~yes idejében mPg-ne Yáltoztas~n.
2. §. Más egyéb Nevek, mellyck eddig vagy Zsidó nyelrt>u
szokásban Yoltak. vagy azon helyeknek nevétől vették en·clt>teket, a· hol valaki vagy itllbatosan, vagy leg-al~íbh jó i!lei~
lakott, p. o. Töplitz Schaulem, Kollin Jothem, ·s a· fPlék.
szünjenek-meg.
:1. ~. Minden Tselédes gazda az ő egész tselédére m;zre,
núnden l~i.ilönös személy nmg:íra nézn'. azon Plő~járó, é~ IWt•lr;k
nevet, mellyet magának tulajdonított, leg-alább e· foly<í l 1~1.

K ÚT~'ijK,

t•sztt'JHlűJH'k

n t.o l»tí ~ me mh r r~ig . az h r lység l\I ng istdiil s:í,nak;
Ya;!y a zon hely Jj~llilj:í rói na 1-. :1' hol néki lakni, va.gy tm·tc)%kot! n i nH'g-P ngPch!'td t.. Nt' nl d ny<•ln•n íds ha n bé-jrlc•JitSt',
's CZt'll h <'-.it•lt• ntés <:t a: V :i rnu•gr ótól dr pntáli:tkn a k, 's m:on ·
\ . ;Írtlll'"Yt'•IH'n 10Yt'i fíí l{ahbinn :l k <'gyd emb cn tett al:i-fr:isoklml,
·,., Jll'l ~~tltlsPklwl mt•g-hi 7.onyf t1.Ra : · J/ogy ő mostant6l fogva

minde nkor N.

rezcftrkn eoPt ,

millfl azon Nérnet előljdr6 /ciilönö8

n erekkel c,qy idt, mellyel.:l'f kiki az ö tselédje lcözül magának

tulajdon ított. fel-vett!.'; mi ndazonáltal amaz N. familiáb6l
szri nnazott. ·s ez eliitt N. N. n evet viselt.

l . ~· J 7HH. csz tt•udíín ck clsíí .J anuar. kezdv 6n rninden
körny iil- mctéltfshez. sz filetéshez tarto;:undó kö11yvek Német
nv l' h t•n írattassan a k, ·s a hba a· sziiletett gyermelee !c, mp,g-h6ltalc
u;Pq-rsk iiitd tek n em m:í s nPvPkkel, hanem N é me t előlj~író, 's
ii riikrc fel-vrtt Yczrté k-nt•vekkl'l írattassanak-bé.
.í . ~. A' :l. ~ban nH"g parantsolt bizonyság-tz(>dul:ikat az
hdysrg IWíljárói, vftgy annak tisztei ~zorgalmato~an. mcgta r t~: ík 's azokat az egybe-irattatott szem0lyclmek ÚJOnnan
t.P t• nd<'í fel -vctésiben a ' lllPg-újított fel-vetés Tisztének eleibe
:Hliúk ; r 'l'i~zt pedig 178H esztPndíírc leg-clsöben kinekkinek
mi.nd a· két nevét, tudni illik egyiket, a' mellyet kiki Nldig
visl'lt, ~tz után pedig kinekkinek a most felvett előljdró, 's
vc•zett;k-nevét :X émet nyrlven irja-hé. Következcnuő. esztend(~k
hen pedicr az Ecrybe-írattat:iH könyveihe tsak az ÚJOnnan felVI'lt Ner~lc íratt~ssanak-br, cl-hagyván amaz reldig szokásban
Y6lt Jll'Yezetrkct.
6. §. 'l'udt:íra adattatik itt ~inekki!1ek, s meg-mngy~niz
ta tik ho cr v e' végezés nem terJeszti-kl magát amaz 1rott
hizo~yság~ha. mellyeket a' j/,sidó nép 1787 esztendűnek ut?lsó
Dt>('emherjéig előbbeni nevek nl:ttt szerzett, mcl.lyel~ clebb1
en·jekbcn meg-másolhatatlanúl mc~-mamduak, akanm módon
légy<'n azokban el-kószitve az alá,-1rás.
, ..
7. R· )!ind en furtsaságnftk, tsalárds:ignak me~-?lőzcsere,
·s e' '!'örvény foganatoss:igáuak tellyes meg-szerzesere, ezen
l1iinktések szabattatnak-h:i.
a) Az olly Rabbin, a' ki J 7HH. e.sztenclőne.k elsü .Jann:Lrim;:itól fogva a: született gye?·melcelcet, oszve eslcuttettelcet, meghóltalcat nPm Sémet nyelven, 's nem a.' meghatáro:ott nevekkel
irja hé, avagy
könyvek~~ek fog~alat.]át nem N CJ~1et. ~_Y elven
irja, elsőben 50. fo1:- huntettetile; másodsz?r: t1~ztJtol felszabadíttatik B. tisztv1selésre alkalmatlannak Itcltebk.
b) A' ki pedig jövenclübm~, akár aszszonyi, ak:i: f:érjfi~i
nemből légyen, nem az éí mu;dt•nkorra~ fel-vett ..elol.Jaró,. ·s
VPZPtt\k nevével hanem m:is nevvel él, bO. for. buntette~sek,
ha annyival bír'; ha n ints :~nnyi . érte ke, minclen ö~·ökös tartom:ínyainkból kiildetessék-lu: mmdazonáltal az 1llyrn ellen,

a:

:wnak aclóss:.ígár ól, 's kötelességeiról íratott bizonyságai, ha
m:íH nf. v a latt írattattak - is, mihelyes t azok r eá világosodnak,
er ejekb en meg-mara dnak.
c) A ' ki az ö bizonyság-tzédul áját 1787. esztendőn ek
utólsó Novemberéig, a ' fellycbb meg-parantsalt mócl szerént,
h é-nem adj a, vagy 10. for. büntettessék, vagy ha annyi érteke
nem vólna, minden könyörülés nélkül 8 napi közönséges dologtételre. hajtassék.
d) ]1]zen büntetésül szabatott pénznek egyik fél része
azon kiizségnek Kassájába, a' mellyhez ta~·to~ik ~· vétkes :
a' másik fél-része pedig annak adattassék, a kr az 1lly parantsolatnak el-mellőzését fel-fedezi, ·s hé-jelenti.
Költ Bétsben a· mi fő 's lakó Várasunkban, Szent Jakab
havának 23. napjá~, ezer h'étszáz nyóltzvan hetedik ~szteml?
ben; országlásunknak, a· Rómainak huszon harmacltk, e~ryeh
iirökös országainknak hetedik esztendejében.
J ósef. l. s. ; Gróf Pálfy Károly, Föls. Királyi Magyar é;
Erdély országi Udvari Kantzellárius; Wlassich Mihály. Szabo
Gergely Jósef.
Köz li: MANDL BERxü.
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<;zemita világ daczára évi 50011 (ötezer) forinttal suhvention<ílja :,z intézetet; a bécsi hitközség . 4flfJ0 forintot ad .
d növendékek seg<'>lyezéséhez a Hirsch-alapit•ány HifJU forinttal járult hozzá.
Dr. Hoffmann D., a herlini rahbiszem1nárium eddigi talmudtanára, ugyanezen intézeterr az elhunyt dr. Hilclesheimer helyén'
rektornak lett megválasztya. Hotl'mann magyar származá·u.
Machnajim nevü palesztinai telep érclekében Londonhan
a »Uhovevi Zion Association q gy ülést rendezett. d politikai
rzionisták l:í.rmája daczára elhatározták, hogy JIJ,f)f)() frankkal
segélyezni fogják a telepet, mdynek lakói szegény galiczi:t
hitrokonok
Uj zsidó község akart a főniroshan alakulni. a mely a
szombatot eltöl'li és a saktolüst reformálja. :\Iiután a korm:iny
ilyen községet elismerni nem akart, az illetők a circumcisió
!']törlését írták zászlajukra. De e törekvés i;; hajótörést szem·erlett. Az egész uj vallásalapit:í.st n éhány év óta egy pár
ember csinálja.
A >> Vágujhelyi Magy. Izr. Középiskolai Egylet<< czélul tiizte
h hogv a fenálló vágu.]h. izr. alreáliskolát teljes kiizépiskolává
fejleszti és hog~· szegén~· tanulóit segélyezi. Az egyletnek
lehetnek alapitó. remles és tiszteldbeli tagjai. Rendes tag az.
ki 6 éYen át 2 frt éYi tagsági <li.i fizetésére kötelezi magát.
;dapitó tag egyszerr e :)0 frtot fizet. Az egylet megérdemli a
t:bnogat:\st és melegen aj~ínljuk hitrokonaink kegyébe.
Salamon Mózes, turdossini rabbi. ki jellt>me. és tudománya
folytán szép birnévnek örvend. a pesti izraelita hitközsé~ meghivására szeptember hó 23-án a f6niros rombach-utczm ü•mplomában próbaszónoklatot tartott magyar és n émet nyeheu.
Jókai Mór nőül \ette Grosz Bella szinésznőt, Grosz }lór
i-(épész leán.n.it. A koszorns költő neje megmaradt ősei hitében.
Vészi József, a Buclapesti Xapló főszerkesztője, Szászsebesen egyhangulap: képviselővé lett v::ílasztva. Az üj képvisel\i
felekezeti ü~yeink iránt is érdeklődik.
A vérvádat az orientalisb.k kongres:;usa Rómában kifejezetten az ujabb eseményekre val6 tekintettel, egyhangulag
esztelennrk és végére júró szüzaclunkhoz méltatlannak nyilatk<ntatta ki. A vén üd ból a haj a z,iclókra. a szégyru a
keresztényekre esik Kinek tettek az orieutalistúk nagyobb
~zolgálatot?

Dr. Kaufmann Dávid hal:íla l>vfordulójára dr. Roscntlwl
P. és d1·. B?"ltnn ]J. (Boroszló, Wall~tr. J b) emlékkünyn•t

fognak kiaclui. E ezéiból b~l'ik :t megboldogult tudós leveleit.
melyeket n)\ életrajzhoz Yaló felhasznülás utún a tuht.idonutiokHnk visszas:drmazt:ünak.

z." id, Magya_r z.s!.nagóg~ . ..\z irotlu_lmi zem lében emlitett ~fagya
fent_o
~oi:nlcbk~ .hel~ ett !Jeho\Its J. bnranya-~agocs1 rabbi
1
•
cztmu fol.' on a tot mdttotta mcp;, amely nun t a czimből
es a. p~·ospektusból látható, a gyakorlati thealógiát kivánja
;;zolgalm. A~ első _füzetben dr. Löw (Szeged), dr. Klein (Nag}·Bccskerek) e:s. dr: Nmger (Temesd r), egy-egy beszédje és a kiadó
~~:r »h~ggttda«-Ja van közö_lve. ~ kiadó számit arra, hogy
'a_~lalatat az orthodox rab btk. loknek a magyar beszédekre
szukségük van, szintén tümogatni fogják. Sok szerencsét.
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