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TARSADALOM.
HÁROlVI KÖNNY08EPP.
}) Ime, népem leányának fohásza hallatszik messze országból: vajjon az Örokkévaló nincs-e Oziónban, avagy királya
nincs-e többé benne?! Bizony nincsen balzsam Gileádban a
mi sebeinkre, mert fölszállott a halál ablakainkba, bejött a mi
szegény testvéreink házaiba, hogy kiirtson gyermeket az utczáról,
ifjakat a piaczokról, és úgy esett az ember hullája, mint a
pelyva a mező szinén, s mint a kéve az arató mögött, és
nincs, aki összeszedi.«
A multak sötét gyászából hangozik felénk a sirató prófétának eme jajkiáltása, de irtózatos valósággal elevenedett
meg a mi napjainkban is, a mi ajkainkon is. Amerre emberi
szivek dobognak, ahonnan még ki nem halt az emberiesség
végső szikrája, ahol a részvétnek utolsó könnye ki nem
szikkadt még a szemekből: ott az irtózn,t és a megdöbbenés,
mindenütt a nagy világon gyászfátyollal borítja le a szeretet
álmodásának fenséges ideálképeit. Izrael százados siralma
reszket újra végig a föld szinén, és az igazság eszméjének
szoborképét megrendíti talapzataiban. Izrael kiontott vére
ömlik szerteszéjjel és ettől a lator kezek által kiontott pirosságtól szégyenben és gyalázatban gyullad ki az emberiség
arczulatja. Izrael halálhörgése sikolt a testvérgyilok alatt. és
ez a sikoltás a bibliának égető bélyegét nyomja reá az újra
föltámadt Kúinra, aki elátkozott gyülöletével még mindi~
re(Ltör az tLrtatlan Ábelre; ennek a rémséges sikoltásnak
8Zelek szCLrnyCm szálló panaszos hangjai rezdülnek végig az
ég felé szimyaló sóhajtásban: })Oh miért hogy aggodnlomb;m
kell járnom az én gyülölőíro szorongatúsainak közepette. én
1\Iagyax-Zsidó Szemle. 1906. I. Füzet.
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ht~'IW!ll ?!« Ez a sidnkoz;\:; sz:íntjn y\-gig n mi sziwinket is
awk(:rt, akik l>letiikkl'l hzrttek egyt'diil azért, mivel Iznwl
tiszta hitl-t Yallott:ík
- l-s n hüsongó képzeletnek gyúszriipiill-s(' nH'SSZ(' Yisz henuünket az északi lt>gkör forrongússnl
teli orszúg:iba. a fagyos Oroszorsz;íg sok zsidó községébe, ahol
n n•ndüktlrn honszereh'm (;s a legdicsdsl>grsebh il'lteneszm0nek
kettos y(>rh'zetéwl ékített te::;hú·eink C>ltek, és ime, egyszerre
e;.;ak ~zibl>riúnak mindrn fagyoss:ígn. núnden kegyetlensége C>s
rl>m,;l-g;e az emberi sziyekhe költözött, és a lelkekbe épp anuyi
keml>nysl>g. mint azokha a fejszékbe és doro~gokba, amelyeket
n'újuk csapta!~. amikkel ellenük törtek. Es a mi könnytől
fátyolozott ,;zemüuk újra meglútja Ezekiel próféta rémséges
l:ítomány:it: ::;íksúgokat, Yárosok utczúit, telve halottak csontjaiYal. amelyek beborítják at: irtózat térségeit telistele, és
c"öndiU<'í füleinket megüti a halálsóhajtás; a megcsonkítottak
fújdalomkiúltása, a haldoklók jajongúr:;a, a temetők hantjának
dübörgése, anyáknak zokogá~a: »Óh jaj a gyermekeim! óh jaj,
::tz én gyermekeim széjjel lettek tépve« és árva gyermekeknek
... iralma: >Óh jaj az én é!les apám! Óh jaj, az én édes anyúrn
gyiluk alatt vérzett! »
De vajjon csakugyan pusztiül Izrael gyásza nyilvánul-e
meg abban a hóhérmunkában, amely a közeli napokban
lzr<telhan dúlt. és pusztán felekezeti siralom-e az, amely
bennünket gyászra szólít?! Kimerül-e az elszörnyüködés viharában, a részvétnek fölzúduló áradatában a gyásznak mindcn
tanúságu a mi számunkra?! Nincsen-e ezekkel a megújuló
borzalmakkal szemben a világnak más feladata, minthogy
kiin,,·öraclományokat gyűjtsön C>s hangos mél tatlankadással
adjon kifejezl:st érzelmeinek?!
}li · mélysége::; hittel valljuk, hogy Izrael gyásza, IJ[tr
H~rl1en PS l>letben csupán az ő hitének követőit érte: az
emberi (~g gyásza. és a mi sorsunkban az emberiség lelkiismeret(' clohhan meg eleven, hatalmas erővel. Izraelt érte :t
haltacsapá..,: de Izrael az emheris(>g szive, és beteg akkoron
a világszenezet is, amikor ez a sziv van megsebezve. Fennen
hircldjük azért, hogy hazugsúg még mindig a szcretettel való
mkmcríí kc~rkeclés; vértanu meggyőződéssel prédik:iljuk, hogy
a pr<Jfc:tai álmodás, a zsidcí írás lángszelleme m(>g núndig ott
}('heg a túr-,adalom szN11e c~s lelkiismen·tP eWtt mint IH• 1H'Jn
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v[tltott követelés, mint feladat, amely még minclig v:írja n
megvalósítást. És ha van ír, ha ''an vigasz, amely balzsam
lehet a mi sebeinkre, a mi gyötrelmeinkre, úgy az a mi szenvedéseink tengeréből ama kriHtálygyöngyként fölmeriilö tanulság,
hogy a mi vériink hullása jelzi a világosságnak ama ösvén)~
csapúsát, amelyen az emberiség a mi vrrtanuink tetemeill
{tltal fog vándorolni mindadclig, :tmiglen valóra válik Izraelnek .félreértett, meggyanúsított rs tőle kölcsönbe vett taníbba
az igazi szeretetről.
Mindacldig, amig Jákob szemei h ől ki nem szikkad hú rom
könnycsepp, addig nincs megváltva a világ. }Iert amikt~ppen
egy kicsiny vízcsöppecskében nem pusztán a magunk arczvonásai tilhözödnek vissza, hanem az egész környezet, erdők.
fúk, hegyek és völgyek, azonképen Jákob hármas könnycseppjében nemcsak Izrael sorsa visszafénylik, hanem az egégz
földi társadalomnak haladása. fejWdése, avagy lankadá. a és
visszaesé~;e.

Jákobnak könnye visszautasíthatatlan bizony~;ága annak.
hogy Izrael sorsával az emberiség erkölcsi lényege függ össze,
hogy Izrael jelen gyászával az emberiség erkölcsi sülye<lése
Yan összekapcsoh·a.
Mikor ,Jákob, az ősatya, fin$rének Ézsaünak haragja elöl
menekülni volt kénytelen, ott az ő vándorútj[m, ahol n, napszúllbt utólérte: pihenni tért, és ekkor egy csudúlatos úluwt
látott. Létrát, amely a földet az éggel összekötötte, é::; L'Zl'll
a létrán angyalok jártak fel és alá, és a létra csúcsún lsten
Htománya sugárzott. De fölébredt a hüvöletes álomból. és
látnia kellett a borzalmas ralóságot, a sinir nulont, amely
körülvette. Akkor - így mondja egy régi mondúnak merengése - az ősatya halovány arczún három könnycsepp gördült
ah Az egyik könnyet önmag{tért. zaklatott életéért hullajtotta, a másodikat <'ilmainak elomlúsa miatt. a harmadikat
Ézsau testvéreért
,Jákob eme húrom könnyében Izrael örök gyúsza és az
emberiség siralma is Yisszatükröződik. .A saját teshú·ei elc'íl
~wnekül mindig, embertúrsai azok, akik hazáj;ihól elüldözik.
l<Js ha úlmot lút, eszményi úlmudúst, hogy a földi szPmcdély
egyhekapc,;olódik az örök rgi irgalommal, hogy közel az idő,
amikor angyali en~np•k sz:íllnak al:l az t~ghül a fiildi kiiz1•
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de!JHck -;t.ÍnL<'n~n·. l-s a f<ildi tük(>Jetr>shedés jótékony nemtöí
m<'nnyhl-li nwgas ·ágha tiiJ·nek, {>s hogy az Úr az, akinek örök
irgalmú tiirn~nyc ott lebeg az cm b< ris{>g cWtt mint követendő
csz 111 {>nvhp, _ akkor mind1g föl kell <;hrednie Izraelnek, és
az íísi ·st'lhajban kitiirnil': »~lil~H'll rettenetes még minclig az
t'llllll•ri tiirpk\ <~sl'k 'iZíntcn'. még min<lig csak templomok emelkP1hwk, {os :-<Z<'rtarblsok uralkodnak - de n, vallásosság lényege,
n Ít!azi sz 1'rdet még miwlig a gyüliilet homályába \'ész. $<
. A:t. l-ld<~<~rt hullajtja ebő könnyét Izrael.
A puszta, mczitelen {>let{>t kellett féltenie minden idők
ben I zraclnck testvérei gyülöletétőL .Azt az életet, amelyet,
miwl l'gwclül az Isten adott, nem is szabad másnak elvennie
az 1·m b~;.tiil, csakis az Istennek. Í~s a haladásnak, a világosságnak llüszke ;;zázadait az őskorok vad állatiasságától első
sorhan az a Yívmány különhöztette meg, hogy az emberi élet
drágább lett, éR biztassága szilárclabb alapokra lőn lefektetve ..
:MPnnyi vér patakzott a föld színén, mennyi könny omlott
megsz(tmlálatlanul, amíg a világon derengeni kezdett a próf<;tai megismerésnek első fénysugara, hogy az emberi lélek az
Istemll'k Yilúgossága, hogy a legfelső lépcső abba a csuelás
magasság ha, amely a szeretetnek messiási birodalma: emberUrsunk életének megbecsülése.
Nincsen is drágább kincse ezen a földön az embernek,
mint az élet. Rajta csügg, mint a permencze az orsószálon,
minuen öröm és minden földi üdvösség. Ha ez a gyöngyszál
szétszalmd, mil1den fény a sírverembe, a porba hull menthetetlenül. :Még a koldus, a hajléktalan nyomorult is úgy belékapaszkodik még az ő f:ijdalmainak közepette is az élet reményébe, mint az a vergődő bogár a szalmaszálba, amikor a
folyam sodró áradatjába esett. A beteg is imát rebeg vértelen ajkai ml a halálos árnyék közeigésekor életéért, az aggasty:í.n is félti létének elmulását.
.Az :.'Lllat is érzi ösztönével az élet nagy becsét. Ha az
iízre ráfogod a puska csövét, megriadtan menekül, és ha
sdJ\'t kapott: erdő sürüjébe fut, és gyógyfüvet keres a halál
ellmt. ~fi kor az őszelőnek sivító szele először harsog fel a tar
me:t.őlmek rőt avarján: a vúllClormadár ú tm kél, szalad a fagy,
a g<;mber elől, mert élctr.t félti pihPR tollazatának mclengető
hurokja :llatt, és ennek a vúgya készteti arra, hogy szembe-
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szúlljon az operencziák golfáramának hőfokával, avagy az égbenyúló hegyóriások légkörének hirtelen támadt hózivataninll.
a légben kerengő karvalylyal, az ölyüvel, amely mélységek és
szakadékok fölött terjeszti ki sötét szárnyait.
Ám az állat nem ismeri azt a csuelás érzelmet. amely
.az embert kétszeres erővel füzi az élethez, amely a halál
közelgését borzalmak borzalmává teszi, egyedül az ember számára: a halálsejtelmet. .A gondviselés megkímélte az értelmetlen állatot az öntudattó!, a halálnak ismeretétőL .Amikor az
ólom csöve megvillan fölötte, nem tudja, hogy mi lakozik ahban
a kicsiny fekete ürben. Amikor kötélen vonszolják a vágóhích·a:
sem agyához, sem szívéhez nem férkőzik közel a halálos félelemnek szörnyüséges borzadálya.
Egyedül a sápadtképü ember az, akinek számára magánál a halálnál is irtózatosabb kinlódás a halálnak sejtelme.
az az érzés, amely azon a szük mesgyén jelentkezik, ahol az
elmulás közelsége szembe kerül az élet vágyával. Oh, nem a
halál perezének fájelalma az, nem az elmulással járó gyötrelem
.az, amely a végső árnyak közeigésekor dermedéssei fogja el az
emberi szívet. Hiszen az életnek magának összehasonlíthatatlanul nagyobb fájdalmai vannak, mint a halál órájának. és az
orvosi tudomány már régen megállapította, hogy az elmulá,;
a legtöbb esetben átszenderülés, csöndes, kínok nélki.i.li elvonulás a földi térről. Kérdezzétek meg csak azt a halálos ágyon
fekvő testvéreteket a halál közvetlen közelgésekor, amikor a
szemében megcsillan a túlvilági sejtés: l\Iondjad, testvérem,
fáj-e valamid, érzesz-e valamelyes gyötrelmet? és meglátjátok
azt fogja válaszolni: »Nem érzek semmiféle fájdalm:ü, semmi
kín t.«
.Az a borzalom, az a rettegés, amely a halál órájában
a httldokló üvegesedő szemeiből nlintegy segélyt keresvc men'd
reánk: nem a fájdalomról Yaló panaszkodás tehát. Nagyohh,
sokkalta nagyobb kín az annúl. .A halálnak SPjtdme az .
.Az ismeretlentől való félelem. Olyasvalamit lát az a távozó.
bucsuzó embertárs, amelyet mi az egészségnek, az életeriinek
idejében sohasem látunk igazán. Látja a rideg sírvermet
amelybe teste le fog sz:illni. Irtózat fogja el. lut re:i gondol
a férgek hazájára, amelybe örök fekte lészen. És azut:í.n meghorzaRztja az a nagy kérdés, amelyet meg nem fpjtett nu~g
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::-l'llkisem: )li Y:tn n -.inm tül? Lünöknek bünhödése, kárhozat,
öröm-c? Hiippenni készülő lelkén átsuhan a gyötrelmes :1ggodalom: »:\li lesz az én g,rermekeimmel, ha én meghal bun? Ki fog róluk gondoskodni? éhezni fognak-e? fázni-c?
Nzerencse var-e re;íjul,, avagy gond é~> fáradalom?« Ezek a
gondolatok azok, amelyek egyedül az emher számára teszik
olyan v\>gtelenül irtózn,toss<í a halálnak perczét.
Azért Yálik hát bitor Káinná az olyan ember, aki
ezL•ket a gyötrelmeket embertársa számára meg tudja szerezni.
Aki azt wszi el testvérétől, amit neki többé vissza sohasem
· adhat: az életet, az Istennek adományát.
Egy megindító történet járta be a multkoriban a lapokat. Délfrancziaország egy városába állatsereglet érkezett,
amely e ténként oroszlánok és tigrisek mutatványaival gyönyörködtette a város közönségét. Egyik előadás után, amikor
a néptömeg kiáradt az arenúból, egy anya a tolongásban elveszítette maga mellől négyéves kis leánykáját. Hiába kereste,
nem akadt reii. A kis leány a czirkuszban maradt, s mikor
látta, hogy sötétség veszi körül, egy oroszlánketreczbe bujt,
hogy ott töltse az éjszakát. Reggelre kelve, az őrök sajátságos jelenetet láttak. A kis leány épen, sértetlenül feküdt a
ketrecz alomján, s körülötte az oroszlánok kedveskedve nyalogatták kezét, arczocskáját. Azután nyugodtan engedték, hogy
>édenczüket az őrök a ketreczből kivegyék s anyjának
visszaadják.
Az orosz bakók kegyetlenebbek voltak a vadállatoknáL
Halálra marczangolt gyermekeket vetettek anyák ölébe, halott
apákat és anyákat fiaik, leányaik tetemei mellé. A halálfélelemnek, a halálsejtelemnek kinzó garádján mentek által a mi
testvéreink közül a messze orosz földön százan és ezren.
A halálsejtelem száz vizióval tépte darabokra az ő martir
lelküket. Amikor a zsinagógákba menekültek, és a tóra föclöző
szárnyai alatt kerestek mm1edéket: a vért szomjazó tömeg
máglyahasáhot rakott a templom alá~ és azok a szerencsétlen
áldozatok hallották a lángok suttogását: el lehet-e képzelni
ar. t az irtózatos, sikongás t, hördülést, amely betöltötte az
Isten hcí.r.:U (! Es ez a vérengzés a tudomány, a fölvilágoso(1<\,s sokat magasztalt századában történt. Nemcsak a tömegek, de a hatóságok, a rend fenntartóinak hozzájárulás(wal.
jut~1lom.

7

Azért hullatja Izrael az ő má,.;udik könny(;t is, mert
évszúzndokon át melengetett úlmai széjjelfoszlottak üjbó1,
mert az igazság bizony nincsen még az úton, mert a mi feladatunk még mindig a vértanuság, mert még mindig nine'il'll
nagyobb vitézség és nagyobb hátor::,ág annál, min t zsidónak
lenni, és Izrael hitéhez tartozni és mellettc rendületlenül kitartani, a hősiességnek sokalta nagyobb fokát igényli, mint
bármely más felekezet igazságait vallani. Izraelnek rl>rtanú
sorsa az emberiség és az emberiesség erkölcsi sülyedl>sének
letagadhatatlan, szomorúságos bizonysága. Testvéreink, vérrokonaink szenveclnek ami közelünkben, kenyerüktől megfosztják őket, útszélre tesznek ki ártatlan árvákat, húzaikat
szétrombolják, vagyonukat közprédávú teszik, fejszé>el, gyilokkal rohannak reájuk - s ha ar. emberiség szózata a világ
hatalmasainak törvényhozó gyülekezetében jogért és igazságért emeli föl hangját, a cliplomáczia könnyedén vállat von
s az önálló vámterületről perorál! Óh az a kivert eb, amiko1:
fájdalmasan vonit, és segítségért nyöszörög, - társára akad,
amely segítségére siet, csak az ember nem akarja testvére
jajszavát meghallani!
Zsidó könny patakban omlik, zsidó vér pirosm festi a
vándorok országútjait - Izrael könnye álmai széthullá,;Ctt
siratja újra, csakúgy mint évezredekkel ezelőtt.
Üldözték, kergették Izraelt minclenkoron, núnden idő
ben. Talán maga a szentírás is azért hasonlítja olyan gyakran az őzhöz, mivel mint az erelők sürü.jének er.t a védtelen
lakóját, úgy kergette a mi népünket is unos-untalan az embertvad[Lszó perverz us szenvedély. N erncsak az írásnak, nemc-"ak a
» kö~yv«-nek népe Izrael, hanem egyuttal az üldöztetés népe
is. Os-Rómának földjén, ba haragos volt <t caesar - zsidúvér folyt a czirkuszok poronclján. A középkorhan, ha sz:í.ra:.~
s(Lg verte a rétek~t, a zsidónak kellett könnyével nedvesítenie
honának rögeit. ü volt a szárazság okozója, ő volt a roth<tsztó esőnek előidézője. Mentek ájtatos seregek fiih;zabatlítani a szent sírt, lovagköpenyükön a kereszt, a szerctet jPIvénye, ~ amerre mentek: esülökig g[Lzoltak a lovak zsidón~r
heu. Aggot és védtelen csecsemőt, fértit és asszonyt nyársra
húztak, elevenen eltemettek, a túrának mü,glyatüzet sz<ín tak
- lll<t is a zsidó oka minden bajnak, szahadsítgvágynak, az

s
ein) om ott népiiimeg szeme!ll>lyeinek l\fa 1s a zsidó a nyomott
gazdasági YÍszonyok ol·ozója, ma is ő a rossz termések boszorktnyidézlijr: a gabonaúrnk csökkenrsének bübájlatos varázslója. tal~m a tyukok is a zsido miatt tojnak kevesebbet az
idén. De halhit tls hahona, gonoszság és rágalom, ármány
d:1czúra. sem az ősidőkben. scm a kereszt rémuralma alatt.
scm ma: Izrael nem dobtn magát a kétségbeesés karjai közé,
nem csüggedrtt, hitét nem veszíté el sohasem, s az ő túrájában egy maga.;;ztos eszme volt fölírva, és ez az eszme beleégette mag<H a lelkéhe izzó tüzlángolással, hogy elérkezik
majd az rm berszeretet dicsőséges korszaka, amikor az erőszak,
a jogtalanság, n durya:;úg meg fog szünni, Istennek országa
sugaras glóriában fölragyog, és mindenek elismerik majd a
szeretet igazi Istenét : Izrael Egyetlenét. K ésik, késlekedik ez
a korszak. de az emberiség halad az igazság ösvényén feltarth:1tatlanul: jönni fog a l\fessiás!
Addig pedig, minden újabb csalódás után, Izrael harmadik könnyc~eppje az igazság ösvényéről letántorodott emberiségért hull. Az emberiségért, amely meggyaláztatott akkor,
amikor lzrael vérében fürdött az orosz hóhér pribékek
serege.
l\fessze keleti földön csudálatos rege termett: száz
hegyóriás ÖYez egy sziklaóriást mcséknek országában. A lábainál örökzöld púzsit virul, és egy büvös tengerszem, amely
olyan kék. mint a felhőtlen égbolt. Liliom és rózsa fakad a
hegyoldalon. és az erdei pat~k moraja úgy hangozik a közelében mint az aeolháda lágy p()ngése. A szikla repedéseiben
lakozik a szürke rege, olyan mint egy árva leányka ajkain
egy szomorú ének.
Örökké viruló kert van elrejtve a hegy méhében. Abban
lakoznak a szeretetnek irgalmas nemtői. Csodás virágok nyilnak abban a tündérkerthen, amelyet egy zergecsapat őriz,
hogy halandó ember tönkre ne tegye veteményét. l\fint a
frissen hullott hó olyan fehér a zergecsapat, és vezetőjük egy
tündöklő zergehak. Annak a homlokán aranykorona csillog.
És ha a gonosz fekete vadászok gonosz szándékkal közelednek a kerthez, akkor a zergék köveket görgetnek alá a sziklamererlélyröl, és villámok czikkáznak a zergebak homlokáról.
Ha rálőnek: akkor halálverejtékének forró csöppjeiből var{tzs-
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növények fakadnak: vérpiros rózsák. Meggyógyul ettől a megsebesült zerge, de a vadász a mélységbe pusztul. AzC.rt rálőhet
nek a fekete hadak, de meg nem ölhetik, mert neki őriznic
kell a bűvös kertet, amelyheu töméntelen arany é~ ezüst van
rejh·e a hegyodú méhében, annyi, hogy hétszáz kocsi sem
tudja azt elvinni, de amely egykor mind az embereké lesz.
Izrael sorsát példázza ez a csudás mese. Magas hegyen
Izrael tanainak tündérkertje virul, kincs és arany töméntelen, amely egykoron az emberiség közkincse leszen. Benne
csudás vir{tgok, az emberiség ideáljainak hajtásai. Izrael az a
hófehér zerge, amely őrzi ezt a kertet. A tóra az aranykoronája. Fekete vadászok, fekete banda tör reá, hogy széttaposa
kertjét, hogy agyonlöjje a védőzergét. De rálőhet az ellenség :
vérpiros rózsák fakadnak menekülő útjún, ettől meggyógyul,
új erőt kap. :Meg nem ölhetik sohasem. J\fert az ő hivat{tsa
csak akkor fog véget érni, ha a tündérkert liliomaiból minden emberi sziven ott virul majd a szeretetnek egy-egy hófehér
liliomszirma. Könnyár és vértenger között imádkozunk ami
vágyaink teljesüléséért, Izrael három könnycseppjének elapadásáért, magunkért, álmainkért, és az ernheriségért!
Budapest.
Dn. K1ss AnNoLD.

SOHWEIGER :MÁRTON.
1834-1905.

Schweiger Márton az épen lefolyt év utolsó napjá.n
bekövetkezett halálával felekezeti közéletünk egyik kimagasló
alakja dőlt ki az új magyar Izrael megteremtőinek díszes
sorából. Az orsz. iroda, az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő
bizottságának, az izr. tanítóképző-intt.~zetnek egy emberöltőn
át elnöke volt. ~em volt sem a harcz, sem a kezdeményezés
embere, de C.lt benne a tudás és a mások képességeinek mély
és igaz tisztelete és ez képessé tette őt arra, hogy mindezeket
a díszes állásokat méltóan képviselje. ~Iások érdemeivelmagát
sohasem diszítette, azokat készséggel elismerte. a kijeliilt
úton egyenesen és buzgón haladt előre, hogy azokat az ügyeket, melyek rcit hiznttak, egyszerüségével és a jó ir:í.ut táp-

SCHWEIGER )ÜJ:TON,

Hit ldkesrdl' :;"el -;znl~:i.lja. Egyt'lH~S jt'llcme é~ ritka szívjóRúga
mPc:~zert'zte ,z:i.nuira mintlazok szeretett~t \-s becsülctrt, kik
rele közLqeti múködé~c n~rén l~rintkl'Zésbc jutottak
•\ tanfl>rfiak körében nagy nepszerüségnek örvendett"
lllL'rt a ÍL'nt\-rintPtt inh'zctrken kíriil l>rtizeueken át a pesti
izradita hitközsl'g i-;kolaügyi clűl.J<írója 1s volt és e minőségében
szi1ltl>n mindenha a zsidó :-;ziv sugallatától vezéreltette magát.
Ez rol t a 7. a WZl'íofonal, me ly nehéz és komplikált helyzetekben neki az útat megmutatta. És ugyanezért élte utolsó
]ICTl'7.l'ig a t:mári és tanítói ki.irök, melyeket {í szívébe zárt
é-. ö:zintén megbecsült, igaz 8Zeretettel csüggtek személyén
(>;;; az dsö ü.gat ök teszik le frissen felhantolt sírjára.
Az egL'='z or:=;zág zsidó tanítósága jótevőjét tisztelte benner
mert a ma már nrágzó Tanítóegyesületnek is egyik megalkotója
é" ebö elnöke volt.
Az elköltözött férfiú emléke ellen vétenénk, ha neki
oly énll'meket tulajdonítanánk, melyeket ű maga is másokéinak ismert el. "C"gyanezért nem állítjuk, hogy a derék férfiú
az or~z. irou:l elnöki · minűségében a magyar zsidós~tg vezére
rult. ~Iidön ö e méltó~ág birtokába jutott, a magyar Izraelben oly \·iharok dúltak, melyek közepette ő, a békeszerető és
az ellenfél furfangjait nem ismerő férfiú, egymagában a harczot nem állotta volna meg. De a feladatot, mely reá hárult,
mindig teljes kész éggel és összes erőivel teljesítette és a
helyet. hova került. méltósúggal és áldozatkészséggel töltötte be.
Az egész magyar zsidósúg körül szerzett érdemeit méltatta
régi bajtár:,a és az orsz. iroda elnöki méltóságában utódja,
dr. ::\fezei :1\fór, ki ravat ala előtt a következő beszédet mondotta:
»A. magyar zsidósúg nevében Yeszek tőled véghu<.:sut és
hahár mint az izraelita országo iroda ez idő szerinti vezető
jének, csak a kongresszusi alapon szervezett zsidóságot volna
jogom képviselni, mégis úgy érzem, hogy ezzel az alkalommal.
ez elütt a ravatal előtt a köteles hálát és elismerést az egé~z
~I agyar I zr ae l neYében kell lerónom.
~Iert immár 4ö eszteneleje annak, hogy kezeletét vette
az a küzdelem, az a munka, melyet az egész, egységes felckezet Prelekéhen végzett az a nemzedék, melyhez te tartoztúl
,:._ hu hiLorsosaink közül awk kik ma tőlUnk különv~tltan,
kiilön <:zervezetlJen véuelmczik a magyar zsidósúg jogait.
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~zolgálják a magyar zsidóság czéljait, - elfogulatlanul visszagonelolnak a mai dolgoknak ezen kezdetére, fel kell ismerniök, hogy az az erő, melyet ma kifejteni képesek, azokböl a
vivmúnyokból fakad, melyeket akkor kiküzdöttiink; az a
szervezet, melyet ma megalkotnak, azon a jogalapon épül fel,
melyet akkor teremtettünk egy littes munkával mindnyájan.
kik egy pontról indultunk és - ez óhajtásom és reménységem
- egy végpontban fogunk egyesülni ismét.
Az egész felekezet ezen nagy, nehéz munkájában nagy
volt a te részed; kezdetben a küzdő harczosok legelső sorá·
ban, utóbb vezéri polczon. S ezért, így mondom, mert így
érzem; az egész magyar zsiclósag halottját gyászoljuk ennél a
ravatalnál; az Pgész magyar zsidóság elismerését és háláji"tt
kell kifejeznünk e ravatal előtt.
Én nem dicsérlek és ha azt mondom, hogy egy egész
emberéleten át buzgó, lelkiismeretes, kitartó, állhatatos hive
voltál felekezeti.i.nknek, ennyit is csak azért monclok, hogy
hozzákapcsolhassam ezt a fohászkodást: A jövőnek ki.i.zdelmei·
ben is adjon a Gondviselés a :Magyar Izraelnek olyan bm:gó,
lelkiismeretes, kitartó, állhatatos, hiveket, mint a minő te voltál.
Egy hosszú emberéleten át a magyar zsidóság örömei
voltak a te örömeid; a magyar zsidóság bajai, fO:tjdalmai
voltak a te baj aid, fájdalmaid; a magyar zsidóság gondjai
nyomták a te lelkedet.
A te nagy családod, a magyar zsidóság nevében veszek
tőled örök bucsut, Schweiger Márton!
Áldott legyen emlékezeted! «
Schweiger Márton halála folyóiratunk zárta előtt következett be és így térszi.i.ke min.tt életfolyásának csupán főbh
pontjait adhatjuk Az elhunyt Kecskemétről származott és a
fővárosban már fiatal korában telepedett le. Kereskedő volt.
a Schweiger testvérek gyapjukereskedő czég tagja. Az izr.
kongresszuson szülövárosát képviselte és háznagy volt. Az or~z.
izr. iroda elnöke 1870-ben lett és aggkora miatt két év elött
monclott le róla, úgyszintén a VI. községkerület elnüksl-géröl.
Az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő bizottságúnak az int~u·t
felállítása óta és a növendékeket segélyzö Ecz Chajim·Egylet
elnöke volt, úgyszintén az orsz. izr. tanítóképző-intézet igazgató tanácsának és az orsz. izr. közalapnak Ezen f6bb ml-ltó-
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s~igokon kívül majdnem valamennyi felekezeti intézményeknél
ti.;.ztcletheli állá:;ai voltak.
)lintlezekbpn a díszes úllásokhan Schweiger 1\Hrton
tevékenységének legszem beötlőbb és legjellemzőbb vonása az
a szívjóság volt, mely öt múr Jpgelső nyilvános fellépésénél
éke:;ítettc. ':l'enczer Pál a kongresszus idején ennek képviselöiről rövid ismertetéseket adott ki. Ezekben elhunyt jelesünkről azt mondja: hogy háznagyi kötelességből a megszorult
képviselőknek púrtárnyalatra való tekintet nélkül - saját
pénztárából jelentékeny összegeket utalványozott ki. És a
talmudi mondús szerint öregsége nem szégyenítette meg
fiatalsúgát, mert mindvégig megmaradt igazi zsidó jótevőnek.
Ezt annál nagyobb mértékben gyakorolhatta, mert szükebb
családját csupán egy unoka alkotta, miután felesége és egyetlen leánya korán halálozott el.
.A. közgazdasági életben szintén jelentékeny tevékenységet fejtett ki; számos vállalatnál igazgatósági tag, a kereskedelmi akadémiánál vezérlő bizottsági tag és a fővárosnál
bizottsági tag volt.
Január hó 2-án végbement temetésénél a közrészvét
impozáns módon nyilatkozott meg. A gyászházban közéletünk
kitünő égei óriási számban jelentek meg . .Az elköltözött jeles
férfiut Dr. Kohn Sámuel pesti rabbi, Dr. lYiezei M:ór az orsz.
iroda elnöke, Dr. Venetianer Lajos ujpesti főrabbi (a VI. izr.
községkerület nevében) és Szuppan Vilmos a kereskedelmi
akadémia igazgatója (ezen iskola nevében) bucsuztatták.
A kerepesi-uti temetőben, felekezetünk sok jelese közt, alussza
örök álmát Schweiger M:árton, a magyar Izraelért lelkeseclett és egész életén át tevékeny jeles férfiu. A magyar
Izrael úldása lebeg emlékezete felett.

l

ZADOC K.AHN
1839-1905.

, .Az a, szomorú hír, hogy a franczia főrabbi meghalt,
gyaszlJa hontotta nemcsak a franczia, hanem az egész zsidósá"'ot
mert akrva-'l'o f~·fi'
·
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sírba. N agyszabású tevékenységének áldása kiterjedt messze,
messze hazája határain ttí.l, rááradt a keleti és orosz-lengyel
nyomornságban szenvedő hittestvéreire . .A szegények, az üldiizöttek benne nagy pártfogót vesztettek, mert nem ismert sem
akadályt, sem fáradságot, ha nyomoron enyhíteni kellett.
Eszme, tetterő és befolyás harmónikusan egyesültek harmónikus
egyéniségében. A franczia emberbaráti intézmények egész sora
az ő nemes szívének alkotásai és az Alliance érdemei elismeréseü! örökös tiszteletbeli elnökévé választotta. Évtizedek óta
ő volt a messzeterjedt franczia zsidó jótékonyságnak inspiratora és irányítója.
E minden ízében modern ember kebelében ősi jó zsidó
szív dobogott, amely az emberszeretet szolgálatában örök munkásságra késztette. Figyelme csodálatos módon nagy és kis
dolgokra egyaránt kiterjedt, miről néhány év előtt magunk
is meggyőződtünk, midőn informácziószerzés czéljából sajútkezü levelével keresett fel bennünket. Amily kiváló volt Zadoc
Kahn mint ember, épp oly kiváló volt mint }Jap. Az ő fő
rabbisága alatt a franczia zsidó egyház - nehéz viszonyok
között - felvirágzott. A központi konzisztóriumnak ü >olt a
lelke. l\Iindenre gondolt és mindennel törődött, úgy hogy
nélküle semmi sem történt, még tagul sem választottak senkit,
akit nem ö proponált . .A konzisztórium elnöke, báró Rothschild,
magánjótékonyságában is tisztára a főrabbi által vezéreltette
magát. M:inden közügy érdekelte és mindenre volt ideje és
ereje. Papi minőségében a külföldi zsidóság ügyei elől sem
zárkozott el, ha ezt az összzsidós:ig java kívánta és ha véleménye nyilvánítására felkéretett
Ebbeli tevékenységének leírása a zsidó történet feladata lesz és a jelen alkalommal csupán azt az egy tényt
jegyezzük fel, hogy a magyar zsidóság szakadása felett mély
sajrülatának adott kifejezést és 1891- ben nagyfontosságú
levelet intézett folyóiratunkhoz, melyben a púrtok kibéki.ilését mindkét félnek szívére kötötte ~1891. évf. 75-76).
A franczia zsidóságon kívül az angol zsidóság, amely az
ő nagyszabású és áldásos munkásságút közelből szcmlélte,
valósúgos rajongással csüggött varázslatos szem\olyén, ami
betegsége hirére az angol felekezeti sajtóban megható kifejezést nyert.

Zlll\l<' K.\11:1'.

Egyl>ni:-;ége minrlenkit megbüvölt, ki ez igénytelen külsejü
fértiti közeléhe jutott. }:s nz arany tiszta jellem ü férfiú a szónak

is nagy me::-tere Yolt. Z;l(loc Kahn a lrgnagyobb egyházi szónokok közé tartozott. Esznwgnzdagság és lelkesültség finom
formaérzékkel és tapintattal t>gyesülnek szónoklataiban. Kinyomatott heszéclgyüjtemény0i igazi gyöngyei a franczia zsidó
egyházi ékesszólásnak
E sokoldahí. és nagyarányü gyakorlati tevékenység mellett.
amely minden ülejét és figyeimét igény be vette. tudományos
muukáss;(got is fejtett ki. Ifjú éveiben e téren is nagy reményeket keltett. Az eleven érdeklődést tudományunk iránt
miiHh-égig megtartotta. A Société des Études J ui ves franczia
irodalmi társulatot ö létesítette és n párisi rabbiszemináriumuak ő >olt a leghathatósabb pártfogója úgy szellemi, mint anyagi
tekintetben.
X em c. oda, hogy saját maga nagyobb terjedelmű munkákkal nem gazdagíthatta irodalmunkat. De azért e téren is
maradandó emléket biztosít neki a franczia bibliafordítás.
melyet ő szerkesztett és amely részben az ő műve. Ezen
kírül több kötetre rúgó beszédei és apróbb dolgozatui rontatják
zelleme fenköltségét és nemességét. Irodalmi emléket biztosít
számára az a számos mű is, melyek ajánlás alakjában az (í
tisztelt nevével díszítették magukat. Ezek jó része az ö alkotása, amennyiben megjelenésüket minden irányú támogatússal
lehetövé tette.
E szomorú alkalomból közöljük életfolyását, amely csup{m
.a főmomentumokat foglalja magáhaJL
Zadoc Kahn 1839 február 18-án született 1\fommenheimben, az akkor Francziaországhoz tartozó Elzászban.
1!:!56-ban a metzi rabbiszernináriumba lépett be, amely e
közben Párisba lett áthelyezve. Tn,nulmányai befejezése után
a p(trisi 'raimud-Tóra, a szeminárium előkészítő iskolájának
igazgatója lett. 1867-ben Isidor párisi grand rabhin mellé
segtdrabbivá választatott és midön Isidor egy éYre reá Francziaorszúg főrabbijává lőn kinevezve, Kahn követte őt n, p(Lrisi
föralJbi székben. Isidor főrnhhi 1889-hen bekövetkezett hal:íla
után a franczia főrabbisúgban is utódja lett és 1890 márczius
25-éu nagy ünnepségek közt lett hivatalába beiktatva. Ebben
;t minöséglJeu több intézményt k0ltett életre, melyek mai

A ZSIDÚ KÖZS~;GEK HE;sDEZi;sE

HORY.(TORsz.\o:BA:!'.

l il

napig virúgzanak.1879-ben a hecsületrend lovagjává és 1900-ban
tisztjévé lett kinerezve.
)lunhti a következők : L'esclavage selon la Bible <:t le
Talmud (1867)1 amely német és héber nyelvre is le lett fo~·
dítva. La revolution Fran(,'aise et le J udai'sme (a franczut
forradalom 100-ik évfordulójára); Sermons et allocutions
(1875, 1886, 1894); Études sur le livre de Joseph le zélateur (1887); Biographie ele 1\f. lsicl01·e Loeb; Disconn;
d'Installation (1890 márczius 25); Religion et patri e; Souvenirs et regrets.
Zacloc Kahn, az arany tiszta jellem és nagy tilantrop.
a lángoló zsidó és lankadatlan munkásságú főpásztor, a zsidó
irodalom nagylelkű pártfogója és müvelője, az Istentől megáldott
aranyszájú egyházi szónok, fényes lapot érdemelt ki az összzsidóság történetében, amely emlékét hű kegyelettel fogja
őrizni. Örök {tldás lebeg a jámbor férfiú emléke felett.

A ZSIDÓ KÖZSÉGEK RE.NTIEZÉSE HORYÁTORSZÁGBAN.
Yáratlanul lépett a horvát kormány a tartománygyülés
idei ülésszaka elé a zsidó községek rendezésér<>l szóló tiirvényjavaslattal. .A zsidók maguk voltak leginkább meglepve, mikor
egy p{n· nappal az ülésRzak megnyitása előtt hire j;í.rt egy
ily czímü tönényjaYaslat beterjesztésének szándékáról. A kivúncsiság hamar nyert kielégítést mert már nO\·ember hó ll-én
megjelent <t hivatalos laphan a ja>aslat sziiYegl', amely feliiletes tanulmiinyozás után azt <l benyom:(st keltt•tte. hogy a
törvényjnm-,lat a lwsonczímü ausztriai l 890-iki türvénynl'k
kl>pmá~n. A kormánynak a jan1slathoz csatolt megokoUsa SZl'rint nem volt m:is czélja, miut hogy a hitkiizségek alapszah:ílyaiban l'gyöntetü"éget teremtsen, a különhüző alapszaMlyokh<il en•dő egyen0tlenségekm•k a községi tcrüh,tet, a kultu-,zadtí
±izl'tl>sét sth. illetőleg Yégt•t wssen, nemkülönben a rabbi-halifikác:~.ió kérdé~ét szabályozza. A hitközségi autonómia a jaYaslatban nem ,.;zem·ed c-;orbút, míg nHbrészt a közigaz~at:bi
hatósúg dlen6rzési joga pontosan Y:ln me!dlüt:'lroz,·a.
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b\,lindutlsra, drgiiktll'llS(~gn' a jn va:>lat okot nem :ulotl,
mcrt nagyohhrr~7.t a meg]p,{í :'illapolot szcntcsítl'itP. Dc L'
jantslattal kapl'~olathan t'gy m:t~i], is kcriilt a tarlom:iuygyüh~s dr, az ü. n. interkonfl'sszion:ílis tönényja1aslat, nlclylWk H.
határozot l ~rn'lmct mért a zsidósúg egyeujogúsítúsára, kimomh:iu, hogy az :íttérrs csak keresztény v:dlásm
engedhdií meg, mert úgy s:~,ól a mrgokolás
a zsidó
Y:lll:bra \aló áttéré~ megcngrdrsl' ell1'ntéthen volna a nemzeti
érzéssel és meggy\íződéssel, és mert az érdekelt fél tú.ború.Ml
ilynemü kihetelés is alig t:'imasztatott. A megokolás kon<·zed:ílja. hog;y ez az egyedüli kivétel a vallások egyenjoguság(•nak dw alól.
~Iiutún a hon(tt zsidóviszonyokról már gyakrabban
írtam a Szcmlében, csak riilidcn akarom az cgyenjogosítási
kérdés fejlödését vúzolni. 187 3-bau elfogadta a tartománygyülés a zsidók egycnjogosítús(Lról S7.óló törvényt. Annak
érh•lmében az áttérés a zsidó vallásra meg volt engNlv<> és a
gyakorlatban kcm;ztül is vitetett. A 80-as év(']mek zsidóellenes mozgalmai Hordtországbctn is visszhangot kelkttck.
Tübb heves interpelláczióm a kormány végre azt válaszolta,
hogy az Mtérést hatályon kívül helyezi, míg annak módozatni
törvényes uton meg fognak {Lllapíttatni. Elrben teh:'tt az
ú.ttérés nem volt megtiltva. Az új interkonfeHszionális törvény már most ezt az elvet is megszünteti, törvényegen tiltja

s-n.

ct zsidó rallásm raló áttérést.
Mikép fogadta a horvát :1.sidóság egyenjoguságának sérclmét és mi vezette a kormányt az áttérés megtiltásánál, míg
ugyanakkor a zsidó községek rendezését tüztc ki magának
czélul? 1\Iondjuk meg azonnal, hogy a horvát zsidóság férfiasan, de nem kihívóan viselkedett, a kormány nem tagadta meg
jóindulatát a zsidósággal szemben, de egyszersmind tanujeiét
adta diplomatikus tehetségének. Gyakorlati czél \czettP mindketWt, az a politikai tapintat, mely üres elvek miatt nem
akar háhoruskodást elííidézni.
~ovemher 19-rn összegyültek a zágrábi bitközségi elniik
meghív(LSára a horvát zsidó hitközségi elnökök Z(LgrálJIJan
és megvitatták mincl a kf.t javaslatot. E7. a tény és ez a
rw.p fontos határkő a horv{.t zsiclóság törtrnctéllen. A tömörülésnek első ténye, a szervezetnck első jele, a közös mun-
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k:ílkod:tHnak első gyiirnölcsP, a zsid6 ,~rz1~s fdéhrr!d<~sént·k
fényPH t:mm;:íg:r. A gyült~H mPgváJ:t~úott.a hizotts:íg m{ir
JH;lrány nappal lcéH6hb betPrjnszt!'tte H korm{mynak H hon:ít
zsidóság peticziójút, mcly az intl'rkonff•sszionális tiirvf.ny ] 4.
§-ún:tk lllcgv(d toztatúsát <L zsitlt.í vallásm valrí {tttt~n~ m!·~
PrJgPdóHe irányáhan vagy legrtlcíM a rrt!'gokol:ís tiirlf.~M. kt:rPlnH·zi, n specziális z~idótörvényrc nézve egy s1~reg lényr·gt:s
módoHít:í.st tartalmaz.
A p<·ticziö (tlláspontját a lJizotts:'tghan az egydieu zsidó
krpviselő: dr. Schwarz Lc~jos tolmácsolta, aki C'~yébiránt múr a
hitközségi elnökök gyül<~srhen is tP1·rkeny részt vett, dP rnúr azelőtt is m<·gkénlezte privát úton a községPket, hogy :t j H rasla tokról, mi a véleményük. Azt f<•jtegett1· ugyanis, hog,1 a 14. S·
sérelmet mér az 1873. egyenjogosítási tiirv1~uyrc. de mintbogy
a zsidóknak nem áll szúnclók:iban 3 4 ltttrrű 1uiatt lárm{lt
csapni, kulturkampfot eWidézni és ?:sitlógyűliilctet kelh·ni. Ill'
von:Ltkozzék a javaslat az ös~zes lH•vett, hanem csupán a
ke-resztény vallúsokra, mi által az {tttrrés dve to1áhhra is
n~eg vohm mentve. A kormány 1wvéhen Cltarra!.· osztályfőnök
azt válaszolta, hogy a kormánynak nincs sziind1~káhan az
e~ycnjogus:ígon rést ütni, amit a plenumhan is ki fog nyilatkoztatni. Kész ugyan dr. Schwarz értelméhPn a javaslatot megvúltoztatni, de músrészt meggondolandó, hogy a javaslat m:is
határozatai (a vallás szabad gyakorlat:iról, az istcutisáelt>t
zan.tdtsáról sth.) a zsidó vallás javú.ra vannak. Tekintettel az
utóbbi argumentumra, belenyugodott dr. fo)chwarz is a javaslat mostani szövegébe, dc eleve is meg kell jegyezni, hogy az
egyenjogosításnak itt megsértett elve helyreállíttatott a küzségck rendezéséről szóló törvényben.
A kormúny ezen jóindulatú nyilatkozata utún felvenni
az eredménytelen küzdelmet az áttóré~ elvéért annyit jelentett volna, mint elbizakodottan és kevélyen kihívni a könynyen Icigyulladó zsidógyűlölet l{mgjú.t.
Á ttérck most a másik, reánk nézve fontosabb a hitküzségek rendezéséről szóló javaslatra. Tartalma: a hitkiizség
czélja, a tr·riilPti hozzátartozás kiiteles~ége, új közs1~galakítús
módozata, a község bels<:í szervez<'te, ü ralJlJi kvalifikáczitíja,
fdvétt·lc é;.; felmondása, a hitközségi orgauuruok hatúskürP és
a hitkiizségi alapszabúlyoknak tartalma.
Magyar·Zsilló Szemlc. UI06. I. Füzet.
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nH. SC'Il\\ARlr. OÁllOR.

A j:waslnt bizottsúgi túrgy::tlttRttt megelőző na.pon egy
itteni nrmet lapban megjeknt »Orthodox« aláíriss(l,l egy
czikk, mely oda konklud(llt, hogy a j(l,vaslat nem ~ogja megszi.i.ntetni a hehbeli orthodox község létét. A. J:C.waslatnak
2. §-a. ugyanis :~zt mondja: »Egy területen 1·endszerint csak
egy község állhat fenn.« A.z (l,láhúzott szó hiá.nyzi~ az, osztr{t!c
18DO-üá törYényben. Va.lósá.gban nálunk csak z~tgrabban cs
?;imonyban Ya.:tl két-két község. Itt egy orthodox is, ,ott meg
szefárd i~. ~yilnín a kivétel ezekre vonatkozott. A.mde az
elnökök gyűlése eltörUlni kivánta a rendsze?:int szót, m~g
akarva (írizni a zsidósá.g egységét. A. helybeh orthodox hitközség a 70-es években jött létre, amikor is 8-10 községi
tag, az orgona ellensége, kivált az anyahitközségbőL Azóta
se zaporoclott e község hithü tagokkal, hanem csupán olyanokknl, akik az anyahitközség kimérte kultuszadó fizetése
elől a jóval olcsóbb »hithü« községhe léptek át. Gyakorta
iparkodott az anyahitközség, hogy véget vessen eme anomáliának, hogy kiegyezzék az orthodoxokk~l, megígérve minden
eddigi institucziójuk hü fenntartását. A.mde az orthodoxok a
magyar példára és az ismeretes 238 rabbira hivatkozott,
akiknek nyilatkozata értelmében az orthodoxok nem egyesülhetnek más zsidókkal. Ennek adott kifejezést a fent említett
czikk is. amely a nem orthodox zsidókat pseudo--z sidóknak
nevezte és a kétf'éle zsidó vallás felek ezet elvét akarta diadalra
juttatni. E közben a bizottsághan megakadt a javaslat tárgyalása. A.z orthodoxok megmozgattak füt-fát, megostromoltak képviselőket és kormányt. Ekkor az előadó, az említett
zsidó képviselő, dr. Schwarz vállalkozott arra, hogy maga
megkisérelj e a két község köz t a kiegyezés t. V agy két napon
át folytak az egyezkedési tárgyalások, amelyekben e sorok
írója mint az előadó megbízottja szerepelt és amelyet csak az
orthodoxok rideg elvén, hogy orthodoxok és neológole között
az egyesülés lehetetlen, hiusultak meg, míg tárgyilag megvolt a közeledés. L átvlt az egyesülési kisérlet bukását, ugyanabban a német lapban rCtczáfoltam a »pseudo-zsidók« és a
»két zsidó felekezet« téves állításokra éppen a magyar knltuszminiszterek szavaival és rendeleteiveL A.z orthodoxok egy6hir{wt úgy vélekedtek, hogy szivoseb ben fogadják a rájuk
oktrojált községi egyességet , mintsem hogy maguk j[trjann.k
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hozzá. Ezen reményi.U( vagy félelmük teljesült. A bizottság
az előadó referátuma folytán törülte a rendszerint szót,
kimondotta tehát a község egységét, egyúttal külön §-han
intézkedett a meglevő orthodox institucziók további fennállása
érdekében az egyesített községen belül. Ezzel az orthodoxok
nem fognak semmit sem veszíteni, sőt instituczióik az egységes
község Irebelében meg fognak erősbödni.
A javaslat kimagasló fontosságú §-a a hetedik, mely
s?.ószerint így szól: »Az izr. vallásfelekezet híveinek az egyenjogosítás alapján biztosíttatik kulturális czélokra aránylagos
szubvenczió, állami támogatás «.
Ezzel helyre van állítva az interkonfesszionális törvény
14. §-ában megsértett egyenjogosítási elv, de egyszersmind a
gyakorlatban is kifejezésre juttatva. Szem előtt tartva, mekkora küzclelmek után érhetett el az országos iroda csekély
•állami szubvencziót« a zsidóság számára, el kell ismerni a
horvát kormány nemes és fenkölt gondolkodását, mely ezen
ereeletileg hiányzó §-ból kiviláglik, úgyszintén a hitközségi
elnökölr huzgalmát, akik megértették, mit kíván az adott
alkalomban tőlük a zsidóság.
Ezt az elismerést tetőzi még ama körülmény, hogy a
községi elnököle első összejövetelükön ama meggyőződéstől
vezéreltetve, hogy a községele fejlődése főleg a községi alkalmazottaktól függ, azon voltak, hogy nemcsak a rabbik,
hanem az összes községi személyzet érclekeit előmozdítsák.
Ebben igazán a horvát zsidóság túlszárnyalta a magyart, de
a németet is. Valóságos királyvág;í.st csináltak a javaslaton.
Az eredeti javaslat azt kívánja, hogy minden közséo·ben
legyen rab hi, akinek legaláb b érettségi bizonyítványnyar"' kell
bírni, de megenged rabbi-helyettest is és hogy a rabbi hoszszahb időre választassék meg 6 havi felmondással, yévre biztosítya legyen jogtalan elbocsátás ellen. A községi :lnökök
ezt így változtatták meg: l\linden községben kell hogy levyen
rabb~, különben fiókközséggé válik, melynek rabbihelye;tese
csupau delegáczió útján végezhet esketést, míg az anyakönyvet az a~y~hitközség rabbija vezeti. Világi miLveltség mellett
(é~·~ttsé~1 lnzonyítvány) megkivántatik a rabbi-diploma. A rabhi
hw
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mazott o"t en
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lwtúk el. Ennél(o,qra köteles mindcn közs<q alctp~~ltb~ly~ibct
(drc1111i a fegyelmi eljárásról. ralamint a nyu,qdi_;azasrol ~s
az alkalmazottak ÖZV<'!l!fl'Ínek c:s kiskoní gyennekemele ellátaslinil szálú határozatokat.
::\lit jdent ez. m'm kell bővebben részle.t:z.ni. ~elen~i,
hot...T,Y me" forrnak sziinni a ki~ közsligck főrabbzJal, ltlok meg
.. is '"l:ítt:lk
' "' h<ttúrát és Y:tlójCtban egyszerü metszo"];:, t eh lt' t
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a rabhinH'ltó~ág meg lesz óva és minden hitközségi
nlknlm:\zott az állami hivataJnok minden ke<lvezményével

fog bírni.
D<'czember hó 14-~n elfogadta a tartománygyülés a
•z:-id6 kiizt'égek rendczéR<'rtíl « szálú törvényjavaslatot minclezen a hitköz~égi clnökök által ajánlott móclosít<lsokkal minllen emóczió, minden ellenzés nélkül. A kormány, a tartom<ÍilY"Yülés is a legnagyobb jóindulattal megteremtette az
alap~t a bonút zsidós{tg erősbödésére és fejlődésére. HCtt
maga <t horvát zsidóság? Megadta a feleletet előzetesen a
hitköz;:;égi elnököle gyülésén, melyen háhí.val n,dózott a törvényalkotás faktorainak és az elnökök munkájával, mely csak az
<'cryüttmüködés első stádiuma volt, ele m~1ris kitt[zte a követk~~ő czélt. a horvát zsidóság szenezetét. Lehet-e kételkedni,
hogy ekkora iparkodús mellett egyrészről· és jóakarat mellett
másrészről a szervezet is meg lesz rövid időre?
DR. ScHwAnz G.tnoR.
Z ágráb.

HÁROM Ú.J lNTÉZMÉNY.
A pesti ebevra kadi::;a deczember hó 10-ikén rendkivüli
küzgyííll~Ht tartott. amelyen lu"trom új in,tézmén~ megvalós~t~~a
dolgúban haUrozott. A t:irgysoron a valasztmanynak az 1dult
betegek lt'tesítenrlű otthona. a betegápoló níivére k hajléka és az
ingyenlaklisok intézm<'nyének 6pítésére szolgá.ló telkek megy(.tele irúnt való jamslata Rzerepelt. A hozzájuk való telkeket
az Amerikai-úton, 'illamos vasnt szomszéd,;úgá.ban vúlaRztották
ki. 'rchút közel vannak a 'Yechselmann-féle m:ir (~pi.illífélbcn
leYű vakok intézetéhPz, a cllen·a lwdisa aggok ház(thoz (>g az
izr. n6egyesi.ilet lcányúnahúz:~hoz. A telkek, ID<'lyekct a httrom
(tj intÍ'zményre szántak, 62:37 négyszögöl kiterjed<'sück egy
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taghaJL Az {u·uk olcsó. Megszerzésük dolgában az elnökön,
Boscluín J akabon kivtil flíképpen halomi Deutsch Sándor.
Lindenba111n Mór, Dentsch Sámuel, Baltmgarten Lajos, Stiller
Bertalan dr., Frennd Vilmos építész s a töhbi elöljárásági
-és vál. tagok szereztek érdemeket. Az egyik telek gr. Széchenyi
Imréné, szül. Andrássy grófnő, a másik egy takarékpénztár
tulajdona volt. A hatalmas telek vételúra 156.500 korona,
négyszögölekként 24 K 50 f. Fedezetére az a 270.000 korona
szolgál, amely e három intézmény javára szánt építési alapként kezeltetik A választmány a telekvételre vonatkozó javaslatot egyhangulag tette magáévá és a rendkivüli közgyülés
jóváhagyása megadta reá a móclot, hogy a nagy munka megindulhasson, amely három újabb humanitárius és társadalmi
rendeltetésü, bízvást, közhasznúnak minősíthető új intézményhe~ fogja, a pesti ebevra kadisa a főváros és részben az egész
ország zsidóság{l,t juttatni. Rövid néhány szó>al idevetjük a
három t'íj intézmény rendeltetését. Az egyikben, az idült
betegele otthonában oly betegek nyernek majd elhelyezést,
akiket kórházba he nem fogadnak, noha ítllandó ápolásra
szarulnak De módját ejtik annak is, hogy ily idült betegeket,
ha a csahiel a maga körében kivánja őket tartani, az üj
intézmény segítségével lehessen ápolni. A rolisik új alkotás az
ingyenlakások intézménye lesz. Ennek a remleltetése az: hogy
oly szegény, tisztességes családok részére, melyek munká.val a
puszta létföntartásról még képesek gondoskodni, de a házbér
terheit el nem bírják, vagy esetről-esetre annak a bajnak
néznek eléje, hogy mindenükből kifosztva az utczf,ra kerüljenek, ingyenlakást adjon hosszn,bb, avagy csak a kritikus
időre. Ez az intézmény nem eféle közönséges bérház vagy
munkás c~aládház, vagy ilyesmi lesz: hanem egyuttal aféle
közmühely-telep, ahol a férfiak szúmára mühelyek s a
dolgozni tudó és akaró nők számáru. is munkatermek Ctllanak majd rendelkezésre: tehát a kereseti forrás föltételPi.
Rogy pe<lig az ingyenlakások lakói munkakedYiiket és kézügyességük et minél tökéleteseb bt'n kihasznúlhassúk a maguk
jadra, <\rr<Íl is történik gondoskodás, úg~· hogy a telPp lakói
a r<'sziikrc létesítendő népkonyhúból is ell<'tthassúk élt>lmezt;'>i
s~üksC:gll'teiket. Ez fűk<'ppcn azért fontos, rnert így a nűk egy
resze 1J>arral, kézimunkára] Yagy krziigypss<~ggel ker<'shet valamit
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:\ csaliid fönntart:búra. E tdepet, amint az a vallá~os te;;ti.ilct
ainpitútól müsként nem is várható, imnhCtzzal is ('llátj:ík, hogy
az élet nehéz munkúi' al ti ileketlők lelki vigaszban is részesiHhessenek .A harmadik int6zmény a betegápoló nővérek hajléka.
A hetcg:\poló nővérek aféle zRichí női rend lesz, aminő a külfiildön múr egyáltalán nem tartozik a ritkaságak közé és
kiilönösen X émetorsz:íg bau 'an cl Ü'rjed ve. Föladata: kurznsokat
tartani Szt'gényebb, tiszü'sséges J~sÍ<llí nőknek betegápolókhL
v:tlö kiképzésére . .A. kiképzett betl'gápolónők foglalkoztatásáról
és állanchi ellútás(míl az intézmény fog gondoskodni. A betcgápoló nútéreht elsősorban a női-senám ellátására fogják
alkalmazni. Tehit a nagybeteg asszonyok mellett őrkiidő s a
betegúpolCtshoz nem értő asszonyok helyét kellően kikrpJ~ett s
a lwtegekkel bánni tudó nővérek pótolják, akik ezenfölül
szolgálatot teljesítenek aJ~ idült betegek mellett úgy az idült
hetegek otthonában, mint a magánlakásokon. Általában hetegúpolásra jobbmódnak által is igénybevehetők Ime, röviden ez
a néhúny vonás vallja, minő nagy horderejU munkár-;ság s
finomult emberbaráti érzület hatékony tényezője leszen a három
új alkotás . .A. chevra kadisát, mely ma is egyedüli a maga
nemében, az új alkotások a jötevésnek még a mainál is clisze,.;ebh polczára fogják emelni. A szegények gyámolítása, a halottak eltakarítása s a pietás (Lpolása eddig sem merítette ki
a pesti chen-a kadisa munkaerejét és tehetöségét, ;tminek
ékesszóló tanujelei az aggok húza és a zsidó kórházak erőteljes
támogatása; de a három új intézmény létesítése még széleseb u
térre terjeszti ki azt aJ~ üdvös közhasznú és emberszerető tevékenységet, melynck a pesti cheVl·a kadisa eddig is áldozatkész
és genialis müveléíje volt. Ezt pedig nemcsak szivesen lútni,
nemcsak üdvözölni kell, hanem az elismerés adója is tartoz!)
kötelesség avral a fér:fiú,·al szC>mben, aki a munkakörnek ily
kiterjesztéséhez gondolattal, meleg érzéssel és lelkes mnnkús-;úggal a teneket készíti. Ez pedig Mezey Ferencz dr., a pc•sti
chevra kadisának ügyésditkárja és az orsz. izr. iroda titkánt.
Oly mm1kat1ír~sal, min6 6, a vPZ('tés diadalt diadalm arathat.
QuiN"!" l lS.

A BÓOHER-KFJRDÉS.
Az otthodoxok országosnak nevezett gyülésében, amely
az elmult évben fővárosunkban oly zajosan folyt le, megjelent
a pozsonyi talmudiskola növendékeinek küldöttsége és a jesivabócherek ügyének rendezését kérte. Ezzel a fellépéssel a hazai
zsidóság ügyei a nyilvánosság előtt egy új ügygyel szaporodtak Hangsúlyozzuk, hogy csupán a nyilvánosság előtt, mert
a valóságban már évtizedek óta létezik, csakhogy senki sem
akarta észrevenni. .A. rabbik és Meberjeik folytatták régi
ténykedéseiket, anélkül hogy ügyet vetettek volna a változott
viszonyokra, sőt anélkül hogy tudatossá vált volna náluk.
hogy ők maguk is megváltoztak korunk hatása alatt az életfelfogás tekintetében.
Mert nem alapvető felfogásváltozás-e az, ha a bócherek
a kéregetést, a házról-házra való járást, a »snonolá~t.« amely
a tavaszi és őszi időszak beköszöntésével az időjárás pontoss(tgával meg-megismétlődött, megszégyenítőnek és végleg kiküszöbölendőnek tartják? Már pedig az egész probléma ezen a ponton vetődött fel. Ez volt az az archimedesi pont, melyre állva
a jesivát ki akarják emelni régi állapotából. Hogy a mozgalom
hová fog vezetni, azt jelenleg még senki sem tudhatja, de az
bizonyos, hogy innen indult ki. És volt is reá alapos ok.
Megindítói hivatkoznak arra, hogy a koldulás lealacsonyítja
a jesiva növendékeit és a bócher nevet beszennyezi. Emlékeztetnek arra, hogy nem régen egy ilyen szerencsétlen fiatal
embert vándorútján meggyilkoltak és arra - ami felette jellemző - hogy a pesti orthodoxia minden tavasz és ősz beúllta
előtt figyelmeztetést köröztet az országban, hogy a bócherek
ne jőjjenek a fővárosba koldulni, mert ez nagy »chillul hasém«.
Ez a mérges seb fáj a h1lturához már közelebb álló
pozsonyi talmudtanulóknak és arra késztette öket, hogy »mozgalmat« indítsanak. A baj gyökerét ök nem keresték. csupán
a b~tegséget látták. Tanácskozásnkban, amely szombat estétöl
vasamap reggelig tartott, a dolog érdeméről nem is beszéltek,
csupán arról vitatkoztak, hogy hány tagja legyen a fővárosba
menesztendő küldöttségnek és ezek kik legyenek"? De e na"yfoutossácrü
ke' I ·lé
,. szaka alatt megállab
,
b.
c sb en sem t u c1ta k egy eJ
podasra Jutni, míg végre, mint a peszachbagádában, elérkezett
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az id<l. A bizonyos vasárnapon továbh folytatott tanácskozáRon
már frlkiúlthattak: fúradoztunk és találtunk. Osakugyan meg
is találták, mert elhat:iroztítk, hogy két tagot közköltségen
küldrnek Budapestrel saját költségén pedig mindenki csatlakozhatik a küldöttséghez. Ezeket hajnali három órakor 300
társuk kisérte a pályauclYarhoz.
A küldöttség járt-kelt a fővárosban, kapot t ígéreteket,
Yégre hizottságot. Nagy siker. Hosszas küzdelem után még
nagyobb siker éde az ügyet - külön bizot tságat kapott.
A ki.izdelem modern módszerrel folyt és folyik : hírlapi czikkek,
a ~ité Bachurim« czímü bócherujságban, a »gáonok « kérlelé e, de egyszersmind megfenyegetése, körlevél kibocsátása stb.
A küzdelem még folyik és odairányul, hogy jesivai kultuszadópótlék hozassék be és az összes jesivák egy központi pénztárból kapják a támogatásukat. Hogy mi lesz az ered~p.ény, még
nem látható, de bizonyos, hogy nagy optimizmus ömlik el az
egész akczión. Az orthodox község ek .nem fizetnek összesen
annyi kultuszadót, amennyi a jesivák tisztességes eltartására
szükséges lenne. D e hát bennünket csupán a felekezeti jelenség
érdekel, r észleteibe beleszólni se jogunk, se kivánságunk nincsen.
A kérdés lényege nem abból áll, hogy a bócherek elhitása szegényes és módja korunk felfogásával ellenkezik, hanem
abból, hogy nem nevel semmiféle pályára. Az a röpke szó:
»bócherböl minden lehet «, ezt a negatívumot találóan fejezi ki.
Aki semmi, abból még minden lehet, mert valaminek lennie
kell. Pozitivumot nem is mond. »Minden lehet«, de nem biztos,
hogy valami lr.sz. Itt van a punctum saliens. Amíg a zsidó
szó nemcsak felekezetet, hanem foglalkozást is jelentett, a
bócher könnyeb ben helyezkedett el, midőn házasság ál tal
bócher ságát befejezte. De a vilú.g nagyot fordult és előkészület
nélkül felette nehéz a gyakorlati pályákon való elhelyezkedés,
következéskép a házasodás vagy a bócherság befejezése is. Sem
a korcsma, sem a bolt nem kapható máról holnapra és r endesen nem is tartja el az emberét. A talmudtanulók évtizedek
óta keservesen tapasztalják, hogy a modern létérti küzdelemben alul maradnak. A rabbipálya a nemrabbi fiak elől az
Drthodox körökben körülbelül el van zárva. De ha nem is
dívna ez a gyakorlat, nincs tizedannyi rabbiszék sem, ahány
bóch er él az országban.

l

Nincsenek ugyan statisztikai adataink, de 1500 semmiesetre sem túlzott szám. Ennyi rabbij elölt nem Magyarorsz:í.onak, hanem egész Európának is sok. Arról tehát szó se;t
lehet, hogy a j.esiva növendékeit a rabbipályának nevelje.
Ez t soha nem lS állította. Sőt az összes hitközségek összes
alkalmazottai számára sem kell félannyi aspiráns sem. Akárhogy forgassuk a kérdést, nem lehet agyonhallgatni azt a
tapasztalatot, hogy a bócherek előbb-utóbb hajótörést szenvednek. Ezek a hajótöröttek mindenféle ajtón kopogtatnak,
de csak kivételesen nyilik meg előlük. J ó része elzüllik.
A jesiva a mély vallásosságon kívül a :r.sidó tudásvá<Yyhól táplálkozik, amely régi formájában a talmud felé fordul.
F enntartását szintén a határt nem ismerő jámbor áldozatkészségnek köszöni. Sok szegény ember a szájából yeszi ki a
falatot, hogy a még szegényebb bóchernek adja. Tisztelet-becsület mindkét félnek, a tanulónak és eltartójának, de ez mind
nem változtat a végeredményen - a hajótörésen. Szüntelenlil
hangzik az ismerős régi dal: »Tórát találtál, mert fáradoztál, de mit eszünk ezentúl? «
Nem tudjuk, hogy a megindult mozgalom hova fog vezetni.
De tegyük fel , hogy a legteljesebb siker koronázza. Az ÖS<;zes
községek külön jesivaaclót fognak megszavazni, sőt be is
szedni és a tervezett központi pénztárba beszállítani. F elteszszük, hogy tízszer annyi fog befolyni, mint amennyi tényleg be fog folyni. A bócher-kérdés egy hajszállal sem fog
előbbre haladni, mert nincs végczélja. Ha a tamllók kevesebbet fognak éhezni, jelentékenyen meg fognak szaporodni és
később fognak a pályától megszökni. Itt semmi sem biztos
'
csupan
az, hogy végül - megszöknek. Mi nem mondjuk) hogy'
ez így legyen, mi sokkal rosszahat mondunk, hogy ez Í!JY van.
Ha Rothschild ragyona állana rendelkezésre a jesica eltartásám, akkor sem tudnák a mai rendszer mellett a búcherkérclést megoldani, mert a jesira nem illeszkedik be a mai
tcírswlalomba. Ezt lehet lmruzsolni, de nem gyógyítani. Vannak, kik a jesiváért lelkesednek, vannak, akik gyűlölik. Nézetünk szerint a probléma teljesen független a szeretettéíl és
gyülölettőL Társadalmi jelenség, melyet sociologiai szempontból
kell szemügyre venni. A hazai t'i. n. orthodox zsidóság aránylag
tízszrr annyi barntot tart el jól-rosszul, mint amennyi t wlejtl-
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hl' ll elbír. Ezt a lu"mü ml>g üz.hetné, ha a bócherség élctho:-sziglan tar bna. mint pl. n, ncmrrg elhunyt Léb Gros~nál.
ne mi~Jthog. n fiatal én•k ll'telté\rl hócllcrjeit a t{trsadn1omba
mlo elh el;ezk cdésre kén~·szl•riti, >alóstigos em beráldozatoka t
hoz. N em. ez a czél. de ez :t;-; eredmény. A rideg té1~yeken
·' b orsag,
' lSd
.... 11 I'Olll"Iltika
nem Y á 1toztnt sem Jam
,, ·
· A romant1kusok
cgvéhkép fwikat a - gimnáziumba iratj{tk be, a jesiváhan
l': ; k a músok gyermekeiben gyönyörködnek.
J esiYák nincsenek többé sehol a világon, csup ún Magyarországon. nincs tehát sehol bócher-kérclés, csupá n nálunk.
E z n tény maga is mutatja, hogy a probléma megoldhatatlan.
)forfiuminjekczió nem gyógyító balzsam.

TUDOMA NY.
OESTERREICHER JÓZSEF MANESZ, A BUDAPESTI
EGYETEM ELSŐ ZSIDÓ ORVOS-DOKTORA. 1)
N éhány hónap mulva százötven éve lesz annak, hogy
egy óbudai zsidó családban született azon férfiu, ki mint
zsidó az első volt, kit magyarországi egyetemen doktorrá
avattak és kinek ernlékét ma itt, a magyar zsidóság nagyreményű succrescentiája előtt feleleveníteni akarom, nehogy a
mult idők homályába már el-eltünő alakja teljesen feledésbe
menjen. És úgy hiszem, felolvasásom tárgyánál talán méltóbbat nem is szemelhettem volna ki magamnak, mint éppen
azon férfiut, ki mint első, honi egyetemen promoveált zf>icló
orvos-doktor hivatásbeli , humánus és egyéb derekas működése
által becsületesen rászolgált arra a közbecsülésre és népszerüségre, melylyel őt kortársai valláski.ilönbség nélkül kitüntettek.
E férfiu, Oesterreicher József Mánesz 1756-ban jött a
világra és nevelkedése oly korba esik, melynek rövid ecsetelése
elengedhetetlenül szi.ikséges, ha Etzt akarjuk, hogy fényes alakja
korának sötét hátteréből kellőképen kidomhorodjék.
Gyermekkora abba az időbe esik, melyben Thiária Terézia
legnyomasztóbban éreztette zsidó alattvalóim! az irántuk ~;oha
el nem titkolt ellenszenvét Őseinknek akkor a kereskedelmet
és ipart kivéve, nem volt tere, melyen akaratukkal és tehetségükkel érvényesülhettek volna. Az iskolák kapui, az elemi
iskoláktól kezd ve egészen fel az egyetemig elüttük el voltak
zárva, noha törvénybe ezt soha, tiehol nem iktatták A l\Iária
') Fololvastatott a Magyar Zsidó Ifjak Egyesületében m. e.

november h<'• 25-én.
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Ter( zia által 1777 -hPn kiadott Ratio Educatíoní~ ,353.~i~
". minrlen
·w llasu . szulo
parag;rafusn ugvan azt mOJH1JU, 1IO,..J
·
. a kat
• l1011.1ws 1s
· l·,o l·'l·b
gyennekPlt
,l' a )·u"ldheti
'
, dr e kltétel:
.
-. minrlrn Yall(L u « zsidóha hizony nrm 'onatkozhatott, mer t
azon iskol:í.k oly ir:í.nyuak voltak, hogy zsidó szülők gyermekeiket azokba nem klihlhett(>k.
A kormány (os Wkrpcn a paps~ig is oly ridegsé~et. t~n~
sított ősPink iránt. ho~y ha itt-ott köztük csak nenn Jelet
Htbík annak, hogy . iskol:tikhan, az ügynevezett chéderekben,
vil:í.gi miivelödésre is törekszenek, nyomban p~na~zt .:m:ltek
ez ellen a helytartóságnál, amint azt pl. a vacz1.. ~usp,ok a
pestmegyri Izsákon lakó zsidók ellen tette.~) I~.Y korulme~yek
közt na"yon természetesnek kell hogy tekmtsuk azon tehyt,
hogy a1.~~ időben középiskolai és egyetemi tanulók közt minálunk zsidók nem akadtak, holott más országokban, nevezetesen
( Haszországban és Hollandiában, sőt Németországban is már
a XVII-ik században is voltak zsidó egyetemi hallgatók.
.
De mit is keresett volna zsidó ifju a J ezsuiták által
wzetett nagyszombati egyetemen, melyet Pázmány Péter azon
czf~llal alapított, hogy általa a katholikus vallást Magyar()rszágon terjeszsze 2) és hol 1769-ig csak theológiai, bölcsészeti
és jogi fakultás volt?
A theológiai előadásokat zsidó tanuló eo ipso nem
hallgathatta; a bölcs(~szetieket sem, mert azok is oly kereszt(>ny szellemmel voltak telítve, mint amilyent az egyetem
felekezeti jellege joggal követelt; maradt volna csak a jogi
szakma, ele ez sem vonzotta a zsidó ifjakat, miután az ügyvédi
pálya előttük teljesen elzárva vol t.
~{egváltozott azonban némiképen a helyzet, mid{ín
1768-ben a nagyszombati egyetemet királyi intézetté
v(thán - orvostani szakkal kiegészítették és az 17 71. május
6-ún kibocsátott helytartósági intimatum:J) elrendelte, hogy
mindazon physicusok, sebészele és szülészek, kik l\fagyarországon, mint physikusok, sehészele Í's szülészek működni akarnak.
kiitdesek magukat a nagys7.ümbati egyetemen megvizsgúltatni
;

') Fináczy, A magyarorsz. közokt. t1irténete I. 253.
2
) • • • • et catholicarn religionem i n Hungaria propa!-(are.c
•) :\Terkur v. Ungarn 1787. 109. l.

b

2!!

f.s approbáltatni, mely kötelesség alól csak a ~écsi egye~.e~~e~
nyert képesítés menthet fel. E rendeleti~ek a haz.~n~ban mukodo
sok zsidó chirurgus is akart megfelelm, hogy ok IS Nagy zamhatban approbácziót és diplomát szerezhessenek. Meré z áhítás
volt az akkor tőlük, különösen ha szem előtt tartjuk azt,
hogy ezen »a Magyar Róma« epithetonjával .ék~sített város
a zsidógyűlöletben akkor meg túltett a kathohcz1zmus anyavárosán: Roma la sanctá-n is és egy 1755-ben meger{ísített
és me"szigorított privilegiumának alapján zsidót városi teriiletére "lépni nem engedte. Osak II. József, ::\!ária Terézia
fenkölt és lánglelkű kormánytársának erélyes fellépése folytán
engedte Nagyszombat városi tanácsa. hogy zsidó orvosjelöltek
a vizsO'a letétele végett a városba jöhetnek és egy ideig ott
maradhassanak. Így tehát mrir az 1776., 1777. és 1778-iki
évekből származó egyetemi anyakönyvekben akadunk zsidó
orvosjelöltek neveire is.!) Rendes egyetemi hallgatókká azonban
zsidók még most sem lehettek, mivel az egyetemi polg(tri
esküt akkor a keresztény vallás oly alaptételére kellett letenni.
mely zsidó részről azonos lett volna vallásának megtagadúsávaJ.2)
Osak 1787 után, miután II. József a régi eskümintát megszüntette, nyiltak meg előttük az egyetem kapui. Két magyarországi zsidó ifju, névszerint a mi Oesterreicherünk és a
pozsonyi Löw Salamon, kik már előbb készültek egyetemen
orvosi pályára, e miatt kénytelenek voltak a bécsi orvosi
facultásba iratkozni, hol zsidókat inkább bocsátottak doktorátusra, mint protestánsokat, mert az ottani egyetem consistoriuma »a zsidó embert távolról sem tartotta oly veszedelmesnek, mint a protestánst«. 3) Különben ni'Llunk sem bocsátottak eleinte protestánsokat orvosdoktori vizsgákra, de egy 1772
szeptember 7-ikén kelt helytartósági rendelet kényszerítette a
nagyszombati egyetemi tanácsot, hogy protestánsokat és más
akatholikusokat is ilyen promotióra engedjenek.
Ilyenek voltak, tisztelt uraim, a világi tanulmányok
viszonyai a zsidóra nézve.
Nézzük már most, milyen volt azon családi milieu.
melyből az első magyarországi zsidó doktor kikerült.

.. :

') Morkur v. Ungarn 1786. 194 l.
') .Jövíí 1897 febr. 19.
.
') Wolf, Uesch. d. Jud. in Wien 87 l. és .Fináczy i. h. 57 l.
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::'lbga azon tény, hogy a liatal .i\fanc~z ,Túzsef müvdő<ll>si
mcnrtc Il\'Ill az őst•inktöl nkkor :'ilta!.'inosan éH rell!lt•sen kih·etett c~ap:bon hal:.Hlott. azt mntatjn. hogy nem olyan átlagcsa l:ídhól szúrmazott
A.tyja. Oesterreicher Láz:ír ~Iózes, igen tekintélyes, felvitlgoso(lott l'R korszcrií múveltséggcl bíró ó-budai zRicló volt.
1770 k(iriil, mint a korona-uradnlom ser- és Rzcszfözdéjének
hérWje és egy 1771-hcn kelt okiraton, mint az ó-budai cameralis rcgale-iigyek igazgatója i~ szercpclt. 1) Hogy milyen tekintélyben állhatott ő akkor a hatóság előtt is, arról legjobbau
tnnuskodik azon tény. hog.) a l\lúria Terézia által 1773-uan
hevont jezsuita alapból sok nPmes és polgáremher között
kiilcsönképen ő i-; 3000 forintot kapott. 2) Azonban nemsokára
tönkre ment, mire közgazdasági tervezgetésre adta magát és
majdnem minden évben új meg új projecturnakkal úllított be
a kormányhoz, m_nint erről az Izraelita Magyar Irodalmi
T:ir::;ulat ez idei Evkönyvében is olvashatunk. Fivére Oesterreicher Sándor is kivált hitfelei közül. 1764-ig ő volt az
{)::;ztrák dohúnyjövedéknek föbérWjc és a hétéves háború alatt
a had ereg nagyvállalkozású szállítója.3)
Ilyen kereskedelmi szellemmel és világi törekvésekkel
telített légkörben vált ifju vá Oesterreicher Mánesz József, a
leendő ono:s-doktor. Az ó-budai zsidó község ezen időtájban
egyúltaláhan a magyarországi zsidóság kereskedelmének egyik
góczpontja volt. Az ország szivében egy hatalmas hajózható
folyó mellett és két nagy város tőszomszédságában feküdvén
mintc·gy praedestinálva volt arra, hogy a termékeny alföldről
kivitelre
keriilö és zsidóktól összevásárolt terményeknek , üay.
I?mt gabona, dohány, bőr stiJ.-nek fő lerakodó-helye legyen.
Ohnela tehát, addig míg a zsid<lknak Budán és Pesten mló
l~telPpedésiik. meg nem engedtetett, nagy kereskedelmi empunum volt, m1által az ottani zsid<) családokban bizonyos vilárri
szellem és jómód uralkorlott, mely főképen az Oesterreich;r
<:salúdban is mutatkozott. Atyai házában a mi Oesterreichcrünk
mimlamellett szigorú vallásos, dc korszerű nevelésben részesiilt. Megtanulta a tlzentírúst és valamit a talmudból i>~;
~

') Nyitram. levéltár. Iratok XXIX /7500.
') Marczal i, II. J ózscf és kora 166 L
') Trebitsch. D'r1)!it n1~1i' r:a Nyitram. le\éltár. lratok Xt2857.

tizennegyedik <~vétől kezdve azonban kizárólagosan csak vilúgi
tanulmányokkal foglalkozott.t) Csakhamar hozzáfogott a humaniora-tárgyak tanulásához és felvilágosodott sziilei, valamint
rokonai csak biztatták arra, noha a zsidóknak a nagy túrsadalomból való kizáratása miatt jövőjéről még nem tudtak
maguknak képet alkotni. E miatt késöbb megint arra akarták
bírni, hogy 6 is inkább kercsked{)i pCLlyára lépjen. A tiátal
ember azonban nem hagyta magát ideális törekvésében eltántorítani és mitltán az egyetemi előadások hallgatására képesíh-e
lett, elhatúrozta, hogy orvosi pályára lép. Bécsbe ment, hol
egynehány éven át az ottani egyetem orvostani előadásait
hallgatta. Visszatérvén szülővárosába, a budai egyetemen
TVinterl, a híres botanikus és vegyész előadúsaira járt és ezen
tudós tan(tr leczkéi úgy hatottak a rni orvosnövendékünkre,
hogy itt szívta magába a kémia és az összes természettudományokért való rajongását.
Hogy milyen hév, milyen energia és milyen szivósság
kellett leülönösen akkor ahhoz, hogy zsidó ifju a jövőre valú
reménytelenség és a jelen nélkülözései között atyja és
egész családja időközben elszegényedett - [tllhatatosan és
lankadatlauul il;yen pályára törekedjék, arról mi epigonok
csak gyenge fogalmat alkothatunk magunknak.
Buszonnégy éves volt, midön egyetemi tanulmányait
befejezte és az óbudai zsidó község őt kórházi orvosnak
kinevezte. Lelkes és buzgó kórhúzi rnüködése mellett, melyért
vajmi csekély fizetést kapott, tudományosan foglalkozott a
budai ásványvizek elemzésével, miröl latinnyelvü dissertatiójá t
is megírta, még pedig ezen czím alatt: Analyses aquarum
budensium praemissa mothodo clarissimi professoris \Vinterl.
Budae 1781.
Nrm oly ephemer-értékü, vékonytartalmú tanulmúny
volt ez, amilyenek szárnyra kapott fiatal tudósok tollaiból
évenként százRzámra szaktak kikerülni, hanem egy vaskos l-s
késöbb 283 lapra bővített munka, melyben az összrs budai.
pesti és még rgyéb forrásvizE'k - számszerint vagy :10-an - az
akkori kémiai tudomány súnvonalán úlltí kutatúsok és elt•mzések alapjún htin nydYen lriratnak.
') Rc>i<"h, Be th. El I. l. éR 2. l.
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A m~n szakembert lnzond.m sz:í.nalmas mosoly fogja cl,
ha n jelenle<T m:\r ismeretes eiCJnek sz;ima é~ a modern vegyé-

~zet clrmzési ~egt:>deszközt't melll'tt Ocstcrrcirhcr érteke.zésrb:n

,, phlogiston-elméletböl és a p:í.linkafúző-i.isthöz l~asonlo clcHhllúhí lombikhóllewzetett wgyi alkn,trészck képletelt olvassa. _De
hogy ő korúnak legkiválóbb vegyéc;zei k?zé tartoz~tt, lnz~
nyítja :tzon tény, hogy a budai forr{tsvJzek elemzese utm~
me~hhást kapott nemzetes Súndor ürtól, az esztergonunegyel
":ít~isápi dominium tulajdonosától, hogy a területen 177_9-ben
felfedezett török fürdőnek forrását elemezze 1) és hogy \Vmterl,
hires tanára kéziratának egy részét Oesterreicher tanulmánYában lenyomatta.
Dokt~ri promotióra azonban még mil1dig nem boc<>á•
totUtk, ámbár IL József trónralépésével a zsidóságnak a hirodalom égboltazatán már pirkadni kezdett a szabadabb idők
hajnala. Osak egy évvel később, 1782-ben, február 21-én nyerbette meg a budai egyetemen orvos -cloktori diplomáját, melyben
disc;ertatiójáról, valamint orvosi müköcléséről az óbudai zsilló
kórházban dicsérő említés történt.
Hogy az akkori közvélemény mikép gondolt ezen Magyarországon első ízben előforduló és nem kevé.s feltünést keltő
esetről, arról szóljon a következő uj ságközlemény, mely a
~agyar Hírmondó 1782-iki évfolyamányának 18. számában
olvasható:
»A budai kir. universitas Ö felségétől különös pm·ancsolatot vett az éránt, hogy ezentúl az orvosi főbb szabadság,
vagyis az orvos-Doktarság Nemkatholikusoknak is azon módon,
valamint a Katholikusoknak megadassék Most, mult Böjt
előhavának 21-ik napján abbeli méltósággal egy zsidó nemzetü
s vallás u, Oesterreicher Mánesz József uram tiszteltetett meg.
Xincs kétség benne, hogy ezen uj rendtartás az Univerzit:hmak
ürágzására ne fogna szolgálni. - A megnevezett Orvos-doktor,
ki is nem régen a Budai és más azon vidékbeli orvosságos
vizekről bő- és jeles remekírást adott világra, születrsére
nézve Budai, ennek utána pedig a Füredi savanyu viznél
hivatalos Orvos lészen. !<
Oesterreicher, kinek már akkor is, mint balneologus
') Dissertatiója, 253. l.
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némi hirneve volt, tehát mindjúrt promotiója után ki lett
szemelve arra, hogy az időtájban még kezeletleges állapotban
levő Fürednek hivatalos orvosa legyen és nemsokára azután
Zalamegyének székhelyére, Zalaegerszegre meghívást kapott,
hol a megyei kongregáczióhan diplom áját felolYasták ~s
elismerték. 1)
Munkájának 1784-ben kibocsátott második kiadásában
m{u· mint Physicus Fürediensis szcrepel és így nyúron ott
érvényesítette tudo~ányát és tehetségét a szenvedö emberiség
javára; télen pedig Obudán, ahol »:M:onesch doktor « népies neve
alatt nagy népszerliségnek örvendett. Azonban magasra törö
lelke nemes ambicziójában a tudományos müködésnek legfelsőbb
gradusára szeretett volna jutni és 1785-ben a máT akkor
Pestre áthelyezett egyetemen a pathologiai tanszékirt folyamodott. A kanczellaria a folyamadást magától érthetőnek
veszi és csak azon okadatolással utasítja el, hogy az állomás
már be van töltve. 2) Mintha a csalódástól megsebzett sz ivére
valami fájdalmat enyhíUí írt akartak volna kenni. egy ugyanazon évben szeptember 12-én kelt királyi dekretummal megt-réísítették őt balatonfüredi physicusi állásában.
Megfosztva legszebb reményétől, melyr6l valaha álmodott,
hozzálátott ő most egész tudásával és akar::tterejével, hogy a,
még alig ismert Fürednek gyógyhatást'Lt, berendez~sét és hírét
növelje, ami neki csakhamar sikerült is. Balatonfürednek népszerüsége,. mely kivált a XIX-ik száz;td első felében oly nagy
volt, tulaJdonképen az ő müve. 1784-töl kezdve 1803-ig volt
ő ezen, mágnásoknál, gentryknél és írókmíJ egyaránt kedvelt
gyógyhelynek buzgó orvosi gondnoka. A fürdőnek egyre emelkedő és terjedő hírével emelkedett az ő híre és érdemt' is a
fürdö felvirágzása körül, mely Prdemet a magy. királyi helybtrtótanács vahmint a magyar udvari kanczellaria több
elismerő dekretumhan méltatni is tudta. Híre nemsokám a
birodalom határán ttíl is terjedt rs 1797-ben a lipcsei oaazdasag1 társulat és a jenai természettudományi tár~ulat tiszteletbeli tagjámtic választották.
•

o

') Ezen adatot és még nehány mást is Heich idézett művéböl
vettem.
') Marczali, l\Iagy. Zs. Szemle 1884. 359. l.
Magyar- Z~idó Szemle. 1906. J. Füzet.
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h>lkiism<>r<.'tPs specziúliR fürdlíonosi müköMse melldt
nem feledkezett meg általáno~ emberbaráti kötelességeirlíl sem
éti íg) látjuk, amint ő nuír 1802-ben, alig 3 én·el azután,
hog) Londonban az Pb(í himl<'íolt:1si intézetet megnyitották,
Balatonfi.iredcn nyilvános himlöoltási állomást létesített és azt
kapcsolatban az általa már előbb ott alapított szegények
gyügyintézetével fenntartotta. Ujs(tgi czikkekben és hirdet6sekben, ' alamint hivatalos hirdetményekben tudatta a megye
lakos::;ágáml, hogy a himlőbetegségbe még nem esett gyermekeket Balatonfi.iredre hozzák, hol <t szegények ingyen oltásban,
lakásban (>s ápolásban részesülnek.!)
De arról sem feledkezett meg Oesterreicher, hogy mivel
tartozik felekezetének. Ö, a híres t>s az előkelő világtól keresett
onos, nem kicsinyelte első orvosi állását az óbudai zsidó
kórMznál. Télen nagy odaadással személyesen látta el ottani
orvo~.;i tisztségét, nyáron pedig távolléte alatt saját költségén
bn·tott ott helyettest. 2)
Hogy Füred gyógyhatásának hírét külföldön is jobban
terj esz~;ze, a fürdőhelyről egy németnyelvű ismertetést is írt, mely
1792-ben Bécsben ezen czím alatt megjelent: Nachrichten
von elen Bestandtheilen und KriHten des Füreder Sauerbrunnens. Tudományos therapiai kísérletei közben, melyek
nagyobbára vegy-elemzésekkel jártak, felfedezte a magyar
alföldön oly nagy mértékben előforduló sziksónak orvosi értékét, miről megint 1801-ben egy magyarnyelvű értekezés jelent
meg tőle, melyet Petrik Magyarország bibliographiájában ezen
czím <liatt idéz: »Az általam ujonnan találtatott természeti
magyar csudálatos sóval (sal mirabilis nativus hungaricus)
való hasznos élésről orvosi tapasztalatok«, 3) mely kiad{tsból már
egyetlenegy példány sincs már nyilvános könyvtárainkban.
Magyarországon lankadatlanul kifejtett áldásos orvosi
működése után, 1803-ban, miután büszke művét, Füred erős
fellendülését önmegelégedésselláthatta, elhatározta, hogy Bécs be
költözködik. Hogy mi bírhatta arra a lépésre, hogy hazáját
elhagyja, azt most, egy század lefolyta után, kideríteni nehé;.:
') Zeitschrift v. u. f. Ungarn 1803. 91. L.
•) Neuzeit, 1902. 87. l.
3
) I. M. I. T. Évkönyv, 1905. 260. J.
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dolog. P edig életrajzi és Jellemzési szemponthól érdekes volna
azt a psychologiai mozzanatot ismerni, mely öt arra indította,
hogy hazájának hátat fordítson. Hogy Terrz nevü leánya,
_ \V eikersheimnak, egy előkelő brcsi kereskedőnek és az
Dttani zsidó község egyik előljárójának felesége - az osztrák
fővárosban lakott, az nem szolgálhat nekünk kielégítő lélektani
ok gyanánt, ha tekintetbe veszszük, hogy dr. Oesterreicher
akkor még férfikorának delelőjében állott és Bécsben sem
ölbe tett kézzel élte életének még hátralevő 28 évét. A jelek
- amint később látni fogjuk- inkább arra engednek következtetni, hogy az akkor lábra kapott új társadalmi szellem,
mely elő tt a szabadelvű józsefinikas szellemnek tágítani kellett,
elviselhetetlenné tette előtte füredi hivatalos on-osi állását.
Bécsben eredményes vegyészeti kutatásainak érdemkoszorujába egy új babérlevelet fonott. 1810-ben sikerült neki oly
készüléket összeállítani, melylyel bizonyos élelmiczikkek valószinüleg csak folyadékok - meghamisítását felismerni
lehetett és melyet I. Ferencznek egy magánkihallgatáson
bemutatni szerenesés volt . .Az uralkodó megelégedésének és elismerésének jeléül egy arany burnótszelenczével ajándékozta meg.
.Azonban ugyanazon esztendőben nagy csapás is érte.
Hű élettársa meghalt és miuttín házi boldog~ága ezáltal fel
volt clulva, leányához Weikersheim 'rerézhez költözködött, ki
őt végtelen gyermeki szeretettel és gyengédséggel gondozta é~
ápolta. Magánpraxisát, melyet addig még folytatott, most
feladta és csak mint császári királyi kamerális főorvos müköclött még nagy sikerrel. Annál nagyobb mértékben folytatta
most szaktudományos kutatásait.
1818-ban a kormány elé oly tervezetet terjesztett. mely
szerint a Magyarországon oly nagy mennyiségben előfordulö
természetes glauber- vagy sziksóhól szódát gyárilag lehetuP
·előállítani. Terve oly tetszésben részesült, hogy ezért a nyakban
hordozható nagy arany-érdemérmet kapta és egyszersmind
megengedték neki, hogy a bécsi orvostechnikai intézetet szódagyártásra felhasználhassa. Volt-e ezen vállalatúnak valanwly
gyakorlati eredménye, azt kideríteni a technologia történeténPk
feladata.
Bécsben sem élt kizárólagosan a tudom(my szolgálatáhan.
.ott is a humanismus apostola maradt, ott is fenntartotta
:~·
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összeköttetését felekezetének vezérff>rnaival, kik Bécsben az
úgynevezett ezoterikusok, vagy a felvilágosodottak titkos köréhl'Z tartoztak és kiknek modern müvelődési hatása amint
más <~lkalommal kimutatni szándékozom hazánkra is
kiterjedt. 1)
1825-ben életének 70-ik évében, testi ereje hanyatlásának
és közeledő végének előérzetében fellobbant benne a honvágy,
mely mégegyszer ~Iagyarországba vezette. Mindenekelőtt
Óbudám szülőhelyére és első orvosi müködésének szinhelyére
ment; innen Balatonfüredre, melyet atyai szeretettel szivébe
zárt és mely számára két énel előbb, 1823-ban egy 2480
forintnyi alapítványt tett, melynek kamatai e gyógyhelyét
fölkereső katonák költségeinek pótlására szolgálnak.
Ezen alapítvány, valamint az ottani gyógyházak egyikén
látható emléktábla mai napig is bizonyítják dr. Oesterreicher
érdemeit e fürdöhely körül.
:Mindhalálájg őrzött meleg zsidó érzését misem jellemzi
jobban, mint végrendeleténrk ekképen hangzó első pontja:
»~Jint istenfélő szülöknek gyermeke és érettebb koromban
tett alapos vizsgálódás alapján nyert azon meggyőződésemnél
fogva, hogy az ember, ha· a mózesi vallás erkölcsi alapelvei
szerint él, összes kötelességeit Isten, fejedelem és embertársai
ir[mt ép úgy teljesítheti, mint mil1den más vallású ember:
mi1lrlen magánérdekem mellőzésével hü maradok őseim vrtllásáltoz és elrendelem, hogy holttestemet izraelita szertartás
szerint helyezzék örök nyugalomra.«
Ime, tisztelt ur::tim, talán az általa itt kiemeit »magúnérdekének mellőzésében« találhatjuk a keresett kulcsot a már
előbb említett talányszerü eljárásának megfejtésére, melylyel
szeretett Fűredét elhagyta és önkénytes számüzetésbe ment;
talán íJt, a rlerék és híres orvost is elakarták hitsorsosaitól
hódítani. - 1831 deczember 14-én lehelte ki Bécsben nemes
lelkét és vele »korának legkiválóbb orvosainak egyike« szállott
sír ha. 2)
És ezzel tisztelt uraim lelki szemünk elé idéztrm azon
bold. férfiut, ki 123 évvel ezelőtt, mint az első, doktorrú
') V. ö. Wolf, G~scb. d . .Juden in ·wien, 116 l. és Löw, Zur
neueren Gesch. d . .Juden in Ungaro 1874, 87 l.
') Ofner:Pester Zeitung 1832, 2. sz. 15. l.
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avatott zsidó orvos került ki a pesti alma-mater csarnokaiból
és így első úttörője lett íJ utána az egyetemi tanulmányok
terére lépíJ hitsorsosainak; ki hazánk leghíresebb és irodalmilag legtel'('-kenyebb orvosai közé tartozott, ki Balatonfűredet
hazánk elsőrangli és nagyon látogatott gyógyhelyévé tette (~S
ki a himlőoltást nálunk nagy crélylyel és lankadatlan buzgalommal honosította.
És ezen kiváló orvos éH tudós mindmáig nem talált még
helyet Magyarország irodalmi pautheonjában: a nagyszabású
Pallas Lexikonban, sem nem a most Amerikában angol nyelven megjelenő, de már végefelé haladó monumentális Jewish
Encyclopediában, noha bennük már sok más deus minorum
gentium életrajzíróra és méltatóra akadt. Pedig minálunk már
vagy negyven évvel ezelőtt állított neki rövid életrajzi emléket
bold. Reich Ignácz a pesti izr. hitközségnél müköd{J derék
tanító, az ő németül írt Beth-El czímü mü.vében, melyből egy
nehány sovány adat később \Vurzbach biographiai Lexikonjába és egy évvel ezelőtt Szinnyei József »Magyar Irók Élete
és Munkái« czímü vállalkozásába is átszármazott.
Jelen soraimban azonban, amelyeket itt - Önök előtt
tisztelt uraim - felolvasni szerenesém volt, csak össze akartam
foglalni az általam gyüjtött ismert és ismeretlen adatokat
életéről, hogy ezen derék és kiváló férfiú születése most beálló
150-ik évfordulójának alkalmából egy új és teljesebb életrajzzal
megemlékezzünk.
Bwlapest.

BUDA Y ÁROSA EG Y XVI. SZÁZADBELI
RESPONSeM BAN.
Sokáig vit:ts és kétes volt, vajjon a XVI- XVII. szi'tztul
neves responsumíróinál előforduló jl11::l Yagy N~1"::l (lsserlein
Izráel responsgyüjtm. 139. és 147. sz. és Samuel eli :\ledina
40. sz.) 1) városa alatt a magyar birodalom fíJszékhelye és a tiiriik
hódoltság idejében a török uralom fíJhelye értendő-e, vagy pedig a
török fennhatósúg hoz tartozó Viddin (l. Löw L. és Steinhardt, Ik n
') V. ö. Hücbler B., A zsidók története Budapesten.
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Chananja Y. k, 16. l. és X. 614. 1.). Sőt akadt oly nézet is, mely
számüzött hudai zsidók alkotta hitközséget fedezett föl Bulgáriáhan (u. o.), de hazai történetiink feldolgozója, Kohn
~ámuel, ezt az extravagans föltevést, mint alaptalant, már
r<-g visszautasította. Helyesen indokolja Kohn ellenvetését,
amennyiben a budai zsidók kiüzése 1368. évben történt, magyar
zsidók tartózkodásáról Törökországban pedig csak a XVI. század
közepe táján értesülünk. 1) De egy csak nemrég napvilágra
került levél határozott tanuságot tesz a mellett, hogy ~ji1:l
alatt csak Buda értendő.
A husiatyni »Dobebé Sifte J esénim « (a Mekize Nirdamim egylet mintájára alakult társulat) irodalmi egylet ))iT
i::'t:'j~ czimű kiadvány~tban van e minket érdeklő néhány sor.
Az említett responsue1-gyüjtemény - legyen szabad röviden
a kútföről is beszámolni - 71 responsumot tartalmaz ; köztük
busz Mózes ben Maimun nevét viseli, a többi pedig többnyire
olasz rab b iktól ered.
Emez ötvenegy levél számos új és becses történeti eseménynyel gazdagítja az olasz, a szentföldi és a török uralom
alatt viruló zsidó községek történetét; élénk színben tünteti
föl a zsidók kulturáját, kereskedelmi és családi Yiszonyait,
apróbb czivódásait és nagyobb báboruskodásait; gyarapítja a
tudósok és rabbik névsorát és beszámol ama kor férfiainak
tevékenységéről. Ezért kivánatos volna, hogy a tudós kiadó,
aki egyuttal a kézirat jelenlegi birtokosa, Aschkenazy Rafael
Izsák ankonai rabbi úr, előbb Azulai Ohájjim József Dávid, a.
híres bibliographus és könyvíró tulajdonát képezte, az összes 277
darabot, innen ered a könyvczíme is, a zsidó tudomány munkásai
számt'u·a hozzáférhetővé tegye. A következő részlet a kéziratban
246. sz. alatt van, a nyomtatottban 46. sz. alatt. A másoló
megjegyzése szerint a ;::;,~:l~ li:l"':l czimü kéziratból vette ; Azulai
pedig hozzá teszi a m'l.rgón, hogy annak szerzője R. Abraham
Treve~ Zarfati (l. Sem Hagdolim ·~ 53. sz. a.), 2) mely így
hangzik:
') Kohn , Kutforrások 147. L
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L .. ~fraim Zalman ::'lfargoliut, j'~'J-:l'~-t ~:l'pV alatt, ahol köny(olv. 1'11~W "\:)D:l) lt'"D:l a '!'reves
csaladrol l. Brull ertekezesét .Jahrbücher II. k.
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" R. J onathan Aschkenazy jött Plevnáról és mesélte
nekem, hogy midön Buda városában első feleségétől el akart
v:Uni, kételkedtek benne, vajjon a válólevélben j•1j1:"1' vagy j1'1;1'
irandó-e. A nagy rabbi, kinek híre az összes országokban elterjedt,
R. J ako b Pollak Aschkenazy parancsolta, hogy mutassák elő
a házassági szerződést és a jf\;1' nevet találták benne. Erre
így parancsolta kiállítani a válólevelet is, amint a házassági szerződésben írva van, de meghiusuJt az egész dolog és
nem vált el. Azután ment R. Jonatan Scherburcr drosába
ott pedig vala egy öreg, nagytudományú rabbi,\inek nev~
R. Izsák volt, R. J ona tan onnan akarta a válólevelet feleségének elküldeni. És az említett R. Izsák is beleegyezett, hogy
jm~'-t írjanak a válólevélbe, amint írva volt a házassági
szerződésben. Az oka, hogy nem kiildte már akkor a válólevelet, az volt, hogy a felesége a fejedelem R. Akiba
rokona volt és a fejedelem miatt kénytelen volt visszatérni
feleségéhez Budára és csak hosszú idő mulva vált el tőle Budán
(:S az öreg rabbi, R. J ór.sef Z almina szerepelt a válólevél átadás(mál. Ö is parancsolta, hogy jm1' írjanak, amint a házas~t.gi szerzödésben volt, ámbátor az egész világ a ji';~;,· néven
ismeri. «
A vúhílevél tartalma reánk nézve itten egészen jelentéktelen. Dc a responsumban. illetve jobban mondva, a följegyzésben fölemlített szPmélyek kétségtelenné teszik, hogy itt
csakis a magyarországi Budáról lehet szó.
Két bizonyíték szól emellett.
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l. A v:.ílölrvél útad~ísún:il tiZt'rrpW Z:.ílmoni

budai rahhi már t>Wbb is ismeretes volt (l. Büchler 1. m.
59. !.). Biichler is említi, ho~y mily túlszigorú volt a válóen~kk ki~illít:lsában és hogy ily kérdésekben levelezett korttirsaivaL Biichler adatait Zalmoniról avval lehet ' bővíteni,
ho~y Zalmoni könyvszerzlí is volt. Kéziratban láttam egy
mü>ét Pollák Kaim fővárosi tanító úrnál négy évvel ezelőtt.
11int a kézirat birtokosa annak idején mondta, sajtó alá akarta
rcndeziÚ. vajjon keresztül vitte-e szándékát, azt nem tudon1.
2. Az említett fejedelem R. AkiMról szintén Büchler
(i. h. i'Jí. l. kk.) írt kimerítően. Tudjuk, hogy Budán élt és
esak életének alkonyán ment Prágába, ahol 1496 körül meghalt. "C gy an ott élt a feljegyzésiinkben előforduló híres J ako b
Pollak Aschkenazy is. Végül még teljesség kedvéért a scherburgi rabbiról, R. Izsákról emlékezünk meg. Mindenesetre
az esemény és följegyzés legkésőbb a XVI. század első feléből való. 1)

Mist. olez.

DR.

MAR~roRSTEIN

1IIÉRT tNNEPELJÜK A CH.ANUKÁT
GYU.fTÁSSAL.
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A.

GYERTYA-

A Makkabeusok I. könyve beszéli, hogy a chanukai.innepet a magasztalás és az öröm jeléül rendelték el. 2)
Megillatb Tánitb visszavezeti az ünnep eredetét az oltár
újjáépítésére és a templomnak Juda Makkábi idejében történt
felszentelésére. Ezen alkalommal átalakították a hős makkabeusok lámpásokká lándzsáikat és gyertyácskákat tüztek lándzsáikra, diadaluk örömére. 3)
A talmud hagyománya keletkezésének okát következöképen adja elö: »Kiszlev hó 25-ikén nyolcz napi chanuka') Abraham Treves Zarfatit, említi Blichler S. (Magyar Zsidó
Szemle. X. 422), ki Chaim budai rabbival levelezett 1545-ben, a budai
rabbik között nem találom.
') Makkabeusok I. k. 4, 47-58.
") Mászecheth SzvfPrim 20. 3. 12. jegyzet ed. Müller ; Dárkhé Mósé
T 11r O. Ch. 670. Krauss Samuel is a makkabeusoknak ez'en ténykedésével hozza kapcsolatba a gyertyagyujtás tényét. Revue des études juives
1895. 24. l.

ünnepet ülünk, melyckben scm gyetszünnepet rendezni, S!'m
urm szahad; mert amint a sziru!=\ok bevonultak a
szentélyhr, mPgRzentségtelenítették a szentelt olajat mind, s
amint győzedelmeskedett a hasmoncnsi ház uralma, szentelt
olaj után kutattak és nem találtak többet egy, a főpap
pecsétjével ellátott korsónál, melyben ámbár alig egy napnc
val6 olaj volt, mégis csodálatos módon nyolcz napig égett.
A következő évben aztán megállapodtak abban, hogy évrülévre ezen csodn. emlékére ünnepet rendeznek magasztalá..ssal
és hálaadással. Osak a barajták hagyományai kezdik emlegetni a gyertyn. használatát s Sámmai és Hillel iskaláiban
már vitatkoznak róluk.l)
Jogosult tehát a kérdés, melyet felvetettem, mivel az
ünnepre vonatkozó összes forrásokból nem lehet megállapítani a chanuka-gyertya gyujtásának sem okát, sem jelentöbőjtölni

ségét.~)

Azt a régi szokást, a gyertyagyujtás szokását, melyet
mi chanukakor gyakorolni szoktunk, igazság szerint az örökmécses .,·r"n •;. eredetére kell vissza vezetnünk. melynek
háromféle a jelentősége.
l. Bizonyítani kívánja Isten jelenJétét a templombau és
tanuskodni akar az ő végtelenségéről és örökkévalós{tgCtról.
Kérdé R. Séseth, írva van, a tanuság kárpitján kívül, a gyülekezés sátrában rendezd el azt (M. III. 24. 3.). vajjon Istennek szüksége van-e világosságra; hiszen mincl a negp·en <~ven

') Sabbat 2lb.
') A Tur O. Ch. 671 igyekszik ugyan a bevett szokást megokolni :
mivel, úgymond, a csoda a gyujtásnál történt, azért gyujtunk mi is.
Szellemesnek elég szellemes ezen magyarázat, de nem folyik a. hagyomány természetéből és szelleméből. Hiszen az a hagyomány, melyből a
a szerző azt következteti és melyet én fent szóról-szóra idéztem, egy
szóval sem tesz említést a megünneplésnek ezen módjáról. Csakis a.
nyolcz napi időtartam magyarázatára szorítkozik. De nem fogadhatjuk
el Majmuni nézetét sem. hogy a chanuka.-gyertyák kizárólag a cso(lának a nyilvánosság előtt való)lirdetésére szolgálnak - (,Jad Hácha.záká
Hilkhot chanuka 47) Ni:,_ 'ö10"'!0 01'ftlö: akkor minek helyezi a
halákha a fősúlyt a gyertyagyujtogatásra és miért minősíti a meggyu]tást - npS,n vallásos cselekedetnek és nem az ablakha való kiílllítást - nn:n?

!lll. FAltKAS

J!ÍZ~EF.
APRÓSÁGOK.

knl':d ii l. nw lwt Izrárl fiai a Riv:ttagh:m töltöttek, lsten világossá~n wzl~r;•ltc iíkrt? Hanem tanubizonyságául szolgáljon
:;z az l'g1;;;z vil:ignnk, hogy lstrn Izr:iel közepett lakozik. 1)
2. A vilúgoss:íg a hírn. jclkl>pt', helűle áradt világosság
az l'gl>sz l' lll het·iségn•; mrr1 Íl~nyesRég az isteni parancsolat
(os vilúgo~ság n tóra. 2)
:1. Arra való, ho~y PmlélH•ztcsscn bennünket Istennek
szabuntlan csodatcttcire, melyeket velünk az ő gondviselése
1isitlök től fo gm mindmoRtan(tig mívrlt. 3)
.\ ch:mnka-ünncphez fííz{)dő eseményekben mind ez a
h:írom dolog nyih:invalóvá lett. A makkabeusok harczaiban
(;._, diadalaihan mcgnyih:inult I sten nagysága és hatalma és
hchizonyosod·m látták a közöttünk való létezését; mikor az
••ni~iikct a gyengék kezéhe adta, mikor a kicsiny sereg megfutamította a temérdek sokaRágot és a rendezetlen csapat felkonczolta :t fegyelmezett hadat.
Ezen élet-halál harcz, ezen p{tratlan viadal a. túlnyomó
szír t>llt•nséggel nem tűzhelyük, fajuk és hazájuk védelmére,
h:mcm :1 szellemi kincRekrrt, a tóra birtoklásának kedveért
folyt mclynek kimenetele hitlink fennmaradását biztosította.
1;
a töra világo ságának diadalmaskodását a pogány görög
vallús felett jelentette. 1 )
)lindezPn csodálatos hőstettek pedig a nyilv~mosság előtt
történtek, úgy hogy az ÖSSZCH SZOmSZI~d nrpek tudomást szereztek níluk és félve remegtek Isten népének hatalmától,
lzdtl'l ti:út pedig új reménynyel töltötték el ~ bizalommal néztek a jövő elé. 5 )
)[indezeknél fogva elrendelték bölcseink, hogy a chmmkn.
alkalmával gyert~·ácsk:Hmt gyujtsunk; c~illogó lángjuldml tanuhizonys:ígot tegyenek lsten létez,;~éröl, Yilágosságukkal jelképl'zzt~k a t ö ra terjr<;ztl'th' örökkévaló világo:>ságot és biztató
') ~zifrá. l~ mor 17. l:l. l-labh. 22b. :\[enáchot 86b.
') l'b. H. 23.
'• -

o;;, i;,:l n;N-;,S H.á.ve<l Nzifrá J•}mor 17. 13.

•) t:raetz n. 3:il 352. Finn SN-t:" ·;:h o·~·;, '"':l1 Wilna 1877,
ll. k. 101. \Jin<lkettt'n azt állitják, hof(y a <'hannkai gyertyagyujtils a
t•irn világossúgímak •zinbolizálását czélozza.
•) l>ra .. tz u. o.•Jo,eph. Antiquitatt•• XfJ . 7, 7.

43

fény iikkel a G-ondviselés :Htal velünk mívelt teméntelen csodatetteket tüntessék fel és hirdessék vilagszerte. 1)
Az örök mécsessel való összefüggésben magyarázza a
chanukai gyertyák gyujtását R. Nissim nevében N achmanidesz, aki viszont egy midrási hagyományra hivatkozik. Amint
a frigysátor felavatásánál az összes tizenkét törzs sorban
követte 'egymást az áldozatbemutatásban és Lévi törzse az
áldozók sorából, Isten parancsára kimaradt, akkor Mózes
így vigasztalta atyafiait: benneteket Isten a gyertyagyujtogatással kárpótolni fog. Eljövend a későbbi időkben egy más
chanuka-ünnepély, melyeken gyertyákat gyujtani fognak, melyet
a makkabeusok, a papi családból származó hasmoneusok rendezni fognak, akik hitbuzgalmukhan és lánglelkesedésükben
csodákat míveltek, segítséget szereztek és megváltást hoztak
Izráelnek. Ezelc Mök idök?-e fogják pótolni a templomi gyeTtaqyu,jtást, mely a szentély elpusztulásával meg fog szünni. 2)
Budapest.
D n. FAR KAS JózsEF.

1'hempiai névrnagya1·ázat. Mikor Ijár hava beköszönt,
ami a rajs chajdes első napját is számítva legkorábban
április 10-ikére, legkésőbben május 10-ikére eshetik, minek
megfelelőleg ezen hónapnak legkorábbi vpge május 9-ike, a
legkésőbbi pedig június 8-ika, akkor a chasideusok közt nagy
nyüzsgés, mozgolódás keletkezik. Betegségeik gyógykezelésével
foglalkoznak. Osodarabbikat, javas asszonyokat, kuruzslókat,
sl!t sokan közülök híres klinikusokat é" orvosokat keresnek
') Kranss a >Revue des études juive•-ben megjelent czikkében
bebizonyítani igyekszik, hogy bölcseink ezeu intézkedése Herodesz illejében következett be. Krauss ott tárgyalja ünnepiinknek történeti fejlödé sét, amely szerinte 3 átalakuláson ment keresztül. Eredetileg mint a
felavatás ünnepe szerepelt. Másoelszor a szukkoth ünnep pótlására, azaz
örömünnepként tartották meg: végül vallásos motivummal bő,•üh-e,
fényünneppé alakult át. Graetz azonbau úgy vélekedik, hogy mindez
a három mozzanat már az első ízben megtartott chanuka-ünnephen
pontosuJt össze. II. k, 3i'íl. 3 jegyzet.
') Nachmanides ::u. lY. 8. l. Az ünnepre vonatkozó forrásokat
Krauss emlitett czikkében összeállította. l. még Szifré Deuter. 96b.
Bikkurim I. 6. és Xumeri rabba 15 f. 88b.
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fel. Köpülöztetik magukat, eret v{tgatnak magukon. Mi több!
~fég azok i , akik a nyarat bevárva csakis július-augusztusban

szoktak gyógyhelyekre járogatni, ljár havában legalább is
valamicske kis előkur:iba boc::;ájtkoznak. Mi az, ami mindezen
ténykedésiikre éppen az Ijár ha vá t praedestinálja? Lehet, hogy
a természet megifjodása, hogy a kikeletnek varázsereje okozza
ezen hónap therapeutikus signaturáját; de bevallottan, kifejezetten az ljár hó ."~ betüi okozzák azt. Ezen betűk ugyanis
kezdőbetüi az Exod. XV. 26-ban foglalt következő kijelentésnek: j~~- ':1 ·:.N
.A. legkorábbi és legkésőbbi Ijár gregoriani paritásainak
fenti közléséhez ide toldom a legkorábbi peszachét (márczius
26.) és a legkésőbbiét (április 25.), továbbá a legkorábbi husvétvasárnap rlatuma gyanánt márczius 22-ikét, a legkésőbbié
gyanánt április 25-ikét.
Tízpr1rancsolat-variansok. Én sem theológus, sem hebraista nem lévén, csakis adatnyujtásra szorítkozom a követ kezökkel : .A. dekalogos az Exodus XX. 2-17 és a Deuteronomium Y. 6-1 8-ban foglalt szövegének egymásnak való
eltérése - még a ,;,~ ":l.:J,.:J il.:Jil ":l~IV csodálatos megtörténtével
is - szembeötlő. Nem tartom mellőzendőnek annak felemlítését sem, hogy a keresztyén felekezetek az egyes parancsolatokat másképen számozzák, mint mi zsidók. Ök ugyanis a
mi első és második parancsolatunkat csak egynek veszik,
ellenben ami tizedikünket ketté osztják, mi által a 2-9 paran- .
csolat, automatice 1-8 parancsolattá válik.
A fenjelölt szakok tudósait szabadjon kérnem: ne
vegyék rossz néven fenti bevezető soraimat, melyek bár nem
nekik szólanak, éppen azért sem teljesen fölöslegesek. Még
nem is oly régen (az utolsó két évtizeden belül) történt, hogy
egy különben érdemeR és elismerésben részesült paedagogusnak
a zsidó iskolák részére szerkesztett és azokban évekig használt
tankönyvében a tízparancsolat a keresztyén számozás szerint
volt tagolva. A zsidó és keresztyén felfogásnak egymástól való
eltérése különben ott is szembeötlő, ahol a tízparancsolatot
tartalmazó két frigytábla akár rajzolva, akár festve akár
hi~1ezve,. ak~r fara~.va.. és vésve ábrázoltatik A zsidó f~lfogás
mm.degyik, tabiára o;,-~t parancsolatot helyez: a keresztyén az
egyikre harmat a mas1kra a többi hetet, persze az övét.

Usak most térek tulajdonképeni tárgyamra. két adat
nyujtására, amelyek egyike a következő :
A potsdami Friedenskirche, melyben III. Frigyes német
császár és felesége Viktória aluszszák örök álmukat, mint
minden nagyobb templom, több bej{trattal bír. A földszintes
sirboltba vezető bejárat mellett óriási márványtáblákba hevésn•
van a tízparancsolat Luther szerinti teljes német szövege; a
rendestől való eltéréssel azonban. Ezen eltérés úgy alakul,
hogy az Exodus XX. 5-ik versből: »Den n ich der Herr, dein
Gott, bin ein eifriger Gott, der da hEJimsuchet der Viiter
Missethat an den Kinderu bis in tlas dritte und vierte Glied,
die mich hassen « ; és a 6-ikból »Und th u e Barmherzlichkeit
an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote
halten« nem a második, szerintük első, parancsolatot fejezik
be, hanem a tizedik parancsolat után valamennyit. Amit
.egyébiránt az ágostai evangelikus kaü>chismusokban így tanítanak is.
A másik adat közelebbről érdekelhet bennünket. Egy
»siviszi« ,,,.,IV az, melyet a magyar tárcza apamestere, (lr.
Ágai Adolf hozott magával Corfu szigetéröl, ahol azt egy
szefard zsidótól vette meg. Ennek a sivi8zinek a teljes ismertetését mellőzöm már csak azért is, mert túlnyomólag kabbalisztikumokat tartalmaz, ábrázol, amihez én nem értek; így
tehát csakis <t rajta háromszor ábr{tzolt két frigytábla ismPrtetésére szorítkozom. Mind a három ábra egyforma; egyik
sem tér el a másiktól; de igen is valamennyi a mi frigytábláinktóL Hogyan? Talán formájuk tekintetében?
Óh nem. Valamennyinek a sablonos recti u~ hagyományos
félkör képezi a felső szélét, de valamennyin hiányzik a mi
negyedik parancsolatunk ,,,; é:> a mi ötödikünk 1.::1:, mel.v két
parancsolatot rajtuk a ;,·;,· NS után és a N!Vi1 ~s előtt a :"1C'J.'i1 NS
és a :"11ni11VJ'1 NS pótolják. Szóval az Ágai birtokába keriilt
siviszin ábrázolt frigytáblákon a negyedik és ötödik parancsolatunk hiányzanak és a három parancsolatti tagolt másotlikunkkal pótolvák.
(V. K)

Zh!DÓ SZOKÁSOK

FOLKLORE.
ZSIDÖ SZOKÁSOK ÉS SZÓLAMOK.
Miclőn jelen közleményemmel folytatni óhajtanám a
»Magyar Zsidó Szemle« folklm·e rovatának ismételt igénybevételét, hogy abban a zsidóság szok:isainak olyikát magyarázhassam, olyikát pedig úgyszólván csak regisztráljam, teljes tudatában vagyok annak, miszerint nagyrészt oly különféle dolgoknak és anyagnak tárgyalásába bocsájt.kozom, melyek ezen
folyóirat lámdán-olvasói előtt a rabbinikus ü·odalom végtelen
oczeánjából ismeretesek. Tudatában vagyok azonban annak is
és_ ezen tudat~mat Izráel nagyjaival volt atyafiságos és egyéb
cz1mü gyakon érintkezéseim csak fokozták, hogy a folklore,
amit már irodalmának csak in cunabilis léttl is bizonyít nem
.
'
~m~y1ra az említettem ocztánból, mint inkább a hagyomány
lillitt _fD'~mlált, amott gyomlálatlan kertj~ből táplálkozik, néha
oly hcsmységekböl, melyekkel nagyjaink már ad normarn:
minima non curat praetor sem foglalkoztak.
A folklore tudományos sz.invonalra törekszik uo-yan de
népszerü kezeléet igényel; nemcsak lamdanimnak, sz:ke~be
reknek, hanem a közmüvelődés egyéb adeptusainak és a mű
veltebh néprétegeknek szánt isme, mely kénytelen imitt-amott
olyan anyagot ~árgy~lni, o~y .dolgokkal foglalkozni, melyek
megengedem, notls talan densm azonban ignotos recte docent.
Ott, hol valamely szokásnak nem közlöm mao-ya. ·, tr t
. •
o raza a ,
hol t ·
az ugyszo1van csak megrögzítem, leszögezem, ott nemcsak
az a ezélom
hoay
azon
sz
oki
t
f 1 d ·1
·
.
' "
.
as a e e e cenysegbe elmerüléstől
megóv) am, hanem az ls, hogy annak magyarázat.
másokat
serkenthettem légyen; vivant sequentes.
ara
Egyébiránt pedig, hogy ne kell].Pn · .
Ismetelnem, egyszer-
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smindenkorra utalok a XXII. évfolyam 255. lapján olvasható,
a szefárdok némely szokásai czimü közleményern első bekezdö
sorai ra.
Étkezési szokásolc. A bárebesznek nevezett szombati é~
ünnepnapi fonott kalácsnak rendesen hosszukás és pedig vagy
mindkét végén, vagy csak az egyikén begyes az alakja . .A Ros
básónó-ra, J om ki pur elő- és utóestélyére, Szükesz-re és Sájnerábé-re sütött barebeszek alakja kerekded; lévén a kerék a
sors változatosságának symboluma, melyet a szigorított ájtatosság »félelmetes napjai«-kor még az étkezés alatt is szemük
előtt tartottak a hívek. A keréknek ezen symbolikus jelentő
ségével magával Egyptomban ismerkedhetett meg Jákob ivadéka talán azon reliefről, mely a Nagy Raroszesnek (Sesostris)
diadalmenetét ábrázolja. - A széder-esti tojás, nem az, melyet
mint a cbágigára emlékeztetőt a széder-tálczán látunk, hanem
az, melyet mint a szédervacsorának többnyire legelső fogásá.t
fogyasztunk, úgyszintén a halottjuk temetéséről hazatért gyászolóknak nyujtott vigaszlakoma első és legtöbbnyire egyetlen
étke, a tojás: ugyancsak alakjuk gömbölydedségével symbolizálják a sors változatosságát; az előbbi a szabadság örömünnepekor, az utóbbi amikor drágáink halála gyászba ejt
bennünket. A Genesis XXV. 29-34-hez kelt Rási szerint
Jákob patriarcbánk azt a lencsefözeléket, melyből bátyjá.nak
Ézsaunak is juttatott, vigaszlakomául főzte öregapjának,
Ábrahám patriarcbának akkor történt elhunyta alkalmábóL
Ezen gyászesetben is a lencse kerek alakja symbolizálta a sors
változatosságát.
noo Peszach második napján a ,no~ n11)10 Eszther királyné
lakomájának emlékére a vacsora vagy ebéd egyik fogása gyanánt marhanyelvet tálalnak fel. A hagyomány szerint ekkor
akasztott Háman és fiai kiöltötték nyelveiket felköttetésükkor.
r11Vl:l~' Pünkösdkor a két vacsora egyikén csak is tejes étkeket
fogyasztanak, vagy legalább is tejes étkek fogyasztásával kezdik
a busosokkal folytatott vacsorát, mely szokás alapjául a :Numeri
:X..,'I(VIII. 26. következő szavainak o;,·nv::~·= ':"tS :"1~'1ii :"tn;.:(::~;;:)
kezdőbctüi szolgálnak és a népnek azon hiszeme is, hogy a
Sinaj-i kinyilatkoztatás megtörténtével a begy aljáról bazatérők hamarjában nem juthattak rite megfelelő húsételekhez,
amiért is kénytelenek voltak egyelőre tejesekkel beérni.

.J omkipur előestéjén, ~ajnerabekor és Purimkor az ebédet
;m egnyitó levesbe vagdalt hussal töltött derejét főznek. Venn
me kepóresz erümslógt, V enn me sájnesz iin Home n klapt,
kacht me tláskrepplach in de züpp. Ezen szokáshoz füződik
egy közmondás is. Olyan emberről, aki az életnek csak kellemességeiből veszi ki részét, terhei alul azonban kibuvik, azt
mondogatják : Ozü dl:' Háskrepplach zeczt er zach, beim klapen
iin lógen félt er aber.
A n~n i'" tamuz 17-ike és ~N~ I'!VIt'n ab 9-ike közti
»három hét« alatt a jámborab b zsidó nem iszik bort és többnyire az ép akkor idejét multa meggynek, vagy ribizkének
levéből erjesztett itallal pótolja a szőlő nedüjét. Ab hó első
»kilencz napja« alatt a szombat kivételével húsos étel nem
kerül a jámborabb zsidó asztalára a ~N~ I'!,VIt'n a tisebovi bőjtöt
közvetlenül megelőző vacsora főfogása (Hauptplatte) gyanánt
szélesre metélt laska (lassani largi = bráte loksen) szerepel.
n.;c•n !t'Ni Ros hásónókor a németországi vagy német
eredetű zsidók libát és sárgarépafőzeléket tálalnak vagy ezen
főzelék helyett a rendesnél több sárgarépát aprítanak a levesbe,
melyet répástól együtt fogyasztanak el. Ezen szokásnak a
magyarázatát egyedül a jargon nyujtja: a liba neve Gans, a
sárgarépáé Mőhre; esz jór zall ünsz besert zá jn gáncz ün esz
gezünt ün de párnósze zalln zech ünsz mern. Az édes almának
ros hasónókoá jelentőségét íze és alakja magyarázzák. Legyen
a beköszöntött év édes mint ezen alma íze és tökéletes mint
alakja; lévén a gömb a stereometrice legtökéletesebb test.
Egyébiránt is Izráel népét jelképezi az almafa .,V'~'~ 'llJ.':l men:l,
amíg kerek barchesz járja, addig mézet is tesznek az asztalra·
a jámborab~ak pedig mindaddig, tehát sájnerábéig, tartóz~
kodnak a dió evésétől már csak azért is me1t a diónak mN
' a .b űn~_e_k. ~ii egyenlő a számértéke t. i.' 17; ámbár ugyanes
annyi a JOe 1s :l~!C.
l'l:l~;ii Ohanuka els6 estéjekor füstölt ürühúst dusásan fokhagymás borsóval vacsorálgat a rajnameuti országok zsidósága.
A fo~hagymának a .péntekesti vacs01·ák tálaiban való gyakori
hasznala ta annak stimuláló hatásában találja magyarázatát.
egés,zen ~ás ezéiból szokt~k ~rősen megfokhagymázott piritósoka~
feltalalm
karácsonynak
JIDitt gregorian1·, am ott JU
· 1·1am· es té'm.
J,
, ,
Nemelyek azt veltek, hogy a fokhagyma szaga tüntetés »amaz

ember amaz éjjele K ellen; némelyek azonban prophybeticum
gyanánt etették családjuk fiatalabb tagjaiYal: ugyanis a fokhagymaRzaggal akarták IUl'ggátlani azt, hogy ezek akár az
iinnl:'plők családi vagy társasköreibc, akár a kcre~ztyénck eliítt
is hirhedtté vált éjféli misére elmenjenek.
.A hazánk északkeleti részében elszttporodott chaszideusok
- a corporativ chaszidismusnak s"'crvezöjr :Magyaron1zúgban
az 1809-ben Przemyslbűl Sátoraljaujbely rabbi székéhe hítt,
1841 július 16-án elhunyt, 'l'eitelbaum (rectius Dattelhaum)
Mózes volt - a halat kezükkel eszik a U enesis IX. 2. ala.pjún,
mely szerint 1;n; O::l,':l 0':1 -~, S:l:l1.
A szigoruabbak egyáltalán nl:'m raknak kést az asztaInkra, melyet kabbalisztikus felfogásuk oltárnak tekint, <tmelyt•n
étkezve implicite Istennek áldoznak; már pedig a kardot az
oltártól eltiltja az Exodus XX. 25. ':l ,.,,iJ i~'~li~ :1;::Jn NS · · · n:.m
:1•S:v M;n l:l,n.
Még nem chaszideus házakhan is az asztali ima előtt
le szokták szedni az evőeszközöket, főleg a késeket <;s pedig
azért, mert előfordultak esetek, hogy az .A.both 3-ik perekje
3-ik és 4-ik misnájának megfelelve pilpulbn gurult vitatkozák
a pilpul hevében egymás ellen krst ragadtak; vagy azért is,
mert az asztali ima valamelyik elöimátlkozója az 0'~!!'1-' :1::l1
és az ezután elrec7itált ir.:n-:1 kezdcUi könyörgések alatt annyira
elbúsulta magát, hogy az asztalon talált krsek egyikét sziv\>be
döfte.
:1S,:.:1 Ávclóle. Ezen szertartás alatt <t mádodík bent>dídio
tárgyát különféle illatos levelek, füvek és fűszerek kl>pezik,
melyeknek többnyire filigrán-fonatos tartányiLt a belé Iulavcsokorból keriilt myrthuslevelek ut[m (tl~~) hódesznek nPvezziik.
Ezen hódeszt a második benidictio utún a bcnedikál<i csalitdft'i
vagy annak helyettese megszagolván. azt a jelenlevők által is
sorrendileg megszagoltatja. N em akarom, de nem is tudnám
ismertetni a hódesz kabbalisztíkns jelentőségl;t, dP annál szivesebben közlöm azt a poetikus felfogást, mely huzzú fiiződik.
Péntek estejrn a sabesz bék<'angyalainak heköszönt<;s(>vel lÍ~y
szólván más lélek költözik a hétköznapi stru~gle for lif(' ;Lltal
elcsigázott emberbe, akihűl szombat este, a sabesz multávnl,
ez a :1-'li' n~t•; ez a magasabb ihlettség lelleP megint kikiiltözik.
Hát viszontjöveteléig a hódesz tartalmának illatjtiYal lni<'suz'fagyar-Zsirló Szem le. J906. I. Fiizet.
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t tj:íl, ma~ukt6l u johh klkd, va gy hogy Nidzsrhr s;.:avával
lljPk at. í"'lwn;I'Pll'·t. l•~z<'ll (>rtf•lrmlll'n a :'1"'•,' :'1t:C': qualitas é,~

Ju•m qunntilat-i.
\ lHítlest. kürii~tl'ttlst:Jwk t·~en poetik us felfogásánál fogva
is \os mint liligr:ín t(trg}ak :unatPurje is ,lókai Mór több remek
l,ivitl'lu h<idest.t gyiijtiitt.
Bdt•jet.lctvrn az :IYtlöle utolRó lH'nedictiója, a családfő a
~;~,ert ad:\~ nevt~ l kapta viaszgyertya fonatost vagy fáklyát, az
:ivdólét a mq~úldott borból öntölt tócs{tban oltja el. A jelenlcnik ujjaikat <'ZCII tócsába mártják és azokat zsebeikben törülik
sz:ir:1zrn a;~,on hiswmb<'n, hogy ezen törülgetés anyagi sikereket,
'ngyonosodást, gazdagodúst fog eredményezni. A megáldott
borból azonban nőszemély ne igyék, ne hogy létező vagy
. mnjtl annak idején leendő férje hütlenül elhagyja őt.
E t·ajl lében vi Pilleliesz in de Fremd'. Ez a közmondás
Majnai T!'nmkfurtból cred, az ott volt nagy rabbik utolsóelöttijl'hct., a 1\Hcháné Lévi apjához, az 1802-ben elhunyt Rabbi
Pinchasz Horovitzhoz vagyis amint egyik müve után nevezték,
a Rúttóhoz m~S!:m füzö(lik. A morvaországi Boskowitzbül kort~ít"'a Babbi Náthán Adler ide is és a nagymártoni, valamint
~~ poz!'onyi jeRibákba is mindkettöjük tanítványa Rabbi Móse
~zóícr hozta, mely jC'sibák révén oszt közkeletüvé vált, A RáHó otthon nagyon <'gyszeríi majdnem zsugori élctet folyta tot t. bo ch ert nem tartott, másoktól is, magútól is mindent
el~:>ajn:ílt. Nagyon csodálkoztak tehát híYei és kortársai azon
viselkrdé.én, melyet utazásai alkalmával tanusított amidőn
les extreme~ se touchcnt - fényt üzött úgyszólv{m szórta
:1 hornnalókat, sem músoktól, sem magától nem vont el semmi
jót ~z i~:ánt
a Zwiespalt der N a tur iránt ~ megkérdeztetren, kovetkezöleg válaszolt: »Ugy é~ek mint a thóra ama
szcdréje, amely hlisének nevét viselem. Nézzük csak! Mi van
akko_r. t~miko:· Pinchasz, Bámidbarnak 8-ik szedréje, rendes
helyen _ugyszohán. otthon nm? Nemde egy nyárközépí közönSl~"rres a be ~z ? .' _"':i\11k-or azo.n b an p mchasz
·
nincs rendes helyén
otthon, nuko.r o a Numen XXVTII. 16-31. és XXIX.-böl
1.-izedett.. maftu·ok.. ..alakjában
az ide"enben
portyá Zl·k , a klmr JOlll·
.
o
tobot unnepet ul unk, VIgadunk é8 jól élünk.«
A délnémC't egyetemek közül HeidelberO" w·· b . .6
közel vannak maJ·nai Frankfurthoz Eze
"' t urkz burg .l.
..
n egye eme - ursJal
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közt gyakran hallatszik e mondás: Fein, frisch und froh wit·
der Floh auf Reisen. Azt hiszem, bátran megkoczkáztathatom
annak állítását, hogy ez a mondás zsidó eredetü : valamelyik
vagy több frankfurti zsidótól ugy hallhatták: wie der H a-floh
.auf Reisen.
Az esküvőj ükről hazatért új házaspárnak, mindketten
éhgyomrosak, mert bötöltek, első harapásuk gyanánt tyúkhúst és rizst tálalnak fel, akár együtt, akár külön főttet.
A tyúk, a rizs a termékenység symbolumai; legyen házasúguk is termékeny. Nálunk az alföldön a lakodalmak legdúsásabb asztalaira köles-kását tálalnak és pedig nemcsak a
mátkapárnak, hanem az összes lakodalmas Yendégségnek.
A köles is a termékenységet jelképezi; fizet mint a köle~ .
Vajjon a zsidóktól vették át e szokúst vagy fordítva? Nem
tudom.
Mümpeczen. Amikor régi mütárgyak, iparművészeti készítményele múzeumok és amatőrök általi gyüjtése megkezdődött,
ugyanakkor kezdett lábra kapni az efféle tárgyak hamisítása is. A hamisítás különféle methodusainak egyike szerint
a tárgy régiségét abba készakarva beledolgozott hibákkal
(rozsda, horpadás, folytonossági hiány stb.) próbálták plausibilissá. tenni. A hibának héber neve D1~ müm, mely ~zóból
-erednek: mümpeczen, mümpecz. mii.mpeczer.
88 e pajlise klóle. Klólénak átoknak igen is Wkép
kriék vagy mákék előtt ezerrel sokszorosított coefficiense, de
csak annyiban pajlis, amennyiben a pajlis körökben dívik
leggyakrabban. Eredetére nézve szentföldi, a keresztes hadak
korából. Ezen kor zsidóüldözéseivel csakis a fekete halál, a
spanyol inquisitio, Chmelnitzki Bogdán és a mai orosz vérengzések vetekednek; a maiak aligha felül nem mulják valamennyit. Minthogy pedig a keresztesek által a szent földön
1099-ben alapított királyság valamennyi nem keresztényre, főkép
a zsidókra csak siralmas emlékű tartama 1187 -ig 88 éve t
karolt fel, annálfogva a 88 számot minden ezer rossznak számlálója gyanánt használgatják a keleten mindenütt ott, ahol
a szeretet xch i~o xhz• vallásának követői garázclálkodtak ad
maiorem Dei gloriam.
Strokl gezógt. Stroklnak kívánt, Stroklra hárított valami
nyavalya vagy egyéb baj. De ki volt Strokl? A velem eddig
4*

közöltekből CRak annyit vehettem ki, hogy korának - de hát
melyiknek? - egyik kiválóbb antiszemitája lehetett. Elhiszem!
Hiszen nem kellett tovább visszaemlékeznünk 25 évnél; hát
nem hallottuk anno Eszlár elég, talán nagyon is gyakran e
klólét »Istóczy gezógt«? Mindazonáltal érdekes volna rábukkanni Stroklra vonatkozó adatokra. Kutatni nem kutatnék
utánuk. Tudom, hogy 11.,:1 t!'l,pm ,;r,~,~ 1;•S:v o•,r;,:v ,,,, ,,, s,:l
'0,'1.: 1;S·~"' N1,,,

*
A bécsi lipótvárosi zsidó templom zárkövének ünnepélyes
letétele 1858 május 18-án, M"-n j1'tl 'M kedden ment végbe. Magát a zárkövet a bécsi zsidó hitközség iitkára, dr. Frankl
L. A. hozta ajándékul palesztinai útjáról, mely alkalommal
a Zionbegy egy sziklájából törette azt. Ezen kőnek ürege
tartalmazza az alkalmi okmányokat és emléktárgyakat, külső
lapjára pedig a zsoltár következő versei vésvék:
L. 2. l-"01,, c•;,SN ·~· SS;,r;, il'~r;,
un. 1s. ,,•;:lN nN l',:l:V ,~, ,,
Érdekes volna megtudni, a bécsi zsidó hitközség illetve
ennek levéltárának megkérdezése útján, ezen zárkő térfogatát
és súlyát. De hát mi ezéiból és miért éppen most?
Következő oknál fogva. Az idei tavaszkor rendezett
egyptomi és palesztinai társas utazás sikerén felbuzdulva ezen
utazás vállalkozói már is benne vannak egy másik ugyanilyen
utazás előkészítésében. Kívánatos és a tervbe vett utazás igen
valószínű sikerét és majdan kedves emlékeit emillenter fokozná,
ha - - - akár a vállalkozók, akár az utazók, akár ezek
közül csak azok, kik a pesti izraelita hitközség tagjai, magukkal
hoznának J ernsalemből vagy a szent földről máshonnan, például
Chebronból, de mindenesetre oly helyről, hegyből vagy épületből, melyhez a zsidóság kegyeletes emlékei füződnek egy követ
a Budapesten a pesti izraelita hitközség által építtetni szándékolt zsidó templom részére, akár alap-, akár zárkőnek és
pedig csakis a kellőleg hitelesített faragatlan nyers anyagot.
.f!a ezen óhajt teljesíteni szándékoznak, akkor tekintse őket
Abrahám, Izsák és Jákob Jstene, tekintsék magtíkat ;"!lllr;, ·m~w
gyanú nt.

B1tdapest.
VADÁsz
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ADALÉKOK A 1\IAGYAR ZSIDÓK TÖRTÉ:NETÉHEZ.
Dr. Blau Lajos szerkesztésében megindult a következő
czimü gyüjtemény: »Adalékok a magyar zsidók történetéhez.«
Az első füzetet Dr. Richtmann Mózes írta, melynek czíme:
»Landau Ezekiel prágai rabbi (1713 -1793) és a magyar
zsidók.« Adalék a magyar zsidó községek és rabbijaik történetéhez a XVIII. században. A gyüjtemény ezétjáról a
szerkesztő az Előszóban szál, amely így hangzik:
A jelen füzettel meginduló gyüjtemény czélja, hogy a
hazai zsidóság története körébe vágó monografiák megjelenését megkönnyítse és egy helyen egyesítse. Egész müvek és
egyes kérdéseket tárgyaló értekezések közrebocsátása a multban sem járt nehézséggel, de azon dolgozatok Rzámára. melyek
tartalmuknál és terjedelmüknél fogva a kettő között mintegy
középen állanak, hiányzott eddig a megfelelő hely. Ezen n,
hiányou akamak az »Adalékok« segíteni és egyszersmind a7.
ez irCmyu munkássúgnak ösztönzésül szolgálni.
A bátorítást ehhez az uj tudományo~ vúllalkozúslwz
abból :l.Z örrendetes érdeklődésből merítettük, amely történetünk iránt egyre szélesbeelő körben jelentkezik és abból az
ismert igazságból, hogy a monografiák alkotják az áltaHnos
történeti müvek szilárd alapjM. Reméljük hogy történetiink
kipróbált munkásai gyüjteményünket felkarolják és hogy
sikerül majd a parlagon heveríí erőket is felébres7.teni és czélszerüen értékesíteni.
Talán fölösleges is, ha végiil kijelentjük, hogy a kitiizött
czél érdekében oJ
<>venae
erőinkkel mindt'n rrdeklíídőnek rendclb
kezésére állunk.
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)!időn e <;orokat írjuk, a nagy mű be van fejezve és az
utolsó ki.itet útban van Európa felé. A kishitüek, kik körünkben nagy többségben vannak és minden bátrabb felekezeti
akcziót »lefujnak«, ez egyszer csalódtak. A mérhetetlen angolamerikai két birodalomban túlzott számítással egy és háromnE>gyed millió zsidó lakik, kik közül a túlnyomó többség, legalább is egy millió, az utolsó 20 esztendőben vándorolt be
még pedig orosz-lengyel-román területről. Ezek sem művelt~
séget, sem vagyont magukkalnem hoztak és ezek megszerzésére
sem idejük. s,em tehetségük nem volt. Ha tehát valahoL úgy
az Egyesült-Aliamokban jogosult volt az aggodalom oly vállalkozásnáL melyre eddig példa nem volt, melybe a gazdag és
művelt német zsidóság belemenni nem mert, pedig a zsidóklakta országok Európában a német kulturterülethez tartoznak. ~emcsak a német birodalomban és Ausztria-Magyarországban, hanem a mérhetetlen orosz birodalomban is a
német kultura vezet. Nem a zsidókról beszélünk, hanem az
összes felekezetekrőL Sőt mondhatjuk, hogy magában Amm·ikában sok millió német él és legalább kétszer annyi olvas
németül. ~Iindezek a körülmények azt javasolták, hogy a zsidó
encyklopedia német nyelven jelenjék meg. Ezekhez járul még
az is, hogy a zsidó tudás hazája Európa és főleg német nyelvű:
németek alkották meg és terjesztették el. Hiszen a Jew. Encydopediát magát is velejében német tudósok alkották meg,
részben Európából, részben AmerikábóL Több fiatal munkaerőt egyenesen e czélra hívtak meg Newyorkba.
Európában minden megvolt, csupán a vállalkozás bátorsága hiányzott. Az európai zsidók nem gondolnak merészet
és nagyot és nem teszik reá - pénzüket. Az amerikai példa
kétségtelenül bátorítólag fog hatni és ki fogja küszöbölni a
kishitüséget. Ha ez megtörtént, akkor a szellemi élet kisr-abadul
a semmittevés művészeinek nyiige alól. A müveltség meaváltoztatta a zsidó életet, de megnagyobbította egyszersmind: szem~ört és. sz:l~emi ~zükséglet~t teremtett, melyet ki kell elégíteni
es e k1elegités aJtai kellóleg fokozni. A zsidóságot be kell
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illeKzteni a modern kultura keretébe. ez pedig csak oly módon
történhetik, ba e kulturával telítjük. A régi jó idők visszasírásával csak tehetetlenségünket dokumentáljuk, de az adott
l1elyzeten nem változtatunk. A J ew. Encycl. ki adói egy ízben
azt mondották, hogy az ő alkotá. uk lesz a moclern Jló1·e
NPbuchirn é3 igazat mondtak.
Ebből a müből, melybez hasonlót, emberi gyengéi daczára,
évszázadok óta nem alkotott a zsidó tudás, csakugyan minden
a zsidóságra vonatkozó kérdésről felvilágosítás meríthe tő és,
bátran állíthatjuk, lelkesedés is. A zsidó ügyről a nagy szót
eddig a gyülölet vitte. Valószinüleg ezután is, legalább a leghangosabbat. De meg van adva a lehetőség arra, hogy minden
komoly ember hű és a tényeken alapuló tájékozottságot
!lzerezzen a zsidóságról és minden reá vonatkozó kérdésről.
A nagyszámú életrajz maga önkéntelenül é megczáfolhatatlanul bi-zonyítja, hogy a zsidóknak mily óriási részük van
abban a kulturában, melyből a bestiális gyűlölködés ki akarja
őket rekeszteni. Minö sebet ütnének az általános és nemzeti
kulturán, ba a zsidókat kitépnék belöle? Erre a nem utolsó
kérdésre alapos választ ad az Encyclopedia.
De nem folytatjuk tovább a méltatást, amely egy
ismertetés keretébe ügy sem férne be. Csupán örömünknek
adunk kifejezést azon nagy mű befejezése fölött. amely irodalmunkban új korszakot jelez és tanulmányozásának új lendületet fog adni. Megvan már most a széles alap, melyre
könnyen lehet tovább építeni. Ezt már eddig is tapasztalta
mindenki, ki a zsidó tudománynyal foglalkozik és minél inkább
forgatja e külsőleg is gyönyörü köteteket, annál szilárdabbii
válik ez a meggyőződése.
Ezen a tárgyhoz képest rövid elmefuttatás után áttérünk
az előttünk fekvő kötetre és úgy mint az előzöknél tettük,
ennrl is felsoroljuk a szemünkben jrlentősebb czikkeket, fenntartva az adott alkalommal való visszatérést egyes pontokra.
Általában csupán azt jegyezzük meg, hogy a czikkek a kötetek
haladásával egyre tömöttebbek lettek, úgy hogy a későbbiekben
számuk egyre nőtt. Csakis ily módon vált lehetövé, hogy az
ereclrtileg tervezett 12 kötetbe az egész anyag fel volt vehetiL
Samson, 5 Sarnson nevü tudós, Samuel, Sa~mtel boos of,
Samuel (midras), vagy 70 Samnel nevü személyiség, köztük
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..'lamnef J!akáton, 811m. (bab. amóra), S. ibn Adijja (régi arah
l.:iiltő), S. ben Chofni, S. Hanagid, RSBM. stb., San Fran~
ri.~co, Snnduary, Sant/alfon, Sandals, Sanhedrin, Sanhedrin
Preneh (képekkel), Santoú de Can·ion (spanyol troubadur),
/wzlltir .!. (utazó), Saphú· M. G. (humorista), Saragossa, Sa~·ah
..'larajevo, Saraval (olasr. tudós család), Sanlinia, Sasportas
(;;panyol tudós csal:ícl, kép), Sassoon (angol-indiai báró-család),
Sota n (Dia u), Batanow Isaae, Satire (érdekes 'czikk), Saul,
8rwl nl Tarsus (Pál apostol, kimerítő czikk Kohlertől), Savoy,
S'aJ;ony, Sdtet·htr,~· Sol omon, Schilf L H. (amerikai Rothschild~
család, filantrop és meczenás), Schilf Meir (MHRM Schiff,
l'lsó kiadás czímlapjának facsimilejével) , Schlemihl, Scltlettstadt,
Srnnuel úen Meir, Schnotrer, Schönfeld Baruch (magyar
hchraista l 778-1852), Sehorr Jos. Heschel, Schreibm· Mózes
(Ohatham Szófer arczképpel), Schudt Johann Jakob (kép),
8cludlclop(er, Sclmlman Kalman (orosz héber író), Scladzjude,
Seinrab Löw (pesti rabbí), Schwab Moise (franczia zsidó
tudós), Schwa1·z Adolf (bécsi rektor, magyar), Scribes (1:1'1010),
Sc roll of the Lrw (tóratekercs, szép illusztrácziókkal), Seal
(p,ecsét, szép illusztrácziók, Wolf A. gyüjtőtöl), SedeT (sok
keppel), Seder Olam mbbah. Seder Olam Zuta, Seduction, Sée
(híres franczia család), SeeT, Sefirot the Ten, Segovia, Segre
(olasz tudós család), Seh·, Seixas (régi amerikai család).
Selrle~~, . Se,le~~c:ia, 8eleucidae (Krauss), Seligman (németamer.tk~t regt család, melynek családfája közölve van), Belihah
(facstmtle és kóták), Semilcah, Séminaire israélite de France
(1829-be~ nyilt w.eg Metzben), Semites, Semitic Languages.
Se!Jha1·d?m (Kayserling), Seppho1'is, Serapltim, SeTpent. Seville,
S(orno (olasz tudós cHalád), Sha'atnez, Shabbat, Sitabbat HaGadol, SltaUbat Ooy, Sitabbat Slmbah. Shabúethai b. Meir
H:t-I~ohen (a fo)ach arczképével), Shabbethai Zebi (6 illuszt~ac~tó), Shadchan, Shrm~ÍT, Sltammash (templomszolga),
f::Jlta?mt, She~a ({l(een of, Shebi'ith, Slzebu'ot (traktátus),
Shecltem, Site elot U-Teslillbot (terjedelmes czikk) 87
(. l
k , kk l) ul 7 . 7 (
,
~ee p Ju ',
~·pe . e • o lental képekkel), Shekalim (traktátus) Shekel
óhelcu~a (Biau), Sheliah Zibbm·, 8hem, Shem Ha-Meforasl:
(Bachcr), Sltemalt, Siternaneh Est·eh (na
'kl ) 87 l
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Shiralt Pirke, Shiltr Komah, Shofar (13 érdekes sófar).
Shohet, Shroud (j':l'"'::n), ShzLShan (Bacher), , 'hylock . . 'iheria.
Sibyl (Krauss), 8icily, Sidou Simon (nagyszombati é fia
Adolf (verseczi rabbi), Sidra, Si{m, Sífre, Sifre Znta, Signat1tre, Silesia, Silocmz, 1-nscription, Silva Hezekiah (Grünhutl,
Simeon (sok Simeon nevü tanna és amóra, mert Simeon [és
József] voltak a leggyakoribb nevek. azért említi a talmud
a név azonosságára a két Simon ben .Tózsefet), Simhat T ora h
(kép), Simon C~phas (Péter apostol). Simon József Simon
Maccabaeus, Simon Magus (Kohler). Simonsen (az ismert
dán r.sidó tudós), Simsan Ma1·tin Eduard von (a német államférfi, gyermekkorában kitéríttetett), Sin (bün), Sinai. Sindbad
(mesegyüjtemény), SingeT Isido1· (az Encyclopedia tenezője
és vezetője) , Sinigaglia (olasz tudós család), Sippurim. Siracit
(facsimilek, Isr. Levi), Sirkes Joel (a Bach). Siyyum (facsimile),
Slave Trade (rabszolgakereskedés), Slcwes and Slarery. Small
and large letters (kis és nagy betük a bibliában), Smyrna
(képekkel), Social ism, Societies learned (tudós társulatok).
Sodom. Soferim (traktátus, Blau), So(ia, Sola de (szefard
család, régi és nagy, 34 felsorolva), Solis (spanyol és portugies
család. titkos zsidók), Solomon (sokoldalú, kimerítő czikk), számos
ily nevü egyén életrajza, Son of God, Son of' Man, Sonci1Ls (olasz
nyomdász-család, facsimile Albo »Ikkarim«-jának 1484-iki
kiadásáb61), Soul (lélek), South Africct, Southand O'ntral
America, Spain (Kayserling, a czikk írása közepén halt meg),
Specto1· L H. (híres orosz rabbi), Speyer, Spinnin_q (szövés),
Spinoza (arczkép és egyéb illusztrácziók), Stahl F. l. (német
konzervatív párt alapítója, kitért), Sta~·- Worship, Stati,~tics
(érdekes adatok), Statnre (ethnologiai ez.), Steinsc7mcider.
Steinthal, Ste1·n (nagy számban), Stone and Stone- Worshizl.
st~·asbw-g (képek), St?·ashun (apa és fiú, híres or?SZ tudósok~,
Straus O. S. (amerikai államférfi), Stripes (M1p.,~\. Stropinc
.Forms in the O. T ., Stuttgar·t, Styrio, Subbotniki (orosz
szombatosok), Snfisnz, Suicide (öngyilkosság), SuiZam Sam
Copia (olasz költönő 1592 1641), Sulzbe1·ger (amer. család),
Sumptuary Laws (luxus-törvények), Sun (nap, több czikk).
Superstition, S 11 spencled letters. Sii1<skind of' Trimberg (képpel), Swaying the body (lóbálás az iruánál és tanulásnál).
81f'eden, Su·ine, Swítzerlancl, Slf·orrl (kard\, Sydney, Symbol.

Synagogue (nagy czikk számos kéiJpel), Synagogue the great
( Bacher), Synod, Synod of Cs ha, Syria, Szegedin. Szerenesés
(Fortunatus Imre), Tabenwcles, Tables of the Lau:. Talckanah
Tallit (képek), Talnúd Halram (utolsó czikk).

MIKOR SZÁLLSZ ISTEN
(R. l\Iéir, Wormsból. XI. század.)

Sóhajjal, gondban
Telik az él tünk Betellik rajtunk,
Amitől féltünk:
Gyilkot'ok futnak
Karddal utánunk Gúny, szitok röppen
4-merrc járunk, En szegény népem
Kergetik latrok,
Könnyárban fürdik
4- föld alattok,
Egre kiált föl
Minden csöpp vérünk :
Mikor szállsz Isten
Bosszura értünk? !

Követ dobnak
Ránk sürü záporban ;
Nyilat vetnek
:;yfi szegény szivünkre,
Egő csóvát
Arczunkra, fejünkre.
Gödrök telnek
A mi tetemünkkel,
Lakmároznak már a hollók·
Kiégett szemünkkeL
Ha a völgy ben
Mint az árnyak járunk:
U téseiktől
Remegünk, félünk, Mikor szállsz Isten
Bosszura értünk?!

Rablóhadnak
f-5zidnak Uram, minket,
Kárhozottnak, átkozottnak
Egész nemzetünket.
Rémülettel kuporogunk
Sötét barlangokban,
Körülöttünk hitveseink
Gyermekeink - holtan.
rrörrel döfték,
Karddal vágták,
Drága testük
:\Icggyaláztá.k Ilyen nyomorban
}li t ér az éltünk?!
Mikor szállsz Isten
Bossznra értünk?!

J obbról, balról
Reánk leselkednek,
Baltákkal és fürészekkel
Felénk közelednek
Ammon és Ámálek
Fondorlatot szőnek,
Edom Jár elül
Rémes vezetőnek.
A halál v<'tr reánk
Hitünk ha nem h~gyjuk.
De mi a nevedet
Kincsekért se adjuk.
Vagyonunk préda,
S .könnyekkel kérdjlik:
M1kor szállsz Isten
Bosszura értünk ? !

Elleneink
C tonosz bántalommal,

Könnyet sajtol
VesRz{)k snhogása,
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Tövis, tüske
Szivünk szakadása.
Mért is adod
Jámboraid
Zsarnok vas kezébe,
Hozzád síró gyermekeid
Oroszlán vermébe? !
Vizek zúgó áradását
Mért küldöd reájuk ? !
Panaszoknak zokogása
Mért égesse szájuk? !
A porba sujtva
Tehozzád térünk, Mikor szállsz Isten
Bosszura értünk ? !
Lássad meg Isten
N yomoruságunk Halljad meg végre
A mi sirásunk,
B~tdapest.

Szánakozz rajtunk,
Szegény szivünkön J?ártfogónk nincsen
Ugysem e földön.
Bzéttöröd lánczunk,
Vigasztalsz árvát
Amikép hajdan :
Kezünkbe hárfát
Ujra adsz Isten,
Ujra vigadnak
Akik örülnek
A te szavadnak.
Csak a könnyünket
Kérdezzed, lássad !
Hervadó dicsöség
Akkor ujra támad
Csak a könnyünket
Kérdezzed ! Kérünk!
Mikor szállsz Isten
Bosszura értünk? !
Dn. Krss AnNOLD.

A TIZ PARANCSOLAT.
Nehéz időket élünk kis fiam.
Azt is tagadják, ami irva van.
De ifju lelkedet minek is bántanám?
Hogy én búrnat beléd is oltanáro?
Ifju vagy még fiam, mire megérsz,
Ki tudja, oh hogy addig még ro it
élsz.
De lelkedben erősbödjék a hit.
Egy jobb jövőbe bizni megtanit.

- Ez igy helyes. De mondd csak :
a nevét
AJkadra hogy ha jő s kiejtenéd l\1it súg szived s mitől óv meg
eszed?
- •bten nevet hiába fel ne vedd.<
-

Igen, ezt jól mondád, mert
igy szólt Ö.
A nagy hatalmas Isten. a dicső.
De nagy kegyét hálálni mint
tudnád~

-

Tanultad már. mi első tudomány?
l\1in épült f~l a világalkotmány ·1
Kiben hiszesz én édes gyermekem'/
•lsten csak egy egyetlen
lsten.<

•Lelkemből

,qzentnek tarto11~
szombatját. •

Ezen napon pihent és monda :
• Szent
Legyen nektek e nap ugy künn
mint bent.•
l\Iunka után én is ha pihenek,
Hozzá emelem hálás lelkemet.

~ ZE~IJ,J-:.
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-Igen, IR!t•niink <'gy; de van-e még,
Ki Yélr isteoktint mérközhrtnék?
hmers<,·e mó.s hatalmat Yagy eröt,
.\mely c~ak meg is közeliti (it?

- lsten t imádni nem<le JÓL esik?
I~R boldog- az, ki istenben bizik.
Tst\'n után kihez vonz hő vágyad?
•Atyámat tisztelem és anyámat.<

-

-. 'l'udom. a hünt te még nem
ismered.
Attól isten irgalma óvjon meg ;
Lelkedmitől irtózzék tudnod kell,
A fiíbünöket fiam sorold fel.

llasonl<í hogyha volna tert'mtés, .
-:\I int ez dic~ö- és bölcs berendezés.
R külön képt'zne más mindenséget,
ll i hetnék még egy m;\s istt'nséget.
A mimlemt'g azonban is csak ogy,
• Töbh lsten ugy hát nem lehet
csak egy;
Xinr' nuí8 az ~qben, lent a (öldiin
sincs;
·'-cm fold alatt. scm bent a viz beu
nincs.<

- Nevök után ezeket is tudom
-Gonosz lelkeknek szóló tilalom,_..:
De ha üdvünknek kútforrása Ö,
Az (Tr, a rnindent bölcsen teremtő,

':\! iért t~rem t é azt, ami tilos~
Ami a lelkednek is oly kinos?
lia nem teremti. rnennyivolnemesb
.\ z ember,-és az alkotás beesesb.

]~s földi élted egész fonalán,
És tetteidnek egész vonalán
Vezéreljen az igaz becsület
Lelkeds hited tiszta csak igy lehet.

-

Fiam. az l'r kegye határtalan,
.\zt feltalálhatod jutalmadban.
Ha nem csó. bit a bün, nincsen erény,
Erény nélkül az élet oly szegény.

Igaz jogod nemes erélylyel védjed,
>A más jogát pedig soha ne kérJed
Nem szabad a másét ü·igyelnecl
A másét ugy mint magadét becsfiljed.<

-Atyám! l\Iost értem a bün !ételét ,
'l ost értem csak a JÓnak érdemé t.
•Ne ölj soha és ne paráználkodj;
Ne lopj,hamis tanuságot se
mondj.<

Hitem és szent vallásom ez nekem.
Örök becsben őrizd meg gyermekem.
Az Úr szavát még abban istalálod
•Mint tenmagad, sze1·csd felebarátod.•

E;,:en költemény az iskolákban is alkalmas szavalm:'myt
úJt·,•l
"- egyik
krpezlwtne. Két &:yermek
~
' dtiettb"n
, szava1a ne1ó. .a..z
az apa, a m(tsik a fiu szerepébrn.

Budapest.
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mány« s;~,empontjait tartja szem el6tt. Szemében saját kartársai müvei közt is igen kevés eléggé ~tudományos«. A világért
sem vetjük ezt szemére, végre mindenki szabadon választhatja
tudományos álláspontját. Meglepő csupán az, hogy St. mindjárt megfeledkezik a »tudomány «-ról, mihelyt a protestáns tlwológia kerül szóba. Szemében az »Ó-Testamentom « az Pvangéliumokra előre dolgozó iratok gyüjteménye, akárc~ak a legorthodoxabb irány képviselőinéL Minden má~ pontban a régi
hagyományoknak ellentmond és olyan izraelita vallástörténetet
rekonstruált, amilyen neki jól esik. De az érintett kérdésben
{) is maradi. Ezt is teheti, de akkor miért veszi rossz néven,
hogy a zstdók is megmaradnak 1900 esztendős oppozicziójuknál? Egyébiránt St. azt az álláspontot foglalja el. melyb61
»Izraél történeté t« megírta.

*
Elwman B., »Debárim Arébim « ez. alatt (1\Iunkács, 190i))
már <L második füzetet nyomatja ki a csodarabbik viselt
dolgairól. Forrása részben az idevágó obskurus irodalom, főleg
azonban az élő szájhagyomány. Jóhiszemüségéhez nem fér
kétség, ismerjük a szerzőt, és megnevezi a személyeket. kiktiíl a
»majszelé«-t hallotta. Folklorisztikus szempontból nem érdektelen, már azért sem, mert új világot mutat he. Elheszéléseit
egyes »szentek« körül csoportosítja, de belekertilnek oly ki,-:'tl<}
rabbik is, kik ettől a sötét világtól távol állottak, pl. Landan
Ezekiél, a Nóda Bihuda szerzője. A jámbor hazugsCtgoknuk
valóságos tárháza és sajnálattal kell konstatálni, hog~· nemcsak a zsidó tudás hiányzik ebből a chászid körből. hanem
a zsidó esprit is. A csoda szőröstül-bőröstiil falta fel a zsidóság e széles köreit. Egyes elbeszélések a szentek udvarainak
versengéseit is elCtrulja, harczaikat éppenséggel nem szent
eszközökkel vívják meg. A hatalom, melylyel a :;zentek uralkodnak, korlátlan és kiterjed híveik minden életviszon~·a.ira.
Az orosz cz[tr is megirigyelhetné őket.

*

Hosszú idő után dr. Diinner l. H. amsterelami főrabbi
ismét kiadott egy kötetet » Hagáhóth « ez. müvéből, a 4-ik~ t.
amely Zeb[tchim és Menáchóth traktátm;okra vonatkor.tk
(Frankfm·t a. .JI. l 905). Szerző, mint már müve előbb~ rés?:ei~
ből ismeretes, a talmudkritikát rendszeresen gyakorolJa, tl'~Zl
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pedig ezt cgende;;en, ügy hogy n jámbor olvasó nem is tudj a,
milyen fajta munHt olva;;. Hentlesen csak a Jerusalmi t idézi,
hogy vele a b. talmudot összehasonlítsa. Az összehasonlítást a b.
talmud különhöző helyeinek összevetésével is végzi. E redmény :
a talmud és összes kommentárai nem helyesen értelmezték a
tannaitikus szöveget, a misnát vagy a barajthát. Ily rendszeresen és ily mártékben Dünner előtt még senki sem űzte
a kritika ezen ruódját. Feltünő, hogy ezt a mélyreható kritikát
a közönséges kiadások szövege alapján gyakorolj a, anélkül,
hogy vizsgálná, hogy milyen az a talaj, m'elyre épít ? Éppen
mert egyszerű, nem pilpulisztikus észrevételeket tesz, az említett főpontot figyelemre kellett volna méltatni. Örvendetes az,
hogy D. or thodox részről támadásoknak kitéve nem volt. A szabad véleménynyilvánítás oly példája ez, melyet a nem
orthodox zsidók is követhetnek.

*
Az »Archív für Religionswissenschaft « VIII. kötetéhez
mellékfüzetül megjelent »Beiheft gewidmet Hermann Usener
zum siebzigsten Geburtstage« (Leipzig 1905.) zsidó szempontból
is érdekes czikkeket tartalm az. TVolte1·s összeállítása »Faclen
und Knoten als Amulett « (1-22) azt bizonyítja görög müemlékekből, hogy fonalat kötöttek kézre, testre amulettül. Nem
bocsátkozunk e helyen a dolog mélyébe, csupán arra emlékeztetünk, amit a talmud Eszterről mond : N em volt sz ép,
zöld volt stb., de »kellemfonal volt ráhuzva és minden egyes
saját népéhez tartozónak tekintette «. (Meg. 11lt'~ ,,,;, ,on Sw r.:l1n
,'SV). Akárhogy magyarázzák ezt a helyet, az kétségtelen,
hogy a magikus fon al a kitételben bennfoglaltatik. A gyermekeknél - és ez a folkloreba tartozik - még mai napig vörös
vagy más szinü fon alat kötnek a kézcsuklóra, akár 2500 év
el?tt .a _gö~ög .férfiak. E gyéb analógiák is hozhatók a régi és
ÚJ zs1do nephitből, úgy a szóban forgó, mint az utána következő czikkhez, melynek czíme »Aegyptische Knotenamulette«
(von Bissing 23-26). Kroll »Alte Taufgebriiuche« ez. czikke
(27-53) csak mellékesen és mindössze kétszer hivatkozik zsidó
szokásra (Schürert és Hamburgert idézi), holott a szertartás
eredetét csak zsidó forrásból vezethetné le. Érdekes Tertullian
~yil~tkozata, de ?apt. 15: Judaens quotidie lauat quia quotidie
mqumatur (a zstdó mindennap vesz fürdőt ;,,,~~, mert min-
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dennap tisztátalanná lesz). Pogányok szintén megtették (3 1. lap\,
mert éjjeli tisztátalanságban voltak. Ezzel fü gg talán össz(•.
hogy templomok (zsinagógák is) előszeretettel építtettek viz
mell é.

*
Baumann J, a göttingai egyetemen a bölcsészet t anára,
aktuális kérdéseket tárgyal >> Über R eligioneu und Religion <
ez. könyvében (Langensalza 1905). B evezetőleg husznál több
vallásról beszél röviden, többé-kevésbbé érdekesen. Elők erülnek
a babyloniak és egyptomiak mellett a chinaiak, japánok, vad
amerikaiak stb. Az »ó-testamentom « is megkapja a maga 5
lapját, mint az új testamentom. A modern >> tudományosc
theológiát kétszer annyi térre méltatja, de \Vellhausen iratai
a három evangeliumról a modern theológia fel ett állanak és
azért azokkal egyenként és bőven kell foglalkozni . Miután
még az egyháztörténeti fejlődés és az iszlám szóba került, a
113. lapon elérkezik Baumann tulajdonképi tárgyához. A zsidókról nem beszél. csak valamelyik jegyzetben említi, hogy 7
vagy l l millió van. Vallásuk egyáltalában nem jön Rzóba.

*
Dr. Büchlet· A. bécsi tanár a haj szerepéröl a sémi népeknél
monográfiát írt e czímen : »Das Schneiden des Haares ah
Strafe der Ehebrecher dei den Semiten « CWiener Zeitschrift
f. d. Kunde d. Morgenlandes 1905. évf.). A dolgozatait jellemző alapossággal kiterjeszkedik nemcsak a czímben jelölt.
hanem minden egyéb kérdésre, amely a hajjal összefügg egészen
a viselet módjáig. Előbb is tudták, hogy a zsidó nők hajukat
az ókorban nem vágták le: R. Akiba felesége levágta hajfürteit és eladta őket, hogy férj e a tanulásnak szentelhesse
az idejét. Az is előfordul a talmudban, hogy szabad-e az elhalt
nő haját levágni és eladni? l\fég sok bizonyítékoi lehetne
felhozni, de mindezekből csak az következik. hogy szabad volt
a hajat viselni. Büchler tanulmányából meggyőződtünk, hogy
kellett viselni, mert a hajlevágás a házasságtörés büntetése.
N em tiszta nőket a levágott haj jellemezte. B. azt is bizonyítja,
hogy Palesztinában a zsidó férfiak is hosszú hajat viseltek.
A sok bizonyíték mellé hivatkozhatunk a fejnek olajjal való
bekenésére is, miről sokszor van szó és ami a hosszú hajat
feltételezi. A hosszú haj viselése valószinüleg összefügg a forró
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klimával, mit B. nem kutatott. Értekezése végén mintegy
összefoglalásui a következőket mondja: »Die verschiedenen
Quellen ergeben, dass Freien, die zur Strafe als Sklaven verkauft, und Frauen und Mannern, die wegen Unzucht oder infolge der Talion als der Unzucht Verfaliene gestempelt werden,
das Haar geschnitten wurde«. A besorozott legény haját
katonáék, kik mindenütt konzervativek, még néhány év előtt
nálunk is levágták, jelezvén vele azt, hogy ezentúl a királyé.
A középkorban a lengyel parasztok a menyasszony haját a
házasság napján levágták, ezzel jelezvén, hogy a nő a férj
birtoka, vagyis rabszolgája. A Mzasságtörőknél a hajlevágás
úgylátszik a legnagyobb degradálást, a szabad emberből a
szolgasorba való letaszítást jelenti. A katonaság a halálra ítélt
bűnöst a justificatio előtt még ma is kilöki kebeléből. Talán
így értendő a hajlevágás, mint büntetés és nem ugy, mint B.
felteszi, hogy a halálbüntetés helyebe lép »dieses [das Schneiden
des HaaresJ tritt auch an Stelle des Todes« (138. lap). Ez
hihetetlen. Bármily megalázó volt a lenyírás, a halálbüntetést
nem pótolhatta.

*
Luncz A. M kiad egy palesztinai könyvtárt (Bibliotheque
Palestinienne), melyből eddig három számot bocsátott közre.
l. Schwartz J. (héber nyelvü) palesztinai geográfiája. 2. Esztori
Parchi ismert műve PalesztináróL 3. Hameammer ( Je'ruzsálem
1905). Ebbe az utolsó században napvilágot látott a szent
földre vonatkozó összes héber czikkek össze fognak gyüjtetni.
Az első kötet két csoportra osztja a czikkeket a) geográfiai,
b) topográfiai. A geográ:fiai értekezések száma 7 és többnyire
Rappoporttól származnak. A második csoport jó része szintén
tőle ered. Az »Erekh Millin « és héber folyóiratok lettek kiaknázva. Nagyobb botanikai tanulmányra is akadunk. A gyiíjtemény rendkívül tanulságos és a kiadó eszméje a legszerencsésebbek közé tartozik.

*

Luncz A.Mjó hírnévnek örvendő »PalastinaAlmanach«jának 11. évfolyama szép közleményekkel kedve,;kedik olvasóinak a· kalendáriumi és egyéb tudnivalókon kívül. A 228
lapr~ t:rJedő i~.odalmi rész 12 dolgozatot ölel fel, többnyire
a k1adotol. Elso helyen áll a7. >)elfelejtett mondák« ez. dol-
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go~at f_ol_y~atása. Tiberias meleg fürdőivel és H ebron a patriar. chak Sll'Jalval egy-egy geo-topographiai czikkben van leírva.
Több czikk a kolo~iák ismertetésének van szentelve és egy,
melyben a Rothschild-ház által az összes szentfölaön létesített
humanisztikus és iskolai intézményeket sorolja fel és i~merteti.
Az elhalt két palesztinai rabbi Teomim (Jeruzsálem) és Modena
/talán Medina] (Hebron) életrajzait szintén Luncz adja. A magyar zarándok társaságról Bentowim ír, ki azt említi, hogy
1890 (orosz) és 1896 (angol) években is jöttek ilyen társaságok,
csakhogy csupán 15 tagból állottak. A lefolyt évben Pale~ztiná
ban nyomtatott könyvek ismertetése 38 számot mutat köztük
tudományos is akad. Végül a kiadó az év eseményeiröl' érdekes
áttekintést ad. A török kormány népszámlálást tartott, de az
adatok közlése jövő évre maradt.

*
Hoffmann D., a berlini orthodox rabbiszeminárium rektora,
a tannaitikus irodalom kutatása körül maradandó érdemeket
szerzett, mert teljesen tudományos kritikai szempontok és
módszer szerint dolgozik. Legújab b müve: H.. Simon ben
.Jochai Mekhiltája Semóth könyvére (héber nyelven) összegyüjtve adja mindazokat a részleteket, melyek ebból az elveszett munkából ismeretesek (Frankf'urt a. 1lf. 1905). A bevezetés l. fejezetében 12 pontban felsorolja azokat a régi szerzőket, kik a szóban forgó müvet idézik. A 2. fejezetben megvilitgítja a >) Midras Hagádól « nev ű gyUjtemény viszonyát a
nevezett Mekhiltához és arra az eredményre jut, hogy a kompilátor (valamint Maimuni) olyan Mekhiltát használt, melyben
a R . Jismáel (a ma létező) és a R. Simon Mekhiltája egyesítve volt. A Midras Hagádól, mint már Hehechter kimutatta,
nagyon önkényesen bánt a szöveggel. Ugyancsak Schechter
fedezett fel 12 lapot a Simon Mekhiltájából. melyeket Hoffmann rendelkezésére bocsátott. A )L H. fontosságára ellisziir
Levy Izráel boroszlói szemináriumi tamir hívta fel a figyelmet
a nevezett intézet egyik értesítőjében (Ein W ort ü ber dic
Mechilta cler R. Simon). A XVI és 175 lapos könyr java
része először a nagyon ritka >) Hapeles « ('Z. héber folyóirat
1901-4. évfolyamaiban látott napvilágot

*
)lag-yar-Z..,idó Szem le. 19VO. l . Füzet.
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Friedl:Jerg B. monográfiát írt a Landau-családról héber nyelven (Die Familie Landau,Frankfurt 1905.). A család Landau(Pfalz)
városából eredt és a Landauk Német-, Olasz- és Lengyelmszágban éltek. A legismertebbek L11ndau Jakab Bárukh és L.
Ezekiel. Az első az Agur("m:)szerzője , melyet a >>poszkim<<olysűrün
idéznek és amely eredetileg elemi könyvnek készült mint akár
a MisneTóra vagy a SulchanArukh. Könyvét 1490-ben Nápolyban
maga nyomatta ki. Eszerint semmikép sem valószín~, hog~ atyja,
J ehuda, már a XIV. században működött volna, mmt Fnedberg
a czímlapon és irata elején mondja. A második hires Landau a
Nóda Bihuda szerzője, a nagyhirű prágai rabbi a XVIII.
században. Mi sem demonstrálja annyira ad oculos a zsidók
vándorlásait, mint az ilyen monográfiák, melyekböl a családok
elszéledését az egyes tagok lakóhelyein figyelhetjük meg.
Sűrün fordult elő, hogy a német >>bócher<< Olaszország valamely híres rabbijához >>tanulni<< ment és mint >>Feins Bócher<<
elvette a leányát, esetleg a niécét és ott ragadt. Az >>Űgur<<, a
MHRM Mipadua így keriilt Olaszországba és Sául Wahl, az egynapos lengyel király, így került Velenczéböl Briskbe.

*
A >>Mekize Nirdamim<< kiadványai közt látott napvilágot
Josel Höchstadt (to'!Olt'i:-t} műve, ki rendesen Jószéf bar Másenek neveztetik. Czíme Leket Jóser ("lt'1' :apS), a JóreDeára vonatkozik és ez a második rész, melyet Freimann J. adott ki (Berlin
1904). Isserlein Izraél, a Terumath Hadesen szerzőjének tanítványa
volt és művében tanítója döntvényeit stb. gyűjtötte. A történelem számára is sok adattal szolgálván,a kéziratotSteinschneider,
Berliner ésGüdemann már kiaknázták F.minderről a bevezetésben
felvilágosítással szolgál és egyszersmind megírja a szerző életrajzát.
Józsefünk a XV. század második felében virágzott. Műve alapján
a történészek megczáfolják a decisorak egyik szabályát, melyet
a Terumath Hadeseme vonatkozólag alkottak (XIV. köv.). Akulturtörténeti adatok mennyisége igen jelentékeny (XV. köv.).
A felemlített személyek száma 134.

*

Jacou B., göttingai rabbi, ki több dolgozat által dokumentálta hivatottságát a hibliakutatás mezején, most nagyobh
munkával lép a nyilváno~ság elé: Der Pentateuch, exegetischkritischc Forschungen. l\fit Figuren und zwei Tafeln (Leipzír;,
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1905). A szépen kiállított 412 lapra terjedő mü négy csoportban adja szerző észrevételeit, melyek tárgyi szempontok szerint rendeztetnek. Az első szakasz n pentateuchus honológiájáról szól, oly théma, amely kimutathatólag több mint 2000
év óta foglalkoztatja az elméket, Demetriustól J acobig. N égy
fejezetre osztja a tárgyalandó anyagot, melyek közül az utolsó
.adja az összefoglalást, szólván az aerákról rs a héber számolásról általában. A második szakasz, amely három fejezetrt()Szlik, a genealógiákat tárgyalja. A legterjedelmesebb a harmadik szakasz (135-346), amely négy fejezetben adja szerzö
lmtatásait a szentélyről és ami vele összefügg. Az utolsó szakasz az ünnepekről és áldozataikról szól. E rövid tartalomjegyzék csupán a könyv bejelentését czélozza. az ismertetést máskorra tartjuk fenn.

*
Stmck H. L., berlini egyetemi tanár, aram grammatikája, melynek teljes czimét az Irodalmi hirekben találja az
{)lvasó, tömöttsége és szabatassága által tünik ki. A módszer
ugyanaz, amely szerző héber nyelvtanánál bevált és amely
1905-ben a 8-ik kiadást érte meg. Szerző kevés szóval sokat ruond
és pedig mind1g világosan, úgy hogy az egész nyelvtant 39 lapon
.adhatja. Minthogy a ránk maradt bibliai aramszövegek csekély terjedelmii.ek, nemcsak igazolt, hanem sziikséges a tnrgumok és egyéb nyugat-aram alakok bevonása. Ezt itt-otttal{tlJ.uk mécr pedicr kellő óvatossággal felhasználva. A feliratok
'
o
o
b)
. '
(palmyren stb.) s a többi aram dialektus (syr st . szm~en
szolgáltattak analógiákat. Kezdők számára ajánlatos~bb, nunt
Kautzseb és Marti terjedelmesebb aram nyelvtnna1. Strack
kéziratok felhasználásával magukat a biblia-szövegeket is
kiadta és könnyebb használhatóság ked,•eért szótárral is ellátta
()ket. Ez a második rész 60 lapra terjed.

*

»Monumenta Judaica« a czíme egy új gyüjteményn:k:
melyet TVüsche Au.r;ust, az ismert midras- és talmu(~-f~r~ 1 :0
bocsát közre Neumann Wühelm és Altschüler közremukodese~ .
vel. Két csoport lesz. Az elsőben német fordításban fogják adm
. . syr go't és arabs bibliafordításokat. .Nagy
a.z aram samantan
1 ·u
'
'
'fog a f01..ui
tudományos
apparátus
as a1apJ·ául szolgálm, , de
közérthető nyelven, úgy hogy minden mürelt ember megert5*
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Á merrJ'elent próbafüzet magas és széle!:! negyedrét és
hl'SSe.
b
,
,
t d
,
,
ilven le::;z a mu; beszámol a czélt~l es a u omanyos segede~zközökről. Nem érthető, hogy nnt keres az aram .társasághan Ultilas (gót) ? A görög-latin fordítások csoportJába tartozik, mert görögból fordított. A nagy~özönség .talán hasznát
' esz1· ezen <'1tu"ltetéoeknck
~
, de venni ahgha fogJa. Fontosabb
a második csoport, melybe lL talmud történe.lmi részletei lesznek összegyüjtve. E:r. szép és tanulságos gyü]temény lesz. Ha
kellő alapossággal készül el. a történettudom~nynak elsőre.ndü
. >cre'deszközt focro szolgáltatni. Reméljük a legJobbat. A . k1adó
~o
czécr természetesen üzleti szempontból vú.llalta el a kiadást,
a ~i örvendetvs jel, mert arra mutat, hogy a zsidóság iránt
akkor is van érdeklődés, ha nem antisemitizmusról van szó.
A sok irodalmi vállalkozásból a zsidókra is jut. Prospektusáhan kiemeli, hogy a mü teljes elfogulatlansággal fog készülni,
mert a három feldolgozó közül az egyik protestáns, a másik
katholikus és a harmaclik zsidó. Nem szólunk ellene semmit,
csupán azt kérdezzük, mikor fogják a könyvkiadók a közön"~get az elfogulatlanságról hasonló módon megnyugtatni, ha
a zsidókat is érintő katholikus vagy protestáns forrásmunkát
adnak ki? Mikor? :Jiikor?

KZEM I,E,

Szerző

felhasznált mindent egészen a legújabb papyrusokig.
Az egyik papyrus pl. egy zsidó Danulo!'> (D ániel) lókupecz
csal{tsairól értesíti a hálás utókort, ki i. e. a 2. században
élt. »Aus der Mitte desseiben .Tahrhunderts stammen zahlreiche Tonscherben, die Yon jüdischen Steuerpiicbtern in Theben als Quittungen ausgestellt worden sind. Bekaunt ist
ferner, dass das bohe Amt des Alabarchen (Oberzöllners)
mrhrfach von Juden bekleidet worden ist. unter anderm
auch von Alexander, dem Bru?.er des Philosophen Philon .
Endlich scheinen die Juden in Agypten zeitweise die Kontrolle der auf den \Vasserstrassen füliigen Zölle und Abgaben
sowie das Monopol des Papyrushandels besessen zu haben.
Diese starke Beteiligung an chikanösen und blutsaugeriscben,
aber desto rentableren Finanzgeschaften kanu nicht dazu
beigetragen haben, die Abneigung der Volksmassen gegen die
.ludcn zu vermindern« (36 köv.). A zsidók feje az alabarch
volt, ez pedig a fővámbérlöt jelenti. Á középkotban is rendesen
a pénzügy képviselője az udvarnál (bármily alakban) volt
a zsidók feje. Az ellene felgyülemlett mérget aztán a zsidókra
öntötték ki. A legenda a zsidók gazdagságáról szintén ily
móclon keletkezett, a keresztény nép csak a gazdag zsidót
látta. Rothschild. Stahelin objektív, amennyiben a po[!;ány
antisemitizmus jelenségeire és indító okaira rámutat ugyan.
ele azokat nem igazolja vagy helyesli.

*
Hogy gondolkozott a görög-római író-világ a zsidókról?
nem új kérdés. Foglalkoztak vele a történészek és a filológusok. :Meg is írták müveikben és Reinach meg mások össze is
állították a zsidókra vonatkozó klasszikus szövegeket. Schürer
látszólagos tárgyilagossággal azt állítja, hogy a görög-római
irodalomból a zsidók megvetése tünik ki. Igaz, hogy azok a
pogány írók, akik a zsidókat említik, többé-kevésbbé becsmérlik öket. A kivételek csak megerősítik a szabályt. De megfeledkeznek arról, hogy az irók 99 százaléka egyáltalában nem
beszél a zsidókról. Pedi g bizonyosak vagyunk benne, hogy
nem balig.attak volna mindnyájan, ha a zsidók nagyon fájtak
~olna nek1k. ~iel.őtt teMt konstatálják, hogy a görög-római
1rodalom a~tJsem1ta, .konstatálandó az, hogy a görög-római irodalom tulaJdonkép ah g foglalkozik a zsidókkal. Ezt ar.ért említjük most, mert Stiihelin F. népszerű előadásból kinőtt monografiát adott ki a czímcn: »Der Antisemitismus des Altertmns in seiner Entstelnml,\ nnd Entwicklnng« (Basel ]905).

*

D1'. Ttinzel' A., ez elött hohenemsi és jelenleg merani
rabbi, kiadta előbbi hitközségének történetét e czímen: »Die
Geschichte der J uden in Tirol und Vorarlberg. Teil l und 2:
Die Geschichte der Juden in Hohenems und im ührigen
Vorarlberg « (Meran 1905). A míi XXXV+ 802 lap. A zsidó
irodalom ily terjedelmLí monogra:fiát nem ismer. Pedig a
hohenemsi hitközség nem tartozik a régiek közé. Vannak
ugyan nyomok, hogy Vorarlbergben már a XIV. században
laktak szórványosan zsidók, de történetük csak 1617-iki letelepedésük óta ismeretes. Érdekes a védlevél, melyet a mondott
időben az uralkodó gróf számukra kiállított. Kedvezőbb, mint
pl. az egykoru frankfurti (22. köv. L). Az idők folyamán jogaik
fogytak és adózásuk egyre emelkedett : az uralkodó grófi család
vagyonának csiikkenésével tartottak lépést. 1676-ban végleg
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kiüzett<>k, de mát· H)88-b:m ismét felvétettek A tartomány
1765-lwn osztrák kPzre került és üj védlevelet kaptak. A külső
történet h ől érdekes az :t tény, hogy V orarl berg az egyetlen
osztrák tartomány. melyben a rituális vérvád nem fordult elö
~H. lap). A. mü terjedelmét lll'lll köszöni sem a zsidók
nagyohb számának vagy kiválóbb jclentőségüknek, sem valami
különösen fdtünő sorsuk ccsctelésének, hanem a minden apró
részletre való kiterjeszkedésnek és a felosztás folytán elkerülhetetlen ismétléseknek. A történet egészen napjainkig vezettetik le. Rabbijaik kózül Kohn Ábrahám a legismertebb, kit
1848-ban Lembergben a chászidok fanatizmusa megmérgtlztetett. Tlinzer kimutatja a meggyilkoltnak hohenemsi müköMsl~ből, hogy lényegében konzervativ ember volt (560 köv. és
594-622). A. kántorok közül a leghíresebb Sulzer, a néhai
bécsi fök:intor. A. hitközség modernizálása úgy történt, mint
az egész világon. Nagy harc folyt például a miczvóth-eladás
megszi.intetése körül. A reform hívei Bécs, Pest és Prága
példáira hivatkoztak (1)6 1). Újabb időben a rabbik sürün
váltakoznak. Tanzer minden lehető kérdésre megfelel, pl. arra
is, hogy a tóra elé idézés 14 ujezüst táblácskával történik (577).
A függelék (683 -789) 60 család családfáját adja ábécé sorrendben.

*
~ Das

Ti er J ehovas« szerencsé tlen czím alatt szerenesés
thémát dolgozott fel Heilbom E., t. i. az állatok szerepét a
bibliában, mit jogosan nevezett »Ein kulturhistorischer Essay«nak (Berlin, 1905). Az anyag igen gazdag és tömött előadás
ban is 102 lapot tölt meg. Szerző ugyan az apokl·ifákat is
használta, de ezekben aránylag kevés az anyag. Ez annak <t
jele, hogy ezek szerzői már nem éltek annyira a természetben,
mint a régibb írók, kiknek az alkotásai a bibliában össze
vannak gyüjtve. Minden oldalon azt a benyomást nyerjük,
hogy a biblia bámulatosan ismeri az állatvilágot és állításai
még ott is, hol a modern természetrajzzal ellenmondásba kerülnek, megfigyeléseken alapulnak. A talmud csodálkozását honnan ismerte Mózes az állatokat oly bámulatosan, his: nem
volt vadász (Lev. 12 és Deut. 14). Bátran kiterjesztbette volna
az összes prófétákra.
rejtély kulcsa az, hogy főleg pásztornép volt, pá!':ztor volt Arnosz próféta is. A talmud szerzöi már
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a s:cUorban haltak meg a tóratanulás miatt« és így nem
csodálkozhatunk a csodálkozásukon. Heilhorn 5 fejezetben
tárgyalja az anyagot, melyeket egyenként több pontra oszt.
A főczímek a következők: l. Az ember és az állat. 2. Isten
és az állat. 3. A természeti érzés ébredése. 4. A természeti
érzés fantasztikája. 5. .Az alakító képzelet. Az anyag összehordása is érdem. De Heilbronn ezen felül elmésen dolgo-:· n.
fel. A szempontok gazdagsága a nem zoológust meglepi. Megjegye2-zük még, hogy Heilhorn az irodalomtörténeti kritika
álláspontján áll, de úgy látszik, hogy nem az eredeti szöveg
alapján dolgozott.

*
A Baedekert minden utazni v{Lgyo 1smen es nem zorul
dicséretre. Kézikönyve a szent földről valósággal tudományos
becsű és nagy sikert aratott, mert a mult évben a 6. kiadás
l:itott napvilágot: »Palastina und Syrien nebst den Hauptrouten durch Mesopotamien und Babylonien. Handbuch für
Reisende« (Leipzig 1904). Az 5. kiadást annak idején ismertettük, de a 6. nemcsak javult, hanem ki is bővült, még pedig
külön szakaszsza!, amely Mesopotámiát és Babyloniát öleli
fel (338-385). Ebben az utolsó szakaszban vannak olyan
helyek, melyek a babyloni talmud ismerőit kiválóan érdeklik.
Természetesen csupán kevés hely, mert azok részben eltüntek
részben a kézikönyv szerzőit és használóit egyáltalában nem
érdeklik. Szurát pl. hiába keressük.
Néhány részlet. Az olajfának Palesztina a hazája és az
évezredes pusztítás után is jelentékeny mennyiségben exportálnak olajat (L. lap). Hozzá tehetjük, hogy Palesztinában
az olajbogyó kiváló helyet foglalt el a tápszerek köz t .•Tóchanan
egy olajbogyóra az asztali imát recitálta, tehát lakominak
tartotta. A rendesen éhinséggel küzködő népet az olajbogyó
tartotta, melynek olaja a kiaszott testet táplálta. .Az olajb.ogyó eme jelentőségéből ered a talmudi szabály: núnden
tiltott eledel mértéke az olajbogyó (n'T::l). A mértéket a legslirühben élvezett gyümölcsről vették, míg más, pl. .i'!Jr1l::l:l
da~olya, ritka. A szent-János kenyeret a szegény emberek
esZl k mai napig (LD. Az araL neve az, ami a talmudban i~,
t .. i. charrub. Ismeretes, hogy nevét keresztelő Jánostól kapta,
h ebből a szegény eledelből élt, mint Chanina, kinek egy
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hétre el~g volt heWle egy kab mérö (I1ukács 15, 16; Ber{tkhóth 17b).- Nem helycseljük egyáltalában a népcsaládok képességeinek jellemzését. Nem érnek semmit. Konti karmester
- most halt meg - lengyel-zsidó volt, de - magyar, iga'~
fajmagyar zenét komponált é~> az ivásban a bácskaiakat is
legyürte. De hát nem akarunk triviálisak lenni. A Baedecker
a köznézetet reprodukálja a következő jellemzéssei:
»Die Semiten zeichnen sich durch ein reiches, tiefes
Gemütsleben aus, haben aber wenig Aniage zur Ahstraktion.
Die Entwickelung philosophischer Systeme, einer höheren
Poesie in Epos und Drama, eigentliche Kunsttatigkeit war
ihnen zu allen Zeiten versagt, aber als die Völkerfamilie, in
weleber die drei W eltreligionen, das J udentum, das Christentum und der Islam, ihren Ursprung haben, sind sie zu einem
der wichtigsten Faktoren der W eitgeschichte geworden « (L VI).
A sémiek neiJJ. alkottak bölcseleti rendszert. Hát az árja népek
kiizül a görögön kívül melyik alkotott? A görög alapján pedig
a sémiek az ókor óta mindig alkotnak. Egyébkép a theológiai
Az LIX.
rendszerek voltak az ő bölcsészeti rendszereik. lapo n sz ó van a zsidókról általában és végül ez áll: »Die
J uden sind meist grosse schlanke Gestalten und haben den
al ten Charakter des Volks ziemlich rein bewahrt. «
Palesztina történetében Jézusról is szól és szóról-szóra
ezt mondja: »Der aufgereizten Menge musste si ch der römisch e
Landptieger Pilatus heugen und die Vollzichung des jüdischen
Urteils an Jesus verfügen« (LXXIV). Rég meghaladott álláspont. Jézus a római politika áldozata, hiába mosatja az evangelium Pilátussal kezeit. Semmi esetre sem való ilyen állítás
a »Baedeker«-be.
A régi palesztinai zsinagógákról a következő érdekes
helyet olvassuk: »Eine eigentümliche Bauart zeigen die Synagogen. wE:lche in Galilita vom III. bis VI. .Jahrhundert
enstanden. Sie sind viereckig, das Innere ist hiiufig durch vier
Saulenreihen in fünf Schiffe geteilt; die derben Saulen tragen Steinarchitrave; die zwei lotzten inneren Stützen des N.Endes besteben aus viereckigen, nach innen abgerundeten
Pfeilern. Das Dach war aus Holz, die Ornamentierung,
besonders der Gesimse, sehr reich. Merkwürdigerweisr finden
si ch öfters Tierfiguren an den 8ynagogen ausgemeisselt«.
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Val amely helyen, melyet e pillanatban nem találok, a
templomban levő »,Judenhof« említtetik. Ez az :.izraeliták
előcsamoka « ellentétben a »n{ík elöcsarnoká«-val (;S a papok.
levi ták helyei vel, de »zsidó u d var •-ról beszélni nem lehet, mert ez
pogányudvart tételez fel, ami nem volt. - A chalukáról nines
tiszta fogalma. Ezt mondja a 21.lapon: »i')ie leben grossenteils von
reichen Stiftungen europaisoher Glaubensgenossen (Montefiore,
1-l,otschild, Alliance Israelite), wovon sie ihre »chalüka« (Antcil)
erhalten, um der Geber an heiliger Statte zu gedenken q.
Ez, mint tudjuk, nem áll, amennyiben a chaluka összegei nem
a nevezettektől erednek. A 359. lapon tutajokat említ, melyek
kecske- és juhbőrökből készült tömiökön járnak. Már Xenophon
ismerte ezeket. Erre Bat>deker hivatkozik, dr nem hinttkozik
a talmudra, amely emlékezetünk szerint szintén említi ezeket.
tehát 1000 évvel Xenophon utáni időből is van historiai adat

*

Barnbe1·,qer Herz fiatalon elhunyt szerzö hagyatékából
kiadta öcscse Barnberger S. a következő iratot: »GeschichtP
der Rabbiner der Stadt und des Bezirkes ·würzburg« ( Wandsbele 1905). Würzburg régi júmbor község és ma is az, ami
már a fenti czímben tükröződik. Egyébiránt a BambergPrek
közel száz év óta bírják a rabbiszéket Az első rabbik, kikről
a források tudnak, 1147-ben, a 2. keresztes hadjárat itll'jén
éltek, vagyis inkább haltak meg mint vértanuk. Ugyanis 20
meggyilkolt zsidó között 3 rahbi volt. A középkori n(;met
rabbik egyik legkiválóbb irodalmi képviselője Izsák ben Mózes
Or zarna egy ideig 'Würzburgban müködött, hol EliPzet·
ben Joel előbb tanítója, késöbb karti'Lrsa volt. Meir Hothenburg szi:ntén rabbi volt -W ürzburgban (16 ;; köv.). Engelbert érsek egy chazant nevezett ki 'V.-ban, ele az illető,
ámbár a község többségr megválasztotta volt, azt felelte, hogy
ezt a hivatalt érsektől nem fogadhatja el. 1422-1444 zsidü
nem lakott ,V.-ban. Ismét visszatértek. de 1567-ben Vl'gleg
kiüzettek és csak 1623-ban térhettek visHza. De már 16:H-beu
csupán :3 zsidót türtek meg. Két évtizeddd késöbb már iRmét
volt rabbi. De a főközség hosszú időkig Haidingfp]sbcu volt.
1727-ben R .•Takob, R. Arj(' Lőb Rcckendorf fiát választották
rnbhinak, ki 1709-27-ig Pozsonyhan \'Olt dajjan (~s iskolafű.
l 6 évi miíkiidés után 174~. ni~zan 2fHin halt meg (4-l).
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45. lap mojora helydt oh. majom. Bamberger többféle függeléket ad, köztük sirfeliratoka t is.
Friedliinder JI., a bécsi Allianz egykori titkára, nyugalomba vonulása óta a tudományra adta magát és dicséretes,
buzgalommal tanulmányozta a zsidó hellenista irodalmat.
Irodalmi t ermékeit hüségesen ismertettük, de már az utolsónál
~ajnálattal észleltük a lejtőt, melyre került. F. a~t a nézetet
vallja, hogy a kereszténységet a hellén kulturkör zsidósága,
a »hellenista világzsidóság « szülte. Igaz minden esetre, hogy
a hellén-zsidó községekben keresett és talált Pál hiveket és
hogy a pogány világ meghódítása ezek müve. Téves azonban
az, hogy az eszméket e világhódításhoz ez a zsidóság produkúlta volna. Hisz az új vallás alapítója és összes apostolai
palesztinaiak voltak. A törvény elleni oppoziczió az egyetlen
eszme, melyet a priori a diaspora zsidóságának tulajdonítanak,
szintén palesztinai termék. A talmud elég sürün polemizál
ellene, tehát ismerte. Csak úgy találomra említünk néhány
jelenséget a legrégibb korból. A tannák rendesen bizonyítják
az egyes törvényeknél, hogy érvényük örök időkre szól (l'1111,':1).
Érthető az ilyen bizonyítás azon feltevés nélkül. hogy oly
állítások is elhangzottak, miszerint a törvények idejüket multák? Számos iz ben bizonyíttatik, hogy a parancsolat nemcsak
a templom fennállása idejére, hanem azutánra is kötelező.
A »parancsolatok, melyek az országtól (szent földtől) függnek « felette gyakran említtetnek De fontos az elv volt, amely
szerint csakis a szent földdel szorosan kapcsolatban álló törvények tekintendők ilyeneknek, a többiek pedig minden országban kötelezőek. Egész kétségtelen, hogy volt oly eszmeáramlat,
amely szerint a vallás általában annak ősországával elválhatatlan kapcsolatban van. Erről az elterjedt felfoaásról már
bibliai helyekből értesülünk és a pogányvilágban ált:l:ínos ,·olt.
De hát ez mellékes, akár igaz, akár nem, különös az, ba
Friedlünder
legújab b könyve »Die reliaiösen
Bewe"uncren
.
e
b
b
mnerhalb da~ Judentums im Zeitalter Jesu« (Berlin 190fí)
döszavában 2000 év után <t farizeusokat oly módon támadja.
és. ellenfeleike_t, a zsidókeresztényeket, oly módon igazolja, hogy
n~mden ~lv~so azt olvassa ki belőle, hogy a mai zsidóknak
k1 kell tern1. Ezt a benyomást nem mi nyerjük, nem olvasunk
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bele F. fejtegetéseibe valamit, ami nincs hennilk, mert maga
F. <>zólal meg, hogy hitrokonai a keresztvízre való irányítással
fogják őt megvádolni. Tiltakozik ugyan e feltevés ellen, de
mit .ér a tiltakozás, ha fejtegetésai mégis ide lyukadnak ki
Ezzel szerzö oly térre lépett, hol a tudomány megszünik és
helyébe lép a misszió. A köpönyeg, melybe a misszió burkolódzik, édes keveset változtat a lényegén.
Köztudomásu, hogy F. a bécsi rabbiszeminárium megnyiltakor a történelmi tanszékre pályázott. Ehhez joga volt.
Nincs is benne semmi feltünő, hisz rabbiszemináriumi tanszékre akárhány analfabéta pályázott már és némelyik sikerrel. F. azonban utólag beigazolt tudása mellett sem volt
szerencsés. Az ostromot folytatta, ebben sincs semmi feltünő.
a rabbiszemináriumokat mások is ostromolták és némelyik
szintén - sikerrel. Feltünő csak az, hogy az időszaki sajtóban lesből, és végre utolsóelötti munkájában Schwarz bécsi
rektort, ki aspiráczióinak útját állta, nyiltan támadta, és most
ő maga oly fényesen igazolja. Hát nem volt a bécsi jámbor
rektornak igaza, hogy ilyen kaliberű történelmi oktatást nem
engedett a vezetése alatt álló rabbiképző tanszékére? Friedliinder maga ~em felelhet nemmel.

*

Deutsch Dávid (1810 -1873) néhai mysslowitzi és sohraui
rabbi nem tartozott az első rendű csillagok közé, de egyik
utódja kegyeletből emlékét megörökiti 1902. Mysslowitzban
kinyomatott életrajzával. Több prédikácziót adott ki életében
és a braunschweigi és még egy rabbigyülés határo~atainak
kritikáját (1844). A boroszlói előljárósitghoz Geiger AbraMm
ellen 10 rabbitársával feljelentést adott be. melyre ez helye~en
avval felelt, hogy a feljelentök többsége alig tud németül írni
és egyáltalában nem illetékes Geiger tudományos kutatásainak
megítélésére. A sors ironiája, hogy Deutsch későbbi években
Troki Izsák a kereszténység ellen polemizáló müvét adta ki
- t>s ez életének legjelentékenyebb alkotása - azt a müvet.
melyre Geiger hívta fel a tudományos világ figyeimét jt>lenUí~
értekezésében. A bevádolt kartárstól vette tehát szellemi táplálékát, mint sok más orthodox, kik nem tudtak és nem tudnak
eleget káromkoclni a »neologok« ellt>n.

*

7fi
Schu·ab Jloi',;e, a nagyszorgalmu párisi könyvtárnok, legtíjahb müvének czímc: »Rap}lOrt sur le~:> inscriptions Hebrai'qes
de la France « (Páris 1!104. a »Nouvelles Archives des mission seientitiques et litténüres etc. « ez. a franczia közoktatásügyi kormány által kiadott gyüjteményben XII. 3). A bevezetrs bibliográfiai áttekintést ad a héber sírfeliratokról, mcllékesen közölve egy már általa máshol is megbeszélt, cserépcdényen leYtí mágikus feliratot is. A 27. lapon azt mondja,
hogy ü következő mü: »S. E. Blogg, O"",i 'O (Frankfurt a. M.
1848, 8°)<< nyomára nem akadt sehol. Összesen 627 héber
felirat található hanezia földön, melyeknek statisztikáját műve
Yégén adja. (Néhány máshonnan ered). A legrégibb a VII. század
végéből (688) származik, narbonnei latin sírfelirat e három
héber szóval .,N~~:~• Sv 01St!'. Ennek, valamint a régi görög és
latin zsidó ~írfeliratokon süriin található 01Stt1 és Úf!'ÍI11J szónak nézetünk szerint nincs más értelme, mint a szerencsétlenséO'
al~almával mondott áldás. Csendes kivánság, hogy oly baj n:
érJen többé senkit, amint ma mondják a temetésnél szokásos
imában : ne legyen többé halál. Különös, hogy Sch. 27-30.
lapon magyarázza Reinacl1 nyomán ezt a sírfeliratot, de
a szöyeget magát nem közli. A legnagyobb felirat Béziers
városában találtatott, 1144 utáni időből való és 12 sorból áll (63-72). A legtöbb sírfelirat, szám szerint 64
Párisból származik. 179. lap il·;; :öS i1~ll~ Sch wa b ezt jegyzi
~e~: O' est le mot _ •i'i1~;, défiguré. Hozzá kell tenni, hogy
,; ,_ a talmudban kosarat jelent. U. o. ,,"~,, sajtóhiba (i
helyett ol v. -).

TANÜGY.
AZ EGYETEMES VALLÁSOKTATÁSI TANTERV.
Az or~zágos izraelita tanítóegyesület terjedelmes hirálatot adott ki arról a tantPrvjavaslatról, melyet az országos
iroda utján egybehívott országos bizottság, illetve annak
albizottsága részletesen kidolgozott. A »véleményes jelentést~.
melyet az országos bizottság tagjainak megki.ildtek, az ügy
minden barátja csak igaz örömmel fogadhatja, hi~z tanúbizonysága az illető szakkörök kivánatos \;rdeklődésénpk és
buzgalmának. Minthogy azonban a jelentés csakis egy bizonyos
kör, vagy mondjuk egy bizonyos álláspont, képvisPlöje, szót
kérünk hozzá, hogy szembeállítsuk vele a másik fél nézetét
és a hangoztatott kifogásokat leszállítsuk a maguk értékérP.
Foglalkoznunk kell először is a jelentt~s he>ezetésével.
mely tele van keseni panaszszal. Panaszkodik a magyar zsidó
tanítóság mellőzéséről. melyet az az érdemes testiilet az orsz.
hitoktatási tanterv készítésénél szenvedett. Mi ezt így nrm
akarjuk elismerni. l\fert mikor az orsz. iroda a tanterv ügyében ors:.:{Lgos bizottság kikülc1ését kezdeményezte, valamely
normához kellett ragaszkodnia, amely szerint a bizottság
összeállítható legyen és legegyszeriibb volt :L megalakult kerliletek megbizottjait egyesíteni a bizottsúgban. Fölszólította
tl'hát a keriileteket, hogy l Yagy 2 taggal, lehetőleg szakemberrel képviseltessék magukat a bizottságban. Ezen feliil
még az orsz. tanítóegyesületet is fölszólította. húr a kerlileteken teljesen kívül iclló testület, hogy ki.ildje Pl képviselííjét
az országos hittanUgyi bizotbágba. A tanít(íegye;;iilPt meg is
felelt a fölhívásnak! Miért nem élt akkor ulineljárt fölterjesztéssel az orsz. irodánál és fejtett!' lá, hogy egy tag ar. ö
részéről ke véR? Én azt hiszem, hogy a7. orsz. iroda engedett
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volna a meO'okolt elöterjesztésnek, az ügy szent érdeke pedig
mecrérdemel %e volna ezt a kis fáradságot, a tanítóegyesület
seZ:mit sem vétett volna saját tekintélye ellen, mer t hisz nem
a maga számára kért volna valamit, hanem csak több munkát
a fontos kérdésben; így azután elesett volna az utólagos
rekrimináczió.
A vagy talán azt hit~e a tanítóegyesüle t, hogy a bizottf'ágnak csak tanítókból kellett volna állnia, vagy legalább
tulnyomó részben azokból, illetőleg a tanítóegyesület érdemes
tagjaiból? Ezt talán még se gondolta. De hát mit jelentsen
akkor az a fura megjegyzése, hogy »megütközéssellátta tehát
egyesületünk és a magyar zsidó tanitóság - a bizottság
megalakulásakor - hogy abban tanférfiak, egy-kettő kivételével, nem foglaltak helyet. A bizottság 32 kiküldöttje közt
26 rabbi és 3 világi tag volt, tanférfiú volt köztük a pesti
izr. hitközségi tanfelügyelő, egyesületünk kiküldöttje és egy
hitoktató«! Hát az a 26 rabbi ugyan melyik kategóriába
tartozik? Tudtommal mindannyian hittanítással foglalkoznak,
tulnyomó részben már évtizedek óta, foglalkoztak a hittanítás
kérdéseivel irodalmilag is, tanulmányozták annak követelményeit és feladatait, azért még sem tanférfiak, mert a tanítóegyesület őket ilyeneknek elismerni vonakodik? Vagy egyedü(
a tanítói oklevél volna az, mely az illető rabbikat a hittanításra képesítené? Nem akarom a tanítóegyesület vezetőségéről
föltenni, hogy akár az országos bizottság 26 rabbitagját, akár
a modern rabbi-kart sérteni akarta, inkább lapsusnak tartom
az egé~z kijelentést, melylyel bizony elvetette a sulykot.
En bátor vagyok azt állítani, hogy az a 26 rabbi
ugyanannyi tanférfiut képviselt, akiknek joga van a hittanítás
tervéhez hozzászólni, arra döntően befolyni mert első sorban
ök vannak hivatva, hogy azt a lecrnehezebb' részében az elemi
iskolán tul eső részében keresz~ülvigyék és végrehajtását a
maga egészében ellenőrizzék

Tudt.~m~al ~z e~emi ~sko~ai tanítók csak ott foglalkoznak ?olg~n- es kozép1skola1 hlttanítással, ahol a községnek
ra~b 1J.a nmcs, v.agy ha van, az egyedül nem képes a tanítást
ellatm; ~e ott 18 természetszerüen az illető rabbi felügyelete
al,at~. _Kl voln~ tehát inkább hivatva a hitoktatási tanterv
keszltesében kozremüködni éo k1·t k'.ldt k
k ..
.,
u e vo1na a ernletek
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kötelessfgszen'ien inkább, mint az 6 vallásoktatóíkat, a rabbikat (
És ha pl. elemi iskolában nem is tanítok, azért a legnyugodtabb lelkiismeret tel merek tervéhez hozzászólni, mert tanulmányoztam feladatát, ellenőriztem tanmenetét és ismerem
minden részletét, de szakképzettségem- és müveltségemnél fogya
nem is vonhatja illetékességemet senki kétségbe. Sőt azt is
mondanám, hogy ha nem is tudnám a tantervet minclen
részében oly jól keresztülvinni, mint valamely kiváló tanító,
azért jogosult volnék tantervet készíteni, mert sokan, akik
kitünően tudnak a tanterv szerint tanítani, korántsem képesek
a tantervet meg is csinálni. Úgy tudom, hogy az elemi iskolák
új tanterve sem kízárőlag müködő tanítók által készült;
amiből talán nem következik, hogy hasznavehetlen!
Kétségtelen, hogy mi tanítóinkat a vallásoktatás terén
legbecsesebb munkatársaink gyanánt tartozunk értékelni, én
legalább mindig így tettem iskolánk derék tanítókarával, de
azt józanul nem fogja senki állítani, hogy kizárólagos Yezetőkül
fogadjuk el, amikor az egyetemes vallásoktatás tantervéről van
szó. A bizottság összeállítása ügyéhen tehát nagyon helytelen
véleményt koczkáztatott a véleményes jelentés, amivel persze
nem akarjuk azt mondani, hogy nem lett volna a bizottság
munkájának előnyére még nehány kitünő tanító-tag.
.
De helytelen az a másik kifogása is, melyet ped1g
»szembetiinöen« (sic!) akar kiemelni, hogy a tanten nem
históriai alapon készült. A bizottságnak - úgymond - be
kellett volna kérnie minden hazai hitközségtől az énényhen
levő részletes hitoktatási tanterveket és azok alapján dolgozni.
Hát kérem be is kérte az orsz. iroda azokat a kerületek utján,
sokszorosíttatta is a beérkezett jelentéseket, melyek az országo~
bizottság tagjainak kiindulási pontul szolgáltak. Csak pe.rsze
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mintlez és egyPh id1• vonatkozó Plöunmk,i!atot a leglelkiismen t!'sehlwn f:•lhasznált, amihl'n nz alhizotbág, mely a külömhiiz1i ülláspontn t:tntenek kt~pvisPlőit egyesítette, C!:lak támo~attn. így t<'hát az orsz:ígos tanü•rv igenis históriai alapon
kt:s, iilt (•s nem a sziii·kl' thcOJ·ctikus íróasztalánállett kiköltve !
Aki pedig az orsziLgoli bizottság tárgyalását végighallgatta és ott volt a tanítórgyesület érdemes képvü;elöje is,
~nnak meg kellett gyiízödniP, hogy az a tárgyalás lllindvég ig
minden személveskedést6l ment, magas színvonalon álló vitatkoZ<is volt, m~lybcn az elvek és irányok küzdöttrk egymás
,·llen. ~zakértch·m és lelkiismerc>tes tanulmányböJ kifolyólag.
A bizotbág által elfogadott alapelvek nem lehettek e Rzerint
m;i. ~ mint hec~ületcs eompromis~um eredménye, hisz országos
tantt·nnil volt szó és természetszertien figyelembe kellett venni
az or"zág :küliinböző vidékeinek egymástól eltérő viszonyait,
t•ddigi gyakorlatát, mert hiRz kölcsönös megértés utján akarunk
egyiintdiiséget rlérni és nem oktroi által, amihez külömben
<'szközünk sincs. A végezél mindnyájunknál közös, csakhogy
az t•gyik az egyik utat, a másik a másikat tartja a helyesplJbnek, azért tehát a komoly és jogos ellentétek között a
lehetiíleg mindannyit kielégítő középutat kell választani!
Ily értelemben lett a tan terv normális, de nem is szabad
a tanítóegyesület által kivánt minimálisnak lennie, nehogy
hi,atalos tekintélyével azután több pusztítást vigyen Yégbe,
Jll~nt__hasznot hajtani képes. Mert hisz régi tapasztalat <1
zsulosagban, könnyen akadnak » ki~ rókák « akik az Úr szőlliJ
jMwn rombolni akarnak. NPm sznhad tehá~ az országos tf~n
tervne~. előre, lc~rakni a fegyvert, hanem meg kell kiséreini e,
h~~! tc~bhe: <·qe~l _el,_ ~int 11?mely hefyen eddig, Plég lwlytc1< n ul: Igazan nummahs ruértékbc>n elértek. Hisz csak nem
a~arJa a tanítóegyesiilet úllítani, hogy vallásoktatúsunk általahan a non plus ultrat nyúJ.totta rdd' ,
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jobhmódtí 1>1; intelligens szülií akad, ki gyermek?t már esak
azért is ll. közlis iskolába járatja, mivel bílsoknak tartja iskoláinkban ~t héber oktatást és az ene fordított idt')t«. Ez nem
lc·het mértrkadó, ez bünös és kárhozatos anomália. A zsidó
iskola legyen ne csak nemzeti, hanem zsidó is, különhen nem
éri JJJ('g a hitfelekezet részéről hozott nagy áldozatot. la-aza
van a mislwlczi tantestülctnek, »a zsidó iskolának úgy fo;unk
híveket szerezhetni, úgy fogjuk Rzüks?gességét nyilvánvalóvá
tenni, meglwcsültetését kivívni, ha benne a zsidó érdek nem
fog hátul lcullogni, hanem a hit ápolásának és eszközének
mindenütt szerepet juttatunk«.
A szóban forgó tanterv igenis tekintettel volt az ország
különböz{) vidékeinek viszonyaira és szerintünk eltaláita a
helyes utat. Ezt bizonyítják különben a tanítóPgyesület jelent('séhen fölvett vidéki megjegyzések is, melyek egynek
kivrtelévcl - a legnagyobb elismeréssel szólnak a tantervről
,;s azt általában helyesnek, üdvösnek mondják.
D e nem is akart az or~z. bizottság, illetőleg annak
albizottsága, az idegen vélemények elől elzárkózni és tantervét
kivüle álló 22 tanférfiunak küldte meg és pedig a tanítóegyesület szerint is tanférfiaknak, akiknek beérkezett megjegyzéseit épp oly figyelemmel és lelkiismerPtessécrael túrgvalta
mint a tagokét. Hogy nem minden ellenvélemé~;nek adl~atot~
helyet, az csak természetes. ~Iind a tanférfiak minden ré:'\zletben egy nézeten soha sem lesznek; itt a kisebbségnek
(•ngednie kell a komoly okokkal küzdő többségnek, különben
soha sem jöhet létre egyöntetü tanterv.
Folytathatnám még <iltalános fejtegetrseimet. ele nem
akarom czikkemet túlhossztira nyújtani és így rátérek a
részletekre és pedig abban a sorrendlwn, amint azt a tanítóegyesületWl kapott jelentés mutatja. Xyiltan ki akarom mondani, hol találom a tanítóegyesület ellentétes véleményét
helyesnek, síit mennyiben fogadta azt el az ;tlbizottság, ak<í.r
nem is a t:tnítóegyesület bírálata, hanem egyes bizottsági
tagok ajánlata folytán, és épp ügy ki akarom mutatni, hol
jár a véleményes jelentés helytelen nyomokon vagy tévutakon;
teszem pedig ezt azon reményben, hogy objektiv tárgyalásom
által hozz<'~já.rulok az ellentétes vélemények kivánatos kiegyeztett;séhez.
Mngyar-Zsitlú Szemle. 1906. I. Füzet.
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A közcis elemi iskola tanterv6n6lmindj(trt 'Til[tgosan kitiinik, hogy a tanítóegyesület bizottsága nem egyezik a tanítós{tg
többségének véleményével 6:; kénytelen is volt ennek engedni,
bár elrg élesen kelt ki n tantervjavaslat állásfoglalása ellen,
hogy az l. osztályban taníttassélc a héber olvasás. Paedagógiaellencsnek mondja er.t az eljár[tst, tarthatatlannak jelenti ki
a mellette felhozott okokat, de végül, »tekintettel a fővárosi
és vidéki zsidó tanítós{tg többségének ellentétes véleményére,
a Yálasztmány amellett foglal állást, hogy a jelen állapot
fenntartassék, vagyis a hébPr olvasás, még a közös iskolákban
is, már az I. osztályban taníttassék«.
Be kell még majd azt is látnia, hogy igaza mn awknak
a tanférfiaknak, akik a héber olvasást a tanév elején kezdik
meg, nem pedig második felében, mert így bizony nem tud
az év végén eredményt felmutatni. A fődolog pedig mindeniitt
a folyékony héber olvasás és azért igaza van a jelentésnek,
hogy a bibliafordítás nehezen tud a közös elemi iskolában
tért foglalni. De a tanterv számol is ezzel és csak ott írja
elő a tórafordítást, ahol akár a II., akár csak a III. osztályban a folyékony héber olvasás hiztosítva van. (L. Tanten
30., 33. l.) Nem »nonsens« tehát, amit kiván, mert hisz elengedhetlen föltételhez köti; ha pedig a föltétel nem lesz meg,
természetszerüen elesik a következmény is és a tórafordítás
közös elemi iskolában csak pium desiderium marad. Ezen
bizony nem fordul meg a tanterv használhatósága.
Ami a bibliatörténetet illeti, az ugyanaz maradhat, mint
a felekezeti elemi iskolában, azt mil1dig elvégezheti a közös
elemi iskola is. Az anyag meghatározCtsánál az albizottság is
arra az álláspontra helyezkedett utolsó ülésében, hogy nem
kell a IV. osztályban, akár csak nehány képben is, a jelenkorig haladni, hanem csak az első birodalom pusztul{tsáig.
Persze purim és chanukka nem fog azért elmaradni. E tekintetben tehát teljesen Pgyetértünk a jelentéssel.
Ami a vallástan külön tanítását illeti úgy a kö;~,ös, mint
a felekezeti elemi iskoHban, magam is határozott ellensége
vagyok és a tanterv vrgleges megállapítása ki is küszöböl
abból minden elvont tárgyalást. Ha mégis, engedve az egyik
rész kivánságának, küWn disciplina gyanánt állít össze valláHtaní anyagot, amint ezt némely iskolában tanítják is. a tan-
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terv ezen elj::trása egy tanítót ~;em gátol abban, hogy az !•lőírt
anyagat csakis alkal~mszerüen, akár történeti, akár a bibliatanít:iHnál adja elő. Igy eleget tesz a tanterv kiv{malmának
és követi az iga;~,án helyes módsr.ert e disciplina tanításáhan ·
a fő az eredmény.
'
A közös polgári finiskolu tantervénél meg kell különböztctni oly iskolákat, hol heti l és olyanokat, főle<r közsén·i
polgári iskolák azok, hol heti 2 óra hittan Yan. Ahol esik
l óra van, ott végleges megállapodás szerint csak imakönyv rs
történet lesz az anyag, tórafordítás teljesen elmamd. Ahol
azonban heti 2 óra áll rendelkezésre, ott hátran elfogadhatjuk
a középiskolák megfelelő tervét. Mert nem áll az, legalább
nem döntő mértékben, hogy a polgári iskolába járó zsidó fiuk
intelligentiája annyira a középiskolásoké mörrött
marad ' horrv
o
o.1
ugyanannyi idő alatt képtelenek lennének ugyanazt a tananyagot megemészteni. Főleg vidéken nem áll ez, ahol gyakran
csak azért megy polgáriba a fiu, mert máshovú fölvételt nem
nyerhet. V égre is az a bizonyos faji intelligenczia, me ly a
kü!önböző rangú és rendű zsidó tanulókat nagyjában egyenlő
sítJ, nem puszta me~e. Sokat vitatkozott leülönben e kérdés
fölött a két ellentétes vélemény a bizottságban és végre az
győzött, mely, ahol csak lehet, a polgári fiuiskolát egy kalap
alá veszi a középiskola első 4 osztályával.
Félreérti a tanítóegyesület bizottsága a tantervet, ha
azt hiszi, hogy pl. az I. osztály anyagába:r;. a szentírás felosztása irodalomtörténeti vagy filologiai szempontok szerint
tárgyalandó; nincs ott másról szó, mint hogy, mielőtt a bibliatörténetet elkezdik tanulni, röviden megmondjuk, honnan merítjiik é8 mit értiink szentírá~ alatt. Ki.ilönben ennek helyes
mpgoldása egyedül a tankönyvtől függ.
.
A szászedet készítését spm kell oly tragikuBan 1·etmi.
még kevésbbé a héber cursiv-írás tanítását. Elismerem, hogy
ez nagyjában nem vihető ken'sztül, de a tanten is csak czélszerünek mondja, és nem okvetlen kött,lezőnek. É~ ha megtudjuk tanítani a tanulókat a héber írásra. más fontotiabh
tudnivalónak kára nélkül, akkor annál jobb.
A. közös polyári leányiskola tantenénél a tanítóegycsiilet
előadója ugyanazt akarja, amit az orszúgos tanten. anwlynek
heos.-;tását helyesnek is ismeri el. A tanten csak termé..,ze6*

ft>, 111>k tnrtja, hogy ,·t törtt~ncti anyagb:tn kiemeljük a zsidó
nőre

vonatkozó aJatokat ~s r kt1rdés siken•s !eltüntetése a,
tankiiny,írónak dolga.
Az imakönyn•t t'gészéhen hl! ismerni a zsidó leánynak,
hogy mint let'ndő zsitl<i anya jártas legyen benne és gyermekeit
é tl'kintPtb<'ll . egíthes·e. Bizony hajdan a zsidó anyák fogták
a kis gyermekeket imádkozásra, míg az atya messze járt a
házb\l. A wzérlo szt•mpont tehát, hogy a zsidó nő kiismerje
ma!.(:ít. az imakön.Fben és az imafordítás tényleg alárendelt
zcrepl't ját-,zik e mellett, de azért nem küszöbiilhetö ki telJe en; nmn:tk imarészek, pl. a sema és hasonlók, melyeknek
fonlít:b;í. t megkövetelhetjük
Kiválúan fontos azonban a -;zentírási olYasmány. mt•lyet
a tanten ép úgy követel, mint a jelentés.
.i küzépiskolák tantPne nyujtja a legtöbb ütköző pontot,
mégis i t t is megegyezik a tanítóegyesület előadója a tan tenYel. hogy a türténet beoszt:t<;a az alsó négy osztályhan teljesen
megfelelö. Ugyancsak helyesnek tartja az alsó három osztály
súnüra kiválogatott bibliai szemelvényeket és csak nehány
wrset kivánna azokból kiküszöhiilni, Yalamint a IV. osztályban
a liturgiai z::;oltárokat akarná másként megválogatni. Lehetl'tlPJmek tartja azonban, hogy a tórafordítás mellett a feh·ett
liturgiai anyagot, ill. imafordítást is elvégezzék és azért a
ttirafordítiis, ill. a liturgiai anyag más beosztását tartja szük"éf!t". nek. Xt•m átallom brvallani, hogy aggályai e tekintetben <lZ
l'nyémek is és a bizottság jó részénél is mrgvoltak. A többség
azonban ellenük döntött.
A bizottság ugyanis abból indult ki, hogy egyrészt nem
szahad a fiu kezéből az elemi iskola után, legalúbh az alsó
4 osztályban a tórának távozni, hisz a tóra a mi mlláshmításunk sarkpontja. dP másrészt az imakönyvnek is állandóan
kisérnie kell, különben a házi 1,-ryakorlat hiányában teljesen
járatlan lesz abban. Ez ténylt:·g fontos elv és döntő annyiban,
hogy gondoskodnunk kell mind a kettőnek szükségletéről.
Szerintem a tanterv csak annyiban lő túl a czélon, hogy
minden osztályban kiván imafordítást is a tórafordítás mellett
<:,., nem elégszik meg a puszta liturgiai gyakorlattal, mdyre
mindenütt lehet időt szorítani. Én az imafordítást a tórafordítíts mellett teljesen elengedheUinek tartom és ha minden
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.áron akar a többség az imakönynel behatóan, fordítá-,t i.;
Yére, foglalkozni, akkor nem marad más hátra. mint az abrí
három osztálj·ban tórafordítást imagyakorlá sal beosztani és
a negyedik osztályban, átmenetül a prófétai tananyagra. az
imaköny' bővebb tárgyalását. főleg liturgiai z~olt:'trok é"
egyéb legszükségesebb imarészek fordítúsáml, venni. ::'!Iert tény
az, hogy az a fölvett hármas tananyag képezi nemcsak az
alsó 4 osztály tantervének, ele az egész tantermek leginkább
sebezhet6 részét. Valószínü, hogy a gyakorlat, ha megpróbálnánk alkalmazni, szintén ezt mutatná. mert az bizonyos, hogy
ha bármily jogosak aggályaink az egyik helyen, wgy vérmesek
reményeink a másik részben, csak a gyakorlat fogja az egyön tetü tanterv jóváhagyását vagy kiigazítású t eszközölni.
Az V-VI. osztály héber anyagának megválasztá át
szintén helyesnek találja a jelentés, csak itt meg keYesli a
föh,ett anyagot. Tekintve azonban a prófétai nyeh·ezet nehézségeit és azt, hogy a próféták magyar olva"mánya képezi a
tananyag fontos új részét, nem lehetett a héber szöveg fordítási anyagát szaporítani.
A történet tanítását a tanítóegyesületi bizottság, elnökét
ki1·éve, ugyanolyan módon kivánja a középiskola felsö osztályaiban taníttatni, mint a tanterv előírja. Tényleg nem is
lehet e beosztás ellen lényeges kifogást emelni é::. az :sem lehet
döntő, hogy Yajjon megegyezik-e haladása a tanulők általános
Yilágtörténeti tanulmányainak állásávaL A tanten. miután
az alsó 4 osztály az egész zsidó történetet befejezte. természetesen a maga szímonalának megfelelöen, az Y. és YI.
osztályban ismét előveszi a zsidó történet ama részét. mely
a zsidó állami lét megszünte után a szétszóratásban folyik.
Persze a tanulók halüdottabb kora és felfogásaszerint kivánja
ezt a tananyagat mint a legfontosabbak egyikét. mlláserkölcsi
nevelésünk czéljaira kiaknázni, ami föltétlenül helyes és szükséges. A bizottság ezt a történeti anyagut az Y-\11. osztályra kivánnú szétosztani, de nem számol azzal. hogy a
tanterv :t VII. osztály számára oly teljesen új, eddig. talán
€gy helyet kivéYe, sehol nem alkalmazott tananyagot ve~z föl,
mdy az egész időt lefoglalja. ~Iinthogy petiig ennek a tananyagnak kiküszöbölését, ill. megvúltoztabís.tt nem kivánja,
magától elec;ik a törtl>netre nézve hangoztatott kiriins:tga.
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Az izmelita felekezeti elem1 iskola tantervénél megint
~ülyos ellentétek mutatkoznak a véleményes

jelmtés és az

or~zágo!-< tanterv között. Itt van azonban a tanítóegyesületi

hizottságnak, illeh-e :l vele együtt síkra szúlló pesti fiuiskola
tantestületének legkt'vésbbé iga~,a, mert teljesen suhjectiv és
egyoldalu lesz.
:Múr utaltunk arra, hogy a tanterv igen helyesen magas
czélt tüz ki a vallásoktatás számára és azt főleg a felekezeti
i"kulákmil akarja érvényrc juttatni, amint az érthető és
megokolt ü:, lli~z azért felekrzeti intézmény, hogy czéljainkat
le?jobb erejével szolgálja. Tudják a tanító urak mindenütt
igen jól, hogy a tauterv követelménye e téren már mennyivel
miigötte marad a nemrég múltnak is, mennyit vesztettünk e
tekintetben rövid idő alatt, mert a viszonyok megváltoztak
és bizony ros"zabbra fordultak a maclern magyar zsidósárrban.
Teljesen megadni magunkat azonban nem szabad, mert ~<kor
zárjuk be a zsidó iskolákat. .A pesti mérték nem alkalmazható a vidék legnagyobb részére, a felekezeti elemi iskolák
~19° o-a pedig ott van. Ellenkezőleg a pesti egyetlen felekezeti
~l~mi is~olának kell némileg a vidéki tulnyomó többség után
1ran:yodm. Roppantul fázik a jelentés a hittani tanóráknak a
jelenlegi pesti számnál való fölemelésétől és még azt a furcsa
á:lí~ást is koczkáztatja buzgalmában, hogy az órák szaporíta-;at ~1emcsak hogy nem tartja üdvösnek, hanem a ráfordított
Hmnkat mPddőnek hiszi. Hát igazán nem lehet heti 9-10
•íra alatt több eredményt elérni, mint heti 6 óra alatt mert
vallá~tani
tárgyak·I u'l van sz
· o' ?. E"z t az en
· egyszer ü eszemmel
'
,
.
mE>gertem nem bírom. Hogy pedig épp a vallástani tárgyak
hehatóbb tanítását nem bírja a zsidó gyermek lelke és teste,
azt sem vagyok képes belátni.
Xem :111 az, hogy a tantervjavasolta órák számát elfo-

~:Hlva, b_ármely elemi osztály óráinak >izámát 30-35-re kellene

~ol~rneln:. E~ a "Zámokkal való operálás és visszaélés. Bátran

allttom es kesz voln~k vizsgával bizonyita . h
.l y
fPlr>k<·zeti l · · k 0 l'
·
'
m, ogy a VH P 1
~e un ~: a~, elte km tv e bizonyos specziális rlíinyeitől
. .. . ,
a fo~arosn,tk, folveszik a versenyt a pe t. l K·· .
,
,
·
S lVe .
OZlRmcretes
tovahha, hogy felekr·zeti elemi i~kol(tink legalább 'tlll1 it d<J
11em, túlnyom6an többet n,- ·t· , k
. , ..
' Y '
b: . 1 ·k .
.
' .) UJ ana a VI1agi Ismeretekből mint
,u me YJ a1l ami vagy közs<~gi rlemi iskola, h<í.r a ittani
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tárgyakra a tantervjavasolta óraszámot vagy igen sok helyen
még annál többet fordítanak és azért a heti óraszám rendesen
a 30-on alul marad, dc a 31-et sehol sem haladja meg.
r-lzombathelyen pl. az I. :osztály heti 26, a II-IV. osztály
heti 27 órában végzi el teendőit; Kaposvárott az I. heti 21,
a II. heti 27, a III-IV. heti 30 órában és Balassa-Gyarma ton ugyancsak heti 23, 28, 28 és 30 órát vesz igénybe.
E mellett, épp úgy mint .Arad, Nyitra, Sopron, Székesfehérvúr,
Veszprém stb. fordít számtanra I-IV. osztályban heti 6-4
órát, magyarra heti 7-5 órát, németre II-IV. heti 2-3
órát, földrajzra III-IV. heti 1-2 órát s így tovább. a
nélkül hogy félnie kellene, hogy tanulói bármely más vallású
tanulók mögött el fognak maradni. .A zsidó iskola sajátos
tanuló-anyaga és kiváló tanításága megengedi, hogy az állaini
tantervet, más beosztás szerint, határozottan kevesebb idő
alatt végezze el, mint a közös iskolák. Ez megdönthetlen tény
és ez jogosítja fel arra, hogy vallási czéljaira a megfelelő időt
nyugodtan igénybe vegye. Persze, ha a pesti elemi iskola az
orsz. közoktatási tanácsot is túl akarja liczitálni és nem
elégszik meg annak óraszámával, akkor nem juthat a hittani
tárgyakra több idő. Pedig ezt most annál inkább szorgalmazhatjuk, mert a jövő tanévben érvényre lépő országos elemi
iskolai új tanterv a számtan- és nyelvtanban meglehetős mértékü könnyítést, anyagcsökkentést hoz, úgy hogy a zsidó
iskolák még könnyebben, mondanám játszva, megbirkózh<ttnak
a kijelölt anyaggal a rendelkezésükre álló idő alatt. E szerint
tehát teljes joggal, csak kötelességét igazán felfogva, határoz
meg a tanterv az egyes osztályokban a. hittani tantárgyakra
némileg nagyobb óraszámot mint az nehány felekezeti iskolánál eddig volt.
Nem áll a jelentésnek az az állítása sem, hogy a tanterv által követelt tórafordítást még az általa kijelölt időben
sem lehet földolgozni. :\Iajdnem komikusan hat azonban a
liptó-szent-miklósi tantestület állítása, miszerint az ő anyaguk
a tanterv minimumát sem képezi és mégis csak nagy erő
megfeszítéssei képesek elvégezni, mikor igazuk van, hogy a
n{tluk tanítandó héber anyag tekintetében alig van iskolájuknak púrja, hisz igazán érdemeR rekord, hogy a II. oszUtlyban Mózes I. könyvéből 48H, a III. osztályban :Mózrs l.

R8
és II. könyvéből 510 verset, a nr. osztályban pedig lUfi
rers kivételével egé~z .1\fózes V. könyvét fordítják. l\Ii ehhe?.
képest a mi tantervünk kivánsága, valóságos liliputi az óriással
szemben! .A. tanterv a II. osztályban kötelezően csak 184
verset ír elő ezt heti 5 órában kényelmesen el lehet végezni
épp úgy, mi~t heti 6 órában 250 verset, amit kész vagyok
mindenkinek iskolánkban bemutatni, amikor is a II. osztályú
tanulők az egész anyagot az iskolában sajátítják el és majdnem betéw tudják! A III. osztályban a tanterv 265 köteles
versével szemben végez: Kaposvár 277, Győr 294, Sopron
297, Nagykanizsa 327, Szombathely 350, Szeged 418, Hódmező-Yásárhely 472, Veszprém 480 verset, amint ezt az előt
tem levő értesítőikből megállapítottam. A IV. osztályban a
tanterv kötelező 302 verse helyett vesz: Hódmező-Vásárhely
343. Kaposvár 394, Sopron 394, Szombathely 444, Nagykanizsa 512, Szeged 559 verset (89 vers ismétlés benne). Ime
tehát, a tanterv nem követel lehetetlenséget, még a facultative
fölvett anyaggal sem, annál kevésbbé a kötelezövel, amint azt
az idézett példák, mind modern hitközség iskolái, napnál
világosabban bizonyítják. És ezeket a példákat még lehetne
szaporítani .. Azt pedig talán csak nem akarja a pesti elemi
iskola tautestülete állítani, hogy csak ök tanítanak lelkiismeretesen, azok a vidékiek pedig könnyelmű, felületes tanítók.
És talán azt sem fogják mondani, hogy ami az értesítőkben
áll, az hazugság, az csak a papiron van meg, de nem végezték
el becsületesen, gondosan; én legalább ezt a súlyos vádat
nem merném emelni a fönt említett igen előkelő iskolák és
jónevű tanítókarok egyike ellen sem.
N em akarunk azzal sem előhozakodni, hogy vannak zsidó
iskolák, pl. Debreczen, Galgócz, Miskolcz, Sátoraljaujhely stb.,
ahol majd az egész tóríi.t átveszik a négy elemi osztályban;
az kivételes szerenesés helyzet, amint kivételes rossz helyzet
azé a zsidó iskoláé, mely nagyon is elmarad a középtlt normális anyaga mögött. Mi ezt a középutat választjuk, ezt akarja
a7. országos tanterv is, erről nem téríthet le bennünket, vidékieket a tanítóegyesület, illetve a pesti elemi fiuiskola tantestületének véleménye sem.
Abban igaza van a jelentésnek, hogy az I. osztályban
nem kell tórafordítás, a tanterv utolsó megállapít{tsa ki is
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hagyta azt; ebben tehát most ruindannyian megegyezünk De
hogy a II. osztály ban se legyen tórafordí tás, hanem csak
imafordítás, mint pl. Szegeden és Makón. vagy hogy a né"J
osztály Mózes öt könyvéböl vegyen-e szemelvényeket, a 1·~y,
rointhogy az öt könyvet egészen át nem veheti, vegye folytatólagosan Mózes I. és II., vagy I., II. és V., vagy II., III.
és V., vagy L, II., IV. és V. könyvének részeit, amint ezek
a változatok az egyes iskoláknál előfordulnak, az már nagyon
is megbeszélendő kérdés. Ebben egyöntetliséget lehet és kell
létrehozni, mert ez nem válhatik soha az iskola kárára. A II.
osztályban kell a fiuknak tórát fordítani, mert a felekezeti
elemi iskolában el kell érni azt, hogy az I. osztály végén
folyékonyan olvas héberül, de mindenesetre a Il-ban annyira,
hogy ba nem is nagy mértékben, de a tórafordítás nem ütközik
leküzdhetlen akadályba és szükséges, hogy ez az osztály is
hozzájáruljon azon kivánatos eredményhez, miszerint Mózes
öt könyve forduljon meg az osztott elemi iskola négy osztályában. N agy előny, fontos vívmány az, ha az elemi iskoláR
fiu saját látása és tapasztalata alapján ismeri az öt könyvet,
ha csak részleteket is fordít belöle; nagyban elősegíti ez a
tény azt, hogy az elemi iskola ifjusági istentiszteletén legalább
a III-IV. osztály követni tudja a heti szakasz felolvasását.
Egész más fogalma és képe mn a tóráról, ha annak öt
könyvét forgatta, olvasgatta és meglehetős részét fordította,
mintha három éven át csak Mózes egy-két könyve volt kezében, a többinek pedig hírét is alig hallotta. Nagyon kiYánatos,
hogy az országos tanterv e tekintetben igazán országos sikert
érjen el.
Ami pedig az imakönyvet illeti, abban is megfelel a,
tanterv a kö,·etelményeknek, amennyiben a négy osztályban
a rendes imakönyv beosztását és tartalmát tanítja, de. mint
megállapodtunk, le fog mondani arról, hogy a negyedik osztályba a máchzórt is bevigye és az ünnnepi imák oly részeiről
szóljon, melyeknek az elemi iskolás tanuló előtt nem kell
ismereteseknek lenni. Az imafordítást mii1dig csak azon részek b()!
fogja venni arnelveket a tanuló az olvasásnál begyakorolt és
'
J
'
akkor is csak
a főrészcket,
anélkii.l hogy ezt a tArgyat tu l sagosan szorgalmazná.

~)l)

A bibliatörténet és a vallástan tanítására nézve ugyanaz
áll itt, mint a közös iskolánál, rs arra nézve nincs is lényeges
eltérés az egyes vélemények között. Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy kár azokkal a hangzatos frázisokkal dolgozni. melyek hangulatkeltésből fennen hirdetik, hogy a súlypont nem a tudás- és ismeretszerzésre, hanem a vallásos,
erkölcsi érzületek ébresztésére, ápolására helyezendő. Hol van
igazi zsidó vallástanító, akit núnden tanításnál, ak{Lr történetet,
<lk~ír hibliát, akár imakönyvet tanít, ne ez a tulajdonképpeni
czél vezetne? 1fintha valaki zsidó lélekkel megelégednék azzal,
hogy a gyermek ismerje a peszacht és chanukkát, tudja betéve
a tíz igét, akár a betanított szajkó és ne érezze azt, hogy
mint zsidó gyermeket mire kötelezi ez az ő tud[Lsa! Nem, ez
lehetetlen! Vessük el tehát a vallási tudás és ismeret magvait
a gyermek fogékony lelkébe, hogy azután valláserkölcsi életet
szerezzünk neki, mint méltó aratást.
Ami végül az izr. fiú- és leánypolgári iskola tantervét
illeti, az úgyszólván magánügye annak a 2-3 ilynemű iskolának, mely az egész országban van. Ezzel azért most nem
kivúnunk bövebben foglalkozni.
:llindezek után azt állapíthatjuk meg, hogy a tanítóegyesület bírálata semmivel sem bizonyította be a javasolt
tanterv lehetetlenségét, hasznavehetetlenségét, mert a legtöbb
esetben az ellentét az ő és a tanterv álláspontja között korántsem áthidalhatlan és a tanterv keretén belül teljesen összeegyeztethető mindkettönek törekvése, de már találkoztak is
~okban a tanterv azon alakjában, mely május óta kész.
Osak egy pont marad, amely ellen emelt kifogásokat el
nem tüntethetjük és ez a középiskola alsó négy osztályának
hármas tagozatú tananyaga. Egyebekben azonban az egyetemes tantrrv bátran indulhn,t utnak és mi meg vagyunk
győződve, hogy ez az utja a biztos hódítás utja lesz.
Egyöntetűség aszó rideg értelmében, mely ras zubhonyt
legyen. Egyrakna az iskolákra, azután sem lesz, de n<>
iintetü legyen a keret, amelyben vallásoktat:tsunk núnden
isko~~L~.an mozog és általánosságban ugyanazok legyenek az
e~zko~ok, m.elyek a közös végezélt elérni segítik. Ez a kiizös
n·gczel pech g, melyet a javasolt tan terv minden részletében
igazán szolgál: tudato~, lelkes zsid<Jkat nevelni a vallúsoktati'ls
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:íltal, mert hisz »nagy a tanulás hatalma, az vezet el a
gyakorlathoz«.
Ha azonban búrmely subjectiv okokból nem akarunk
lemondani, ki-ki a maga egyedül üdvözítőnek tartott tantervéröl, és nem akarjuk magunkat a többség minden esetre megokolt határozatának atávetni, még addig sem, míg a tapasztalat bebizonyítja, kinek van igaza, még akkor sem, amikor
csak mellékes sajátosságokról van szó, melyek a lényeget nem
érintik, akkor mondjunk le minden egyöntetű, egyetemes tanterv készítéséről és meg fog maradni az a régi áldatlan ziirzavar, melyben egyik nem törődik a másik eredményével,
melyben mindegyik tetszeleg a maga eredetiségében, mf'ly
eltér a többitől.
Én erősen hiszem, hogy az egyetemes tanterv nagyjában
meg fogja nyerni a higgadtan gondolkozó 8Zakköröket, IIH..,~
ha minden ellenkező álláspontot, a dolog természeténél fogva
is, képtelen lefegyverezni, hanem egyes nézetektől megadást
követel a nagy összesség nevében . .Azért tartottam kötelességemnek, mint az albizottság egyik szerény, de a szent ügy
érdekében mindig munkára kész tagja, szembeszállni a nagyoknak látszó kifogásokkal, melyek bizonyításom szerint kor{mtsem olyanok, legalább általában nem, hogy a tanítóegyesület<'t
a tanterv ellen való elkeseredett küzdelemre följogosítanák
Da. BErc>sTEI:x BÉr.A .
Szornbatltely.
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A szerencsétlen VII. czionista-kongresszus elmult. A zaj,
mely a kongres~zust megelőzte és követte, elnémult. Követk~zrn~nye,i azonha.n. melyek még sokáig emlékeztetnek majd
ra, ambar legsz1vesebben kitörölnők emlékezetünkből, két
szempontból méltók a figyelemre. Az első szempont a Zangwill
kezlleményezte ten·i torialis szerve:wt.. Czéljai elérhetők és ha
egyst:er testet öltenek, úgy az egész zsidóság üdvére válnak
A második, hogy a baseli városi kaszinóban hozott határozatok
értelmében, melyeknek szülőhelyéül Freibm·(J" tekintendő itt
Jientzsa'l em ben mmden
.
'
'
czionista gyülekezéstb vaay híradást
akár a czióné czionisták, akár a politikai czionisták értelmébe~
államve,.:?élyesnek tekintenek. Ki e tilalom ellen vét hazaámlás
miatt keriil vád alá.
'

~fár rég féltem, hogy azok után, amiket a czióné czionistúk. tettek, ez következik be majd, ha nem is tartottam
valószmünek, hogy ennek kell bekövetkeznie. Afelől azonban
hog:y törvén~es úton itt semmit sem lehet elérni, egy pilla~
nabg sem ketelkedtem. E_szerint a kongresszuson is a territoT~.altsrr:llst képviseltem. Es ez elbukott. A többség elvetette,
a_ t~bbseg, mely a csempészet programmját állította fel. Paleszti~aba~ akarnak áll~mjogokat és ehhez ~>zükséges, hogy becsempeszszek magukat! Es kezdték magukat a
' , 1. b
k . .
, ,
•
csempeszesue egyaorolm. Becsempesztek
magukat
a
basel·
·
· ób a.
.
1 varos1· k·aszm
~em volt Joguk ott ülni, mert megbízó leveleik fele hamisitott
volt. Aki efelől bizonyítékokat ],ér·, az ol vassa e1 u ss1sc
· lk'
1 m
»Unser Programm«-ját - egy példánya
'tt ·
b. t
kában van - ~- '
.
.
az r em pasa Ir o. es Zangw1ll »Kongressrapport«-ját. mely a
» \Velt«-ben Jelent meg 1905
· · ·'38 · e~s· 39. . •·z<
,, .ama'b an. ·A k'1se.bb -

ség, mely a nép többségét képviselte - elveszté a csatát.
Ellmkott azonban, még pedig erkölcsileg, az úgynevezett
többség! Hogy vajjon Zangwill új organizác.ziója eredményez-e
valamit, azt mindenesetre be kell vúrni. Annyi azonban már
most is bizonyos, hogy a legjobb erők, mint p. o. a német
»Hilfsverein«, rokonszenveznek vele. (V. ö. »Frankfurter israelisebes Familienblatt« 40. sz. 2-3.) A nép, amennyiben gonclolkozását nem zavarták meg hamis hitegetések, bizonyára
nem fog késni, hogy az új organizácziót pártolja. Az »Egyenlőség« és a »Magyar Zsidó Szemle« abban a tudatban, hogy
Zangwill reális talajra lépett, vállalkozását örömmel üdvözölték
és remélhető, hogy a magyar zsidóság konkrét alakban fogja.
Zangwillt törekvéseiben támogatni.
Most azonban azt kérdik, ha Zangwill terve realizúltatnék, mi történik majd Palesztinával? A felelet erre az,
hogy míg a körülmények olyanok maradnak, mint amilyenek
ma, Palesztinában általában vajmi keveset tehetünk Palesztinára azonban örökké gondolni fogunk. Sem az angol, sem a
német, sem a franczia vagy amerikai nem gondol arra. hogy
hazáját Palesztinával cserélje fel. De vajjon nem zarántlokolnak-e azért ezrével a szent-földre? Azt a vágyat, melyet
Palesztina iránt érzünk, a világ egy kulturállama sem elégítheti ki. A legutóbbi utazási vállalat, melytől bizonyúra mindenféle nemzetpolitikai gondolat távol állott, megmutatta.
hogy az a hely, melyet az egész világ szentnek tart, azért
nekünk sem kevésbbé drága. Kil'ánatos, hogy az ilyen vállalatok még gyakrab ban megismétlődjenek. Hiszen a többi
népek sem fáradnak el újra és újra keletre, neYezetesen
Palesztinába zarándokolni. De mégsem nagyobb a kényelmük
és minden tartózkodás nélkül el kell ismerni, hogy az ily
nem ü vállalatok között a »Budapesti Menetjegyiroda~ a legmegbízhatóbb vezető. Érdemes volna azonban a hazautazást
Smyrn a, Konstantinápoly, Konstanza, · Predeal felé intézni.
ahelyett hogy Beirut, J affán Egyptomon és azután Korfun
keresztül, szóval majdnem ugyanazon utat még egyszer megteszik. Hányan nem ismerik sajá,t hazájukat, melyet a külföldiek valóságos paradicsomnak tartanak. E sorok írója nemrég megtette ezt az utat, csakhogy ellC'nkező irányban. Keletről
nyugatra és innen lí.jra vissza keletre. ~fennyirc szegény az
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emberi nyeh! A hajlékot. mt'ly vihartól. esőtől ó,·, zülőföld
jének tartja: akár hazai: akár idegen földön Ppíti fel azt az
ember!
Ha ez így >an, akkor helyes a »hazafelé « jelzés. Hazafelé tehát - a hazát elhagyom és messze vúndorlok. Az első
ut Erdélyen keresztül Predealba vezetett.
Már maguk az erdők-árnyékolta, majd sülyedő, majd
a meredeken égbenyúló hegyek csergedező patakjaikkal, melyek
buja virányok között kígyóznak, kétségkívül a legmegkapóbb
részei az egész kontinensnek Mily szivesen legeltettem volna
tekintetemet e pompás, változataiban túlgazdag látványon, ha
nem zavart volna benne szemben ülő utitársam. Az illető
görög-katholikus vallású lelkész volt. Kettőnkön kívül senki
sem volt a vasúti kocsiban. A nyulánk termetl:í férfiú, kinek
ruházata elárulta hivatását, melylyel semmi esetre sem állottak
ellentétben finom arczvonásai, körülbelül 30 éves lehetett.
Tartása, melyben valami tiszteletreméltó rejlett, feszes, deli
volt, a sötét-fekete, jól ápolt szakállal összhangban levő barna
szempillák, szeliden fénylő szemeket árnyékoltak; csak ajkai
árultak el olykor némi claczot. Az embereknek nemzetiségekre
való oszlás jegyében állunk. Minden nemzet azon van, hogy
nemzetiségét érvényesítse. Ha nem érvényesül abban a mértékben, amint azt a nemzet kivánja, úgy minden rend ellen
megtagadja az engedelmességet. Zajtalanul, de tervszerüen
törekednek arra a román felekezetü lelkész urak, hogy maguknak nernzeti jogokat vívjanak ki. Nekünk, mint románoknak,
állítá a mi pópánk, nincs jogunk állami hivatalokat betölteni;
a gimnáziumi és egyetemi tanulmányokból teljesen ki vagyunk
zána, összes régi biztosított privilegiumainktól meg yagyunk
fosztva. De - mondá a pópa - hasonló módon fizetünk
nekik. Magyar üzleteket, orvosokat és ügyvédeket kerülünk
és magyar nyelven fogalmazott ügyiratokat, melyeket speczialiter a lelkészekhez intéznek - elintézetlenül hagyunk.
Ide jutva, útitársarn kiesett szerepéböl, mert a német nyelv
helyett, melyen eddig beszélt és még hozzá elég folyékonyan,
hirtelen megszakítással, hogy ezzel is rnintegy dühének nagyobb
nyomatékot adjon, beszédét tiszta magyarsággal folytatta:
»Nem, mi nem értünk magyarul! « A társalgás még tovább
tartott volna, ha a kalauz kiálíttsa nem emlékeztettP volna

~l.)

útitúr~amat arra. hogy utaz~is:ínak ~:tr!Jához o~rkt>t.Ptt. ;\{,;~
t•g,r daczo8 »nem !«, mely rrnwg() ajkait dhagyta o;s a fo;rli
citiint az éj homályába, mrly már a fiil<ld elborít:í. Kora
reggel elértük Predealt. Predeúl! Hogy ujjong at. ember szívo·
az örömtől, h~t téged megpillant. A csupa vill:íkboíl :.í.lloí, illatos
virágokk<tl és sétakertekkel körülvett határváros, me!.) ~bgyar
országot Romániától elválas~.tja, előrenyúló, rl-zsut leer!''>!.kPolo
alpesi hegylábán{tl fekszik. A hegy egy fo•Jlsíkba vezPt :'d, a
mely hatalmas hídhoz hasonlóan, azt a hegylán('t.olattal
összekapcsolja.
Derült, mosolygó ég tekintett le Í'R ámbár a;r. Pbö hajnalpir feltünt már az égen, a földet még nlindig homCtly borította; csak a hegygerinczen elterülő, levegőb!' nyúló tölgyek
lomhozata ragyogott a felkelő nap hajnalpirjái.Jan. Mily szépség! Valóban pompás látvány; dc a továbbu taz6 8Z:'bu:ira
fölötte rövid ideig tart az itt tartózkodás, Hemhogy hosszasabban gyönyörködhessék benne. Az állomás ón'ija, melynek
az egyik oldalon levő rontatólapja tt kö;"épeurópai, a másik
oldalon levő az északeurópai időt jelzi, az indul:isra tigyPlmeztetett. Alig vizsgálták meg az útlevelet és alig n•vidcálta
a vámhivatalnok a podgyászt, m{tr indulni kezdett a vonat.
Reggel azonban csak egy vonat közlekedik Pre<lcal és Bukarest
között és ez csak első osztályú koctiikböl :íll. Az utazrík, kiknek
jegyük csak a Il. osztályra volt érvényes, a <líjszabályz:.ü értelmében, kénytelenek voltak 4 frc.-nyi kiilönhöz!'tet fizetni . Az
erdélyi vonalon hasonló esetben egy koronával kell tiibhet
fizetni az utasnak, mint a rnennyit a tarifa kiszab.
Egy alkalommal a kalauz, rnidőn külfüloli prnzt kellet t
bevúltani, oly szemtelen volt, hogy a l>evúltásl;rt fiU fillo;rt
fizettetett 'magúnak. »Nem kötelPsségiink « - inolokolta a hivahtlnok az ö eljárását - »mások pénzét beváltani. 4: E7.t e;:
az em ber keleten tanulhat ta.
Predeáion túl még messzirc kinytílik a fenségPs vidék
mely a felkelő nap sugaraihan még elragad6bb. Lassanként
síkká változik a talaj és egy messzire PlterüW síkon, amelJen
a rnult nyáron bekövetkezett nagy Psőhiány rniatt <'!aszott és
napperzselte növényeken kívül semmi sem látltatoí, f•mclk<·<lik
Bukarest, Románia fővárosa. Vajmi kevés lCttványosságot nyujt.
Küliinhen is rövid ideig tartott az ott tartlízkodás arra,
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hogy az egyhangú háztömegeket nagyobb figyelemre méltassuk,
de míndenesetre elég arra, hogy érdekes hazánkfiát, dr. Beck
M. urat, az ottani német-zsidó község rabbiját személyesen
megismerhessük. Dr. Beck, körülbelül 60 éves lehet, a boroszlói
rabbi-szeminárium legrégibb tanítványainak egyike. Daczára
annak, hogy nagyobbrészt külföldön élt, mégis megmaradt
magyarnak tetőtől talpig, nemcsak szóban és írásban, amiben
meg éppen rnesteri tehetsége van, hanem szívének mélyén is.
Egy óráig a kedélyes, barátságosan mosolygó, feleletre kész
tudóssal társalogni, akár tudományos thémáról, <Lkár világi
dolgokról, Yalóban nagy élvezetet nyujt. A meghitt otthon
nem éreztet odakünn semmit abból a szükkeblüségből, amely
leghübb fiainak egy részét hazájuktól megfosztotta. A családfőnek veleszületett magyar vendégszeretete az egész házra
átment. .::m~S l:I'N:"I 1i11N -~:l! o·~ ! Osak az az egy sajnálandó,
hogy e ritka férfi egészségi állapota nem jobb.
A Dobrudsa, ámbár a berlini kongresszus óta Homániába van bekeblezve, mai napig keveset aurópaiasodott.
A hatalmas híd, mely a Duna fölé veretett, mindenesetre
elsőrangú látványosság. Ez aztán minden, ami az embernek
feltünik. Oonstanza, a főváros, nyomorult fészek ; az az egy
előnye van, hogy a vonat közvetlen a kikötőnél áll meg ; ez
a kényelem Doverre emlékeztetett. Ott állott már a tisztán
tartott s minden lehető kényelemmel berendezett »Károly«
hajó az utasok tova,szállítására. Ha a víz csendes, ami a
feketetengeren nem mindig fordul elő, elég kellemesen lehet
aludni a mindig mozgásban levő ágyakban. A Bosporusba
való érkezés mégis mindenkit a fedélzetre csalt. A Bosporuson
mozgalmas élet uralkodik. Nagy tömege a kicsiny, tarka
hajóknak, - sűrűn megrakva részint kereskedőkkel, részint
vidám kirándulókkal - kergeti egymást egész nap az egész
út hosszában, közvetítve a közlekedést a Bosporus lakói között
egyrészt, és közöttük é-:; a főváros között másrészt. A meredek
part hosszában, mindkét oldalon hatalmas félkört alkotva
emelkednek lakott helyek, melyeken szép házak állanak, közöttük itt-ott modern stílusban épült villák, melyek fölött
magas hegyek tünnek föl. Ezek sajna nagyobbrészt kopárak,
ámbár alkalmasak volnának ültetvényekre. Látásuk esziinkbe
juttatja, hogy Törökországhan vagyunk. Ettől eltekintve a Bospo-
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rnshoz hasonlót messzi földön nem találunk. Szivesen gyönyörködött volna még szemünk a ritka panoráma szépségein, de
nacry hajónk nem akarta gyorsaságát mérsékelni. Osak
to;ább haladt a hullámtömegen, mindinkább a ezéihoz közolítve. Az oszmán birodalom fővárosa ünnepi díszben volt.
A szultán ő felségének koronázási napját ülte. Konstantinápoly
magában véve, eltekintve a keleti sürgés-forgástól, mely az
európai ember előtt mindig valami új, jelentéktelen. Van azonban
vonzó ereje is, amit a főváros leülönösen gyönyörü fekvésének
köszönhet.
Az erős rendőri felügyelet, melynek az utóbbi merénylet
óta mindenki alá van vetve, különösen pedig az idegen, kit a
rendőrség lépésről lépésre nyomon követ, nagyon terhessé válik,
különösen annak, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy szabadon
vegyen lélekzetet.
Kérlelhetetlen szigorral jártak el az örményekkel szemben,
nemcsak a fővárosban, hanem az egész kisázsiai tengermelléken,
mely az ő tartózkodási helyük. Smyrna és Beiruth között
annak idején lángokban álltak egész falvak, melyek tíllítólag
örmény falvak voltak s amelyeknek lakóit előbb lekaszabolták.
A »Lazaroff«, e nyomorult orosz hajó, vitt bennünket
J affába. Haza érkeztem - a szent földre.
.Jeruzsálem.

ÚJ ÁSATÁSOK JERUZSÁLEMBEN.
Az intézet igazgatója, kinek teriiietén taLiitattak :t
koporsók, melyekről e folyóirat (1905) júliusi számúban már
beszámoltam, Schnellor lelkész úr negyedévos folyóiratilban, a
»Der Bote aus Zion«, 1905. 2. számában ugyanannak a t:írgynak nagyobb czikket szentel, melyből az köl'etkezik, hogy a
szaktudósok egyetértenek abban, hogy a kopor:;ók felirata föltétlenül az első századból való. Osak annyit akarok itt utiilagosan megjegyezni - amit az említett czikk is mond 11
ogy a kopor";ók felnőtt emberPk c~ontjait türtalmazz(tk, kik
llláshol (itt'~) Skytl.topolisban h;tltak nwg és temettettek el, s
Iniután foloRzlottak, c~ontjaikat iissz<'gylij tütték, itleszállított(tk
és a megjelölt helyen eltemett(.k. Hogy <·z szoká~lmn volt, azt
lll~tr Rabhi Benjamin is említi az ű útleírásában, l. n:~z, 8H
)!agyar-Zsitló Szemle. HI06. I. Füzet.
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~eg ma1 nap1g sem állapították meg. Mihelyt erréíl valami
Ismeretessé válik, olvasóinkkal tudatni fogom.
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Jemzsálem.
A XEWYORKI RABBISZE1\HNARIUM.
A newyorki rabbiképzd, melynek czíme »The Jewish
Theolagical Seminary of America«, ezen czím alatt kiadott
egy »Register«-t 1905-1 !:106. tanévre, melyben az intézetről
képet ad. Tíz élethosszig~~m megválasztott vezetője (directors)
és több bizottsága van. Ot rendes tanára van. Az elnök dr.
s.~hechter S. a theológia, dr. Friedlünder I. a biblia, dr.
Gmzb~rg .L. a talmud, dr. Marx Al. a történet, Asher I . M.
a. honulehka tanára. A Sulchan Aruch t dr. Drachman tanítja,
b nem rendes tan{tr, hanem csupán »instruktor« amilyen
k'tvüle még kettő van: Davidson J. és Joffe I. A. A ' könyvtúr
élén a történet tanára áll, ki öt alkalmazottal rendelkezik.
Schiff Jacob H. külön két emeletes épületet emeltetett
az i~ltézet számára, amely kizárólag ennek czéljaira szolgál.
A~ Iskolatermeken és a könyvtáron kívül van benne még egy
zsmagóga, elnöki lakás, nyilvános olvasóterem stb. A könyvtárnak máris 17.500 nyomtatványa és 850 kézirata van.
A könyvkiadás nagyon meg van szorítva, ami teljesen megfelel a könyvtártan utasításainak Ott nem lehet rend ahol
privilégiumole respektálandók és ott nincs üdvös tudo~ányos
forgalom, ahol a könyvek sokáig tarthatók.
A le~érdekesebb szakasz a rövid programmban az, amely
a »t~nulmanyok ~eneté«-ről szól. A tananyag hat csoportr:t
van felosztva. Elso helyen áll természetesen a biblia. Ez a
régi ~ordításukkal és a régi és új kommentárokkal adandó
elő. l T.Í disciplina a töbLi s:.~emináriumokkal szembPn a bibliai
régis,~gek. Azonhan leginkább a talmud az, melynél a tanul-

mányozás módszere és czélja felti.inő elt1~rést mutat. A tananyagba a babylóniai talmud mellé felvétetett a palesztinai
talmud, a régi tannaitikus midras, a 1\Iekhilta. a Szifre és
Szifra és a Midras rabba. A szempontok szintén gazdagabbak.
A történet tanítása nincs speczifikálva. A theológiába tartoúk
a vallásbölcsészet., az erkölcstan és a liturgia. E;: utóbbi csak
mesterségesen van az előbbiekkel összekötve. A homiletildha
tartozik az ékesszólástanon kívül a gyakorlati lelkészkedésről
szóló disciplina, melyet tudtunkkal eddig seholsem tanítják.
Ebbe a keretbe lett beillesztve a hitoktatásra Yaló kiképzés.
A hatodik csoport a »Hazanuth<<. A tanárok mimlen 1;1 ben
a nagy közönség számára szánt nyilvános felol-nlSásokat is
tartanak
A felvétel szintén szabályozva van, amennyiben pontosan
meg van határozva a tananyag, melyet követelnek. Ez helyeslendő. Ozélszerűbb, mint az európai szemináriumokban divó
rendszer, mely elméletben általánoi::iságban sokn.t állapít meg,
de a gyakorlatban kevesebbel kell megelégedni. Az órarendből
azt látjuk, hogy hétfőtől péntekig mindennap féltíztől kettőig
folyik a tanítás egy félórai megszakHússal (félegytől t>gyig).
A heti óraszám tehát a felsőtnnfolyamban összesen 20, mihez
még egy óra járul, jóyal kevesebb, mint némely európai ~zemi
náriumbau.
Pontosan meg van úllapítva, hogy mi követelhető a
rabbivizsgán. E mellett theológiai doktori, továbbá héber irodalmi okleveleket (Doctor of Divini ty) is állítanak ki és ezeknPk
is pontosan meg vannak állapítva n. feltételt>i. Ezeken kívül
még egyéb tudnivalók foglaltatnak a » Hegister -heu. .l elesül
szól még a hittmútói kurzusról.
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AZ ORSZÁGOS IZR. IRODA ME.MORANDUMA A
OREVRA RADISÁR ÜGYÉBEN.
Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatási Miniszter Úr!
Néhány évvel ezelőtt több egyesület igazgatásában
tapasztal~ rendellenességek folytán a nagyméltóságú belügymmrsztenum az egyesületek műköclésének szigorúbb ellenőrzése iránt intézkedett. Ez intézkedések végrehajtásának során
a közigazgatási hatóságok több helyen az ellenőrzést és felülvizs~á}atot. az ~zr.. szent egyletekre, vagyis úgynevezett ebevra
kadrsakra rs kiterJesztendőnek vélték.
. A pesti chena kadisa izr. szent egylet, mely mellesleg
emhtve, az e nemű egyesületek között nemcsak hazánkban
hanem egész Európában a legnagyobb és leo-tekintélyesebb'
~u~apest s~ékesfőváros VI. közigazgatási k~rület elöljáró~
sag_ana~ ez r:ányú rendelkezése ellen még 1901. évben elő
terJesztessel elt, melyben a ebevra kadisák különállására való
h~v~tkozássa~ a. sok más egyesülettel szemben gyakorolni
kr;ant,. l_1atoságr ellenőrzés mellőzését kérte. Budapest
sz:kesf~varos tanácsa hosszú idő eltelte után 1904. évi május
ho 10-en 201,520/1903. szám kelt érdemében és meaokolásá!Jan egyaránt helytelen határozattal a pesti chevr~ kadisa
~;r:. szent. egyletet a VI. k~zig. kerületi előljáróság ellenonzete a~a hel~ezte. Ezen e_lvrleg még el nem elöntött ügyre
vonatko_zo hatarozat l~angJ_a önmagában véve is elégséges
arra nezve, hogy a pohtilcar hatóságok lJeavatkozása ellenében érzékenységet és bizalmatlans;.tgot keltsen
X evez~ t t egyesüirt folyó évi szeptember hó l-én ez
eset~t. hozza~1k ol1 kérelemmel jelentette be, hogy a eltevra
kad1sakra nezve serelmes emez ügyheu eljárjunk.
. . A.z ar~d: e_h~vra karlisa folyö évi márczius h6 16-ún,
26-an es f. evr Jnhus l1ó 21-rn 75. szám alatt kelt tisztelet-
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iel idezárt átirataiban hasonló kérelemmel fordult hozzánk.
E7. esetben a nagyméltóságú belügyminiszterium 1904. évi
július hö l-én 45,506/III. szám alatt kelt leiratával akképen
határozott, hogy sem veliink, sem közvetlenül a hazai hitközségekkel nem közölt, de a hitközségek _és az azokat kiegészítő izr. szent egyletekre oly mély kihatásúnak látszó
1891. évi 18,705., illetőleg 1903. évi 120,499. számú beli.igyminiszteri rendeletekben előírt renelszeres vizsgálatok a chenn.
kaclisákra. is kiterjednek.
Ezenkívül a sátoraljaujhelyi ebevra kaclisa 1904. évi
február hó 4-én kelt, szintén idezárt átiratában ugyane tárgyában kérvén közbenjárásunkat, kötelességünkké vált. hogy

Nagyméltóságod elé jelte1jesztéssel jándjunk és a zsidóság
emez ősi hitfelekezeti intézményeinek nyilrán kellően nem
ismPTt, illetve nem méltatott jogállásán esett sérelem kegyes
or?;oslásáért esedezzünk.
Előre bocsátjuk, hogy a magunk részéről a magas kormány minden olyan intézkedését, mely hitfelekezeti testületeinÜen a rendet czélozza, tőlünk telhető módon támogatni
kötelességünkben állónak tartjuk. Számtalan előterjesztéseink
tanuságot tehetnek arról, hogy e részben az állam közigazgatási érdekeit soha szem elől nem tévesztjük. De testületeink
régi, soha kétségbe nem vont jogainak a szükséges tekinteteken túl terjedő és még a felekezet jelen viszonyai között is
indokolatlan megszorítása a nL kormánynak sem képezheti
szándékát. Már pedig kétségtelen, hogy vallásos intézmények
alantos fokú hatósági· közegeknek való alárendelése Mr humúnus czélokat is követő vallásos jellegű testületeknek a közönséges betegsegélyző, leánykiházasító vagy épen gyanut kelW
egyéb egyletek kategóriájába való beYonása ok és sziikségnélküli érzékenységet támaszt, mely sem N agyméltósiigodnak, sem
a nagyméltós:.'tgú belügyminiszteriumnak akarata már azért
sem lehetett, mert a közigazgatúsi érclek a felekezeti, a felekezetre vonatkozó, tehát szintén köztekintetü jogok sérelme
nélkül is teljes mértékben érvényesülhet. A chevra kadisáknak a ft>lekezet ellenőrző szeme alatt valö meghagyása a felekezet~?t magút tartja erkölcsi obligóban. melynek értéke akkor
sem kicsinyelhető, ha egyes esetekben százakra menű has_on~?gyesliletek egynémelyike ellen többnyirr alaptalannak bizonyuló néhány pana:;z fölmeriilt Yolna is.
A zsidó hitfelekezet kehelében fennítlló ehena kadis(tk
izr. ~zent 8"Yletek nem esnek profán eg)·eslileh•k
~zempontja ah
testületek a?. izraelita YallCtstönl>n)'('ihn
(;S legs~entehh hagyományaiban gyökrr<·ző, szigoní értelemben
vett Jutfelekezeti intézmények. Alakulú~uk 1wm esdlege".
nem l'gyest>k elhatCu·ozásútól fligg<í, hanem mi]l([Pn szen-ezett
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izr. hitközség létéből folyó. A hitközség szent egylet nélkiiJ
fenn nem állhat, mert ez egylet a hitközség müködését kic~észítő, a z;,idó hitélettel bensőleg összeforrott ?rgan~tm. Ily
egyesület nélkül az országban egyetlen egy 1zr. hitközség
:sincsen, de el sem lehet, mert a vallásos szertm·tások <::gy
részét n szent e~yletek látják el, a zsidó vallásheli tratlicziók
szerint más el sem láthatja. E ~zerint az egyletek megalakítá"a csak formai, az egyletnek léte a zsidó vall<istörvény
parancsain alapul. Eminens feladatuk vallásof> szertartások
teljesítésében áll és úgy ezért, rnint ősi törvényeik folytán a
lütközséggel szarosan összefüggnek, ezzel közös erkölcsi feladatokat teljesítenek, úgy hogy a két testület egyrnúst voltaképen kiegészíti. Yisszatükrözödik ez mindkét testület alapszabályaiban, melyek a jellemzett viszonynak megfelelő intézkedéseket tartalmaznak. Emberbaráti feladataik is valláserkölcsi alapon fejlődtek Segítő munkájuk nem ellenszolgáltatás, mert jótéteményeikben nemcsak tagjaikat részesítik.
hlaga a tagság segélyre nem jogosít, csak a szegénység a
döntő. Söt oly nemes irányú fejlődést vesznek ez egyletek,
ho.,.y noha zsidófelekezeti intézmények, áldásos tevékenységiiket más vallásuakra is kiterjesztik. Segélyosztó helyiségeil-:,
kórházaik nyitva állanak más vallásnak számára is. Kezelésük, igazgatásuk tisztaságáért felel a hitközség, ~nelylyel válhatlan kapcsolatban úll, melynek vezérlő tényező1 azonosak a
hitközség vezetőivel. A két testiilet közötti szolirláritás egyenlő
az egész országban. A külön szervezetek a hagyomái~?·on
alapszanak, lényegileg az áldozatkészség. fokozására. a J_oredelemforrások szaporítására, a felekezeti élet és humanus
te1ékenység gazdagítására szolgálnak. Az a felügyel~t, n~e~yet
a hitközség a ehena heclisa felett gyakorol, több b1ztosttekot
nyujt még az állami felügyelet szempontjából is, minth~ ez_t
valamely kerületi előljáróság számvivő hivatalnoka telJe.siten~,
aki a specziális vallásos szolgáltatások természetét nem 1smon,
az ebből folyó viszonyok megbírálására képtelen rs külön, ok
nélkül ily testületek vizsgálására vagy érdemleges rlhatarozásaik birálatára hivatva nem leh0t.
De nem állhat meg a chevra kadisákra vonatkoz<\ sérelmes határozat, ha azt a jog alapjáról tekintjük E tC>kintetben csak egy döntő szempontra bátorkodunk Nagyméltósúgo_d
figyeimét felhivni. Az izr. egyetemes gyűlés által alk~Jto:t. PS
<i csCtszári és apostoli királyi felsége által 1869. ('-v1 Jumus
hó 14-én szentesítrtt szabályzatok és határozatok értelméhen
a <;hevra kadisák alapszabldyait is maga a f('lekezet Ra~át
autonom hatáskörében hagyja jóvá. E határozatok H~er~!lt
általános irányelvül szolgál, hogy a eltevra kadisa :L hJtkozs('.gnrk felügyelet(' alatt áll. Kimondatile továbbCt ugyanott,

hogy a, ebevra k.a(~is_a ügye~ből folyö .. P('r e~~téb,en a~ !ll~tö
közsér-Jwrületi bu·osag hataroz. Ebhol Js elegge bnlaghk.
ho"y "'a chevra kadisa hitfelekezdi tPstülct, melynek a feleke;et önkormányzati életében a hitközség mellé rendelt és a
felügyelet szempo~tjá?ól is .tüzetes HZ<tb~lyokk_al öre~et~ h~lye
v·m. Vilárrosan lntümk az 1s, hogy az alhndo elleno1 ZPS Joga
l,' testi.ilet~kre nézve nem alantos fokú politikai hatóság közegeit, hanem magát a felekezetet illeti, ami épen n_em zárj<<
ki azt hocry az állami főfelügyelet az egyletekre nezve konkrét e~etekben esetleg a hitközségek felelösségének megúllapitása mellett is teljes mértékben érvényesülh~;;sen.
,
A király ő felsége által sanctionált 1dézett szablllyok
hatályban vannak Az itt tárgyalt ügyre _vonatkozó é;:vé~yü
ket az a körülmény, hogy a ehena kachsak alapszabalym_t ~
nagyméltóságú belügymini.szt.eriu~ is..hi~tamo~za, ép oly ke1es,;e
érinti, aminthogy nem énntl a lutkozsegek JOgviszonyalt <lZ a
körülmény, hogy a hitközségi alapszabályokat Nagyméltósúgod
rniniszteriuma is ellátja a záradékkaL Az pedig, hog~· a
ebevra kadisák számára az ő felsége által szentesített
autonom szabályokban biztosított és a hitkiizségek jogkörét
is érintő ki.ilön jogállása egy rendszabályozást igénylő profá,~
egyletekre vonatkozó intézkedés keretébe~ az ~n~ormányzah
jogokkal felruházott. felekezett meghallgatasa nelkul meg nem
szüntethető kiilön biZonyításra nem szarul.
Nem' kételkedünk abban, hogy Nagyméltóságod az itt
kifejtetteket méltányolni kegyeskedik De bizvúst reméljük,
hogy a nagyméltóságú belügymi~iszterium Ctllás~)ontun~;.at _saJ_M
intenczióinak sérelme nélkül szmtén énényre JUttatm mcltoztatilc Mert ha e jogosult feltevésünk nem teljesülne, ügy
<tbba a helyzetbe jutnánk, hogy szentesített szabályaink alapján a chevra kadisáknak a felekezeti önkormányzat felügyeletébe való visszahelyezését igényeljiik, ami azonban a föfelügyeleti jog érvényesülését semmiképen sem alteráln:~.
Mindezek alapján alázattal kérjük Exezellenczuvht : .
hogy a nagyméltóságú belügymini;zteriu~nná! ~d-ahat~u
méltóztassék, hogy az a betegseg(~lyzö, leanykJhazas1_tu e~ n~as
hasonegyletek vizsgálásúra és ellenőrzésére_ tett áltah~11?s mte;:kedl-sei alól a val!i"tsos jellegü L's ép ezert a hely1 1zr. ln~
kiizségek felügyelete alá helyezett chevra kadisákat v~tg~·~s
izr. szent egyleteket kivonni és ily vizsgCtlatok f?ganathavet;;~et
a netán föhnerülö panaszok eseteire korli"ttozm kcgyesketljek.
Kik is sth ..
Budapest, 1904. szeptember 14.
Az izraeliti"tk országos irodája:
Mezey Ferencz d1·. s. k.,
SclwcÍ!JPr Jfárton
az irocla titkára.
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i~mét

visszakerülnek Sziveskedjenek az iratok vi~szakiil
désének megtörténtét velünk haladék nélkül közölni, hogy
jogos érdekükben felső helyen a szükséges lépéseket mrgtehrssiik.
Tett kérdésük folytán értesítjük a tek. Előljáróságot,
hogy a törvény, illetve fennálló szabályok világos rendelkezése
folytán hason vitás hérdés még fel nem merült, ele tud tunkkal egyedül áll az az eset is, hogy valamely izraelita !ütközség alapszabályaira nézve a ).{özigazgatási bizottsá~ véleménye kéretett volna ki. Az Onök esetében az ~dóbbt köriilmény csak ú,qy érthető meg, ho,qy hitközséglik ,,tatusquo
ante sze1·vezetével minden autonómiá1·ól önként lemond é8
ii,qyeit telJes mértékben a közigazgatási hatóságoknak szolváltatja !ci.
Hitrokoni üdvözlettel
Budapest, 1905 október 16.

Il~OD.á.

LEVELE A HITKÖZSÉGBóL
V ALÓ KILÉPÉSRÖL.

Tekintetes Elöljáróság .l
Folyó 1J6 12-én 185-ik sz. a. kelt b. átiratára vála::;zunk a következő:
Az 1895-ik évi XLIII. t.-cz. 25-ik §-a szerint »a be-

vett rallcís(dekezetek mlamelyilcéböl_ kilépett, mindaddig, míg
valamely bevett vagy el1smert 'mllasfelekezethez nem csatlakozik«. tartozik a törvényben előírt kötelezettségeknek mecrfelelni. A törvénynek ezen rendelkezése nem vonatkozik az~
esetekre, midőn egy város területén létező izraelita hitközsé()'
valamely tagja a város területén fennálló, de más szervezet~
hez tartozó izraelita hitközséghez csatlakozik. Mert azáltal
hogy valamely izraelita a város területén létező egyik izraelit~
hitközségből a város területén létező másik izraelita Jútközséghez csatlakozik, nem tekinthető az egyik felekezetből kilépettnek és a más felekezethez csatlakozónak Az 1895-ik
XLIII. t.-cz. csak egy izraelita vallás törvényes befogadásáról szólván, az 1895. XLIII. t. -cz. 25-ik §-a itt alkalmazást
nem nyerhet, egyébként is úgy az államtörvények, valamint a
zsidóság szempontjából is csak egy izraelita vallásról lehet
szó és eszerint a különböző szervezetű izraelita hitközségekből
Yaló ki- és belépés eseteiben nem az idézett törvény, hanem
a hitközségele jogriszonyaint vonatkozólag ma is én:ényben
lé~·ö 188ó-ik évi junius hó 21-én 1191. eln. sz. a. kiadott
s2abályrendelet 2-ik pontjának azon intézkP.dése nye1· alkalmazást, mely szeYint a valamely izraelita hitközségből - bár
az ugyanazon helyen fennálló más hitközséghez való c~Satla
lcozás, bár ugyanott ÚJ. hitközség alalcítása t·égett - kilépő
tayok kötelesek az odahagyott hitköz~Ség mindennemü terheit
rt kilépés éu!n túl még öt éven át oly mértékben viselni.
minthrt azon lzitközsr'gnek még tagjai volnának.
Pelekezetünk ügyeit figyelemmel kisérve, van tudomásunk Sopron város közigazgatási bizottságának folyó hó 12-én
tartott ülésében a soproni izraelita hitközségnek a minisztériumtcíl hozzá véleményezés végett leküldött alapszabályai tárgyában a főügyész merőhen téves jogi véleménye alapján hozott
és a fent kifejtettekkel ellentétben álló határozatáról és erős
elhatározásunk, hogy hitközségük jogát ez ü"'yben meavéc1eni
fogjuk. l\finthogy a tek. ElöljáróHág vezeté;e alatt álló Jútközséglik statusquo ante alapon áll, csak úgy nyilik módunk,
hogy ügyükben eljiirjunk, ha az iratok a minisztériumhoz
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Az izraeliták országos irodája:

Dr. Mezey Fe1·encz s. k,

D1·. Mezey .Jlór s. k..

irodai titkár.
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A HOLICSI HITKÖZSÉG l\IULTJÁBÓL.
E folyóirat tavalyi évfolyamúnak utolsó számában köziilt
»Landau Ezekiel és a magyar z~idók« czimü érdekes dolgozatban sub voce Holics (320. L) felemlíttetik egy .dron ~pitz
nevü rabbi, kiről szerző egy Prosznitzban történt esetet i~
említ, mely arra enged következtetni, hogy azon rabbi összpférhetlen természetü ember volt. Ennek illusztrúlCtsúra kö:döm
alábbiban egy a nyitramegyei levéltárhó~ származó vR általam
másolt okiratot, mely Aron Spitz, alias Aron Freistadtl veszpkeelő természetét csakugyan kétségtelenné teszi. de amelyh<'il
egyúttal az is kiviliiglik, hogy A. Spitz nem mint rabhi.
h~nem mint maggid müködött Holicson és hogy nem Prossl1Itzból keriilt Holicsra, hanem fordítva, csakhogy ké">öhb,
rövid idejü ott tartózkodása után megint visszakl•rült Holicsra.
hol :-- amint az alábbi kútfőböl látjuk - a talaj alatta ol.'
forro lett, hogy bizonyára kapva kapott az alkalmon, mid<'ín
a, robonczi hitközség rabbijának hívta. Holicson mló míikiidesc alatt mint ottani rabbi Juda Dresnitz Rzerepcl.
.. , Egyheu közlök itt m0g egy púr adatot a holicsi zsid,ík
tortt•netérp vonatkozólag:
Rolic..,on, mely egy régi fonto~ hrt>sh·ddmi úton fd;...ll.

!Oli

sz1k, m:ír a XVl J. szúzadban is találunk zsidókat \
l ~78-ban tartott uyitrmnegyci öst;zeirásban egy holicsi ·z ~l~
mml az ottnni V:Íilt bl;rlöje van felcmlítve. A xvur ~1 ~. 0
j
. • a }10]"1c~1. e~
' ~asv,á n. zsH. l']
. ~Z,t-.
Z:H
clCJCn
o ( so 1mt szenvedtek
kurnczok és földe::;uraik zaldatásaitóJ.l)
•l
.A;- 17~6-b<m tartott hivataJos zsi.dó .co.nscriptio szerint
40 z::;ulo csalad lakott ottan, valamennyt bm·o Gudemus fun- ·
dm;ún, dc az egész uradalom 1 746-ban lotharingúti Ferencz
cs:lszür birtokába ment út. A zsidók közill sokan saj{•t házukhan laktak é:s jó mótlban éltek. H<lrman közülök a jczsuitúktól, az esztergomi káptalantól és a kapuczinusoktól mt>szársz\>keket béreltek. Rabbija még nem volt akkor a hitközséanek, mert er. időben a magyarországi zsidók a Bécsben lal~ó
R. Berend Gabriel Eschkeles, a morvai és a magyar zsidók
főrabbijának nlllási jurisdictióju alatt állottak. Zsinagóga és
küliin temető azonban már volt a holicsiaknak ez évben.
Tiz énel későb b, l 746-ban 50 z;;idó csalúd lakott
ottan~), l~<: 1752-ben már 62. Mint rabbi ez évi összeirásban
Löbl Aran említtetik, ki a holicsi zsidó községnek valószínüleg ehő papja volt. Nagyon jó módban élhettek akkor holicsi
hit~orsosaink, mert az összes hitközségi alkalmazottakat abból
a jöVl·dclemből fizették, amely a hús- és italfogyaszt<isi adóhól folyt be, pcclig a font húsra és az itcze borra csak egy
ohnlust. ,·agyis egy negyed hajczúrt vetettek ki. 3)
Az 1754-iki évb<il származó összeirásban 63 család van
Íl'ltüntetw, köztük több doluínykereskeclö és egy ~imon Dávid
uevü ember, ki a császári uradalomtól bérbe vett szcszgyárért éYenkint 1200 forintot fizetett. Zsidóbiró volt ez évben
~fayer Löw Schlesinger.
1771-ben a holicsi z~idó község 1965 forintot fizetett
türelmi adó fejében, ennél többet a szakolczai járásban levő
zsidó községek kiizi.il csak a szeniczi és sasv[tri fizetett-4)
177-!-ben, midőn Holicson 64 zsidó csaláelfő lakott köztiili 25 Mzbirtokos - .J aka b Mózes volt a hitközség
rabbija. 5) Az 1795-iki összeids szerint csak 63 csalúdlakott
ottan.
:Mint rabbi szerepel abban Juda Strasznitz, ki egy
1781-ben Szemezen hozott
1"\':J po;:: alatt magát holicsi
rabbinak mondó ,Juda Drezuicz-czel bizonyára azonos lehet
és kinek vetélytítrsa Aran Spitz Yolt, kiről az itt következő
okirat szól.

r,

') :JI. Zs. Szemle 1894. 101 l.
•) Orsz. Levél t. A . .Judaeorum 2.
•) V. o. A. J. 4.
')t:. o. 143.
•) Conscriptio .Judaeor.
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Ihro Excellenz.
Hochgebohrner Graff.
Gniidigst und Hochgebittendester Herr, Herr.
Euer Excellenz und Gnaden geruhen :sich in tiPfe:;ter
Derout wider des A1·on Freistadtlers Eimvendung vortrag?n
zu lassen. Der~elbe war im Jahr 1777 durch ~4 Oontncbuenten als em Prediger, so lange er lebe aufgenommeu,
solches uber nur durch einen A~tfwi.ickler 1 ) namen~ Jakob
Glasser mit List gescheh en und \Vm kel-Vo.ta d1e Pa~t_Ikularen
an sicb gezogen. Einen Contract auf d.wse Condltwn Yerfertigt, class nich ts von der J uden Geme1nde Cassa. santlern
bloss nur von den 24 Personen, so Ihme Aaron aufgenommen,mit 2 fi. 30 kr. wochentlich zu ~ezahlen lauthen salle;. welches
aleich mit List geschehen, das mcht bemeldet. auf wie lange
~olcher Contract gültig seye. "Cnd aus diesem eine gros c
unbeschreibliche Unruhe und Zankerei in unserer J udenschaft entstanden, indeme der i.ibler Ruf und \Vürkung ~le<;
Aaron Freistadtler jedern bekaunt sey. Dersohaiben die übnge
Judenschaft solchen nicht leiden wollten, sich gesetzt zu
haben, massen er der Gemeinele zu leeinem Nutzen, wohl
aber zu 0crrösseren Sebaden und Unkosten bringet. Alsdann
ist solche r V ergleich geschehen, d ass weilen der Aaron sc hon
ela war er sollte 2 Jahre verbleiberi, jedoch mit elem Beding.
class di~ ihm versprochenen 2 FL 30 kr. \V wehenilich YOn
seiner Parthey und ebras von der gegen Parthum nur alle
Verhindernus bey der Herrschaft zu haben, zu seineu Behuf
bewülligt, aber dannoch nicht von der Gemeinele Ca·sa zn
bezahlen, auf welchen Vergleich sich auch beeele Partheyen.
class der Aaron nicht Jánger seyn, noch geduldet werde, in das
Gemeind Buch eigenhandig unterschrieben.
Mit Schmerzen haben wir bestimmte 2 .T ah r er wartet
und gleich ihme Aaron Preeliger mit Fertigung 40 Personen
aufgetragen. sich von Holitsch weiter zu begeben, wie es
auch von ihme nacher Prossnitz ins Mahren erfolgete.
Allcla eben sich für einen Prediger anheischig gemacht, aber
wegen seinen üblen Ruf ihme nicht gestattett wurde. Auf
diese~ wusste er nicht wohin, und nahme seine Retur nacher
Rolitsch, bei der Ankunft etliche YOn der Gemeinele mit
ihrer Freundschaft wegen Spenelage und Gel d V orstrecknn)!
an sich gezohen habe, die ihme für einen Preiliger erkannten
und auf 3 .Jahre mit abermaliger Bcsoldung 2 Fl. 30 kr.
W ochenltlich von der Gemeind-Cassa ohne ande1·en "G nkosten
~tufgenommen haben. W elches uns olmmöglich zu er tragen
Ist, solchen unnützen Last auf uns zu · legen, wo doch

--
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andere umliegende ,J uden~chaften, die in doppelte Mittel
gcgen uns stehen. ohne Preeliger und dannoch nur mit einem
Rabiner Yergnügt sind. \Vie auch würklich die Sassiner
Senitzer und Judengemeind Sobotischt 1) vor elem H. Stuhl~
richter Tomka, class solches wider die jüdische Ordnung ist
solchen unnützen Preeliger aufzunehmen, öffentlich Rund
gemach t haben. Au ch irrgends 2) herum b ey J udenschaften
gebriiuchlich ist, einen Preeliger zu halten, massen jeder
Rabiner diesemgleich vorstehen kanu. Wir aber ohnehin
überlegen sind mit verschiedenen Gabereyen 3), als: uns k. k.
Renthamth, Portionerr und Tolleranz, die wir zu dato nicht
subsistiren können, gleich wie wir annoch wegen 40 Fl.
durch 50 Tag von H. Teerpatak '1) Execution stehen haben.
Nichtminder Euer Excellenz zu klagen haben, das vor
alter und bisherige Zeiten das Gemeinde-Buch bey dem
Rabiner gewesen, um bei all vierteljahrigen Au:flaag als
Haupt beizuwohnen und der Armetey das Recht zu halten,
wie auch andere Unterschleif nicht zu dulden, von der
Stunde aber, als der Aaron da ist, das Buch weggenommen
werden und die Aufiaag nach Willkühr des Richters und
;;einer Freundschafts Anhang geschiehet.
A u ch ist der Wolf als ein unruhiger Mensch bei Euer
Excellenz beschrieben worden, dass er weder Palleterr 5) noch
sonsten eine Zahlung leisten will, da er doch die grösste
Tolleranz-Aufiaag traget Jahrlich 55 FL Und bey erbauung
der neuen Kirchhofen er aliein 130 Fl. gezahlet hat. Schutzgeld aber in die Renthen 75 FL erleget. Dahero wenden wir
zu Euer Excellenz unser fussfalligstes Bitten sich unser
Armen Juderr zu erbarmen :t.fittelst Höchst dero Gnadigster
Resolution zu urtheilen, dass wir Holitscher Judenschaft
insgesamt nur mit unseren bereits 27 Jahr dieneuden und
Vergügenvollen (?) Rabinern so Privillegirt, ohne den unuőthigen Preeliger zu seyn. Und elem unruhigen Aaron
Preeliger von Holitsch zu geben schariesten anzubefehlen
geruheten; Inclen er von der Zeit, als derselbe da ist eytle
unruhe und Aufwiklung vernrsaehet; wir aber durch seine
falsebe Berichte, die er einwendet in seineu Instanzen in
unseren Handelschaften stehret und turbiret vor welche
Gnad wir ersterben Euer Excellenz
'
Allerunterhanigster J uden
\V olt Burian
mit Oompage. 40 Mann.
•)
')
')
')
")

Sas vár, Szenicz és f.izobotiszt.
NirgencJs.
Abgaben.
Fejérpataky:
Bolleten.
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A ki.ilzeten =. An Ihro Excellenz Dem Hochgebohrenen
Graffen Herrn N1Colaum von Forkatsch Consilhenr und des
lobl Neytrayer Cornitats Obergespann etc. etc.
Allen1nterthanigst innenbemeltes aufleben und hitten
von der Holitscher Judenschaft \Volf Burian und 40 Mann
mit Ihme.
Psent. 5. 9. b. 1781. J udaei Holiczienses instant, ut
veteranus eorund. Rabinus ultranec ipsis relinquatur.
Nyitramegyei levéltár. Iratok XXXV /9172.
Közli:

MAxnL BERXÁT.

\"EOYEtiE IL

YEGYESEK.
Irodalmi hirek. Megjelent és beküleletett: The Jewish

Ene yeZopedia XI. (Funk and IV agnalls Loudon Fl ee t Street

44 és ~ew- York) Ara kötetenként 30 korona. - Adalékok
<l ma~p·ar zsidók történetéhez. Kiadja d~·. B lau Lay"os. 1. szám:
rlr. RLchtmann M., Landau Ezekiel prágai rabbi (1713-1793)
é~ a magyar Z'>idók. Adalék a magyar zsidó községele és
ri1bbijaik törtenetéhez a XVIII. században (Buclctpest 1905.)
Ara l korona. - Mannarstein A., Studien zum PseudoJ onathan Targum. I. Das Targum und die apokryphe Literatur
(Pozsony 1905.) - Biichler A., Das Schneiden des Haares
als Strafe der Ehebrecher bei den Semiten (külön-lenyomat a
~Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Margenlandes 1905. évfolyamából). - Ereiner D., Dá vid Király. Zsidó, történeti szinmü
öt felvonásban és hét képben (.Pápa 1905. Ara 2 korona). Strack H L., Grammatik des Biblisch-Aram~iischen mit
den nach Handschriften berichtigten T exten und einern
\Vörterbuch. Vierte, sorg~alti g verbesserte Auflage (Leipzig,
J. C. Hinrichs, 1905). Ara füzve két márka, kötve 2.50. Az országos izr. tanítóképző-intézet Értesítője a XLVIII.
tanénöl 1904-1905. Közli Bánóczi József ( Eurletpest 1905.)
Kecskeméti L., I stenszolgálat és munka. Templomi beszéd.
(NagY_rcírad l. 905). - The Jewish Theolagical Seminary of
Amenca. Register 1905-1906. (New- Yor le 1906.) -Dr. Tdnze?· A .. Die Geschichte der J u den in Tirol und Vorarlberg.
Teil l und 2.: Die Geschichte der Juden in Holtenems und
im übrigen Vorarlberg. (Memn 1905). Ára 20 korona. ::\Esne Keszef. \Veitere zwei Schriften des R. .Josef lbn
Kaspi. Die beiden Pentateuch-Kommentare Tirath Keseph
(oder Sefer Hassod) und Mazref La-Keseph etc. herausg.
von J. Last. Zweites Hcft (Krakó 1905) héber nyehpn.
::\Iegr~n~el~1~W . Lastnú_l. - Dr. Elem Lajos, Leo l\Iocl ena
lt·vPlCI es 1rasa1. Adalek az olasz zsidók és a héber rrwcr(l!lstilus t~rténetél~ez. K1~ziratokból kiadta, magyarázntoklG~ és
be:vezetessel ellatta. Buclapest 1905. - Ugyanaz németül e
cznnmel: Leo l\fodenas Briefe und Schriftstücke Ein Bcitrag
zur Geschicl1te der Juclen in J talien und zur Geschichte des
lwhrüischen Privatstiles. Zmn Prstcnmal hcrausgPge hen, mit

lll

Anmerkungen und, Einleitung versehcn. (~linclkettő az orsz.
ntbbiképző-intézet Ertesítőjében.) - Rrcffay Sándor, "Gjsziivetségi Apokrifusok. Pozsony 1905.
Az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának tagjaiul
,, vaJláR- és közoktatásügyi ministpr a vezérlő hízottság elnökségP jamslatára a köYetkező rahbihlt neyezte ki: dr. Fischer
Gyula pesti, dr. Hevesi Simon pesti, dr. Kecskeméti Lipót
nagyYúradi, dr. Steinherz Jakab székesfehérvári és dr. LVemnann
Ede nagy-kanizsai rabbit. Világiak közül tagokká neveztettek
ki: dr. l.Iezei 1\Iór, az izr. országos iroda elnöke, dr. ~1Ieze1;
Ferencz, az izr. orsz. iroda titkára, dr. Bánóczi József, az
orsz. izr. tanítóképző-intézet igazgatója és vúrhelyi dr. Rózsa
Izsó a XXII. egyházkerület elnöke Szegeden. A kilencz tí.j
tag kinevezése által a vE>zérlö bizottság 24 tagja telJes ,-olt.
de sajnos a halál már rést ütött rajta. Első ízben történt,
hogy a rabbiképző volt növendékei a Yezérlö hizottsúgba való
kitüntető meghívásban részesültek, mert mind az öt kineyezett
rabbi »szcminarista« volt. Ezt az új tényt az érclekWdö körök
osztatlan tetszéssel fogadták, tí.gyszintén természetesen a felekezE>ti
ügyeink körül nagy érdemeket szerzett új világi tagok kineyezését
és valamennyinek müködéséhez a legjobb reményeket füzik.
Brod y Zsigmond főrendiházi tag januúr 7-én G3 é~e:;
korában elhunyt. A »Neues Pester Journal« ;Utal nagy vagyonra tett szert, melyből fejedelmi jótékonyságot gyakorolt.
Protestáns Irodalmi Társulat. .Az I }1 I T adataival
való összehasonlítás czéljából közöljük a P I T következő
adatait az 1904. évről. Bevétel l!:l,OOO, kiadás 14,500 korona.
Károli alap bevétele 11 ,400 (?). Tagclíjhátrálék 14,000 (16 év
alatt). Több volt, de az ügyész 6000 koronát hajtott be egy
év alatt, melyből 2847 koronát per utján. A drákói behajtú t
~glytatják. Költségvetés 1906-ra. Bevétell6,200 , kiadás 16,000.
Osszvagyon 130,000. Népszerű kiaclYányok a Koszoru-fiizekk
és a Házi kincstár. Tagok száma 1904-ben 1633, 1905-ben
1585. De a hiányt hamarosan pótolták új tagok gyüjtésévd.
Uj bárók. Dirsztai Dirszta.y László és Schassberger Lajos
l>s Rudolf bárói rangra emeltettek.
Sweitzer Ede vezérörn<~gy, az egyetlen zRidú t:ihornok a
k~izös hadseregben, nyugalomba vonult, mely ;tlkalomból <\
király érdemeit melerr0 szavakban ismerte cl.
·
, Torsch Fülöp, b écsi nn~yiparos, 8-10.000 koron ú t ha!!;yum:l!\yozott jótékony czélra. Eletében névtelenül 400.000 koronat adományozott z~idó és keresztény ::ínáknak.
.
Ras i. A p(trisi Sainte-GéneYihe könydúr homlokzat:í t
chszítő 1wvek között a Rasié is ohasható.
Dr Sternheim olvasandó 190:"). <~vf. 280. lapj:\u <lr. ~tein
berp; helyett.

lU
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Grosz Lipót, vulgo Leb GrosH, a pozsonyi jesiba öru··k··
bócl1ere, 1905. oldó ber 16-án 80 evesne
'
'l magasab b korbaos
Pozsonyban meghalt. LegallLhb 60 esztendőt töltött az ottan~
jesibán és agglegény maradt.
Sternthal Adolf, kitünő emberbarát és felekezeti életünk
buzgó munkása, a fővárosban 67 éves korában meghalt. .Áldás
emlékére.

Ko nti József, a N épszinMz karmestere, október hóban meghalt. A. kiváló zeneszerző 1852-ben született Varsóban. Ott és
Bécsben tanult. Suppé szerződtctte Nyíregyházára és innen került
a fővárosba . .A lengyel Kohn nemcsak nevében, hanem érzohneiben
é nyelvében is teljesen magyarrá vált. Rosszul ugyan, de azért
mindig IJ!-Ug):~rul beszélt és a bohém világ kedvelt alakja volt,
Kiem Odön osztálytanácsos, a miniszterelnökség sajtóosztályának vezetője, magas rendjellel lett kitüntetve. Valaha
bócher volt.
Ötven év előtt. .A BaciJ-korszak culminálásakor, az
1855 j6-ik tanévben, mely akkor október l-én kezdődött és
julius 20-as napjai valamolyikén érte végét, a pesti tudományegyetemen mindössze 129 zsidó hallgató volt beírva.
.A magyar szent korom.t területén azon iskolai évben a
gimnázinmok-ban 1528 volt a zsidó tanulők száma és pedig
az akkori politikai beosztás szerint: a budapesti helytartóság
területén 902, a pozsonyién ll 4, a sopronyién l 69, a kassaién l 48, a
nagyváradién 82, a szerb vajdaság és temesi bánátén 82,Enlélyben
8, Horv.l,t-Szlavonországban 22 és a katonai határőrvidéken l.
.Az akkor csak hat osztályra tagolt reáliskolák-ban
mindössze 149 zsidó tanuló járt, kik közül Horv{tt-Szlavonországban csak 2.
(V. E.)
Kaufmann Dávid, az orsz. rabbiképző-intézet néhai nagynevü tanárának és könyvtárnokának hátrahagyott könyvtára
ajándék utján a ~!agyar Tudományos .Akadémiába került.
Á lánglelkű zsidó tudós látható emléke 22 éves müködése
hajdani szinhelyén az a két gyönyörü arczképc, melyek köziil
az egyiket a tamiri kar az olvasó teremben, a másikat a
könyvtítr sz~mélyzete .a l~nyvtárhelyiségben függesztett fel.
Zunzst1ftung: D1e Z:unzstJftung unterstützt ausnabmlos
nur solche Arbmten, welolie inhaltlich und mcthodisch dw
des .Tudentums fördern. :Nur .Antrarre welchc mit vollstHndigen
\Vissenschaft ein rrtei.l ermöglich~n'uen Unterlagen vcrsf'hcu
smd, werelen beruck,JchtJgt. D1eselbcn sind bis zum 1. Mai 1906
dem unterzeicbneten Yorsitzcnden cinzureichen. Für das .Jahr
1906 sind überbaupt 1700 .Mk. verfügbar. Berlin, 2. Jamtar
1906: Das Kuratonum dPr Z:unzstiftung: Dr. S. Neumann
Vorsltzender Kurfllrstc>nstr. 126, Prof. Dr. F. Liebennann
Schriflführcr.

TÁRSADAtOJt
BELSÖ MEGERŐSÖDÉS.

.A Rútfőkben közöljük azt a rendeletet, melylyel Lukács
G öro-y azóta lekőszönt vallás- és közoktatásügyi minister, az
u{
szervezeti szabályzatot
sítés által az orthodoxok elérték azt, anut tobb mmt h<u·om
évtized óta hiába kivántak és amit elérni nem is reméltek.
Horry is remélhették volna, hisz gyülésüket, mc}yen ezt a szahál;zatot megalkották, az akkor már lekőszönt Tisz~-kor~ány
magángyülekezetnek nyilatkoztatta ki és ezt ,a nap1 saJtoban
is közzétette és a gyülésen magán csupán azert proponálla a
központi vezetőség, ut aliquid fecisse videatur. .Az ideiglenes
minister, ki ezt az uj vallúspolitikát inaugurtilttt az egy
emberöltőnél régibb és kipróbált rendszer ellen, megfeledkezett arról, hogy az ilyen intézkedés nem idei~lenes jellegii,
mint a vallásüo-y akkori vezetése. Ez az eset fenyesen bizoa
.
. .,lt
nyítja, hogy milyen ingatag talaJ az,. melyen .. a. rec.~JPJ,a
izraelita felekezet kormányzata nyugsz1k. .A lnUon torveny
{tltal nem biztosított gyakorlat váltako2ó ministerek ötletei
által megváltoztatható és az egyszer megadott kegy nehezen
vonható vissza és kedrező esetben is hosszu id(írP odúzza el a
végleges rendezést.
Ha már most egyéni -~emü-.egen ;ít nézzük a dolgot.
csupán azt mondhatjuk, l: 0 gy meggyőződésünk szcrint a hazai
zsidó pártok békés m(·gegyezése soha~em kec~egtetett bennü~
ket sikerrel. Nem azért, mert ettől egyik-músik mag:inérdeke1t
féltette- hisz ezt lehetett Yolna előzékenységgel és áldozatokkal
kikerülni _ hanem azért, mert az úgynevezett orthodox p{trt

or~h~dox

lllagyar-Zsidó Szemle. 1900. ll. Füzet.

megcr.ősít.~tte. ~ me~erő
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lizrles rétegei értizedes agitáczió folytán meg nmnak lllét _
lyezve é::; csökönyösségükben núnden rendet perhorreskálna~
Ha látható és közvetlenül érezhető anyagi érdekek foro"nak
koczkán, akkor, mint annak idején feltünést keltett két"hitközségi per ad oculos demonstrálta, Pozsony is, Nagyvárad is
az untig hangoztatott »külön orthodox felekezet« úl!Ctspontjáról letér. Az utóbbi a felekezeti egység mellett érvelt
midőn a nagyváradi czion-község külön temetőt kért, az utóbb;
pedig~ hogy a haladó községet elüsse a régi község összvagyonából őt megillető részétől, azt állította, hogy a pozsonyi
orthodox község önmagában egészen önálló felekezet, amely
a többi orthodox községekkel sem áll semmiféle kapcsolatban.
Midőn azonban ilyen kézzelfogható érdek nem forgott koczkán, akkor a vastag önzés álláspontjára helyezkedtek, amely
rö,idlátásuk folytán a külön felekezet hangoztatásában jutott
kifejezésre. Egyébként sok község alkalomadtán az elvi álláspontról letért, de csak nagy ritkán magasabb szempontokbóL
A felekezeti közviszonyok ily szomoru állapota mellett a
szebb jövő, amely a törvény által biztosított önkormányzaton
épült volna fel, csupán szép remény volt, melyet a "jobb belátásból fakadt kivánság táplált. Ez a halavány remény most
még halványab b lett, a délibáb távolab b helyről káprúztat.
Hop;y mi fog történni, nem tudju!{. Kivánatos minclcnesetre.
hogy a modern zsidóság a fent érintett rendelet huszárvágása
után saját ügyeit az ú. n. orthodoxiára való tekintet n~lkül
rendezze. Belső megszilárdulás által a hazai zsidóság összes
köreiben fel fog még ébredni a vágy az egységes szervezkedésre, hisz együttesen is ar[mylap; már csekély számuknál fognt
is csak nehezen védhetik meg a közhatalmakkal és a társadalommal ~zemhen elismert jogaikat. De ha ez a JObb behít::ís
bOitasern ebredne fel, akkor is az egész felekezetre üdvös
l1atású lenne a mintaszerii belső berendez~s, mert példája ,í]t,1l
őnkéntelenül hatna.
A hazai zsiclósi'tg kehelében órii'tsi kultur- és társadahui
különhségek léteznek. Ezek nagy tényezői az ideo-cnkedésnek.
Innen értlwtű rC.szhen, hogy a hazai orthodoxi: egész má~
jelenségeket, uwtat, mint a németországi. A vall:iso~ gyakorla_t tc,lmlteteb~·n a nc;met<'lm,;l Hu'g szélesebb űr bítong, wint
nalunk - lnsz ott niiH.:sc•Jwk »orthouox« kiiz-;l>gek, !,ol egy
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bolt sincs zárva szombaton - de egyenlő müveltsé"'"el bírnak minclnyájan és a zömének társadalmi állása is nab: .·: 1
,
< b}J•t Jan
azonos. ~s csakugyan azt l{tttuk az utóbbi években, hogy az
».A.llgememer Verbancl«-ban egyesültek polgári jogaik me"'véclésére, a »Vereine fi.ir jüdische Geschichte und Litte~atur «
€gyletekben a zsidó szellem és érzés felébresztésére és fejlesztésére, a »Gesellschaft zur Förderuug der Wissenschaft des
J uclentums« társaságban a zsidó tudolll<1ny előmozdítására, a
»Eilfsl'erein der deutschen Juden« szövetkezetben az üldözött
külföldi hittestvérek támogatására. Nálunk a helyzet az ho.,.r
az ú. n. orthodoxok és kapcsolt részeik azt se tudják. !;ogy"~
zsidó tudomány mi fán terem és a »zsidó történet és irodalom« kárhozatos uj ismeretek Egy diplomás ember, ki eg)
zsidó thémával foglalkozik és a fővárosból került Pozsonyba.
kétségbe esve írja legujabb an onnan, hogy ott a » saszon «
kívül semmiféle zsidó könyvet nem oh,asnak és ilyenek nem
is léteznek.
Ha van közös szellemi érclek akkor az emberek egyél>
érclekeiknek közösségét is felism~rik: Sajn{tlattal kell konstatálnunk, hogy hazánkban a felekAzeti kultura ily kapcsokat
még nem teremtett meg. Tudásszomjtól íizve közelednek hébehóba orthodox rabbik is, de csak - suttyomban, mert félnek
az igazi vagy úlfanatikus kartúrsaktól.
JI.Iindez arról győz meg bennünket, hogy a Imitura
anyagi és szellemi intézményei az idők folyamún meg fogjúk
teremteni a közös kulturlevegőt, ez pedig azt a közüs kapc~o·
latot, amely közös czélok értlekében a valhísi igaz vagy képzelt
chfferencziúknak félretételét lehetől'é teszi. A kultura clleni
álláspontot lni nem helyeseljük ugyan, de értjük. Tudjuk
az~nban azt is, hogy az ellene Yaló küzdelem Iliúba való és
egesz bizonyosak Yagyunk abban, hogy a legsötétebb }lár,1lllaros
, . l mulm lega la'b b rs
. ott lesz, nunt
. P oz-.;on,r,
p ' nél~
l<my e1Tbzec
olzsony pedig ott, hol - de nem akarunk oszt[t],·ozni. Szó''a
.
J
;'t)l : hazar zsidó~ág összes körei konzenati1 nye!Yen . c ozatul esnek a kulturCmak E feltm·tózhatatlall heöziinh:,
'1 ~'1'a lnat; . 'cll 11ogy késztesse frlckezetünk!'t, hogy a zsidlí mlth1
Jll'di ' lttodern kultum kebl'lén hl'liil szot·ítson ht•l,rd. Ezt
'>égc•g lll<•gtelwti, llll'l't manaps:\g a ralJ.is legnagy<>hh el!Pnll<.>Jn a tudüs, hanem a tuda tlans;íg.
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Nok sarat dobnak hazánkhan hol lesből hol nyilt
'] ,
f , fi ,
.
'
an arra
a ne 1any er ura, bk nálunk a modern zsidó t d , '
1
zú.szlaját lobogtatják :JIég többet és méo- egvebet is ; o~any
. ,. l
.. ..
.
,
o
J
o1)llanak
ICaJn <,ha a kulfohl hangos elismerese hozzánk el nem l t ,
'
~~~
az : l antas maganérdek haragos elöretörtetését meg nem áll'~
tana. De azért bármely oldalníl szemiéijük a hazai zsidósáo- bell"
ügyeit,_ arra a ..m:ggyőződé~re jut_unk, hogy csakis a ~ode ~~
tudomany eszkoze1vel é~ modszermvel fejlesztett felekezeti kultura képes bennünket a jelen zUrzavarából kivezetni és e
bb ... " l . ' l k .
gy
sze
JOYO a ap]at era m. Zunz majdnem száz év előtt a zsidó
tudomány elismerésétől várta polgári jogaink elismerését a
kiihilág részéről. Hasonló, vagy még több joggal várhatjuk
ettől a tudománytól, hogy saját hiveinket fogja elvezetni
Yallásunk jogainak elismeréséhez. Ennek szélesebb körben való
terjesztése meg fogja teremteni a zsidó öntudatot, a mely sajno~, a müveltek között oly gyakran hiányzik. Nemcsak a
kegyelet, hanem az önérzet, a multak ismeretéből fakadó jogos
és szilárd önérzet, erős kötelékkel fogja öket vallástestiiletünkhöz füzni és lelkes fiaivá nevelni. Az utat, melyen haladnunk
kell, a történeti fejlődés láthatóan jelöli ki és erre minden
akadály és minden áldozat mellett tudatosan kell rálépnünk
és rajta bátran haladnunk

1

TÁRSADALMI SZEMLE.
Az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő bizottsága február hó
14-én ülést tartott, melyen jelen voltak: Kohner Zsimond,
Hahany-Dentsch József, dr. Simon József, dr . .1.lfezei Mór,
dr. ~lfezey Ferencz, B()schán .Jakab, dr. Bánóczi József világi
<~s a következő rahbi-tagok: dr. Kohn Sámuel, dr. Klein 1\fór,
dr. Sztdon Adolf, dr. Neumctnn Ede, dr. Steinherz J alm b,
dr. Fischer Gyula, dr. Kecskeméti Lipót és dr. Hevesi Simon.
Dr. Koh1~ S~tmuel alelnök az ülést megnyitván, meleg
szavakban eml<'kez1k meg 8chwei.r;er :Jlárton, a vezérlő bizotts~g elhunyt e~nökének l>rclemeiről. A megürült elnöki tisztsegre egyhangulag Hatvany-Deutsch Józsefet választották meg.
A választás általáno~ örömet keltett, mert oly fúrfiú került a
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bizottság élére, ki egyéb nagy érdemeit{)] elteh-intve, a rabbiévek óta nagy szeretettel veszi körül, annak
mü1clen ügye iránt érdeklődik és növendékeit már eddig is
hathatós pártfogásába vette. Beszédében, melylyel az elnöki
széket elfoglalta, megható szerénységgel azt hangsúlyozta, hogy
őt e kiváló testületben csupán az atyjától és nagyatyjától örükölt zsidó tradicziók támogatják. Ezeket kivánja gyakorolni és
fejleszteni. Nagy sajnálattal jelentette ezután, hogy dr. Simon
József, az intézet egyik megalkotója és lé tesülése óta a vezérlő
bizottság titkára és lelke, e tisztségről lemond és ezen elhatározása megmásíthatatlan. Helyébe dr. Mezey Ferenczet
ajánlja, kinek képességeit és ügybúzgóságát a leghízelgöbb
szavakkal emeli ki. Az elnök javaslatát egyhangúlag és nagy
lelkesedéssel fogadták el, mire clr. :;\lezey néhán): lelkes szóval
köszönte meg a kitüntető bizalmat. Erre az újjászervezett tantigyi bizottságba megválasztották elnöknek dr. Kohn Sámuel
rabbit és tagokul a bizottság összes rabbi tagjait és clr. Bánóczi
Józsefet. A könyvtári bizottság elnökéYé szintén clr. Ko h n,
tagjaivá pedig clr. Fischer, clr. Hevesi és dr. Bánóczi lettek
megválasztva. Ezután elhatározta a bizottsúg, hogy Sch,reiger
Márton elhunyt elnök érclerneit jegyzőkönyvbe iktatja és emlékének megörökítéséről az orsz. rabbiképző-intézetben alkalmas
módon gondoskodott. Végűl még egy ad hoc bizottság tanügyi
javaslata tárgyaltatott, melynek kétféle jaYaslatai elvettettek.
képző-intézetet

*
Hivatott olelalról arról értesítenek bennünket, hogy az
1863 óta a saroksári-utcza 33. szám alatt létező imaháza t
az épület közveszélyes állapota miatt a hatóság Lezáratta.
A hozzánk érkezett tudósításból idézzi.ik a kö\·ctkező részletet:
»l\Iost pedig a kerületi zsidóság, azok, kik évti7edeken lit ott
végezték núndennapi ájtatosságukat, a környék árvái, kik ott
rótták le elhalálozott szüleik iránt kcgyeletüket, 8zámos intézet
ifjüsá~a, a mely ott tartotta szombatonkénti ifjúsági istentiszteletét: mindannyian várva-várják az előlj:.'lróságnak sürgő~
intézkedését, ,. Ferencz- és ,J ózsefvúrosi zsidósághoz méltó
templomnak felépítését. A hívek, kik az inun:ír bezárt imahúz
:lapítása óta. legali"Lbb tízszercHen mcggyarapodtak. a legnagyobb
aldozatra kéKzek. A kerületnek músodik templomegyletc. a
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reJJH·tr-utcz~í.han lt-tPzéi inmh:í;mak hívri Ífi esatlalwztalr a
· '•tő lltoz:.r:domhoz, hogy v~íllvchr l'"yesiilt erővPI tegy~k lel
·
•
•
•
. ..
:
"
H
Y<· az
mt l'l.mt·ny letre]ottrt. ::\I1helyt az akczió megindulna: _
,
'11
.
l
l
..
l.
.
.
ll
l,t
pe· 1 a 11 a1. e o Jaros:íg egy te {(•t P czélra kisaji"Ltítana 1
_
kiinn_yii f>zerrel lchetm· a templomi ülések cladás~t által .
. . .
l
flt,
1'111 ti',.; re sziús1'-ge~ költségeket előteremteni.
N em is Hzólunk
arról, hog} mi az tíj Ílltézményt épp úgy önnön erőnkhűl fl•nn
fogjuk tartani, miut a régit és ez hozzú fog járnini a hitéletlll'!< hatalmas fellenclítéHéhez. ].\{ert egy új vallásos központ
liu•gtcremtl-sével a régi tagokat, a kik távol lévén a központtül, ecl<lig a vallásos életheu réRzt nem vehettek és lassanlns-,an mint holt ágak letörtek a felekezetnek évezredes fáj{trlíl, vissza fogjuk hódítani; és új tagokat - belevonván őket
a felekezeti ügyek intézésébe - fogunk megnyerni.«
~finuen felekezet el~ő kötelessége, hogy templomot tartson
fenn a hívek számára és nem szenvedhet kétséget, hogy a
fenti ügy sok livi vajmlás ut{m <llilőre kerül. Negyven esztendő
utún, mely idő alatt a fővárosi zsidó lakossá.g megötszöriil:ődött,
lÍj tempiolll fog épülni. Béc::; és Berlin ezen idő alatt számos
IÍj templomot emelt, mert semmi scm oly veszedelmes, mint a
hívek leszoktatása a templomhajárásról. Hogy ennek mi a
vl-ge, min<lenki köunyen kitalálja. A felekezeti életben egyéhirúnt a templomépítrs min<len tekintetben a leggyümölcsözőbb
lll'fl'ldetés.

.

*
meg n n::~.pilapokban a foly<í év
bécsi egyetemen a héber éR szir
nyelv tanára, i)reg korhan m<•ghalt. Két héttel később ngyan(·sak a napilapok küziHték, hogy a puritún <~letlllódjáról
hírl's tudós vagyomt felPtt a bécsi törvényszék megnyitotta a
c;sl)döt, me ly alkalommal napfényre kerül tek a következő <;rdekes adatok: Biokel Illiuden vagyona öt korona készp(onz, egy
hét korona ért!~kii ezüstöm <;s harmincznégy koront'ct érő öltözet
volt. A butodtt 1:3 korona 35 Jilh;np becsülték, mert ;t profl•ss~.:m· al bérletheu lakott egy hónapos S7.übában, csak egy
s~:ekn'ny és egy h<Jriind 1olt az öv<'. Könyveit 1200 koronáral
vették fl'l :1 lt'ltárba. l•:z;.:d szemben tartozása: iitsz(L;r. korona
a lak:tsadón<;j:'mal;, <'Z(•r koron:c <·gy unokaiicscsl~nl'k, nki Salr.-

,\pní hir jelent
~'lej<~u: /Ji.ckel Gnszltil',
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hurgban orvos, és jótállás révén vültótartozás 380 korona.
A koldusszegényen elhunyt tudós tizetése a bécsi egyetemen
gfiOO korona volt évenkint. Bickel, ki 1883-han Inshruckh::tTl
mint jezsni ta élt, egyike volt azon három híres keresztény
t dósnak kik a tisza-eszlári per alkalm:hal a vénúd Pllen
u
'
l"
.•
nyilatkoztak. A másiJ( ket~ő Deli tzs.ch l'~erencz 1pcse1 es
:Xöldeke Tivadar strassburgi egyetenn tanar volt. Dehtzsch
ré meghalt és fia D. :Frigyes az assyriológia nevében ostl·oa zsidósúgot. Nöldeke, ki vil:tghírnek örvend, csak az
imént ünnepelte 70-ik szi.iletésnapját és nyugalomba mnul.
A keresztény tudósok szakvéleményét követte :sok keresztény
11irlapiró hangos vt'cdja, hogy a zsidó~ horribilis összege:kel
vesztegették meg a szakvélemény szerzőJt. Hol vannak - kerdjiile most - Biokel százezrei? A zsidók ellen furg~lomba. h~zo~t
vad hírek hazugsága mindig ki. ül, csakhogy, saJnos, keson es
az :,ldozatai nem támaszthatók fel Wbbé.

m~lja

*
A zsidóságnak a keresztes hadjáratok és az 1648. kozák
felkellis idején sem volt több martirja, mint a közelmultban
az orosz birodalomban. A katasztrófa tt vilúg zsidóságúnak a
felét érte, mert Oroszországban közel hat millió zsidó él.
A vligtelen szerencsétlenség a kulturorszúgok zsidi!S:tgát f~·l
rázta és tehetségén felüli adakozásra birta. De az l'gybPgyult
milliókat _ talún tiz - a pillanatnyi nyomor nyeli el, mert
n orosz tönkrement exisztencziák megszámlúlhatatlanok <'s a
Rzenvedett anyagi kárt egy milliárd koron:cra becsülik. A haj
nagysága nemzetküzi tanúcskozást tett ~ziikségessé, a mely
l''rankfurtban gyiilt össze. Hazánkat, hol a se~élyakczió élén
Hatva11 u- De utiich József, az Alliance magyar elnöke ül L. az fí
kiv:.'m ·úgúra a konfcrenczián dr. 1lfezey Fercncz, az orsz. n·o~~<l
titkára, képYiselte, ki a tan:ícskoz:íshan (o]énk részt 1ett :"
az únák ügyében liletl·e való j:naslatot tett, amely ntPgralosulá~ra Yúr. A tanácskozás több napig tartott. melynek
eredménye a helyzetnek megfelelő IHltáro;.:atok :alta~. . E~y
mCtsik konft•renczin Brüsszelben gyűlt össze J<Lmtar ho \t•gen.
l•Jzt a czionistúk hirták ();;sze és az AlU. és az ICA. kin;teh'vd az iisszes zsidó j 1ítékonysági ,és ef:(yt;b szern·zctd. k<;pviscltették magukat. A zsid1ísúc; hd)'I,Ptt;t vilúgított:ík lllt·~ lis
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A napi sajtót bej:í.rta a hír, hogy egy zsidó fcstőt
(Bihari), ki a budapesti zsidó körllázhan betegen fckiidt
felesége ugyanott egy polgúri ruhában becsempészett katholiku~
pap által megkereszteltette. l\fidőn c sorokat ü·juk, nincs
mótlunkban a valódi tényállás részleteit megtudn unk, de akármint
tiirtént, a felekezet ezt a rajta esett sérelmet hallgatag el netu
türheti. A struczpolitika, mely a fővárosban rovásunkra üzött
praktikákat éveken át elnéztf', mérges gyümölcsöket rrlrl.
A jog. melyet nem követel az, kit megillet, nem jog és l'égcredményben minden jogának megvetésére vezet. A szóhau
forgó eset minden jogtisztelő embert felháborított. Vajjon mi
történnék, ha egy zsidó pap álruhában a római kathoL hitkiizség által fentartott kórházba lopózkodott volna be és a
kath. beteg müvészt »megzsidósította« volna? ,Jaj!

1TDO}fAJ\Y.

.J ó régen sürgetik már a zsirlrJ rf~gis(;gek tüzr·t<•s és relHlszeres feldolgozását. Fájdalom, mi nfledclig jámhor fíhaj bís mara eli.
Nem akadt gazdája. Az úgynevezeit Ju:óPT archiiologi(tk ralamelyest pótolJák ugyan a hiányt, dP rzrlt nelll igr·n ('.riink '"li•k,
a mi szübégünlwt nem elégítik ki. 1Uu· csak azf~rt <,rm, IJJC•t't
ezek csupán a bibliai korszak szakásainak <'-s int<;zméuyc·inek
ismerterését tüzték maguknak feladatokul és időbeli kf.n·tiik
legszélsőbb határa legfeljelJb Haclrümusig terj<'d. Aflat:.ik:tt,
llíreiket a szentíráson kívül az apokrifúkhöl, f~vang<'-licuult•íl,
Jozeiushól és Filából merítik. A midrás és talrnnrl »ü·ng(~n:t~
csak part mentilten járják meg, ahol a víz sekély f:s küliínií~
veszedelelll nel!l fenyeget.
lJjabh időben azonl>an egyik-másik hrc:;zt(ny turltís a
sík tengr!rrL· is kiszáll, de iránytű l1ijj:in elü;vc·d vagy úlou,rnt
jut. Minclazonáltal ff;lö, hogy korán-késc'íu (•zt a terlilf'tf'f i~
ellródítjúk Wlünk, úgy hogy saj{Lt otilcouunldmu is idf')Sf'IH·k
leszünk. Yan oku11k tartani attfíl, hogj a zsid<í arcliiiologiával
is úgy járunk, lllint az exegezisseJ : kik 1 alah a we'i"rl'i V(J !t u uk
a világnak, Ju ost tanítványaiJildtt>z járunk iskoWw. Pt·dig llf'kiink,
a biblia (~S talnmd népének s mC>rt S··· ·:tt>~·s j'':i"J' r-N,- ·:c·:·
kiiliinöskc;peu n<>künk, magyar zsid<íkuak bt·<· iildhr·li kiit<·les~t-.giiuk, s(it va!físúgos c;lf·tszükségldiiuk, ho~y irodalmuukat,
t~r~<~nf•lmüuht fült:!rjuk, wultuuk iíssz<!S c·rnl<;kPit bozz;íf,;rll<':c:v(~ iegyiik,
vagy legahibit JH•JJu·,ak
,zaktud<í okuak,
'•fh(•!n.. a JrrÜH·li 7.sidtí nugyköziíw;égtr<'k i,.
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Urörrund kö~zijntiink minckn
JWCzi:J.Ji, rnuuk:ít, uH•ly
<:tnlf'k a r·zc:lmtk. }udtár f·sak ];iizrd n.> is ,íJ] ~Z<Jlg:ílatük111.
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Ilyen Büehler ,J. érdekes, alapos értek ezése a hajnyínísröl a
1

semitáknúl. ) )Iunkájának Yezérgondolata, hogy zsidó házasságjog >;zC'rin t is a házasságtörő asszonyt avval is infamáltál·
hogy feje hajút lenyírattálc Roppant olvasottsággal, eleve~
kombináló képességgel, mélyen sz[mtó elmével igyekszik ezt a
derék tételét bebizonyítani. Merem állítani, nem nagyon sikerült. 1Iióta büntetőjogi autonómiánkat elvesztettük, az az elv
jntott érvényre az uralkodó gyakorlatban: i"' NStt' i'ltl;l):l i'::J~
,,-.il;, büntetések kiszabás{Lb::m és alkalmazásában nem köti
magát a bíró a tóra tételes törvényéhez, hanem a kor, a helyi
viszonyokhoz, az eset súlyos vagy kevésbé súlyos voltához mérten
fenyíthet és büntetbet szabad b elátása és jó lelkiismerete szerint.
Elriasztás, egyházi fegyelmezés czéljából éltek is evvel a kivételes joggal bőségesen. Egy gyilkosnak kitalatták a szemét.
A szombat könnyü megszegéseért példaadás kedveért megköveztetést ítéltek. Egy izgága verekedőnek leviigatták a karját.
~Iá~okat közszemérem megsértéseért, erkölcstelenségért megkorbácsoltattak
De ezeket és a hozzájok hasonló fajtájú megtorlúsokat
csak szükségből, szórványosan és kivételesen alkalmazták s
solúe voltak általában dívó, jogi tudatból folyó, tönényen
alapuló intézkedések. S íme, még ennek a kivételes törvénykezésnek példái között sem akadunk még nyomára sem annak,
sem a talmudban sem a midrásban, hogy valaki, valahol a
hütlen asszonyt hajvételre ítélte volna. Ez olyan argumentum
a silentio, melyet german, ind s arabs szokásjogból szargalmasan összehordott analógiákkal sem lehet agyonverni.
Való igaz, a nagytudású szerző is csak a talmud utáni
irodalom egy híradására, jelesen egy gáón és Simon b. Oemah
Dtí.ran egy-egy döntvényére hivatkozik, de nem volt szahad
ebből a ridegen, elszigetelten álló kivételes esetből ilyen meszszemenő, általánosító következéseket levonnia. Ilyen eljárással
bútrfln állíthatta volna, hogy az orrcsoukíti'ts is az adultl?rinm
szokásos megbüntetése volt, mcrt .Aser Askenázi tekintélyével
b"tmogatott egy jóvúhagyús végett eléje terjesztett végzést,
melyben egy házasságtörésről vádolt asszonyt arra ítél a bíró,
') A Büchler. Das f:>ehneirlen iles Ilanres als f:>trafe der Ehehrccher
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i)rök elcsufít(ts czéljából levágassák az orrát. Az efféle
]Jogy
d '
t l dl
h
h ..
elriasztó büntetések ere ~tet nem a a m~1 Jan, anem a ·or~et befolyásos szokásmban kell keresm.
niJe· f'azna·,
k
·
Osakhogy a legismertebb ra ll·
J Jim·1ws tk'
e m t'l
eye·k IS
'Inek az ujítás szemrehányásától. Hogy a visszatetszést, melyet
fe
. 'k epen
,
' . 'l
döntésök idegenszeri.isége ke l t, nem1
eny l u'tse'k , anal ogw'
t tn néznek, czélzásokat, utalások at ker esnek a talmudban.
ua tett Simon Durán is. S szerencsére..a P'k'd'
Igy
Ir e r . El'
. 1:ze~·
14. fejezetében bukkant reá egy szentencz1ara, ~~lylyel ~el:unő,
a talmudi jogszokástól elütő ítéletét megokolm, 1ga~olm tor·ekszik. S mert ez az adat az egész bizonyításn ak sahens pnnctuma, érdemes közelebbről megnéznünk ezt a helyet és tiizetesh
tárgyalás alú fognunk.
. .
Simon Duran responsumában III, 191. az 1dezett hely
11
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A Pirkében azonhan a mi kiadásaink szerint ez áll: ,,~:~o~S i•1 '1
NSN :mN nn'.l"' ;,;'Nl s~N.::J nol.::J"' mt•N~ - - - m"', n1'?'p J:t•n
Ebből az egyb evetésből legottan észre venni, hogy a czitatum
nem vá()'0 össze az eredeti szöveggel. Az első feltünő eltérés,
a Pirké ezt a mondatot n•S•S.::J ·vtt•
Ezt Büchler is konstatálja, de hozzá tesZI, hogy S1mon Duran
szöveO'ében szükséO'képen benne kellett hogy legyen, mert sehogy
o
o ezt a clöntö bizonyítékat csak em l'k
r;em valószinü,
hogy
e -~zet lJ o"l
idézte volna, s máskülönben sem tudná, mire mutatna nssza a
~l'l1N ,,nS.l"'. Rút ez vajmi keveset bizonyít. Büchler maga alkalmasint jól me()'nézte a Pirkét s mégis azt mondja három ízben:
"Unter den zehn Flüchen, die Gott als Strafe - ausgesproc:hen
hat«, holott a Pü·ké csak kilenc·z :"ttkot említ. De előtte leheget t a
talmud (Erubin 100b) párhuzamos kijelentése mSSr: •t:~J.'-ról és ez
került tollára. J óformán ilyen úton került a
-).·t:• ns,,-:t:•
Durán idézetébe is. A másik kifogás sem nyomósabb. Az 1ii1N egy,zerüen :"l!t'N·-ra megy vissza. A kifejezés egészen korrekt Yoln:t
s megfelelne a bibliai ;"JttN• i'N ,,ii,.ll-nak.
.
De én <;ppen az ellenkezőt állítom, azt, hogy a
i'".,·S;:, ·;t;• nem is lehetett a Pirkében, mert rz már a fJZ(::l.~:
átok volna, holott a Pirké kifejezettPn és ismétC'ltPn csak ,.,t:'
i"'~'?Sp-t említ.

m;1~

ho~y

.ns,.l~!tl ~em isme~·i.

,,.,.,:l

_.-s,,-:

-!.,.~.
A második eltérés. hogy a n•sponsum ·.......
, .,_ ,•.. ,.,,
_, mond
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a szöveghen pPdig n~;m :-:S:-: ,,,,N ,,n~~~ ,"!;'Nl áll. De mit J·el
·
ent
ez n, nl:i~ N'-,N WN nn~~~ ;,;•:-:1? Azt-é, amit Büchler mond.

»dass :;ie-- nnd alle Franeu ihr Haar- - - - nur schneide,~
dürfen im .l!'alle des Ehebruch:>? « N ur schneiden dürfen! Hogyan
hút a kopaszítá~ kedvezmény, ékesség számba ment, a haj meg~
hagyá a, megnöveRztésc ellenben büntetés és á tok volt? Átok
mikor tt talmud korabeli asszony - a férfi is -- a dús haj~
zathan, a ~ürü kontyban, a hosszú fonatokban látta a női fej
legnagyobb díszét? Továbbá: eltekintve attól, hogy a •"ll;)r" szó
tcrje<lclme sokkal szükebb, semhogy a házasság törés jogi fogalma
egészen elférne benne, kérdem, ki nem nyírhatja le haját? az
a"szony? ő maga önön magának ? Majd bolond lesz, hogy sajátkezüleg becstelenítse meg maga magát. Pedig l/'11N nn~~~ ;,;'Nl
szószerint ezt jelenti. Ámde minek itt a szót szaporítani. Röviden: 1l"llN iii1~~~ vagy összevonva 1/'1i1~~~ helyett 11'111-: ;,:,~~ vagy
l/'1"J~-t k ell olvasni. :Thiinden kérdés, minden stiláris darabosság
egyszerre elenyészik. /'11jl~ N~N l/'11N ,"!~~~ ;'l;'N1 ~:lN::l n01::l~ o"llt>N,.
A. n01::lr"-val szemben áll a ;,~~~. Feje be van födve, mint a
gyúszolóé és nem takarja fel, csak ezédaságbóL Mert a hajadon
fej - ))1-~ t!•N- - volt a ledér asszony ismertető jele.
Nem Simon Durán bizonyítékát akartam evvel devalválni.
Igaz, nem czitál híven és szabatosan, emlékezetből, eszmetársulás
útján, másunnan vett anyaggal toldja meg idézetét, de az kétségen felül áll, hogy ő NiS~~-t ohasott, mert erre alapítja
végzését. Osak azt az egyet igyekeztem kimutatni, hogy sem a
talmudban, sem semmilyen midrásban nincsen egyetlen egy
adat scm, mely az t a föltevést akár közvetve, akár közvetlenül
támogatná, hogy a házasságtörő asszonyt haja levágatásával
büntették volna meg.
D e n emcsak a kész ház kelti-köti figyelmünket, hanem
az állvány is, melyet a szerzö oly mesteri módon összerótt, hogy
házát felépíthesse. l!-,őczélja volt annak megbizonyítása, hogy a
házasságtörőnek hajvétde a talmud korában is ismeretes és
szoká.shan volt. Hogy az egész talmudi irodalom nem említi?
Szándékosan hallgat róla. Készakarva, czélzatosan iktatbt ki
bünfenyítő rendszerébőL Talán azért, mert a halálos büntetés,
mely házass(tgtörésért lcijúrt, minden más megtorlást, bcesteleníi<~st kizCtrt, absorbc(tlt. Dc hiszen a föbenj(Lró bűnökben Y::tló
türvl>nykm:ést jóval a másol'lik kir(tlyság összeomlása előtt a
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rómaiak bitorolták el, miért nem alkalmazták, mondták érvényben

levőn ek legalább a hajnyírást? ?.Iiért türték, gyakorolták az
ostorozást? De nem feszegetjük tovább. Az író annyi talánnal
alkalmasinttal sánczolta körül áJlítását, hogy nem igen lehe~
falnak szorítani és alaptételének bizonyosságát ~zámon kérni
tőle, hab{Lr ez volt a végczélja.
Hanem, hogy végezéljához eljusson, új csapásokat kellett
magGÍ.nak vágnia és a zsidók hajviseletét általában értekezése
körébe vonnia. K ét fejezetet szentelt ennek a kérdésnek. Egyikben
a nő, másikban a férfi hajviseletét tárgyalja bámulatos alapossággal és tudással. Avval az állításával, hogy a zsidó nő
sohasem nyeste, rövidítette a h aját, elvetette ugyan a sulykot.
A Pirké idézete, amint kimutattam, kopasz bizonyíték. Még
kevesebbet ér a 1'1'~'~::l ,)Itt> n~iJ~. Hogy n?il~ nem jelent fonást.
hanem növesztést, egyszerüen kiderül rsw~ 0''0"1:l-ból (l")! 2b)
:m;:, ":))It>. A. nöszellemeket, kísérteteket, és boszorkányokat hosszú,
dús hajnaknak képzelték 1) Göthe is ilyennek mondja Lilitet
Faustjában, de ebből még hol következik, hogy a zsidó asszony
haj ához olló nem ért soha~? Azt azonban bizonyosnak vehetjük,
a zsidó asszonynak is disze volt a hosszú haj. 2 ) Ha tulajclon
haja kurta vagy ritka volt, vendéghajat, parókát viselt vagy
más ilyenfélével pótolta a hiányt.3) Haját az asszony megfési.ilte.
elválasztotta, sütötte, megfonta, hajjal, szalaggal fonalszállal a
végén lekötötte, tekercsre, kontyra gömbölyítette a kupára, hajtüvelletüzte, vagy körülpártázta fonataival a fejét azüín lefogta,
letakarta a korát megillető reczével. 4 ) A. kusza, boglyas hajat

---

1) Jer. Sanhedrin VII. fej. végén n•))tt>i Nl"IJ.I'Sp::. poN Nn'N Nin.

') A muukában idézett helyeken kíviil utalok a következökre:
Éka r. II, H.: )1'1lN r.:•·,;:, 1';'11 j;'1'010 '::Jjl:l j;,'-)1\!1 :~:P~. Jer .• ~~tubó.t
v. feJ. végén: o~on :l;):l ;,~)!!!':l ;,-n~·p n•,iNi NS ON ',..,1\,:l ;"IN N. BeL
24 a: ;,,,ll ;'lit> N:l -))w. ::'llikváot v. 5 : ;,·~::. n"~)) t!' ;,;n;. Sabb. 128 b :
;"Ii)IW:l nm:lnS j~lt' ;,\!'N;, nN':l~. Eka r. IV. l : ..N~1 ;,·~·t:• .. ~c•;t:• ;,::
;,::.p; ON •;:,1 ON ·;:,';, mert a hosszú haJ volt a :no 1smerteto Jele. J ·
Sabb. VI, l : n"l1:l'))~ 010,"1 ::.;l::l ;,·))!!' n•t:•1p ?m~~ ni-1' N';"Il!' ,it:'N.
Sabb. 112 a: :"l~))w ~li non nt!'N.
") /'1'"1::l; nN'O, ;'1~'.:, n;':l:l, ~l::l:l, Nto~1:lp, i'-p1~ l. A.ruk.
') l\[ikv>uít IX, l : /'1';:l;, 't!'Ni:llt> r11))1.:·m j•"llt'O 't:1i11
't:1i1.
Sabb. VI, 1. Rasi: ;'l"i))tt> ·n:l /'1))~ 1 ptv. A pogányok máskép fontak haJ~
kat. Men. 42, a: 'N~,Ni Nl/'1'.:1l:. Cant. r. I, 4 : ;,nr;,~:~ N'.il!':l NiWN N,;,
;,S N'n ~'lt'::lli ;'1'":1/'1N~ ,"!.))\!'. Sabb. 60 a: n-~~N ;,c•N ;,:1p; ;,;'Nl!' t:n~::.
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csepiiuc•k csúfolták. ) A haJ'fonat uev<• ~1'1'1J'J'• ~1'1'Pl.,..,... "il'"
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1
az a<;sz,:ny felbontotta hajM, gondozatlan hagyta, 3) dc lenyírn,
4
nem uytrta le. ) A testnek gondozása, csinosítása nemcsak az
eWkelö, jómódú. hane~ a sz<·g~~nyehb körökben is általánosan
el volt terjedve. 5)

Ez a csinosítás

főképen . három mű vele t ből

állott: az

fe~tésc ,,-w, a szem festéHe ?n:~ és a. haj rendezéséböl, foná~áhól és kenéséböl vagy festéséből ,,~ és ope. Ez annyira. hozzá
tartozott a nő természetrajzához, hogy egyszerüen, 1lÜnde
11
tüzctesh meghatározás nélkiil o·w; ·~·~·~n-nak mondták. A c~i

an.:z

nosítás PZen három miiveletrre ezélaz .Tozefus i~,6) midőn a
.Teruzsále111 ben rakonczátlankodó bandák szemérruetlcnségeiröl
jelenti, hogy piperézték magukat, mint az asszonyok, fésülték
hajukat, kenelőzték magukat és fe~tették szemeiket. Erre utaltak
a rabbik, mikor r. Zérát ordinatiója után avval köszöntötték:
o·::-·~ ~s, p-~· NS1 Sn~ N,, 7) Ha az asszony nem szépítette
magát mcsterségesen, alapos volt a gyanu, hogy férje már nem
törődik vele. 8 ) Büchler üp!:l-t conser1uensen az arcz kendőzésére

,,-;;t:• öl: npSin .öl-;;W
Xahmani ll-en. 38, 15.
1

1

.1~.

Kélim XXIV, 16. XXYIII, 10 :

.1~.:10.

Y. ii.

Xazir jn~~ "'~"';~.

') Saub. 95 a. Abot d'r. X. IV fej.: N:"\'";.:1 N,;·;;~pS j'ii ? .:·,, ·;·;.:~.
1
TanLuma ed. HulJer 86: N•i";~ Nil~'1"~ j'-ip N•.:!-),".:1. Népetimilúgiás
szújáték, 1nert ellenkezője. a haj felbontáRa -ne. :\Iind a két kifejezés az
építés kiíréből vétetett.
') A munka 109. lapján i<lézett helyeken -;;w -no sehol s~m
Jelenti •die Entblössung des Haaresc, hanem csak a haj felboutását.
Xed. ;)Qb: jöl•-;;w 1•Sv "•i'~ 'W;•N '"l'l0'~1 1.V B.asi következetesen (·s
helyesen •·,;•: •tp;'N-t a feleségre érti, de helytelen, hogy iJ"'O-t tt•~,;-sal
a<lJa vis~za. A haj tépé<;e nPm a gyász jele, hanc·m miJI(len szcrtelc•n
fájdalom kifeJez~se. Ezra 9, :J. ,J er. ki d. I. 7 : '"".:!nS 1j'!:ll: N;l;l:öl :::•
rr~•-;;tt•::: j"W~il~ jii,;•S N~1 N'M~ ~;; j"~"j' j'1i.1 1:l jl:l'W;~ j11p::::.
') Hzc·m. Y II. fej .. Josefus Ant. J V .. 8, 2:3. nem a maga korábau
eli vó szok!tsról szól, hanem a -:-~;n •'"'!:'-m 1 unatkozó parancsot írj~t kiiriil.
•) '\azir 59a. Lev. r. Y. Zohar J\' .. 1~7. Meg. J3a. Sabb. 50b., (J:Jb.
') llell ..Jttd. IV. !J. 10. \'. i.i. Szifr(· IT, 2íW: ~Wi'il' N', C''N:"!

'J lütúb. l7a. V.

ij . . !er.

Szifré l' \!9. NSN

al~ka

levő

~l?'D-t
E~yik

a~ár

') 1-lzifra 7fk. ,Jer. IWtin lX. l l.
') Hab],, 9;)a.
') .J et. Sa,uh. X. 5. Szifra lOe.
') .Tos. Ant. Ylli. i. :3.
') Túr J cl. IHS.
') Salob. 9fía.

){ikkurinl IIJ. :J.

:"ll!' N,, i~ :"!W~ tt•-·::::tt•
c~tt'; "'t:"'tt•:;,~ M~tt'j'j,~ :i;~Nt!' ;,:ic~ l,l"'N .. ft'.
h)

{>rti >> t:lclnninken des (.:Jpsichts«. de ez sehogy &em Yalószinü.
mérr pedig a következő okokból. Azokon a helyeken, ahol a
a tisztulásban vagy gyászban
asszony magatartását
mcghat:l.rozza, 1) csak a ~i1:l és t::p!:-tól tiltja d, a rh~·J-t nem
· enl l't
most > ha D1Cl!:l az arcz festését Jelenb, hogyan
IS
l 1'· "Hr
L> <
' •
történhetett, hogy a haj gondozásáról, a fej szépítéséről, auure
férfiak, nők olyan nagy súlyt helyeztek, teljesen rnegfeledkez~:k
·s a tilalomba be nem foglalták? Továbbá: szombaton a nu a
nem végezhette, mert a tilalmas munkák közé tartozott.
a fonás, máoik az építés czímén tiltja el. 2) De
a
fo~ ás, akár az építé>; kategoriájába helyezzük, csak a haJra, .a
haj fonására, a frizura fölépítésére alkal~azh~tó, ~em pe~h~
az arcz fef;tésére. V an ugyan egy harmadtk nezet ts, melJ <t
c;i'•=:::-t fe~tés czimén tiltja meg 3) alkalmasint azért, mert haJnkat
kenőcoökkel kenték, tinktnrákkal festették vagy fémpo1~oka.t
hintettek rá.4) A nők hajfestéséről a spanyol iskola tekmtelye1.
mint minden napi szokásról emlékeznek meg. 5) . Ez az oka,
hocry ,J oszé b. Hanina meg bontj. a a müveletek ~msnabeh sorreJ~djét és egy czím alá fogja .,.,,lJ-t nt::pi!:l-~el. 6 ) . _
Hajaclon fej, leeresztett haJ a leányt Illette,. annak •olt
üselctc. Magyar nyelvünk azért mondja a leányt rs,. ': _fedetl~.n
föt is hajadonnak A házas asszony, nern csak a. zsz~lo ') ~e~o
tiitte a fejét. A hajviseletnek így aztán szimhohkns Jelentuse~e
is volt. A mezitelen fö azt jelentPtte. hogy tulaJdonosa meg
· e1·ezhető · A , betakart_ feJ
'
• eIa<1'o. meg~z
leany
sorban van, meg
-.
ellenben azt, hogy tulajdonosa a maga felett nllo renclelkez:s
jogát már elvesztette. másnak v;m szentelve, »ura« nm es
gazdája. Ha a ]lázas asszony hütlenségi gyanuL<I ke.ve.~·edett,
.
lekotottnek,
nuntegy
maga demonstra'It n, 1lOg.}._ nel!~ e'r·ezte
..
.m•tcrát
< ~ • : ,
• • '>t
hogy rencll'lkezett mag(tYnl. Bi.mtete;.bul klta~m Ltl~ a fe.Jt'
hogy kiilsö ,-iselete, Lelsö erkölcstelen magansdetenPk bft'-

il)! i

i"

r;•·~: ,,.,.,, r:r;,

') Szan he d ri" :í 8 u.

~'1":;) t:'N":J.

:

~aLb. li-tb.

:\L K. :!Ob.

1l'1:!).\'ll. Ezt a< m"zteleníté:;t
mondjli.k
héberül ~·-~-nak
~
.
'
,
•
• '
akar a fej. akár a te~t feltakanisa forog szoba~:· ~z ~. b~bhai
t:•:s- ;:-;:: litterali.· -;ensusa. Ebben Büchlernek foltetlenul Igaza
.., 11 la,· értették mintlenütt a rabbik is. Ha a tanna má"
'" .
o.
.
.
'
értelmet akar belöle kimagyarázm - a haJ termeszetes, rendezetlen nöwsztését - azt csak külön hermeneutika útján
érheti el. De azt az egyet mégis kifogásolandának tartom, hogy
Büchler a Szifrére hi>atkozott, 1) ahol a szöveg hézagos és
hiMs. holott sokkal nagyobb sikert ér el, ha a Szifra ~) következő .helyét tartja szem előtt: Si:l' ;:·~
S:s 1j)'";jr1 S:s i:!:l'lt'Ni
..... ~,.. .i.,:i.. • ..,,... • ,.. -=- ·s• ""'N; •11 ;,r:s ... ,, v :l 1 :l;, • ~ 1 ~--~n S:s
1
'-·--·s·
,-.. --~ :-:s -;:~·
S,,, ,'j'1~:s;, ,,;.:·-~ ;,~
• .......
;\r
"
"'
,. ''i"'"':s1
A Szifré ·~·~t·~: ):1"\::-ja helyett itt >ilágosan ki van téve, hogy
~·-;:: rendesen ~·:1::1 j': 3) a föveg levételét jelenti. Különben is a
két idézet egybevetése azt mutatja, hogy a ))';j szó ilyetén
értelme kiclerítésének a Szifrá az eredeti forrása és innen került
a Szifrébe. ünkelosz is minden ~·-;::-t hajadon fejjel ad vissza,
de ezt az egy helyet a halakának megfelelően kivételesen :sS
::···;:: ":","' 1 )-val fordítja.
Pécs.
DR. PERLS ÁR)JIX.
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RAPOPORT S. .T. L. :XÉGY LEVELE.
Rapoport S. .T. L., a történeti kutatás előmozdítója és
felébresztője a zsidóságban, ki a történeti kritiká.t megteremtette, oly egyéniség, ki megérdemli, hogy mü1den levelét
kegyelettel megőrizze a zsidó tudomány, fejlődése becses
okirata gyanánt. Az ellenségeskedés és vádaskodás, melylyel
legújabban illették, 5) nem tudták személyiségének értékét leszállítani. Sokoldalú munkássága és széles tudása közelhozta őt korának kiváló embereihez, levelezése kiterjedt
messzire. Luzzatto Sámuel Dáviddal folytatott levelezését a,·iiber

') Weisz J. H. a

'J"'1;~·:n-ban. IV araó 1895.)

)..'~ 1 ;,

nem volt a

12!)

1

') ~ .,.~, ,... 1.. JN etc. Przemysl. 1885. 8 füzetben.

.

') Kaufmann: Das Ceutenarium H. I. L. Rapoport s f. 411. l.
még Biichlu S.
Aerzte etc.

.. .. ~ Ez lerontJa. R azon. állítását (129. !.), hogy a
k()z()nsege~ eml1er mmdennap1 ruhája.
'J 4, 6a.

Lf;YELF..

tette küzre, ) egyéb levelezéséről be~zámol a :,!;azdag bibliogratiai rovat Kaufmann és Halberstamm iisszeállitá~ában. ~)
Le,·elezöi küzt ott találjuk Scímur,l Cltaj drtlla roltat,
mantuai orvost, 3 ) ki nagy biuliophilus t;s gyüjtő hírében
úllott t;s ki korának legjobbjaival állott élénk összeköttetésben.
(-tazclag könyvtúra, mely nagy részben Mortam Marco mantuai
rabbi birtokába ment át, jelenleg boldog emlékezetü Kaufmann D{tvicl köny>tárának részét képezi. Szorgalmas olmsó,
ki könyvekből és kéziratokból számos excerptiót készít és ki
áldozatkész, csaknem szemedélyes gyiíjtő. Buzgó és igazhí>ő
zsidó, ki, mint feljegyzéseiből látszik, a legnagyobb áldozatra
kész, ha például circumcisio elvégzésére kell mennie, amiért
tudvalevőleg nem járt honorárium. Igen sürüen érintkezik
levélben Lllzzattóval, Reggióval [' '"t!''"l Dukessel és más
kiváló emberrel. 1 ) Egy fasciculusban, mely a Kaufmann
könyvtárának birtokát képezi, megtaláltam levelezését, melyet
az olasz Jfecíszpln'm szokására megőrzött. Saját leveleit lemá~olta és azokhoz csatolta azután a hozzáérkezett le,·eleket.
Rapaportot Luzzatto tette figyelmessé a mantuai orvosra, 5) ki
azután több ízben felkereste azt le>eleivel. A mantuai gyüjtő
nagy elődök mintájára, kik olasz földön bőségesen >oltak 1;)
főleg irodalmi ritkaságak gyüjtésével foglalkozott, a régi agadákat gyűjtötte részben régi nyomtatványokból, részint Olaszföldön megmaradt kéziratokbóL Amellett, olasz mestereihez
híven élénk történeti érzékkel bír az olasz rabbik személyiségei
és rrz~knak szellemi produkturnai iránt. KönFeit és iratait
mindig gazdag hibliografikus jegyzetcsomóval látja el. me_Jy~en a
szerzőt megmen ti a feledés homályátóL Szükségesetén a n;nlvanos-

;;~·-:S

') J[o,·tara:

') I. 25.
') Joma 77a:

L. :<Í:C;y

(B~>rlin

'l!' Budapest. 1895.
.
·~:;: ,i·:;~ 6\-1. nhl. ,:s Scherhel S. dr:

:s·S:;·;s

1905.) 680.

.lüdi~che

d 'I "k"d · · •t

·
. . .
,
.,, •t~ i\'"J~ I f. Hi 9. ol . _, u ·o e>ero
•) Luzzatto Jteletet rola 1· · 1 • ' • • _
•
r3 4i4
lásd: Kaufmann kataloo:rusom: 48:2. 483, 48-t 48o, 4 ~ö, 490 · 1 •
'
47
5, 4 78 481 .r1 6 r 1 7~ -179 480. 481. és 172. -zámai t.
. . '

'
'
,
'.
• •
,
. . . . ~·-· • I 4 1. ohl. a III. level vegen.
') Luzzatto levelel f. L h. es t! " ' .s · . G
·
-:\Ioden:than.
.
.
l
b :\Jordechai raZtano ~
•
•) A. l
1raham .Jozsef a amon ·
'b
'>!arco Jlortara
~ k~t f-limson Co h en ::Uotlon ( = C"::t!' }lau tua an. llJahban és ~zámosan mások.

s·

·.

~~~~~----------------~Jl~L_______________________
'l

!lll.

"l'l~t

~Illi~.\.

~:ig elött is rektifikál e!!',H'S tc-, hi t<?kct. Erre czéloz a h .
,~
<
almarlik levélheu emlitett .A.br:\hám J nghel esete iR. ki tagja vol

az ismeretes Jlonselise csalúdnak és akit Bartolocci, \Vo]~
és De Hossi összet6vet'ztenek az ismeretes censorral, Oami!Jo
J .ag hellel. és ezért kitér,t zsidóvá teszik meg. Sámuel dalla, Volt·d
k nnutat]a. hogy ezen Abrah:im l\fonselise, ki igen szargalmasan
müwlte a zsidó irodalmat. soha ki nem tért. l)

Rapoport 1831-ben keresi fl'l legelőször levelével
(l. leYél) és több rendbeli .szi.vess.égre kéri . .A.z orvos igen örül
Hapoport levelének és ;,~'t!'' n~,z,·~;, "''t!' feliratú '1W W"';) ,,.
kezeletti le,élben igen áradozó hangon sietve felel és Rapoportnak a kiYánt dolgokat meg is küldi . .A. II. és III. levél
igen érdekes fényt derít Rapoport akkori életére, mely küzdelmekben és nélkülözésekben oly gazdag. Kereskedő, ki <ryülöli pálytiját, mert elvonja a tudománytól, melyet oly ig=zán
szeret, melyet azonban oly nehéz művelni, mert ehhez is
pénz kell; messzü·ől int egy német község (talán Prága)
rabbi széke, mely annyi alkalmat adna a tudomány müvelé2
sére. ) (l. II. és III. levél.) .A. negyedik és a tudomány szempontjából legérdekesebb levél a palesztinai három évi tóracziklussal foglalkozik és hathatósan kiegészíti Luzzattóhoz
intézett lewlét, mely e kérdést csak érinti és erre a levélre
hivatkozik. (V. ö. '1 ~n.::r;, "''"t!' nl-,N ed. Graber 43. és köv.
é= ~~-t:· m-~N I. N XC. 281. ol. és köv.) .A. levelezés kettőjük közt
suru n~m Igen lehetett. Dalla Volta kétszer is írt Rapoportnak, nug feleletet kapott és úgy látszik a levelezés azután
megakadt.
') L. Morta~·a: f. i. h. 25 old. 3. jegyzet.
') E le:elek érdekesen egészítik ki Kmt(mann élctrajz-Yázlatát l.

DasCente~anwn stb. 393. old. Itt emelem ki Rapoport ítéletét a harmad•k levelheu korának gal' · · · d 1 ·
ICZlat 1ro a m1 produktumairól amelyekről
;~em. sokat tartot_t. A_ l~armaclik levélben említett l\lakr;biotika, úg-y
atsz•k. kor_a zstdo_ tudosat kedves olvasmánya volt. Az én birtokomban is
Y:l~ egy h.:ber ke_zt~·atos fordítása Ilufeland lUakrobiotikájának melyne ,zerzoJe: D_avtd II.rs Liiwinge?·, ki 1830 körül rabbi vol; Nag-y~Ic·gy~:en _(Komarom m.) és ki korának ma ar·
QSszekottetesben. A O"lt' melyhe
k
~y
jeleseivel áll Ménk
k"
· .
'
n 80
g 1ossaJa van, a rabbiképző
onyvtarabau vau. A fordítús czíme ''l;:l• "''
,
L,
... c·~~-N c•·nS mtJ S·· ,n,~,~ ,., _ : 1 n .,,o Nl:-rl o. lll "n -~o
:-rw·-;, 11"1 •rh·n~
;,.
-:~'' 1 'llJ' '' T<,rdekcs. hogy a kéziraL ke~:dete
' ' 'l
" ' .. gyanant JHlpult tartalmaz.

I.
.N"~i'~i~ ~1~N i"~ ~~:~; p·t•;.,- 'N• ~·~ ~-,,:
9c·m .~~'=' ~,~, n1· -p• p~;~ o.::n :-rS~·;1 Nt:'; o~Sc•S N"?N i''.n·-:
. ~ "; ~to'N,, NSN, 'n ~~~t!· ... ,,.. ,_;,~ t·~;; ·c·~ N~,.._ O';i~ip --.. ~o~ ~~;'~~':
ll",,,~ ,;•n N~J ~'=' -~·,; me• !:l; Sv ,,-p.,, jnS!:ln nN w w <Nr:
1

oJ p•;JmS l~s ~,~ ".,,;:,,, nll ·c·~;~ ,,~. S,;,.,, ,•;·v~ ii1:!:l; [·o 1l: ~··;::pn
o•;1r:1p:-r ··l:lor;, lii'~ l~ii · SN l!:lON; o•;r;,v~, S.::c• mN1~ii ·;·;-: ~n'?1;S
1;)lr;,S npm. . ,,, "'"l!l' o;:,n:-r 1;1•1• o~· mD·;, p ':l ,,.,:!"'r;,S •:-r c:-r~ ~;,-::: ·t:·N
,:-riiN'l:IJ Sli i')mS m11!JN"' 'iiNl:' ';N , ..,., ·\!JN nSc·~ iit:•·~-: N;-p·o;::;pi~ N~' C'P'i~~ : rjj..':1 i~;"'IJ ,;n;N -~N;
;,j
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.A. levél hátáu : AlJ. Ex. Nig. Drl' tlig. Sanntel l >alla
\Volta in l\1anto\IO. In Italie. l2. Sep. 18:31. Lembcrg].
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Dr. Weisz Miksa jeles munkatársunk últal az előzli
közleményben kiadott Rapaport-féle levelek köziil az utobó
főkép a versfelosztásnak van szentehe. R. itt kifejtett nézetét 1845-ben, tehát 12 évvel a levél kelte után a Pollák :Utal
kiadott »Halikhóth Ked em « czímü gyüjtő kötetben köz zé
tette. Azért mégis lenyomattuk, mort először nem akartuk a
levelet megcsonkítani; másoilszor pedig, hogy összehasonlHús
által láthatóvá váljék, hogy R, a nagy kritikuR, mikép kutatta
éveken át ugyanazt a thémCtt. A nézt>t, mel:yet a versfclosztús
történetéről felCtllított, Clltalánosan elfogadtatott, csupún Bner
utasította vissza, de nem czáfolta.
Rapoport nézete az, hogy a régiek versfelosztása egt~
szen elütött attól, amely a nutszórában reánk maradt. Palesztina és Babylónia külön versfelosztússal bírt, sőt a masr.óra
maga leüJönféle versfelosztást hagyományoz. }Iaszoretikus tanulmányaink ban, melyeket egyi<lejüleg a J O\lish (~uarterly RevÚ'IIban és a Magyar-Zsidó SzemJében közzétettünk, a talnnul,
midras és maszórából ntt nagyszúmú n<lattal döntöttük meg
ezt a nézetet és bebizonyítottuk, hogy ősidők óta ugyanaz a
versfelosztás jártn (1\1.-Zs. Szemle, XIII. 304-315., XIY.
230-242. és. 316 - 328., XY. 41-49. és 334-343.). Xem
ismételhetjük e levél alkalmúból az összehordott terjeth•lme~
bizonyít() nnyagot, ugyanezl-rt csak rúutalnnk majd l{. e~yes
állítúsainál ezikkünk azon lapsz~ímaira, hol a ezüfolnt l!IZonyítélmi találhatók. Rapoport úllít(Lsait ::;zúmozznk. hogy a1.
áttekintést megkönnyebbíbiiik.
.
,
L A rabbinikus bibliákban mintlen heb szakasz utan
feljegyzett verRösszegek több esetben nem egyeznek azokkal a
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vC'rs(bszegekkel, melyeket a versek egyenkénti megszámlúlás ' _
ból nyerünk. Részletes bizonyítást R. nem adott. A tór·' " a
.. •Crsszámá.rúl szóló értekezésünkLen (M. -Zs. Sz. XIV. 325. kk.)
hat hsta összehasonlítása alapján kimutattuk, hogy »lényegükben egy forrásbúl erednek, azaz hogy mindnyájuknál
ugyanaz a versszámítás szolgál alapul. A legtöbb esetben mecr
a·
egyeznek egymással és az aránylag csekély számú diferencziánál ezeknek eredete teljesen világos« (323). Miután a praemissa hamis, a belőle vont következtetés is hamis és nem szorul külön czáfolatra.

2. A talmud (Kiddusin 30 a.) adatából a tóra középső
verséről, mely szerint az Lev. 13, 33-ra esik, az következik,
hogy a pentateuch verseinek számát 6132-nök vette. Ez nem
{Lll, mert a barajtha maga csupán 5888 verset számlál a pentateuchusban, tehát csupán 43-al többet, mint a maszóra,
holott Lev. 8, 8-13, 33-ig 152 vers van (részletesen a
}L-Zs. Sz. XV. 45., hol a talmud emez állításának magyarázatára két feltevést adtunk). A 6132 helyett különben 6164-et
kellett volna felvennie, amint a következő pontban kimutatjuk.
3. A kiadásokban jelzett versközépből R. azt következteti, hogy a tóra versösszege 5812 (nem 5845), még pedig a
következő összeadás alapján:
G·enezis ...
Exodus
Lev. l-;-p'1
·.::
Osszesen ..

1534
1209
96
96
2935

}finthogy a versközéptöl a nevezett szakasz vegeJg még
:!H vers van, ezt le kell vonni és akkor marad 2906. Vegyük

ezt kétszer, akkor a végösszeg 5612. R. azonban té,,edett,
midön a N":P'1 szakasz versösszegét, úgy mint a 11-ét, 96-nak
vette fe l, me rt az lll. Az 5 fejezet verssúrnai ugyanis a
következök: 17 +lG+ 17 +:-35+ 2fj. Világos, hogy R. a második
fe-jezetet átugrotta és ezenfelül az összeadásnál egygyel többet számolt. Ha ezt az elnézett l!) verset (96+ 15 = 111) a
szöban forgó 2906 üsszeghez liozzúadjuk, aidcor a tóra versösszegének fele 2921. Ha ezt kétszer vesszük, 8 kkor 5842
ver-;et ka.punk. Ehhez j;irul mc~g az, IJOgy 1:1 verseinek sz:írua
$J7 (nem ~J 6. V. ü. f-3zemlc XIV. 327.), ügy hogy még 2-tűt
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kell a végösszeghez hozzáadni és akkor 5644-et kapnnk, tehát
a roaszóra végszámát egy hijján. R. ezen számítás alapján
állítja, hogy a talmud versközepe szerint az egész tóra verseinek száma 6132, de minthogy 16-tal kevesebbet számolt az
első felénél, a végösszeget 32-vel többre kell tenni.
4. R. maga konstatálja, hogy az általa kihozott versösszegek nem differálnak túlságosan és egy feloszt:isi elvre
vallanak. De a Jallrut I. 855. a palesztinai elvet mutatja,
mely szerint minden versünk három versre osztandó. Ott
ugyanis a tóra versösszege 15,842-re tétetik Ez nagyjában
= 5 645 X 3. Téves itt a kiinduló pont. Az egész azon alapszik, hogy a bab. arnóra R. József azt mondta, mi nem tudjuk
megállapítani, hogy a tóra középső verse az első vagy a másoclik félhez tartozik-e, mert hiszen jött egy palesztimai tudós
és azt mondta, hogy ott Ex. 19, 9 három versre asztatik
(Ki dd. 30 a.). Eb ből látható, hogy József csak azt állítja :
nem ismerjük telj es minutiositással a vers felosztást, hiszen egy
versről megtudtuk, hogy Palesztinában három. Ez teljesen
elegendő arra, hogy a versek megszámlá!ása alapján ne állapíthassuk meg, hogy a tradált középvers a tóra első vagy
második feléhez tartozik-e. Ha azonban igaz volna az, hogy a
palesztinaiair minden verset 2-3 versre osztották, amint R.
feltételezi akkor József azt mondta volna, hisz mi azt sem
tudjuk, ~elyek az ·egyes versek, hát hogy számláljuk. Sőt
ellenfele ilyen propoziczióval elő sem állott volna. Lehetséges
ugyanis, hogy arról nem volt tudomása, hogy l vagy 2 verset Palesztinában máskép osztanak fel, de arról csak tudomással bírt volna, hogy minden verset ketté vagy húromm_á
vágnak (részletesen Szemle XIV. 242. köv.). Egyébként IS
gyanus, hogy a J alkut száma csupán 10,000-rel differál, de az.
ezresekben, sz[tzasokban, tizesekben megegyezik (15,842: 5845).
Minclezek arra a feltevésre vezetnek, hogy a J alkut adata
té~es számfeloldásból ered. Az eredeti adat így hangzott:
:!"~nil •oSl-; ':"l (a hét így írták: ·:,), ezt féh:e~r:ették ~s
·;, (= "':1) 15-nek vették (Szemle XV. 42.). Egyebm~nt szamos adatot hoztunk fel a hagyomány, úgy pal., mmt bab.
termékeiből arra nézve, hogy verseik ugyanazok voltak, m:lyek
a maszóráéi és melyek a mieinkkel azonosak (Sz. XIIL
305-315., XIV. 230-242.).
Magyar-Zsilló Szemle. 1906. ll. Füzet.
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H. a szakaszok feloszttísúnak kérdését is felveti. Ezt
c~ak a található összes ada tok alapján lehet lllaJ d eldön ten\~
Az ö~SZl'S tények ismerete nélkül csak ötleteket produk{Llnnk,
Budapest.
Du. BLAlr LAJo,,
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I. A frigyláda függönyeinek feliratai.

Midűn Mózes a pusztában a hajlékot felállította, az egész
sieh•tt ajándékaival, hogy az méltóan felszereltessék Ki-ki
<lhlozott tehet'ége szerint, sőt tehetségén felül. B[Ltran hirdethetjük: ilyen >olt Izrael mindig. A frigysátor mindenha és ulindenkor áldozatkészségre sarkalta, nllamint az ir{M1ta való szerl'tet a zépérzéket is ébresztette, fejlesztette és nö,·elte, aktLr ha
mint szabad nép »fügefája és szűlője alatt« élvezte az »igéretfiild c: üdítő leYegőjét, akúr a diasporában élve jobh vagy
középkori viszonyok közt.
lll;p

Eme állításom igazolását leszek b[Ltor több czikkben
a dics6séghen meg,•éni.ilt hitközségem - Óbuda - története
alapján kimutatni, amely egyúttal adaiékul szolgál a hitköz~ég
életéhez és történetéhez.
Izraelnek az idők folyamán három szentélye volt: l. a
~msztai hajlék, 2. a szentély, 3. a zsinagóga. Az utolsó egy-

Id~Ji.ileg tanház, iskola is volt és részben még ma is az.
::\1md e három Isten háza három részre van felosztva melyek:
a behő szentély, a szentt'ly és az udvar. A belső 'szentélyhen volt hajdanában a két kőtábla, ele a zsinagógúban a
}Jergamenten írott tekercsalakú tórát néha több példúnyban is
~artalmazza az W"ip;, ji~N Arón Hakódes. Úgy ezek, mint az
Js.~en~_tsz~eletnél szi.iksl~ges W"i~p."i ·S~ szertartásos edények, Jwl
kozkoltsegen, a közs<~g pénztáráhól szereztetnek me" vagy erryesek - :S J'"i:-nak a· ·· 1 ~ t
,
"''
"'
., ,
,
z (Jn cen es ac1omanya ; melyek rendesen az
aJandekozott targyon az adományozöt megörökítik.')
':eti

') _Szerintern ~zélszerií volna, mintán ilyen felírások sokszor töl'l<;adaJt.k~l :a szol~aluak azokuak hil•átlan és hamisítatlan kZerke,zt,:s,:r

t?S. ~zovegeze:et n Jnt.küzség l'(!széröl johlmu t·llentirizni,
.:rnndazt. aml elleukezik az i~.!:azság-gal.

,~s

visszautasítani

feliratokat

lllTKi"•Z~É;(; f:s ( III:YILÍ.K

találunk

a

TÜitTf:.'íETÉ:IIEZ.

következő
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tárgyakon:

,c,:~ ,;,~,n ,,~ ·r·~ ,tt'1P:"' ~s~ ,.,~~ ,;,;,~.,~ ,o~·ii,, r~~ ,n)i-~ u,'"~,~~

. o~;-~p

~~D ,n~~p

.·r·~c· és

ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS OHEVRÁR
TÖHTÉNETÉHEZ.

A% <Ílll'DAJ

:"i :ll:~;) ,.l

i""P ; ,.~n -;

,y ·:J ~ ,~,,= ,"':1i·o ,;,c=~ ,;,:~;~ ,;, ~ ~p , ;-c~ p

Sil" ,i':lD

Említett szartartásos tárgyak, hol a hitközség, hol a liitközség kebelében fennálló különböző egyletekjtulajdonát képezik.
Utánjárásom mellett sikerült nekem, úgy a község mint a
többi egyletek birtokában levő felírásos szerelvényeket lemúsolni és kronologice rendezye csoportonkint, lehetőleg az
adakozók némi életrajzával e becses folyóíratnak rendelkezésl~re
bocsú,jtani. És ha ezáltal csak némileg is hozzájárulak felekezetünk szent ügyének előmozdításához, fáradtságom meg le~z
jutalmazva.
Kezdem a (li:l1~~) függönynyel, mert ez a legkezdetlegesebb és legszegényebb hitközségben is található. A i1J1~i::-nek
rendeltetése már a szó jelentésében található: Függöny, amely
alkalmaztatik a frigyszekrény előtt. Készül valamiYel hosszabb
és szélesebb kelmébő!, mint amilyen a frigyszekrény. hogy azt
jól betakarja és mindig előtte függjön és csak akkor buzatik
félre, ha a frigyszekrényt kinyitják tórafelolvasás Yagy má ...
czélból, melyek után megint helyreigazítjúk. Ez a czélja.
Értéhe nézve nagyon ki.ilönbözök. Van egyszeríi. mondhatni
}lrimiti,· kiállítású és megint a legdrágább és becsesebb sziiretekből remeknél remekebb arany és más mühimzésekkel tele,
úgy, hogy néha ezreket ké1wisel az értékük.
Elmaradhatatlan az abbrev. n":, ami annyit jelent mint
,,~m ~n:l = a tóra koronája. Azonkívi.il szaktak rúvarrni. vagy
hímezni: koronát, tíz igét két kőtáblaalakon, szanast, oro~zlúnt
Gszlopokat. fákat és az adományozó, felesége. szülei nen:it i~.
valamint azt, hogy milyen alkalomból történt az adakuz:b.
;-.: 1 ~~-t taliiitam a hitközségnél 20-at, á ehe\Ta Imelisúnál l-et é ...
a Bachurim Bikur Oholilllnál 2-őt, amely a eherra kacli,a ut.ín.
, a hasannenni chen·ák közi.il, a legrégibb .
A legörege hb •"'=~~ a el1ena kadisúé - l7 4I -ből. Ami
nem azt akarja bizonyítani, hogy a Nt:''"i1? :-:~Jii régibb a hitl,öz~égnél és csak ez u tán alakult Yulna a küzség. Me rt aki
i~n1eri a hitközsé"ek
feJ·Wdését, tnllJ·n, hogy a község chen·a
l
"'
.
'
'adj a nélkül alig lrtezik, de clwna k<tdisa küz~<;g nélkül
h·h<'t<•tle llSl'!:(.
. - ü'L' azon k·íyü1 yan 1WZSl'!:(llll~ne;:
·· - ·· 1. l egy t 11't·a,· e't·tJ.'l
lll•
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(t=>) 1718-ból. Hanem valószinü, hogy a hitközség régibb
li::l"'i:l-jei eh·ongyosodva elkallódtak és nincsenek már meg. ,
jogosan érvényesíthetjük a •,i'N"' l:'N l;'Ni NS• elvet a hitkö · -e~
·
"k·onyvne
··
'l 1s.
· H a edd·1g nem ' a k a dh a t tunk régibb jegyzőzse g!
Jegyzo
könyvre, mint az a sokszor említett és talán igazságtalanul
bántott 1742-ből való jegyzőkönyv, az még nem bizonyítja
hogy a még mindig rendező kézre váró levéltárban nincse;
régibb jegyzőkönyv, amely több világosságot vetne a hitközsé"
korára, keletkezésére. Az említett, ;,pi:.t birtokát képező )>•~
1718-ról kívül, elég világosan bizonyít az 1737-ról szóló Zichin
Susana grófnő féle adásvevési levele, ahol a »Schuhl«, a házak
és temetőről emlékszik meg. Mert ahol »Schuhl «, házak és
temetőhely fekvő birtokát képezik a községnek és ahol az említett szerint 20 évvel előbb már !Pilp •S:J birtokában van a hitközség, ott már rendezettebb hitközségi élet lehetett.
Sajnálatomra még nem láthattam Trebitsch Ábrahám
ama hitközségünk történetével foglalkozó értékes munkáját,
amely B. szerint 1) •C'l'1l/:1 •ililp• és R. szerint •l'1lili.i Nilp• 2) és
így türelemmel kell lennem, míg talán a véletlen megint fog
kedveskedni oly okirattal, mely teljes felvilágosítást fog adni
e homályos kétes dologban. Addig is elégedjünk meg azzal,
ami van.
A ;;pi:.t vagy másképen a hitközség függönyei díszesebbnél díszesebb kiállításuak, úgy hogy alig van 3-4 csekélyebb
értékű. Különböző alkalomkor mindig más-más használtatik.
U. p.: hétköznap, újhold, körülmetélés, közönséges szombaton,
kiváló szombaton, félünnepen, örömnapokon, bőjt- és gyászn_apokon, o•SJi wSw ,C'N"'1" c·~· ",·,;;, és más ünnepélyes isteni
tiszteleten megvan a külön függöny.
Hitközségünkben még most is végzik mü1den szombat
és föünnep reggelén a .i~:J!P;, istenitiszteletet. Azaz már
reggel elvégzik a l'1'':ii!P-t, tórafelolvasást valamint a ~o1~ imát
is, idejében a ;,•::t;;-t is. És pedig a 'ebevra kadisa aegise
alatt, azaz ő funkczionál akkor, tehát akkor a l'1:J"'O-jeit is.
használja.

') •A Zsidók története Buuapesten•. 269 _ l.
') L. •::.VIagyar-Zsidó Szemlee 1905. évf. 327. l.
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A Bachurim Bikur Cholim pedig az ő helyiségeiben
rendezendő istentisztelet alkalmával függönyeit is alkalmazza.

Mint mondám, említett ezéiból kezdem a függönyök feliratainak közlésével és iparkodásom és fáradságos utánjárásom
után sikerült is egy kis világosságot hozni a mult homályába.
Ha talán adataim nem eléggé megfelelőek, azoknak kiigazítását már előre is köszönettel honorálom. Esetleg magam is
bukkanok még ada tokra. A 29 l'1:J~o feliratai a következök:

r.
11 -:~ m~111 S"i wrc·SN;, pv~w •;, n;;~;; p S•pv: •;, j':ip;;l ~i':lN;, ;i
fp''ii] (1747) pth iph mw:l ;,w;n 1·; ;•S:lN ~S~o~n •,, j':ip;, ~,SN;; n:l NS':l
II.
row:l ;;wv; .li; w~·SN;; ?•pv; "li,, j':ip;, ':J :1•S Ni;;;• •;;S i"!P nN:
[p"n] (1757) pbS !lib ph

III.

;,i

SN":!P' ';"l p C;"Ti:lN ii,, i':ip.i :;,, ;"l"::l Clp~;, l'1i1:JVS 1j'!P)) l'1Nl
M:!P:l ""7 So~i~ •;, j':ip;, ,,:l "Mn ;;S:l·S Mi~ ;,;·:ip;; :1))ij:i,, 1l'11t'Ni ttij~
(1769)

S b:pM

IV.
1il~17 Cl/ r~'liNpoN:l~ li) ;,tp~ iii:-1~: i:O' ,,, -;•;, ib j':ip;;S rw
S:.i ;•S:lN ~SNii ,-;, ib j':ip;, l'1:l ''ii•i ;'iN' AN ;,••::l,Ji ;;;·::p.,
!PN·:l 'i'i'i jhj iN Nl,,;, Cl':l Ci1p 1il:JNS~ ;,~Sw; jo~;, m:!:l
(1772) pbS .,, M,,,;;S
Y.
~i O";';)i:liN S1;ll~ ii:"1i~ p jm ·i;;;:i j':.tpm ~1SN,, :"1"~ :li; ilNl
(1800) poS ;;'i;n Mii~tti!l Fü ~-.cS

VI.
(1804>

S icph w ·~
YII.

pp,

ri::;ri

o•w;:l

•v ji

V~IPN~~ j':J jiW"'J pn:i• ,-;; M:l S"MON ·~ ,...,~m t!:l~P t:"ii :1"::1 ;":
(1808) h ncph j~' j::liN :"1C

YIII.

~·::S ,'"!.it:!~·

P~~ --~·p;,

X.

S:.:; ·N·~ p~·~t.:· .,,.~
S7 NS'.: 1 ·~

't!'

IIJTKÜZSl~U }:s

.\D .If,ÉKOK A7. ÓBl"D.U

,l-'i;3:,,

('Ilf:\'!ÜK

TÖJtTt:~t:TÉHEZ. 151

XXII.
(18-iö)

T',,s T'~t~
( 1815) .

XII.

s ·'ii:j''h

P'"s ,.. , n:w.J

i~'-''

PP, , p,:.: 'N::lJ

p,N

'j;

jj~·~·:

XXIII.

i,,,:-t r:-tN

p

-TJhN

p om·;) ,:~Ns :1w~

Sw

j!,ibN \.hN.J N':l;,, ·•SN

:'ip'"Tll'"T 'N:l.l '!!l1SN '"ll ,'"!\'-')..';

SN ,, .:l,,, .jj;,jj:

·n::
(t 'i~1 :·t:J:i

ü1::l .N·pN ,, cW.:l1 NWN n1J11W' ",,

<' 1::l1 j~.J~

(1851)

pth

i''"!' Wil' •tt•N )l,i~N \hiö ):ib:
'"!liS ,,,~,~ ,,.,:'it= 'i ."1i>l'1\ n:t:~.J :'i;)i

XXIV.

....... '-"'
....

-:: "nS S"; t.:•t:J•·r.=

1

XIII.
:l'' ,,":l s~~,,

,

" ii J'•'"! i'llJ','"! :l'"!; •iNi

fp"n.l

XIV.
[p"n].

''iii1

c·-~ ·~ mm1 i:.t\ S;.:m ',.,

1Stt' ,,..,,.:lp

... ~-;--~~· N;~;,, ,.. l"'~ ''iirl

S·tt-t

XXV.
1J1tt'N, ~,N,i

i'h

(1830)

p~S j•ph

,,S;,, il:

XYI.
Y1,,:l ""~ :lp;r
(1826)

·,-,j pn nblS

XXVI.

(I82o) pbS bp.-, •i;w ''iili

S:.; pt.:·~w ,.,,,~

,. i~ jnNp :1~St!' ,.. ;"T

lp"nJ C186o ) p;:::S

XV.

CJ..'

(185i) p;:::S

:l,.p pnll• ,, j\

~j-:,-, .i:W:l NiW ·~ ii.J

S·w

iN j•j ~,N,, •• p :-t~St!J ••,, ;;

•r"

(1869)

~·n c~,,~,.,s rw

p~S 1~J":'n

•-: ;-: I,N, Sn- n-~ iJ~WN,

•i;W:l ,'"TWl:; "M N'"TSNl

XVII.
l"\:t!J jW' j:l1N J'::"J''"! ,,l,,ll 'N:lJ

\~·

,'"!W)..';

XVIII.

XXVII.

pbS

Ol,.'~),·:~: ~~~ni ,.. i~ o.,-:N ,_ r~p., ;T
(18i2) 1':lbS :~"i."l ii;t;•:J pN~;·;;: =-o~·
XXVIII.

-J1CN

'~ ;,~~1;-,r.:;-r

ntt•N;-r

)7 : J~:i-~ .n·~=:i ?z;tJ jJ~N ~i·:-;~ : Ji-. i~~

j•"·N~ :-Itt'~ ,.. ~-;,~ C~i~~:i r~p;,

,,Sv:J

M~tt?; ,~::S '"ii~, O'~~i ~'j'~ü~·;·z:
(1897) ih"' ii;I:I:J ,;j; 0''11

XXIX.

A héber feliratok magyarázatai.

~1SN,,S j"W
,.,-n ''n Si;)..'n ~~ ,i1 , · · ·

• J i1 1:<' jN•.l

S

XXI.

j\

(1839) p~s b~i'·., '.J

;;~~ ,'i": !:)~,~~:"i !i Wi1i1:"i •'"T:;ii:lS
(1844) ':lth 1-:.1 n;r;•
1

') E felemlítettek alakjai ki is vannak himezve, mint a 7. tárgy.

Az I. sz. alatti szerint az adakozó apósa Abliz Wolf még
élt, mert i"i5 azt jelenti: ::tT;)i N;~n'1 ::~·r.=j. ~agyon előkelő és
tekintélyes ember lehetett, mert a IV. sz. szerint Yrje Boszkovits
egy drága ,.,,.;:)_t ajánlott fel a községnek Akivel pedig ilyen
tekintélyesek sógorságba léptek, nem lehetett közönséges ember.
E;;; ahol ilyen n;,-~ ajánlának fel, - e kettő müvészies és gazdag
kivitel ük által az 1896. kiállításon feltüné.st keltettek; ;1 pesti

--

.

') Ttt tulajdonképpen '1:l1 nincsen. hanem a vera, azaz i:1':t.:• vég-eig-.
·~:1 áll, hanem a n:·.: befejezéseig.

' ) Itt súntén nem
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hitközség ünnepélyek rendezése alkalmával, pl. a chevra kadi
tagok felvételekor ezeket is el szokta kérni nagytermén::
díszítéséhez - ott ebevra és község már csak rendezettebb
viszonyok közt lehetett.
Abliz, máskülönben ükapja dr. \V ellesz nagybittsei rabbinak, valamint dr. Atzél orvosnak, a »mentők« főnökének.
Az itt említett adakozó Zekel Holitsch ükapja a rabbi
Z ekel Budaspitznek, akinek nevét is viseli, aki sok éveken át
Nagyk6rösön mint főrabbi, későbben pedig szülőföldjén, Óbudán
mint r abbisági iUnök müködött, ahol el is van temetve. Tanít~
ványa volt a híres pozsonyi jesivának, de azért érettségi bizonyítványa is volt; sőt mint főrabbi már magyar hitszónoklatot
tartott. Szép könyvtárát az örökösei a budapesti rabbiszemináriumnak ajándékozták Említett r. Budaspitz mostohaatyja
volt dr. Rakonicz M. W.-nek és édesatyja dr. Budai székesfőv.
gyakorló-orvosnak, aki veje a boldogemléhi Brill, pesti hitközség
híres rabbisági elnöknek.
A II. sz. alatti adakozó az első sz. alattinak fia.
A III. sz. alatti 3 fia a szülőik emlékére egy remek
kivitelű W11p '''-t ajánlottak fel 1806-ban. Majd alkalomadtán
többet. A l'l;,"o ugyan minden tekintetben a legértékesebbek
közé tartozik, de megbocsáthatlan felületesség következtében
a dekalógus szövegezésében botrányos hiba történt. És pedig
NC'l'l NS hiányzik és helyette iS .1Wj)l'l NS áll.
A IV. sz. alatti :adakozó sógora az első sz. alatti adakozának, veje az említett Abliznek; nagyatyja ama nemesszívű
Boskovits Simonnak, aki az óbudai híres templom építéséhez
50.000 frtot előlegezett volt.
A

1'1.::1-!:l szövetje a monda szerint Mária Terézia uralajándéka lett volna. A kiállítása pazar és müvészies.
Az V. sz. alatti rokonságban volt a pesti hitközségi
R. Simon dájannal.

kodónő

A VI. sz. alatti a szfv. chevrák legöregebbek egyikéé:
a Bachurim Bikur Chalim egyleté.
A IX. sz. alattitól ered még a '1'1'1W a templomban, a
legnagyolJh n~·p rp. melyekröl annak idején és helyén majd
hövebhet. Családjáról azt tudhattam meg, hogy Leni nevü lánya
férjhez ment egy Mandl ncvü emberhez és ezek szülei Mádai
ismert vizsgálóbirónak
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A vigdor fiának Emma nevü leánya férjhezment az emberbaráti müködéséről ismert fv. k. ti szti orvoshoz, dr. Tatay
Adolf királyi tanácsoshoz; aki ifjú korában vallásos énekeket írt a pesti hitközség számára. Hertzberg ékszerész szintén
unokája a boldogemlékű Totisnak. J ellernzésére még fel k~ll
lítenem két közszájon forgó érdekes mondát. Az egyik,
szombat és ünnepnapon még a kocsisnak is az
egy asztalon
mási.k, hogy_
országúton álló kereszt szt. Jelvenye előtt elhaJtvan, anelkül,
·
az
ho
megadta volna az előírt vallásos tiszteletet,
gaz d'.
aJa T . ez t
gy
.
l
.
észrevevén visszahajtatott haza, a kocs1ssa nem IS men tt"bb'
o e,
hanem el is bocsájtotta. Mondván: »aki saját vallását kellően
nem becsüli, mint ember sem állhatja meg helyét, bizalmat
nem érdemel.«

;may
;~;dájukkal

A

tálalt~k. ~

X. sz.

alattival

rokonságban

előkelő

e~yik k~csi.sa

vannak: Zerkovits,

J aszovitz és Büchler családok.
A XI. sz. alattinak 3 fia volt, .ú. m.: M. L.: M. H. é:>
\Volf, M. H. nagyapja Weisz Berthold volt orsz. képviselő nek,
apósa a híres BoskoYits Hirsl óbudai hitközség elnökének;
úgyszintén rokonságban volt Machlup bőrnagygyárossal.
A XII. sz. alatti borkereskedő és nagy o:;; 1'cSn \'Olt;
fia a széchényi rabbinak.
A XIV. sz. alatti ükapja Stern 1\fihályné, szül. Bichler
Rozaliának, aki éveken át a hitközség jószivü elnöknéje volt.
De az »Izr. nőegylet«-nek még most is példás elnöke és
nagyarányú jótékonyságot gyakorolt és gyakorol. Nem tudom,
van-e szfv. humanistikus intézmény, hol Stern Mihályné, mint
jóltevő ne fordulna elő. Férje, Stern Mihály, az egykori
elnök 90 éven felül van és még most is teljes egészségnek örvend
mindnyájunk örömére. Két leánya köziil az egyik dr. Grü~'_mld
kir. tanácsoshoz a másik dr. Unger onoshoz ment ferJhez.

s:.

A XV.
alatti rokona a pesti Karef családnak
A XVI. sz. alatti fivére Reisz Hirsnek és nagybátyja
néhai Reisz Kúroly a pesti chevra kadisa nagyérdemü volt
elnökének.
A XVIII. Rab azaz Győrből származott Óbudúra mint
szegény szücsinas, de családi neve Go lds tein. ,J ól~tr~ szer:
tevén, nőül vette Heidelberg Debór{tt. késöbb óbudm nep~zem
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hitközség elnöke lett. Fiai Pesten családot alapítottak ö .
' Js
odaköltözött, ahol meg is halt és eltemettetett.
Egyik fia hev~si Bischitz D.-nek leányát vette el és lllost
nagybirtokos Ozorán, akinek leánya férjhez ment toronyi
Fellner Sándor szfv. neves müépítészhez, aki a pénzügyministeriumi palotának sikeri.ilt építése jutalmául nemesíttetett.
Rudolf fia pedig a pesti rabbi unokáját, Wahrman Mórnak
a pesti hitközség hajdani elnökének, az V. ker. orsz. képviselönek
nővérét vette feleségül, kinek egyik lánya férjhez ment Radó
Vilmos, képz. igazgató és évek bosszú során át női képz. tanárához,
neves paedagogiai író. Egyik fia Baumgarten leányt vett nöül.
Az egyik - l\fanó - mint szabrász halt meg Németországban család nélkül.
A XIX. sz. alatti óbudai szi.iletésű; csaláeli neve Hellschein; neves kalligrafus; de legnagyobb érdeme: Pestre köl-·
tözve megalapítója lett a pesti ,,,:ln tl"W-nak, amely az anyahitközség védnöksége alatt ma is műköclik.

A XX. sz. alatti bevándorolt Németországból, kékfestő
volt Spiezer Gerzon gyárában. J ó móclban élt és gyermekek
nélkül halt meg.
A XXVIII. sz. alatti szintén rokonságban van a Macblup
csaláelelal; örökösei a világhírii. Spiezer Gerzon kékfestő-gyár
nak ; szülei a szurclai \V eiszoknak, jelenlegi tulajdonosai az
említett kékfestő-gyárnak
A XXIX. sz. alatti a B. B. Obalim egylet régi •1Y::l
adományozúja családi neve: Kaufmann, Bonyhádról származott.

Budapest.

BATó

J.

LIPóT.

BUDA 1684. ÉVI ÉS ÉBSEKUJVÁR 1685. ÉVI
OSTROl\fÁHOZ.
Egy régi, az itteni (Hildesheim) városi könyvtárban

őrzött ujsúgban, a »Relations-Oourier« (S. A. XIII. A. 3) 1)

lf:i94-iki évfolyamában találtam nehány érdekes közleményt,

l8f.i4-től

terjedő időből.

') Öt évfolyam van
93-ig
L. >Bücherverzeichnis der Stli.dtischen Bibliothek in Hihlesheim. Ausgearbeitct ,-un
Rubert Fe1<1haus, Hildesheim, (!chr. (icrstenberg, 1900, Souder-Abteilung-.
(H. A.). Hildesheimisches,c 57. J.

:.:

[i

O~TIW)LÍ.HOZ.
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ülllelyek Buda zsidóinak az európai török hatalom ezen
1
Jcrrszélsöbb várának ) a császári hadsereg által történt osb·omZltatása alatt való viselkedésére vonatkoznak s amelyekl:'t
ezen folyóirat olvasói elé terjesztek
)>fiután az 56. számban Qui. ll-ikéről) »Buda és Pest
v~trosok leírása és vázlata« közöltetett, ahol a tenezeten
C) vJatt a »vizi- vagy zsidóváros« 2) is meg van jelölve, a
62. sz{tmban (aug. l-éről) Bécsből jelentik jul. 30-án, hogy
az ostromoltak semmit sem mulasztanak el s folytonos ágyúússal a puskaport nem kimélik. S ezen resistencziánál a
zsidók nagyon is cooperálnak. A 64. számban (aug. 8) találunk aug. 6-áról kelt bécsi jelentést, hogy »a zsidók, kik nagy
tömegben gazdag kincscsel vannak Bud~m, a törökök mellett
minden képzelhető ellenállást fejtenek ki.« A köv. 65-ik számban (aug. 12-röl) is jelentik Linzből aug. 12-én: »Magyarországból hallatszik, hogy Buda előtt igen véres fejek vannak,
mert az ostrom alatt levők, (lciilönösen a zsiddl.;), keményen
ellentállanak, amennyiben azok igen gazdagok és nem szívesen
válnának meg vagyon uktól.« Ugyanígy szól 66. számában
(aug. 15) az Elbstrohmból kelt közlemény, hogy a »zsidók és
törökök mint kétségbeesett emberek védelmeznek, mert állami
jogaikat és javaikat védik«; ellenben a 68-ik szá:Oába:1 _(au_g.
22) van. egy szintén »Elbstrohm«-ból kelt aznapral szolo h~r,
mrly szerint a zsidók a táborba küldött férfiak által kérrtik
a lotharingiai berczeget, hogy » kimélje meg a város elfoglahisakor embereiket a kifosztástól s ök adnak neki tiszteletük
jeléül hat tonna aranyat.« A köv. 69. számban (aug. 26) két
jelentésre akadunk a budai zsidók magatartására vonatkozólag. Az egyik szerint »az ostromoltak, külön~se~1 a z_sidók,
akik nagy gazdagságukat védik, kemény ellena~last feJte1:el:
ki,« sőt arra is kiterjed a jelentés, hogy »egy b1zonyos zs:do
tizeh
· · az rgész garmzont
·
es
· lelk esi·t·1 "... to"rököket · « E .szam
másik híre szerint, mely Bécsben, ang. 24-én kelt - c m1~ ~tz
első jelentés Donaustrohm, aug. 25-éröl Yaló - a zsJdok
l->)l\{1'an azt <l.Janlottak,
<t febz:tbadításig
··
·
110gy11a a gannzon
·
') Kaufmann D. Die Erstiirmung Of<''''
stb., Trier, l8B5., 2-L l.
' ) Kaufmann ibirl. 35. l.

11 •

ilne \·or!!;CS<:hi•·ht<•

156

DR. LEVIlibl<Y A.

l i) 7

tartja magát és hü marad a portához, úgy nemcsak
.
.. lt ·é · fi ·
a garnr
zon ko s gert zetrk, hanem évente 30.000 forintot h ·1
•fi t · .A ~ ·
,
aJ andok
tü-rk sz am (aug. 27) Bécsből jelenti, (aug. 30-áról!
ze nr. «
hogy Budán. már csak 300 0 harczképes egyén van, akik .)
azon ban a zsrdók és a r ácz ok (törökországi gazdag keresk d .. ~t
nagy ajándékbkkal a további védelemre lelkesítenek ~ 0 )
kívül hírül hozza, hogy »a lotharingiai herezeg megÍzen:enbudai zsidóknak, hogyha nem teszik le fegyvereiket és a
~
köket to;ábbi kitartásra ~uzdítan~k, a császár 6 Felsége :l
van hatarozva, hogy az osszes zsrdókat valamennyi örökös
tartom~n!ából kiüzz: és elpusztítsa.« .A 82-ik számban (okt.
10~ _t~lal]uk azon hrrt, hogy »egy foglyul esett zsidó mege~·?srtr, hogy az ostromoltaknak eleségben és készletben nagy
hrany_uk van s egy font lóhus ára 6 garas l) s így az erősség
nem rgen tarthatJa már magát sokáig.«

PÓ'l'LÁSOK »LA.NDAU EZÉKIEL « CZIKKE;\IHEZ.

tö: .

.
Mint, ismeretes, Buda ostroma 1684-ben a császári sereg
vrsszavonulasa folytán véget ért és csak 1686. szept. 2-án
hullott le erről a várról a félhold.
Megjegyzendő, hogy egy másik »Nordischer Mercur«
ez. ujságban, mely szintén megvan az itteni városi könyvtárban (S . .A. XIII . .Ab) 2) az 1685, évfolyam 58-ik számában
van. egy hír az érsekujvári erősségre vonatkozólag, amely
szermt »Üppenheimernek, 3) a zsidók fejének (Bécsben) megparancsoltatott, hogy vásároljon 1000 rőf durva vásznat, amelylyel különféle dolgokat, mint pl. zsákokat és más efféléket, a
támadásnál szü~séges dolgokat készítsen, amiről Olmützba
kellett írnia.« Ersekujvár erőssége ez év (1685) aug. 19-én
kerlilt a császáriak kezére.
Hildesheim.

DR.

LEvrNsKY

') Az akkori budai drágaságról l. Kaufmann i. h. 35. és j'J1N
(héber rész) 13. lap.

.A.

,,~J'-'

') Az 1685. 88., 93. év folyamok vannak meg. V. ö. Feldhaus i. h.
57. lap.
_' >,Ez Oppenbeim_er Samuel. L. The Jewish Encyclop. IX. 419.
(arczkepevel.) Az ttam •bibliografiac kiegészítendő a következőkkel:
K-~~fman~ Sa~son_ \\' ertheim er l, s köv., Urkundliches stb.; továbbá
Lo\\ ens tem, Geschtchte der J uden in der Kurr)f l· 87 · 1 · · " ·
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Levmsky, ~o wenstem lap)aban, • Bliitter für j üd. Gesch. u. Litera t.<
(az •Israehtc melléklete) 2. évf., 63. L, 6. jegyz.
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»L andau Ezékiel« prágai főrabbival levelezésben állott
magyar r abbikról szóló értekezésem bevezetésében (MagyarZsidó Szemle XXII. 298- 343.) az érdeklődök pótlásait kértem, mivel csak nyomtatott könyvek és nem irásbeli felj egyzések vagy szájhagyomány alapján dolgoztam. K érésemnek
eleget tett Stein Mayer nagyszombati főrabbi a folyóiratában
(Magyar Rabbik II. 43. l.). Azzal az örvendetes kijelentéssel
kezdi, hogy a pótlások egy teljesen új munkát képeznének
Nagyon várjuk e munkát, mert a XVIII. század másik felében élt magyar rabbikra új fényt van hivat1·a deríteni, csupán
azt engedje remélnünk, hogy e munka sokkal rendszeresebben
s kezelhetőb ben lesz megírva a folyóiratánáL
.A M.-Zs. Sz. i. h. 311. lapján megjegyez tem, hogy Lanelaunak 1785-ben Deutschhoz intézett levele az utóbbit úgy nevezi
o:m1 p';'. Mivel ez utóbbi kifejezéssel a talmud (Kiclclusin 32. b.)
az ősz embernek diametrális ellentétét jelzi, föltettem, hogy
Deutsch akkor legfeljebb 22-24 éves lehetett s megjegyeztem,
hogy St. szerin t l 755-ben született s így akkor 30 éves lévén,
a fenn írt megnevezés egy kissé furcsa. St. most azt hozza
fel ez ellen, hogy a bibliai Józsefet is a bölcsek harmincz
éves kor:iban »években ifjúnak s a bölcsességben öregnek « neveznek. De ha az aggadikus vonatkoztatásokból akar czáfolni,
akkor Kohelet 4. fejezetének 14. verséből, melyet a midrás
Józsefre és Faraóra vonatkoztat, azt is bizonyíthatta volna,
hogy a 30 éves ember »gyermek.«
SokkaJ fontosabb az a kijelentése, hogy Deutsch születési évé t apjának feljegyzéseiből tudja s nem ugyan 17 55-ben,
hanem 17 56 marebesvan hónapjában született. Most m:ir
kíváncsiak vagyunk, mi is áll ama régi feljegyzésekben. 1\Iert
Frankfurter Arje sirköve szerint (II. évf. 36. L) l":m rm~ i::"'
halt meg, ezt St. 1736. évre számítja át. R. Ábrahám Dávid
oroszvári ra.bbi halálozási napja (I. évf. 34. l.). ,, j"'J"f',, t=:~·':"!
[sic], ami szerinte 1835-ben történt. Pserhoffer AbraMm (I.
35. L) elhunyta (to:J'in j1lt'i1i~) szerint e 1869-ben van. Az első
száma a folyóiratának nincs kezemnél, de arra emlékszem,
hogy Ábrahám munkácsi rabbinak rlhalálozását ~10i1~ :"!nil::"!
egy évtizeddel előb b re teszi. Tehát, ha Deu beh születésnapja meg-
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ran pontosan, akkor ez oly »hagyomány, melyet el kell foga(!.
nunk. dr ha csak következtetés. akkor leltet fölötte vitatkozni.«
f:ldmitzer komáromi főrabbi megemlékezik (Oesteneichi!'lCIIP W ocbenschrift 1905.) a~Tól, hogy D eutsch Dávid napjait
a ~zerda lwlyiek elkeserítették s azért ott hagyta őket. Ez az
akkori iciökben nem szokathtn jelenség, legfeljebb a községekre
vet úmyékot, bisz Ascl1 J\[éirnek napjait sem igyekeztek a
g,varmatiak megédcsíteni. St. ezt a dolgot kiméletből Deutsch
D:nid megszökésének nevezi s alaptalannak mondja miuclen
indokolás nélkül. A kétségbevonás azonban nem érvelés, küliini)sen törtc~neti anekdotáknál nrm. Igy pl. én a Ohaszam Szófer
(~s DL>utseh köziitti aprós:í.gokat, mdyeket St. elbeszél, Brocla
Hirsclu·c)J hallottam elhe~zélni, aki a Pozsonyhoz közeli h::iipcsényhen lakott. Schnitzernek egyáltalában nincsen históriai
hitele St. előtt. Előbbi sz<Jlv{m elődeiről, felemlíti Ábrahám
Frcist<Ldtot, aki 1805-től 1830-ig müködött. Ez az idő kevés
neki s cz<!rt írja: (II. évf. 18. 1.) »Abrahám Pressburger ko1núromi rabbi ... harmincz éven át viselte a rabbihivatalt «.
Yajjon nevezték-e Pressburgernek, a forrás kimutatásúból ki,.eJmi nem lehetett, mert például Sivasz Ozion 78. sz. csupán
az ran: »Abrahám t;/"!:: « azaz Freistadt de a komáromi főrabbi
bizonyára jól Yan informálva elődeinek müködési éveiről.
St. máskor is meghosszabbítja iigyszeretetből a rabbik
mükiirlési él"cit. Igy Tannenbaum Áhrahám kereszturi rabbiról
a;~,t ntondja, hogy 1780-tól 1815-ig müködött mint rabbi rr.
34.. l.), l10lott 1785-beu még Lanrlau Eliezer volt ott, azutün
kiivetkezett \Vahrmann Izrael s csak utána Tannenbaum (M.
Zs. Sz. XXII. 317 l.) A N. R.-han (li. U. J 9.) említve egy Mendel
lis;,kai rabbi. Erre azt jegyeztem meg (~z. i. h. 318 l.), hogy
nem a magyar kiizs(~g <~rtendő alatta, hanem val6szinüleg oh·asni
hll Lissút. St. ezt a ral1bit Magyarországnak reklamtiJ.ja.
U~yanaz a tiszteletremélt<} magyarosítási vúgy tünik ki foly<íirat:'mak töhlJ helyén. Igy pl. említw• van a N. B.-bau (I. B.
4::!.) egy Arje Löb rahhi, kinek mükiidési helye 'l~N~i. St.
Phldíl Zhorót csin:tl s megteszi magyar rabbinak (ll. 3fi).
Al(! :~zonban hcl=nez . a ~iintrényhc, nwnten látja, hogy c·~~N~7
azaz Zh ar az nevu gahczm1 hclysé"ről V'll) oz o' E~ l . J· 't.·" •s
..,
'
., ~ . p o } ,e se c~ t.
!'!líttem ,( lalg,'~cznak tulságos szerepoltr>tés<'. Á pesti dajjanak
Oppenhenn f:lnnonn:~ k ap<isa, (; algríczon m üködütt (L ;3 3. J. )
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l\Ienclel nevü rabbit azonosítottam, ez a kiivetkezokon alapult.
A második helyen a lissai gaon fiának van nerez~e ~· :\len~
del. Ez a lissai gaon (II. O. ll ) Dárirl TeY!e hssm rabl.Jt
volt, akiről Lcwin, a lissai köz:,ég tiirténetírója azt mondJa
J>sei n Blutsverwandter der Oberrabbiner von Prag R. .Jecheskal Landau « CM. Zs. Sz. i. h. 318). ::\liYel a II. O. Hl-ben
az Yan ... •;,;~nt) mi sem fekszik kiizelebb, mintltogy egyazon
elllbernek szölanak. St. azt gondolja, hogy ha múr nem lehet
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sem esik, ami valószinihé teszi azt, hogy egy mindenki által
ismert esetről van szó, amelyet L.-hoz s Tb.-hoz is intéztek.
Külűnben feltünő volna, hogy a dönh·énytár tudós kiadói észre
em vették volna a kérdés azonosságát. Abból, hogy T.-hoz
fordul, ki Olasz-Liszka közelében működött, St. azt szeretné
következtetni, hogy R. 1\.fendel Magyarországon volt. Osakhogy
a responsum elején ott díszlik a nagy czíruzés, mely R. Móset
a sieniawai rabbit dicsőíti. Majd elmondja, hogy Olasz- Liszk~
milyen híres volt a század elején. Rappaport is dicsőíti és
1805-ben ott élt tudós rabbija Frisker Menachem. Itt megint
az a baj, hogy a H esiv Móse 48 száma, melyben Rappaport
szerepel, 1805-ben íróelott s intézve van a Galicziában müködő
Tb.-hoz, tehát nem is magyarországi községről volna szó.
Adhuc sub juclice lis est.
St. azt is említi » Bodrogkeresztúron 1782-ben meghalt
R. Ohajjim; elődje London Eliezer. « Ha tényleg akkor halt
meg, úgy London az utódja volt, nem elődje. Egy későbbi
keresztúri rabbiról Glanz Hirschről azt mondja, hogy Teutelbaum unokája. A döntvénytár 72 és 103 számaiban azonban
az van 1:mn tehát veje volt.
Az oroszvári rabbik közül felsoroltam egyet, aki Pinchasz
Horovitz rokona \327 J.). Hogy »chaszno di bé neszio« vőt
jelent, azt én is tudtam, de mivel Horovitz ilyen nevű vejére
nem akadtam, s az említett rabbinak a nevét sem állapíthattam meg, csak jelezni akartam a rokonságat az ismertebb
Hafl.o szerzőjére való vonatkoztatással, mert hisz apósa nem is
Pinchasz volt, hanem testvére Smelka Horovitz.
A 322. laphoz azt jegyzi meg: »Glogau Rafael fia volt
Micbael rabbinak s mint rabbi helyettes követte őt.« Ez nem
lehetséges. Mert Asch ).Iéir 10 éves korában tanult R. Rafaelnél (Zichron Jehuda bev.) s amikor Michael volt a rab b i,
akkor Asch Méir Baján müködött s így legfeljebb R. Asert
követte, de helyesen mondja, hogy a rohonczi Áron nem
volt soha Trencsénben s azért a 320. lap 19-21. sora törlendő, a 322. l. utolsó sorában olvasandó Méir Eisenstadt fia
Benjamin, a 329. l. 5. jegyzetében olvasandó Spitz Méir.
Itt jegyzem meg utólagosan, hogy Aser Lemil approbálja
(321. l. 4. jegyzet) a következő könyveket: ::.pJ..'' v~! (Fürth
177 5) :"l~Sw 'm"'' (Livorno 1786) ':Jll y~N (Prága 1786). Utóbbit
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ahiirt a R .J rremias nagymartoni rabbi (3 H. ].) és K:~~lir
:Elca::;ar (304. l. 4. j.) Utóbbi még Rohonczon approb:ilja r·';';·;,·
~·:.r:J:"l (Livorno 1779) könywt. Kaliirt említi Szántó CKalender
fiir Israeliten, Bécs 186 7, 274. L) a következő anekdotában:
Landau Ezékiel fia utazást tett hazaténe a Kallittól hallott igen éles elm éj ű magyarázatot elmondotta apjának. Ez arroganczia része(:lről - momlja nevetve az apja - ha te ily
kitünő dolgon nem követsz el plágiumot s nem mondod el
saját nevedben, mily kiválóaknak kell akkor tartanod sajá t
Rzellemi termékeidet
A függelékben felsoroltam egy Bia :"!N':J nevi.i községet s
mivel nagyon hasonlít a pestmegyei községhez, kérdőj elet tettem melléje. Mint utólag látom, joggal. Bia ugyanis Xeubydschow cseh várost jelenti. (Ji.icl. Oentralblatt, YII., 40.)
Bloch Isachar (335.1.) állomáshelyeinek elseje j''-':J''N =
Eiwanovitz, Boskovitz-on is müköclött, de Szenicz után, nem
mint Bri.ill írja Szenicz előtt (Ben Ch. V. 319), hanem mint
Kaufmann helyesen megjegyzi (.l\fonatschrift 1893. 379. l.)
Mandl Bernát szíves közlése szerint Stuppam József szeniczi
rabbi 1776-ban halt meg s így Bloch elődje volt. Bloch
Boskovitzben egy aggadikus könyvet approbált, a czímére nem
emlékszem. Hogy mennyi egyenetlenséggel kellett megküzdenie
Boskovitzban, arról szól a Je'l\·isch Encyclopedia III. 328.
Budetjiest.

HEL YREIG AZI'l'ÁSOK.
Dr. Löu· Immanuel szegedi főrabbitól vettük a. követ-

kező megjegyzéseket: ::\1.-Zs. Sz. 1905. évf. 299. l. 7. c:;~r nem
Back Izrael, hanem Bak Hi?·schl !, mint <t 336. old. Hn·s. -

34 7. l. tégla helyett vályog, mert igy a mósol hamis. A té gb
nem foszlik szét a vizben s a vakolat jobban fogja, mint a
követ. _ 349. 1. ~::S -:~1N ·;N NSN igy nem lelwt formulúzni,
hanem S::.N vagy •:N1.

Magyar-Zsidó ~zemle. 1906. II. Füzet.
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FOLKtORE.
ZSIDÓ SZOKÁSOK, KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLAMOK.

Áfikajmon. A gyermekeknek a széder-estén való ébrentartását az áfikajmon is elősegíti j nem az ő anyagával - liszt
és Yíz nem stimulantiák, miut például coffein vagy thein de igenis az ő ellopatásával, elrejtetésével. A szédernek jáchácz
nevü fázisakor a családfő az áfikajmonnak szánt máczét valami
alkalmas szövetbe legtöb b nyire vétába (serviette) göngyölgeti
€s háta mögé dugja, hogy onnét -lopják el. A gyermekek közül
hol az egyik, hol a másik ott settenkedik a rejtekhely körül,
míg egyiküknek leginkább valamelyik süldő leánykának (Backfisch), sikerült az áfikajmont elcsenni. A7. érdeklődés feszültségének evvel még nincs vége; a lopás sikerülte nemcsak nem
lobasztot ta, inkább fokozta azt. A »bűncselekmény szellemi auctora«, a mama már eleve felbujtogatta kedves csemetéit arra, hogy a vacsora vége felé nagy zavarban lesz a
családfő, ha a »gondosan« elrejtett áfi.kajmont, a széderlakomát
befejező máczeadagot, nem találja majd helyén; hogy ilyenkor
a megszorult papáktól vagyonukhoz mért váltságdíj-igéreteket:
ékszert, toilettet, szivart, ponylovat, készpénzt, manapság gyakran
körutazást és talán már automobilt is kipréselhetni, kialkudhatni. Az élelmes tolvaj a vergődő családfőn megkönyörül, a
váltság díjára nézve létrejön az egyezkedés és bár netn azonmtl,
cle csakhamar megkapja a sarczot és pedig nemcsak ő egyedül,
mert vigasz-ajándékokat kapnak még a »felbujtogató« mama,
valamipt a többi »bűnrészes« és »bűnpártoló« is.
En acl normarn »vásárfia« de nem ad normarn »krisztkinclli «
aL. efféle ajándékok jó magyaros neve gyanánt ajánlanám a »széderfi.a« szót. Az il~en széclerfia-osztogatásnak szem tanuja, sőt részese
voltam magam IS 1865-ben Pozsonyban néhai nagybátp'tmnak a
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»kszáv Szajfernek« S"~1 széderjénél. Az asztal fehérnemüje és a
különféle ezüsttárgyak majdnem minclegyike Izrael valamelrik
nagyjának ereklyéje. Nekem a »Thümim« (Eibenscbütz J onathan),
asztalszomszédomnak a »Pné J esüe« ezüst serlege volt kijelölve.
»Valamelyiktek cserélje ki serlegét egy távolabbi asztaltársáéval,
nehogy a széder hangulata elromoljék - így szellemeskedett
jó kedvében nagybátyám - mert - a nevezettek egykori antagonismusára czélozva úgymond - ezek képesek még ma is és
itt is hajbakapni egymással«. Míg a nagy rabbi a széderasztalon végig járatta szemléjét, azalatt gyermekei és vendégei
az asztal körüli székek támláiról és ülőhelyeiről félrehordták a
nékiek, kinek-kinek a székére, odarakott vagy aggatott széclerfiát.
A támlákon a nyári új ruhák terültek el vagy csüngtek, a szék
ülőhelyein csomagokban, katulyákban carubbék (itt csak nem
nevezhetem Sz en t J án os kenyerének ? !) mandola, mogyoró é
egyéb édességek persze MOi:l SttJ, dohány, szivarok és czigaretták.
Úgy tudom, rajnamelléki szok:is, melyet nagybátyám apja a
»Ohászám Szajfer« hozhatott magával majnai Frankfurtból.
Nem mindenki eszi meg afikajmon-adagj:-ít egészen.
Sokan félretesznek belöle egy darabkát és azt valamelyik
ruhadarabjuk zsebében vagy bélésének csUcskében hordozgatják
magukkal talizmán gyanánt. Olyik házban az óratokban, Yalamelyik héber könyvben, szekrényben tartogatják Olyik házban
pedig vagy a mizrach-tábla, vagy a jórezeit-tábla szegére
aggatják az átlyukasztott áfikajmon-maradékot j akár a katholikusok, kik a rekettye-füZI·öl - többnyire a salix caprea-ról,
imitt-amott az arbuscula, a daphnoides, a myrtilloides, a repens
vagy viminalis salixfajokról szedett és virágvasárnapkor megszerrtelt barkavesszöcskéket a jövő év virágvasárnapjáig folyton
ott tartogatják valamelyik szentjük képe vagy a szentelhíztartány felett vagy mellett. Ezek a barkát, azok az afikajmont
tartják villámhárítónak
Mikor a mult XIX. század öt~enes é\·einek elején .:.l\fónis«
a miskolczi zsidó bitközség »nemzeti iskolájának« szolgája a
csengeri csodarabbit, Rabbi Áncsei Óser Jungreist felkereste,
hogy tőle feleségének meddőségét megszüntetö tanácsot, segítséget - hony soit qu mal y pense! az asszonyt otthon ~lagyta_
kérjen, akkor neki ez a rabbi adott egy kmé-et. amit felesl'ge
vis(;)! jen; felírt neki néhány zsoltárt, olyat amit csak ő, olyat.
ll*
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amit csak az as1--zony és olyat, amit mindketten fogjanak imádságaik közé és adott neki készen néhúny porocskát az asszon
ré~zére azon megjegyzéssel, hogy ha van házukban áfikajm ;.
01
maradék, akkor törjék azt igen Jinomra és mindenik porocskába keverjenek belőle egy-egy csipetnyit, ha nincs, akkor az
ntohó poroc kával vúrjanak a jövő áfikajmonra.

*
r e!fetarismus. Carni'&'01'iSmlls. .A. karaiták és sokan

a
chaszidim köziil délelőtt soha húst nem esznek és déiután is
lehetőleg estefelé csak keveset. Ök betü szerint magyarázzák
az Exodus XTI. 12 versét:
·t!•: ,,=Nr O'~-l)~i j"J

on~ 1))~1t'l1 ·p~~,

A kenyérrel, vegetabiliúkkal délelőtt jól laknak, laisból

estefelé esznek.

*
Sólet (csólent, Schnlet) »Éden kertnek csábos étke ! Falatjaiddal egybeveb·e ördögmoslék, ördögtrágya, Hellasz minden
istenének nagyhírü ::tmbróziája. Égi étel, melyet hogy miképen
főznek, Isten megtanítá ~Iózest fönn a Szináj szent hegyén«.
Igy énekli meg Heine a zsidóság ezen nemzetközivé fejlődött
szom ba ti eledelét az ő Prinzessin Sabbath-jában, melyet nem
tudom hányadszor olvasok most, de ez egyszer magyarul Bodrogh
Púl úr fordításában . .A. sólet főzését B eine poetica licentiája
Istentől taníttatja, én azonban - si parva licet componere
magnis - nem ; én következő soraimmal nem azt szándékozam
közölni, miképen főzik ezen közkedveltségnek örvendő zamatos
ételt, hanem az ellene imitt-amott támasztott aggályt és neve
erede tét.
Az Exodus XVI. 23. és XXXV. 3. versekből, de rgyébünnen is megállapíttatvún a szombati tüzelés, sütés, főzés
tilalma, a karaiták nem is gyujtanak péntek este semmi vil[tgítút, nem fütenck, nem sütnek, nem főznek. Másképen cselekszünk mi, kiknek a rabbinizmus az ö magyarázatával amott
szigorította, imitt enyhítette a thóra parancsait, illetve tihtlmait
melycket egyébiránt leghathatrísahban móclosított az élet, a
már ösidőktdl zsarnoknak nevezett szokás, az usus tyrannus.
Fclkt;rem a nyájas olvasót: nézzen he egyszer a fővárosban
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zsidóiakta utcz{tiban, valamelyik pénteken
anna k túln"omólag
J
estefelé olyan sütőhelyiség be, ahol súletet • zeczolnak~. be·rratnak a lege artis fütött kemenczékhe. A jelen zsidó
ra k osb
, ben nálunk deczember 22-én és 29-én volt a szombat leg::rábbi beállta délután 4 órakor, június,
és
. Tus G-án, 13-án és 20-án lesz a legkesőhb1 heallta delutan
]Ul
'l"
tk
'7
óra 50 . perczkor. Told]. uk. meg ezen cl'Jt''
e u am ~~~.pon
o -~t,
'korra a péntek esti istentisztelet kezdete van kJtuz,·e. meg
perczczel, melyet a hétköznapi minchának, a 95-99.
, 29. számú hat zsoltárnak és a »lchó dajdi ~ -nak osztunk
esl ' tük a 92-ik zsoltárt, mely valamint utúna a 93-I· ~;: a k'
·anetortól
er is reczitáltatván, újabb 10 perczig tartott. A f enb· te·1·1
- t ken délután 4 óra 50 perczkor, a nyúriakon pedig 8 óra
pen eJerczkor a szombat beállta mar
- mm
· d en l;:e't segen
'
fe1"1.
40
u 1;
de ; sólet
sehogysem az. Hogy is
meg a
szombat beállta előtt, mikor később került a kemenczébe, mint
gazdája a zsinagógába? De még a legkorá b ban a keme1~czébe
került edények tartalma sem főhetett meg 4 óra 50, Illetve
8 óra 40 előtt, mert a zárórát, amikor a kemenczét betapasztják,
későre halasztják; már pedig a főzés tulajdonképeni folyamutja
{)Sakis ekkor veszi kezdetét. Száz szónak is egy a vége : a sólet
a szombat beállta előtt nincs megfő,-e, múr különben is hosszabb
tartamú főzést· igénylő alkatrészeinél - hús, velős c~ontok,
bab vagy borsó - fogva sem. Rituúlis állapota olyan pati
posse-féle. Aki tehát teljes megnyugvást akart arra nézre.
hogy szombaton főtt ételt ne egyék, az a még pénteken már
megfőtt ételt tette el magának mégis úgy. hogy lehetőleg
melegen kaphassa. Igy cselekedtek a középkor legszigorúbb
vallásossárrú zsidói, a lotharingiaink és a proveucalok. A pénteken
teljesen ké~z ételeiket ágyakba rakosgatták és tehetségük szerint
mentöl több és rosszabb hővezető anyagokkal takargatták he.
Ebből a meleg ágyból, cliaw/ lit (olvasd só lí) eredt a par
exellence szomhati ételnek a IWYe.
J ellern ző a sölet egy szokúsos inkább kisérlíJének, m int
válfajának a neve is, a gánec-é. Gyakran a sólet közé eg}
félig száraz lisztkeverékből készült tölteléket tesznek, halhl szíjja
magúba a sólet fölös zsira<.l<.'k:it, úgyszólvún lopjon helöle magának; aki lop az tolYaj, ennek zsid ü Jwre pedig ~ann. )Lit·
a sólet egy másik válfajának. a borsosnak vagy desnek

1~)-é~l, 2~-én ~9-é_n,

:~~40

megfőtte

főhetett

1G6

YADÁ~:r,

mm.

pé zachkor máczeszből - készült kiigel nevének etymol ...
0
nem oly egyszerű. Nem kugli az, hiszen nem gömb- vagy ~:aJa
alakú, hanem magyarul kúp, mert a kügel nem a Kugel:! Yló~
d e 1gems
·
· a K egel = k·üp argotJa,
· ammt
· a fazékból csonkagok.Yo
alakjában kerül ki a kügel. A kügel egy inkább tréfás lesz;~:
maztatásának voltam fültanuja szabadság-harczunk ideJ.ek
··
or
Miskolczon. Oregapámnak, Fischmann Mózes főrabbinak, Schille.
(Szinesi) eperjesi rabbinak, Heilprin Mihálynak és még számo~
vendégnek, a nagytudományú öreg Heilprin következőleg magyarázta a kügel szót. Innen ered k'igel=mint a piócza=mint
a nadály, mert úgy tartják a litván gourmetek, a kügel akkor
tökéletes, ha szinének árnyalatai olyanok mint a pióczáéi. Aki
most még az iránt is érdeklődik, hogy a sólet hogyan és miböl
készül, annak nem szakácskönyveket ajánlok, de igenis azt:
Olvassa az 1895 január 9-én és 12-én kelt »Pesti Hírlap«
szerkesztői üzenetei t.

*
Tküfe (e1·v6rnen, Si ez ausz de sz vászer. A both III. 23
alatt Rabbi Eleázár ben Ohismá szerint a tküfék vagyis a
csillagászat és a mértan a kinninnel és niclelával szemben, melyek
a hálách~ lényegét képezik, a bölcsességnek csak afféle peripheriái. En itt a tküfének csak peripheriáját érintem, lényegébe
azonban hatolni nem szándékozom, de nem is tudnék; nem
ismerem a tküfének az ünnepeink meghatározása körül volt és
ma is fennforgó mérvadását; nem hallottam semmit a hozzá
fűződő kaballisztikumokról sem, csak arra emlékszem, hogy
régibb zsidó községekben, in specie ghettókban, évente négyszer
hangzik az »utczában« a »tki.ife fervórnen« elrikkantása a
hitközség valamelyik »domestik<<-je szájából. Azt is tudom, hogy
némely hitközségben a tküfét az almemarról élő szóval hirdették
az istentisztelet Yégeztével hazamenő híveknek egyebekkel, példáu~ zócherre, váchnáchtra való meghívással együtt. :Máshol
ped1g kifüggesztették a zsinagóga póiesnek nevezett előcsarnoka
fekete táblájára. A most folyó zsidó évben 1905 október 27-ére
és 1906 január 6-ra esett, április 8·ra és július 15-re esnek
majd ~ :k~fé~, melyeknek az a rossz hírük, hogy az égből
vagy vllagurbol akkor vércseppek hullanak víztartányainkba.
Ezen vércsep~ek ellen az illető tartányok, edények betakarásával és a mmden var:í.zslattól immunissá mentesítö vassal t. i.
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yasdaraboknak, vastárgyaknak a vízhe helyezésével védekeznek
azok - akik védekeznek, de a vizet nem kell kiönteniök.
Kiöntögetile azonban a vizet mindmegannyiszor, valahányszor a »mesz miczve« vagy a »sicz ausz desz vaszer« hangzik
el az •utczában« vagy portájuic előtt. Ilyenkor az utcza valamelyik házában haláleset fordult elő és - a számos hívőkkel
dicsekedhető babonaszerint - a halál angyala a szomszédság valamelyik víz tartányában mosta le öldöklő kardjáról a vér nyomait.
.Annak magyarázata, hogy miért nem kellkiönteni a tkii.feYéres vizet - ami víhziányos helységekben a híveket kelleme tlenségtől kiméli meg - és miért kell kiönteni a vizet a
fenn előadott másik esetben, szembeötlően világos. A. tkiifét a
»baj« bekövetkezte előtt hirdetik, lehet a vizet »fervórnolni«;
a másik esetben a »bajt« csak annak megtörténte u,.tán hirdethetik, mikor már nem lehet ellene praeventive védekezni.

*

Ko1·ömnyírás. Tisztasági ezéiból azt tartja a zsidó
hagyományos szokás, hogy aki keze ujjai, lába ujjai körmeit
lenyírja, az eltávolított körömszeleteket tartsa együtt, égesse el
és valahogy ne dobja el azokat. Az elégetéssei némi kegyelet
bnusíttassék oly hulladékok iránt, melyek a testnek azon részeivel
voltak összenőve, melyek miczvéket gyakoroltak, így például a
kezek a cziczeszt tekergették ujjaikra és a tfilin szíját viselték,
a thóra pergamenjét és hengerfogantyuit érintették, alamizsnát
osztogattak stb., lábaikon pedig Isten házába j(trogattak a hívek.
A tisztas(tg érdekében, esetleges fertőző contagiumok meggátlása czéljából, még a babonás ijesztgetésekhez is folyamodtak
őseink Avval fenyegetőztek ugyanis, hogy aki körömnyírásk~r
a hulladékokat nem szedi össze, el nem égeti, annak maJd
vissza kell jönnie érti.ik a másik világból. Ezen sanctió!~oz
füződik a mult XIX. század közepének következő adomaJa:
Kitseer Victor pozsonyi »eretnek«, a Geist des Talmud sz.erzöje, a
bécsi Burgszínházban körmeit nyirogatj<t és a pallóra CJtegetJ, a
hulladékokat. Szomszédaitól ezen viselkedéseért kérdőre vonatvan,
imígyen menteO'etödzik »Nem tettem neveletlenségböl, csakis
theatromaniáb;l. Annyira bolondja vagyok a s~ín~ázna.k és
különösen <t Burg-nak, hogy még a másvilágból IS lCle visszajönni szeretnék; hogy ezt tennem muszáj is le~yen, a pallóra
hrmytam körmeim hulladékát. Majd (•ljöriik értuk.«

Hagada wlgo Góde iiOD Sc•. Csak néhány nappal ·ele
m:bodik émegyedi füzet megjelenése utún, április 9-én, h~tfőn
tartjuk az első szécler-estei ünnepséget. Az asztalon ha
•11
8za•
mosan ülnek körülte, számosak a góclék is, melyek régiebbek
újabbak, különféle rétüek és többnyire képekkel illusztráltak ~
czélból, hogy a gyermekekben ércleklődést keltsenek a peszach
iránt és hogy ébren tartsák őket a széder-estén. Hát bizon
ezel~ az illusztrácziók nagyon is ruclimentalis fametszetek. Tudju{,
tudJuk, hogy azon árért, melyért az efféle góclék adatnak vétetnek
nem igen követelhetní holmi műbecscsel bíró illusztrácziókat:
de igenis elYárhatni annyit legalább, hogy a góclék kiadói számol:
janak írnmár a sokszorosító művészet mai minővoltával is és
cseréljék ki újabbakkal az ő kopott clichéiket, melyek közül
egyet többé ne alkalmazzanak az ő mai conceptiójában. Azt a
ki.ilönféle editiókban azonos képet értem, mely a hárfás Dávid
királyt ábrázolja térdelve és míntegy glorificálva a vele szemben
sugárzó naptól, melynek korongjában, a ki.ilönféle góclékban
azonos sajtóhibával t. i. 1 helyett i-el, olvashatni e két szót:
tt~1p.1 m~. Hát kérem szépen ! Tessenek csak elhagyni azt a
»szent lelket«, melyhez nekünk semmi közünk, akár a nap
leorongjában akár galamb alakjában kínálkozik; hagyjuk ott
»harmadiknak a fiu mellett « és elégedjünk meg apánkkal, lárályunkkal, aki 1iiN egyetlenegy. Ha jól tudom, akkor a zsidóság
csak egyetlenegy alakjának volt némi gloriolája és pedig az
Exodu~ XXXIV. 29--35. szerínt, Mózesnek.
Attérek most némely gódénak fordítására. Előttem egy
nem is nagyon régi, egy 1868-ban megjelent nagy negyedrétü
úgynevezett álsichgócle, melynek 46. és 47. lapjain következők
is fogl~ltatnak a héber álfábétnek sorrendjében.
Allmechtiger Gátt nun bau dájnen tempel síróh. álzó
sír. und álzó báld in unzeren tágen síróh. Ja síróh. Nun bau,
n~n ba~ dájn tempel síróh. (Most következik 21 jelző és
mmdcgy!l~ u~án Gatt, mely nevet én csak az első és az utolsó
után irok ide). Bármhercziger Gatt, grószer, démütiger, hajcher,
ver<hger, zíszer, chéniser, tauglicher, jidiser )rechticrer lebend'
' 1
" )
t~er,. mech.b~e.r, . ná.mháftiger, zenftiger, éviger,
furchtbárer,
cztmh~her, kemglicher, rá.jcher, séner, trajszthMtiger Gatt.
Du .hts7.t G~tt und kájner mer. Valóságos NS1SD N'1n megbotrankoztato nevetség, miféle tarka-barka, szedett-vedett epi-

thetet ornantiákka l jArul ezen góde jargonistája Isten szent neve
lé . csakis alfabétikus system á ja kedvéért? Oh nem! 1\Iég ez
sikerülneki a :1 helréu
»prechtiger « t anusága szerint.
Azt hinné az ember, hogy ez a góde valahol Lwow-ban,
Varsóban, Vilnában, Minszkben, Zolkievban jelent meg?! Oh
nem! Pesten, bei M. E. Löwy's Sohn. Ozime r~m 1'1':! ;,Svr:.
Ad vocem N:1111! Ezen chüche szótól ered a jargon következő két kifejezése és pedig chacheczen = csufondárosan
haczagni, gechachecz = csufondáros kaczagás.
Ide iktatok néhány közmondást a góde körébőL
X. gebt vósz men pészach asz den glóz várft. (Fösvény.)
Pürem iz e móg, pészach iz e müz.
V í kümt Hómen in de múnistáne?
X. chezsbent ví de dráj r ebónem in de góde. (Vigyázat!
X. dupla krétával számol. Onnan ered, hogy R. J ósze. R. Eliezer
és R. Akiba az egyptomi és a vörös tengeri csapásokat sokszorozzák.)
Af cherajszesz brauchen, ájnm{tehen, aufhébcn. (Haszontalan tárgy. Kell a fenének !)
Fün frácl zen fáczen dájeni.isz áeh nit e szách, fi.in lád
tz sajn ane iber dájénü.
X. hat bekümen sle];: vagy m{tkesz dájéni.i.
Glaczt án ón ví der támm in dc góde.
Ákerát e zaj stén ze in de góde. (Ha a játékos rossz
kártyát kap, ügy is mondja: Nit emól in de góde stén ze e
zaj t. i. a ki.ilönféle csapások).
Lád ligen af X. dé stén nit in de góde.
Erezélt ám e gineze chádgádje.
Dü kenszt (ze kennen) jeczt esszen gezújcrtesz ader
üngezájertesz = válagathatsz vagy vúlogathattok.

:e~

levő
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.Á.lle10z luíszt e béged. l\Ii mindent tekintenek ruhúnak ~!

Mi minclen szerepel ruha gyanánt?! A talmud a ruh;~ ft)~al
mának megállapítása körül a kelmének csodúla.tosan kis m.~re
teivel elégszik meg; így példúul ami normahs zsehken<lmnk
jóval nagyobbak azon kelmedaralJolmál, mel~·lk a t~lmudh::n
már ruha gyanánt járjCtk ~Jár most, h::t a lwtszi!r.afas magat
földesurnak, a szatócs kereskedőnek. a kistparos .gyarosnal: tartatja ; ha a Ingoldatot irott szakácsnékat. utczm vrrekedl'~<:ke t
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rrgi ztráló ri:'porter publiczistaként és a habilitatiója óta eg l
. das
· t sem t artott magantanar
•
• professor úr gyanánt szere
yct en
(' l oa
l1••" V<:l ame ly szove
·· tk eze t ecs l{ene
• J{ vezetoJe
" · a 1car
• egy nagy ba Pel
k .'·
'
t'o urna
'
k. ~zo'llIt
' t a tJa
· magát; l 1a valamennyi vag'
ne
vez_('ngaz~a
a.karmely1ke ezen kiCSI alakoknak nagyságoltat)' a magát. l y
·
, 1a a
ve~dldégl őben egy kicsinyke filet-et beafsteak számba tálalnak a
zs1 6 e é: akkor ez, akár tudva szavai talmudi eredetét akár
mások után helyesen alkalmazva azokat, imígyen ironizál·
állesz húszt e béged.
·
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*
Dii raszt nach álcz liich ersájnen. Te majd igen kicsin
alakban (megczibáltan, megnyirbáltan, leszállítottan stb.) jelens~
még meg. Budapesti eredetű ma országszerte használt me"fenyegetése a fennhéjázó nagyzolásnak a tartalom, a vagyo~
az erő hiányát pótolni akaró küls6ségeknek, nekigyürlcőzésnek:
Ezen közmondás a mtdt XIX. század hetvenes éveinek elejekor
sz:írmazik a »Borsszem Janlcó«-ból. Milwr Horn Ede (meghalt
1875 november 2-án, mint az akkori földmívelés, ipar és kereskedelemi miniszterium államtitkára és a főváros mai VII.
kerületét is magában foglaló 'l'erézváros országgyíilési képviselője) 1869 tavaszán Párisból hazajött és a Tisza Kálmántól
vezC'tett balközéphez csatlakozott, akkor ö és illetve pártja
nf>met 11apilapot indítottak a »Neuer Freier Lloyd«-ot, melynek
szerkesztője gyanánt Horn Ede szerepelt. Ez az ujság a mai
»Egyetértf>s«-ét a »Times«, a »Temps« lapokét túlhaladó és
mind~mellett csak háromhasábos formátumban jelent meg; monstrumntásánál fogva úgyszólván halva született. A közönség sehogy
sem akarván megbarátkozni az esetlen formátummal, a N. Fr.
Lloyd csakhamar változttttta alakjá.t és a bécsi »Presse« nagyságában jelent meg, de ebben sem sokáig. 1\fost már az ujsúg
kiilalakja tetszetősebb, kezesebb volt, de más bajok keletke1.tek:
dszerették legjelesebb munkatársait, köztük a már akkor feltUnő és kitünő Veiglsberg Leót ; a balközépben szakadás állott
be, a ~· Fr. Lloyd ismételten redukálódott és nagy negyedr~tlwn _Jele.~~ t m.eg. ~;,:(•k a gyakori ,vedlések és összetö pörödések
valtottak .ki Üs1csen Borsból (dr. Agai Aclolfból) ama jóslatot,
lllely. szennt a :N. l?r. Lloyd, ha a zsugorodásole lejtőjén továbbü~ 1mfg~en ha.lad, _csak~amar mint li.ich mS fog megjelenni.
Hat ;t JUsolt formatum1g !~pen nem :>:üllött Horn Ede ezen
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szero ncsétlen uj ságja, de kevés hijával megközelítette azt, amikor
osilt mint kis negyedrétalakú hetilap csendesen kimult. Ágai
jóslat rt szós:>:erint ugyan nem teljesedett, de frappáns jellemző
voltúnál fogva bejutott a zsidóvilág azitkozódásai közé; mellé
pedig emennek »dü raszt nach f'ar bagó tánczen «, mely utóbbin;tk magyar származása fülbe ötlik .Az előbbit ma már a
nem magyar zsidóság is reczipiálta és annak oly rétegei közt
hallatszik az, melyeknek sem Hornról, sem Ágairól, sem ezeknek
egykori ujságaikról még csak sejtelmlik sincs.

*

Sálesűdesz báj _q1·óf Pcílff'y. A pesti izraelita hitközség

ülésterrnéMI a nép közé szivárgott közmondás, melyet gyakran
alkalmaznak olyanokkal szemben. kik fényes ös,zeköttetéseikkel,
a hatalmasoknál való bennfentességükkel kérkednek.
Mikor az 1860-iki októberi diplomával a magyar szabadság kissé helyreúllt, akkor dr. Hirschler Ign{tcz a pesti
izraelita hitközség előljáráságának elnöke, a zsidó iskolaalap
mibenléte és hovafordítása tárgyában terjedelmes memorandumot terjesztett fel a helytartótanácshoz. De ennek a magyar
érának alig egy év multával vége szakadván, gróf Pálffy Móricz
alUbornagy a megyék bizottságait feloszlatta, de a pesti izr.
bitközség elöljáráságát is és Hirschler helyébe Sáje Volf Schossberg~rt, a mai tornyai bárók öregapját nevezte ki előljárósági
elnöknek. .A választmánynak egyik buzgó és később számos
érdemjelei után is közmondásossá vált tagja, kétszer-háromszor
meginterpellálgatta az »aulikus rasekólt« az iskolaalap mibenléte iránt, de hiába. Schossbergertöl nem bírt választ kapni.
.Az öreg jól tudta, hogy annak, aki akarata I'Tvényesít(sél·e
nézL·e núnden hatalom nélkül sziikölködik, legokosabb a quieta
non mouere elvének követése. Mikor egyízben X-edszeri kérdésére sem kapott választ a kifáraszthatlan interpelláló, akkor az
mrltatlankodva következőleg fakadt ki: Ám jól van, majd
szerzek én magamnak felvilágosítást ;t magttsabb, a mérvacló
forumnáL A jargontól épen nem idegenkedö öreg Schossbm·ger
ezen kifakaelással szemben Yégre véget szakított begombolts:í.gának a következő riposzttal: »Venn men clPn herren fon
l~ózner rácht ferstét, kenn men mánen . er eszt ;Hle s{thesz
salcsüdesz lJ[tj zájner ekszczellencz den grófen Pálffy.c Tableau!
Budape.o.;f.
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ibn Ezra. Zsidó troubaclur, szerelemről dalol, de sokszor meg
1. 8 kós tolja, meghódítja a szép nőt, a ní.tat a gúny élével sebú
régen,
aki vigyáz a
a c tí.nnt
lll eg . »merrmonclták
b
•
e~ye tlen biztos .őre « , megcsalt férje~e: sem szán meg. Humoros,
Vl·0()' , 1)a]'kos és mmt ma mondJuk: p1kans. Sztvesebben kere 1 fel
a poklot, mint a mennyországot. De férfi korában megkomolyodik, már csak saját nejét dícséri, az élet keservei őt sem
kimélik meg, elmélázik a halálról, az ember mulanclóságáról.
Temetői hangulat szállja meg lantját, bolyongásnak indult elvesztvén vagyonát, öreg korára nemes púrtfogóra talál, de
szerelmi ömlengéseit moralizálás váltja fel. ~Iintha maclern
oétákat olvasna az ember, ugy meghűvölik ezek a nagy zsidó
átültetései, melyeket müvésziesen végeztek Patai József
és Gábor Ignácz, kikhez mint harmaclik Kis Amolel csatlakozik
Juda Halevi »Oh Ozion« verséveL De vannak eredeti költemények is. Lenkei Hen1·ik a hős J u elitről énekel, bánatáról
a megmentett nép örömével szemben, esküvőjére k_észülnek
rokonai de ő a halálba menekül, mert nem akar UJ ellent
Izraéln~k szülni. Ugyancsak ő dolgozza fel Izraélnek elégületlenségét a pusztában, a keménynek és komornak _látszó _mesterrel 1\fózessel szemben. Szép gondolat lüktet Szep Emo versében' a két (zsidó és nem zsidó) koldusról: A nyomor és ::z
inség ledönti a válaszfalat az emberek között, a koldusba~
teremti meg a szeretetet. Fehér Jenő a poétáról m~sél, akl
'
' a kko r· sen1 ' l1a
nem dalol parancsszora,
meg
. l'irálvnő
' . : . hlVO"O'at]a,
. , ,
mig Sebestyén Károly három látomásban SimhahzalJa a _zstclusag
eltérítésére való törekvést. A vándor (zsiclósttg) nem hodpl meg
a kincseket, ifju leány szerelmét és hatalmat igér? ki .ér,tet~kn.ek;
hanem tovább indul a vértanuk utján. ~feghato a Muzes ZSll~o
sorsa (Avar Pál) . .A z orosz japán háborúba indul. a, fia ... m:•Jd
zsidó zavarO'ás támad falujában, kiüzik a Yén zsidot, foldun.futóvá válil~, már indul bolygó útjára. mikor hirül hozzák n:~ 1 '
hogy odaveszett a csatában egyetlen fia, a hazáért úll~ozta IÍJU
'
· 'k·. H'any· 1'j }·en .trarrtkus
e~ct
eletét,
mí()' apját a hazctból ktven
". ,
, .
,
·Gyula Dánd kmdy hatvolt Oroszországban! \égre TTarsanyl

előre,
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IRODA LOU.
ÉVKÖNYV.
~Kiadja az Izr. Magy. Irodalmi Társulat. Szerkeszti Bánóczi József.
1906. Budapest.)

Az idei Évkönyvben is ismeretes alakokkal találkozunk,
kik mintegy levetették tudós ruházatukat, hogy a nagy közönséghez száljanak az ö szája íze szerint.
Hol is kezdjem? Persze a szépirodalomnál, mely ez. ízben
figyelmünket első sorban köti le, Againál a tősgyökeres magyar
humorist:inál, mint mesél régi időkről, mikor még szekeren
j<í.rtak az emberek, édes anyjáról, ki a kisvárosi intelligenczia
súnielőadásaiban zsidó létének daczára részt vett, a helyi
mü velt körnek sziYesen látott és beczézgetett vendége Yolt,
onos-apjának küzdelmes éYeiről, vagy önön magának gyermekkori pajkoR játékairóL Költeményeken akad meg szemünk.
Mózes ibn Ezra, azt hiszem a német Heine említi valahol,
milyen rokonszenves poéta, mily bájosan zeng a valódi szerelemről, meghatottan búcsúzik kedvesétöl, akinek kezét tőle megtagadti'tk, de a távolban is sóhajtozik utána, felemészti a bánat,
haláláról értellül, de szivének sebe nem heged. Életereje meg van
töne, csak a barátsúg nyujt némi vigaszt és gyenge támaszt.
Költő barátjainak panaszolja kesenét, reményeinek meghiusulását, nekik mutatja az ősz borus hangulatát, mely kedélyét
megszállta, miután az ifjuság Yirágzó levelei lehullottak. Lemondús tölti meg szivét. eltiinödik a sors csalfasá()'án, de az
elcsüggedéstöl megmenti Istenbe vetett bizalma lelke a halál
utún »az örök fényben lel majd nyugvóhelye~«. És milyen
mestere a nyelvnek e szerencsétlen poéta a költői formák
meklcora gazdagságával tünil· ki 1 A 1 .. , l ' · · . "lt, etet
'.
wzcp wn zsH1o 1w esz
még llfanuello képviseli l\Iily·en m·\c kede'l ..
· t ;\fózes
·
,~
yu ez, nun . J: ,

nőre,

fcöltők

"'
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Utja örök alkoULsáról, a zsoltárról énekel.
A lf
, , kb all · Kt!lemen t 1o
B" lk cl'k
E' ·köny uti. l Ctraso
, ov~ e l
az. , \, , , . . .
"adta tásról Kairóban
beszamol Jeruzsúleml utjarol. a szn:es fo",,
t r
,es Alexandriában, mely városokna'l Z~J.. d,0 viszon •vm t Jsmer e J,
o
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leírj;t a meglátogniott szentföldi gyarmatokat, Jeruzsálem .
Palesztina nevezetességeit. A szentföldre vezet Krausz Búm es
· de nem a ma1'b a, mely nagyJ'áh an s1var
· · es
· puszta a nyo ltel
1s,
· szegenyseg
'
' ha z,<Ja,
'· l1anem ama P alesz t.ma'b a, melyben
' virámor
es
z.
0
Yárosok, termékeny földek voltak, amikor ipar, kereskedelemg .
tudományos élet nagy lenuliletnek indult. Ügyesen használ~,:
fel a hagyományos irodalomban szétszórt adatokat és elénk
vázolja a harmadik századbeli zsidó városi életet, a város külsö
kinézését, a bazárokat, az utczai zsivajt, a templomot és iskolát
a házi mulatságot stb. F elléptet két görög zsidót, kik szem~
lé!Ye az élet változatos formáit, összehasonlítják a palesztinai
viszonyokot a más országokban fennálló zsidó viszonyokkaL
Palesztinától nincs messze Konstantinápoly. Ennek zsidó
viszonyairól elbeszélget Rubinyi Mózes, közben a multról is
megemlékezve, Tudelai Benjamin leirásáról, egy V. századbeli
Sára nevű zsidó költönőről, II. Mahmud szultánnak Carmona
nevű ba~kárj.áról, akinek mint annyi más török nagynak, a
selyemzsmor Jutott osztályrészül, a rhodosi vérvádról és a szultán
fermánjáról, mely a zsidó alattvalókat a jövőre minden a vérvádból kifolyó erőszakoskodástól megvédi. Ámde Marokkóig nem
jut el a padisa hatalmas szava. Ott még most is irtózatos
a zsidók helyzete. A kikötőkben még megjárja, az idegen konzulok véd~lme alatt állanak, míg iskaláikról a párisi Alliance
gondoskod1k, de az ország belsejében örökös halálos félelemben
élnek, végnélküli zaklatásnak vannak kitéve a rablók részéről
ki~ legszivesebb.en. rabbszijjra füzik, hogy nagy váltsúgdíja~
preselhessenek kl hitsorsosaiktóL Ezért minden zsidónak arabs
pártfogója .:'~~' ~ki vérét is kiönti pártfogoltjáért. Természetes,
l~ogy Ily korubnenyel~ között legnagyobb részük szegény ember.
~hettóban ..laknak, hazmk üregek, butoruk alig van, rémületben
einek, Czlpoben nem járhatnak az arabs utczában ifjan házasodnak,. amul:te~ben hisznek, de templomukban 'példás rend
uralkodik. Tronvaltozáskor rémnaJ>O]{ 1{0.. etk
k
,. l
. t
,
v ezne reaJu c, amm
ezt 9 evvel Pzelőtt Díll'ison Bríndor ma
. k
t
pasztalta.
ga IS eservesen a. ál'Afékfiegyelketnek van szánva a mult évben elhalálozott két
k 1v o r una szentclt enlél l'
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md a kettő vezérszerepet
vitt ochweu;er Mártou ,
·
x, ' z·
a magyar zsJCló felekezeti életben,
ayser mg aJer a tudomány éB hitszönoldat tcrC>u. Richtmann

M.

]Jfózr:s az előbbinek érdemeit az országos iroda és a zsidó
oktatásügy előmozdítása körül ecseteli, Kayseriing életrajzát
Jesti rabbiv{t történt megválasztásáig - aki erre leghivatot~abb .- Neumann Ede vázolja, világot vetvén a mult század
reformmozgalmaira, amelyek K. ifjuságába belejátszanak, valami nt ennek a svájczi zsidók egyenjogosításáért és a rituális
metszés tilalma ellen folytatott erélyes küzdelmeire.
A jelenkorba vág még Frisch Armín elmélkedése az állam
és vallás közötti viszonyróL Fejtegetései oda konkludálnak, hogy
a felekezeti élet hasznos tényező az államra nézve, mert leghathatósabban segíti elő ennek e~élját a közjót, a közbolclogítást,
az állam érdeke tehát a felekezeti életnek megszilárdítása.
Az áJiami törvény nem képes erkölcsi nevelésre oly intenzíven
hatni, mint a vallás, sem eszményeket ébreszteni. Azt a vallás
sem érheti ezt el ideáival, hanem formáival, életmodjával, melyekben tanai és eszméi megnyilatkoznak, azaz határozott felekezeti élettel, amilyen a zsidóságban núndig élt. Ez a felekezeti
élet a müvelődés terjedését is kitüzte czéljául. Hogy a zsidóság
minclig hathatós tényezője volt a művelődésnek, Blan Lajos
bizonyítja a történet nyomán, keresztény tudósok irataiból vett
idézetek kapcsán. Érdemet is szerzett magának a kultura terjesztése és fejlesztése körül, az ó-világban a biblia görög fordításával és a nagy hellen-zsidó alekszandriai irodalommal, a
középkorban a görög és arabs filozófusok fordításaival. A zsidók
voltak általában a kultura közvetítői az arabs és a keresztény világ
között. A középkori szkolastikus és az újkori kritikai filozófiának
egy-egy zsidó a megindítója - az újkorban Mendelsolm hatással
van kortársaira. Ha a kereszténység kulturátterjesztő intézmény,
aldwr nagy érdemeiből jelentékeny rész anyjára a zsidóságra
is esik. Ezt r. régi igazságot szerctik elfelejteni, azért jó hogy
1
Edrlsteiu Bertalan az evangeliom nyomán feleleveníti. Amh;ir
egy evangeliami versről sem állítható, hogy Jézus mondotta el,
tehát azokról sem, melyekben Jézus határozottan a zsidó vallás
alapján áll, de mindenesetre ,Jézus szellemét tükrözik Yissza és
ezt a zsidó szellemet képviselték az apostolok egészen P{dig,
aki mint a modern tudomány kimutatta, a kereszténység val6di
megalapítója, mert ő idézte elő a szakadást, nem követehén az
áttérő pogányoktól a körülmetélést és a többi zsidó ritus betartását és új lant hirdetve a hit általi üllvözülést. A zsidó-keresz-

AV. .\)IÓR.ÍX Jl113LTA-

té1•1yck ugya 1 ~ t~vábbá is zsidó~ mar~dtal~ életmódjukban, de
szamuk mmdmlmbb apadt a pngany keresztenyek nagy töme év
szemben mícr végre a 4. században a szakadás teljes lett l?g
ekl
'
n
.
.
· JCJ 11ne
fúzisait az első három század zsmatamak határozatai mutat"ák
.A. régi zsidók azt tartják, hogy a talmudban minden be~n'
v:1n. Ha nem is e tétel szószcrinti felfogása mellett dr. Löw;
FeTcw·z felhoz egy sor elbeszélést, mondatot, eszmét és gondolatot a talmudból, melyekhez hasonló~ találtatnak más, külöIlösen magyar irodalmi termékekben. Epuf!y megvan a mult
tiZázad végén dívó pesszimiszikus világnézlet már a Prédikátor könyvében. Schopenhauer és Kohelet megegyeznek abban
hogy az élet üres és hiu, de más korban és más milieuben élve'
más-m:\s végeredményre jutnak. Az előbbi a nirvána híve, a:
utóbbi az isteni hítben találja meg az egyensúlyt (Rubinstein
.Mátyás). Alaposan vázolja végre az idevágó irodalom nyomán
Heller Bernát az igaz gyürii mondájának változatait. A középkori írók e mondát felbaszn{tlják apologetikai czélra, a kereszténységet értve az igazi gyiÍl'ii alatt, Abuiafia meg a zsidóságra
vonatkoztatja. J u da i bn Vergánál a tenclenczia a türelem elvének
hirdetése, amivel nagyjában Lessing is megegyezik.
Y égére jutottam e sokfélét tartalmazó, de minclen részében
érdekes__ k~nyvn_ek, mely Bcínóczi József szerkesztő ügyes kezére
va_ll. Toke~yre Igényt nem tartó böngészetem is mu tatj~, hogy
rnmt~e 1: zs1dó tanulhat és ismereteket nyerhet belőle, amellett
a szepirodalom iránti hajlama is kielégíttetik.

Zágráb.

DR. ScirwARZ

GÁnon.

AZ AMÓR.i..K BIBLIA- ÉS HAGYOMÁNY-MAGYARÁZATÁNAK

'J'ERMI~OLÓGIÁJ A.
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mécr inkább a szentirás új hajtása. Az arrád·l . .
..
.o
.
, .
"
' '' szenhrassal
való kapcsolatot mmdveg1g
külsöle"'o is me"'tar·t
•
.
o '
o tt a: »ez az,
arni írva van« az allancló formulája. :Méa a le<rkésöbb.
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1 aga m
tenne~ekben -~ __P · ~ P1~ke Rab!)l Ehezerben vagy a J ellinek
(tltal osszegyu]tott los m1drasokban - sürün kerülnek elő a
bibliai versek, vagy legalább a háttérben lappanganak. A szentföldi zsidóság a szen_t könyvekben élt, érzelmeit és gondolatait
azok kötötték le, a talm1d chákham tréfás beszédje is tóra.
A »törvény« természeténél fogva nedveit az »isteni írott szóból«
szitta, külső formájára nézve mégis emanczipálta magát tőle s
a misna tételei feltételezik a tóra írott szavait, de nem idézik
Biztos azonban, hogy a tórából erednek és hogy legrégibb
alakjukban eredetük bélyegét külsöleg is magukon viselték,
más szóval, hogy a törvény primitiv alakja a midrctli és nem
a hctlákha .
A történelmi fejlődésből tehát az következik, hogy a
hagyományos irodalom mindkét fajtájában a legrégibb elemek,
melyek legkevésbé változtak, azok a müszók, melyek az exegézisben használtatnak Találóan nevezte Bneher a terminológiát
»praehistorikus«-nak. A hagyomány szókincsének azonban ezek
a terminnsok kimutathatóan nemcsak a legrégibb, hanem ,,
legsürübben használt elemei is és e két oknál fogva a hagyomány világos és szabatos megértéséhez a legfontosabb elemek.
Eaeher tehát igazi kulcsot nyújtott mindazoknak, kik a zsidó
hagyomány hajlékába be akarnak lépni, miclön a szóban forgó
terminnsok szótárát összeállította.
Ezelőtt hét évvel bocsátotta közre a tannaita szentírús
magyarázat terminológiáját és egy év előtt az amórákét. Ez
utóbbiban, mely ismertetésünk tárgya, eredeti feladatát három
irányban bő\'ítette ki, miről az előszóban igy nyilatkozik:
»Sie umfasst ausser der Bibelexegese auch dic Traditionsexegese,
d. h. die ErHiuterung der in der :Mischna entbaltenen und
sonstigen tannaitiseben Traclitionssii tze, wi e sie in beiden Talilluden niedergelegt ist; sie h<tt au ·ser Paliistin<t,, anch BaLylonien zur Heimat, indern sie aus den im 3., 4. und 5. Jahrhunelert tilti<ren Schulen beider Llinder hervorgegangen i~ t;
~ie ist endlich zweisprachig, da nebcn das Hebrüische, die
fast ausschliessliche Schulsprache der tamuütiseben Epoche, das
.Aranüiische ti·itt und ein grosser Teil der von den Amoriiern
Magyar-Zsidó Szemle. 1906. li. Füzet.
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Vl'rwCIHieten exe"ctischen Kunst:wsdriickcn und Formein
"
.
.
.
(1er11
und babylOJuschen Jud
cn
angehört~ .
Arnmiii~ch der paliistmensJsch\'n

A feladat e kibövitésc folytán a czikkck száma maJdnelll
megkétszerezödiitt, de azért a tannaitikus exegézisnek vag
50 czikke ebben a második részben nem fordul el6. R:özö~
vagy 200 czikk. 1'eljesen uj több mint 80 terminus, melyek
küzii l körülbelül 60 a palesztinai exegézisé. A babyloniai talmudból körülbelül 80 aram terminus származik, a babyl. és
pal. talmud közös aram terminusainak száma 40 körül van.
Több mint 50 aram ruüszó héber alakban a tannaita exegézisben is található. Ezt a statisztikát szerző maga készítette
ki özótárában a baby!. talmudbúl vett aram anyagot könyvébe~
apróbb betükkel nyomatta, hogy a palesztinai forrásból eredő
szókincstől már kiilsőleg is megkülönböztesse és igy szembeöWíh b legyen.
Amily szerenesés ez az ötlet, époly szerenesés B. számos
terminus uj magyarázásánál, miről az olvasó lépten-nyomon
meggyőzödhetik A fődolog azonban az, hogy itt először vannak
a terminnsok rendszeresen összegyűjtve és módszeresen feldolgozva. Ez a szótár nemcsak megérteti a terminusokat, hanem
egyszersmind szilárd és megbizható alapot teremt a továbbkutatás számára. Benyomásunk szerint ugyanis a babyl. talmud
terminnsai nincsenek oly gazdagon összegyűjtve, mint a midrasé
és pal. talmudé és több terminus nincs még kellően feldedtve.
Ezen általános ismertetés után technikai okokból csupán
néhány részletre terjeszkedlink még ki, a többit más helyre
tartván fenn. Első helyen feljegyezzük, hogy sajtóhibák a következő helyen ötlöttek fel. 58 lap 28 sor· 81 2· 83 10 ·
90, 19; 170, 16; 170, 3. jegyze~; 1;3, 5.; 21~, 2~; '230: 26:
2. lap mN. Á li1'l11N 'lt'Ni kitételhez idézzük a Numeri
rabba 13. fejezetéből (109 a Wilna); si1.:!'11 'J 'lt'N"l.:ltt> l11'111N ,,tt>~tt'
ami azért fontos, mert belöle ered rövidítés által a késöbb
gyakori ,;•:J·n 'lt'Ni (L Perles, Analekten zur Textkutik cl. .A.
Ts. 8. lap és ~1.-Zs. Sz. XII. 572).
5. lap '?~. Sz. szerint N'0 i'~-ből lett összevonva és érte~me_: ha igy van. 'Luzzatto talmudi grammatikájában 97. §. 9
s~m;en rgy magyarázza. De nem ad jó értelmet; »ha igy van,
lnsz tanultuk?«; továbbá hiányos lenne a kitétel, mert nincs
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benne az »igy« _kifejezve; végi.U a hagyományo~ kiejté ·;·N
Valószínűbb tehat, hogy N".~ r~-ből van iisszevom·a. Ras l:~·
•;.::> szóhoz, amely = N';, i=·
on a

°

• ..
J l. lap, II. A bibliai idézetek sűrűn 2. személyben (te
mondod) vezettetnek be. B. ezt helyesen értelmezi h
.
· · a lrall ga t o· szaJa
· · ·b a ac1·Ja az idézetet. Csupán
' ogyazt,t
magyarazo
kell még h angsulyozni, hogy az iskolából eredő formula
(l. pl. a 7. lap, 6 sorában idé7.ett helyet).
A 20. lapon van 'NJ7 és a 43. lapon 'N~e!. Mindkét szónál vagy pathach, vagy kámecz. - 'N~ (105.1.) .nézetem szerint
w,, ,,r"_ből lett összevonva. 125. l. jegyzethen adott magyarázat
nem ,Tastrowtól ered, hanem Luzzattotól (T alm. gramm.
97. §., 37). Egyebekről más helyen.

Budapest.

B. L.

MAGYAR ZSIDÓ KÖNYVTÁR.
(Szerkeszti Patai József I-VII. ~zám).

Folyóiratunkban az évek folyamán kiilönféle alkalmakkor
több ízben hangoztattuk, hogy felekezeti irodalmunknak égető
szi.iksé~e van .népszerű és olcsó ira tokra, mert van zsidó nép,
csak nmcs, aln gonclozza. A többi hazai felekezetek már régóta
gondoskodtak a nép széles rétegeiről és hogy csak az utols6
években keletkezett vállalatot említsük, a protestánsok e ezéiból
a koszoru-füzeteket adják ki. Örömmel üdvözöljük tehát a
?zímben nevezett könyvtárt, melyet jeles munkatársunk megmdított.
Az eszme kitünő és barátait az anyagi olelala nem aggaszthatja, hisz a Reclam német kiadásai és a Magyar Könyvtár i~
bevált. Az olvasni szerető zsidó közönsrg kétségtelenül szintl-n
elég biztos alapul szolgál az ily füzetek számára. A kiállítá'>
~ép és az egyes füzetek terjedelmükhöz képest felette olcsók.
. z új vállalat teh:ít technikai és kereskedői szempontból jól
lndult Illeg és a legszebb kilátásokkal biztat.
Irodalmi és felekezeti szempontból egyaránt már most
azt kell kivánni, hogy a kiadványok a
magaslaton
_Janak.
Első
sorban
természetesen
népszerűek
legyenek
és az.
e!ott" l·
ez un~ fehő 6 füzet tényleg az. Hangsúlyozzuk azonban, hogy
csak az egyik szempont. A másik szempont az, hogy az

~~~k

kellő

12·):·

mooALm
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olrnsmCtnyok ne csak mulattatók legyenek, hanem hasznosak i~. Ezt azért emeljük ki. hogy erre a népszcrü vállalatoknál könnyen lutth;rbe ~zoruló kö1Tetelményre ráutaljunk.
Zsidó Tatár Péterre nincs szükség és az a meggyőződésünk
hogy éppen a, nagyközönségnek szánt olvasmányoknál könny~
formában a legtartalma abbat kell adni. mert Goethe monclását
r:uiálva mondhatjuk: a népnek, e nagy gyermeknek, a legjobb
éppen elég jó.
A szóban forgó füzetek czimeit az Irodalmi hírekben
közliitük és a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A szerkesztönek pedig, ki buzgó tevékenységet fejt ki és kellő
kitartás~al ran megáldva, új vállalkozásához sok szerencsét
kiránunk.

IRODAL~IT

SZEMLE.

Jfeinhold J. ~sabbat und Woche im .Alten Testament«
ez. irata (Göttingen, 1905) érdekes tárgynak van szentelve.
Ha sz. a bibliában található anyagat teljesen összeállította és
át te tszően rendezte volna, kétségtelenül érdemesebb munkát
végez, mint a jelen füzetben tette. :Mert a tények ebben keveset
nyomnak, addig kritizáltatnak, amig nem marad semmi. Az
újabb bibliakritika általában abból indul ki, hogy semmi sem
történt úgy, ahogyan a forrásokban el van mondva. Az ellenkezőt kell kihozni, különben nem kritika. Meinhold ezt bravurral eszközli. Szerinte a régi izraeliták nem is ismerték a
hetet. Deu t. 16, 9. 10 azt monclja, számlálj hét hetet stb. Ebből
11:. szerint csak az következik, hogy tavaszszal számláltak 50
napig heteket, ele máskülönben nem (32. lap). Végeredmény
az, hogy a szarobatot csupán a makkabeusok korában vitték
végleg keresztül és hogy ,Jézus a zsidó szombat ellen is küzdött.
A makkabeusok serege szombati napon ellenállás nélkül lekaszaboltatta, magát az ellenseg
· t o"l. E zt o1y mtézményért
·
tette,
melyet meg akkor végleg meg sem erősítettek volt?

Luncz A. Jll.
u
évfolvamának elso
J
lommal jelent me
g.

· 1es lle'b er folyóirata, a Jeruzsálem
Je
(k tt 08
·· )
'
e
száma gazdag és változatos tartaA 18 l
O apra terjedő füzet ll czikke közül 4

vn.

o ZJo:~n. J·: .
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ráfi:ti, tartalmú,
csupa hozzá értö szcrzől·to"l
~ . "kk
geog
,
· ' · ;' cz1
a szen t
. 1en. j('
fo.. ld törtenetenek van szcntelvc, mdyck közül akttUL. 1IS
n Chaluka eredetéről é~ feJ.lődl>séro··] szo'lo' · t k .
to"sé"Ü
o
..
•
er c ezes
(Lnncz). Dr. Grunhut munkatársunk ,Jakob hcn ~ethanél útirajzút ~dj~ .ki bevezetéssel. ~-elette. érdekes rovat az, melylJ<.m
egyes b1bha1 helyek a szentfold a Jelenkorig élő sajátságaiból
magyaráztatnak A szerkesztő a jeruzs{,]emi talmudot lí.jra
kiauja és új rovatot nyitott ehhez a talmuclhoz, melyben észrevételeket gyüjt.

*
Seeligrnann S. érdekes pótlásokat ad Grünwald »Pm·tugiesen-Grü.ber« ez. iratának egyik pontjához ugyancsak Grünwald »Mitteilungen A.« ez. folklorisztikus folyóiratának legújab b
füzetében (új sorozat II. l, 1-13. lap.) A zsidók első letelepedéséről Amsterdamban van szó. A kérdésnek egész irodalma
van, melyet S. ismertet. A nézetek megoszlanak az 1590. vagy
1593. év közt, de aktaszerüen az első marannosok jelenléte csupán
1598-ból kanstatálható (5. lap). Az adatok gyéren folynak és
azért talán némi fontosság tulajdonítható Modena értesítésének,
mely szerint Parelo József (mh. 1619) 1601 ut{m tönkre menvén,
Velenczét elhagyta és Amsterdamban telepedett le. (:óiodemL
levelei, héber rész 80. lap, jegyzet). Ha egy keleti zsidó Parelo levantinus volt - 1601 körül Amsterdamba vándorolt
ki, még pedig távol eső helyről, akkor ott már biztosan nagyobb
számban laktak zsidók.

*
Annak idején jeleztük, hogy Luncz A. M jó hírnévnek
örvendő jeruzsálemi tudós és könyvkiadó a jeruzsálemi talmud
új kiadását tervezi. A hozzáhk érkezett ívekből látjuk, hogy a
munka serényen f~lyik. A szöveget két oldalról jegyzetek
kísérik, melyek közi.il az első »czijjunim « czím alatt szöregvariánsokat s hasonló észreYételeket ad, a másik pedig rövid
és egyszerű magyarázatokat. Papiros és nyomás kitünő é_s a
berendezés is igen ügyes, úgy hogy minclen könnyen á_tte~I~lÍ
hetö. Az egyik lapszélen van még a habyl. talmu~ mu~tapra
utalás a kóclexekre (Maimuni stb.), melynek czíme »En ~I~spat ~.
Az átnézett részlet a legszebb reményekre jogosít és óhaJtall(lu,
hogy a buzgó kiadót anyagi nehézségek ne akaszszák meg nagy
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és nemes vállalkozás<i.ban. Aláírások az alábbi czímre intézenelök: Luncz A. JI. J eruz11álem.

*

Jfarmorstein .A. doktori értekezést adott ki e czímen.
>Studien zum Pseudo-Jonathan Targum. I. Das Targuru
die apokryphe Literatur« (Pozsony 1905). Tiz lapos bevezetés
után áttér tulajdonképeni tárgyára és kezdi »a zsidó Ádám
könyv•-rel (15-22). Bevezetőleg említi a talmudban idézett
Ádámkönyvet (Bába J\feczia 86a és párhuzamos helyek, Zunz
G. V. 2 136; :Müller, Responsen etc. 131. szám; Harkavy,
Responsen d. Geonim 119). Jól látja, hogy ez nem legendakönyv. de nem értjük ezt a mondatot: »A.llein diese Nachrichten sind . . . ephemeren Charakters« (15. lap). Zunz sem
tudta, mit csináljon az idézetekkel, melyek történelmi adatokat
tartalmaznak. Nézetünk szerint tisztán krónika volt, amely
z idó szokás szerint a bibliai Krónika mintájára a történetet
Ádámmal kezdte. Ez okból nevezték a könyvet - szintén
régi szokás szerint - az elejéről vett névvel ,,Nr;,,;, 01N1 N,oo.
Az ilyen krónikát ugyancsak zsidó szokás szerint az idők
folyamán kiegészítették, vagyis tovább vezették, ugy hogy
egyre nőtt. Igy érthető, ·hogy belékerült az is, hogy Sámuel
c.. upán »chákham« névvel, de nem »rabbi« névvel fog neveztetni. A Széder Ólam Zutta ilyen az idők folyamán megnövekedett krónika. Ez a könyv tehát egyáltalában nem tartozik
szerző th~mája körébe. A.z összehasonlítás eredménye az, hogy
a régi Adámkönyv a Jubileumkönyv szerkesztése után és a
misna szerkesztése előtt iródott (22). De a targurunak forrásul
szolgált. Ez nagyon kétes. Ugyanis nem szabad a későbbi
irodalmi viszonyokból kiindulni, melyek ko'n.yvekröl tudnak.
Sokkal valószínübb az, hogy az Ádám személye körül keletkezett mondakör mint szóheli hagyomány élt a zsidó nép
kebelében és ebből az élő forrásból merített a Pseudo-Jonathán
és az Adá~könyv.. szerzője egyaránt. Hisz a targum maga sem
v~lt eredetile? konyv. Ez a megjegyzés áll egészben vagy
reszben a .Jub1leum- és a 12 patriarcha testamentama könyvéről
JS, melyekről }J. külön-külön értekezik. Az bizonyos
hogy a
mondák ~ . csek~ly kivétellel -- zsidó talajon keletkeztek.
Hisz a lHbha_ Z~I-dó könyv volt és a pogány kereszténység
megerősödése IdeJeben már sok század óta képezte a zsidó nép

und
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u edüli szellemi táplálékát, szeretetének és hüszkeségének
er::Y.r·o'lagos
tárgyát. A. . targum. (Gen. 37, . 28) és a midras
k1za
(Tanchuma e helyre és Pirke Ehezer 38) szennt József testvérei
Józsefért kapott pénzért szandálokat vettek. A 12 testaaro@ tom (VI 3) szerint maguknak, .feleségeiknek . és gyermek iknek vettek sarukat. Marmarstem 29. l. 4. Jegyzet Deut.
2:. fejezetében keresi a monda keletkezését, ami talán sajtóhiba
\l 9 4 helyett. Kétségtelen azonban, hogy a monda alapja
_Á~osz 2, 6 (é.~ 9, 6) versében keresendő, amely így _hangzik:
Í
szól az Orökkévaló : Izrael három büntette mmtt stb.,
)) ert
gy eladták pénzert
' az Igaza
.
t es
' a szegeny
' t egy par
' sarner
' t
A. régiek szemében >ilágosabban már
sem lehetett. Szamael angyalról (17. lap) l. Sanwel czikket a
Jewish Encyclopediában. Pontatlanul idéz 33. l. l. ]~gyzet
..
Geschichte 253. (kötet?). Gri.inbaum, ·Neuere A
BeJtrage
Sch urer,
· ,
(18, 2 és 39, 2) helyesen 29, 2 Nene Beitrage.
saJtohibák száma aránytalanul nagy. Pl. a 12. lapo~1 lent Deute.
ronommm
r·abba ·n1ellett áll ;,~-: -:~10~ és Numen rabba n:ellett
;,~· O'"'~,. Sajtóhiba 29, 1 N"~; e helyett N··~;, (Jonath. Gen.
37, 2). M. ezt vesékkel (Nieren) fm·dí~ja, hel~es~n , »far~~k·«
(aram ~;, =héber ~;i). A. beduinok az ~llat~k fuieit es :arkait
kták levágni ha az állatnak valami baJa van, hog) megsza_
, :t említi a targum ezt a két állatrészt
gyogyu l'JOn, azer
· l' (komb )
~
, a t argum h oz a bécsi 1794 · pentateuchus klac as an .
mentar
Ezzel elesik M. kérdése a. i. h. feleletével együtt. KiYánatos,
hogy szerző dolgozatát folytassa.

~-Sv; -:1~ll~)«.

~eszélni
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, JO
· 'l esik a tudomám·os
A. babel-bibel hercze-hurcza u t an
.
;
'l'
't•is
vallasos
.
f
l
• J,
,
.
, •• 'l
nyugalommal előadott tárgyi e VI ag osJ < a bab·dom
. k ozas
- áro'l ' J13·mnusa1rol. es 1mauo'
élet egyik érdekes megnyilat
. H
. tb an lvasunk.· LZunmeJn
melyet a következő népszerü. Ira
. ·
905·•
G b te in Auswah1, mpzig, 1 ·
Babylonische Hymnen un d e e
, .
. a héber zsol(Der Alte Orient VII. 3.) Z. konstatalJ~, hhog.} sok 'iltalános
,
. . ll .. k íg a babylom ymnu
,
tctrok individuálls Je egue 'm
,
b
b'bliai kitételek
iramlók-e
.iellegüek. A. fordításban közölt reszletek en kl
d k , d, hogy eze , nem
és fordulatok nem ritkák, e er e ' l h . sen hancrzanak.
,.
? Nacryon
ut e1e
"
a német fordító kmltOJára ·
'0
. ll d'
Hvumen und
E,rdekes pont a versforma. »D em1 spezie
Je der
" epi~chen
Gebete - en tsprechendes g1'It aber 'auc 1l von
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ll!IJIIA L)fl ~Zf:\11.1:,

Pm·~ic d..:r Bahylonier -

":eg-. ~o

•

IH'rdcn auf deu Tontafeln dt
•

T

.

•

l

ll'C 1-

gcschncben.' class JCdl'_r \ 1:rs s.tcts en:c bcc;ondPre Z ei!c

emmmmt. wa allem schon em WlChhges Hllfsmittel für .,
1
Erkennt~üs der poetisclwn : ·ersfnnn ~rdetltet. Dazu kom~~
aber weiter: dass auch, wemgstcns b01 den Hymnen und G _
beten, die Halbrerse Yielfach schon für das blosse Ange i~
der SchrPibung henortrctcn, indern nümlich die je zweitcJ~
Halbverse ebemo mit ihren gemtu untereinander stehenden
Anfiingen eine besondcre Kolumne bilden, wic die ersten
Halb1 er~c. In rcreinzelten Füllen wird dies Verfahrcn SOO'ar
noch auf dic \icrtrlverse und damit b ei den fast durch,~e
>ierhebigen Y ersen zuglcich auf die einzelneu V ersfüsse aus~
gl'drhntc:. (5. lap). A főpontra nézve a héber költői irodalom
a babyloniaiYal megegyezik, mert a Zsoltárok, J ó b és Példalwszédrk könyveiben minden vers egy-egy sort alkot. Ez ellm~·ülte Z. figyelmét, mert előzőleg azt jegyú meg, hogy a héber
Irodalomban a versmegállapítás felette nehéz. Versformában
iratnak hlózes II., 15. ; V. , 32.; Birák V. és 2. Sámuel XXII.
Ezek külsö írása mesterkélt, ele nevezetes, hogy a talmud
utasításaiban tégla és féltégla játszsza a főszerepet. Vajjon nem
függ-e ez össze a babyloniai cseréptáblákkal? Az mü1 den
k~tsége.~ feliil ..áll, hogy a régi izraeliták és az assyr-babylomak, kozt. a konyne és írásmódra nézve bizonyos hasonlóság
~ennall. ~1zonyos pl., hogy a régi izraeliták époly apró betükkel
u·tak, amilyenek az ékiratokon láthatók, melyek nem rithín
szabad szemmel nem is olvashatók.

*

Fruhnmeyer és Benzinger »Bilderatlas zur Bibelkunde«
ez. ;n_üve .(Stuttgart 1905) felette hasznos segédeszköz úgy a
tamto.
a b'bl'
,
r, ' 'l
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, A, falasák (~~~~sziniai .. zsi~ó~) sorsával az európai zsid ük
40 .ev ota 1:em toro~tek tobbe es azóta az európai misszionánusok maJdnem telJesen tönkre tették öket 'Tem "' .... t 'k
~'
oz e
meg a falasákat, hanem legyőzték őket furfanggal - zsidóknak
adták ki magukat és az emngéliumot hirdették
és erő
szakkal. A helyzet most rosszabb, mint négy évtized előtt.
midőn Halevy J. kereste fel öket, kinek nyomdokaiba most
egyik tanítványa, Faitlovitch J. lépett. Egy évig tartózkodott
a falasák közt és útjáról Rothschild Eclmond báróhoz intézett
jelentésben számol be, melynek czíme: Notes cl'tm voyage ehez
les falachas (juifs d' Abyssinie). Rapport etc. ( Páris 1 \JO.i).
F. utazás{tnak tudományos eredményeiről külün kötetet fog
kiadni, a 26 lapos jelentésben csupán egyes külső vonásokat
emel h Ezek között nézetünk szerint vannak olyanok, melyek
talmud előtti korbu1 erednek. A szombatot szigorubban tartjúk,
mint a rabbinikus zsidóság. A talmud kétségtelenül a könnyebb
gyakorlatot terjesztette el. A templom elpusztuUsa eml~kére
rendelt két böjtnapot tammttz .9-én és ab 17-én tartj(tk! Az
ab havi és az engesztelőnapi bőjt rendkívül szigorú. Ez szintén
talmudelőtti korból ered (22-23 l.). A szamaritánusok még
mai napig szigorubb bőjtöt tartanak, pL a csecsemőket sem
s~optatják A falasáknál a 8 éres gyerekek is kihőjtiilnek.
Aldozatokat ma már nem vúgnak, csupán a húsréti bárányt
és még gyászeseteknéL A talmud szerint a római zsid<Ík is
vágtak húsvéti bárúnyt, amit a palesztinai tudósok ro:sz~~lta~.
A tisztasági tönényeket szintén szigoruan tartják. ami szu~ten
talmudelötti korra nyulhatik vissza, mert csak a pales~t~~~u
tudósok tették általánoss~ azt a felfogCtst. hogy a szentf~lldon
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Adla Elkau J.Yathan, <lZ angol főrabbi öcscse, ügyvéd
létére ti~zbín a zsidósággal és irodalmával foglalkozik. Beutazta
nz egész Yilágot - fővárosunkban is volt - és utirajzait most
külön könyYben adta ki e ez ím en : J ews in many lan ds (London
1905) . .A zent földön kétszer volt (1888 és 1895); ezenkívül
Egyptomot, Perzsiát, Dél-Amerikát és Oroszországot utazta be.
Csupa tényt ír le, még pedig röviden, úgy hogy 245 lapos
könyve az ismereteknek valóságos kincsesháza. Bár nem fecseg,
eltíadása mégis vonzó és érdekfeszítő. Oly sokféléről beszél, hogy
a tartalomjegyzék maga nagyobb tért venne igénybe, mint
amennyit e helyen egy könyvnek szentelhetünk. Be kell érnünk
<l mü általános ajánlásával és néhány megjegyzéssel. .Aleppóban
híre bibliakódexet őriznek, melyet állítólag 980-ban irt Áron
hen Áser . .d.dler a Wickes és Neubauer nézetén van, mely
szerint ez a kódex 2-3 száz évvel később másoltatott le a
neyezett Áron példányábóL Ezután közöl két eddig ismeretlen
kolophont, melyek így hangzanak:

SN;· NS1 -=~· ~-~s C11p., -~;:~ •·;~Cl., o·;~-;, S!-1-CI' S;: . ,s C!,p a)
o~~.:,v 'r;,S,;:S,
CJyn -·~·~ c·::tt•,, ,,~sr., ·Sv~ Sv ·nS C~,p b)

oS,~·~

A.dler (163. lap) azt hiszi, hogy a kóclex a jeruzsálemi
rabbaniták birtokába ment át. De azt hiszszük, hogy itt épp
az ellen~ező áll, mert s~-~-CI' Sv C!,p csak azt jelentheti hogy
szent a.Jeruzsálemi zsidó~ra nézve, azaz nem szabad a k~zükbe
J.uttatm. A Móze~ ben Aser kóclexéről l. a 21. lapot. Fostatban
'an az »Ezra-zsmagóga« és ott a bennlakók állítása szerint
egy .Ezra által írt tórapéldányt őriznek. A. ezt látta és nem
tartJa. egyáltalán réginek (29) . .A legenda nézetünk szerint a
zs_mago~a. nevéből eredt. Teheránban ~zintén van egy Ezra
nevvel Jelolt zsina<>óaa A ..
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látta cl. Mikor fog a mi sok ügyvédünk közül egy utra kelni,
hogy a világ zsidóságát tanulmányozza?

*
A »Gesellschaft zur Förclerung der \Vissenschaft des
J uclentums« kiadásai közt az imént felette hasznos és érdekes
kötet jelent meg, melynek czime: »Ueber Juden und Judentum.
Vortrage und Aufsiitze von Prof. Dr. H. Steinthal. Herausgegeben von Gustav Karpeles« (Berlin 1906). A 306 lapos kötet
összesen 37 dolgozatot ölel fel különféle tárgyakról, melyek
StPinthal dicső szellemének egy-egy gyöngyét mutatják. Sokféle,
de azért valamennyi egységes és harmonikus lélek megnyilatkozásai. .A négy csoport közül az elsőt a szerző maga rendezte és a. »Schema Jisroel« czímmel látta el, de meghalt,
mielőtt sajtó alá adhatta. Ez a csoport prófétai ihlettségü
parainesis a szerző hittestvéreihez és l l számot ölel fel. A 2.
csoport czime: »Zur Abwehr« és az antisemitizmus ellen irányul.
A 3. csoport czime: »\Vissenschaft und Leben«, amely 17
dolgozatot ölel fel és talán a legbecsesebb. Az első három a
sémi népekről sz ól és igen nagy hírre tettek szert. Végül a 4.
csoport két emlékezést tartalmaz. Részleteket nem emelhetünk
ki, mert az egészet kiemelni nem lehet. Valamennyit olvasni kell.

*
Kuttner B. ».Jüdische Sagen und Legenden« ez. gyüjteményéből megjelent a IV. kötetecske (Frankfurt a. M. 1906).
15 monda van benne. .Az összes eddig feldolgozott mondák
száma 97, az utolsó előtti czime: Saul Wahl, der Eintagskönig
von Polen. A legendát Bloch Ph., a lengyel zsidók történésze
után ismerteti. Magyarul utoljár::~. Dr. Vajda Béla foglalkozott
Wahl Saullal 1905 őszén Budapesten tartott felolvasásában.

*
Landesbe'rr; L., szeghalmi rabbi, »Ühikré Léh« ez. könyvében (Szatmár. 1905. 1. és 2. rész) főkép R. Abahu és R.
Zéra palesztinai arnórák életét ismerteti. Közben más amórákníl
is beszél, mondhatni: de omnibus rebus et quibusdaru aliiti.
Revesebb több lett volna. Szerző szép ismeretek felett rendelk<:>zik; a talrondon kívül újab b irodalmat is idézget, de. m~d
szere a pilpul melyet a történeti kutatásra alkalmaz. l\Imdprt
az első kérd~se, hogy melyik Ahaimról van sz,í: minthogy
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több t'mlíttetik. fölösleges szószaporítás, mert Abahu alatt az
értendő, ki atyai név nélkül rmlíttetik. Furcsa kérdés az is
(3. bpon). hogy miért ·nUtoztatták meg Abahu nevét? Még
furcsább a felelet: mert nem akarták vonalozás nélkül írni a
bibliai neYet. E szcrint a József és hasonló neveket is meg
];:ellett •olna változtatni. Furcsa homilia a rra•i;1p-ra vonatkozó
(II. 115. lap). L. következetesen li'W1:-t'-t ír. A :"l.:l-'•r" :-ttt•v~-t
metafizikának deklarálja (II. 87), amit ma már nem szabad
tenni. Hasonló dolgok nagy szám ban vannak iratában és a be
nem aíatottakat féh·evezeti. A történetben sem nagyon járatos.
Pl. azt mondja (II. 88), hogy 1\Iózes de Leon 1393-ban élt
(1305-ben halt meg). Midőn elismerjük L. tudását, sajnálattal
kell megjegyeznünk, hogy a tudás még nem tudomány.

*
O. von Lemm a sz.-pétervári császári akadémia »Mémoires «-jai közt (VIII. sorozat, VII. kötet, 6. szám) »Iberica«
ez. iratot tett közzé (Sz.-Pétervár, 1906.), melyben kopt és
arabs forrásokból adalékokat nyujt Ibm·iáról és az iberekről.
Legendák vértanukról, melyek azt mutatják, hogy a koptok
az iberek (georgiaiak) történetéről jól voltak informálva. Lemm
irata végén iratunkból »Zur Einleitung in die heilige Schrift«
több lapot idéz (70. kövv.) azon kérelés eldöntésére, hogy mit
jelent ii'-.:ll! a következő helyeken (Sabbath 115 a.): j'.:l11'1: 1':-t
jii1~>~ rS;:.:r" j:-t.:l r1·pS 1;n•; ~-:St!· '"ov~ n·;11• n·~S·v n• .."v ii'i~ ii1t:~o•J
.ip'Si:-t •:;::r"; (Megilla 18 a.): n•;11' ii'i~ n·~S·v ii'"1.:l)) n•rao•J :-t~>~,p
~~· ~o:S; (u. o.): o•;1i'S n•;11• o·~S·vS n·~',·v O''i.:ll/S ,,, .."v o•t:~o•JS n•t:~o•J
A német kiadás 71. és a magyar kiadás 61. lapján iparkodtunk ezeket a helyeket megmagyarázni~ a nélkül, hogy ii',.:l~'
és o··:l:,.' neYeket Palesztinán kivüli zsidó nemzetiségre kellene
vonatkoztatni. A lehetőséget persze feltételeztük, most valósziniinek is tartjuk A kérelés csupán az, hogy mely külfölcli
zsidókat nevezték c·-.:l~'-nek? Lemm szerint az ibereket jelöli:
»Meines Erachtens ist ii••.:J)), O''":lll ganz richtig und entspricht
einem griechischen * l{Jé(!WTÍ, "l}ll{!éfO. Es ist hier also nicht
-von »hebraisch« und »Hebriiern«, sonclern von »iberisch«,
»georgisch« und von »Iherern« die Rede, neherr Koptcn,
Elamitern, l\Iedern und Griechen« (38. lap). Brosset az 'l}IJ!JÍ.a
nevet tényleg o··:~'-ből származtatja (39. lap, 7 4. jegyzet).
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,~ 01.ai·íhan sok zsidó lakott és J' elentékeny r·e'"z1"1k
· . .
·
ZSit1o szaruC b '
Jilílz[tsu. Kem leh~tetlen tehát, hogy nagy számhan vándorolüd{ vissza Palesztmába és érthető, hogy külön említtetnek

*
Vogelstein H. megírta a königsbergi Ohevra Kaclisa
2oo éves történetét (Festschrift stb., l. Irodalmi hírek) és
irata érdekes adalék a német-lengyel zsidók történetéhez.
Königsbergbe természetesen lengyel zsidók telepedtek le. Már
századokkal azelőtt forelultak meg zsidók az »Orclenslancll)an«,
de rövielebb-hosszabb tartózkodás után kiutasíttattak A 1..'i.utasító reneleletek sűr.ü ismétlődése azt mutatja, hogy a zsidó nélkülözhetetlen volt. Allandó letelepedésük azonban 1704-től clahílódik, miclőn temetőre tettek szert. Azelőtt 30 mértföldnyire
szállították a halottakat (állítólag J ohannisburg és Bialystock).
Königsbergben (mint Berlinben, Stettinben stb.) előbb volt
Chevra Kadisa, mint község. V. irahLt a königsbergi rabbik
arczképével és más képekkel diszítette és a kellő indexekkel is
ellátta. Birnbaum E., königsbergi kántor, a temetőt írja le e
czímmel: Die Graber unserer Lieben.

*
Fmnkl-Grün A. monografiája »{_j-eschichte der Jutlen in
Ungarisch-Brod• (Wien, 1905.) magyar szemponthól is figyelmet érdemel. A nevezett község sok időn {tt Trencsén és más
határvárosokkal egy hitközséget alkotott és rabbijai az utolsó
században magyar származásnak Yoltak. Annyira m~.g~:ar, hogy
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sorsa nem volt irigylésre méltó. Roth, Perls Mózes veje
miskolczi születésü yolt és 1864-ben, fiatal korában, sok keserü~
stlg közepette halt meg. Sz. nagyon dicséri ~s egyebek közt
ezt mondja: »Seine Reden übten eine überwalt1gende \Virkung
aus. Die er geheimni rollc bezaubcrnda EinHuss der Predigt
i t auf jenes Element zurückzuführen, durch welches gegenwiirtig fast jede beclentende Kanzel Deutschlanels mit einern
Vngar besetzt ist. Dieses lebhafte Temperament, dieses Feuer
war es auch etc. « (72. L). Nascher nála még most is »Prediger in Berlin « (u. o.).

*
Vassel Ettsebe, nem zsidó tudós, a tuniszi nep1es arabz idó irodalomról külön iratot tesz közzé, melyböl az első füzet
(külön lenyomat) e czímmel jelent meg: »La littérature populaire des Israélites tunisiens« (Paris, 1905). Bevezetőleg szól
a tuniszi zsidók multjáról és jelenéről, kiket »asszimilálni «
kell, to1ábbá arab dialektusukról s egyebekrőL Az irat zöme
és jelentősége az érintett irodalom bibliograJl.ai felsorolásából
áll. Ez az irodalom meglepően nagy, mert V. 143 termékről
számolt be. Jelentékeny folklore-anyag.

*
Dujardin Édouanl 416 lapos müvet bocsátott közre a
régi zsidóság és az őskereszténység történetéről, melyből az
első, a zsidósággal foglalkozó könyv az imént került ki a sajtó
alól e czírumel: »La source du ftcuve Chrétien. His to ire eritique du Judaisme ancien et du christianisme primitif. Le
Judaisrue« (Paris, 1906). A könyv a nagy közönség számára
készült a legszélsőbb kritika álláspontjából, melyhez képest a
Wellhausen-Graf-féle iskola álláspontja bátran orthodoxnak
mondható. Szerző művét Vernes Mauricenek ajánlotta, kinek
szellemében van tartva. V ernes ugyanis az egész bibliai irodalom
keletkezését körülbelöl 200-ra (időszámításunk előtt) helyezi.
Ezt már csakugyan bajos le~z letromfolni. Azt hiszszük, hogy
az irányról többet nem kell m011danunk. A stílus kitünő és
élénken szikrázik a franczia esprit. Pl. »la religion est une
création du judaisme« (308). »Le livrc de Daniel est une philosopitie de l'histoire« (327). »L'évolution du peuple juif doit
étre étudiée avcc la méme froideur que l'évolution ele n'importr

<!uel peupi c de l'ancienne Asie « (276). El az utobó mondá
5
mint motto is olvasható a könY" elején és szerző híven kö,·ettP.

*

Dr. Yenetiane1· Lajos, jeles munkatársunk, Ezekiel b·önkocsi viziójáról a következő czímü értekezést tette közzé:
»Ezekiels Vision und die Salomonseben \V asserbecken « (B ll da-

pest, 1906). Ebben kimutatni iparkodik, hogy a héber jON
assyr kölcsönszó, azonos »epinu «-val, a mely vizcsatornát jelent.

A bibliában tengely és vízmerítőkerék értelemmel bir (16. s

köv. lap). Ebből a feltevésből kiindulva I. Kir. 7, 27-36.
verseinek egészen új magyarázatot ad. Ennek alapján azt
állítja, hogy Ezekiel I. fejezetében eredetileg nem is volt kocsiról szó, hanem vizicsatornáróL A prófétai irat szerkesztője az
jD~-szót félreértette. Ez a merész feltevés veleje, melyet V. a
részletek megvilágításával keresztül visz. A bibliai kutatás feladata ezt a feltevést alaposan vizsgálni, melyre nézetünk szerint
jogosan igényt tarthat.

*
A német »Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur« 1906-ra (9. kötet) a rendes terjedelemben látott napvilágot. 1\Iint minden évben, ugy az idén is Philippsan JI. az
elmult év eseményeiről, Ka?]Jeles G. pedig az elmult év irodalmáról acl képet. Eaeher V. ünnepi czikket irt Rasiról és dr.
Schi.ichte7· JJI. közzétette az asszimiláczióról tartott szép elő
adását. Fmnzos K. E.: Leopold Kompertről közölt cúkh
nagyon ismerős előttünk, L. Stein »Der \V eiberfein~ « pedig
csak bevezetésében uj. Rahrner L. képviseli (az utóbbival eg~·c~
temben) a szépirodalmat. Szép rajzokat ad három orosz ZBHlo
alakróL Az Évkönyvhöz adott lajstromból megt~d]uk, hogy
Németországban 206 zsidó irodalmi egylet mükö(hk. Az egyletekben tartott felolvasások czímei is közöltetnek So~ he!yen
referátumok és vitathémák kerllltek a napirendre. ::mu taltm a
feloh asásnál i::; többet ér.
7

*
Dr. Lucas glogaui rabbi és a »Gesellscbaft znr l!'iirde'
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kiadott (Berlin. 1906). A bevezetésben találóan mondja: »d i~
\\'is~enschaft i,;t ihrcr innersten Eigenart nach, die erhaltende
~Iadlt unserer Gcmein~ehüft. « Röviden, de világosan vázolja
a zsidótudomány fejlödését a lefolyt században és ennek
útmutatásaiból kiindulva, programroot állít fel a jövőre, mely
három pontból áll: 1. Nagy irodalmi vállalkozások szervezése.
2. :F izetett tudományos álláRok szervezése. 3. A zsidóság tudományúnak a zsidó közösség műveltségi szükségleteinek szolgúlatúba állítáca. :Jiás szóval ez annyit jelent, hogy minden
müvelt zsidó érezze azt, hogy müveltsége hiányos, ha nincsenek
zsidóismeretei. Ez a pont, úgyszintén a második, teljesen új,
mcrt sok müvelt zsidó éppen a tudatlanságot zsidó ismeretekben tartotta az általános müveltség egyik jeiének, zsidó
tudományos állások pedig az el~enkező közhit daczára nincsenek.

*
D1·. Eis ler J[. szer ke sz tésében megjelen t »A kolozsvári
izr. felolvasó-egyesület Évkönyve I.« (Kolozsvár, 1906), a mely
az I. :JI. I. T. Évkiinyvének mÍ!ltájára egyesületi értesítéseket
és irodalmi dolgozatokat ad. A szóban forgó Évkönyv, minthogy az első, terének majdnem felét szenteli saját ügyei ismertetésének. A nyolcz irodalmi közlernény szerzői dr. Krausz S.
(A zsidó konyha). dr. Eisler M. (A zsidók legrégibb nyomai
Erdélyben), Patai I. (Poetikai epistola) s mások. Ha az egyesület jövőre a drága teret tisztán ismeretterjesztő közleményekre fogja kihasználni, felekezeti irodalmunknak jó szalgálatot tehet. Egyben megemlítjük, hogy ugyancsak dr. Eisler
buzgóságát dicséri »A kolozsvári izr. nőegylet tiz éves történeté«-nek megjelenése is.

*
Az angolok között sok nő akad, kik theológiai tanulmányokkal foglalkoznak, sőt némelyek nagy hírre tettek szert.
A régi héher nevekről csak az imént tett közzé egy gyönyörtien
kiállított kis kötetet Letiti:L D. Jef{reys e czímmcl: »Ancient
Hebrew N ames: ~otes on their significance et hist01·ic value•
(Lonrlon 190G). Miivét, mint az elüszóban említi, egy tudós
ralJIJi nézte át a héber nyelv szempontjából és két m:1s szakemlJCr támogattiL tanulmányaiban. A théma nem új, csak utóbbi
i dőlJen foglalkozott vele l Lomd (uémet) és Gray (angol) tudós és
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a r<;gihb iroda~?~ :lég tekint<-lye:. A f~rrúsok azonban egyre
szaporodnak, kulonosen az arab es assz1r vilügból és a bibliai
nevekhez tanulságos párhuzamokkal szolgálnak Az Abraharn
Izsll.k, .Jákob és .József nevek más régi srmi népeknél is meg~
találtattak. Szerző hét fejezetre osztja az anyagot, mehbez
nemcsak a személy, hanem a nrpnevek stb. is tartoznak. s;erző
müve végén odakonkludál, hogy a nevek az isteni kinyilatkoztatás mellett tanuskodnak. A könyv használhatóságát részletes
index könnyíti meg.

*
DT. Bischoff Erich müve: »Jesus und die Rabbinen. Jesu
Bergpredigt und Himmeireich in ilu·er Unabhangigkeit vom
Rabbinismus dargestellt• (Leipzig 1905), mint már a czím
rnonclja, új dolog bizonyítására vállalkozik. Az általános nézet
eddigelé az volt, hogy Jézus kora vallásos eszméiből, tehát a
rabbinismusból merített. Ez ellenében B. azt akarja kimutatni,
hogy Jézus tan ai a rab binisrnustól függetlenek. Próbakép a
hegyi prédikácziót és az »égi birodalom« fogalmat reszi elő.
Sorra veszi az elődök (N ork, kitért zsidó, kinek neve Korn
volt, s mások) által idézett párhuzamokat az egyes kitételekhez
és azt állítja, hogy ezek nem fedik a hegyi préclikáczió kitételeit Erre a bizonyítási eljárúsra azt az általános megjegyzést kell tenni hocry
végeredményben a legkedrezőbb esethen
0
azt mutatja, hogy a hegyi prédikáczió nincs meg szőröstiil
bőröstül a rabbinikus irodalomban, de nem azt, hogy ez az
eszmekör nincs meg benne. Hasonló módon azt is be lehetn~
bizonyítani, hogy rni11den egyes tanna é~ amó~·a ~supa cred~h
dolgot monclott, mert monclásai szú szennt masmü ~em taLllhaták N ern arról van sz ó, hogy Jézus nem formuh~zott vala. . moc
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tozatban adta elő, Yagy mcgtoldotta, vagy valamely bibliai
u ~ b, h·,1oonló
'
, de a mondás veleje régibb.
llC l vh ez· t··zt'
• Egyébiránt B. talmudtudása meglepően fogyatékos a
bewzetés önérzetes hangja mellett. A 12. lapon azt monclja
B., hogy »Rab Jakob in Babylonien (Endo Il. Jh. nach Chr.)
yonatkoztatja a misna szavát stb.« Jakob nem volt amóra,
teluH nem magyarázhatja a misnát, nem is élt Babylóniában,
mert Acher (Elisa ben Abuja) leányának volt a fia (Bacher,
Arraela cl. Tannaiten II. 395-97). B. nem értette a talmudot,
hol ez áll: Raba mondá: a misna Rabbi [nem Rab, mint B.
mondja] J ako b nézetét vallja, ki azt állította, hogy a pw·anci!olatnak nincs a világon jutalma, mert a barajthában találjuk:
Rabbi Jakob mondCt stb. B. azt hitte, hogy az aláhuzott
szaYak (:s::·S :s~SJ; •:s;,:~ m:.:~ ·:~t:J) J ako b szavai, holott azok Raba
amórától erednek. :Micsoda talntudista az, ki ilyesmit félreért?
Egy lappal később ismét blamálja tudományát, midőn. azt
mondja: »beweist sch on dic Formel i~~~ i;~ (Unsere Rabbmen
haben gelehrt) ... class diese aus sp a t e r e r als Jesu und
des Ev. Matth. Zeit stammt, zumal sie zwischen Aussprüchen
vou Rabbineu des III. J ah r h. n. Chr. (Rab, J ochanan) steht. «
Szó Yan az ismert mondásról ü•:!S1ll FN1 ü•:!SJ,•;,, (Sabb. 88 b;
•Túma 23a; Gitt. 36b). Hogy gondolhatja B., hogy a »Tanu
Rabbanan«-nal bevezetett bamjtha nem lehet régibb, mint a
::\Iáthé evangeliuma, hisz a »rabbik tanulták«, nem azt jelenti,
hogy a mondás tőlük ered, hanem csak azt, hogy ezt a
barajthát az iskolákban előadták? A tartalma esetleg idő
számításunk előtti időből is eredhet. És mi legyen - a talmud
nyelvén szólva - a »zumal«. Mit bizonyít az a korra nézve,
hogy a baraj tha III. századbeli rablJik mondásai köz t áll? Állhat
akár az V. századbeli rll.bbik mond::í,sai köz t is és mégis tannaita
termék, azaz legalább régibb a II. század végénél! Hogy menynyivel, az persze minden egyes esetben külön kutatancló. B.
»bizonyításai • elején <illó eme két példa nem nagyon bizalomkel tő.

*
Peters Norbert, »Die alteste .A.bschrift der zehn Gebote,
dPr Papyrus Nash« ez. irat C:E'reiburg im Breisgau 1905)
51 lapon tárgyalja azt a papyrust, melyre a Tízparancsolat
van írva és melyröl e helyen mC~r megemlékeztünk. A papyrus
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részletes leírása és egy:bek után l:nyomatja é~ lefordítja a
tízparancgolatot. Ezutan grammatikai eltéréseket konstatúl,
hogy yégrc a 21. lapon a szöveget a ma>zóra é~ a többi fordításokkal összehasonlí tsa. Vég ereelmény: a Papyrus ~ash
jobb, mint a mas~oréti~us szöveg, a ~eptuaginta azonban még
a Papyrus Nashnal lS JObb. Ez a ln~ rongy, amely papyrus
(nem pergament), nincs vonalozva, ligaturák \'annak benne.
szóval minden jel szerint véletlen szöveg eredetibb a hivatalosnáL Az ilyen »Untersuchung« csak azt mutatja, hogy
minclent lehet bizonyítani.
A főkérdés az, hogy ennek a papyrusdarabnak mi <lz
eredete? Azt mondták, hogy phylacterium számára vagy ima
vagy iskolai czélra készül t. Ámbár nem lehetetlen, hogy
Palesztinában magában írtak bibliai részleteket papyrusra
(Óhéber könyv 19), tehát annál inkább Egyptomban, a papyrus
őshazájában, mégsem valószínű, hogy papyrusunk iskolai czélra
készült, mert kérdés, hogy az alexandriai zsidó gyerekek. akár
az első században is, héberül tanulU~k-e a hibliát? Bizonyos
ugyanis, hogy a nép zöme nem Prtett héberiil, különben nem
olvasták volna a szombati Istentiszteletnél a heti szakaszt
görögül, (Tanulmányok a bibliai bevezetés köréből 7± köv.) .
Még olyan tudós és jámbor férfiú, mint Philó sem tudott
héberül. Ez nem volna érthető, ha az iskolákban héber eredetiben tanulták volna a bibliát. Ugyanezen okból nem valószinü, hogy liturgiai czélt szolgált volna. lllert bizonyos. hogy
az ima nyelYe is görög volt (i. m. 75). Az pedig, hogy <l
görög zsidók tefi.llint használtak-e időszámításunk elsö Yagy
második századában,' nagyon kétséges azok u t[m, mlt ennek
történetéről tudunk (L Phylaceries czikket a Jew. Encyclopediában). Akárhogy forgassuk a dolgot, nem marad ~(ts feltevés, mint az hogy a szúban forgó papyrus amulettul szolgált. Erre Ya'n :.tz összehajtás és az, hogy a büYészetben az
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tízparancsolat és a zsidó hi tn1llomás nem varázsfonnula.
}finthocr,. anndettet adott, eml ékeze tből kellett leírnia ne
~
<'J
'
lll
pedig írott tóra-példánybóL Ebből érthető, hogy a tízparanc olatot és a semát írta, melye)<et legbiztosabban tudott és
az is, hogy a pleneírást alkalmazza pl. a N1~ és néhány Inás
szónál. Ebből a körülménybő~ származik az is, hogy az Exodus
és Deuteronomium dekalógusait összezavarta és hogy nem
híven reprodukálta. Ez utóbbinak körébe tartozik az, hogy l'l.:ltt>
után a 10. versben :"1.:1-t írt. Ez kétségtelenül nőnemü és nem
pontozandó :"1J-nek, mint Peters 17 javasolja. Az emlékezetből
mló leírás magyarázza meg, hogy a tízparancsolat és a sema
között van ez a nem létező vers :
;,w~ :11>:

-wN

o-pn;-; ;,~N
Sw'W' •;:J r'IN

o·roow~.,,

0'"'>:~ r"'N~ OI'IN>:.:l ,';,;)

Ez Deut. 4., 45. és 6., l. verseiből van összetéve. Igaz, hogy
a LXX-ben ez a vers Deut. 6., 3. után található, de ott sem
áll 1fózes, hanem Ist.en (xúew;). Hogy ez nem állhatott eredetileg a szövegben, következik abból a tényből, hogy ott
nincs a helyén. Először azért, mert az utána következő semára
nem illenek a »rendeletek és törvények« szavak; másodszor
azért, mert előzőleg (6., 1.) már állott ugyanaz, tehát fölösleges ismétlés volna. Nézetem szerint a papyrusban ez a vers
nem vonatkozik mint bevezetés az utána következő semára
hanem mint befejezés az előtte álló tízparancsolatra. Minthog;
a papyrus szerzője emlékezetből írt, érthető, hogy a Deut. ~
dekalógusa körül levő versekből komponált, bizonyára emlékezeti tévedés folytán. (Erről a versről L Peters 38. köv.).
.. Mindezek alapján nem tartjuk a Nash-papyrust a szövegknhka szempontjából fontos dokumentumnak.

*

K~·engel .M _kiadta .ázulai Ch. J. D. ismert biográfiai szótá.r~t e cz1m~el »Sem Hageclólim Hasálém« (Podgorze 1905). Miutaul :JI~szkil-Leethan »Széder Hadoróth« kiadását vette (Varsó188~) es a nevez~_ttöl helyeslő levelet közöl. K. egyes czikkekhez
,
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hasznos és csak_ az sajnálatos, hogy nem megbízható és hogy
irálya bombasztikus és borzas. Az a néhány czikk, melyet közelebbről vizsgálat alá v:ttünk, tele van tévedésekkel és néhányat
egyáltalában nem talaltunk K. megnevezi a forrásokat, melyekből pótlásait vette (p. I. l. jegyzet), de nem világos, hogy
milyen elvek vezérelték. Itt-ott önkéntelen »megidesz«-szel is
szolgál olvasóink és a metempsychosist már a talmudban találja.
Ugy látszik, hogy maga is hisz benne. K. nagy munkát végzett,
de az örömet fölötte megzavarja az aggodalom, hogy nem esik-e
felhasználója szerző tévedésének áldozatuL A csak nagy óvatossággal használható művek el vannak paprikázva.

*
A bolygó zsidó mondája ép oly elterjedt és költői feldolgozásra ép oly alkalmas, mint akár a Faust- és a Tannhausermonda. Tényleg akadt is sok kutatója, kik eredetét és eh·áltozásait keresték és sok poetikus felclolgozója, kik a benne rejlő
problémát feszegették Prost J, Die Sage vom ewigen Juden
in der neueren deutschen Literatur (Leipzig 1905). ez. iratában
a második pontra 69 iratot állít össze, az elsőre pedig 22-öt.
Magyar nyelven szintén vannak idevágó dolgozatok, melyeket
Prost természetesen nem ismer. Thémáját a _bevezető 3 fejezet
után 13 fejezetben dolgozza fel: Goethevel kezdi és Lienhard·dal
(1903) végzi. A bolygó zsidó az irodalomban 1602-ben jelenik
meg először. Befejező észrevételeiben az összes feldolgozásokat
három csoportra osztja, ami nem teljesen pontos. Végül ugyai~
onnan ideiktatjuk a következőt: »Bewundernswert is_t es, '~"_Ie
diese einfache Sao-e sich dichterisch ausgestalten hess; em
unscheinbares Mo~iv und doch so fesseind in seinerr Konsequenzen, ein dürftiges stoffliches Interesse und doch so gewaltige weltgeschichtliche Perspektiven, ein zeitferner und weltentlegener Schauplatz und doch die rölkl'rbewegende Id:e dcs
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}fert rajtad csügg esdőn könycs szemünk.
:Mert Te >agy az irgalmas Istenünk.

(Áto bochártonú.)
~Iinden népek köúil
Kiszemeltél minket;
KedYed tellett bennünk,
Szerettél bennünket.
1Iinden népek között
~Iagasztos a nyelvünk:
Szent törvényeidelel
::Uert megszenteltettünk.
:1Iert Téged szolgálunk,
V agyunk Hozzád közel.
Királyi palástod
Reánk szent fényt lövel.
S minden erényeink
Tőled úgy erednek,
Hogy szent, nagy neveddel,
.Tel ez nek, neveznek.

Ezért adtál nekünk
Qrök nagy Istenünk
Unnepi napokat,
Hogy V éled örvendjünk.
Szombati napokat
Pihenésre szánva,
Derüs ünnepeket,
Zengő ujjongásra.
Megszabott időkben
Hogy felviduihassunk:
Páskák ünnepén im
Felszabadulhattunk
Oh megnyilatkozott
Szent emlékezések!
Egyptomból hogy Te
Kivezetted néped .

Oh Istenünk, Urunk és őseinknek
Hatalmas nagy és szent egy Istene.
Lengjen, lebegjen, tünjön fel s lobogjon,
Fennen lobogjon minden érdemünk.
Hallgattassélc meg és meg is jelenjék
Emlékezésü,k, emlékeztetésük
Hatalmas Ur - a trónusod előtt.
Az ősök érdeme és dalnokodnak
Dávid királynak minden érdeme.
.J erusolájim pusztult városodnak
-Telenjék meg előtted tünt emléke,
Es szétszórt néped nlinden hü fiának
~rénye, hűsége és érdeme.
Es hozza meg mindez a szabadulást,
Az irgalmat, kegyelmet és megszánást,
Az üdvöt, békét és az életet
A szabadságnak e nagy ünnepén ! ...
Emlékezz meg Adonáj oh már mostan,
S legyen m:ü sorsunk jóra forduló.
S illdást fakaszszon megemlékezésünk
Cfh s irgalom hulljon alá reánk
S,.zánj meg b~nnüukct mennyei ty án le
Kegyelmezz, Jrgalrnazz meg (os segíts
}Iinclen ig(>retr·dclel lJoldogíts.
'

A

Áldással tér igy ünneped hozzánk,
Életet, békét, örömöt höz reánk
Kedvet, ujjongást, derűt, bizalmat,
Rendeltetését mert Te igy szabtad.
Aldást igértél Istenünk nékünk,
Ünneped ellen hogyha nem vétiink
Fogadd hát kedvesen
ilyetén ünnepünk
Add, a törvényével
Hogy megszenteltessünk
Tanodban ilyképen
Lészen örök résziink
J óságodban bizva
I_Jelki örvendésünk
Segíts meg bennünket
Égi segélyeddel, , .
Hogy Téged szolgalJtmk
Igaz szeretetteL
Ilyképen légyen _óh ..
Sok ünnepben reszunk,
Deriiben, örömben
Zengő ünneplésünk .
Hogy örvendve zengJen
Izraélnek sarja,
Aki szent nevedet
1\fegszenteb·e. Yallj~.,
'o·
felőled:
Hoay zengve zengJen halank loY
Ho bgy mebaszenteltél, napokat, időket .
GERŐ A TTJ LA.
Budapest.

ANCOXA.
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ORSZAGYJLAG.
ANOONA.

Az olasz zsidók történetében Ancona kiváló helyet foglal
el, mert a pápai tartomány kikötő rárosa volt és élénk kereskedelemmel birt. A tenger volt a multban a népek közlekedési
utja és a tengerparti városok voltak a távol eső népek találkozó helyei. Mint kereskedelmi góczpont Ancona jelentékeny
volt és a XVI. század első felében spanyol marannosok ide is
menekültek. A pápa fenhatósága alatt biztosabbnak érezték
magukat. mint a jámbor Hispaniában. Titokban tartották
meg vallásukat és az inquisitió nem leselkedett itt oly dühvel
utánuk, mint távoli hazájukban. Nagy kavarodást okozott
azonban a zsidó vallásra való nyilt visszatérés, ami a XVI.
században éppen olasz földön sürün ismétlődött. E megbocsáthatatlan bünért sok zsidó halt vértanuhalált: Anconában egys~erre 24 spanyol menekült (XYI. sz. közepe). A keleti zsidók,
hk a levantei kereskedelmet uralták, az anconai kikötöt boykattálták és valóságos harcz folyt köztük és a pápai hatóság közt.
_
De hát nem Ancona történetét akarjuk megirni. Pedig
erdemes volna és az anyag sem hiányzik. Nem kell sem kiásni,
sem felfedezni: ott van szépen rendezve az anconai hitközsé"
leYéltár~ban. ~ kezemben voltak a pápák pergamentre ir~
szal;adsag.~ev:l~I, _melyek közt a legrégibb a XVI. század elejéből
valo: a kozsegi es egyleti életről szóló nagy foliánsok 6s sok
egyeb, m1 után a .. tör:ténet búvárai kapkodnak. Az okmányok
latm nyelven, a tobbi olaszul és ritkábban h 'J "l
. a
. e )eru van Irv ·
A közséO' élő és elh l , O'· · . - ·
, ,
o ..
. , . a t tao.1anol pontos laJstromot vezettek
ketsegtelenul a vllag1 ható~ág kiYámágá ,
·.-:t , k .
1 me~védése ezél. ából. Az an , . . .. . ..
es, SaJa ere1e ei'
J
cona1 zsidó kozseg eletfonal{Lt számüzcs
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nem vágta e~. rnert még akkor is, midőn a pápa tartomán ·ából
a zsidókat k1üzte, Rómát, Avignont és Anconát e rendeliezé!>
alól ki vette. Az anconai zsidó község sorsa változó volt de
erőszakos halál nem érte. Története kicsiben képet adn~ az
egész olasz zsidóság multjáról, mert mindig az események szinterén állott, ba nem is első helyen.
A hosszú és jelentős mult üdvös hatásai mai napig láthatók, mert az egész zsidó lakosság csupán 1250 lélekből áll
_ 3-4 ház a Király-utczában - de azért minden intéz·
ménye megvan, melyet a zsidó hitélet megkiván. Temploma
kettő van és mindkettö igen szép. A főtemplom az »olasz«
(italiano, italki), mintbogy a község többsége ezt a rítust
követi. A »szefard« templom körülbelül 30 év előtt lett ujjá
építve és igen szép. Ez utóbbiban a péntekesti Istentiszteletnél
mindössze 15 embert láttam. A spanyolok egyre kevesbednek,
a főrabbi az olasz templomba jár. A szombat reggeli Istentisztelet az utóbbi templomban eléggé látogatott volt, ugyszintén
a délutáni és estéli. A téli szombat napot az Istentisztelet é~
az előirt szombati étkezések majdnem teljesen lefoglalják A ulineha-imát egykor végzik és azután következik a szombati ebéd (cena), melynek végezte ut:ín már közel van az esti
imádság ideje. Bizonyára igy telt el ősidőben a szombat a szent
föld városaiban.
A főrabbi Tedeschi J. R .. ki K01·fuból került Anconába.
80 éves aggastyán és nagy tiszteletben áll. Az Istentisztelet
vécrén a közsécr apraja-nagyja eléje járul, hogy megáldja öket.
t>
o
Akárhány
öreg
ember akad közöttük. Müvelt ember, k'1 to"bb
héber és olasz apróbb irat szerzöje. 1) A hitoktatást a Talmud
Tórában ő végzi és Coen Umbet·to, ki a hitközség jegy~ője.
Külön zsidó népiskola tudtommal olasz földön sehol s:ncs.
A laikusok közt zsidó tudás alig van már, de azért a tempomépület egyik külön helyiségében valami jesim-féle g_1·ül öss~e
külön l. tentiszteletre és főkép thillim mondásra. Itt-ott eg)egy előa(hí~ is előfordul.
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eliti \Triest 1901. Corriereből).
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A zjtló

tudá~ kihalóban mn: a zsidók töhbnyin' keres-

kedők, kik egyébre nem érnek rit. A kereskedelem az 50,ooo
Iakos~al biró Anconában nagyrészt az ő kez~ilc~~n van. Szegény
ember csak igen ken~s akad, ugy hogy a hrtkozség adózó tagi<linak száma 250, kik 7 és 1200 lira közé eső évi kultuszadót
(ta~sa culto) fizetnek. A kultuszadóból fedezik az összes kiadá-

sokat. Ebből fizetik a rabbino maggioret, a kántorokat, saktereket, a talmudtóra tanítóit stb. A Talmud Tórának gazdag
könyvtára Yan, mely régi könyvekből és kéziratokból áll. _
A község élén kilencz tagból álló elöljáróság áll, amely a
Rattazzi-féle törvény (Piemont és a Marcha számára) szerint
kormányoz. E törvény szerint minden zsidó köteles a kultusz
költségeihez hozzájárulni, melyet minden év október havában
\'et ki az említett »Consiglio«. Az 1906. évre ez az adó 19,296
lírában lett megállapítva. Az »Universita Israelitica di Ancona« a mllási funkczionáriusokon kívül titkárt, pénztárost,
be~zedőt és szolgát tart.
Kitünöen van szervezve a jótékonyság. Első helyen áll a
»Societa Israelitica di beneficenza«, melynek héber neve »Cbevrath ~faaszé Ha-Czedáka«, amely a szegény hitrokonokat
támogatja állandó segélyösszegekkel, házbérrel, iskolakönyvvel
és mesterségre tanítással. Ez az egyesület a városi kórházban
külön osztályt tart fenn, hol a zsidó betegeket elhelyezi és
rituális étellel ellátja. Husvétkor pászkáról gondoskodik. A.. »Bikur Cholim« azokról a betegekről gondoskodik, kik
otthon akarják magukat ápoltatui és a »Chevrath Malbisé
Arumim« ruháYal és fehérnemiivel látja el a szegényeket. A
»Oonfraternita di Gemilucl Hasadim« ugyanaz, mint nálunk a
Chevra Kaclisa, önálló testület, de tisztán a halottak eltakarításával foglalkozik. A szegényeket ingyen temeti el, a gazdagoktól a kultuszadóval arányos díjat szed. Ez az egyesiilet
tartja a fent említett jesivát, amely szombaton összegyül és a
halottak emlékére áldoz. A betegek ellátása szintén egyik czélja .
.A.. »Baalé Berith Abram« egylet nlinclen tagnak 4 sendit
(21.26 lirát) ad, ha fia születik és a »móhel«-röl szintén gonrloskodik.
Az ősi jámborság sokat szenvcclett, ele azért szombaton
aránylag ötször. a~n?i ember volt a templom ban, mint pl. fővúro
sunkban. A zstelo erzés eleven és majdnem min<lenki tagja tt
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czionista egyletnek A kelettel való összeköttetés élénk: a főrabbi
és a főkántor onnan származnak. ~Iindkettö rro"1.0·· "l · 1 él
.. ,
..
.
o
gu ts Jesz .
A kozseg osszes alkalmazottat tanult emberek és külsöleg is
kitünő benyomást tesznek ~álunk az ilyen kinézésü emberek
sechitája eo ipso »pószel.« Az olasz zsidóknál pedig a müveletlen ember pószel, mert ők ősidők óta müveltek. Évszázados
irocblmuk számos olasz és latin könyvet számlál és világhíres
régi talmudistáikat hazánk nagy falvaiban manapság müveltségük teljesen kompromittálná.
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KUTFOK.
300. szám.

YEGYESEK.

LUKÁCS GYÖRGY YALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
MlNISZTERNEK 102284/1905. SZÁM ALATT KELT
KÖRRENDELETE AZ ORTH. ÚJ SZABÁLYZAT
TÁRGYÁBAN.
Addig is, mig hazánk izraelitáira vonatkozólag az országos
autonómia megfelelő módon közmegegyezésre létesíthető nem
lesz, avagy a vallás- és közoktatásügyi királyi kormányzat az
orthodox izraelitákat érdeklő más rendelkezéseket nem tesz
a legfelsöbb felügyeleti jog alapján érvényre emelem azt ~
szabúlyzatot, melyet ~z ortodox izr. hitfelekezet közvetítö bizottsága a múlt év november havának 29-én 10,874. szám alatt
kelt felter~e~ztésével hozzán: bemutatott és a mely szabályzat
az 1871. en november 15-en 26,915. szám alatt kelt vallásés közoktatásügyi mioiszteri rendelet alapján ideiglenesen mü~ödő .orthodox izr. közvetítő bizottság helyébe lépő orthodox
~zraehta országos képviselöség, központi bizottság és központi
Iroda szervezetét és működését rendezi.
!'tfegjegyze~, _hogy ezen szabályzat nem befolyásolhatja
a~on .. JOgok~ak ko:et, am:lyeket a fennálló szabályok szerint a
fő~elngyeleh JOgboi fo!yola~ a vallás- és közoktatásügyi korman~·zat az _?rth~d?x .lZl'ael~ta ügyekre gyakorol, s amely jogból
foly~lag a kozv:tlto b1zottsag helyébe lépő új szervezetek intézkeelesei e lcormanyzat által felűlbírálat alá vonhatók.
MegJegyzem továbbá, hogy ezután is teljes hatályában
:rparad ~z ort~odo~ _izraeliták szervező alapszab~lyzata, melyet
O Felsege ~811. eVl._október hó 22-én kelt legkegyelmesebb
felhatalmazasa
· .. · mm1sz
· · t er
, . al alJJan a vallás- e's ko"zol-tat
~
asugy1
ugyanazon en november hó 15-rn 26 915
r
1 tt k It
rendeletével közzétett.
'
· szam a a
e
MerrJ·egyzem végűl
ho t" '
· k
..
, ? ,
, '·, gy orvenyem - noha a szervezetek
~oblJfeles(•ge~ ~eltl gatalJak - csak egy izraelita hittelekezetet
1s~ernek, mmelfo~va ezzpl ellentrtcs értelmezésre a · 1
• abalyzat sem ~zolgaltathat alapot.
JC en sz,

Irodalmi hirek. MegJelent és beküleletett: ~!agyar-Zsidó
Könyvtár, szerkeszti P a t a i J ó zs ef. KiadJa a Magyar-Zsidó
Könyvtár Kiadóvállalata, Schlesinger J., Budapest, KirCllyutcza 1. I. Szabolcsi J.lf., Gyöngyszemek a talmudból és midrasból. II. Révész B, Rejtett utakon, novellák. III. Patai J.,
Héber költők, szemelvények az új-héber költészetbőL IV.
Gábor A ., Zangwill elbeszélései. V-VI. Ohanuka (23 kiizlemény). VII. K-iss A., Ifjak és öregek. Novellák. - Dritter
Jahresbericht der Gese.llschaft zur Förclerung der Wissenschaft des Judentums (Berlin, 1905.). - Horovitz S., Die
Psychologie bei den jüdischen Religionsphilosoph~n des l\fitte~
alters von Saadia bis Maimuni. Heft III. : D1e Psycholog1e
der jüdischen Neuplatoniker. B . .Josef Ilm Sadclik (Boroszló,
1906. A boroszlói szeminárium Ertesítőjében). - Gr11111mld
M., :;\fitteilungen zm: jüdischen Volkskunde, Xeue Folge ~I. l.
(Berlin, 1906.). - Evkönyv. Kiadja az Ti\IIT., szerkeszh dr:
Bánóczi József. (Budapest. 1906.). - Dr. Tfellesz Gy., Ras1
élete és müködése . .Az IMIT. megbizásából (Budnpest, 190_6).Krengel -'-li, Sém Hagedélim Hasálém (Podr;orze, ~90o.) -:MaTgulies S. H, Un Oongresso eli N?.t~bili Ebw 'lenuto. lll
Firenze nel 1428. (Firenze, 1905. Kulon lenyomat .a Rmsta
Israelitica-ból). - Dr. Trenetiane?' L .. Ezebels VIsiOn und
die Salamonischen \Vasserbecken, (Buclapeöf, 1906.).
Le~nn
O. von, Iberic a. Mit zwei Tafeh~ ( Petersbow·g, 19.06. . en~i~~,
de l'Acaclémie impériale des sciences ~e St.-Petersbom g, l l th
série vol. VII. No. 6.). Wetstem F. H., Le-To C( 0 _
Ged :l' J'
"l (KTakó 1904 Külön lenvarnat a Sokolov
. l e . IS·z.r~~ 'l) - ' Festscl~rift zum z~·eihundertjiihrigen
JU n cnm1 n a o ·
.
f' . K ·ankenpflecre und
Besteheu des I sraelitisc~en Verem es ~~~ /Kö?tigsbcn7 i. Pr.
1
Beordigung Königsberg l. Pr. 17 ~~- ·(T. eorú?: I90n. Kül.
II köteté1904.). - Dr. Löu;y M., Huth konyve ke_.m
l
A
T,
T:trsasácr « ·on} Vei
•
enyom. az » · rany · anos
.' · <. "' l't· . ent eaylct elölből). - A pesi CheVI·a Kaths:t Izl~t~e \~nd~ izraelita, menejárösúgához benyújtott előterJesztes _a )> eSI . ·ezés~ t;\rcrytiban.
0
dékház (ingyenlakások szeretethaza sze t\
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(Budapest, 1906.). - Dr. Weisz M.., ~a~alog der hcbrii.ischen
Handschriften und Büclter in der Btbhothe~ des Professor
dr. Davill Kaufmann R. A. bl•schrieben (Frankfurt a. M. 19~6).
_ Butin R., The ten Xequdoth of the .Thorah or tl1e meanmg
and purpose of the extraordinary_ roi_nts of the :entat~~ch.
(Baltimore 1906). - A kolozsvan _1zr~ felo~.vaso-egycsul~t
Éd-:iinyn•, I. Szerkesztctte dr. Ezsler Matyas .eln~lk. (~olor;n·ar
1906). - A kolozsvári izraelita nőegyle~ tiz e~es tortenetc.
Összeállította d1·. Eisle1· Mátyás (Kol?zsvar _1906)..
,
Kitüntetés. Székely Fcrencz banktgazgato udvan tanacsossá
ncyezt<.>tett ki.
. , .. . ,
,
.
Rabbiavatás. Az orsz. rabbtkepzo-mtezeten febr. ho l 9-en
dr. Borsódi József, dr. Drobinski Jakab dr.,Gro~Jzmann Zsigmond, dr. Richtmann 11Iózes. dr. Schönfeld Armin .és d?-. Weisz
Sámud rabbikká avattattak Ezek közi.il dr. Bors?dt ~za;v?-son,
dr. Schönfeld Beszterczebányán és dr. Drobmskt :E ndekMisteg<.>n müködnek.
Dr. Mezei Mór, az orsz. iroda elnöke, január havában
töltötte be 70-ik szi.iletésnapját. A közélet sok mezején nagy
tevékenységet kifejtett kiv:lló férfiut, ki a zs~ltáro_s korát telj~s
testi és szellemi erőben érte el, ez alkalomhol szamos odah·ol
üd ,-özölték.
Dr. Büchler Adolf, a bécsi rabbiszemináúumnak megnyilta
(ll év) óta tanára, a londoni Jewsish Col/eqe igazgató. helyet:
tesévé választatott meg a 7 5 éves dr. Friedlander M. tgazgato
mellé, ki aggkora miatt egymaga nem képes többé .a nagy
felelősséggel járó állást teljcsen betölteni. A Jew. Chrom?le ezen
hírrel kapcsolatban azt is közli, hogy lord Rothschtld egy
levelében oda nyilatkozott, hogy a nevezett intézet f. évi június
1i'í-iki jubileumán maga kiván elnökölni és ez alkalomból a
College számára 600,000 koronás alapítványt tesz. Dr. Büchler
az orsz. rabbiképző-intézet volt növendéke és a tudományos
világban kiváló hírnévnek önencl. Kitünő munkatársunk eíl
újabb nagy siker e bennünket is örömmel tölt el és e helyről
is sok szerenesót kivánunk nagyjelentőségű új munkaköréhcz.
A berlini • Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums« harmadik jelentése szcrint a törzsvagyon 37.500
márlea és tagdíjakból a lefolyt évben kerek összegben 18.000
m;irka folyt be. Eddigi kiadv{myai csupán 4 számra rugnak,
de kiadja a 1\Ionatsschriftet és 6 munkát támogatott kisebbnagyobb összegekkeL A folyó évben már megkezdi a nagyobb
munkák kinyomását, minthogy egy teljesen (Güdernann, Apologetik des Judentums) és a másik (Caro, \Virtschaftsgeschichte
der J uden) féhg elkészült. A tagok száma elég tekintélyes,
köztük 19 örökös tag. A legtö bb tag Berlin Ulorrau l!'rankfurt, Boroszló, Bécs és Budapest városokhól ~·ekrutálÓdik.
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~sid~ sfa!isztika. A némC't birodalomban összesen

közsr~qt zsmagoga van: Poroszor~zúg 1089, Bajororozácr 1855
Württemberg. 50~ Baden nagyherczegség 117. Ressen" 233 '
144
Elsass-L?thanngta 140 .. A ~öbbi a kisebb szövetséges állaU::
közt o~zhk meg. Az .. anti~zenuta Szászországban minclössze 3
zsinagoga van. Az osszbirodalomban átlag 311 lélekre esik
egy zsinagóga, Poroszországban 360-ra, Schwerin-Mecklenburgban már 98-ra. Városok közül Berlinben 10,400-ra, Hamburgban 5893-ra. Ezek a számok nem egészen pontosak.mert az
idevágó kérdé~.ek:·e né~ány község nem reagált. A zsinagógák
közé c~ak a kozsege~ aJt~! ~en~tartottak számíttattak az egyletek es magánosok tmahazat mncsenek felvéve. A német birodalomban van 217 községi rabbi, 1101 kántor, 369 hitoktató,
180 sakter és 104 hitközségi szolga. Feltünő, hogy a rabbik
száma a sakterekét meghaladja. A magánrabbik és magánmetszők száma fordított arányt mutathat, met-t kis községekben
ezt a tisztet a mészáros maga végzi. A német birodalomban
Istentiszteletet tartanak: mindennap 487, szarobaton 1147,
ünnepnapokon 216., összesen 1850 helyen . E te kintetben kiválik
valamennyi közül Hessen-Nassau. (Zeitschrifft für Demographic und Statistile der J uden l 9, hol részletes és még
egyéb érdekes adatok közöltetnek.)

»Der· Wunderrabbi « ez. alatt Galgóczi .ibmluim, galgcíczi
tanító, ki a zsidó népéletet kitünűl'n ismeri, iclev(tgó közh'nH~
nyeit folyóiratunk is felhasználta, elmés drámát bocsátott közre.
Ebben a jcsiva-életet ecseteli, kiilönféle tipusait mubttm he.
A sajtó ezt a modern világra néz,·e exotikus terméket kedvezően fogadta és mi is ajánljuk olvasóink figyelmébe. :Jiegr endelhetü szerzőnél, Galgócwn.
Zsidó képviselak az angol parlamentben. Az angol parla mentbe bcv{dasztott zsidó vallású képl'iselők száma Jl<lgynh h,
mint valaha. ()70 képviselő közül 16 zsid~. _A mult v.álasz~,·t~
alkalmúval tizenketten jutottak be az alsohazba. J\Iost 31 z•üdu
jelölt volt, 15 kon zervatí Y és 16 li herúlis.
Ormódi Ormódy Vilmos! az Első Magyar Általúnus Biztosító
Társaság vezérigazgatóját a kirúly főrendilt:Lzi tag na~-: ~JC\ e;~e h
-Zsidó főrenelek: Dr. H irschler Jgnácz, mcg/l(.llf : ::-Irah h .aroi) ·
ét; Kisteleki Lévay Henrik, akkor még xsidó volt. _nze!Jh11 1! ·:
Dr. Ch01·in Ferencz, él: HatYani H atYany-Deutsch Sandor, t-1.
Bródy Zsigmond, meqhalt.
Egy rabbi fia mint tábornok. Gundri.n Wofl hajósl~apí!áll.\:t
. .
. l1oz t '.t' l JOrno
. kt l"lll""Hl
a tengerészett. mnusztcnum
' "'"' osztah
.
• fonok. k
l ncvezh~k ki. A:r. UJ. taJomo~.
.1
J a vu lt st
ra 1..l 1 ma .
nec
· oc .kholnn
.
Ephmim \\' olf dr.-n al~ a fia. aki jó talmudts!a 'olt t'S Cg)
lll'ágai usaJá dhól szármawtt.
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Hirsch Márk hamburgi főrabbi, 1833 február 9-én Tiszahelín szülctett hazánk fia, volt karc;"agi, tisza,beöi, óbudai és
prágai főrabbi, niszán hó 3-án (ruát:czius 2~-é1~). ünn;pli -ha
ünnepli - aranylakodalmát Ugyams 1~56 .~pnh~ 8-a!l kedden
kelt egybe Mi kolczon a borsodmcgyet forabbt Ftschmann
Ezcchi~l I\lózcs leányánü Miczi-vcl, ki második felesége.
Kaufmann-könyvtár. Utolsó füzetünkben már közöltük,
hogy a nevezett könyvtár ajándék útján a Magyar Tudományos
Akadémia birtokába került. Azonban igen sok könyvet Schlesinger budapesti ügyes könyvkereskedő vett meg a családtól,
nwlynek egy részét az or z. rabbiképző-intézet könyvtára vásároita meg. Sajnos, csupán egy részét, mert a könyvkereskedő
- saját kijelentése szerint - abban a hitben, hogy a rabbiképző a Kaufmann könyvei közül már minden t megkapott,
amit kivánt, az általa mE'gvásárolt könyveket előbb fünek-fCmak
kinálta, ugy hogy magánosok között szórodtak el és részben a
bécsi könyvpiaezra dobattak Kaufmann saját müvei és czikkeinek külön lenyomatai, mrlyek közül többön bold. Kaufmann
-..aját kezeirá~a látható, szintén Schlesinger boltjába kerültek.
A fiilclön heverő nagy tömeget átnéztük és ezekből Kaufmann
azon munkáit, melyek a rabbiképző értesítőiben láttale napYilágot és már kifogytuk, de tekintélyes oldalról több ízben
kérettek, az intézet más értesítőiért beeseréltük, ugyszintén több
kiilön lenyomatot i , melyek nehezen hozzáférhető folyóiratokból
erednek. Tanácsunkra a könyvkereskedő Kaufmannak malculaturakép hozzákerült czikkeiből sorozatokat állított össze és
azokat hold. Kaufmann volt tanítványainak olcsón adta és
adja. Más részével berlini antiquarius próbálkozik
A Jewisch Encyclopedia munkatársai. Dr. Eaeher Vilmos
a berlini »Allgemeine Zeitung des .Judentums«-ban a Jew.
Encyclovediáról az utolsó (12.) kötet megjelenése alkalmából
a, nagy ~n ü Je~entős~géről czikket irt. Egyebek köz t a munkat~rsakrol _stat1szbk~t ad és konstatálja, hogy Európában csupán
negy tudos v~n, kl az Encyclopedia minden eayes kötetébe
dolgozot~. Mm~ a négy budapesti: Eaeher
Bla11 L.,
Kay.~eThng JI. es Km~tsz S.

V.,
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TARS AD ALO)I.
AZ IZRAELITA KÖZSÉGKERÜLETI ELXÖKÖK
EMLÉKIRATA.
Az izraelita községkerületi elnökök 1906. évi

JUlllUR

hó ll-én tartott

gyiiléséből az izraelita hitfelekezet i.igyeiben gróf Apponyi .Albert m. kn·.

vallás- P-s közoktatásügyi ministerhez henyujtott emlékirata.

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásti.gyi l\Iinister t'r!
Kegyelmes Urunk!
A hazafias megelégedés érzésével köszöntöttük mi is ama
válságos idők megszüntét, melyek lidércznyomásként sulyosodtak
alkotmányos életünk minden nyilvánulására.
Reménynyel és bizalommal várjuk, hogy az alkotmányos
kormányzat helyreállta végre valahára a mi felekezetünknek is
meg fogja hozni, amit oly régóta és oly fájdalmasan nélkülözünk,
felekezetünk jogállásának, az államhoz való viszonyának végleges rendezését, amaz egyedül törvényes alapon, hogy a >>bevett<<
izraelita hittelekezetet ugyanazok a jogok illetik meg, melyeket
hazai törvényeink a bevett vallásfeleke?.eteknek biztosítanak.
Mi nemcsak mint ez országnak hű, alkotmányos érzésű polgárai szenvedtük át az imént letünt kormányzat sulyos sérelmeit, de mint a nemzet erkölcsi közösségébe beolvadt izraelita
v_allásfelekezet képviselői, ügyeinek intézői és érdekeinek őrei is
fa]dalmas megütközéssei tapasztaltuk a közvetlenül előző kormányzatnak felekezetünk ürryeibcn tett intézkedéseit, melyeket
lllinclen előzetes tárgyalás éso az érdekeltek meghallgatása nélkül,
Uleglepctésszeri.i.en zudított reánk, és melyekkel amúgy is rendezetlen viszonyainkat mérr zavarosabbakká tette. sót tPljesen
felforgatta.
"
Magyar.zsidú Szemle. !90tl. III. Füzet.

u·

.\Z IZR. KÜz,f:GKElll'LFTJ FL:\OKÜK lmÜ:KIRAT.\.

Felekezetünk üo-wiben törtrnt emez önkén~·es kormánvhitfelekezeti testületeini,_
nek amúg,- is ingatag rendjét, ügykezelését, megakasr.tották
fejlódésük~·t. dc legfőképpen mélyen sértették a reczipiált izraelita
Yallásfelekezet törYényes jogtHlását.
Récróta szem-ed hitfelekezetünk tön·ényben biztosított és
tön·én:~öl folyó jogainak megvonása alatt. A különböző kormányokhoz intézett panaszos előterjesztéseink és emlékirataink
elint.ézetlenek. Az ezek kapcsán tett kormányigéretek beváltatlanok. A felekezet jogállása figyelerube nem vétetett. Meghallgat<lstmk nélkül a kormányintézkedések elszomorító gyújteménye
keletkezett. Ez egymásnak gyakran ellentmondó rendeletek
tömkelegében az eligazodás nehéz. A vallásos testületek létalapja
ingatag. holott a fejlett viszonyok között velük szemben az
igények fokozódnak A vitás kérdések eldöntése gyakran önkényes,
felek és hatóságok tájékozatlanok. A nagy jogbizonytalanság
köYetkeztében az eljárások, a hatáskörök, az illetékesség kérdései
zavarosak A megoldatlan kérdések garmadával hevernek A régi
szabályokat és rendeleteket kellő megfontolás nélkül kiadott új
rendeletek fosztják meg erejüktőL Majd már megszünt rendeletek feltámasztatnak A felekezet orgánumai átalakulnak, megzünnek, nevet, hatáskört változtatnak A politikai hatóságok
a szolgabirótól a rniniszteriumokig a zsidó vallás ügyeiben rendelkeznek, szakkérdésekben döntenek, az egyes vallástestületek
jogait korlátozzák vagy tágítják, máról holnapra tetszés szerinti
módon.
A hitközségekben ez állapotok hatása alatt örökös a viszálykodás, hol az egyesek panaszkodnak a testület ellen hol a testület nem bír az egyesseL A hivatalnokok jogviszon~ai rendezetJenek, e rniatt a perek állandóan terhelik a hatóságokat. A döntés nehéz. Egyöntetűségről szó sem lehet. A felekezeti bíráskodás
~aj~ f,e~á:l, ~aj~ megnyirbáltatik, majd megszünik, hogy
1smet ,si_rJa~ol, ktke!Jen. A politikai hatóságok nem boldogulnak
a valla~I ker~esekkel. Tehetetlenül állanak a jogkeresőkkel szemLen. Httlrozsegek keletkeznek, átalakulnak és a megoldatlan kérdése~ ~g~sz_ sorozata kél nyomukban. Olyanok, melyek az egyes
JOga~t ermt,:k: ~eg olyanok, melyekhez kulturális vagy más fontos erdek ~uzodik. A hitközségeket érintő vagy terhelő rendeletek
keletkezne.{, tudtuk, hozzájárulásuk nélkül. Es mindez történhe-
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tik a históriai vallásfelekezetek közé befogadott izraelita vallásfelekezettel, mely így erkölcsi és kulturális feladatainak me" 1_
oO
dás:'tra tehetetlenne' va'l"k
1 •.
Amidőn most Nagyméltóságodat, mint Magyarország vallásés közoktatásügyi ministerét emez állásában hazafias tisztelettel
üdvözöljük, egyszersmind Nagyméltóságod bölcs belátásába és
rendíthetlen igazságérzetébe vetett erős bizalommal újítjuk meg
azon régi kérelmeinket, melyeknek elintézését hazánk törvényhozásától és kormányzatától immár több rnint három évtized óta
hiába várjuk. Előterjesztéseinket ime meg kell toldanunk azzal
az új kéréssel, kegyeskedjék megszüntetni azokat az új sérelmeket is, melyekkel az immár letünt áldatlan időszak súlyosbította
helyzetünket.
Erős a mi bizodalmunk, hogy Nagyméltóságod el fogja
ismerni azt a tételt, hogy >>bevett vallásfelekezetet törvény által
biztosított önkormányzat illet meg<<, és hogy ebből folyólag az
állam beavatkozásának, - a ministeriumának úgymint az alantas közigazgatási hatóságokénak - határát az állam érdekének
megóvása szabja meg; a mi ezen kívül esik, az a hitfelekezet saját
intézkedési jogkörének tárgya lehet csak.
Bízunk benne, hogy Nagyméltóságod meg fogja találni módját annak, hogy ezt a jogkört csorbítatlanul biztosítsa az izraelita hitfelekezetnek, mely azt ebben az országban az összes bevett hitfelekezetek közill egyedül nélkiUözi ; viszont rni is ünnepélyesen kijelenthetjük, hogy ahol a magyar nemzeti érdekek
megvédésében ez a felekezet tényező lehet, hogy arnivel ez a
felekezet a magyar nemzeti kultura fejlesztését előmozdíthatja,
ez a felekezet hazafias kötelezettségének a jövőben még fokozottabb mértékben és teljes odaadással fog eleget tenni.

***
Hogy Nagvméltóságodat felekezetünk mai helyzetére nézve
teljesen tájékozhassuk, kell hogy ismertessük azokat az előzmé
nyeket, melyekből a jelenlegi állapotok kialakultak. Ezeknek
megvilágítására vissza kell nyúlnunk az emancipationalis törvényre, tnelynek előtte az izraelita hitközségele feladataiknak úgy
a hogy megfeleltek saját belátásuk szerint rendezkedtek be. de
törv'enyesen elismert
' szervezet ne'lk"U
t
mu"k""dt
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Os zetartó kapesolat, eg:;'öntctü szabályok létesítése tehát
elutasíthatlan szükség yolt. Az 1867 :XVII. törvényczikk az
or~zág izraelita lakosait a keresztény lakosokkal minden polgári
és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilválútotta. A keresztény nll,1sfelekezetek tekintetében fejlődött közjogi gyakorlat hatása alatt az a felfogás emelkedett érvényre,
hogy az emancipationális törvény mellett az izraeliták hitfelekezeti ügyeinek szabályozása külön intézkedést igényel. E végből
a magyar és erdélyi izraeliták 1868. évi deczember hó 10-ikére
egyet<'mes g~'űlésre hivattak egybe, hogy választott képviselőik
a főfcliigyeleti jog teljes megóvása mellett >>rendezzék a felekezet
<'gyházkormányzati és hitfelekezeti közoktatási viszonyait<<.
Az 186 . éYi deczember hó 14-én Nagyméltóságod dicső
,emlékü hivatali elődje báró Eötvös József nyitotta meg az egyetemes gyűlés tanácskozásait. Megnyitó beszédében köszöntötte a
testületet, •>melyben most legelőször gyűltek egybe M agya1'0rszág
izraelita vallású polgárainak választott képviselői, hogy mint önálló
és szabad vallásos társulat egyházi ügyeiket önmaguk szervezzék és
rendezzék<<. Tehát az állami kormányzat az emancipatio alapján,
arnikor az izraelita vallás még a törvényesen bevett vallásfelkezetek közé fel sem vétetett, elismerte az izraelita hitfelekezet ama
jogát, hogy autonom szervezetét megállapítsa. >>Az 1867 : XV II.
töreényczikk - folytatta a minister - az izraelita lakosokat az
ország keresztény lakosaival egyenjogú polgárokká tette a polgári
és politikai jogok gyakorlatában, e congressus feladata eszközölni,
hog!} a hazában létező izraelita hitfelekezet mint vallásos társulat is
épen ol!J szabad, önálló és autonorn testületet képezzen, mint a keresztén!J aulanom egyházak.<<
A ezé! nyilvánvaló volt és a congressus feladata abban
állott, hogy a hazai izraelita hitfelekezetet szervezze, hogy megállapítsa ama szabályokat, melyek alapján e szervezet az állam
keretében érvényesülhet. Ezt a czélt a kormány tüzetesen meghatározta. A tanácskozások és határozatok körvonalait eleve kitűzte és minden vallásbeli aggodalomnak és vitáknak elejét venni
törekedett A tulajdonképeni vallási kérdéseknek napirendre hozata~a ,ál~a: t,ár:raszthat~ érzékenységgel számítva, már a congressus
elokeszltesenel __eleve 1~ kuekesztetett minden oly tárgy, mely a
vallás- é:; lelkilsmeretl szabadság elvei vel jogosan összefüggésbe
lenne hozható. Erre való vonatkozással mondotta dicsőült báró
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Eötvös József már érintett megnyitó beszédében .
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nern lrepez~k. << Az . e~y~egyultek e nyilatkozatot zajos tetszésnyilatkozatokkal kisertek. A congressus minden ezzel ellenkező
irányú szándék legyőzésével e programmhoz mindvégig hű maradt.
Hozott határozatai ezt híven tükröztetik vissza. Kincs közöttük
egy sem, mely a vallási és lelkiismereti szabadságot a legkisebb
tekintetben korlátozná. Tartalmuk lényegileg a testületek szervezésére, a felekezeti intézmények kereteinek megállapítására, a
helyes administratio alapjának megteremtésére, a kulturális érdekek védelmére vonatkozik. E szervezet határvonalai között minden vallási irányzat érvényesülésének, a szervezet átalakulásának, és tökéletesítésének útja nyitva hagyatott. Első kísérlete
volt ez a hazai zsidóságnak, hogy hitfelekezetét rendezetlen állapotából kiemelje és históriai multjához méltó alapra helyezze.
E törekvés akkoriban az állami kormányzat teljes méltánylásával találkozott, minden kétségen felül állván, hogy a szervezet
jog alapján álló magyar izraelita vallásfelekezet tevéken:'sége
állami és nemzeti érdek. A hazai zsidóság is örömmel látta. hogy
felekezeti alkotmányának kiépítésével erkölcsi és kulturális én·ényesülésének új erőforrásai nyiltak.

***
O császan es apostoli királyi Felsége 1869. évi június hó
14-én báró Eötvös József ellenjegyzése mellett ünnepélyes formában sanctionálta a congressus határozatait. E legfelsőbb szentesítési záradék alakja, tartalma egyaránt tanuskodik a mellett,
hegy az 0 Felségét az egyházak felett megillető legfelsőbb felügyeleti jogot gyakorló kormány a hozott határozatokat hel:·eseknek, üdvöseknek és állami tekintetben is czélszerüeknek tahllta.
Ritfelekezetünk autonomiájának ilyetén elismerése emelte a
~sidóság önérzetét és e történeti jelentőségü. tényben, a mag_\~~r
Izraelita felekezet nemzeti és ethikai feladatamale szüard alappt
látta. Meg is indultak ez alapon a renJet czélzó alakulások. ~rn~
zet·
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ságod ministeriumának jelentései szerint a magyar népoktatás
lrgértékescbb elemei közt foglalnak helyet.
A hitköz égek igazgatása, mely akkoriban felette hézagos,
szertehúzó volt, egységesen újjá szervezkedett. A magyar nyelv
itt és a szószéken tért foglalt. l\Iagyar nyelven megszólaló zsidó
felekezeti irodalom első alapvető müvei jelentek meg. Egészécres közszelllem hatotta át az egész felekezetet, mely a községke~ületek megalakulásában és a felekezeti élet mü1den vonatkozásaiban praegnans módon jutott kifejezésre.
Azonban alig hogy a congrcssusi határozatok szentesítve
lettek, a felekezet egy része országszerte izgatni kezdett ellene.
Hiába volt Xagyméltóságod dicső elődjének intése, hiába abbeli
feh-ilágosítása, hogy itt lényegileg csak közigazgatási szabályokról
Yan szó, amelyek a hit kérdését nem érintik. A zsidó vallás veszedelmét hirdető izgatásole lecsillapíthatók nem voltak.
Bizonyítékokat igyekeztek összehordani, melyek a mellett
tegyenek tanuságot, hogy a congressusi szabályok vallásellenes
tanokat tartalmaznak. Mi e jelenségekre valami túlságos súlyt
nem helyezhetünk, hisz oly vallási tekmtélyt, mely a zsidó história
által megczáfolt tévtanoknak erőt adhatna és oly világi fórumot,
mely hazai jogtörténetünk idevágó tanítását megerőtleníthetné,
soha elismerni nem fogunk.
A lelkiismereti és vallásszabadság jelszavai a zsidóság
ügyeit, törekvéseit, történetét nem ismerőket mégis megtévesztették A mesterségesen szított agitatiót bevitték Magyarország
törvényhozó termébe is, mely ép akkor a vallásszabadságra vonatkozó törvényjavaslattal foglalkozván, ez okból, utalással arra,
hogy e javaslat rövid idő alatt a törvényhozás által tárgyaltatni
fog, 1870. évi márczius hó 18-án hozott határozattal úgy rendelkezett, hogy addig is, míg a törvényhozás tüzetesebben intézkedik, az izraelita congressus határozatainak végrehajtásánál a
vallás- és közoktatásügyi minister az érintett elvekkel egyezőleg
járjon el, és az e tárgyban már tett, a fentebbi elvekkel netán
ellenkező intézkedéseket szüntesse meg.
A képviselőház tehát épen nem kivánta, nem is czélozta,
ele nem is szándékolhatta, hogy e határozatával az izraeliták
szervezési ügyét eldöntse, azt fordulóra vigye vagy ennek irányt
szabjon. Czélja csak az volt, hogy addig is, míg a törvényhozás
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tüzetesebben intézkedik, az izraelita congressusi határozatoknak
hatósági segédkezés mellett való végrehajtását felfüggeszsze.
A hitközségele egy része nem nyugodott meg e határozatban, mely az izraelita hitfelekezet választott képviselőinek részvételével, a kormány tekintélye alatt és legfelsőbb szentesítéssel ellátott
szabályok végrehajtását kétségessé tette. Tiltakoztak tehát ellene
és új határozatot kértek. Kérték, hogy e tiltakozásuk akkor,
midőn az izraelita hitfelekezeteknek az államhoz való viszonya
törvényhozási úton szabályoztatik, figyelembe vétessék
A congressusi bizottság pedig a görög keleti felekezetről
intézkedő 1868: IX. t.-cz. példájára támaszkodva, az 1868. évi
deczember hó 10-ére meghivott izraelita egyetemes gyűlés utálaeros
törvényesítése iránt folyamodott.
0
Az emlékiratokat és az ezek folytán beérkezett ellenkérvényeket a képviselőház 1871. márczius hó 30-án tárgyalta és arra
való tekintettel, hogy az izraelita vallásügy minden érdeket megnyugtató megoldást a vallás és lelkiismeret szabaelsága és egyenlősége iránt minden vallásra kihatólag hozandó törvény alkotása
alkalmával nyerhet, úgy határozott, hogy ezen az izraelita hitügyet különböző nézetekből fejtegető és felvilágosító kérvénye~
a ház által most tudomásul vétetnek, »S a vallás- és közoktatás~
ministernek azon czélra adatnak ki, hogy azokat tanulmányozza és
azon esetleg elóterjesztendő javaslatainál, melyek az izraelita hitügy
szervezkedésére vonatkozandnak, figyelembe vegye<<.
E határozat alapja tehát az a vezérgondolat, hogy eg!
minden vallásfelekezetre kiható általános törvény fog alkottatru,
mely mellett hazánk többi történeti vallásfelekezeténe~. ~g~ei
is rendeztetni foanak. Arra az esetre pedig, ha ez nem tortemk,
a kormánv megbizatott, hogy az izraelita hitügy szervezésére
"
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vegye tekintetbe. Akár általános törvényről, akar az !Zfaehta
hitügy kiilön rendezéséről lett légyen szó, a képviselőház az ugynek törvény által való rendezését kivánta.
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Il.n'n jaYaslat azonban a törvényhozás elé sem az egyik,
sem a másik fornu1ban nem került, dc ezzel egyenes ellentétben
dr. PauiN Tiradar akkori vallásügyi és közoktatási minister
1871. nowmber hó 13-rn 2G.fl13. sz. a. kelt rendeletet bocsátott
ki, melyben az 1Sil. Jmírczius hó :30-án hozott képviselőházi
hattho;atra helyteleniU akként hivatkozott, núntha a zsidóság
kiilönbözó részeiból kiinduló kérvényeknek a hitügy szervezésére
Yonatkozó intézkedéseinélleendő figyelembe vételére hivatott volna
fel, holott e határozatban vih'ígosan >>iavaslatok előteriesztésére<<
nyert felhidst. Es ez elj<hása alapján, mely hitügyünk fejlődé
sére Yégzetessé vált. szemben egy a felekezet y:ílasztott képviselői ~utal megállapított és már jelzett módon szentesített szabál~·zattal. szemben a képviselöház határozatával, a Hitőregylet
által elóterjesztett szabályzat alapján a felekezet egy részének
a ki.ilön szervezkedést megengedte. Nem volt többé szó sem a
minden nllásra kiható általános törvényről, sem hitügyünknek
törvény által való rendezéséről. Régi kötelékek ketté szakíttattak, a rend mindenütt felbomlott. A hitközségekben anarchikus
állapotok származtak, amelyekról a Nagyméltóságod ministeriutnához intézett beadványaink, a terhelt hatóságok panaszai,
a temérdek panaszok és viszályok elég példát tartalmaznak.
A felekezeti szervezet alapját képező hitközségele megrendültek
és amúgy is aránytalan áldozatokkal fenntartott intézményeink
összeroskadtak. Egyidejilleg 1871. évi november hó 15-iki 26.905.
számú rendeletével a congressusi határozatokhoz képest felállított országos izraelita irodához intézett leiratában kijelentette
néhai Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi minister, hogy
körrcndeletét >>azon biztos reményben találta kibocsáta.ndónak, hogy
ezen 1'ntézkedés folytán a congressusi és az orthoclox fél közt előfor
duló viszályok meg fognak szünni.<<
Néhai Pauler Tivadarnak ez a feltevése végzetes tévedés
volt ; ~z Ö intézkedése. mely mellözte úgy az O Felsége által
szentes1t~tt, az, egyeteme.s magyar zsidóság által megállapított
szervezeb szabalyokat, mmt a képviselőház utasítását egyaránt,
épen ellenke.zóleg, állandóvá tette azt a viszálykodást, melyet
megszüntetm remélt, elmérgesítette azt, amit enyhíteni akart,
egyszerre megmgatta az országban fennálló összes zsidó hitközségek h~stóriailag fejlóclött létalapját, mert míg addig mindenütt
az orszagban csak egyetlen zsidó hitközség létezett és létezhe-

21 i
tett, egyszerre meg "volt, ~dva núnden békétlenkedőnek a mód
arra, hogy ' .a~. egybo~. v~lJ?,n ~ett?, három vagy négy. minclen
átmenet nelkul, a kolesonos JOgviszonyok szabálvozása 'lk .. l
· t'ezmenye
'
k b·1ztos1tasa
' '
'
ne u a'
nelkül.
Ez azJ intézkedés
a fcnna'll o' m
voltaképeni megteremtője annak a jogbizonytalanságnak, mel ._
ben az országban létező összes izraelita hitközségek küzködne~,
annak az á~lapotnak: hogy egyik hitközség sem tudja, mennyi
a joga ma cs mennp lesz meg a mai jogából még holnap is.
Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy ez az intézkedés,
rnelynek törvényeinkben és a törvényhozás szándékának nyilvánításában semminemü jogalapja nem volt akkor és nincsen
ma sem, nem lehet irányadó sem a Nagyméltóságodtól kért és
várt intézkedésekre nézve. sem arra nézve, hogy a felekezet
egybchi vandó egyetemes gyű.lése miként rendezze hitfelekezetünk
ügyeit ; mindamellett nem zárkózunk el attól, hogy ennél a rendezésnél méltányos figyelemmel kellend lennünk azokra az alakulásokra, melyek az idők folyamán felekezetünk közéletének élő
tényezőivé váltak.

***
Az 1868-iki egyetemes gyűlés óta csaknem négy évtized
mult el : normális viszonyok között is, a szervezetnek egészen
szabályos müködése mellett is, a körii.lmények és állapotok természetes fejlődése és változása elkerülhetetlenné teszi minden
szervezeti szabályzatnak időnkénti revizióját, módosítását, jadtását. Ámde mi ezen szomorú időkben nem örvendhettünk normális viszonyoknak, békés fejlődésnek ; félreértések, tévedések és
hibák megteremtették a maguk fájdalmas következményeit, és
mi ezen egész hosszú idő alatt meg voltunk akadályozva abban.
hogy saját szervezett közegeink czéltudatos munkájával tartsuk
fenn az összhangot törvényeink és a létező állapotok igényei
között.
Tehetetlenül, megbénítva kellett tű.rnünk a vih~rokat.
melyeket a magyar zsidóságra zúdítottak, amikor, akik ~~t
hitték, hogy kormányoznak bennünket, a rendszeres anarelnat
szervezték a mi felekezeti életünkben.
Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy 18G8-ban megá,llapított
szabályaink sok részben elavultak és g~·ökeres dltoz.tat:sra sz,o' k'
... k• 11108't· 1~' ~aO'ynwlru1nak, ezért kértük folytonosan és ez·~rt
·equ
• "·
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t0~ágodtól egyetemes gyül\>siink megtnrthtLtásának engeuélyezését. Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy sürgósen helyre kell állítanunk azt, ami az idlík folyamán megromlott; hogy jóvá kell
tennünk azt, amit lehet, hogy tal:ín magunk is vétkeztünk, de
jód kell tenniink azt is, ami a mások vétkének, hibájának

kövctkczménvc.
Es llleJ;tül nehezebb lesz ennek a mi feladatunknak sürgős
teljesítése. annyiTal inkább vúrhatjuk azt, hogy az államkormány
minket ebbeli mtmktínkban ne hátráltasson, sőt annyival inkább
kérhetjük, hogy ebben az állam minket saját erejével, hatalmával
is támogasson, mert akkor, amikor a magyar zsidóság a végből
~zen·ezkedik. hogy a magyar kulturális fejlődésnek egyik alkalmas tényezője maradhasson, az államnak is fontos, kivánatos
szalgálatot teljesít.
Igy élt át a magyar zsidóság keserves negyedfél évtizedet,
megfosztva attól a lehetóségtől, hogy kivánalmait formulázhassa,
saját ügyeit intézhesse. E sz9morú időszaknak egyetlen vigasztaló
jelen ége az országos rabbiképző intézetnek az orsz. izraelita iskolaalapból történt felállitása volt, mely kormányzati ténynyel N agyméltóságod boldogult hivatali elődje, Trefort Agostpn, felekezetünknek örök háláját szerezte meg. Ez intézet, mely magyar
hivatását fényesen tölti be, művelt zsidó papokat nevel, akik
a hitközségeket nemzeti szellemben átalakítják. Az iskolák emelése körül buzgó tevékenységet fejtenek ki. Megteremtették a
magyar zsidó tudcmányos irodalmat, mely nemcsak köreinkben
terjeszti a tudást, hazafiú érzést, nemcsak növeli hazánk
kulturkiucseit, hanem messzeföldön is becsülést szereztek hazánk
tudományosságának és a felvilágosodás ügyének. A rabbiseminarium hatalmas oszlopává vált a magyar zsidóságnak, mely hitügyünk szervezetlenségében a már régebben fennállott, de szintén
újjászervezett országos izraelita tanítóképző intézetünk mellett majdnem egyedüli tényezője volt közművelődési törekvéseinknek.
~em érdeknélküli és a felekezeti különválás lehetetlenségét
megvilágító az a tény, hogy mindkét intézet növendékeinek
nagyobb száma az orthodox szervezethez számított szülők gyermekeiből kerül ki, és hogy a tanítóképzőben nevelt tanítókat felekezeti iskolákban előszeretettel alkalmazzák az orthodox szervezethez tartozó hitközségek is. Es a harczi eszközként szinlelt.
ellenszenv folytán a magyar országgyűlés képviselőházának

AZ TZH, KÜZSÉGKE!tÜLT:TJ ELXÖKÖK

E.\IJ.~Klit.HA.

219
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a vallásügJl muustert arra, hogy a jelzett két intézet fenntartásának szolgáló országos izraelita iskola-alap a két izraelita hitfelekezet között barátságos egyezség, ennek nem sikerülése esetében pedig birói eldöntés útján felosztassék
Az erre vonatkozó beadvány 1880. évi marems hó 12-ikén
nyert elintézést, amikor is a képviselőház azt határozta ; >>hogy
az országos izraelita iskola-alap jövedelme az összes hazai zsidóság közoktatási szükségleteire, az alapítás értelmében és bent
a hazában fordíttassék akként, hogy a belőle fentartott közös
intézetek, minők a rabbiképző és tanítóképző, akár adminislratióiukat, akár szervezetüket illetőleg, ct hazai összes zsidóság közművelődésére szolgáló magyar intézetek legyenek.<<
A képviselőház tehát elutasította magától azt a gondolatot,
hogy két izr. hitfelekezet van és azt a szándékot, hogy az egységes zsidóság közös intézményeinek létalapja megrendíttessék.
Nemcsak mi mondjuk tehát azt, hogy csak egyetlen egy zsidó
vallásfelekezet létezik, de a képviselőház is híven megmaradt a
magyar corpus jurisban századokon keresztül változatlanul fenntartott históriai alapon, mely csak egy zsidó hitfelekezetet ismer,
a »hazai összes zsidóságot<<, és elismerést nyert az a tény, hogy
az eminenter vallási tanházakban az osztatlan zsidóság közössége intézményesen él.

* * *
A hitközségek életében a zavarok egyre tartottak.
Ugyancsak Trefort Agoston rendezte ő Felségének 1885. évi
junius hó 17-ikén Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával nyert
felhatalmazás folytán, 1885. évi november hó 13-ikán 1924. ,e~n.
szám alatt kelt körrendeletével az izr. anyakönyvek vezeteset.
A rendelet némely vonatkozásában áttörte azt a szerény keritést is,
, Je
· nt
0 e. De azért
mely erry félbemaradt autonómia maradványat
nem ta~adbató hogy ez az intézkedés bizonyos irányban rendet
, .
'
,
.. tetett és kerete ket
letesitett
nem egy bizonytalausagat megszun
.
'
l
teremtett, melyek között legalább a fe 1e ceze t a1so'fokú szen·emek
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léte nyert támaszt. Bs ez a rendelet szintén csak az egységes
izr. hitfelekezet alapján áll.
De az anyakönyvek rendezése voltaképen mégis csak egy
pecziális ezéiból indult ki. Xem orvosolhatta tehát azt a sok bajt,
mely a hitközségi szervezet terén felmerült és állami tekintetben
figyelembe veendőnek látszott. Ezért bold. T?·efort Agoston kultusminister a nagy zavarok eloszlatása iránti kisérletezéseivel egy
lépés. el tovább haladt. Hasztalan kérelmeztüle a törvény által
védett autonómia biztosítása iránti intézkedését, hiába sürgettük
a congressus újból való összehívását. A ministeriumban a felekezet benső egyenetlenségére való utalással a kormány által a
felekezetnek tett biztató igéretei ellenére, a központi hatósági
intézkedés helyessége iránti felfogás jutott túlsúlyba.
A kultusminister úr ő császári és apostoli királyi Felségétől
felhatalmazást kért tehát arra, hogy a megkezdett úton tovább
haladva, az izraelita hitközségele ügyeinek rendezésében ismét
intézkedést tehessen, és a tarthatatlan és tűrhetetlen baj okon
segítsen. A Bécsben 1888. évi június hó 5-én kelt legfelsőbb elhatározással az engedélyt meg is nyerte. Bs ez alapon adta ki
18 8. évi június hó 21-én 1HJl. eln. sz. a. kelt körrendeletét.
E rendelet át meg át lyukasztotta úgy a congressus határozatait,
Yalainint azokat a szabályokat is, melyeknek alapján az érintett
határozatokon kívül állók szervezkedtek Majdnem egészen elhantolta az önkormányzat szerény maradványait, hogy felettük
új rendet építsen.
Ez utóbbi rendeletben a minister kijelenti ugyan, hogy:
•>kétséget nem szenved, hogy úgy a congressusi, mint az orthodox
és a status quo ante alapon álló izraelita hitközségek összevéve úgy
állampolitikai szempontból, valamint a zsidóság álláspontfából is
egy és 1tgyanazon vallásfelekezethez tartozóknak tekintendők : mert
hazai törvényeink csak egy izraelita hit/elekezetet ismemele és legutóbb az országgyűlés 1888. évi márczius hó 12-én hozott határozatáva~ az ~rszá~os izraelita iskolaalapnak vitássá vált ügyét szintén
az _nr~ehta ~~tfelek,ezet egységénele szellemében oldotta meg, mert
tovabba az egPsz v~lagon csak egy zsidóság ismeretes és az admú~istratio terén szerzett tapasztalatole is amellett s o'l k 1
•
.
. _ ,
.
z na ·, nogy az zzraeltta lntkozsegek rmnden külsó ok és inte'zme'
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., , ' a mas~ szervezetJwz,
ayy hogy eqy es ugyrmazon szervezethez tartozó hitlcözsége/i; semmi

különös J.::iteriummal, s~t isten~isztele~i intézmények egyidonuíságával ;;em bunak, amenny~ben mzndegy1k szervezetben míivelhetö valamennyi ritus, mely c~ zsidóság eqységes lényegének sérelme nélkül.
annak lcözepette_ szétszórtsága óta kifeflődött, melyek tényleg vegyiiletesen mindegy~k szervezet kebelében fe/találhatók. J állehet tehát nem
foglalna magában lelkiismereti kényszert, ha az izraelita hitközsége!.:
szet·vezete országszerte egyöntetüvé tétetn{/,:, mindazonáltal nincs szándékomban az izraelitákat korlátozni az érdembeni elhatározási szabadságukban, hogy hitközségeiket congressusi, orthodox vagy status
quo ante alapon szervezhessék, valamint abban sem, hogy ott, hol
mindegyik párt létszáma s anyagi erefe megengedi, egynél több
izraelita hitközséget is tarthassanak fenn.<<

A felekezet egysége mellett felhozottakból folyólag a kormánynak az izraelita hitfelekezet ügyeinek törvény útján való
rendezésére kellett volna áttérnie.
De azért e rendelet kétségtelenül elősegítette a hitközségele
consolidatióját és a helyi testületek jogi helyzetének szilárdulását.
Felekezetünk jogállása szempontjából minden rendeleti kormányzás sérelmes, de tárgyilagosan elismerjük, hogy a jelzett szabályozással a hitközségek anyagi és némely egyéb érdekei némi
védelmet nyertek
A felekezet vigasztalan állapotában már az is nagy áldásként hatott, hogy a továbbfejlődés útja valamiképen tágult és
hogy ez elé újabb torlaszok nem emelkedtek.
N agy tekintettel volt a körrendelet a hitfelekezetek k.iilönböző szervezeti árnyalataira, de az orthodoxia közvetítő bJZottsága ez ellen mégis előterjesztéssel élt. Nagyméltóságod akkori
hivatali elődje gróf Csáky Albin e körrendelet visszavonása iránti
kérelmet 1888. évi deczember hó 31-én 230·!. sz. a. kelt rendelettel
visszautasította, egyebek közt azért is, >>mert leülönösen az utóbb
nevezett rendeletben lefektetett azon elv, hogy hazánkban csak egy
izraelita hitfelekezet léteúk, országos törvényeinkben és a zsidóság
históriai fejlődésében teljes igazolásm ta ldl.<<
E visszautasítás után újabb mozgalom indult meg, mclynek alapja nem a felekezethez méltatlan rendeleti korn~ányzás
sérelme volt hanem a teljes különvúlásra irúnyzott szúndek.
Ezúttal az. orthodox rabbik tömegesen szálltak síkra 0 té:tan mellett, újfent eszközeivé válva ama pártos elemeknek, ~ki,k
. vallás és a históna
· 1gazsagam
·
, · t'll
az 1·Zraehta
u le.Jvezkedtek · {.rof
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CsákY Albin e beadYánYokat 1890. hi februúr hó 10-én :Hl. eln.
sz. a·. kelt rendeletével. terjedelmes megokolás mellett visszautasította. Egyebek között kijelentYén, hogy >>a bemutatott egyöntetíí

rabbinyilati·o:alokra né:re megjegyzem, hogy az azokban foglalt
kijelenté , mintha ha:ánkuan két egészen különböző hit/elekezetet
képe:ó orthodox é nealog i:racliták léteznének, sem törvényeinkben,
sem a: eddigi kormányrendeletekben, sem végre az administratio
terén s:er:eü tapas:talatol.·ban és az izraeliták felekezeti élete körül
é :lelt jelenségekben általános támogatásra nem talál, de ezenfelül
a rabbikna!.- eme felfogásában a nem orthodox izraeliták nem oszto:nak. a: orthodox rés:ról pedig nem bizonyíttatott az állítólagos
dogmatikus kii.lönbség.<<
•Léte:nek - foh-tatja a minister - tényleg hitközségek,
melyek a: egyeiemes gyűlés ( congressus) által alkotott szabályokat
fogadták el, továbbá oly hitközségek, melyek az .orthodox szervező
s:;abályzatot köveiik, és olyanok is, melyek mindkét szervezettől távol
ow.radva magukat status quo ante alapon álló vagy pedig szejard
hitközségeknek nevezik. Ezek azonban összevéve egy és ugyanazon
hitfelekezethez tartozóknak tekintendők, amint azt az eddig felhozottakon kívül még azon körülmény igazolja, hogy a hiveknek az
egyik szervezetból a másikba való átlépését és a különböző szervezetekhez tartozó híveit· közötti házasságkötéseket eddigelé semmiféle áttérési vagy regyes házassági szabályoknak alávetni nem óhajtották.
A ritusra nézve elisrnerem, vannak az izmelita egyházban eltérések,
de ezek sem állapítanak meg felekezeti, sót szervezeti különbséget
sem, amennyiben rnindegyik szervezetben valamennyi ritus képiJiselve van, sót egy és ugyanazon hitközségben is többféle rítus szerint berendezeit imaházak állanak fenn.<<
A magunk részéről ugyanakkor az izraelita hitfelekezet egységes szervezetének mielőbb törvény által való biztosítása iránt is
folyamodtunk, de a minister idézett rendeletében oda nyilatkozott, h_ogy a felekezet ügyeinek consoliclatiójában tovább kiván
halad~1, ~ogy a :end:z~s, az izraelita hitfelekezet önkormányzati i ogának törvenyes biztosüasaval befeiezhető legyen.
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tartjuk, hogy ezzel szemben az izraelita szervezeti ürr
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r es a
más államo kb an e o Izraelitákra nézve mily alakulást mutat.
Ausztriában legutóbb 1890. évben :szabályozták az izraelita
hitközségek jcgviszonyait. A törvény, melynek czíme: ,>Grundgesetz zur RegeJung der ausseren Rechtsverhiiltnisse der israelitischell Religionsgenossenschaft<<, szintén csak egy izraelita vallásjelekezetet ismer el, megállapítja a hitközség czéljait, egységét.
védi a hitközségeket a szakadásoktól, meghatározza a hitközségek organisatiójának főbb vonásait. De ámbár közismeretü.
hogy Ausztria területén, különösen Galicziában legtömegesebben
találtatnak az olyan hitközségek, mint aminők magukat nálunk
orthodoxoknak nevezik és olyan intézményekhez ragaszkodó
zsidók, mint amilyenek magukat nálunk orthodoxoknak monclják, mégis az izraelita hitközségek viszonyait rendező osztrák
törvényben semmi nyoma annak, hogy még a hitközségi administratio szempontjából is tért engedne annak a tévtannak, hog~
két különböző izraelita vallásfelekezet állana fenn, vagy hogy
az ilyen irányzatú községek számára külön szervezet Yolna engedélyezhető.

E törvény alapján 1891. évben egy kultusmüústeri rendelet
Csehország minden hitközségére egyaránt kiterjedő hatálylyal kimondja, hogy rabbiállásra csak azok pályázhatnak, kik főgym
nasiumi tanulmányaikat jó eredménynyel elvégezték. l\Iiclőn tehát
az állam, mint az a legtöbb más államban megtörtént, a rabbi qualificatio világi részébe a nemzeti közművelődés érdekében beleszól, intézkedésének a különböző vallási irányzatokra való tekintet
nélkül igyekszik hatályt szerezni.
Jellemző, lwgy ~z osztrák törvény megokolása egyeneBen
perhorrescáj la >>az orthodox<< vagy más hason elnevezéseket.
melyek a zsidóság egyéb részére bántók. •>"Cberdies würde damit
elem Staate eine Entscheidung über Glaubensstreitigkeiten zugeschoben, an welcher er kein Interesse und zu weleber er keinen
Beruf hat.<< Az osztrák felsőház bizottsága ehhez hozzájárult '' 1111

Hinblicke auf d?"e ungiinstigen Erfalmmgen in jenen Landen~, II'O
man die BiZdung israelitischer Kultusgemeinden nach solchen ntuellen ader sonstigen Unterschieden zuliess.<<
Ez a >>Hinblick« nyilván csak nekünk szólhat.

• /nglldlum ;l zsirltík kiizsí·g~zervezete annyihan - tisztún
tenddileg -o. zhk kl-t rí·sm•, hogy :r London tnriiletén fennállt
kii!.ín kiiz ·f.o 1·k (z,.;Íganbg,rk) í•s az orsz:rg tiihb1 hitkiizsí•gpj nwgint
ktiliín t'RY"'tilf. ·b .. n mozdítjúk t' lÓ a felel,ezr•t én!Pkeit. A feleke.
z 1 t :rd·rt P~)'· í·gl's f.s ez az •·gpí·g az rgÁsz felPkczct érdekeit
kt'•pYÍ.t•l<i Board of J>••]HttiPs úll,rmi lag is elismert kiiZjJOnti szerr(·rr,.k nrirkiidr•sí•b••n jut rrvórr)TP. Rész(, vesznek ebben a fővárosi
lritkiizsí·gek, \'ahrmint ..\ngli a é~ frl an< l hitközségeinek képviselői .
gs lrah:ír Angolorszúghan spanyol é~; német rítust követő hitkiiz~í·gr·k. stit. a JegszMsöbiJ rt'Íormnak hódoló izraelita hitközségele
is vannak, u. ft•lekt'zl't magát egynek tartja, az állcnn itt is csak
''!1.'1 i;mdift! lútjf'lckr·:c/d iso11•r ef.
Prrtw:zi11ors:ríqban az J ~O!i. évi május 30-iki császári rendcll'ttt·l .. gylwlrivott izrarlit(lk gyiilekezrte a franrzia csá~;zárság 8
n ola:<z kinílys:íg tcrül(•tein la kó zsidók vallásgyakorlatára s hitkiizst'·gi igazgatásúrn szab:í lyzatot állapított meg, melyet Napoleon
!.'~ClK. nHÍ rcziw; 17 -én hl t rendeletével hagyott jóvá. Ez a szabályzu t is l'f!.IJSr~rJ('ö i-:;m('hta ldtf('/r'kezetre vonatlcozi!c. Ezt a szervezked{•st, nw l.r(' L autokratikus jellrgrnél fogva a későbbi kormány
tartlrat nt lauuak s részben rmír elavultnak talált, újabb rendelkezrs v:íltotta fel. mrlyct 1RJ l-bcu maga a kormány kezdeményezett. l~ szrrvt>zetet maga a zsidóság állapította meg és mint az
i:ror·lita hif/d('kl':l'l s~nvezf.si szabál,l;ait Lajos Fülöp 184-!. évi május
:!.)-{·n ~zPntr~ítette. A kiilönböző zsidó vallásfelekezetekről vagy
zsidó HZt'kt.:íkrúl szó sincsen, pedig tudvalevő, hogy a Francziaorsz;íghan lr'telepiilt spauyol zsidók és más, kivált német zsidók
kiiziitt a litmgia tckintetóht.'n tetemes különbségek voltak és
valllJ:tk. [)p azért Francziaországban különhöző zsidó vallásfelekPzPtPkei nem ismerkic A szcrvrzt'tct az állam sanetionálta.
EzPn ht'liíl az istentisztrl('t rendje vagy bármely vallási kérdés
Hzt>mpontj<íból frlmcrült differeneziákat a zsidóság saját k~bclé
lwn. kiizös tanácl'lkozásban intézte cl. E kérdéseket, melyek koronkrnt a liturgiára, régi inté1.mények megszüntetésére . átalakításiÍm, t's kdé;;i í•s temetési szerbrtáoo](J"'
··
Jue
· ' · ., ... c;"., .,~zo rosan va ll'á, s1· ugye
nmatko:dak, a felckt'zct a maga körében tartozott rendezni. De az
Mlam cHak <'gy ,cgységPH izraelita hitírlckezetről vett tudomást,
t>nnek t>gy Pg~·::;~·g('s SZl'rvezrtét ismerte el, amintllOay a felehzd lll<'gosztnsarn vonatkozó i 1·.'111 yz~tolc t 1·
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not.a1nu
egység e teren nem vont maga után átalakulást. , 'őt magában
Poroszországban is egymástól különböző szervezetck állanak fenn.
siessze vezetne, ha az egyes törvényeket és rendeleteket ismertetnénk, melyck a német birodalom különbözö részeiben a zsidó
hitfelekezet külső viszonyainak rendezésére nézye fennállanak
Elég, ha e részben csak arra utalunk, hogy a sokféle szervezetben seJtol sincsen nyoma annak, hogy akár a zsidóság maga, akár
az állam többféle zsidó vallást ismernének. Igy Berlinben a szombat
helyett vasárnapot ünneplő , hajadon fővel imádkozó, radikális
vallásújításokra alakult, és e szellemben miíködő reformhitközség
a berlini ősi hitközség administrativ kapcsolatába tartozik.
A külön szertartásokhoz ragaszkodó, teljesen konzervatív
jellegű hitközségek sem hirdetik a két vagy többzsidó felekezet tévtanát, arról nem is ;,zólva, hogy az egyes államok az
izraelitákra nézve tett intézkedéseikben, hozott törvényeikben
szintén csak egy izraelita vallásfelekezetet ismernek. Hamburgban
például, a hol a portugál és német eredetii. zsidók illetve
községek között mindig nagy kiilönbség állott fenn, l. József
császár 1710. évben kiadott Reglement-je a különböző hitközségeket egyöntetü szervezettel látj a el, és a szénátusnak 186-!.
november 7-én elfogadott és 1865. február l-én életbe lépett
törvénye egységes szervezetet létesít, melyen belől a ki.i.lönböző
irányzatokhoz való szabadsága érintetlen maradhat. Frankfll.rtbun, a hol a legerősebb konzervatív hitközség áll fenn és az
elkülönzés már némikép a mi viszonyainkra emlékeztet, az
államhoz való viszonyban, a szervezet kérdésében a felekezet
testületeinek ecrysége soha kétségbe nem vonatott. És bármely
b
ili
német tartomány e részbeli jogviszonyait tekintjük, pe g nem
kevesebbről mint huszonhárom ország illetve tartományról van
szó, nem találjuk nyomát sem annak, hogy a történeti zsit~ó
ság különböző hitfelekezetekre szakadt volna, vagy hogy Ily
szakadás államilag bármily tekintetben figyelemre méltattatott
volna. .A törvények vagy rendeletek vonatkoznak a felchzet
Magyar-Zsitló Szemle. !9116. III. Füzet.
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kiilsó rendjére, a kiv:lltsá.gok Yédclmére és kiilön az úlla 111 j
tekintetben is nagy fontMg;Ígu rabbi-qualifikáczi6ra, melyek a
jocro:; nemzeti é- közmiivelódési érdek mellett mindig az oszta~lan hittelekezetet vrszik kiindul:ísi alapul.
A hollandiai yiszon~·ok a történetból eléggé ismeretesek.
A ~pan~·ol zsidó üldözöttek Idetepedése folytán a hollandi hitköz~égrk hel-ó életében mély:reható zavarok keletkeztek. A. spanyol és német zsidó köz~égck között éles ellentétek keletkeztek
é~ habár az eg~·es előljárók túltengő hatalmat gyakoroltak, ennek
ereje ct<ak a felekezet belső vi zonyaira szorulhatott.
A. tizennyolczadik század végén kisérelte meg egy elmaradott rész. hog~- az emanczipálás ellen a zsidóság külön érdekeinek
szempontjából állást foglaljon. De a múveltebbek törekvése végre
itt is győzött. Xapoleon 1808·ban meghonosította itt is a központi
szerwzetet. :\Iajd I. Yilmos 1814-ben új szervezetet állapított
meg. melyben azonban a különbözó irányú hitközségele képviselői találkoztak, anélkül, hogy több vallásfelekezet létezése elismertetett volna. Az 1835-ben a :rabbik megvizsgálására létesített
bizottságban a két irány szintén egyenlően volt képviselve.
Az 18±8. évi németalföldi alkotmány a· teljes vallás szabad
g~akorlatot declarálván, a szervezkedés ügye egészen a hitközségekre szállt. 1870-ben az ellentétek végleg megszüntek, s az egy-

séges felekezet élére egy központi bizottság került, mely az egész
felekezet ügyeit intézi és melyet a kormány az államnak a zsidó
felekezettel való viszonylatában elismer. A vallás- és lelkiismereti
szabadságot ez az organisatio nem érinti.
Belgiumban a zsidóság szervezeti ügye szintén sok viszontagság után jutott el a mai rendig. Az 1830. évben a zsidók
megnyerté~ a~ egyenjoguságot és egyuttal a községszervezetet
IS, mely szmten csak egy zsidó hit/elekezetet ismer. A hitközsé~ek élé~ álló, központi konzisztoriumot és ekkép a felekezet
onkormanyzatat országos törvény ismeri el. E bizottság öre a
felekezet közü~y.eine,k ~ feleke~etben, képviselője az állammal
szemben.
Vallasi .kerdesekben
1s döntő szerepe van, h o1ott
.
,

~el~tumban sem h1~n!~z~ak .azok a törekvések, hogy különböző
Jelszavak, .alatt
a h1stona1 zs1dóság egyse'g't
,
e megb on t sa'lL
Damaba?~ az állam egy időben mél yen b elenyul t a zs1.d'o
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.d, á t
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,áad. De azoknak, a. kik a törvénvJ által a zs1'd'osacrnan:
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Ebben az országban is az állam csak egy izraelita vallásfelekezetet ismer el. A kik az egységból kiválnak azok
'
a
históriai zsidóságból kilépetteknek tekintetnek.
Olaszországban történeti okokból a piemonti, toscanai és a
lombardia-velenezei részekre nézve kiilönböző szervezkedési szabályzatok létesültek és az olasz királyság egységesítésa óta sem történt e :részben lényeges változás. De a zsidós~ g önmaga és az állam.
, alamint a legfelsőbb birói gyakorlat is csak egy izraelita vallásfelekezetet ismer. Aki pedig :reá nézve illetékes hitközségéból kilép,
úgy tekintetik, mintha a zsidó vallásközösségből is kivált volna.
Törökországban a török zsidók szervezve annyiban vannak,
hogy a Chacham-basi képviseli őket, ki rangban mindjárt az
örmény patriarcha után következik. A. török birodalomhoz tartozó országokban kiilönböző vallási irányokhoz tartozó zsidók
vannak. Kiilönböző testületekben sze:rvezkednek. Igy Jeruzsálemben különböző országok zsidói külön hitközségeket alkotnak. Vallási irányuk sokkal elágazóbb, mint amilyen elágazás constatálható hazánkban a legelmaradottabb és a legelőre
haladottabb magyar zsidó hitközség között. De soha, sem
a zsidóknak elhatározásaiban, sem az államnak :rendelkezéseiben az a gondolat, hogy többféle izraelita hitfelekezet létezik,
fel nem tünt. Sőt az úgynevezett német (askenáz) zsidók bizonyos vallási és administrativ relatíóban az autochton török zsidók hitfőnökének fenhatóságát készséggel elismerik és hierarchikus alapon valamennyi irányzat egyesül.
Es ugyanaz állapítható meg több más országra nézve is.
Tehát sehol széles e világon nem találjuk nyomát sem annak,
mintha a zsidóságban különböző hitfelekezetek léteznének vagy
ilyenek államilag elismertettek volna. Sőt ez idő szerint egyetlen
egy államban sem ismeretesek olyan szabályok. melyek az izraelita vallásfelekezet egyes részeinek ki.ilön képviseletet, ki.ilön sza?ályzatokat és így külön közigazgatást állapítana me~, v~gy
Ismerne el. Már pedig kétségkívüli és Nagyméltóságod elott blzon~~Ítást nem igényel, hogy a föld kerekségén élő zsidóság a ~ülöl,l
hoző nemzetekbe való beolvadás mértékéhez képest mas-nul~
kulturnlis hatások alatt fejlődött. Szokásaik és kultusügyiik
1.)*

.\/.

e<Tvben-mtisban _ amint az ug~·an a keresztény hitíelekezetekn~i is tapantalható - különböznek, de ~~~lásu~{ eg~ és u.gyanaz.
f:, eszerint azok. akik ennek elleukezojet hmlctJk, kiválhatnak az ősi zsidóságból, ulkcthatnak más vallást - í~y hazánkban a nlhí.s szabad gyakorlab1ról szóló tön·ény korlátal között _
de ezzel a vilt1gtörténelemben itimeretes izraelita vallás közössécréból elszakadottnak · tekintendők. F.pen csak minálunk vélte
Pauler TiYadar az állam hatalmát felhasználandónak arra, hogy
a magnu zsidós<1gban szakadást teremtsen.

,_

'

***

Az 188.:3. é\'1 szervezó rendelet nyomán keletkezett mozgalom csakhamar lecsendesedett. Ez alapon rendezkedtek a hitközségek. Az administratic ehhez alkalmazkodott. De mert e
rendelet is számos k~rdést megoldatlanul hagyott, gyakran fordult elő, hogy a hitközségek és egyáltalában a felekezeti érdekek
~zenvedtek. Szabályok nélkül a legtökéletesebb közigazgatás is
csak nebezen oldhatja meg feladatát, kivált ha vallási ügyekben
kell intézkednie. Szinte óvhatatlan, hogy panaszok ne keletkezzenek. Keletkeztek és idők multán nagyon megsokasodtak.
ily helyzetben találták bitfelekezetünket az egyházpolitikai
törYények, melyek közül minket illetőleg kiváló fontosságú volt
rr: 1895 :XLII. t.-cz., mely a::; izraelita vallást törvényesen bevett
tYtllrí.mak nyilránította, megváltoztatván ekképen az izraehta hitfelekezet közjogi helyzetét, eidöntve így egyszersmind a különbözó izraelita vallások léte körül fennállott vitát.
Az egyházpolitikai törvények közül az állami anyakönyvekról szóló 189± : XXIII. t.-cz. is érintette hitfelekezetünket,
amennyiben Xagyméltóságod ministeriumának az izraeliták
anyakönyvi ügyeit szabályozó 1885. évi november hó 13-án 192±.
ein. sz. a. kiadott körrendelete több olyan intézkedést tartalr~azott, mely~k ~ hitközségek és organumainak jogviszonyaira
nezve nagy kihatassal voltak.
· lentek meg, melyek az UJ
,·
Pótló és magvarázó
ren d e1et ek Je
"
helvzetre
\'Onatkcztak.
A_ rém alapon a' ll,
, •
.
,
. .
o·
o ren d e1e t ek e t a t"orhvánták · •A_ ogyakor la t'1 e'l et szamos,
,
. d ezvenyhez
1donntam
. . .
..
mm
1de1g. 1s eldontetlen
. .
. kérdést vetett fel . E ze kk·e1 szem b en a k"ozponti aunnmstratw esetról esetre rendelkezett D 'l t l,
, , It
az a nézet, hogy a rendelet k .
,
., e a a anossa va
h
t" ,
e kel valo kormanyzás ideje lejárt,
ogy a orvenyesen reczipiált, egységes i7.raelita vallásfelekezettel

fi.Jt.

KÜZ:SÚ.il\Eiti"LETI EL:-<ÜKÜK El!Lf;I{!It!TA.

zemben az eddigi gyakorlatnak többé helye nem lehet. Felekesd tünk J. ebbjai gyülekezetekben és irataikban méltán követelték ,
hogy a kivételes, l~ny~g~ző állapot~ak vége szakadjon és hogy
az évtizedekkel ezelott Js JOgosnak ehsmert törekvésünk a receptio
után ennek természetes folyományaképen megvalósuljon.
Elérkezettnek láttuk immár az idejét annak, hogy helyzetünket a kormány előtt feltárjuk, és az új törvényre való hivatkozással az izraelita hitfelekezet önkormányzati jogának biztosítását kérjük. Az 1896. évi január hó 6-ik napján tartott ülésünkből dr. Wlassics Gyula kultusminister úrhoz memorandumot
nyujtottunk be, melyben az iztll.elita egyetemes gyűlés egybehívását kérelmeztü.k. Az volt a czélunk, hogy a felekezet, melynek ügyeit 1868 óta megkérdeztetése nélkül intézik, végre a maga
érdekeiben szóhoz jusson. Azt kivántuk, hogy az egyetemes gyű
lésen ny-ilatkozzék meg a felekezet akarata ama szervezet iránt,
melyben a törvényesen bevett izraelita vallás hívei összes felekezeti ügyeiket és intézményeiket saját közegeik által önállóan
kezelhetik és intézhetik
Bizvást remélti.i.k, hogy jogos kérelmünk teljesedésbe megy
és hogy addig is, rníg ez meg nem történik, a vallásügyi kormány nunden olyan intézkedést mellőz, mely a jelenlegi amúgy
is eléggé visszás helyzet megrontására vezethet. ::\Iegerósítette
felekezetiinket ebben a törvénytiszteletbe vetett erős hitünk és
dr. TVlassics Gyula akkori kultusmÍluster úrnak érintétt emlékirat átnyujtása alkalmával 1896. évi január 19-én tett nyilatkozata is : hogy semmit sem tart oly természetesnek mint azt, hogy a:

izraelita vallás 1·eczipiáltatván, e vallás hivei iparkodnak annak
autonomiáiát szervezni és biztosítani. E törekt·éshez a kormány is
hozzáiárul. Hason szellemben ny-ilatkozott dr. Wlassics Gyula
több alkalommal és eszerint elvárhattuk, hogy ügyünk az egyedül
irányadó törvényes alapon fog tovább fejlődni.
.
Nem kis megütközésünkre a >>Budapesti Közlöny« f. év
Január hó 11-én kelt számából azonban azt kellett látnunk, hogy
aki Nagyméltóságod előtt a kultusministeri tárczát yezette.
túlhelyezkedve törvénven. túl a közigazgatás érdekein és az ily
természetű ügyek igé~yelte megfontoláson, a felekezet meghallgatása nélleül 1906. évi január hó 9-én 102.28± 190:5. s; .. a. ~eit
re:ldeletével egy a >>közvetítő bizottság<• nevében 190.). en maJUS
ho :~0-iki kelettel bemutatott és a >>magyarországi autonom ortho-
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do:-; tznwlit.t hitfl'lt•kc•zl't<• •>Orsz:ígos képviselős(·gének, központi
hizotb:í.,:ínnk t.·~ kiizponti irochíjannk szcrvrző szabMyzata<< czimú
.tlltutum ft•lC:•t c•mdt (•nl.•nyre, köziilvén új clhatározásút valattwnnyt tiirvényhntós:íp.gal.
\ tiszh•l!'ttcljcsc•n d<indottak ntán fclmcntvc érczzük
lltagunbt, hogy ezt az intl•zkrdést tüzetesebben jellcmczzLik.
;-_pm foglalkozunk tehát a szabályzat eredetével, a formá\':tl. nH•ly közölt n. konu:ínyhoz íeltcrjesztetett, az idővel, mely]l,•n (•n t'll\Tl' kelt.
:\!ert. e n•nddet l\ibocsátója, Lukács György volt minister
intl.•zkedi•sének ingatag talaját ö'nmaga is ismeri, midőn kijelenti,
hot!.'' e rendelkezéseket addig véli fenntartandólmak, rnig a közt>ktatásügyi kormány az orthodox izraelitákat érdeklőleg más
n•nddkezést nem teRz. Az clmnhís eme sejtelmében a főfelügyeleti
jogh\1! folyólag az eme szervezet alapján történő intézkedések
ft•liilhinílati jogát fenntartja. A nagy sérelem tudatában menteni
tön•bzik a rendelet reputáczióját, midőn törvényeinkre, melyek
e~nk egy izraelita hitfele kezetet ismernek, utal. Ámde hiába igyekszik az én·én}Te emelt sz::tbályzatnak a törvénynyel ellentétes
magn1rúzaüí.t kizárni, a rendelet maga, amidőn >>az orthodox
hitfl'lekezetról szól<<, feltámasztja halottaiból amaz eszméket,
md~·eknek tévessége ellen pedig a látszat szerint önmaga is állást
foglal.
E rendelet sérelmes a törvény által bevett izraelita vallásfelekezet egyetemére. Sérelmes, mert a felekezet tudta és hozzájárnhb::t nélk"iil. keletkezett. Sérelmes, mert ha állana is az,. a
minthogy nem áll, hogy a felekezet egy része a felterjesztett
szabályokat magáévá tette, vagy hogy dr. Berzeviczy Albert akkori
kultuszminister kijelentése szerint egy >>magángyülekezet<< e szabályokat fogadta volna el, minthogy nem is e szabályokhoz járult,
a felekezet ez a része azt nem abban a formában tette azt nem
a~ban ::t form~b~n nyih·ánitotta, melyet hazai jogszol;ásunk ily
teny:~e megkivan. Jogfosztók eme oktroyált szabályok az ennek
alapJan szervezkedó hitközségek teriiietén lakó és az ottlakás
:én~·énél ~o~va. n:egkötött, az önkormányzat iránt helyes jogerzek~~l .brro zs1dokra. Sérelmes magára az orthodoxiára is, melynek kore~en a megren<.lszab:í.lyozás miatt a zúgolódás oly nagy,
ho.,.v
h"tl
.. ' 'b"l
·
'
"'" cgy1k
.
,le!!llarryobb
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l wzsege o e nnatt már Nagyrnéltósagudhoz lS OYaS aJ.atott !Je, mc}y szerint tilt::tkoznak az alkot-
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rendelet ellen. E rendeletet torvem;telennrk
é~;
7z 11 • fi tl1
.k .
.
'
-Cl za 1í!IW • 1110/lr/jrík
Tiltakoznak az
ellen,
hogy
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N agyméltóságodat' hogy t !·ztano.asu,..at
'· , • '·
,
figyelembe venm me toztassék.
Eddigelé a felekezetnek egyáltalán nem adatott. alk 1
. d l, ,
a om

arra, hogy, mm en mtse~e~ l~záró formában kifejezésre juttassa,
hogy egyseges vagy elkulomtett szervezetben óhajtja-e czéljait
megvalósítani.
Ugyan~nnek az idegen, magyartalan felfogásnak megnyilatkozását lát) uk abban a felszólítás ban, melyet Lukács Gvörav
volt mi.nister 1906. évi január hó 22-ikén 6723. és l90fi~ é~:i
márczius 2-ikán G892. sz. a. kelt leirataiban intézett hozzánk és
amelyekben azt czélozza, illetve rendeli, hogy hitközségeink régi
hagyományos elnevezésükbe \'egyenek fel ohrnemű új jelzőket,
melyek az úgynevezett kongresszusi szervezethez való tartozásukat fejezik ki.
Megennek és magyartalannak mondjuk ezt a felfogást,
mert a magyar nemzet és minden magyar kormány, minden idő
ben és még legradikálisabb reformjainak végrehajtásában is, a
vallási felfogásokkal, a vallásbeli hagyományokkal szemben, a
legnagyobb kiméletességet tanusították és azokhoz csak a legnagyobb óvatossággal nyultak. ~ekünk pedig Lukács György
kormányzata részéről csak kiméletlenségekben, meg nem gondolt
megbolygatásokban volt részünk.
Számolva hazánk szomorú közviszonyaival, tartózkodtnnk
a remonstrácziótól, de a jogosulatlan felhivást egyszerűen mellőztük. S most bizalommal tekintünk ~agyméltóságodra, abban
az erős meggyőződésben, hogy Nagyméltóságoddal gvózelmesen
tért vissza a vallásügyi kormányzatha amaz ősi rnag_var szellem.
mely tiszteletben tartja a régi vallások históriai hagyományait.
Hiszszük tehát, hogy ~agyméltóságocl gondoskodni fog arról,
hogy a jövőben vallásos érziileteinket sértő minden túlkap<ístól
meg legyünk kimélve!
Kegyelmes Urunk !
Mi az egyetlen históriai zsidó vallás alapján úllunk; ezen
az egyetlen-egyen kivülmás zsidó vagy izraelita 1·al.lást (amJ mmdegy és ugyanaz) nem ismerünk, más zsidó valhisról nem _tuuunk.
Igy ismer minket a magyar nemzet törvénykönyve Is, mdy
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a zsidókra Yonatkozó legrprribb tön·énytől. Szent LáHzló király
]0!1:?. hi törYéuyétól kezdn'. egész a legutolsó •>az izmelitu
lá.sról<• szóló 18!1.). hi XLII. t.-cz.-ig csak egyféle zsidó honlakót
c ak eaYetlen izraelita Yallást ismer.
'
E;·a Yallás, ez a név több évezrednek reánk szállott öröksége;
ennek a névnek históriai zománczát szentségtelen kezekkel nem
érintjük; ezt a nil históriai nevünket semminemű toldással, bőví
tés;;eL Yáltoztatással meg nem másítj uk, és e tekintetben semmiféle földi hatalom parancsszavának nem engedelmeskedhetünk!
Azt. hogy valamelyik zsidó hitközség, az esetleg létesíthető
többféle administrativ szervezetek közül, melyikhcz csatlakozik,
megmondhatja és meg is mondja a maga alapszabályaiban;
mert felekezeti szen·ezetek, szabályzatok és alkotmányole az
embereknek és időknek alkotásai, mnlékonyak és változók, ele
ősi Yallásunk egységére és felekezetünk históriai elnevezésérc
ezek nem tartoznak.

vai.

Xagyméltóságú l\Iinister Ú:z:!
Addig, mig hitfelekezetünk közjogi állása törvény által biztosítva nem volt, felette fájdalmasan sujtott minket az az állapot,
hogy az alkotmány visszaállítása után a fenkölt lelkiiletű első
magyar knltusminister néh. báTó Eötvös József által megindított
önkormányzati szervezkedésünk megakasztatott és sokszor önkényes, sokszor avatatlan rendeletekkel kormányoztattunk; igazságtalanság volt, de oly tételes törvényre, mely vallásunkat a
hazai törvények által befogadott más vallásokical egyenjogúvá
tette volna, nem hivatkozhattunk Ámde amióta az egységes
izraelita vallás a törvény által beczikkelyeztetett és a bevett
valásfelekezetek, a hazai történeti vallások sorába emeltetett,
az izraelita vallásfelekezetnek az államhoz való jogviszonya csakis
a hazánk egyéb bevett felekezeteire nézve fejlődött közjogi gyakorl~:nak megfelelően, törvény által biztosított önkormányzat
alapJan szervezhető.
Nem ~ételk~.dünk benne, hogy Nagyméltóságod ez álláspontunkat osztJa; bolcs belátással és igazságos elhatározással lehet~vé fogja te~ni ~~t, ~ogy egyetemes gyűlésen magunk intézhessuk
ugyeJt és megállapl'thass uk a fe1e1ce ze t"un c 1coz. felekezetunk
.
1 ..
vlszonyamak
megfelelő
administrat1·v sze rveze t"un1ce t , .fenn t ar t van
,
.
" ~
most ts az elso eayetcmes gy" 1" .. 1 -- l '
"'
u csun wn 11ven betartott azt a sza-

búlyt hogy az egyetemes gyíUés, vallási kérdésekkel a lelk" .
,
, . "h'
,
n~mereti szabaelsagat ennto tttételek és hittörvények megvitatásával,
rnint amelyek az egyetemes gyűlés hatáskörébe nem tartoznak
nem foglalkozhatik.
'

***
Vallásfelekezetünknek az államban elfoglalt állásával összefüggő szám os kérdés között ez alkalommal nem hallgathatj uk el
Excellentiácl előtt, hogy anyagi tekintetben aránytalanul terhelt
testületeinkkel szemben az állam a jogegyenlőség elveit eddig
szintén nem vette tekintetbe.
A receptio törvénybe igtatásának idejéig a kormány az
állarni segítség ügyében, ha nem is teljesen elfogadható okokból,
kivételes eljárásra nézve némi igazolást meríthetett.
Kezdetben azt a csekély államsegélyt, melyben felekezetünk
részesült, inkább erkölcsi jelentőségénél fogva értékeltük, hiszen
anyagi támogatásl~ént, - tekintve felekezetünk lélekszámát az összeg csekély volta mellett számba nem jöhetett.
Felekezetünk nem tartozott a bevett vallásfelekezetek közé,
nem volt törvényes alapunk arra, hogy az egyenlő elbánást követelhesslik és habár az államsegély összege alig haladta meg az alamizsna mértékét, azt akartnlc benne látni, hogy ebben is megnyilatkozik az elismerés felekezetiinkkel szemben. De midőn az
1805 : XLII. t.-cz. az izraelita vallást törvényesen bevett vallásnak nyilvánította, az állami segítség kérdésében is előállott felekezetünk számára a jogalap, hogy az egyenlő elbánásban részesüljünk és felekezetünk államsegélye a népesedés arányában úllapíttassék meg.
.
Kérjük N agyméltóságodat, hogy ezt már ~ l~g~özele~lJl
állami költségvetés előterjesztésénél figyelembe venm meltoztassek
annyival inkább, mert hitközségeink erre a segélyre a legnagyobb
mértékben rászorulnak.
Azo.k a rendezetlen viszonyok, melyekbe hitközségeinket
épen az előbb felpanaszolt kormán:rrendeletek ,sodo:tá~ :, ~z. a
helyzet, hogy minden elégedetlenség a szakadas elo~~ezes,ene~
,l ,
. k"
, k et , nag"on
veszeyevel
fenyegeti. a lut
"ozsege
" megneheZitt
, , , a. letezo
',
istentiszteleti és knlturális intézmények fenntartasat es feJlesztesét, a.' hívek nagyobbmérYŰ anyagi megterhelését. J\.kiásrékszltt ne'tln~
' l k . z hogv eze - a ·u ura ~~
csak felekezeti de országos en e' JS a '
• • .
"k"l
· ,
'
f . ".1 · k és erotelJesen mu ·uL llltezmények fenntartassanak CJ 1ouJene
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jL•nek. nwrt ezek az intéznll'nyek te~zik khetó~-é azt, hogy ~~lc~e
zrtiink a jöYőben is. mag~·ar nemzeti szellrmtol áthatott. crutclJcs
trnwzóje lehe~sen a nu1g~·ar nemzet kulturális életének.
· Ha pedig a segt'lyezés tekintetében az 18-íB :XX. t.-cz.
egészében ngy fokozatosan nyerne alkalmazást,. mely törvény
~- szakasza az •'e haZ<iban törvényesen bevett romden felekezetekre nézve,, különbség nélkül a törvényes egyenlőséget és viszonos~<igot állapítja meg, míg :3. szakasza »nilnden bevett vallásfelekezetek egy-házi s iskolai szükségeiknek közálladalmi költséerek általi fedezését« biztosítja : az eme törvényból folyó kedvez~lénwket az izraelita hitfelekezetre is egészen egyenlő, illetve arányo; mértékben láterjeszteni kérjille Nagyméltóságod igazságszeret~téYel kétségtelenül elismeri, hogy az 18±8 :XX. törvényezikkben
lefektetett eh·nek reánk Yaló kiterjesztése az állam létének alapját képező jogo~ság sérelme nélkül tólünk meg nem tagadha.tó.
:Jiég több oly kérést terjeszthetnénk elő, melyek hitfelekezetünk jogállá ából folyólag figyelembevételt érdemelnek. De
tudva, hogy Xagyméltóságod mélyen látó államférfiúi bölcsesége
az eddig előadottak alapján is megállapíthatja hitfelekezetünk
kötelességszerűen feltárt helyzetének tarthatatlan voltát, tudva,
hogy a hazai zsidóság minden rendű ügyét a törvény világánál
méltóztatik YÍzsgálni és ennek szellemében eldönteni mélv tisztelettel e;;edezii.nk Xag_vméltóságod előtt:
'
•.
hogy az 1895 :XLII. törvénynyel a bevett felekezetek közé
bec:ikkelyezett izraelita vallás közjogunk szerint biztosított autonom,iájának a fó~elügyeletí jog korlátai között leendő megállapítása
:egett ~z _ma~lttá~ egyetemes gyűlésének egybehívását engedélyezni
es a~dtg ts, mtg httfelekezeti autonomiánk törvényes szervezete megfelelo alal>ot nyerhet, az izraelitákra nézve fennálló rendeleteket beható, reviziának
,
, meg, , , alávetni' nemkülönben, az a'llamt. ko..lt·segvetes
halarozasanal felekezetünk állwmsegélyét az igazsa'
1 ,
•
•
1· ' k .
•
'
gnatc es JOgegyenosegne . ~negfelelo mértékben megállapítani kegyeskedjék.
. , . Az ,lZrae:tta községkerületi elnököknek Budapesten 190G. évi
Jumus ho ll-en tartott ülésébóL

~agyméltóságod alázatos szolgái:
Az egybegyűlt községkerületi elnöko"k
megbízásából :
Dr. Mezey Ferencz s. k.
orsz. izr. irodai titkár
Dr. Mezei Már s. k.
miut a gyűlés jegyzííjr•:

orsz. izr. irodai elnök,
mmt a gyiilés elnöke.
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Esem~n;y hitfelekezetünk. ki.i.z~elmekkel telt történetében
az az cmlekirat, melyet az Izraeli ta községkerület elnökök
gyii~ése ~olyó -~ó 11_-én Magym~ország_,val~ás- és közoktatásügyi
wimstcrenek unnepelyesen remenykedo bizodalommal átaelott
Esemény az a beszéd, melylyel a haladó zsidósácr ezt a~
emlékiratot a szakminister kezébe átadta. De ép ~ly nagyjelentőségli esemény az a beszéd, melylyel a minister ezt a
memorandumot átvette.
Egy nagy államférfi, a nemzet közmüvelödési érdekeitől
igazán áthatott lánglelkű hazafi, gt·óf Apponyi Albert lesz
teMt hivatva arra, hogy a művelt magyar zsidóság ügyében
döntsön. Reá vár ime a feladat, hogy az előző alkotmány és
törvény ellen eljáró kormánynak a zsidóság ügyében· tett
önkényes rendelkezéseit, úgy mint e kormány sok más hason
tényét, eltakarítsa a közélet útjáról, ahol azokba megbotránkozva ütközik a jogi lelkiismeret. Reá vár az a nagy feladat,
hogy annyi hibát helyrehozva, rendet alkosson a zsidósság
szomon1 helyzetében és hogy megadja e felekezetnek a módot
arra, hogy erkölcsi és müvelődési téren szárnyait kibonthassa.
Feltárja ez emlékirat hitfelekezetünk közállapotát. Teszi
ezt a tényekhez híven. Bevett vallást törvény által biztosított
önkormányzat illet meg. Ez az igazság ,hatja át az utolsó
négy évtized történetét megörökítő iratot . .Amde ez idő szerint
- az lángol ez iratban - önrendelkezési jog helyett, rendszer
nélküli következetlen állami cen tralisatio nehezedik reánk.
Rendeletekkel kormányoztatunk, mintba a receptió ténye be
sem következett volna. Intézkedésekkel, melyek korlátozóbbak,
mint a melyek az elismert vallásokkal szemben helyet foglalnak.
Eredménylik testületeink kötelékeinek meglazulása, erőnknek
szétforgácsolása. A már-már erősbült összetartás helyett ujabb
meghasonlás jelei ti.innek fel. A békés együttmunkálkodás szárnyett törik az egyenetlenségnek szolgáló egyoldalu intéz_kedése~.
Avatatlan kezek nyúlnak bele legszentebb ügyemkbe es
az ekként támadt ~avarban erőre kapnak a szétbontó elemek,
melyek minden gyengített szen-ezetr.? vész~hozók; Hami~ jel:
szavak kerülnek felszínre, melyek az osszessegre karosan k1hato
elhatározúsokat szülnek. Ekként foszlik szét az az erő, mely
erkölcsi és közmüvelődési okoknál fogva a szarosan vett felekezeti érdeken kíviil is naay érdekkel bir. Ekként \·á!ik
~latálytalanná a törvény és pu~ztul el annak szelle~e.
em~~k
lrat nem szinezi ki a helyzetet. Az egyes esemenye~ sol-k~l
rikítóbbaknak Hintetik azt fel. Az emlékirat szerzóJe Igyek~ztk
~úlh elyezkedni nJÍnden olyan kérdésen. m~ly "az' esr"egc_;;
Izraelita vallelsfelekezet adminisztraczióját énnto ker<lesekbul
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credo pártok szempontjaival fiigg össze. Szeill:e elő~t csak az
osztatlan z idó felekezetnek hazánk érdeken·el osszhangzó
feladata, éti a feladat kifejtésének tönényes alapon szen-ezett
védelme áll. ~\.z emlékir<Ü megírójúnak az a czélja, hogy e
dokumentumban a hazai egyetemes izraelita vallásfelekezetnek
országos tönényeink szerinti jogállapot~ra, az. államl;oz való
viszonyából eredö helyzetére, belső ügyemek kralakulasára, a
nemzet szervezetében betöltemlő erkölcsi hivatására őszintén
rámutasson. hogy az eme tényekből leszürődő igazságokra a
kormány figyeimét és énleldőd_ését felhívja.
,
. .
::\Ierrincrathatatlan ama Inte, hogy a kormany a krfeJtendők mélt'ánJ~ohísa mellett oly kormCmyzati elhatározásra jut,
meh· hitfelekezetünk bajainak orvoslására vezet. A törvény
megadja erre a módot, a közezél az okot és egy igazságos
kormányon a sor. hogy kijelölje a ezéihoz vezető eszközöket.
A felekezet kipróbált régi oszlopos tagjai híven és
lelkesedéssel követik az új irányítás buzdító muytkáját. Jog~rzet hatja át ez emlékirat minden gondolatát. U gy csoporto ulnak a községkerületi elnökök dokumentumában a múltnak jelenségei, a jelennek állapotai, a jövenelőnek feladatai,
hogy szinte lehetetlenségnek ,látszik, hogy ez elől hazafias
igazságos kormány kitérjen. Ugy rajzolódnak le a felekezet
kiizdelmeinek eseményei, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy a
felekezet minden rétegét át ne járja a jogért való harcz
felemelő és nemes elhat ározásokra ösztönző tudata. Lehetetlen,
hogy az ekkép nemesbülö légkörben a testvéri béke szelleme
még sokáig folytassa álmát.
Sőt inkább hinnünk kell, hogy testvéreink egyesülni
fognak, hogy az új és réginek kölcsönhatása meo-teremtse a
ti_szta vallási erkölcsösség és egészséges halaelás alapját, melyen
lutünk é~ felekezetünk ösi alkotmánya a jog és igazság uralmának diadalára felépülhet.
, Reményün~ ~yilik ekképen arra, hogy az izraelita
vallasfelekezet JOgVlszonyai végre gyökeresen rendeztetnek,
~ogy e felek~z~t annyr Jogtalanság elszenvedése után egy új
es nemzet~ rmnyban eselekvő kormány elhatározásai révén
elfogla~h~tJa a nemzeti egyházak sorában azt a helyet, melyre
J~-~o~ -I~enr van, melyre erkölcsi, c~éljainak kifejtése végett
torekszik. e_~ ~ hov~ a~t .. l~~kes vezerei emelni kívánják.
. E hitunkben udv?zOlJuk magasztos hivatásában g1·óf Apponyz .Alúer( kultus7.muustert,
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A községker~leti elnökök gyülése június hó ll-én a
pesti Chevr~ ~achs~ ülésterméhen tartatott meg. Az egyes
kerLiletek kepv1seleteben a kö>etkezők jelentek meg:

Jlezei Mór dr., az országos izr. iroda elnöke, Jlezry
F erencz dr., az országos izr. iroda titkára, Hattan y- Deu tsrh
József, a VI. kerület elnökhelyettese, Simon József dr.. kir.
tanácsos, Politzer Bernát dr. (Rózsahegy), a IV. ker. elnöke
Singm· József dr. (Liptós,zentmikló;;), a IV. ker. elnökhelyet~
tese, Kohn Károly dr. (Ujvidék), a VII. ker. elnöke, Bartet
Antal dr. (Szabadka), a VII. ker. elnökhelyettese, RosenbPrg
Gyula dr., a VIII. ker. elnöke, Bakonyi F erencz dr. (Kaposvár), a II. ker elnöke, Leopolcl Sándor (Szekszárd), a X. ker.
elnöke, Wolf Zsigmond (~Iohács), a X . ker. elnökhelyettese,
TVertlwim Ármin (Székesfehérvár), a XI. ker. elnöke. Pfeiftá
Fülöp dr. (Győr), a XII. ker. elnöke, Sichermann Bernát dr.
(Kassa), a XV. ker. elnöke, Lippe Vilmos dr. táblabiró
(Szolnok), a XVI. ker. elnöke, Berko'cits Ferencz dr. !:Xagyvárad), a XXI. ker. elnöke, Sclüitz Albert dr. (Nagyvárad),
a XXI. ker. elnökhelyettese, Löw Immánuel dr. főrabbi
(Szeged), a XX. ker. elnökhelyettese, Schul Győző dr. (Szászváros), a L"'\:IV. ker. elnöke és n·eisz :.\lór (Kolozsvár). a
XXV. ker. elnöke.
Elmaradásukat kimen tették, Guttrnann Vilmos báró,
nagypéli Sten~thal Salamon (Temesvár), várhelyi Rósa Izsó dr.
(Szeged) és Pilitz Benő dr. (V esz prém).
.Jlezei 1\fór dr. elnök bemutatta elnöki jelentését.
A jelentés első helyen Sclmeige1· Mártonról, az orsz. izr. iroda
elhunyt elnökéről emlékezik meg.
Szól ezután a Lukács György volt kultu zminiszter
reneleletei által teremtett zavarokróL ~\.z egyik rendeletben
azt követelte, hogy a hitközsége];: czimeikben és pecsétjeike.n
a szervezetet megjelölő elnevezést használjanak Yalamennpt
keményen elitéli a jelentés.
A hitközséo-i hivatalnokok számára létesítendő nyuyrlfiintézethez csupá; l H hitközség 528 taggal jelentette be _csatlakozási készsécrét. E sajnálatos indolenczia unczára az Iroda
erélyesen forr ~lőrehalaclni a megkezdett úton, h~gy <t•. n_~1 gyo
fontosságli intézetet
megteremtse és k,
·en· a k-eru"leb einokoket '
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közrcműködjC'nek
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Jwrry a ,_uuln)
·~·t hatáskÖrében. A kiizalüp az éYi költségrdésbe 5000 koroS<l]<l
] t'
. ' 'l ... Ő .
ná t Yett fel a nyugdíjalap jad.rn, a t o aezwro JOV re ~s gon(loskodik és ezt az ö szeget mint külön alapot kezeh, hogy
a létesült nyugdíjintézetnek rrndelkezésére bocsáthassa.
Az >eayetemes hitoktatús tantcnét« az orsz. bizottság
elkészítette
rörid időn belül kibocsáttatik és a Jelentés
arra kéri a kerületi elnököket, hogy a:>.t kerületeik iskoláibn,n
berezcs ék. A tante rv költségeit (5000 korona) a közn,lap
fedezte.
~.\_ tetszéssel fogadott elnöki jelentés után JJiezey F erencz
dr. felahasta a fent teljesen kinyomatott emlékiratot, melyért
szerzojének jegyzőkönyv-i köszönetet szavaztak. Az orsz. irod:ínak és elnökének müködésükért szintén jegyzőkönyvi köszönetet szaraztak.

l

A kerületi elnökök ezu tán az orsz. iroda elnöke vezetése alatt gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszternél tisztelegtek, kihez Mezei Mór dr. a következő
beszédet in tézte :
~Yagyméltóságú

núniszter

IÍ1'.

kegyelmes Umnlc!

A mai napon megtartott gyűlésünk alkalmából a kongresszusi alapon szenezett izraelita hitközségi kerületek elnökei
az egész ez alapon szervezctt zsidóság képviseletében megjelentünk nagyméltóságod eWtt, hogy államférfiui bölcseségébe
és igazságszeretetébe vetett bizalmunknak kifejezést adjunk és
ezen bi:>.almunk alapján előadjuk kérésünket. A kérésünket
írásba foglalva nyújtjuk át.
Elsősorban azt kérjük nagyméltóságodtól, hogy a már
1868-ban Eötvös József báró által megindított azon munhLt.
amely hivatva volt a mi önkorm{myzati szervezetünket megállapítani, ismét folytathassuk Azóta ismételten és ismételten
kértük az engedélyt arra, hogy egyetemes gyülésünket megtarthassuk; sajnos, mindeddig UC'm teljesítették kérelm ünket.
Igen természetes, hogy a 40 évvel ezelőtt megállapított szabályzat nagyon sok tekintetben változtatásokra, módosításokra
szorul; a kialakult új tényekhez, új viszonyokhoz kell alkalmazkodni. J'liindamellett és úmbár tudjuk, hogy ezt a szene-
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tet akként kell megállapítani, hogy abhan mind
. ,
ze
en u·anyzat
111 egtalálhassa a maga szabadságát, de az egész felekezet a
, ·
J)l acra egészében megtalálja a maga önkormánvzati J·oga't
c o
J
, n1eg1s
eddig nem volt alkalmunk arra, hogy ezt a feladatot teljesíthessiik és a mi kulturális intézményeinknek, a mi vallásbeli
iiO'yeinlmek megadhassuk azt a formát, amely alkalmassá teszi
a;ra, hogy a magyar zsidóság teljesíthesse a nemzet iránt is
azon kötelességé t, hogy a magyar nemzeti kultnrális életben
őt megillető kötelességeket betöltse és ennek a kulturális életnek élő tényezője maradhasson.
Tudjuk, illetve félünk tőle, hogy megint meg fognak
gyanusítani azzal a jelszó val, hogy »lelkiismereti szabadság«
és azért ezen alkalommal kötelességünk hangoztatni azt ami különben az ő felsége által szentesített szabályzatban is
benne van - hogy a mi egyetemes gyűlésünk semmiféle vallásbeli vagy istentiszteleti kérdéssel nem foglalkozhatik, ez ki
van zárva. A multban sem foglalkoztunk vele, a jövőben sem
fogunk vele foglalkozni. Amivel foglalkozni akarunk, ~z ~ 1~i
felekezetünk jogviszonyának rendezése az államhoz, hJtkozseO'eink adminisztrácziójának szen·ezése. A mi közoktatási, jótékonysági és kulturális intézményeinknek nemze~i irány~an
való fejlesztése. Tudjuk, hogy mi a teendőnk. Es ha m1 a
kormányhoz fordulunk, tulajdonképpen az a kérésünk első
sorban, hogy azok az akadályok legyenek megszüntetve, .azokat
méltóztassék kegyesen elhárítani, amelyek államhatalm1 mgerenczia folytán a mi feladataink megolaása elé tornyosultak.
N agyméltóságod ismert politikai meggyőződésé~él fog\' a
merem hinni, hogy helyese l m· me'l t'oz ta tik ' h oa"
. oJ m1 , azt. . az•
alapot amelyet leraktunk könnyelmüen feladm nem oha]t]uk.
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reczipiált zsidó hitfell'kezetböl kPt fülekezetet c;;in;ílt. Sehol a
vihígon nincsen tühhfélc zsidóság l;S a. magyar tiinénykiiuyv
nem ismert többet. mint egy zsi<ló;;ágot és a reczepczionális
tiinl>ny sem fogallott he tübhet, mint egy zsidó vall ást. Ba
1:1<i pl-ldára akarunk hivatkozni, itt van Ausztria. A galiczi;ü
falusi z~itló hitközség és a bécsi hitközség között krtségtelenül
van akkora különbség, mint a pesti hitközség és monrljuk .1
máramarosszigeti hitközség lcözött. És ott scm jutott ~szÓb~
·enkinek ezen külön lmlturális fokon álló községekből kétféle
Y agy
többféle felekezetet csinálni. Kérjük N agyméltóságodat:
méltót:tassék saját miniszteriumában revizió tárgyává tenni,
különösen ezeket a legutolsó időben kiadott rendeleteket és
<lmiröl úgy találja, hogy az ellenkezik a magyar törvényhozás
által a zsidó kérdésben kez dettől fogva elfoglalt állásponttal,
azt méltóztassék megváltoztatni, mert ez sokkal inkább meg
fogja könnyíteni nekünk feladataink megoldását, nlintha megmarad a jelenlegi állapot, amely veszélyeztetné a hitközség
létalapjait, annyiban, hogy núnden hitközség minden pillanatban ki van téve annak, hogy ha valamely békétlenkedő em bernek igényeit ki nem elégíti, ketté válik.
A zsidó hitfelekezet súmára az évenkinti költs~gvetés
hen megállapított állami dotácziót oly mértékre kivánjuk felemelni, amely a felekezet lélekszámának megfelel. Amikor a
zsidó felekezet először kapta ezt a dotácziót, az régen megelőzte a reczepcziót . .Akkor az erkölcsi elismerés volt a magyar
törvényhozás részéről a zsidó felekezetüekkel szemben, amelyet
Mgyon méltattunk, nagyon értékeltünk Ma azonban a viszony
más. Amit kapunk, ami a költségvetésben a zsidó felekezet
dotúcziója czímén felvéve van, nagyon kevés. N agyon szegény
ez a zsidó hitfelekezet Különböző gazdasági viszonyok folytán
a kise.bb hitközségek, különösen vidéken, alig bírják fenntartam. az ő ~ulturális intézményeiket és nem tudják mcgterhelm, nem 1s lehet tőlüle követelni, hogy nagyobb mértékben.. v~g~ék igénybe a tagok álclozatkészségét éppen azon
pohbkana~ fog~~' amelyet velünk szemben a kormány követett,
ha ugyams erosen megadóztatják híveiket keletkezik belöle
egy új hitközség.
'
, . Kérj~ik 1.ninclezek alapj{m :Nagyméltóságoclat, legyen kegyes
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Gróf Apponyi Albert kultuszmiuiszter a
következő
választ adta:

Igen tisztelt uraim l
i{ agyon köszönöm azt a szíves bizalmat amel t "l . l 't
.
'
,
y o lill l tatva engem megtiszteltek Jelenlétükkel és én csak azt mondhatom - gondolom, ennek a nyilatkozatnak őszintesértében
senki sem fog l:ételkedni, mert annak némelyik indoka n~yon
is kézzelfoghato - hogy én volnék a legboldogabb, mint ezen
tárcza élén álló férfiu, hogy ha sikerülne a zsidó hitfelekezet
ügyeit a mostani zilált állapotából kivezetni. Méltóztassék
elhinni, éppen a zsidó hitfelekezettel szemben a mai helyzetben és a mai állapotok mellett erre a miniszteriumra olyan
feladatok hárulnak, amelyeknek megoldására én legalább
magamat a legteljesebb mértékben illetéktelennek tartom.
Hiszen itt oly kérdések fordulnak elő, ahol a miJliszterium
hivatik fel arra, hogy döntsön zsidó rituális kérelések felett,
ami a legnagyobb abszurdum, ami csak elképzelhető a lelkiismereti szabadság alapjára és a vallási élet önállósága eszméjének alapjára fektetett államban. (Úgy van, úgy van!)
Én nagyon boldog volnék, hogy ha sikerülne nekem amint elődeim egyikének sem sikerült - kibontani azt a
csomót, amely a hazai zsidóságnak jelenlegi helyzetében van.
De ámbár igen t. barátom és volt képYiselötársam, önöknek
szónoka és elnöke kifejtette, megengedem, hogy néha hibásan
történt hivatkozás a lelkiismereti szabadság elvére, ele nekem
mégis kell, hogy ez vezércsillagul szalgáljon az én müködésemben. Megkülönböztethetem, hogy mikor történik ni hiv~t
kozás alaptalanul, mikor alaposan, hanem én ezen wzer·
csillagnak és vezérelvnek követelétiétől természetesen el nem
térhetek semmiben.
Ezt előre bocsátva, én csak ismételhetem, h~gy n.e~~sa~
.," 2 ono
.. ..1< f elekezetének érd elce, c1e nemze•ti érdek ' allalill
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egyik legnagyobb érdeke, hogy u zsidó felekezetnek i.igypj
ebből a :~.iláltsrí.gból kivezettessenek és az cr;ész magyar zsidó:>tÍflra kiterjedő olyan szenezésben részesüljenek, amely lllÍndenben megfelel az egyházi önkormányzat és a lelkiismereti
szabad. ág követelményének 1\Iagam részéről mindent el fogok
köYetni, hogy ezt clérhessük. Megvallom . egész őszintén, hogy
akkora tájékozottsúggal ma még nem bu·ok ezekben az igen
bonyolult ügyekben, hogy ennél továbbmenö nyilatkozatot
tehessek. Legyenek meggyőződve - és erről biztosíthatom az
urakat - hogy a dotáezió tekintetében is minclen tényező a
legnagyobb méltányossággal fog eljárni.
X cm ismerem, csak látom a mostani állapotnak összes
inkomcniencziáit, ele a problémák összes elemeit még nem
ismerem annyira, hogy ezen általános kijelentésnél messzebbmenő nyilatkozatot tehessele Meg lehetnek győződve arról.
hogy a legnagyobb elfogulatlansággal és a legnagyobb okjek~
tivitással fogom az ügynek megoldását előmozdítani.

AZ ORSZ,\GOS MAnYAR IZRAELITA KOZA.LAP TJSZTIKAR\.~AK JELEN'I'ESE AZ 190±. ES 1905-IKI K0ZIGAZGATASI EVEKROL.
Elííterjesztetett az 1906. évi június hó 11-én tartott bizottsági ülésben.

Tisztelt Bizottság l

Mielőtt utolsó két évi munkásságunkról számot adnánk,
kegyelettel idézzük emlékezetükbe Schweiger Márton úrnak, bizottságunk eln,ö~ének. Hl03. évi deczember hó 01-ik napján bekövetkezett halalat. Hitfelekezetünk e lankadatlan buzgalmú vezérlő
tagriának
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kozalapra I~, melynek megalkotása óta mindég tettre kész elnöke
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ffilncenkor szerotette es a. c ozat eszséggel támogatták közalapunkat. El1,e~ztettük megyen Krausz Lajos és Sternthal Adolf urakat. hitfelekezeti.~nk két I:okonsz:nves és tiszt,elt alakját. Közal;pnnk
megalkotasakor mmdketto nagy alapitványnyal gyarapította
tőkénket, és tanácskozásaiban nagy érdeklőUéssel vettek részt.
Boldogult Stemthal Adolf úr pedig végrendeletében nagyszabásu
és nemes czélu hagyomány renclelésé~·el az országos magyar izraelita közalap történetéhen külön is megörökítette elmékét és t.
neje nevét. Elhunyt tagtársunk tisztelt nejével közösen alkotott
.-égrendeletében ugyanis kö-vetkező intézkedés foglaltatik :
,> Az országos magyar közalapítványnak hagyományozunk
70.000 frtot (140.000 koronát) azon meghagyással, hogy ezen öszszeg kamatjövedelmei hazánk nemzetiségek által lakott Yiclékein
egyaránt neolog vagy orthodox izraelita szegényes hitközségek
kulturális intézményeinek felállitása és fenntartására, de csakis
hazafias magyar szellemben forclittassék és hogy örök időkön át
Sternthal Adolf és Terézia alapitvány czimen kezeltessék.<'
E végakarati rendelkezés a dicsőültnek és t. hitvestársáuak
zsidó érzéssel párosult hazaszeretetét fényes világításba helyezi.
E haavománv melyben edcli"i szerény felekezeti és kulturális munk'á~knak. 1:1éltatását és jÖvendő mií.köclésünk erőténye
zőinek növelését is látjuk, a jótrkonyság terén oly bőYen áldozó
hitfeleinknek figyeimét más nagyobb és élttalánosabb ezétok felé
tereli. Ezért ez alapítvány a magyar zsidó felekezet életében
mindig nemes példaként fog világítani.
Legven áldva az elköltözöttek emlékezete .
Bol;loault elnökünk hosszas és gyakori betegeskeclései alatt
is gondoslw:ltnnk az ügyek reneles folyamatáról. De néhai eln~
künk iránti tekintethól a t. bizottság egybehiYását többszor
halasztanunk kellett és e miatt, \'alamint ;;ÚmYivőnk gyóg~·itha
tatianná vált betegségének közbejötténél fogva. csak most ~a~:·un~
abb an a helyzetben, hogy az HJOJ. es
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rt>ndes mederben folyt k mel:·et számunkra a közalap szerén
.Y
viszon nti kijelölnek.
I\.özalapunk a Jefol.v t két esztendő alatt a Sternthal-féle
későbbi időben e;,edékcs nagy alapitvánron ki vül egyedill TV eisz
~Ianó J . mnak, a pesti Ch evra Kadisa elöljárój ának 2000 koron~ís
uj ad(lmtl nvával és a sz<Ímadásaink szerint mutatkozó kamatmeotakaríhisokkal g:·arapodott. Hitfelekezetiink közállapotai lehetetlenné teszik, hug.'· anyagi erőnket nagyobb akezió kifejtése
utj <íu nöYeljiik és igy még nrm érkezett el az ideje annak, hogy
a na rrvobb alkotásokhoz fogjunk.
"szi.i.k tehát 111ég a keret, melyben a közalap szerény áldozatait meghozhatja és még messz~ vagyunk ama nagyobb czéloktól , mel~·et az alap életbehívás:in:íl szem előtt tartottunk, de a
jö,·endó feladatok megmunkálandó talaján tett kisérleteink és
errves teriileteken kifejtett munkánk üdvös hatása mindinkább
n:~gerósit bennünket abban a hitünkben, hogy hitügyeink rendezésével kétségtelenül megerősödő közalapunkra felekezeti és
közművelődési érdekeink szempontjából nagy feladatok várnak
Igy is oda törekedtünk, hogy a közalapban megnyih·ánuló
felekezeti áldozatkészségnek lehetőleg termékeny talajt szerezzünk. Kiindulva, abból, hogy a közalap voltaképen egyetlen felekezeti intézmény, melyben az ország kiilönböző részeiben különböző ezélokkal kapcsolatosan felmerülő szükségletek szerény kielégítésre és gyámolít:isra számíthatnak, segítő munkánkat ugy
rendeztük be, hogy most még kieRiny áldozataink több irányban
hassanak és neveljék az összetartozandóság érzetét.
Segitségiinkkel főleg a szegény küzdő felekezeti iskoláink
felé fordultunk és inunár számos esetre utalhatunk, ahol a mi
<>egélyünk biztosítja az iskola fennmaradását. Nem maradhattunk
közönyösek a szánandó sorsu tanítók, egyéb hitközségi hivatalnokok gyakran ellátás nélkül maradó özvegyeik és árváile kérelmével szembPn. Segitettünk rabbikat, hitoktatókat, zsidó tudósokat műveik kiadásai iránti téirekvéseikben, tudományos utazásaikhan, betegsé~ükben és egyéb sulyos helyzetükben. Egyes
iskoláknak tankönyveket adtunk, egy tanítóképzőintézeti növendékek számára szervezkedő internátust gondjainkba vettünk. Több
kiválóbb és nagyjövőjü művészi tPhetséggel biró ifjut karoltunk
fel, hogy a nagy életharczban felekezetük szeretetét érezzék.
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előtt, ahova lutkozsegek es az osszesség támogatására jogositottak bizalommal fordulhatnak és fordulnak is. Eközb~n mecrelégedéssel látj uk,, hogy orthv~ox hitközségeinlJ is testvéri bizalo~mal
fordulnak hozzank, ezzel IS dokumontálván a felekezet egyséaes
szervezetének szükségét és eló11yét.
"
E mellett azonban szühs viszonyaink között sem feledkezünk meg nagyobb és általánosabb czé 'jainkról sem. Igy amint
az országos izraelita iroda kezdeményezésére az izme/ita hitközségi hivatalnokok számára létesítendő nyugdifintézet szervezése iránt
a mozgalom megindult, ez ügygyel behatóan foglalkoztunk és
egyelőre 1906. évi költségvetésiinkherr a jelzett czélra szolgáló
kiilön kezelenelő és kamatozandó alapra 5000 korona összeget vettük fel. Onként értetődik, hogy ezzel csak a szervezkedést akarjuk biztosítani és hogy a t. Bizottság hozzájárulásával e téren
áldozatainkat fokozni is fogjuk.
Méltóztatik tudni, hogy az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évek óta a Szentírás magy(/jr fordításával foglalkozik. A nagy
fontosságu munkának befejezése azonban az ezzel foglalkozó tudósok hálás elismerésre méltó buzgalma daczára megakadt.
Anyagi okok hátráltatták a mü befejezését. De mi~elyt
erről tudoruást nyertünk, mint f. é. költségvetésünk mutatJa, e
czélra 3000 korona összeget vettünk előirányzatba.
Az I. M. I. T. vidéki felolvasúsait az eddigi módon tovább
szubvenczionáljuk és a hozzánk érkezett értesitések szerint e felolvasások nagy erkölcsi hatással járnak.
,
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sr.igPti iigyvf·rl úr a. t;~valyi vizsgidatokon szakott krszséggel és
íif,!ylmzg:•hn:íval kiopvisrolt bennünket.
A JJH~g)'l!bcli kir. tanf .. Jiig_v!'IÓ úr az iskolának államositásn
1~rd••ld·fwn hulett wlüllk bírgyalítst. A tisztikar azonhan tekintr·tt!'! .. rl<ligi nagy :íldozatainkra és a megindult nagy kulturális
pn·•llJI{•nyre az iskolftnnk (!Jiamosítását ez idő szerint javaslatba
nem hozhatja. g részhrn azonban a t. Bizottság határozatához
kiduunk alkalmazkodni.
\.z J nm. évi költ~{·gvetf•sünkben egy zenész és egy theologus ré,zÍ're két, Pgyrmkint 2000 koronás utazási ösztöndii adományoz:ísúra 1000 korona összpget vettünk fel. A kihirdetett pályázat folytán beérkezett a zenészére ll pályázati kérvény, a theologu~uk ösztöndíjára 3 folyamodás.
A zrnészek kérvényeit Bloch József, Kemény Rezső, Popper
Dávid és Thornán István zeneakadémiai tanár urak vizsgálták
nwg, akiknek véleményéhez képest az utazási ösztöndíjat Lendvay
Ervin Zl'nrszerzőnek itélték oda, aki Olaszországban folytatta
Í's már be is fejezte tanulmányait.
A theolognsok kérvényeit dr. Eaeher Vilmos, Bloch Mózes
és Blrw Lajos dr. országos rabbiképezdei tanár urak vizsgálták
meg, akiknek egybehangzó véleménye szerint mindhárom kérvény hiányosan van felszerelve és így az ösztöndíjat egyik folyamodúnak scm tartják odaitélhetőnck. Ennek folytán e 2000 koronás ntazási ösztöndijut HJOG. évi márczi us hó l-én uj ból kiirtuk
~~ zs,irlr~8ág tudományáunk lttiívelr)i szá11u$ra. Pályázhatnak életük
.30. evet tul nem haladt magyar állampolgárok, akik bölcsészettudon .. o~.levéllel birnak, és a megjelölt tudomá11y valamely ágában kulfol(h egyetemeken vagy könyvtárakban beható tanulmá~Jyo.kat tenni szándékoznak. E pályázati hirdetmény lOOG. évi
JUiltus hó végén jár le.
·
. • A k_özalap részéről O császári és apostoli királyi Felsége
dH· Ro nevere. a lwnvédségi Ludavika Akadémiánál létesített 150.000
l:orona alap1tványok élv . t'b
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A honvéd Ludovika Akadémián megüresedett egy helyen
pedig: . .
,
,
Z nnyt" .Jozs~j le~sze,;zgyári iizletvezetó szumbathelyi lakus
Ferencz nevn fia reszesul tek.
Röviden utalunk még vagyonkezelésünk főbb adataira.
Az 1!)04:. évi költségvetésben előirányoztunk:
szükségletként · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .....
fedezetként · · · · · · · · · · · · · · · · · ·........
Tényleg azonban
a szükséglet volt · · · ........ ...........
ezzel szemben a fedezet . . . . . . . . . . . . . .

28.110.- korona és
28.800.- koronát.
16.014·5:3 korona
30.925·08 korona

lévén, kezelési feleslegként .............. 14.910·55 korona
összeg maradt.
Az 1905. évi költségvetésben előirányoztunk
szükségletként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.100.- korona és
fedezetként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :30.000.- koronát.
Tényleg azonban
a szükséglet volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5:)2·18 -korona
ezzel szemben a fedezet . . . . . . . . . . . . . . . . 3±.952·73 korona
lévén, kezelési feleslegként. . . . . . . . . . . . . . 11.±00·53 korona
összeg mutatkozott.
A mérleg-számlát mellékelten van szerencsénk közölni.
Az 1906. évi költségvetésben
szükségletként ........................ 37.100.- korona és
fedezetként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.800.- koronát
vettünk fel, és igy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300.- korona
hiány lenne, mely azonban a hátralékosok kamatfizetéseiben és
egyéb megtakarításokban remélhetőleg fedezetre talál.
A közalap tulajdonát képező értékpapirakat a Jlagyar
Altalános Hitelbank a czél iránti tekintetból díjtalanul kezeli,
amiért is e helyen nevezett intézet igazgatóságának hálás köszönetet mondunk.

Tisztelt Bizottság!
Felhatalmazásuk értelmében intézkedve, oda törekedtünk,
h?gy intenczióik szerint járjunk el. Kérjük, h~gy az üg~ek intézesére résziinkre az 1906. közigazgatási évre ujabb llltalanos fel-
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h. tal madst adni méltóztas"anak. Onként

értetődik,

ho oav. . ha
Idoközben szerény jövedelmünk által meghatározott munkaköriink tágítására. nag~·obb alkotásokra alkalom nyilik, nem
Íl>gjuk elmulasztani, hogy a t. Bizottság határozatát külön kikérjük
A számvizsgáló bizottság behatóan foglalkozott kezelé1:\Ünk és szánn·itelünk vizsgálatávaL Jelentését van szerencsé nk
elöterjeszteui, kérYe, hogy az elmult 1904. és 1905. évek kezelése
tekintetében nekünk a felmentvényt megadni és az 190G. évi
költ::;t'gvetést elfogadni méltóztassék.
•

!J

Kelt Budapesten, 190Ci. évi junins 11-én.

Az országos magyar izraelita közalap tisztikara nevében :
Dr. Jlezey Ferenc;;. s. k.
Mezei Mór s. k.
biz.

jegyző.

biz. rnásodelnök.

A számvizsgálók Kohner Zsigmond és Weisz Berthold voltak.
A bizottság a tisztikar jelentését helyesléssei vette tudomásul, a felhatalmazást megadta és magát néhány taggal
kiegészítette.

A ZSIDÓK A TÖRTÉNEI,MI JELSZA VAKBAN.
Korunkban virágzik a jelszó, minthogy a legalkalmasabb a nagy tömegek megmozgatására, melyek hosszú elméleteket nem vesznek be. Egy csillogó szó többet ér nemcsak
egy könyvnél, hanem egész könyvtárnál, leülönösen ha az a
szó sok színt játszik, úgy hogy mindenki megtalá1ja benne a
kedvelt szinét. Más szóval mindenki azt érti alatta, amit
szeret, ami jól esik neki. Minden meghatározásnál és fejtegetésnél világosabban mondhatjuk meg, hogy mi a jelszó, ha
a közelmultból két példát idézünk. Darabont, passiv resistentia.
Ez előtt csillogott a »törvény, jo.r; és igazság«, jelenleg a »nemzeti lcorszalc« és a kettő között sötétlett Chlopy. Ezeket természetesen nem politikai czélzatból hozzuk fel - ez teljesen
távol áll tőlünk - hanem csupán annak illusztrálására, hogy
mi a jelszó és hogy mily döntő hatása van a tömegek lelkére.
A. koponyamérések azt mutatják, hogy az európai zsidók
már nem tartoznak a sémi, hanem az európai em bertipushoz.
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jövetele ut~n Izonyara elegette zseniális produktumát, még
roielőtt beJelentette a parokhián a »kazárok« közül való kilépését.
Mikor az ».Ü sd a zsidót« elkopott, nagyúri pártfogói a
magyar föld, faJmagyar, szövetkezet, improduktú; rnunka 6<
keTesztény állam szürét adták reú. A ))kivándorlás« és »szövetkezet« hangoztatása sem egyéb a zsidók üldözésére kitalált
tetszetős jelszavaknáL A »demokrata« nevet a hazai sajtó álszabadelvü organumai az által iparkodtak kompromittálni, hogy
a zsidó szóval azonosították, beszélvén a »mádi demokratá«-ról
és hasonló jókróL
E pár hevenyészve összehordott példával csupán nyelvünk
ez irányú jelenségeire utalunk abban a reményben, hogy akad
majd hivatott kutató, ki a zsidókra vonatkozó hazai jelszavakat
az irodalomból és a napi sajtóból összegyüjti és megvilágítja.
Igen tanulságos leEz és ad oculos fogja demonstrálni. hogy a
régi faj- és felekezeti gyülölet miként változtatja köntösét a
divatos szellemi áramlatok szerint.
Az angol Danin kutatásaiban az állatvilág megfigyeléséből indult ki és fajelméletét konkrét tényekre építette fel.
De némely német követőjében - tudva vagy nem tudm a zsidógyűlölet dolgozott. Ez rávezette arra az elméletre.
melynek népies, egyidőben nálunk is népszerű forronhíja az
volt: Nem a vallás, hanem a faj. Egészen bizonyos, ho?J sok
más politikai és társadalmi jelszó. melyek történelrot vagy
nemzetgazdasági vagy más tudományos jelme~~en .je~en~e~ me~
, . n epe
, k, f or uman,
, k"ozos
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eredtek. Származásukat természetesen gondosan titkoltak, ho~J
a népek ne ismerjenek rá a felekezeti gyülölködésre, erre a ven
boszorkányra, mely reájuk annyi csapást mért.
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:' ,, idókra vonatkoznak, vagy wliik összefiiggésben ttllanak.
A gyiílölet talúlékonys:igüna k l-s niltozatosságának eme ter-

mékei itt :ibécé sorban ki.iYctkeznek.
Az első helyen természctrsrn az »anti!femita« áll, amint
múr a talmud mondJa : ' Ki a zsidókat üldözi, vezér lesz«.
Ezt a szót ~Iarr W. alkotta J 87!1 táján és csakhamar átment
a franczia és angol nyelvbe. Az »antisemitizmus( harczi szó
alatt indult meg a zsidóellenes agitáczió Stöcker vezérlete
mellett, melynek már 1880-ban volt eredménye : számos röpirat,
a birodalmi gplléshez Ileadott kérvény és a megalakult »Antiscmitenliga«. A mozgalom ellenzőit a »Philosemit « szóval
igyekeztek kompromittálni. Nietzsche 1886-ban így nyilatkozott:
~Ich bin noch keinern Deutschen begegnet, der den Juden
~c,vogen wiire, .. . so unbedingt auch die Ablehnung der eigentlichen Antisemiterei von seiten aller Yorsiehtigen und Politischeu sein mag« (VII, 218).
Az »antisemitizmus« ikertestvére a »keresztény-soczializmns«, melynek Stöcker az atyja és korszerű jelszóként először
az J 878-ban Berlinben megalakult »Ühristlich-sociale Arbeiterpartei « használta. Osakhamar kivált egy csoport, amely a
gyülöletet egymagában nem tartotta elégségesnek a tömegek
ma zlagolására és a »national-social « jelszóval próbált szerencsé t. A »keresztény állam« azonban nem az antisemiták
találmánya, mert már a XVIII. században járta. De 1843-ban
már a zsidókkal kapcsolatban emlegetik. A »Grenzbote« (1843.
évf. 1057.lap) így szál: »Das hebrkLische Geldistim christlichen
Staate von jeher ein guter Leckerbissen gewesen«. Hasonló
jelszó a »Praktisches Ohristenthum«, melyet Bismarck 1881
(Lpr. 2-án Ramberger zsidó képviselő ellen tartott polemikus
beszédével hozott forgalomba, de éle nem irányult a zsidók
ellen, hanem inkább pozitiv tartalommal bírt, amennyiben a
munkásosztályra vonatkozó törvényeket jelölte meg.
l\Iiután a nemzetközi munkáspártot »rothe«, a nemzetközi klerikális pártot ~schwarze Internationale« névvel bélyegezték meg, 1876-ban Willmann K. közrebocsátott egy röpiratot, melynek czíme »Die goldene Internationale« amelylyel
a zsidó magas pénzLigyi köröket illette. Marr w. '»Der Sieg
des .Jud~ntums« (1879, 44. 1.) így gúnyolódik: »Die goldene
Internatwnale kennt eben so wenig ein Vaterland, wie die
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T1szta nem~.t t~lalm~ny a Hep, Hep !, melyről 120) ezt
olvassuk: »Ursprunghch em namentlich in Mitteldeutschlancl
heirniseber Lockruf für Ziegen, der seit 1819 zum leidenschaftlichen Hohn- und Hetzruf gegen die Juden wurde dene;
ja ein Ziegenbart oft nachgesagt wircl«. A Grenzboten' (1843
1471) a következő szavakkal kelt ki a mozgalom ellen: »Ei~
feiger Pöbel, wenn er einmal emeutirt, fangt damit an, dass
er am .J udenquartier sein Müthchen kühlt und seineu kleinerr
Muth ü bt; der grosse fw·or teutonicus von 1819 hat auch
seine Marsellaise hin ter lassen, das berühm te »Hep, H ep ! «
welches daruals durch ganz Deutschland scholl.« Két könyv
czimében is szerepel a szóban forgó gúnyszó.
Közel esik hozzá a szótárban a »HetzkapHi.ne~, de eredetére nézve nincs összefüggésben a zsidókérdésseL Ez természetes, mert nem a zsidók ellen, hanem csak a zsidók mellett
lehet használni. Bismarck alkotta ezt a röpke sz ót 187 5 márczius
18-án a katholikus alsópapság ellen, amely a kanczellár politikai terveinek útjában állt. Nálunk újabb időben a néppárti
»heczkáplánok« járják.
Az emanczipáczióról, melynek hosszú története van, e czikk
keretében nem szólhatunk. Ladendorf is a »Judenemancipation«nak csupán a legrégibb felemlítéseit jegyzi fel. De szólhatunk
a »zsidó állam«-ról. A »Judenstaat« nem Herzl találmánya
és nem is azt J·elentette amit a czionista mozgalom óta alatta
'
.
értenek. Először 1783-ban Michaelis ismert göttingai omntalista használta a zsidók ellen. Midőn Dohm, 1\Iendelssohn
kortársa és barátja, ja>aslatokat tett l>a zsidók pol_gári javí~
tásáról« iratának birálatában ~L szóról szára így nyilatkozott.
»Stüncle' gar den Juden frei, Acker oder aclelige Güter an
81.Ch zu kaufen und reiche J u den,
te lll an deren Landern

a· ·

nicht dergleichen Rechte lüUten, wünschten ihr Geld anzulegen, so würden sie unsere Deutschen auskaufen, und dann
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- JY l"rigy<'s :íllam:it modnn z~idó:i"lammú « akarja átváltozt atni . l'z1íral m:ir 100 61· ellitt is z~Hlónak nyilatkoztattak ki
min1len reformot, amely n n{op széksebb rétegeir c trrjedt ki.
A socializmus is »zsidó « és mind en, ami vele összefügg, általános szavazati jog stb. Nincs semmi új az ég alatt.
A »Gründer « szó a nagy xKrach« idején váJt megLrlycgdí jrlszóvá. l\Iinthogy ez a gazdasági csapás az újabh
anti;;cmtia mozgalom megindulása előtt történt, a felkapott
jelszcí nem hírt zsidó mcllékízzel. Egy lustrummalkésőbb minclen
zsid1í koldus »lhiinder « lett volna. kiilönösen a »zsidó gyerek«.
A :.Klasscnkampf« ugyanezen okból mint zsidómentes jelszó
indult hódító útjára. A »koszmopolita « sem a zsidóra lett
szaln·a és csak később lett rákenve, mint minden szó, amely
a nép nyelvéhen gyülöletes érleimet kapott. A »Kriimervolk«
pl. eredetileg az angolokat jelentette. A zsidók ellen kiadott jelsz:mtk meglehetős számban vannak, de kevés a mellettők kiadott
jelszó. Ilyen pl. a »,J udenschmerz«, melyet a » Weltschmerz«
nJ intájúm ralósziniileg Börne alkotott. Zsidóérdekli jelszavak
mrg a Pleite, Presse, Rassen!camp( és Schmoclc.
Ha a német jelszavak történetét veszszük szemügyre, azt
látjuk, hogy ezek efemer virágok, melyek époly hamar elher•adnak. amily hamar kinyíltak. A szomorú, de nem meglepő
ercdmt;ny az, hogy a jelszavak között a legszívósabbak a zsidók
ellen forgalomba hozottak: a szerctetet hirdető népek között
e.;ak a gyülölet állandó. Akad közöttünk is itt-ott romlott szív,
melyhcn gyülölet, még pedig tisztára zsidógyülölet lobog. Szánalmas tulajdonosaikat az itt közölt jelszavak sorozata talán gondolkodóba ejti és nem trágyáznak oly mezőt, amely nélkülük
is bőven termi a dudvát.

A l\L\GYAR ORSZÁGGYŰLÉS JELENLEGI ÉS
A.ZELÖrr'l.'I ZSIDÓ TAGJAI.

.Az 1867. éYi XVII. L-ez. életbclépte óta most tizenkettedszer (az 1848-iki törvényeké óta tizenötödször) összehívott magyar országgyülés képviselöh:izúnak huszonegy tngj:t
zsidö. A volt huszonhat, ntlamint a meghalt ötöt számít,·a
('ddig 4ti zsidó tagjn, volt a képvisclöhiznak. A mostaniak
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Aladár, dr. Sáah ::\Iano' S · t . ·
. ,
,
o
~
,
za man
).fór, dr. Sz~nyog Mrhaly es dr. Visontai Soma. Alkotmánypárt i:
dr. )Iarkbrelt Gyula. Demokmtcík: dr. Bródy Ernő. dr. Leitner
Adolf és dr. Vázsanyi Vilmos. Ujjcíszervezett 'szocziálista:
Mezöfi Vilmo~. Pártonlcivüli: Sándor Pál, kinek kilételével a
többi 20 képviselő koaliczionális eredetének konzehencziájánál
fogva kormánypárti.
Volt képviselök: Árányi :Jiiksa, Beck )Iarczel, dr. Chorin
Ferencz, Dézsi Géza, Heltai Ferencz, dr. Jellinek Arthur,
dr. Manclel Pál, felsőgallói Mende Bódog. ~Iezei Ernő, dr. )Iezei
)Iór, dr. Nagy , Sándor (Megyaszó), dr. Nemes Zsigmond,
dr. Neumann Armin, Révai Mór, dr. Rosenberg Gyilla,
dr. Sc'tmuel Lázár, Sváb Károly, Y észi József, Weisz Berthold
és ujpesti \V olfner Tivadar.
Meghaltak: Horn Ede 1875 novemberben úgyis rnint a
\V enekheim-kabinetben báró Sim onyi Lajos földmívelés-, iparés kereskedelemügyi m. kir. miniszternek államtitkára; \Y abrmann ~fór 1892 nov. 26-án lí.gyis mint a pénzügyi bizottság
elnöke; dr. erényi Ulimann Sc'mclor 1897 július 31-én Isohlben ; dr. ~ eményi Ambrus a pénzügyi bizottság előadója
1904 deczemberben és megyeri Krausz Lajos 1905 áprilisban.
A főrendek házának ez idő szerint is öt a zsidó tagja:
dr. Chorin Ferencz, Hatvany-Deutsch Sándor, Korufeld
Zsigmond ormoeli Ormódv Vilmos és Sváb Károly. Elhunytn.k': dr. Hirschler Ignúcz• (1891) a magyarországi és erdélyi
zsidók 1868. évi kongresszusának egy kori elnöke; báró kisteleki
Lévai Henrik, aki még zsidó kaniban neveztetett ki és 1906
január 6-án Bródy Zsigmond.
Dr. Ch01·in és Sváb még mint kép>iselők szárníttatl"án i
lllindeddig mindössze 52 tagja van, illetve volt a magyar
országgyülésnek, ahol \Yaln·mann Mór volt a legelőszö: ~e~
választott és egy évnél tovább egyetlen . zsidó k('pnse~~·
clL. n·1rschl er Ignácz pet1"Ig a f"oren(lek h'lzának
ll'gelőszor
'
kincvezett és cayideia egyetlen zsidó tagja.
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ten~n Yeghczntt ve tkőzéReket , öltözkiid.éseket? A mult 1905.
(~·l'i áprilisi fü zet 117. lapján Horváth Józsefet, akit akkor

.Megyaszón , az idén M arostíjn'tron Y:ilaszt ottak meg, aki azonbau már akkor kikeresztelkedei t Yolt, én is zsidónak tekint ettem és mint zsidót kimu tn,ttam még, amit véghctetlenül
sajnálok ; mert nem b írom eléggé rosszaini azok felfogását,
kik a zsidóság renegátjait »származásuknál fogva« folyton a
zsidóság részérc úgyRzól ván vindil~álgatják. Vallási felfogásunk
szcrín t állhat is, áll is. h ogy N1!'1 "Nilt!' Ntoillt! '!:l S:v ~N, de társadalmilüg ez meg nem állha t. Aki a velünk való közösséget
felbontja, arról mondjunk le. Hadd hulljon a férgese!
Aki fennemlítettekre vonatkozó életrajzi adatok iránt
érdeklődik. annak a dr. Fab ró Henrik és dr. U j laki József
szerkesztette Sturm-féle Országgyülési Almanach ajánlható,
mely legutóbb jelen füzettel egyidejüleg jelent meg és 5 koronáért mindenütt kapható.
Budctpest.
VADÁsz EDE.
TÁRSADALMI SZEMLE.
Az alkotmányos viszonyok helyreálltával felekezetünk
kebelében is újra megmozdultak az erők és megszólaltak a
községkerületi elnökök. A jelen füzetünk élén közölt Ernlékimt mint villamos reflektor világit reá felekezeti ügyeinkre
és erős fényénél együtt látjuk bajainkat és kútforrásait.
Pártok és személyek teljesen háttérbe szorulnak, helyükbe az
utolsó négy évtized tényei lépnek és beszélnek oly meggyőző
erővel, a milyennel csak a tények tudnak beszélni. Felekezetünk sorsába beavatottak is megdöbbenve szemlélik azt a
képet, melyet a hazai jogtörténet ecsetje fest eléjük. A z~icl.~
ság történeti lelkiismeretének érczes hangját halljuk, m1d01~
az Emlékirat a saját multunkból és az összzsidóság jelenlegi
helyzetéből merített tényekkel bizonyítja, mondhatjuk konstatálja, hogy a zsidóság az egész világon csupán egyetlenegy
felekezetét alkot és mást a világtörténet nem ismer. Ez oly
igaz, hogy a hazai kétfelekezet hirdetői ugyanezt vallják a
határainkon kívül lakó zsidókról.

255
Az Emlékirat egyéb pontol-on ·
t·
.
. N.
~
lS a Iszta Igazsácrot l
borítja k1.
mcs veszve a szebb ]·öv"\
'
"' ~om,
'll
. o )e vetett remén;· ott
hol nyomorusagos a apotok közepette il , 1 . k . _
. , ·
cr hol a köznapi érdek felé 'l
J o )je tll hang ~zolai
1
lllC'o,
.. ,
.
Y magasan emelkedik a felekezet kozercleke. Nmcs veszve _ a ·,,. 1b .
, ,
:
b, • ,
' re ol) a11apot helneállliasa ut,m -- a ekes megegyezéshe vetett
, ..
ott hol a sérelmeket minden haraa és
rde~l en} sem
'
.
.
'"
szenve e y nélkül
h
tárja fel a meleg sz1vvel párosult hiclea el
.
k l
o
me, ogy azok
orvosolható
egyenek.
' ·

*
A z orosz
/, _
. . birodalom lázát az uralkodó körök alk ot m,unuval
és rollhardos kölcsönnel lelohasztotta'k e's a verenO'zese
, . · . ·k·
J
melyekhez foghatót a zsidó történet alicro isme1·, nle gszun
~. t ek..
Az új alkotmány a zsidók jogi helyzetét nem szabályozta tisztán, de a cselekvő és szenvedő vilasztójogot megadta nekik
és remélhető, hogy ezen biztató kezdet után az emanczipáczió
nem fog sokáig késni. A birodalmi duma (képviselőhúz) az
emancZipaczw mellett nyilatkozott és nem képzelhető, hogy a
czári kormány örökre elzárkózhassék hat millióból álló. általa
külön nemzetnek deklarált nép egyenjogúságának elismerésétől.
A duma-választásban a zsidók élénk részt vettek és
15 zsidó került a dumába. Ezek közül öt czionista, kiknek
müködéséhez a czionisták nagy reményeket füznek. Rogy milyenek ezek a remények, a távolból nem tudhatók és nem is érthetők. Semmi esetre sem vonatkozhatnak a Palesztinába való
bevándorlásra, hisz nem képzelhető, hogy az orosz birotlalom
Palosztinát a töröktől a zsidók számára vegye el. Akármint
legyen, elég teendő marad számukra, mert a zsidók gazdasá~i
helyzete az orosz birodalomban tarthatatlan és a kivánJorlás
a legmerészebb feltevéseket meghaladó arányokat öltött és a
népvándorlás jellegét mutatja.
Az éhség kergeti az embereket ősidő,k óta, amint hogy
a bibliának egyik stílbeli fonlulata : Es éhség volt az
országban. A zsidókat az ókortól a jelenkorig a kiül<Wzé;
mellett a kenvér kerrrette mindicr más és más hazába. Ez a
J
a
a
A 1.
"~skényszer nehezedik az orosz és lengyel zsidóságra.
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a mdY n. mi szempontunkból a meg nem oldás,ül üzono:>. :\Lír

~ Tisz<"t-kormány azt vallotta, hogy a teljes ~·t>grehajtás, teh:it
~z egyházi és iskolai terheknek az állam részéről raló :itvétde,

neDl czélszeríí és hogy csak a ürg()s szükségletek elégíttt'><~enek
ki. Ilyen pl. az egyházi tagok adóterhcin való könnyítés s
hasonló. Ezen czimek alatt a két protestáns egyháznak évi
három millió külön segélyt igért junius 20-án gróf Apponyi
.Albert kultuszminiszter. Az ügy ezzel egyelőre el van döntve,
roert a protestáns vezető körök »egyelőre « meg vannak elégedve.
::\li, mint más alkalmakkor több izben kifejeztük, szivből kívánjuk, hogy minden felekezet bolcloguljon. De nehéz abba
belenyugodni, hogy a felekezetközi ügyek nlinden alkalomkor
oly mesterkélten kieszelt módon oldatnak meg, hogy n. jogegyenlőség fentartásának látszn.ta mellett ami felekezetünk más nevében nem szálhatunk- kinulláztatik. Jelenleg hasonló
eset forog fenn. Nincs felekezet a világon, a mely oly cgyh:hi
adóterhet visel, mint a hazai zsidóság, különösen a kisebb
községekben. Ezek nem részesülnek az állam jótéteményeiben,
mert ... Ki tudná azt megmondani miért mert?

*

A magyar clelegáczió tagjait Bécsben a magyar húz előtt
<t »bécsi nép« inzultálta. A felháborodás méltán órüísi hullámokat vetett, hisz a testvérállam hivatalos képviselőit és eg ·zersmincl a venelégjogot sértették meg. De a gyülölet erc!letére senkisem gonelol már vissza. Ugyanaz a nép tüntetett a
magyarak ellen, melynek vezérét az egyetemi ifjuság egy izhen
táviratban iühözölte. Akkor is szidta már a »zsidó-magyarok«-at,
de ebből nálunk csak a felét, a zsidót vették komolyan, telHít
jövel Lueger. J er, pajtás, a keblemre. A gyülölet az~nba~1 ~
szeretet világában az egyetlen: a mi őszinte és termeszeten~~l
fagya egyre nő: a kiszabadított bestia nem nézi: hogy. kit
mar. A bécsi eset végre talán felnyitja núlunk .mmdenkmek
a zemét ' kit a \:",]
o-,.ülölet rnéab nem rcrt meg telJes vaksággal
, ;
,
é ikerül mé(]' iLlejekarán az erkölcsöt Yégleg kipuszhto mercr.,t k'l re t 111. ncmzctiin
o
k- teste'JJO"l • H a erre J'ntő például szolgál
"''
.
. . besha
· l't'
. kkor nem volt nuna b~~C";t· k-ercsztény-szocziáh->
1 as, .1
1
len hn~zou nélkiÚ Yaló .
li

ADALÉ KOK AZ ÓBUDAI RITKÖZS}:(l ÉS CHE _ • _ ..
·
'RAK T()RIT:SETÉHEZ.

TCDOJ\IANY.

Két tóra a főrabbi béth hamiili·ásJ.ában
. b'k
h. .
van, me1yek U"Yan
:a Bachunm 1 urc ohm tulajdonát képezik de
. ·t h' "·.
,
.
'
azer
azkara
:alkalm á val mas egy letek rs ol vasnak belőlLik Kett- t • ..
,
, ,
·
o a e11 Imaházban van, a h ol a t el bealitavai reg"eli il'.lil!'-im't. ·a .,b
,
.
,
"'
a es 1 eJe en
tórafelolvasast ts vegeznek. Egy a le"kisebb _ rllít'l , ..
, ,
,
"'
a o ag ~'1unz
rabbi kezerrasa, sul}~a 30 dk.g., a pergam. magassága 11 ern. az
írásé 9'2 cm. -: me? most lS a chevra kadisa őrzött kincsét
képezi és csak ts Szrmchath tórakor van használatban, arnikor
a főrabbi nyitja meg vele a :-Tt:p:-1-t.
2.

ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS CHEVRAK
TÖRTÉNETÉHEZ.
(Folytatás.)

') U. m. Boszkovitz, Reusz és Tótisz-féle.
•) Szerintem a mostani Aron bakódes elnevezés csak kegyelet lehet.
:Mert ha a zsinag. Aron bakódes rendeltetésre nézve ugyanaz, mint a
szentélyé, de alak és szerkesztésre nézve egészen más. Mig az utóbbi
hasonlított téglaalakú ládához P"'~. amire fönt fedelet mo::~ illesztettek,
addig az előbbi oldalt nyilik ajtó által.

n;ro.

De daczára a ritka nagy szárnú tóratekercsnek mé"sem találtam 27-nél több feliratos köpenyt és ezek is. e;y
részének kivételével, bizony értékre nézve aránylag a függönyök
m.ögött állanak.
3.

;,·;n ··~o. Tóratekercset 40-et találtam hitközségemben.

Hitközségemben, úgy mint más nagy multtal bíró hitközségekben, több Béth hamidrás, 1) valamint kis imaház létezett,
ahol a hivek naponta összegyültek Beszélik, hogy a »régi jó
időben« a hires Goldberger-féle kékfestő-gyárban volt egy
olyan kis imaház, ahol mind az izr. munkások kellő időben
félbenhagyták munkájukat és imára gyülekeztek.
Természetes tehát, hogy ilyen kis imahelyeken még tóra
is volt, akár több példányban is, valamint egyéb zsinagógai
szerelvény. De midőn a változott vallási élet következtében
említett helyiségek fölöslegessé váltak és megszüntek, a tóratekercsek, valamint egyéb utensiliák egynéhány kivételével a
főternplomba kerültek.
Igy van most 33 különböző nagyságú, irású, értékű és
szá-rmazású tórapéldány a zsinagóga frigyszekrényében, 2) kettő
pedig a Zichy-u. hittanodában, ahol szombat és ünnepnapon
d. e. az ifjuság számára istentisztelet tartatik a hitoktatók
funkczionálása és vezetése mellett, akik felváltva beszédet is
tartanak.
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:"1:;)~.

A tórához szi.i.kséges göngyölő szalagok közt csak négyen
van felírás. 1 )
Sokkal kedvezőbb az ezüst szerelvények állománya, akár
szám, kor, érték, müvészi kivitelre nézve, ha néha a feliratok
hiányoznak is.
Ily müvészi értékkel bír egy 31 dgr. súlyú tálcza csupán
1708 felírássaL Ki adta és mily czélból, ismeretlen.
Ugyszintén egy betü és szám nélküli 528'5 dgr. súlyú
·ezüst mosdóeszköz a kohaniták számára egy névtelen nemesszivüségét dicséri. Mondják, a templom előcsarnokában talúlták.
mikor a kohaniták áldCtsmondásra készültek, de az adakozó
kilétét máig sem tudták kipuhatolni.
4.

Öt tóratekercs hengerfáin és kerekein felírásos értékes
ezüstlemezeket találtam.
5. lt'1~p;,

·t,:.

Dísztornyocskák különböző alakbmr, csönget~ükkel is, a
hengerfák felsőrészére helyeztetnek el, van koronas alakú is,
összesen 14. A legnehezebb 490 dgr., a legkönnyebb 15 dgr.,

-

de 5 ön sem betli sem szám nincsen.

'

' ) A. most oly dédelgetett 111 p~ jelvény
nyeken néhány kivételével nem látható.

t az összes sz. szerelvé-

li*

2 o

ADA LÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS CHEVR .Í.K TÖRTÉHTÉHEZ .

6. j'"~ .

Y.

Tóran;rt van ll , de 2 névtelen. Lánczczal illesztik a
hcngerfúkra a tóra mellsd oldalán. A legkisebb 16 dgr.

(1830) p~S

7. , ..

(1831)

Tóramutató, kézalakú nyitott mutatóujjal, szintén lánczczal illesztetik a hengerfúra, van 22, de ll-en semmi írás ;
a legkisebb 7 dgr.

.s N:.pn .tp "iil'l s,N-;::

Y I.

·,~ i~· -vss-~ ~o,.

(183 6)

Kehely van külön bö ző alakú és nagyságú, még kancsóféle
fedéllel is. Remek ötvösmunka.

IX.
<1854)

"l''iii n:ttJ.:~ S::·J ·~ 1n~t~N1 ·vp,.., :·S ·.: ; :i

x.

Persely, szelencze, gyUjtöcsésze különféle czélra nemcsak
a különböző ötvösök remekelését, hanem az adakozó nemeslelküségét is fennen hirdeti.
10.

K arosgyertyatartók, melyek csak időlegesen használtatnak találtam :
Bronzból két ötkarosat, melyek hétköznapon csak körülmetélés alkalmával gyujtatnak fel.
Bronzból 8 karos ;,- ,;~ felméter magasságu, rajta van
n -~1 - r ~:; , természetes csak ;,:;;n-kor van haszn álatban.
E gy ezüst, karosat minclen felírás nélkül.
Egy nagyot ezüstből ötkarosat, amit csak iiitl-kor felgyujtanak
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A héber feliratok magyarázatai.
~. l'1.ll'1:l=Tómköpeny.

Az I. sz. a. értékes tóraköpeny; hímzése művészies. Adakozója ·apósa a XI. sz. a. n:J·o adományozójának r•·:1p S·et tmyja.
NS•.:l-nek, Boszkovitz H. feleségének, úgyszintén Kunitz :\I. L.
a pesti keresk kórház és az izr. vakokintézete alapítójúnak,
valamint Kunitz \Volfnak és Kunitz M. H.-nak, aki atyja
W ei sz Berthold anyjának.
A IV. sz. a. pn gabaj, gazdag ember volt. Sógora Bergel
Dávid, nagybátyja Bergel Lajosnak Pesten. Alapítv{myt tett
szegény rokonai kiházasítására. Rokonsú.gban volt a Jassovitz
és Zerkovitz családdal.
Az V. sz. a. a XVIII. sz. a. értékes függönynek adományozúja.
A VI. sz. a. atyja a Rust és Müller czég egyik fönök~nek.
Felesége, lánya volt Ho litsch Wolinak és nővére Hohtsch
Baruch, Lipót és M. J.-nek. Az utóbbi nagyatyja budai Goldberger Imrének.
A VII. és VIII. sz. a. a Bachurim B. Ch. egyleté.
A IX. sz. a. veje Mesztetitsch Mózesnek, a pesti kiizsé~
volt iegyzőjének.

!!ill

BATU J. LIPÓT.

A :S::. '>Z. a. fia Bo~zkoritz Hirsnek, 1h·ér e Bo!<zko,itz ::\I.
L.-nek. unokate'itvére Ro-.zkoYiiz "'imonnuk, unokája Kunitz
Di'l'idnak é" így rokona \ Y(•isz Bertholdn ak
A XI. sz. a. apósa Grosz J úzsef sz. -fő-városi és hi tk. pénztárosn~ k.

A. X II. sz. u. "'~gornúje L övenstein B. föv. pénztárosnak
€-; így rokona a Párisi Xag:-áruház. ::\Iagyar Xagyáruház (Goldbergen~k) tulaj<lonosainak.
A .XIV. sz. a. egy i<leig a hi t k. és Ch. K. elnöke volt. Elnök~ége alatt választatott meg főrabbin ak a tisz abői r. Hirsch.
aki innen Prág<iba. későbben H a mburgba került förahhinak:
A XY. sz. a. unokája a 113 é1·es koráhan nagy tiszteletben
lile~ halt A uspitz .Jakabnak. X agybá tyja a nagyváradi Reiszman
spirituszgy{tr osnak ; aki ott takarékpénztári igazgató, valamint
h itk. elnök is volt. Az adományozó azonkívül apósa volt a
pe-, ti tipitzer .Techezkelnek és így a humorista Saphir ::\1.-mel
sógor ságban volt.
Á XYI. sz. a. sapkás volt és apósa Lövenstein B. főr.
pénztárosnak
A XYIII. sz. a. többszörös háztulajdonos, volt hitk. pénztáros, jelenleg buzgó előljárásági tag. Hirsch rabbi, valamint
a b. GolcllJerger család barátai.
A XXI. sz. a Bachurim B. Ch. egyleté.
A XXII. sz. a. elhalt kis fiuk emlékére felajánlották a
szüWk a Hittantanodának
A XXIII. sz. a. hasonló ezéiból kis lányuk emlékére
ajánlották fel.
A XXIV. a Bachurim B. Ch. egyleté.
.A XX V. és XX VI. sz. a. két értékes, csak kiilönböző
czímü tóraköpeny er;y adományozótóL Rokona Finaly Henri~
kolozsrári egyetemi tanárnak, veje Eliasz Ede érdemes előljáról
tagnak és sógora Eliász Samu hitk. pénztárosnak
.A XXYII. sz. a. értékes ajándék a B. B. Ch. egylet
rPszérc. V endé~lös .Pesten; szerzöje az »Első magyar szakácskiiuyvnek Yallásos iu. háztartások számára.« Het·cz Rafael R.-né.
.). ':'101:!-Szalag.

A l. sz. a. azonos a 2/lll. sz. a. adakozójávaL
.Az II. sz. a. felesége a 2 XIII. felajánló gabbajnak.

4. i:"ö~ r·:-Renyerfa.
.Az I. sz. a. II, 6. sz. a. értéke" tóraköpenyt atlományozntt a
Tóráj(thoz. Sajnálatomra a ::·!:-t jelző pontocskák elmo~,ícltak
múr és így n em Toltam képes hat:'u·ozott énzámot megállapítani.
A II. sz. a. rokonságban >an a 2 'XII :S:.\"'1. sz. a. adakozókkaL X agyatyja a gazdag, előkelő Sachsnak, kinek sógornője szül. S chvm·cz Eveline, aki lánya Schill M. Hani lányúnak
és unok ahuga Schill Salamon szemináriumi tanárnak.
A III. sz. Binét J akab rabbiülnök és u hires nyitrai
B in ét J echezkelnek atyja.
Senak J ekusziel atyja a Senaug és Hecht ezé g e~yik
főnökének.

.A XI\. Háztulajdonos. chen·a gabaj 'I"Olt. Fi'l'ére .Jakab
Zimmelnek: aki nagybátyja Röszler fM. bírónak . .A felints úgy a
fenti. mint az alsó hengerfa kerekén van.
' A \. sz. a. csak az egyik hengm·fa kerekén.

5. tvilp '~:l-dísztorony.
.Az I. sz. a. gyermekei a III. sz. i1:l"'!: adakozának. Rokonvan a rabbi Budaspitz és Holits családdal.
sá"ban
0
E lt'ilp ·S, elüt a rendestől, rni'l"el ez tulajJonképen egy
korona, melybe két disztornyocska •an illeszt>e. Remek ötvösmunka. Súlya 490 dkg. ezüst.
A II. sz. a. név és szám nélkül. Hasonlít az előbbihez, csakho".}' könnyebb súlva 428 dkg. Köztudomású, hogy Blau l\L-nek
b
'
"
.
f l
elkeseredett, hosszú pöre volt egyik rokonával. Ez annpra e iz<ratta mé" ÜO'.}'YédJ'ét is hO".}' ez kifakadva oda vágta a peresó
b
ó
,
b
k'
T l
kedö rokonoknak: Szegény :Mózes! énnekem csak et ZSil ov~
. t'ezm· va1'o perem, h u't te szeO'e'nv'
van elm
o J • • • • .A vesztes ,fel,
az említett Blau el lett ítélve az említett névtelen adomany
'
felajánlásáru.
.
"T
'
.J..' ag l er ábrahám pes ü· nagyk·eresk ed"o, a Rombach-utczal
t emplom ti~ztelt gabaja néhány ev
, el"tt
o
l'lye nt adom·mvozott
az említett templomnak. N. A. mask'T'
-u on11en veje Pohtzer
,
,. t a,..,n
cr ak a mult szazad, .
D avidnak
óbudai tekintélyes I. e1"1''
o J3.r0l
k
b an, aki megint veje volt a pozsonyi. OPPenheim B.-ne -. a
L

,

L

T

"N:!'~

'

•

•

•

ő'' k
szerz JCne .
tul ·l ít képezi
A III. és IV. sz. a. a Bachurim B. Ch.
aJt on<
.

B.l ró ,J. LJrör.

.iz Y. sz. a. adakozó me:;tcr~égro nézve kékfestő volt. l'::l'~ll

l~t'Yú ti.a a XVIII. sz. a. fiiggönytulajuonosnak Fanni lány~t

•\ron fia pedig Re usz Hirsnck Leonora nevű lányát, Reusz IGrol;
nővérét vette feleségül. NőYére H<ichel anyja Stern Sámuelnek
aki egyideig a hitk
alelnöke volt, az m1;,; ;,m;~ 'tti;N.nak

p;-

jrlenleg is elnöke, akinek felesége az ób. Rottenstein jegydznek Mathild ne\'ű lánya és így nagybátyja nemcsak Bródy
Adélnek, néhai Bródy Zsigmond főrendiházi tag boldogemlékli
feleségének, hanem Hevesi Ödön a Hazai takarékpénztár igazgatójának, valamint Hevesi L. hírlapírónak is.
A IT s;;:. a. remek :filigrán munka.
..i YII. sz. a. unokája a Kurtakesziröl származó Habern
)Iayernek.
A \.TIII. sz. a. az c1p~ •~t~;N
A IX. sz. a. pedig a ;,;1;,; .1m;~ tulajdonát képezi.
6'. j"'':l-mellvért.
Az I. sz. a. a legrégibb szer elvény; gyönyörü ötvösmunka.
A II. sz. a. Nas Abramot a III. sz. J'IY1i:l nemes adományozóját örökíti meg.
A III. sz. a. Spitz Hirs ükapja Spitzer Baruchnak, aki
nagyatyja Bichler Czilli úrhölgynek, N eurnau Simon nemeslelkű
feleségének Pesten. Grán Blimele nagyanyja Jasszovitz Mór
föv. esküdtnek a Tornoczi Bárány vejének.
A IV. sz. a. filigrán munka.
Az y·. sz. a. Mattersdorf Mayer :fia M. Salamon iskolaatyának, kinek jelenlétében a »nemzeti iskola« rendeltetésének
átadatott. 1791 V /5. sz. és 1792 II /12. az iskola körül szerzett
érdeme elismeréseü! magas rendelettel az izr. hitk elöljáróság
belső tanács tagjának neveztetik ki és ezen minőségben az első
esküdt után az első szék őt illette. « ') Fivére "\Vahrmann Izrael
a pesti első rabbinak, rokona W. Mór orsz. képviselönek, W.
Salamon Óbuda híres fökántorának, \Vahrmann René, férj. Fay
Bélánénak ":T'S S::l'C egyideig alelnöke volt a hitközségnek; a
Lázárovics családnak őse.
Gr án József köpenyt is adott.
') Berger J. Lipót, Az óbudai izr. hitk. iskolájának monographiája. A magy. zsidófelekezet és polg. iskaláinak monographiája gyüj·
teményében I. 248.

\P.ILI::hOK Ali ÓBUD.H

IUTKÜZ~ÉG

·l,; CHCY!\ÁK TÖHTÜETÜ!EZ.

27.3

SaJnos, a tóraYérten. l evő de~alógusun felületes_,é.,. ki.i,'etkeztöhen, ":'l' NS helyett i' :1~'J;•i N'-t olvashatunk. 1) "
.A. YI. sz. a. azonos az 5 /Y. sz. a. dísztorn.} okat adornányozúval.
.A VII. és VIII. és 8. sz. a. az ~~p~ 't!';N-é. De Itt is
ulint a V. ~z. a. dekalógusban, hiányzik a ' W NS és helyett~
.ill ,i1iii11t'i1 N'? és :'lttl)l•1 NS, tehát l l ige volna.
A IX. sz. a. azonos azzal, aki 3 (VII. sz. a. értékes dísztornyot adomúnyozta.
7. i'- Jiutat ó.
Az I. és II. sz. a. a ;,;1::; :'liit~ tulajdona.
A III. és V. sz. a. az '"~P~ •c•:N tulajdona.
A IV. sz. a Cirl Amsterdam anyja Lövenstein B. föv.
pénztárosnak Kopel :fivére Gitelnek, aki anyjaKohn .Arnoldnak,
több főv. emberbaráti, >alamint felekezeti intézmények önzetlen elöljárójának és hathatós támogatójúnak és így rokona
Zsongeri S. dr. tanférfiunak
A VI. sz. a. 3 gabaj két díszes gyertyatartót is ajCmlott
fel az W11p!1 p·.N elé.
A VII. a Bachurim B. Ch. egyleté.
A VIII. Béthamidrasa is volt a má.r többször említett
nemes adakozónak
A X. sz. a. neves atyja Reusz K.-nak, a pesti Chen·a
Kaclisa néhai elnökének.
A. XI. sz. a Kunitz M. H. nagy jóltevője az óbudai
Chevra Raclisának
Perlgrund Kaufman apósa volt a népszerü Rottfeld Sal.
dr. orvosnak Utóbbinak atyja Eibenschitz községnek alkalmazottja volt. R. orvos előszeretettel szokta említeni, hogy "
Barmiczvá charifuszja: p~·~c· p ~o~· ·;~t~ volt. Fia Lajos, Liszt
Ferencznek tehetséges tanítványa volt. most Edinburghbau neves
virtuóz.

6. oi:: :·n.J-kl'lirty.
Az l. sz. a. csak a körülmetélés alkalmúYal hasznCtltatik.
A IV. sz. a. remek kancsc\ födeién rniin;szies kivitelü
,
') A X em ze ti l\Iúzeumban Y. szoba, ll szekrényben iir~znek _e:!Y
turavértet, hajdan a J,. szt. ~liklús
tulajdona. tthol a tlekalugushol ·l,

p;-;

lllondcl négy ige 2., 3., 4. és i). hiányzik.
)!agyar-Zsidó Szemle. I9u6. III. Füzet.

l~
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Joyaggal lóh:íton; na 0<n·on értékes. A »Pótlások«-b"n
J
"
majd
tiihhet.
Az Y. sz. a. Engd Goldherger Ferencznek egyik fivére.
,
Es í~y nagyb_átyja Yets (Xeuchlosz) Jakab volt d.-szenlabelyi
rabbmak, akmek lánya megint a pesti főrabbi dr. Kobn
Sámuelnek édesanyja volt.
A YI. sz. a. Vörösvári Z. ükapja a Finaliéknek.
A YII. sz. a. hitk. elnök volt a templom építésekor.
A X. sz. a. a már többször említett Totisnak rokona.
Semm volt talmudtanítványa a pesti b. e. Pollak L. rabbinak.
Későbben Amerikába rnent, hol katonai törzsorvos lett, azután
pedig gyógyszerész.
A XIII. ~~- a. a Galitzenstein papü·kereskedő őse és így
rokona néhai Osterreicher rabbiülnöknek, ki a szeminárum
vezérlő- és vizsgálóbizottsági tagja volt.
A XIV. sz. a. Bogdán, máski.Uönben J onás szintén a
Goldbergerék családjához tartozik.
A XV. sz. a. az 01p~ 'lt'~N egyleté; úgyszintén
A XYI. sz. a. is.
A XVII. sz. a. díszes ötvösmunka. Az említett Spitalsdoctor:
kerületünk volt vezérférfia a már említett emberbarát, dr. Tatay
Adolf. Az ünnepelt Gattein J. jelenleg hitközségünk itljl1b~·
legöregebb férfia - 97 éYes. Sok éven át a hitk. és pii nemeslelkü, tradiczionális szellemü, valamint konzervatív életü, közkedvelt alelnöke volt, aki, míg csak lábai bírták, bokros
teendői daczára naponta reggel-este ott volt a templom láto·
gatói közt. Ö volt kerü!etünk első izr. vall. városi eskücltje,
ahol ténykedése a zsidó névnek tiszteletet és becsületet szerzett, mi>el 0'1;1.!' otttS :·m~N:l pi:l1~' ''.1. Máskülönben apósa hitk.
tisztb. válaszimányi tagjának, az ismert dr. Rakonitz J\Iórnak, .
aki megint apósa dr. Mittelmann B. hitk. buzgó előljárósCtgi
tagnak
.
A XVIII. sz. a. rendkívül értékes ajándéka a b. Goldberger testvéreknek az anyjuk ~mlékére. Ki az, aki e jóltévők
neveit nem ismeri?
A XIX. sz. a. gazdag bornagykereskedő, hitk. kiváló
talmud-tm1ósa, Abliz. 1 )
' ) Dr. -\Vellesz, nagybittsei főrabbi ezerint: Abliz uem egyéb, roint
zsargonizáJ t korcs O;'!·:N = S·.:::N = ;S·::N = 1•S::N gyermeke.

A!lALÉKOK AZ ÓBUDAI IIITKÖZSÍ:G í;,_ CUEYRÁK TÖRTÉSETÍ:I!EZ,
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9. ·;:Sp ;'!;:~,;-szelencze, persely.
Az I. sz. a. a ~egrégibb és a pn tulajdona.
A II. s~. -~· L;; j~ t:r~N~ n agya ty ja lY aitzner Ko pel és
Gümpelnek, aki tobbszor adományozott", hitk. elnök volt Hir~ch
rabbi megválasztatásako.r.
Az V_._ sz. a. iN-~ ?"'::N atyja G.•József, l\Iendl, Hirs és
Feiselnek. Ukapja a már említett Stern Mihálynénak
A VI. sz. a. iP :~•S ;'!!.!'~ nagyatyja S_tern Mih:ílynak. a
hosszú éveken át népszerü ~itk. elnöknek; .,Jmv .1!.!'~ nagyatyja
Reuss Károlynak; t•~·,N;, ~.,N~1 atyja a többször említett adományozó S1N"'i:l férj. Müllernének.
A VII. sz. a. r~'11NpoN:: !.!•-;, ·:~~ hitk. elnök, apósa Boskovitz J. L.-nek, az országosan ismert nagykereskedő és emberbarútnak, mert míg bírta, iskolát tartott fenn. Késöbb Pesten is
elnöke volt a községnek, ele azután tönkre ment. Óhudán
temettetett el. A közhit szerint bécsi nagykereskedő voltakor
n királylyal kikeesikázott volna magyar díszruhában. Az ü
elnöksége alatt kezdték építeni a pesti hires dohúny-utczai
z8inagógát.
A VIII. sz. a. Brandiz azonos Breitnerrel és így üleatyja
Breitner Zsigm. L. a pesti hitközség, valamint türsadalmi életünk kimagasló férfiának. A nemeslelkü Eikeli sz<izegyrehány
éves lett és anyja volt Lázárovits hitk. alelnöknek
A· IX. sz. a. remek gyi.ijtőpersely a »Szegény lányok
kiházasítetsi egyleté«, rnely 1803. alakult.
A X. sz. a. )"i:llt' '•~·~!.!' őse Spitzer Baruchnak, akinek
egyik leúnya a közismert jószin:i özv. Bichlerné, a másik pedig
sógornője Stern Ábrisnak a pesti hitk. érdemes isk. igazgatójának.
'
Helisau azonos Schauengellel.
A XI. sz. ·a. Bogelán már előfordult rnint aclom{myoz,;,
Goldbergerélc rokona.
.
A XV. sz. a. 01pr.: '!.!';N egyleté, adományozó W aitzner U.
hltk. elnök stb.
A. XVII. sz. a. remek tartó az ,,.MN használatáro, az
adományocZól C neYeiro
. "l DUl]<. l lllaS
' l!Clyen.
.
A. XYJII. sz. a. szintén. mint a felírás mutatJa, az ;~·rN
SZánJára szolgál és pedi()' az előimádkozó használatára, d<> furc,;a,
o

l~
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hogy a szelencze fedelén az iit>·ös remekelését dicséri az hog
.
.t
.
'
Y egy
pogn~! ~~ :n:. a szárnyas Amor, tegez a hátán, az egyik lábáY~l ko~zor!lkovet hajtva, azon nyilat hegyesít. Ami a mellett
bizonyit, hogy a szelencze eredetileg nem készült )1"'i1N ctvr.,.
nak. ::\Iiért vették hát ezt a gabóim a :1p'i>: részére?
.
. A XIX. sz. a. Amsterdam J. Lövenstein B.-nek, \Veiss J.
pechg dr. Rakonitz M.-nek nagybátyja.
A XX. sz. a. a ,pn-é, szintén az előimádkozónak Ethrog
használatára. Rendeltetését, czélját egy héber beti.i. sem árulja
el. De a födelen látható egy herczegi pár, amint térdel mennyei
látomás ·előtt és ez a felirata: Dei gratia ...
A XXI. XXII.. , és XXIII. sz. a. Bachurim B. Cholim
egyleté, különböző czélokra. Erről és a nevekről majd később.

10. Ketros gyedyaturtó.
gyönyörű munka, magas, melylyel Mivmegnyitják.
Stern P. S. a már említett többszörös alelnök, Bródy
Adél és Hevesiélc nagybátyja.
D eutsch Dávid a » ::\Iintafőiskolának« derék tanítója,
kinek vezetése mellett 1847 decz. 12-én - ;,;,;n l"':lW - tartották először az iskola mindkét nembeli növendékei karénekre
betanított ünnepélyes istentiszteleti.i.ket.l) 1869-ben, midőn az
iskola megszünt, kereskedő lett, de azért mégis több tiszteletbeli állást töltött be a hitk., valamint a városnáL Bátyja a
jelenlegi Deutsch Lipótnak, a hitk.-neÍr és ,pn jószívű alelnökének.
Blau J akab b. e. érdemes alelnöke a hi tk-nek és ,pn-nak,
atyja a hitk. előkelő választmányi tagja, B. Sándornak,
apósa Klein J .•J akab, hi tk. és -p~; önzetlen elöljárójának, nagybátyja dr. Krausz J akab főv. tanár és ped. írónak
Blldapest.
BATÓ J. LrróT.

Az I. sz. a. ötkaros,

kor a

,,~p:-'1-t

AZ ÓBUDAI ZSIDÓK TÜRTÉXETÉHEZ.

A~ ápri~~s~. füzet~en az óbudai hitközség és eherrik
történetehe~ koz~lt adalekole a következő megjegyzések tétcltíre
judítanak es pedig: A 152. lapon a III. szám alat említrtt
J'1;1"1!l-re hímzett iS iiW:V/'1 NS talán még sem annnyira elvétett
1uint inkább -~zéltuda,~os valami,_ amint azt az idei janu(lri
füzet 45. lapJan emhtett, dr. Agai Adolf birtokában levő
corfui '/'1'1W »siviszin « is észrevehetni. A 153. lapon Tutisról
mesélt azon mondát pedig, mely szerint T., midőn egyik kocsisa
az országúton emelt feszület előtt elhajtván, annak nem siivegelt, azonnal visszahajtatott hazafelé és nem is ment vele
többé, mert úgymond: aki saját vallását kellően nem becsüli.
a.z mint ember sem állhatja meg helyét, tehát bizalmat nem
érdemel: az 1898 január 14-én kelt »A .Tövö« 2-ik számának
12-ik lapján olvashatni »Szilánkok-forgácsok« czím alatt az
1839 okt. l-én elhunyt Chászám Szajferról. Ezen utóbbi hivatkozás a monda tisztelt és érdemes közlöjét korántsem akarja
az »A Jövő« plágizálásával gyanusítani, a monda becsét pedig
plane emelni alkalmas. Mentől többféleképen é3 több szájból
hallani valamely azonos tanniságú mesét, antul igazabb annak
tanulsága ( doctrinája). A testvéries összetartás üdvös voltát
tanító és illusztráló hét nyíl meséjét, mely nyilak nyaláhha
kötve széttörhetlenek, egyenként azonban könnyen széttördelhetők, ki.i.lönféle egymástól messze távol országokat nem egyidejüleg lakta, egymásról tudomással sem bíró nemzetek
mondaköréböl ismerjük; tanulságát csak növeli az, hogy
J ugurtháról is, Sz va toplukról is, Dzsingiszkhánról is mesélik.
(Y. E.)
MI AZ AFIKÓ~IEX? j~~~· t l': ·~~

I.

(Folytatisa következik.)
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Valamint a babyloni, úgy a jeruzsálemi talmudban.
szllltúgy a mechilta és tószeftában az a tantétel - n;c<~ n:~n ' ) Ezen szó különféle írásmódhan fordul elő. ;~·~y!:N j~ptN i~_~ptN
~~'P'CN :~1p'CN i~'P'!:N (A.ruch :Kohut I. 232. oh!. · Xézetem sz~rJUt a
elyes írásutód . ·~"'':'>N

,

. 1;1' ":-,"
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foglaltatik l) j~~p ·o~ iiO~ii "ii~ j'"'~~~ j'~ és

ez t a tantételt
közönségesen úgy értelmezik : nem fejezik be a peszachlakomát
u tóételle1. 2)

A misna ily értelmezése mellett feltünik annak szakatlan szerkezete. Szokottabb, rövidebb és világosabb lett volna
•j'-'1p'~~::l iii:~;, J''i'tco.., j'~·; az .-;,~ . szó felesleges.
Azután. az •j~lp'o~· szó ily értelmezése mellett :li indokolása •:"l"l::lii':l :"lil::lii~ i"Pll' ~':lW• meg nem felel. Hisz az, hogy
a t:•o·~ jJ-sal tudatjuk, miszerint a peszachlakoma után a zsidók
törvénye szerint utóétel nincsen, maradását az asztaltársaságban épt'n nem biztosítja. Meglehet, hogy elmegy zsidókeresztényekhez (.ebionitakhoz, quarto-deczimánusokhoz), kik a peszachlakomát a zsidókkal egyidőben ülték és hol az utóétel eltiltva
nem volt. 3)
Feltünő i~'O'":..nak a tradiczió tekintélyével támogatott
azon magyarázata: •j~;p·o~ ~~i •;·~· j~1p·o~ zenefélét jelent,
magyarázat, mely az ·j~lp·o~· szóval sen1minemű etymologiai
összefüggésben nincsen. 4 )
Különös az is, hogy a peszachlakománál a római nagyurak
szokásait utánozták: Kemény tojáson kezclették, m~nt a rómaiak
') ':l')) tc•p •S::l::l'n; '''0 O'iiO!:l ~n001n ; 'li'Wn p'10 O'iiOO ·~'w;·•
':"!'' :"IW"!:l ~iiOOi ~n;,o~ NnS•;:,~.
•) Ezen értelmezés szerint, a két szóból ;p•oN és j~-ból összetett
.
szóban •j~• ételt jelent (Szukk. 39. l. j~'i::l::l).
•) Judenthum und Judenchristenthum von dr. Adolf H1lgenfeld,
Leipzig. 1886, 94. és 121. old. Nézetem szerint ::l'1 ezen indokolásból
következtette: iN':li:"l l::l"j~ li''ON j~ip•oN
V~W~ '::l:"l y;',; ~::l!t'i
'1ii~ o1p~: ',;:,N;l 1',;; jN::l~ o;:,•',;:, azaz, hogy ::l'1 szerint az j~iP_'ON osszetett szóban a •j~• szó ugyanannyit jelent mint >Nj~• tehát edenyt Je~ent
(Erub. 20. l. •tc•p; N;~; B. Karn. 17. l. ·:n ~-:·:ln N;~) és így a misna
értelmének :l"' indokolása tökéletesen megfelel. TudatJuk a wo•ro p-s~l,
hogy a peszach-törvény szerint a peszach-lakoma után az asztaltársasag
nem oszlik szét, együtt marad, s hogy neki is abban a társaságban keJI
maradnia -:;p:v• NSw.
•) Jerusaimi o•noo Perek X. 37. col. 2. i1~'0 ':l'1 j~1p•oN '~"<
-~· .. ~ •·o•o •:· ·: •;";'N '::l'1 t:W::l. Nézetem szerint e feJtünő kőrülmeny
• _, •
L
m ,.,"
okozta a '~'0 azon erőltetett magyarázatát: i'W~nw~w o•;::l •;·~ j:"l ~ .. •
'.:l1 ni~~;~;,; n;ocm ('!O~ 'T'N"::l,~) Ni:"! N1p~:"I'W'~i ;,',•;:,N', j:"l::l (Dr. K~hut,
Aruch Copletum I. 232. old.), mert ha i~T •;•~ értelme c•S::l •;•" 8_8 ~
'l:ll:l'ON szóban a •j~• (N;~) szó értelme szinte •S::l: akkor e két kifeJezes
köLtt az etymologiai összefüggés megvan.
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tárulás kereYete "lt k
.
Iakomájulm t, külön-kiilön
. .
n u e. mmt . , .. k
töbh bort kellett mm 'lii~i':"l i~ iS·o~>·n •.• St!!·;··~'··~- aLt o. m,ua ~'
l
' '-- ~- N" '7 ••• ,.,. ~'
(Peszachim X. 99 b.) és ez mind azért történt 'a, '' " '
.
'k
''
lbJJ hogy mea]1lUtllSS,ák·, l10gyan f ogJa sa]at hazájukban mint
b d
b
• •-iii
•;: ismét a peszachlakornát ülni és elt'ltj~ká a emberek
1
1 a
·
, . ..
•
a c~emeaét
holott a r 6mat nagyun unnepelves lakornákn 'l
o. ,
.,
tt 1)
•
a a csemege ahg
htanyzo .
.Azután a •'i::li j''1'tao~: j'N: n;w". arra h
k'
,
, ogy a ar a o~n
akár a tt•o•ra P-~ek kérdésére válaszal szolgáljon, merőben alk~l~
Jllatlan. Ug_yams a m~chilta és a peszachagada szerint a c:r:,
tehát az, ln azon typ1kus alakok között, kik a négdéle
ll ·
, .
'k
J
sze emt
irányt lcepvise1te - t:';::l ;,~·:-N - tudás és értelmisf5g tekintetében legmagasabb fokon áll, azon kérdésére: »Mit jelentsenek a bizonyságok, törvények és ítéletek. rnelyeket az örökkévaló
istenünk n:kün_k parancsolt?« válaszu! azt nyeri: »A peszachlakoma utan nmcs csemege.« Válasz, mely neki semmi feh-ilágosítást nem ad; holott ő jogosan azt várhatta, hogy az egész
peszac~szertartást megvilágosító feleletet kapjon.
Epen úgy nem felel ,neg a válasz, ha az a ~:~o·~ ·:-nek
szól (Jerusalmi szerint.) Ö azt kérdezi •nNl ,,~. mi az hoay
'
b
ma a vacsoránál minden másképen van mint máskor? és
válaszu! azt tudatják vele, hogy ma a törvény szerint nem
lesz csemege. Mi neki a kivánt felvilágosítást meg nem adja.
Annak a több neves talmudtudós részéről nyert ezen
magyarázatnak is, miszerint a j~lp•o~ iiOO!'I "iiN j'"'eO~ j'NI:I
értelme : iiO!::li n;;:,',•;, ii~S oktasd a peszachszertartásra az
r-·~o~ i'~ misnáig, azaz az egész peszachritusra, csak akkor
van értelme, ha az j'i'~Or.J i'N felelet a t:::lii-nak szól; a t:•c·e ;:lnél ez az oktatás nem érvényesíthető.

II.
Nézetem szerint ezen nusna a római keresztény-egyház
hú svéti szertartása ellen szól.
Ugyanis a Jézus által elrendelt úrvacsorának napjára
nézve 'a roma1
- · egy h,az azt a tra a·lCZlO
·'t foga d ta el, h ogy J'ezus
]\{
') Die J uden wi e die Römer assen aewöhnlicb am An fang-e ihrer
. ahizeiten bei gewissen }'eierlichkeiteu ei~ hartes Ei. (Binterim 23 i.)
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o
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hnl:íla elíítti nnpon, tchút c:-;ütörtiikiin, N"iszan 1 3-án este tartotta taníhán);ai>al a lllícsmacsorát és az úrvacsorú-t is aidcor
l'Pntleltc el. 1) Es czrn nap az únacsora emlékérc nagy ünnepnap volt. 2) A hívek kiiziiRen n~szesíttettek az úrvacsorában.3)
:\Hsnnp, pénteken, a misét szolgáltató pap a szentségtartót,
mclyhen a dogma szcrint most már a valódi isteni manna van
(.Tézns magáról azt állította, hogy ő a valódi mennyei manna),4)
ünnrpélyes proczesszióban a díszesen elkészített koporsóba viszi
és ott közimádásra kiteszi. Jézus eltemettetése tehát a peszach1akoma, úrvacsora u tán i10;:):'1 .. i1N történt.
Ggyanezt a szertartást követték az orthodox quartodeczim:ínusok, csakhogy az évforclulót, n em mint a római egyhúz a heti cziklus szerint, h anem a zsidónaptár szerint határoztlik meg; náluk tehát az úrvacsora emlékünnepe minden
éYhen ~iszán hó 13-ára esett és Jézus ünnepélyes dogmaszoriuti koporsóbatétele Niszan 14-én este történt. 5)
És ezen ri tus ellen szól a mw~; » i'"i'tc;:)~ )'N« nem temetünk el, iiO:::l:-1 "'i1N a húsvéti lakoma után ~~-p·~~ érczmannatartót r.) mint j1 ~'0'i 7) helyesen magyarázta: -:~1 •;•~,) j~1p't:~N
helyesen: manna zerna (zema ae, latinul érczedény), tehát:
érczmanna tartó. 8)
~li most már a It';:)'~ P-nek adandó választ illeti, nézetem szerint N"i1'.. is helyesnek ismerte el azt az általános
utasítást, hogy az apa feleletében :fiának felfogási képességéhez alkalmazkodjék ,,~s~ l':lN p Sw lrllli ·;:h és nem is arra
') Die christliche Passafeier der drei ersten J ahrhunderte von
K. L. ,,. eitzel, Pforsheim 1848, 169, 296-298 . old.
•) Christliche Alterthumskunde von Krull II. Band Regensburg
1856. 70. old.
•) Concilien des christlichen Alterthumes II. Jahrhundert 71. old. i
Christlich-katholische Liturgik von Ruogek I. Theil Prag 1835. 729. ;
die vorzüglichsten D enkwürdigkeiten der christlich-katholischen Kirche
von Binterim Y. Band, I. Theil. )lainz 1829. 198. old.
•) Evangelium Johannes VI. 32., 41., 42. old.
•) Conciliengeschichte von dr. Carl Hefele I. Band, Freiburg in
Breisgau, HerderiseJte Verlagsbuchhandlung 1855. 292. old.
•) L. Gesenius Handwörterbuch über das alte Testement 1899.
64-. old. P'~~ cstr. P'!?~· Behiilter.
') J erusalmi Pesach X. halacha 8.
•) A szentségtartó l'endesen ezüst vagy arany.
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akal'Ja az apákat oktatni, feleletükben mi. . . k
.. h
_
.
Ie szont ·ozzanak.
]lanrm ana, ogy a feleletboi m1 lén"e"'est k'
h
.
·
-...r h'l
,
J
o
l ne
a~nanak.
Erre mutat a .m.ec 1 ta alta] használt • ii"J;:c , .
~
.
" , h
,
szo 1s, m1 annnt
jelent, eloadas oz bevezetesül használni,!)
·
S így miután Xiszan 14-én este teha't ,
· ..
.
. ,
'
epen azon Hloben, m1kor a. zs1dok a peszachlakomát ülték ' to" 1·te'nt az or th odox
q~arto-decz1m~nusok felekezeté1~él, . nagy egyházi pompa kifejtese mellett, J ezusnak dogmaszermh koporsób atétele ~) és mivel:
• N:l!t'~i nl;'~,) •;Nw• komolyan attól lehetett tartani , ]10 ".y a
It';:)'~ p, együgyű létére, saját asztaltársaságától elszakad~~ az
ünnepi menethez csatlakozik, esetleg az ebionaeusok azon
felekezetének egyik , .. ,:i1-hoz szegő dik, kik épen akkor Xiszan
14-én este ülték a peszachlakomát a zsidó szertartás szerint: s)
N''i1'i szi.i.kségét látta a 1.!1;:)'~ j:l-el mindenekelőtt tudatni:
iiOOi ti1:JS'.i, peszachtörvény: i~- P'!?~ ii0;:)i1 ":i1N r~·t:;:~ j'Nt:'. hogy
a peszachlakoma után nem temetünk mannatartót Az ilyféle
temetést a zsidó törvény tiltja, kik azt teszik, nem zsidók
többé, azokhoz csatlakozni nem szabad o;:J'l li :'1"'1:lii~ i~~),' N,i ' NSt:•
mnN :'1il:i1S . .A. többi fel-világosítást N''i1'i a !t';:)'t: p apjára bízza.
.,,~s~ ~·~N

Veszp1·ém.

p Sw

1n~·,

·oS,

Jl.fED. DR. PILLITZ BE:ső .

ADATOK OPPENHEIM LÖB GALGÓCZI RABBIRÓL.
Dr. Riehtmann :Mózes ~Pótlások Landau Ezékiel czikkemhez« ez. közleményében (:~1.-Zs. Sz. 23. éd. 2. sz. 159. l.)
kétségbe vonja Stein J\fiksa rabbi amaz állítását, hogy
Üppenheim Löb Galgóczon müködött, mivel állítólag erre
vonatkozó bizonyítékok hiányzanak. Ezzel szemben bátorkollom
a következő bizonyító adatokkal szolgálni :
..
l. .A. helybeli izr. temetőben egy sírkő látható a koYetkez() felira t tal :

--

') 0' :'1lt'iQ Ni1:'1!:li N•1:l0':·

') Hefele id. munk. 292. old.
J J dl'nchristenthum
v
") " ' eitzel id. munk. 246. old. : J udenthum un
u
on Dr. Adolf Rilgenfeld, 94., 121. oltl.

Y.I.I(L\
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2: A. "'Hazldrá«-ban szintén mínt vo1t 11e1 b l'
említtetik. E zze1 1<apcso1a t b an az említettről méo- Yk..e l krabbi
montlhatom: Fia Sámuel k" P·' , l k
. o a ovet ·ezőt
' l a,pan a ott kiadta t .
rendeletét •"m:;,., c:S1ll --; 1 • c
tt
'
,
. a YJa végE
l
z. a1a ' mely tlz feJezet b "I ll
. zt a végrendeletet Oppenheim 33 évvel halála elő o . ~ .
'olt, mert e szavakkal kezdődik . •i?"'"''S _.L..,n
,...,.. ..,
t t u ta
F'
' '
"
.
" 7 1'' .,..., ... '1'1:11'1~ 1l nNWi<
la a hozza n-t eloszóban azt mondja hogy több
..
at:na után, nevezetesen: .,.,.';~ 1'1':1• 1Y1~ 'trakt't
mu maradt
,
a usra •.n''1N 1'1'ö':"l'•
a I Iarom főünnepről, .,,·-~ ·inp·n~· a »Pirke Ab 'tl '
A ·-' •
k' · · :fi ·
·
o 1ra«
szerző
·erdl lS mt végrendeletében, hogy. ha esetleg valami~ SaJ·tó alá
ren eznek
saJ·átJ'ukb o'
'I a1{k or h,atrahagyott irataiból .
.
nak kl valamit e
l b
., .
lS a Ja.. .
. ' rre e so sor an aJanlJa fentemlített •n''1N •'1':!•
~~· muy~t. Fla azzal mentegeti magát, hogy szük anyagi
nclsdz~n~al
engedik, hogy atyja kivánságát telJ'esítse · de
a 'k 1a
1s; bm1ao Ist en seglTl, nem akarja, hogy atyja neve fele'
o
cl.•e •·enysea
e
·
k'
d.
0
• ,
menJen, 'la Ja annak végrendeleté t, melynek
tmecléket Rosenfeld József helybeli főrabb. k..
tr -'b
találtam.
l
onyv au an

a·

n:m

,
Érdekes Oppenheim L. családfája is, melyet fia a kiadott
vegrenclelet előszavának bevezetésében felsorol:

·r:S~ S:11j>~·, pm ~·-n,., l"öNN
~Nt:t'.N·'·o

pup1

N~'-Ni N~~

P"Pi

rN;;,

i":N "·rt;•

i;~C.'N ~~~:l

s~~~''i o~\,;oN ~lj~
',, ' J'~'; · J,

Nt!-''ip

ic~·;, n;-,~, i"~N t!''"t: ~~"~ t~~J:i :·\, St:J

J-,, :1'',,

N;J .. , .N; ... ~

pt:-·n:~

1~i ~"1~

~·nN j-,,v·~ "~'N, l.~-~

Ml11

,~~~N '':-JW 0'\,;~,~ ~,,

S'm .,,:~n

N,,,,.,

'i,~~,,,~

••",,,r" 1'tm,, Y:,, 11:1~ j:! S"J'11T
1":!N '','1tt' c:•·.,;~lN :~·S ,, .. ,r" j"NJn :~·n Stt~ 1:.:J
P ,,;·,~nl (' •rt~·;,·~ P"P, 1":!Nl f'llpoN:l P"P'1

i:",'1:~1N o.,-:~N

' Talán Friesland? A •o·S11J.'1 i:tt'• IL o•·no •I"I~.,.V~· czíroíí
részé_ben (Varsó 1876) 59, 61, 149. czikkely alatt áll, hogy az illető
rahb1 volt •FN11tt' n:•1~1 N!ti":V~•-ban, továbbá: .s~ 1/"llnN ::l•

Oppenheim L. kabbalista volt, mi végrendeletéből >iUgosan kitünik, melyben :fiait is arra serkenti, hogy a kabbala
tanulmányozására időt szenteljenek. A helybeli főrabbi még
nehány évvel ezelőtt látott egy tőle ereclö amuletet •N)r~pc
tüzvész ellen. A helybeli templomban levő •W1~• az ö utasítása szerint készült egyik tanítványátóL
Galgócz.
VAJD..\. )lm:sA.
A ,, zSIDÓ«, >>ZID«, »J"GD« SZAVAKKAL ÖSSZETETT

~IA G Y AR ÉS OSZTRÁK HEL Y~EVEK.
Előttem a lenn majd felsorolt 22 vármegye községei és
egyéb lakott helyei hivatalos neveinek, a magyar királyi belügyminiszter megbízásából, az országos községi törzskön.F
bizottság által - a Pesti könyvnyomda részvénytársaság betliivel - kiadott füzetes jegyzéke.
A 70 fillérnyi bolti áron kapható egy-egy ilyen jegyzék
az egy-egy vármegyéhez tartozó községeknek és az illető vármegye területén fekvő tönényhatósági egy vagy több városnak három főrovatos lajstromát képezi, még pedig a rovatok
következő czímeivel: l. >>A járás és község neve (az 1900. évi
Helységnévtár szerint)«; 2. »Az 1898. évi IV. t.-cz. 2. §-a
alapján megállapított név«; továbbá 3. »A községhez tartozó
azon puszták, telepek, majorok és egyéb lakott helyek megnevezése, amelyek a) jelentőségüknél fogva e néven az országos községi törzskönyvbe felvétetnek, b) nyilvántartatnak és a
Helységnévtárba fehétetnek «
Eddig 1906 május 31 - a következő vármegyékre
vonatkozó füzetek jelentek meg: 1903-ban: Békés, Csougnhl,
Fejér, Hajdu, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Toln<t. 190-!-

•!C'':"I:C1N '11'1 ,~"n~ pNJöl•, ami a fenti <zeriot téves; roert ez nem volt
Dávid nővérének, hanem Ábrahámnak a fia. Ilyenekben, nézetem szerint,
a rokon mcgbizhatúbb. mint az idegen.
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'ilt>n : R:ícs-Bodrog, Baranya, Bereg, Máramaros Pest-1:~- k
• 1rng. 1~05-ben: Aha uj-Torna, Csík, Háromszék
'
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1906
ban·
G··
··
•
o
.
omor-Ris '
l
10nt és :Nógrád. Ha tehát a még hátralevő 41 várm
. · . 'J .
. .
,
'
egyenek
JCg) ze .:e1 az eddigieknel sokkal gyorsabban nem jelennén k
meg, akkor - de különben is - még sokáig kell várnunk ea
:Magyar _Korona_ Ors_zágninak egy olyan Helységnévtárára, mel ,
az ~rszagos kozség1 törzskönyvbizottság összes kiadván ;i
alapJán is készült, amiért is mincladclig a nevezett 1902. ~vi
- 1903-ban megjelent - Helységnévtárból közlöm a Zsidó
szóml nevezett, jelzett vagy összetett helységek neveit a ezélból is, hogy azok eredetére vonatkozó adatok beszerzésére és
esetleg a .Magyar-Zsidó Szemiében való közlésére e folyóirat
t. munkatársainak és olvasóinak alkalom nyujtassék.
<

•

'

Zsidó kisközség Pestmegyében.
Zsidó kisközség Vasmegyében.
Zsidó Beremendhez tartozó major Baranyában.
Zsidóduna Falonához tartozó téli kikötő Bácsmegyében.
Zsidáfa Maisshoz tartozó puszta Baranyában.
Zsidóhegy Pázmándhoz tartozó szőlőhegy Fejérmegyében.
Zsidói?·tás Csabdihoz tartozó tanya Fejérmegyében.
Zsidókalap Kisperkátához tartozó puszta Fejérmegyében.
Z sidómajor Németujfaluhoz tartozik Somogyban.
Zsidómalom J aselhoz tartozik V eszprémmegyében.
Zsidópuszta Osgyánhoz tartozik Gömörben.
Zsidóvár kisközség és Zsidovin nagyközség Krassó-Szörényben.
Zsidovszke Brezovához tartozó irtvány Nyitramegyében.
V égre Horvátországban fidakov b1·ieg = Zsidóhegy Popovaűa községhez tartozó szölőhegy Belovár-Kőrös megyéhen és
Zidovinjalc = Zsiclószög, mely tartozik Bedekovcinához
V arasclmegyében.
Azoknak, kiket - a monarchia másik állama koronaországaiban fekvő helységek »Jud« vagy »Zid« szóval kapcsolat~&
vagy J· elzett nevei érdekelhetnének, a dr. jur. Karl Fr~hw~ld 8
Or ts-Lexicon für die im Reichsrathe vertretenen K"omorrreJChe
,
und L~i.ncler czímű ·wien-ben, Manznál 1877. megjelent nev· sel' hoo-y
.
tárból, a következőket nyujtom azon megJegyzes
"' a

. .· ,lbc forrJait nevek azon Bezirkshauptmann~chaft«-ot jelen-

ztn.lt.
"'
.
,
,
.
az Illető hely.;;eg tartoz1k:
tJ.1{. 111el<·hcz
J

Judaszou·ka magyarul volna

(~isko).

Z,;idónüfalu Galiczitíhan

.,

Judenem falu Als6-~~nsztnaban (Hernals).
Juclenbw·g város Stájerorszúgban (Judcnburg).
Jndendorf falu Csehorszúgban (Jungbunzluu).
A stájer J uclenclorf-ot Fr iUmaid nem közli.
Juclenhof falu Alsó-Ausztriában (Amstetten).
Zidonice = Schimitz falu ::\Ionaorszúgban (Briinn).
Zidlochovice = Seelowitz Yúros 1\forvaországban (Auspitz).
Zidovice = Seidowitz falu Csehor:;zágban (Bri.ix).
Ziclowic falu Csebországban (Ji<::in).
Ziclozcic falu Csehországban (H.audnitz).
Ezen utolsó három falunn.k magyarul Zsidófalnt Yolnn.
a nevük.
.
Zydaczów város Galicziában (Zydaczów).
Zydowskie falu Galicziúban (Krosno).
(V. E.)

TIIE JEWbH EXCYCLOPEl•IA li.ll.

]dala érdekelne bennünket - a mások seftjei senkinek ,em
~ uponálnak - hanem azért. mert látjuk behlle, hogy a z.,idLisá." ir:.'tnt roily méretü az érdeklődés. X en: htromkodúsról , 0 lt
az antisemita és filosemita lapok írnak , hanem
sz O~ , a1uilvet
J
Jénzről , egy müért adandó sok pénzről. és mégis akadt leg~híbb 10.000 máris és jövőben talán még annyi. Komoly é~
szakszerű zsidó munkán:íl ez felette t:muls[tgos é~ ünemletes
szám. A zsidó intelligeuczin, mellett fénye~ tanuságtéteL mert
nem szabad elfelejteni, hogy a kultunilágbau a zsidók tömegei
lehűltek, a zsidó ügy iránt nem érdeklődnek, hisz nem igér
se képviselőséget, se babért. Fényes tanuság a zsidó tuclú~
ereje mellett is. Joggal hangsúlyozta ez alkalomból a berlini
rabbiszeminárium fiatal tanám egy berlini lapban. hogy a
zsidó tudós erejét és idejét a gyakorlati teYékenység őrli meg.
illetve foglalja le, míg a keresztény theológiai professornak
mindössze néhány órája van hetenként és ezen felül a tudományou kívül más gondja nincs.
Igaz, hogy több fiatal erőt külön c czélra kötött le a
szerkesztőség, ele azért a munka oroszlánrészét mégis a hivatásos tudósvilág végezte. A kiadó czég 8 év előtt azt igérk
hogy 8000 lapra terjedő müvet fog adni, mclyen 400-an dolgoznak és amelyet 2000 illusztráczió fog diszíteni. Ezt az
igéretet nemcsak beváltottn,. hanem túl is ment ra.jta. mert a
munka terjedelme 8572 ln,pra, a munkatársak száma 605-re
és az illusztráczióké 2464-re rug. Ezenkívül v:m még 23 szincs
faksimile és egyéb diszítés. A szavak sz:.'tma 8, 168.9 5 7, nw ly
a munkatársak által dolgozataikban beszolgáltatott 9,630.211
szóból kerültek ki. Töröltek tehát majdnem 20 százalékot.
amit a terjedelemre való tekintet követelt. Tudomiisunk szerint
kiszedett és megfizetett czikkeket is kihagytak a fenti okból.
Bizonyára ez a tekintet vezette a szerkesztőséget abban, ho~u
az összes czikkek lajstromát, ruelyet javn.soltunk é~ melyet
helyeseltek és kilátásba vettek, nem mellékelték az utoh;ti kiitet
>égére. Pedig ez az Encyclopedia kezelheWségét na):(yh:ln
emelte volna, ruert egyszerre mutatta. volna, hogy megvan-P
valamely keresett czikk vagY nincs. l\fert a czikkek szúlll:l
nem kevesebb 16.606-núl. n~clyekbeu kerpken 150.001l t:írgyról Y:ln sz ó. A felhaszn:ilt könyvek 75 ooo-re rugnak. 'BJI.t a
rengeteg munká t tulajdonképen 4 <;,, alatt végL•ztl>k. lll P r l

1

JRODALO)f.
THE JEWISH ENCYCLOPEDIA XII.
( Funk and 1\agnalls, X e w- York and London
30 korona).
,

Fl

eet-Street 44. Ára

..
~ XI. ~ötet bemutatásánál jeleztük már, hogy a XII
kotet IS megJelent, csakhogy nem érkezett mécr E , · 'b ·
Uo-ya kk
·· ·d
o
mopa a.
o
müvet e's orom
·· ·· un
·· 1c1 na
d or rov1
. . en méltattuk az errész
o
~Ie c a tunk _kifeJezést befejezése felett. Nehéz küzdelmek után
mdult meg es az első kötet elkészülése oly tetemes költségeket okozott, hogy a k1ad·o czeg
• a f o1ytatastol
. • visszarettent
.
Ebben ~ ~eh~z helyzetben 16 lelkes és gazdag amerikai é~
an~ol zs1do biztosította bizonyos számú példány elkelését és a
c~.eget ~ ~unka folytatására bátorította. A kiadók a jelen
k~tet v:?en ezt .maguk mondják el. Hálájuk kifejezése után
par:fogmk nevmt közlik. Hálából az aliírók listáját is közzé
teszik
Ez lényegesen különbözik az első kötethez mcllékelt
Akkor csup·an az t t u dt a'k, h ogy luk
· szeretnek
" • a nagy
listátóL
..
~uv~t, most azt is tudják, hogy kik. fizették meg. A szám
Igy IS meglepő. Amerikában kerek számban 5500 vevő akadt
az egész műre. A világ többi részeiben mindössze 2000 elő·
fizető akadt. Ezekhez járulnak a külön kimutatott intézetek,
egyletek, klubbak stb. körülbelül 400. Nagyjában 8000 patronus tette lehetövé a megjelenést. Ha tekintetbe vesszük az
Amerikán kívüli patronusok aránylag csekély számát, akkor
főv~rosunknak nem kell restelkedni. Nem kétsé~es, hogy nagyon
telemtélyes azon vevők száma, kik ebbe a listába nem kerültek és egészen bizonyos, hogy a mü elkészülte után legalábh
annyi példány kel még el, amennyi már eddig eladatott. Ez~
1
a számítást nem azért teszszük, nlintha az Encyclopedia anyag
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THE JE\\'bll EXCYCLO!'EDL\ XII ,

\JI,

,, ' emschneid .

'~ .lS~I már nchan,· prohan d kozrc IS bocs•'ttott· 1
Ct
·
.
'
.t c vol t ])
a thcsű~t;lf nem azr, akittil valamely eszme ered l .
· e

.
.
, I,tnem a· ·
a lo meg tc ·tt•síti ...\ j P len t>~t>t ben tehát dr. Sina er L ·a .' ze,
l
.
.';1
zz ore ki
n• c, I.lll~ttún :Runíp<'ihan hasztalan erőlködött, nyolcz év ' ..
.\mcnkaba Y{mclorolt é-s ott rövid időn belli! l· 1 d. elott
.
.
ctll ca ast ne
ISI.n<'rő crélyly<'l nyélbe iitiittl'«. Eget-földet megmoz~ratott ~n
tnmden akadályt legyőzött. A nagy énleklödést azo ő .. es
a~it.icziója keltette fel. Érdemét emeli az hoay
'
u?yes
.,
' '
o eneyc1opechkus
muret teremtett. amrly természeténél fogva nem hal
·1 1
.
meg, me rt
az a ta ános tendeuczu1 az hogy úJ'ból és u' 'b 'l 1 · '
.
. •
,
' .
J o Ganassek.
A. hHl? czeg e~ t a nagy alkot{lsá.t nem hagyhatja többé
wszendőbe menm és tal{m nem csalódunk ha azt 'll't· k
l
,. k' l
'
a t JU '
H~gy az UJ -u~c ás megindításához nem kell majd annyi esztendő,
1
mmt amennyit az eg< sz mü elkészítése követelt.
.. A _zsidó tudom{mynak ezen standard work ki tiinő seaéclc·szkoze
ügy szem pon t'Ja'b o' l IS
· nagy
"
. . k·sz · A zsidó
·
.
" , es fejlesztője
Jclrmi~>SPgre tarthat 1gényt, mert minden tárgyilagos informácziót
k<'.reso emh(•mek megbízható felvilúgosítással szolgál. Semmiféle
Hm nem d~monstrálta ügy ad oculos a zsidóság részéL az által[lnos r·~11Jrn kultuní.ban, lllint nz Encyclopedia. Akul tura hány
liiHHka.sa
van. I>euue dkönyvelve ·1 Ícry
] egy u"tt a
. .
o me'oa nem l'ttr
.t .t<
~~Ido szellPHil mnnhtsolmt soha és sehol. l\filyen kultnrkincstől
fr~s~ta:ott. volna meg az általános czivilizáczió, ha ezeket a népele
k!lokt!'k. :.olna kehellikhűl, mire nap nap után biztatja öket a
v;tk gyufol<•t. A2 Enüyclopr<lia ezélja nem volL a zsidóság
:tpologl{t.J<t - kiadói keresztények, az egyik hinüle hozzá még
JH~ot~•st '1uH . J>al~ - R(it a:r. antisemi tism ez ikk ir{myzntosság
IH·lkul :tllLis<mui:t i:di, wrrL ijs~zebord mindent, amit a zsiclcík
<'flm valalla !clhoztak, ez<'kr(JJ referúl, anélkiil hogy czáfolö
sza m volna. 1•~., nz l•~ncyelo]!<·din. mc~gi~ :t le"f<lnyesebb apológia,
oly fr:ny<'~, amilyen t kitaltUni liOlll Jehetc·Zt volna. A tények
logik:'lja r·z, lll<'fyd< az <'lllU<'l'Pk kiv:iw;úgaival szembl'n a leggorrllnh:íhhalc tnch111k l<'IIIIÍ.
l )r• JH'JII folytntjuk tuv:'lbb az 1•lnwfutt:1Ulst ~~~ :Lttér iink
:1 jt·!Pn l.iitctrc· . .i\ ezi l\l;p)i :íltahUmn 1111 ;g tiimiittPIJI)('l(, llli nt az
t•lth:ő kiifdC'kiH'n, kiiliillii~r·n mint az <·l~t'íkhen. De ;~:r.{ort nl'nl

. , ,·ozJlflk a terJ'eclelrue,.;ek és kimerítűek ,;em. Ime itt adunk
ht<ill , . <
•
'
beiMlik egy Ios mutatot.
Talmud (Bacher), Talrnwl-CommPnlories (Richtmann.
Budapest), Talmudic Law (Blau). Trtlmwl T01·al1. Tanrluun.
Tanr·lwma, Tanna debe Eliyahu. Tanuaim and Amontim ~két
teljes lista), Tar fon, Targ11m (~acher), Tashli!~ (képpel), T~,

Gatherers (Yámszeclök), Taxrdum, Telwra.n. (kepekkel), T('.,·ct~·a
(család), T elwfa, Tenwsvar, Temple admn~.2;;t~·at1~n awl .<e~·u,~ce
of és több czikk, melyek a tem~lom tortenetet km1ent?en
tárgyaljálc és képekkel illusztrálJák. Temumh,. Tell ltizes
szám), T ent (sátor), Te01niln (család), Terap~mn, Teref~~h .
Testament of the Tn·eh·e PatriareJts (hosszú cz1kk Kohlertol),
Tetragmmmaton (Blau), Tex_as. Thef't a nel Stalen Goaels lopás).
Th eadom (zsidó eredetű bolgár királynő 1335-1355), Theodore
of J.11opsuestia (Krausz), Theodotion, Theology. Theo1ilwny.
Thentpetdae, Tibe1·ias, Tiktin (család), Tisza Eszlm·, Tdles.
Felette érdekes czikkek a héber könyvek czímlapjairól. melyck
közül faksimiteket látunk, a czímképekröl és a héber könyYczímekröl. Titns, Tittts(i,7 ), T obiades, Tobit, Todros (6 biogrúfia),
Toledo (képekkel), Tombs (sírok, képekkel, .Krausz). Tvrah
(Blau), Torquemwla, Tosafot, To;;efta, Tvtemzsm, Trabot (c~a
l:td), Trani (család), Translation into Heb1·ew, Tmnsmtvra~.wn
of souls Tra~:ele1·s, TreL·es (csalM), Tribes (az elwszett lll torzs
és a 1; törzs), Triennicll cyclec:. Tri puli, Troki, Tu nis (tiibh
képpel), Tnriu, Turkey, Types anthropological, Typography
(sz:'unos mutatványnyal és több listttval), Umttd States (terJedelmes czikk), Urim and Tlmmrnim, Usnry (uzsora), l'c~1~héry
A1·núni 11 s Vecehio del (clterjeclt olasz tudós csalúcl), T Clfjclsbery Leo,' Venice (terjedelmes czikk képekkel), T'erse-Dicision,
.
és
Yienna (képekkel), Vocalisativn, Jl'ahrm~1111 . 11o~dz.
~llexcmdcr H"anclering Jew. 1Var (lüboru), 11 Cl1'SUil'. n a.<l!illff"
to11 Wate;. Week. TVeight rtnd Jfes~<ures, Weil és Wti."s (szú'
mos' életrajz),
Wessely, TVec<t Indie.". lrilna, lVinc. lti.-·t.<~ l um
(hölc~l'!'lérr) lVoman (nők J. O"ai), H'orms, ll'orc<liip of Idol,
" '
"
. l l,
rctlijn (elterjedt
híres c:salátl),
J:emen, J:e:::lábah. l -ezn·~t
l"iz/1{(/.-, Zan.r;ll'lll, Zmfati- (több hiogd.lia), Zl'alofs (va~hnzguk),
Zcmirot. Zianicles Zionism (kimerítő ezikk), Zollar, Zl(llZ.
'röbb ezilü:ben m(tr a lapoúsnCtl feJtiint n. bihliu;,(rút1a
hi:í.nyus~:í.gn. de nem akarjuk c:zikkiinket e:r.ekkel az aprt'>léko~Magyar-Zsidú Szemle. Wüti. III. Fiizet.
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s:ígoH:al nyujtani és w l ük a hangulatot rontani. N e za .
a hál:ít és örömet diss7.onúns hang.
varJa

*
l -' '

Joseph Jacobs az Encyclopedia számára k"l"
'

1·

•
c
u on ,alauzt
A
•
,es7.Itett, melynek ez un e: »r he J ewrsh Enc,·clor}edi
t ·
J
a . ..a. gurde
o r ts conten ts an nid to i ts use« (Ne,v- York and L
01
1906). Ebben a könyvben a 16.606 czikkböl 2000 lett k~~on
las t
, t,
.
l
rvá' z va es argyr. szemponto c szerint csoportosítva. A féí tehoit
a szempontok krdomborítása. Ha az ércleHéíd"
~
1
1.
.
' o meg acarJa
tucm. hogy brzonyos kérelésről van-e szó az Encvcloped'tb
és hol
lk
b b "l
...T
J
ra an
,
~ a' -~r e o a 1 ezetőbéíl könnyen és gyorsan tájékozodba ük. Mmthogy Jacobs az Encyclopedia tartalmát s . _
kokr·a osztja _és felsorolja a szakok ama pontjait, melyek t~:~
gyaltatnak, erdekes képeket ad maO'ukról a tudom·í. . 1- l·
ról és kön
..
b
. , o
'nJ sza ,o,yve onmagá an is eleg erdekes olvasmány.
r
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BABYLOS YIZEIX.

BABYLON YIZEIN.
Patai József verskötete. l\Hívészi rajzokkal ellátták Lakos A L'l'e E
l\f X · A
., 11 n .
.. - ossJg
::. ~hrenfeld E. és_ Sávelyi D. Budapest. 1906. >J ókai•
mumtezet 8• 205 o. Ara díszkötésben 5 korona.

.
Pa~ar kiállítású, értékes könyvvel ajándékozta meg Patai
J ozs~f~ ln fiatalsága mellett is szép hírnevet vívott ki magának
hazar n·odalmunkban, a magyar zsidó olvasó közönséaet. E lapok
olvasói előnyösen ismerik Patai Józsefet irodafomWrténeti
tanulmányaibúl és így fölösleges őt közelebbről bemutatni. Mint
a~> ~~agyar ~sid.ó Könyvtár « ágilis szerkesztője igen üdvös munkassagot feJt ln, hogy a nagy közönséa érdeklődését a sokáig
a hamupipőke szerepét játszó költői zsidóirodalom felé fordítsa.
Amit K :cskem_éti Lipót müfordításaiban oly sikeresen megkez<~ett es amrt a felejthetetlen és oly korán elhunyt JJ{akai
Emrl oly szer en csésen folytatott, képezi Patai ,József legfőb h
érdemét és dicsőségét. A zsidó költőket szólaltatja meg nemzeti
nyelvünkön és minden úton-módon arra törekszik, hogy a mi
r égi irodal~unk költőinek is meg legyen irodalmunkban ~él:ó
h elye. A. Krsfaludy-Társaság ülésén is felolYastattn, átiiltetese~t
és így akarta hazánk ezen előkelő irodalmi társulatánn,k figyelmet
költőinkre terelni.

Sacbs, Zunz és leginkább Heller Seiigmann szerencsé~
·tultetéseiben vonultak már be költőink a mth'elt nyugati
aé ek irodalmába. Csak kevesen méltányolják ama fáradságos
n puka't melvet a középkori héber költészet szakavatott fordítója
Jl)U
'
•
vérrez. Filológiai természetü akadályokon kívül a szent nyel>
sa~átos bájának és speczifikus zamatjának visszaadása okoz nagy
nelhézséget a fordítónak. Igazán csak kongeniális fordítúnak
sikerül a poetikus átültetés, mely híven visszatükrözteti az
eredeti szellemét. Főleg a héber sajátos tautologiák visszaaclá.sa
jár nagy nehézségekkel és ezért a poetica licentia ezen t~ren
nagyobb, mint a költészet bármely ágában. Ez magyarazza
meg néha azt is, ha a ·:figyelmes obTasó a fordítás átoh·asásúnál
nem ismer reá az eredetire és ez sok müfordítús hibúja.
Nem fordít, hanem vagy körülír, >agy pedig, ami még inkúbb
az igazság rovására megyen, utána érez a költőnek és a nehézségeket oly versszakok betoldásáYal véli leküzdeni, melyek az
eredetiben teljesen hiányoznak, vagy pedig csupán jeleztetnek.
Patai fordításaiban szerencsésen elkerüli ezen veszedelmeket. A költő egyéniségébe elmélyed, a héber nyelv ügyes
kezelője, a zsidóság multján lelkesedik, ezért oly szerencsések
fordításai és ezért egyeznek oly meglepöen az eredeti poemákkaL
A népe multján kesergő pajtúnnal együtt kesereg és a nemzete
jöYöjén lelkesedő költővel együtt lelkesedik. beleéli magát elő
képe hancrulatába, ismeri annak ideúlját, Yilágnézletét, reményeit, sóh:'tját, panaszút. Erről tanuskoclik önálló mllási lyri"tj•:
is, melyet ugyanazon borongó érzés jellemez, mint középkon
költőinket. Főleg Nagam Izrael verseit, ki ügy látszik Patai
kedvencz költője (nyolcz versét fordítja és egy önálló szép
ódában jellemzi) ülteti {tt szerenesés kézzel. Heller a Die echte
hebr. Meloclie ez. művében csak öt Yersét fordítja e kivúl•í
lyrikusunknak. kinek mélabús dalai a keleti rituo. gyön!];yeit
képezik Gabirol, Juda Halévi, ..:~hraham é )fózes lbn Ezra
vannak még e kötethen képYise!Ye.
A kötet önálló verseket is tartalmaz. melyek tanus:í~ot
tesznek a költő érzületéről és ;;zinte jól esik. hogy a kiitet
komoly hangulatát meg nem zantrják künn}'l'lmübh han!;ú,
lasciv irányzatú poémák. Szombat. üjé,·, engeszteW nap, sátorus
ünnep, chanuka, purim, peszacb. St>Yuúth, tisu-beov é>< »Szi.irbiletben « czimü fejezetekre oszlik a mü. :-;dmw~ igaz YalL't-io~19'

IBO!l.\L~ll

·:lgtól ;lthatott wrse nem.,oldra iinkéntelenül átmegy ma·l
ki.iztmlath;l . •\_ 11csti izr. hitkiizsl>g· elasult ma"'"'tr
OJ'
ecry']hf • a1·
tblai helyt;lw a Patai .József ,·crsei nagy részét vette"' á a~
·
· · 11
..
· cpu
• "l nelc DUlJ<· 1 az ájtat<lskoclókt es·
z::.magogan
< Hm eze k· swwgl'll
A kiitet tlíszl>t hrbű tartahwl mellett nagyban emeli

--~:Íl~.~o~ hangulatos .é"

ízl~sről

Eze~

müvészi
, tanuskodó rajz.
kuwl 1gen megkapo a l;akos Alfred czlmraJza. A könyv bizonyára megteszi ma.J<l a magrt útját és nagyban hozzújCn·ul ma·d
félrei;;mert és félrl'magyarázott zsidóságunk megismeréséhez. J

DR. W. M.

Budape.<t.
IRODAL:;\II SZEMLE.

Dr. Samter N. müve: »J uclentaufen im XIX . .T ahrhnnderl« (Berlin, 1906) aJduális és szomorú thémát tárayal
más helyen szálunk majd. Itt csupán mint irod:lmi
terméket mutatjuk he. Szerző, német lévén, nem beszél hooból,
hanem a tények alapján. Ezeket nagy tudással és még nagyobb
szorgalommal gyüjtötte össze az iro<lalomból és a következő
hét fejezetben tárj a fel: l. Miért keresztelkedtek ki a zsidók?
:!. A kikeresztelkedés clleni eszközök és mit szól ezekhez az
úllam 3. Hivatalos és félhiYatalos zsidókitérítés. 4. A misszió
mnnkúja. 5. :;\Et ért el a misszió? 6. Kikeresztelkedések. 7. :\fi
a teendő r A müvet két függelék zárja be, melyek közül az első
statisztikai táblákat tartalmaz, a második pedig felsorolja azokat
<tZ iratok:lt, melyek a kereszténységet az igazságnak megfelelűen mutatjúk he. Samter müvét meleg zsidó színel írta
é,; ezt a czímlapon »Cum ira et studio« jelszóval jelzi. A német
Yi-.;zonyokról természetesen alaposan tájékoztat, az orosz, len[;yel, magyar úszonyokat Ü; felöleli., ele nincs teljesen informálYa, különö~en rólunk. Jellemző, hogy a német kultura
körén kíYül e~ő or~zágokban (Franczia-, Olasz-, Angolország,
A-merika, Kelet stb.) a zsidó hitehagyás nem grassúlt.
~\z önkéntes (legalább kül::;őleg önkéntes) kikeresztelkedések
kla",-zikus hazája a német- és az osztrák-magyar birodalom.
" h l
B'
'll O roszorszag
· kisebb-nagyobb n)·ers ert!El so e yen ecs a .

melyről

r

szakkal dolgozott és dolgozik.

'kenY író,
Wü nsclle A., az i~mcrt midrasforditó
és terille
· a
.
.. l• 1énYeJt
(j-.;szegyüjtötte több folyóirat ban me~Jelent ko z til
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biblia esztetikai mélt~Hsárúl, .. kicgészít~~ekhl és ."im~t:l~okk~l
s ki.itetben bocsatotta kozre e cz1men: • Lhe :Schiinhl'Jt
ko
,as
der Bibel. « l. Bancl: »Die Schönheit clPs Alten TestanHnts c
(Leipzig, 1906). Az anyago t 15. f~jc.ze~re o, ztja, melyck kiiziil
kieroelj ük a következöket: A b1bbm tratok szép~égéről tíltaiában (1. fej.); a történeti és költői részletek szépségéröl (:?. {>:;
. fej .} A másal (parabola és mese), a gyász- és gúnyelaluk
3
szépségéröl
(7 ., 9., 10.). A 14:. fejezet a Luther-féle hor. ének
és asszony szerepéről szól, melyet ezek a biblia költészdében
játszanak és az utolsó, a legfontosabbak közé tartozó. a hihlia
jelentőségét a képzőmüvészetekben ismerteti. Felette énleke~Pk
a, nagy költők és írók (Goethe, Schiller, Heine stb.) idé<:ctt
nyilatkozatai a bibliáról. A biblia mérhetetlen hatása. melyhez fogható nincs a világirodalomban, nemcsak szentségl>n,
hanem költői szépségén is alapszik. Igazi népolvasmány, amely
az ókortól a jelenkorig ellenállhatatlanul vonzotta az pmhl'·
reket. W. ezt a bühájt keresi és mutatja fel, amennyiben
kikutatta. Az egyes fejezetek nem álbnak ugyanazon a színvonalon, ele valamennyit ugyanaz a lelkesedés diktúlt:1.

*

A Kahana-féle gyUjteményes héber bibl!akommenttirhól
az imént jelent meg a Dániel könyve, l;ambcrt, párisi szl'mináriumi tanár magyarázatával (L Irodalmi hírek) és az aram
részek héber fordításával. A bevezetésben I1. röviden i nwrtt'ti
a kritilmi nézeteket a könyv keletkezése koráról és kt;tnyPhüségéről. A szerzöség évét 165-re teszi és az utolsó részt toltlalélenak tartja. Az aram nyelv használata onnan ered, mert a
babyloniai mlvar és az ott nevelt ifjak felemlítése ulún n
helyzetnek megfelel az aram nyelven való fulytat<í.s. Hi:<t: :2,
4 igy végződik: beszéltek a királyhoz aram11l. A fonlít{ts a
régibb héberségre törekszik és sihrültnek mondható. Dúnid
maga természetesen itt-ott nu\\ szót hasznúlt volna.

*

Dr. NeHmann E1/e megírta nagyhírű apósa. Kayserlin~

:Meyer életrajzát, amely részben az I~IIT. 19Qfj. J~rkiinn<~hen
l~tott napvihigot é,; most kl\liin is megjden t: K~ty;erllll!f.
Eletrajzi v:'izlat (Bwlupest, 190G). Az 190:-i-lwn l'lhHHYI ,;~
fön'trosnnkban :34 évig mükiidött mhhi tUtalánosan i:mert
személyiség volt, dC' azért éldének clsű felét a l•·gtiibb olv;t <Í

1\'t~~

.\H:\OLD.

elldig nem ismerte: mcrt Kay~erling mögött már jelenté]·
.
.
,cny
mult volt, midőn 42 éves koriiban a pestl rabbiállásra me _
\ <ll:J.sztatott. X eumann nH:leg,.;6ggel és szeretettel vázolja g
nag~ tudós és lelkes pnp életfolyását gyermekkorától halálái a
dc tiszüin a való tények alapján és minden túlzástól mente~:
Egyszerüen és lelkesen adj~t elő a tényeket, Kayseriing egyszerUségéhez és lelkességéhez méltóan, az ő szellemében. Szalgáljon a feltárt gazdag élet mintaképül és buzdítsa a nemes
példa a jelen és jövő ncmzedékeket.

KOHELET H.
UJ. FEJEZET.

Ideje megvan mindennek a földön,
S az ég alatt is minden jelenségnek Jő idő: születni, s idő jő: meghalni,
Egyszer magot vetnek, máskor meg kitépnek,
V an idő : ölésre, s idő : gyógyításra,
Van idő: döntésre s ujra építésre,
Könnyhullajtására, s kaczagó jókedvre,
J ő idő a gyászra s tánczban feledésre.
~ÖYeket dobunk el - máskor meg fölszecljük,
Olelkezünk tán ma - s lankad karunk holnap,
Lázban keresünk ma - majd ismét tékozlunk,
3Iit ma megőriznek: holnap sutba dobnak.
Van idő: szakgatni, s varrásra is jő nap,
.
Hallgatás most bölcsebb - s máskor jobb beszélm,
Van idő szeretni, s van idő gyülölni,
V an idő csatázni, s idő békén élni, S mi haszna van mégis annak, aki fárad ?
}Iinden kínlódásból mi a nyeresége?
S mit az Isten küldött: láttam mincl a kín t én,
Hogy az ember lelkét vele összetépje.
1\Iindent idejében j~ alkotott Isten,
S nincsen oly rejtélye a~ egész világnak,
Melyet elzárt volna az Ur mielőlünk,
Csak az Isten műve marad titkok titka,
Messze esik annak ismerete tőlünk,
Hogyan alkotott Ö kezelettől .a ~égig.
ál.
Azért megismertem: nincsen IS Jobb an~ ·
Minthogy örvendezve mindahban az üdv t~.i
l\Iit a sorsunk nyujthat - teritett aszta n '
Teli serlegekkel viduljon az ember,

1\0i!t:LETII.
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Keresse az üdvöt, fáraelalma bérét
Bizony, bizony ez is Isten adománya.
Boldog, aki vigan tölti el az éltét.
Csak amit az Isten alkotott, marad meg,
Egyedül csak annak. ninc mulan~lóság~,
Nincs roit hozzátenm, sem elYenm abbol,
:Müveit az ember félve megcsodálja.
Ami most lett: rég volt, s ami lesz: nem uj az,
Föltámad az elmúlt ujratörekvésseL .
Mást is láttam én még a nap alatt, Itt -~~nn,
Hoay
szemem a földön megjúrtattam szenel,
0
Az igazság helyén gonoszságot lúttam.
És a joanak helyén igaztalansúgot
S azt g~ncloltam: majdan n::egité.l _az Isten
Irraz és rossz embert, <tZ egesz vllagot,
Idők jönnek majdan, sor kerül reáju~,.
Hivém horry
az Isten tervét végrehaJtJa
0
S hogy az álla iéhoz oly hason,l~ sorsa:
Isten majd az embert megtamt]a arra.
Most már bizony látom: minclenben egy sors Yár
Az emberre csak úgy, mikép a barom_ra,
Ú gy hal meg az_ egyik, amik~p a másik,
Erry lehellet lakik ember- s allatorrba.
E~bernek előnye állat fölött nincsei~,
Oszló pára minden, hiuság és semmi, ,
Egy helyre tör m_inden : földne,k a pora~a,
Porból lettünk nunden, s porm kell maJd lenni.
Ki is tudná bizton; hogy az ember lelke
Magasba száll egykor, túh:~lág honáb_a? !
S hogy a barom lelke a fold martaleka,
.
S az száll pusztán egykor maj~ a .. sír: porába?! .
Azért hiszem én azt, - egy udvosseg van csak·
Yigalom az ember f:lradal~~ ?ére,
Orömet keressen küzdelme1 aran,
Ez lehet csak léte biztos osztályrésze.
~Iert hogy mi lesz majdan? ki fejti meg néki? !
Sironttí.l látásra hol van vezetője?!
Ki lebbenti nrki föl a titkos fátyolt:
Hogy ttí.l a koporsón lesz-e jüYend<íje?!
Budapest.
Kb~ .AR:s-ow.
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Az ör ök vár os szépsrgeinek és mükincseinek le1· . .- 't
. rr'
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.
l<tSa ez
rtoeny e en czrkkben az olvasó ne keresse Merrt"lr,lJ·a
· , ~
,
.
·
to •• "
szazaval
másh~l ~s mr , erre.. egyáltalában n~m vagyunk hivatottak.
Az evezredele ota osszehordott műkmcsek puszta merr,
1'l · , h·
•
oszem1 es
e esere onapo'
tanulmán.}'oz·í.sukra
e'vel"' kell ene1c es
• ol .
<
sokoldalú képzettség, amilyen kevés bol'dog halar>dónak · t t)t
'j
, "l D
.
<
JU o
osz t a yr eszu . e annyit mindenki lát, hoay
· Jm lt ura
o ke' t vr·1 ag
az, amely ebb en a városban összeütközött és mindecry1·]· J· ·t ..
"ll
o ' ,r oro 1et etlenül rásütötte bélyegét: az antik és a keresztény lmlt~ra. ~ pogány Róma világhatalmát romjaiban is látjuk és
barnulJuk:
császári
palotá,i, középületei, diadalkapui , fü l·dő'1,
.
.
sz~ brm stb. mmd szel'telenek, a végtelenbe terjedők. Nem egy
nep, hanem az egész világ alkotta őket, az a világ, melyet a
t~lhetetlen rómaiak járomba hajtottak, rabszíjra huztak és
lnraboltak. E világraszóló műremekeket két évezred óta az
emberek milliói bámulják, dicsőítve a czézárokat, kik létesítették, a müvészeket kik megalkották, gyönyörködésüket nem
zavarja a tenger vér és könny, melybe kerültek. A rabságba
hajtottak és kifosztottak apró népek voltak, gyengék, barbárok,
a rómaiak pedig a Nietzsche-féle »úri erkölcs«-nek hódoltak
és nem a zsidó »rabszolga erkölcs«-nek, szóval »úri nép« volt.
A légiók előtt sorba dőltek le az ókori világ nagy és kis
országai, a zsidók országa és népe is útjukba esett, kemény
és hosszú harcz után - a zsidó keménynyakú nép volt - ez
is elnyeletett. Pompejus volt az első, aki .Jeruzsálem városát
bevette, de csak 70 évvel késöbb került a szent föld római igazgatás alá. Zsidók állítólag főr{trosuk első bevétele után jutottak el
Hómába, de ez csak feltevés és nem valószínű. A zsidó vándorlás
évszázadokkal Poropejus előtt vette kezdetét és bizonyára már
jóval a szóban forgó idő előtt (60 ante) jöttek az első zsid~k
Úóm(tba. Talán nem PaJesztinából, hanem Egyptomból, hol mar
Nagy 8~1ndor előtt telepedtek le és Poropejus koníbnn már nagy
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.. e"ekben laktak. Mint az alexandriai zsil1ók. a római zsidók
toul "
,
,
,.
. rrörögül beszeltek es megmaradt katakombaikban a sírfel5
~ ·a~ok _ kevés kivétellel - görög nyehüek. X em akarjuk ezt
~ kérdést e czikk keretében tovább fi.rtatni, csupún azt úlla')it'uk meg, hogy a római zsidó község a. legrégibb Em·óp[tban,
1 Jely még létezik. A görögországi és kisázsiai görög községek,
am
melyek a rómait szintén táplálták, rég elpusztultak, de a római
község annyi balsors után még mil1dig él és újabb időben
szaporodik is.
.
N em nagy, talán 8000 lélekből áll. A középkor sok
százados elnyomása, amely egészen a mult század derekúig
tartott, koldusbotra juttatta és hajdan erős kulturáját is
1esülyesztette. A község többsége mai napig szegény emberekböl
áll. A ghettó a városszabályozás áldozatául esett, de csak
külsőlecr tünt el a föld szinéről, mert hajdani lakói jóré. zt
most i: együtt laknak. Persze megváltoztak, a régi jámborságból édes kevés maradt. De a ragaszkodás a. zsidó hithez
azért még ma is szilárd és a valláscsere ritka. A vegyes húzasst\g
az, amely a római és a többi olasz zsidók soraiban pus~tít.
K evesen vannak és keresztény polgártársaikkal társada.lnnla.g
is együtt élnek, úgy hogy elég sűrün összeházasodnak. Anyagi
érclek - állás és emelkedés - nem szerepel, mert az olasz
nép tényleg szabadelYű és az egyenjoguságot nemcsak vallja,
hanem gyakorolja is. A fajnémet és fajmagyar elméletet az
olaszok nem veszik be, mcrt hiányúk hozzá az előfeltétel a zsidógyülölet. .Az egyenjoguság oly teljes, hogy senkinek a
vallását nem kérdezik és nem kutatják. Azt hallottam Hómában,
hogy az olasz kormány nevében az új pápával trónralépte után
a belügyminiszterium egy zsidó magas tiszb·iselöje tárgyalt.
Sok az előkelő állású zsidó - képviselő, senator. himtalnok, tanár, orvos, ügyvéd, nagykereskedő, bankár sth. és sok a szegény zsidó. Középosztály alig yan és ez a zsidóközség egyik baja. A keresztény templomok körül szegény
zsidók Mzalnak, kiknek tolakoelását szegény,.;égük eléggé menti.
Különben keresztény társaik épolyanok. : Uagúnértesiilé,.;b{;l
tudjuk, hogy a hirlapírók jaYarésze R6mában is z,.;idó, ue a
hirlapírót azért nem hijják »zsidó gyerek «·nek és ~• »Ühene «
meg »Zsidó leO'én''eO'vlet« ismeretlen - a nemzeti kultura
o J bJ
.,
l
alacsony fokán áll a római Yilág. Ez abból is l:í.tsz1 ;:, 10gy az
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cg Je cn meg.
·~ s':onoU.tlto~ lH'JI(dc l'Rtc tarlpt a rabbino maggiore, Vittore
( r!sll,tjl/1:111, b,! HL'mrrg válaszlottak meg 23 p~ílyázó közül.
Ll'll,,•s l'S ü•n·ken} ember rs clRőrcndü szónok, kit áhitattal
hallgatnak 111~1p;. ,\ x h,;tmtisztelct alatt ünnepélyes rend és
{'SL' t\(l ur:dkodtk. A kii;~,8l>g össze ' ti ztvisclői -papok tanítók
,.,j]l,
nz L~tcntiszh•ld alatt az ainwmoron ülnek '
•\ z,; i dó t udom:iny lll'm :íll n. rrgi magas szinvonalon.
\'~111 ug,n\ll » jc~~vn «, dc l'Z az olaszoknál egész m:1st jelent,
llllill ntd\•Jt>nJ.. 0~RZ<'j(i\ctd :lZ j:ímbor czélbóJ' dc llCID talmudisJ·ol:t ' l':tltml\listúl ami l;rlob;liinkbeu talán' egyáltalában ninl''-'<'11<'1 Hlllldbnn. ..:\z lGG:l. 1'vi talmud-auto:lafti és az azt
kiill'!ő p:í.pai t:tlmudtilalom gyökrrl'ibrn b1madta. meg a tal·
mud!ud:ig( ég a kabhal:tt t'l'gikttr nyeregbe. A zsidó szellem
kichl;,~ft,'"'t kcn•t<L'tt ~~~ n, hihli~t nwllé a mYstikát vl'ttc, amely
:1 tll'Yt'7<'tt idöt:íjt vidgj:ít l'ltc n Kclch~ 1 ;, melylyel az olasz
. sid<'k :t lt'Hger r<>v,•n o~idók öt.1 6ll>nk öo::szcköttctésben :illottak.
.\. üldiUitt z<:idök o.;\it,>t kikiilete ft•ldt•riilt a. 'titkos tan«
,;,:<'l'ta f<'ll.l <:Hg:IJ':Iknúl, :1 JIY\Hilorus:kos yaló Yil:1gbtil a h'pzelet
lH1ld~'g tlr-.;•:ig:ih:l Jlh'llt'l,iilt. };t' a 'kahb:tb m:~i napig Lq, ba
Jll'lll i" 1idgzik tiibhl-.
l lt·rt~·"tn;n, :1 l iilt<:,z,,t. hin n igazi kiiltlí is képzelt
.
•
l l " l.
'
".zik
'tb~'\lt ':Jl':t ·"'' ,. o. '·" :t hdwr ki,Jt,•::.zl't m:u n:1p1g nu"..
:1 <'1:1-. . z,.:id\ík J,iiliitt. .\ .' ,,1:1,..; l,}k é'" t~:> fLnTÓ ,,•r t:ípl:íl]:tk
.. . .
.
·
." · . .
·- k'terjed,
1
:1. ,,Ll,_ , lh'Jl l,,,lt~·~ .<' ld t" t'l1llt'k h:\hl<::t a z~Hh,kr:t "'
•
1h' :U< n 1 u;,;; '<'ll hi .. , ny''"· lwgy .l k:1hbab a héber köJte,;zet.
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·ik tápláló forrása volt. ..:\. my tiku<:ok költöi lelkek l-s

e~) ·leO' gazdag és érzelmes költői irodalmat teremtettek. A
0
ten)
·
· orú vallástörvény kl'd obta szere1m1· k"l
·o teszetet
az I steu 1;

sz1g
"l • . •
· ·
1·
I racl között fennálló vo egen:p es menya szony1 nszony ;:epe
~att ismét behozták a kabbalisták, kiknek legkedveltebb künyvC'
a z Énekek Éneke. A »Lechó dóc1i likrasz kalló• sohsem talált
a
a helyet Istentiszteletünkben a kabbala nélkül. A kabbala
vo1n
•
'b
·1·1
·
titokzatos szavak tudománya és termeszetc en reJ 1;: a szep
a . , sze'p forma kultusza. Minclezek nagyban emelték a kölWi
~~
.
~
ha'lamokat és képességeket és bátran állíthatJuk, h.ogy ~pa·
ny~lország után Olaszország szül~e a leg.több és l~g]elentekc
n •ebb héber költöt. A kabbala nunclen ütkot termeszete~en az
I~ten szavában fedezett fel és szi.i.kségkép a biblia tanulmú-

nyozását helyezte előtérbe. Ezekből az ?.ko.~ból ~rt~ető,. h~g~·
·do' ismeretek hanvatlásának olasz foldon elso a.ldoza.ta. ,l
a zS1
J
•
•t
talmud lett, de a biblia és a héber verselés még tartJa ma~a .
A római rabbino maggiore, ki több nyelven ír és bes;..:él, a heb~r
verselésnek is nagymestere. A hitközségnek kéziratokban ~·s
nyomtatványokban egyaránt gazdag könyvtára azonban .ctllhg
tudományos feldolgozó nélkül sziikölködik. :Már futolagos
átnézés mutatja, hogy itt gazdag kincs heYer. . . . ..
De e kis czikk szük keretében máris sokú1g Időztunk a
jelen kornál holott Róma jelentősége és érdekessége multjáhan
rejlik. A ró,mai zsidó községről ugyanez áll és két t;rjedelmc:+
mü beszéli el kétezer éves történetét. E bosszú multbol azonban
alig látható valami. Hol vannak az ókori zsinagógák? Let·om~
boltattak, bekebeleztettek, keresztény templomokká :e~te~, k~
tudja? A zsidók legfőbb történelmi tapasztalata a re~1 t~tel.
Az enyém az enyém és a tied is az enyém. T~.mplom~1k, Js~o-
h'iik. temetöik ideO'en kézre kerültek. A temetot felszantotta~,
sírköveit beépített:k. Ez a sors érte a középkor zsidó közsé~e1t
111
és bizonyára a római községet is, mert a küzépkorh~l
~~s
régi temetője, csupán az ókorból - a föld alatt, draga ::,nköl'ek nélkül.
A zsidó katakombák az összes katakomMk köziitt a
legjobb karban maradtak meg. )lély kegyelet őrködött feldtiik,
mert a sokat hányatott zsidók sohasem feledkeztek. me!.! halottjaikról. Aki a talnm 11ot oh<lsta, azonnal észre,·eszi, hogy C:t.Pk
<l föhhlatti sírok pale"ztinai mintiira kt~zltltek. Palesztinában
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.·zikl:íba listak egy kriptát: melynek három falába ertym·
fiil1itt tühh sírhelyet vájtak Rómúban ugyanezt tették,bcsa~~
hogy a fi.~ld alatt. Kétségtelen, hogy a zsidók honosítottá~
meg Rómaban ezt a tcmetkezl~si módoL kiktől a keresztén 1
'b e_1·1 es
· szellcml· szülött]el,
· · egyszerüen átvették.
yec,
a zs~'d'k
o ~ ver.
A romm talaJ Ilyen temető létesítésére felette alkalmas, illert
lágy és ha levegő éri, megkeményedik. A föld alatti temető
olcsó is volt és mást a régi rómaiak, kik halottaikat eléaette'lc
b
'
, nem 1s
. enged élyez tek.
t a l an
A halottat befektették a sírhelyre, hol vagy szabadon
feküdt, vagy pedig betapasztották sírját. Ebben az utóbbi
esetben nem tudhatták, ki hol fekszik. Felírták tehát görög
nyehen, melyen beszéltek: Ebben (a sírban) fekszik A fia
B-nek. Ez nem sírfelirat, hanem sírmegjelölés. A sírfeliratot
mai értelemben nem is ismerték Palesztinában sem. Héber
szót csak nagy ritkán használtak és csupán »béke« (ol~!tl), szót
'
de rendesen a görög EtQ1iV1J-t.
Ez lehet búcsuszó vagy jókívánság.'
~é zetünk szerint a halottat fenyegető démonok távoltartását
czélzó áldás. Némely kriptában festés látható: gálambok s
hasonlók.
A keresztény katakombák ép olyanok, mint a zsidó katakombák. Sok van és nagy terjedelmüek - az egyik 18 kilóruéter hosszú - de, úgy láttam, egy sem oly tágas és könnyen
hozzáférhető, mint a zsidó temető és mint említettem, nincsenek oly jó karban. A keresztény rómaiak martyrjaikat természetesen szintén ide temették és sírjaik mellett előszeretettel
tartottak Istentiszteletet. Különösen bajaikban hivatkoztak a
vértanura, kinek vére egy csészében sírja mellett volt és jelezte
vértanuvoltát. Ez olyan hivatkozás-féle volt, mint pl. az ős0k
érdemére való utalás a zsidó imákban. De mese az, hogy az
Istentiszteletet üldözések idején azért tartották a föld alatt,
hogy titokban maradjon, mert leülönben a rómaiak Jlegrohant~ík
volna őket. Ha a hatóság betiltotta a gyülekezést, akkor a
földalattit is betiltotta. De hát ez nem tartozik reánic Csupáll
érintettük, amint hogy a katakombákat sem írtuk le, hanem
csupán érintettük egy-két észrevétellel.
1
l\fé<r eay nagy emlékmii \'an az ókorhól Rómában, a ~ne Y
b b
k .
rr·
. 11f' t . l t lm·tsak es a
a zsidókat
megörö ítl: a
Jtns1Y. n ere e1 1a a '·'
. .k
.
.
l. f
l , ·u ·t zsH1o
diadalkapu belseJében van az 1smert re te , me ) c '
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·· ··J· ; ek a J·ernzsálemi szentély lerombolójának tiszteletérc
leaYuzo 0 11 ,
,
.
. .
•· . ett diadalmenetben fehonulu rabsa~ba hurczolt z-.u1o
ren(1ez
,
.
.
1. 1-r rrh6sök lúthatók. A zs[tkmanyul ejtett templomi szent
szauac "'1" ·
. ,
. ,
• ·cr ·akat vi::;zik: az arany oltúrt, a hetagu gyertyatartut es a
tal.,}
· k. ·1·k t··1.b· t'
k .. ··1
't ezüst harsonát. A gyertyatarto ·1m 1 · a ou 1 argy ·ozu
.
t
, F ]t•• - h
1{C
, 1· k. ebből a reliefből vált 1::;mere esse. e uno, ogy a
es a ,1 Ja
,
.
diadalmenet zsidai kivétel nélkiil szakaltalanok. Talan leberet-

vál ták őket ?
.
.
Bennünket azonban első sorban az a kerek targy erde. lt a roelyet az összes régészek szerint az egyik ember h:itún
k
,
1.
l~e ,
hord és a mely nem más mint egy könyrte ·eres. meg pel 1g az:
, t a szentélt·ben őriztek, tehát a második templombeh
mel }e
J
l b ..l b·
zsidóság hivatalos tórapélclánya. Az a példány, me y u 1zony~s
alkalmakkor a király és a főpap nyih-[mosan felolvasott. Aluh·ol
nézve csakugyan láttunk hosszu kerek tárgyat és nagyo~ mc~
örültünk, hogy belőle megállapíthatjuk e díszpéldány meretelt,
melyről a talmudban szó van. Ez a tórateke,r:cs ~olt ~ legnagyobb, melyet az ókor ismert. ::\íinthogy a 11t~s1Yet .. ep pen
restaurálták, ..íllványok vették körül és így a rehef kunnyen
volt hozzáférhető.
.
A remél t baksis csakhamar megszerezte az igazga tö1
'
le'tr-':tt a meatekintéshez e"yaúnt szükséges két
enge dél y t es a
, ,
"
"
. . .
dolgot. Felmásztam és a keresztbe fektetett cleszkakrul k:nyelmesen és közvetlen közelségből Yehettem szemügyre a dlada1menetet ábrázoló müremeket. Az alakok emberi nagpúguak,
de a zsidó tipust nézetem szerint nem mutatj~k. So~·ba vettem
őket, ele tóratekercset nem találtam sehol. ~:ro lnttem. sz:meimnek és vérrig tapoaattam az összes emben alakok hcttmt,
b
"
l .
ele mindegyik szép sima volt. Az egyik alak felf~lé ta_rtott ~~ '":
karjáról a kézfő le nn törve és alulról - a rehef tobh mete1
magasságban van - úgy tetszik, mintha az előtte leY~ ~~l~k
hettem hosszukCts-kerek tárgy voln<t. Ezt elmés ötlettel a zs1dosa~
hivatalos tóratekercsének magyarúzzák. De ily kimyrnek serwm
nyoma (s az ü8 szes an·lu:olúfJitSvk ft'rerltek.
Egy reménynyel szegényclJhen, de egy tapasztalattal g~z:
1
elagabhan Uvoztam. A tapasztalat az, hogy otL a hol a z~ J_u
kerül szúba, az emberek nem látnak és tévedésnek okretl.L'nu~
kell lenni. :;\Iindcgy akúr éW vagy holt, akúr jelen m~y okun
zsidúníl van :,;zó.
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Irodalmi hirek. :'llerri,"h nt l;, bd.iildetPtt: ro!fd,fein H ..
:\lilitiirts ]oe, a 1, r!PJ' ?:mPiitischcn Kiinigszeit, lúiniysúery
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B•'ri<ht iihl•r tl. Beiligionsunterricht cl.
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Zur Zahl d. ljibh.;chr.n Yiilk!'rsehaftPn. (Kul. lenyomat a
Z(.ilst h r. f A. \\'. :W. l~Yfolram;íhúU Dr. Yahuda A. 8 ..
] he bibl i che Exegese in ihn•11 BPziPlmng(·n zur s~mitischen
l'Jnlnlo!!Ie ra ),erJini Lehranstalt HI05 11906-iki Ertesítüjrben . ~ JJr. J:eck Ji.. Sani<•l )[arcus (emlékbeszéd). Bu!.m·e~;t
J90io ~ Jiusik ],·aar. Jwlah :Jies~er Leon·s Oommentary on
the :. Y tus Lorrica c: A st udv ha sed on three ]Hss. witl1 a
f:lo,~ary of H~brew logical· and philosophical tenns etc.,
L cyden l 906. - Bod ro,r;h P. Idegen költők, Heine, Brranger,
Byrnu .~s m~ísok. Budaprst 1906. - Biblia Rebraica cum
<"•IIUiut·ntariis eriticis adjurantilms doctoribus edidit Abraham
f{,!fuma. Hagiurrrapha. LibPr Danielis exj>licuit at(1ue versionem
ll(],raicam addidit Mayer Lombert. Kieu.- l!:JOG. (héber ny.) Dr. Pra11HJiriin A .. Geschichte der .Juden in Ungarisch-Brad
tk, Wien 1906.
Dr. Friscit Ll., Szemelvények a biblia utúni
z.;idú ii;oclalomból, Patai .Tözsef versfordításaival, Eurlapest
1~1!11), L\.ra fiizve 6 korona, kötve 8 kor. ). - Emlékkönyv a
na;ryr:íradi izr. hitközség iskolájának felavatásáróL Kiadja a
l1itkiizst~~ elr!ljúrösága . .LYrtyyrárarl 1906. - Dr. GoldbeJger A.,
.lthzuf "\1-Baszir Al-Kitúh .Al-M uh tavi ez. munkájának XXIIJ .
fc·j<·zde C.s szemelvények a XlX., XXII., XXIV. fejezetekből
Telbia l>Pn Múzes héber fordít[Lsúval, Budapest 1906. (dissz.). l~rtni J., Babylon vizein, mthl>szi rajzokkal, Burlape~t 1906.
C\.ra :> korona). -- Dr. Neumann E. Kayserling. Eletrajzi
y{t zia t, lJ t Ul ll wst HJ06. lJ r. H'l' isz jvf, Katalog der
]J,.!Jriii~c·lien lJandsclJriftcn und Büclier in der Bihliotliek
Prof Ur. David Kattfmanns s. A., Fmnk('m·t a. lJ! 1906. JJrr•tltslrt· Jf. Az askc·tiznms úllúsa a zsidó vallásos irodalomh:m :\Iaimuniig. Knnsumtmiklús 1 DOH (hndap. di~sz.). - Uerő
Att íht, flzen·lmPs Zsoltürok Bnrlaprst 1906. Ára fűzve :3
korona.
!Jr. Kiss .A., Xoémi. Imádságok zsidó leúnyok
szúmúra. B11dapest 1 !J (J (j (f-lcld<'sillger ,J. könyv kereskedése.)
l Jr. Hrf"fsfrin H, Zsinagcígai lH'sz<~<lek, Budapest 190() (szt•rzlíuc~l :J korona.) - lJr. Kaujinann JI. E., Vorlesungcn und
Bs,ays :mliisslich der ersten jlicli~chen Gcs(•]lschaftsreisc nacl1
<lenl IH·iJigPn Jjande 1!105. Poiegrt 1905. - Dr. Blatl L,. z~idó

bú>é~zet ,a. l~gr~~ibb _k01·t0 ~ jelen ~o:ig. Bnrlape't 19(16.
(:\lllgyar-Zsido-Kony:t~r ~· .Ara 30 _nll.~r:l
Az orsz. rabb1kepzo-mtezet vezerlobizott.;;úga é- tanári
kara május hó 3-án tisztelgett gróf Apponyi Albert vallás- ~s
közoktatúsügyi ministernél hivatalbalépé. e alkalnúból. .A küldöttst~g tagjai >oltak a >ezérlöbizottság részéről Hatvany·
]Jeutsch József elnök vezetése alatt dr. :\Iez ei :\Iór. Simon
J óz'ief, Boschan ..J aka b, dr. :\Iezey Ferencz, dr. Hevesi :::lim on
és dr. Fischer Gyula; a tanári kar részéről dr. Bacher. Blau.
Bein és Bloch H. Az elnök üdvözlő beszédére, melyben a
minisztert arra is kérte, hogy az intézetet lútogassa meg. gróf
Apponyi Albert biztosította a küldöttséget jóakarabü·ól é3 a
Játo"atást kilátásba helyezte. A küldöttség tagjait az elnök
bem~üatta, kikhez a miniszter néhány szi>es szót intézett és
az u tán el bocsátotta.
Körösy József, a fővárosi statis;üikai hivatal megalkotója
és igazgatója, szakmájának, kiváló képviselője, jun. hó 23-án
62 éves korában meghalt. Erdemei elismeréseü! már régebben
szántói előnévvel nemességre emeltetett. Felekezeti életünknek
is hű munkása volt a fényes pályát megfutott tudós férfiu.
Fleischmann Ede, a pesti chen·a kadisa alelnöke és a
talmudegylet elnöke, 71 éves korában meghalt. Temetése, a
mely saját végső akarata szerint a legegyszerűbb volt, sabuóth
előnapján nagy részvét mellett ment Yégbe.
Steinschneider Móricz, a zsidó tudósok nesztora és az
összes élő bibliografusok legnagyobbika, múrcz. hó 30-án ünnepelte ~O-ik sziiletésnapját . .Az agg tudós még friss szellemi
erővel dolgozik és az utolsó évtizedben több nagy munkút tett
közzé. Első czikke, ha emlékezetünk nem csal, egy pesti lapban
jelent meg majdnem 70 év előtt. ~ modern zsidó tudomány
fejlödését majdnem végig élte. Prossmtzban szi.iletett és fiatalon
kerii.l t Lipcsébe és onnan Berlin be. Zu n z köréhez csatlakozott.
ki nagy hatással yoJt reá. Zunzé mellett az ö neye is fényesen
ragyoo·. Egész könyYtárt írt össze és munkáiban. hol erre
allmlo~ kinálkozott, a zsidó~ágot röviden bár, de velősen >édelmezte. Nem tekintett se jobbra se balra, annál keYéshbé dörgölődzött és kitüntetésekben csakugyan nem is Yolt része.
A »Professor« czímet is csak 80 éves korában kapta, nem a
zsidó irodalom, hanem a berlini egyetemi künyYtár körül szerzett
érdemei elismeréseü!. Adja az Isten, hogy még hosszú é,·en :ü
örülllessen a tudománynak, melynek szolgálatában életét töltiitte.
Nemesítés. Dr. Lichtenberg Kornél egyetemi magántan:í.r.
neves fülorvos. a szaktudomány terén és a poliklinika körül
szerzett érdemeinek elismeréseiU 1~emcsségre emeltetett. Ú gy~:>zintén n, Kramer I. csal:í.d (szmób:lnyai elűnén-el) és a
Rei)pich csahí.d (felpéczi dönenell.

Kitüntetés~ k . SzPgerli Lu kríc.~ Jrízsef, az anglo-os t ..- .
bank hu<lapesb fiókjúnak i.raz~ratÚJ·a és dr Sámuel 1: z_ l.tk
]']- ]' 'k
l j ..
" ,..
. '
.
_,,tz·tr a
po l ' lill ·a a_c noke, udvari tanúcsPsi czímet kaptak
' '
Dr· .. Kiem Mór nagyh<·t·skerrki főrabbi, a közélet ter~ 11 ~.
a tudomany kiiriil ,;zerzett érrlemei elismeréseü] ~ -rj' ~ e~
· · f · 1 1
· • • neveztetett lu.. '1'1sztelt
.
" -" er ene z'
•Jn.z."t'
-~:IH
omgpm
munkatársunl·
1
1' ~ol .~wnl.emelt kitünteté,hez legjobb szerencsekivúnatai~~a t<
fl'JCzzuk b.
<a
. Bárósítás. ~I adarasi Beck ~ándor, a Magyar Jelzál _
Hitelbank elnölnga;r,gatója, és törvC>nyes utódai bárói ran~~
t•meltl'ttck.
br.t
.
A ~os~.nc~i izr. hitközség l 903--1905. évekről szóló jelen~e:e n, l.ntkoz~eg emelkedéséről ad képet. Az adófizetők s;o;áma
2h4, en beYetel kereken 31,(!00 kor. Az iskola évi kiadás·
ke_reken S?OO korona. Az alapít\·únyozók és adományozó~
laJstroma aldozatkészségről t::muskodik.
. A szegedi sze nt egylet évi jelentéséből: J ótékonys:tgra
fonhtott 11,438, a menhúzm 4650 koronát. Haláleset 119 volt
A tagok száma 549.
·
Boschan Jakab, a Ohevra Kadisa nagyérdemü elnöke
:'iprilis Yégén töltötte be 70-ik életévét, mely alkalomból sz:i~
mosan üd Yözölték.
Szemináriumi épület. A berlini »L ehranstalt fiir die
1\'issenschaft des Judentums« saját házat kap, melyhez az
alapot egy kereskedő özvegye adományozta (100.000 márka).
A z ugyancsak berlini »Rabbiner-Seminar« néhány év előtt
szintén, külön házat épített. Minclkét intézet óriúsilag emelke<hk es ma-holnap első helyre kerül az összes szemináriumok
között, noha tisztán magánosok áldozataiból tartják fenn
magukat.
Coudenhove-Kalergi Henrik gróf diplomata és dúsgazdag
cselt földbirtokos, ki 1901-ben az antisemitizmusról nagy mun!Git adott ki (Das \ V esen des Antisemitizmus), 4 7 éves koráhan meghalt.
A bócherkérdés, melyről folyóiratunk idei évfolyanünak
23-2fj. lapjain szólottunk, foglalkoztatta mCtjus havában az
ortlwcloxia százas bizottságát, de mint a ~ité Bachurim ujsághan olva::;:mk. csupán néhány perczig, miclűn már mimlen üí.r~y
ki Y olt merítve. Elhatározta tot t, hogy minden helységben »~zon
Korlósiru « név alatt egyletet alapítanak és a begyülő pen~t
azonnal kio_sz~ják. A mozg~tlom megindítói remén1eikben c~: 1!.?k
rlottaknak erZ1k magukat es elkeseredésükben a lnnttnlos koro_
nélkül akarják az ügyet dülűre vinni, minthogy akadt jcítero!
ki a központi pénztárt 2000 korona alapítványnyal megkezdeni
kész. A továb hi teendőket c•gyelűre ti tokban tartjálc
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Ezt a nevet viseli az a világegyesület, amely egy év
előtt Londonban megalakult, hogy a hazájukból kiüldözött
vagy egyébkép kiszorult zsidókat egy tm:i.il:tre let~lep~_ts:.
A >> territoriális társaság« egyetlenegy zs1dot sem osztokel
kivánclorlásra, czélja pusztán az, hogy a bármely okból már
emigrált zsidókat együttesen helyezze el. A mozgalom, melyn_e~
élén Zangwill, a nálunk is nagy hírnévnek örvendő ango~ u·_o
áll és amelyet még az orosz véres tragédia beállta előtt md:tott meg, elejétől fogva távol állt minden poli.tikai ~~ ne~z~.b
ségi törekvéstől: tisztára humánus társallalm1 akcz10 a foldonfutóvá tett nagy zsidó tömegek felsegélyezésére.
Az új organizácziót a szükség teremtette meg. Az
orosz önkényuralom egy negyedsz:tzad óta irtóháborút folytat
saját zsidó alattvalói ellen, melynek hatítsa alatt egyre nagyobb
számban kénytelenek a vándm·botot kezükbe venni. A mC>g
friss emlékezetben levő, még Yéget nem ért mészárlások előtt
évente 100.000-re nígott a zsidó kivándorlók száma, amely
szám a folyó évben megbáromszorosoclott. Az örökös életveszély mellett, melyben az orosz ;:sidók élnek, ez a szám a.
közel jövőben még talán emelkedni fog, semmiesetre sem fog
csökkenni. Égető kérelés tehát az, hogy ezek a szerencsétlenek
hol találjanak üj hazát?
Az eddigi emigráczió orszúgai - főkép az EgyesültAllamok és Angolország - maholnap telítve lesznek Yagy legaHhb telíttetnek fogják magukat érezni. A ruozgalom ~L
hevándorlók ellen mindkét országban megindult és a népek
}Ingyar·Zsidú i:!'enllc. 1906. IY. Füzet.
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psychológúíja a.zt mutatja, hogy az ilyen mozgalom egyhamar
c~entlesed1k le. A tény teM t az, hogy a zsidó kivándorlas egyre nagyobb méreteket ölt, az emmigrált orszá<>ok
befogadóképessége vagy kedve pedig - az eredmény sz:m.
pontj,\ból teljesen lllindegy egyre csökken. A szomorú
tén~·ek kérlelhetetlen logilníja tehát az, hogy a hazátlanná
tett zsidók eddig lakatlan földön alapítsanak maguknak hazát.
A ezímben nevezett Egyesület, amely röviden JTO-nak
nevezi mag:ít, az itt száraz tényekkel ismertetett helyzetből
levonta a végső konzekvencziát és a zsidó emigrácziót eg
területre akarja irányítani. Törekvésében az angol kormán;
pártfogására támaszkodik, amely ezelőtt két évvel egy zsidó
gyarmat létesítP-sére a keletafrikai Ugandát felajánlotta és
€nnek el nem fogadása után az érdekelt köröket további
jóakaratáról biztosította. Az angol nép a biblia népe és a
zsidókban nem a »semitát« látja, hanem a próféták ivadékait
és az apostolok test\oéreit.
Az angol faj nagylelkűségébe és józan itéletébe vetett
reményt és bizalmat a tények fényesen igazolják . .Az angol
gyarmatügyi miniszterium 1905 szeptember 16-án Zangwillhoz
intézett kinyomatott levelében kijelentette, hogy »az angol
kormány mil1den eléje terjesztendő javaslatot fontolóra fog
venni«. A munka az említett időpont óta csendben folyt és e
sorok írása közben érkezett hozzánk az azóta a napisajtóban
napvilágot látott hír, hogy a >-Földrajzi Ötös-Bizottság« megalakult. Ennek a bizottságnak »feladata az, hogy az J. T. O.
elé terjesztett telepítő tervek és ajánlatok közül kiválassza
azt, amely az J. T. O. alapelveivel összhangzóan a legalkalmasabb zsidó tömegtelepítésre«. A bizottság tagjai: Lord
Rothschild, Oscar Strauss. volt amerikai nagykövet Konstantinápolyban, James Sirnon (Berlin), a »Hilfsverein der deutschen
Juden« elnöke, dr. Paul Nathan (Berlin) és dr. Mandelstamm.
kiewi orvosprofesszor.
A zsidó-telep első nagy protektora Ohamberlain József,
a hatalmas angol gyarmatügyi miniszter volt, ki az eszmét
propagálta és egy népgyűlésen kijelentette, hogy vég~elen
-terjedelm ü nem okkupált területek állanak az angol vJlág.
ban ren d elk ez esre,
'
.. "l erre a eze'l1·a v·ílaszbirodalom
me l ye l< Jcozu
'
taní lehet. Az eszme hívének .vallotta magát Roosewclt, az
lll'lll,

r

Erryesült-Államok elnöke, ki ezen véleményét nyilvánosságra
h;zatta, azon kijelentés kapcsán, hogy az amerikai zsidó polgárok karolják fel az ügyet.
A J. T. O. tényl eg az angol-amerikai zsidóság körében
birja eddig legtöbb és leglelkesebb híveit; a szabadsághoz
szokottak hittestvéreiknek is szabad hazát szereinének szerezni. Legkiválóbb férfiaik csoportosultak az új egyesület
zászlaja köré. Az európai szárazföldön a német zsidóság
zömét képviselö »Hilfsverein«, amely az orosz segélyakcziút
vezeti és a helyzet súlyos voltát legjobban ismeri, szintén
csatlakozott és a fentemlített bizottságban elnöke és igazgatója által van képviselve. .A mozgalom nagy hullámokat vet
és nincs kétség afelett, hogy más országok zsidó polgárai is
csatlakozni fognak, hogy az óriási anyagi és erkölcsi erőket
igénylő mű létesíthető legyen.
.A vezérelv az önsegély. A létező filantrópiai szervezetek
hathatós közremüködése kivánatos, úgyszintén a felekezetünk
körében hála Istennek nagy számban létező tilantrópok támogatása, de a nagy_mü nem ezekre, hanem az önsegélyr·e van
alapítva . .A szervezet felekezetünk nlinden hű fiára, vagyis a
népre számít az országokra és .nemzetre való tekintet nélkül
és nem alaptalanul reméli,l: hogy akczióját felekezetünk körén
kivül álló sok igazi emberbarát is támogatui fogja. Alapszabályának harmadik pontja így hangzik: »llrindenki, bármely fajhoz vagy felekezethez tartozik, aki évenkint egy
shillinget vagy többet fizet és egy fiókegyesülethez csatlakozik,
rendes tag.« Lehetövé teszi tehát mindenkinek, hogy a nagy
mü osztályosává szegődhessék. Segítse ki-ki ereje szerint
anyagi, erkölcsi és szellemi erejének szabadon v:tlasztott
hányad:lsal.
Ezekben előadtuk a tényeket, egysze~;üen és röviden.
A helyzet adva van: a zsidós<ig nagyobbik felének léte az
ismert események folytán kétségessé vált. A zsidóságot ily
méretű szerencsétlenség a kere ztes hadjáratok ülején sem
€rte. .Annak a zsidó mészárlásnak melvet Chmel kozák hetman
vad bordái 1648-ban az egykori' lengyel királyság területén
véghez vittek, talán volt annyi áldozata, mint az orosz pogromoknak, de hatása nem volt ily rettenetes. Az ellenség kitakarodott és a tatárjárás megszünt. A jelen helyzet azonban
20*
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az, hogy. maga a kormányhatalom uszítja hol nyiltan h l .
·· l e'k et, majd a lmtonaságot saját ' védtel
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. ', maJd a -~socse
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csokkenm.
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XISZ encziák
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. ehhalállal kuzdenek' másodsorban ped·Ig azer
a l~lkr nyugalmat a véres események emléke méo- évtized k'
foo- h 'b 't . A
.
b
e Ig
';'J~ .~ on am.
czán kormány proklamálhatja az emanczipaczwt, ele a zsidó emigrácziót nem állíthatJ·a meg N. .
r · f
·
mcs
az az op Iml:ta elfogás, amely az orosz menekülök kérelésével
nem volna kenytelen foglalkozni.
~z európai kormányok nem is várnak kedvező fordu~atot _es az or?sz zsidó üldözöttek kérdését a saját szeml)Ont"'
JUkhol határaik elzárásával olelották meg. Nem kérdezték
hogy a menekülöket ki kergeti, miért kergeti, közönséges bűn~
tettesek-e vagy szabadsághősök: minclez orosz belügy.
..
Az e~beri érzés azonban nem nyughatik bele sem a
tomeges gyilkolásba, sem a gyilkosok elOl menekülök visszakergetésébe, sem az éhhalállal küzclők elutasításába. .A fajés v~llásgyűlölet vértanui kopogtatnak a czivilizált népek
kapum. A kapuk zárva maraelhatnak felőlük ele hittestvéreik
nem hagyhatják cserbe őket. Mintha a gondviselés előre akart
volna gondoskodni az ártatlan üldözöttekről, megalak ult oly
szervezet, a mely kellő támogatás mellett nagy néptömegek
elhelyezésére képes.
~Tert a J. T. O. végleges megoldást tervez . .Az európai
tapasztalat ugyanis azt a szomorú tényt konstatálja, hogy a
zsidók az antiszemitizmust magukkal viszik. Van-e, nincs-e"
jogosultsága, a szóban forgó kérdés szempontjából mellékes
kérdés. Tény az, hogy a vándorlásra kényszerült zsidótömegek
befogadására .Anglia és az Egyesült-Államok - az európai
országok egyáltalában nem jönnek tekintetbe - neni alkal·
masak többé. Xem politikai, hanem gazdasági szempontbólNem képzelhető tehát más végleges megoldás, mint a tömeges.

telepítés, még pedig parlagon heverő terLilcten, hol má, lako<;·
ság nagyobb számban nem él.
Ezt a megoldást az angol kormány helye li és erre :~
czélra kész területet átengedni, amely hatalmas prott'ktorCttusa
al::ttt minden külső ellenség ellen védve lesz. A sok előitélet
Jcözt, melyek a zsidókat körLilveBzik, a legveszedelme !.'bbek
közé tartozik az, amely azt hirdeti, hogy a zsidó scm teh'pítésre, sem önkormányzásra nem alkalmas . .Az elsőt a dél-oro~z,
a szentföldi és argentíniai virágzó zsidó földmívestelepek rég
megczáfolták és egész bizonyos, hogy az utóbbi clüitéletet is
meghazudtolják a tények, ha az J. T. O. nagy~zabúsú, a
modern szoeziológia szellemében initiált vúllalkozása kell<i
túmogatásra talál A zsidótörténet több kisebb államról tud,
ruelyet zsidók Palesztinán kivüli területen alkottak és ruímlezeket mindaddig fentartották, míg azokat leülellenség el nem
pusz tította. A zsidótörténet azt is mutatja, hogy a zsidónép
önkényt nem vándorolt: politikája harmadfélezer év ö ta a
»j'y suis j'y reste«.
De nem akarunk történeti fejtegetésekbe hoc.:stltkozni, a
jelen vas kényszere a >>kóborló zsidó« problém(tjára úgy scm
enged más kielégítő megoldást, mint az J . 1'. O. által tel'l'hc
vett tömeges telepítést. .A konczepczió nagys{tga megfclel<i
nagy és általános támogatást igényel, mclynél a magyar zsidóság nem hiányozhatik. Tudjuk jól, hogy a magyar zsidtiság
maga is sok bajjal küzd, de tudjuk azt is, hogy nagylelkü,
mint maga a magyar nemzet, melylyel összeforrott. Kettíís
minőségben tépi régen a balsors, mint magyart és mint zsiclót,
és e kettős minőségében kétszeresen tud érezni az elnyomottakkal és szemedőkkel.
Ezen érzésnek testet kell ölteni és remélni hátorkoclunk,
hogy nagyjaink megtalálják az alkalmas móclot arra, hogy az
J. T. O. világra szóló segélyákcziújáha a magyar Izraelt is
bevonják. Remélni bátorkodunk azt is hogy mint az an,.ol
úgy a magyar nemzet fenkölt taaJ·aí
kö~ött i~ nPm C"\.
,.,
b.
majd, ki nem a felekezet, hanem a tiszta humanizmu" 111'\·c~lwn
fog az emberbaráti műhöz csatlakozni.

akaJ.
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LI::TÓS;ZE~TMIKLÓSI IZRAELITA HITKÖZSÉ
ISKOLAJANAK HATVANÉVES .JUÉILEUMA_ 1) G

A haza·l ZSI·a·osag
· t,ársadalmi és szellemi átalakul'
a mult száz d
asa, mely
.
. a negyvenes éveiben nagyobb mértékben kez
megmdulm, talán seholsem ment végbe oly kedve .. k" "ldett
nyek l .. "tt
·
zo oru mé
wz~ • mmt ama hitközségben, melyne1{ ecryik f"' t' f' t
t
..
,
·
o
um ezményére Jele
, _n uze ve torteneti visszapillantást.
.. .. ~~. re~I . gondolkodásmód és életfelfogás és a haladás
os~tonző ÚJ nlágnézet amaz átmeneti korszakban Liptó ra
miklóson is szemben álltak egymással a közse' t . . szen~
két t 'b b
'
g agJai ott 1s
. a or a oszlottak; de az ellentétek nem élesedtek k'1
annyn·a, hogy útjában álltak volna a közsécr bék .. 't ,
ségét b' t 't' · ·
o
eJe es egylZ ~Sl o JOzan megfontolásnak és bölcs mérsékl,
k
A zsidó hívek lélekszáma nem sorolta ugyan L'pt _esnet.
'kl· t M
1 oszen ~l ~s,
agyaro~·szág nagy községei közé, de mint jeles rabbik
es_k}v~ló tal~udiskolának székhelye, már régen lett a felvidéki
zsidosag egyik szellemi központjává, mely a hagyományos
tudást ápol~a .. és terjesztette. Más részről a község tagjai
kere_skedelm1 osszeköttetéseik, utazásaik révén egyre jobban
~e~Is.merkedtek a németországi zsidóságban uralkodóvá lett
UJ Irany ~yal, mely a mívelődést és fölvilágosadást írta zászlóira.
Szamosan a község ifjabb tagjai közül az ország hatá~·ain túl, Prágában vagy a hírneves mor·va rabbiiskolákban
Idózvén, az új irány közvetetlen befolyását tapasztalták és
mid őn ÚJ. ismeretekkel es
' UJ
· · eszmenyekkel
·
meg(J"azdacrodva
~az~~érte~, ~rra ~gyekeztek, hogy a községerr belül o tudá~ukat
es torekvese1ket JUttassák érvényre. Csodálattal és meghatottan
gondolunk most arra, hogy e kis városkában létesült és éveken
át_ v!r~gzott egy olvasó-egyesület (Leseverein), mely a modern
zs1do Irodalom legújabb termékeit, héber és német nyelvü
tudományos folyóiratokat a zsidó emanczipáczióra és a vallásos
mozgalmakra vonatkozó vitairatokat és különböz6 felekezeti,
') Az itt következo méltatás a jubileum alkalmából kiadott ünnepi
füzetben mint Előszó jelent meg. Szerzőj e, mint ezen iskola egykori
növendéke, az ez alkalomból felszentelt új templom és iskolaépület ünnepségében személyesen vett részt. Tudós hírének sugarai bearanyozzák azt
az iskolát is, m elyben első ismereteit sz~rez te.
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részben tudós tartalmú ujságokat megszerezte és köröztette
tagjai között, kik fárasztó üzleti foglalkozásuk és az élet
anyagi gondjai mellett is szabad idejüket arra fordították,
hogy tudomást nyerjenek az európai zsidóság tudományos és
szocziális törekvéseiről és vívmányairóL
Az egyesek lelkes buzgalma pedig a hitközségi életben
is nyilvánult és az új szellem testet öltött a zsidóság két
ősrégi intézményében: a zsinagógában és az iskolában. A_ nyilvános istentisztelet nagy rendeltetéséhez méltó hajlékot kapott,
az annak idején párját ritkító és most másodszor hamvaiból
nagyobb fénynyel feltámadott templomban; és az ifjúság oktatása, a hitközségi föladatok e legnemesbike számára megteremtetett az iskola, mely immár hatvan éves fennállásának jubileumát üli.
Nem ez a hely annak méltánylására, mit jelentett hatvan
évvel ezelőtt egy nyilvános zsidó iskolának megalapítása
Magyarországon, ahol akkor csak igen kevés zsidó község
tudott serdülő ifjúságának renelszeres és fegyelmezett oktatást
nyujtani. Osak arra kívánok utalni, mily nagy áldás áradott
ki ez iskolából magára a hitközségre, mely alapította és fönntartotta. És itt főleg az iskolának azon első korszakára gondolok, melyben nekem is meg volt adva, hogy ez áldásban
részesüljek.
1\Iár rendeltetésénél fogva, iskolánk a szellemi táplálás
kettős forrását nyujtotta az ifju lelkeknek, kik előtt megnyiltak kapui. És aki mögött e kapuk bezárultak, hogy folytassa müvelődését és a gyakorlati életre való késziilését, az a.
zsidó tudásnak gazdag készletével együtt magával vitte a
tehetségeinek érvényesülésére szükséges alapot: az elemi, sőt
az elemieken túlmenő ismereteknek és képességeknek szilárd
birtokát. Hazánk fővárosában, magában szülővárosunkban, de
másutt is szerte az országban, az élet legkülönbözőbb pályáin
éltek és élnek százan meg százan, kik komoly munkával és
buzgó törekvéssel felküzdötték magukat a társadalmi állás,
a polcrári tekintély a hasznos munkálkodás legkülönfélébb
o
'
'
fokaira és ebben az iskolában nyerték a komoly munkára valo
ösztönt, a haladásra és ernyedetlen törekvésre vezető buzgalmat.
Ez iskolában tanultak tanulni; itt vert gyökeret lelklikben a tudás becsülése, a kötelesség teljesítésének szent ösztöne;

212

A PESTI !Z ll. TIITKÜZSÜ;

BA CllEit VIL)!OS.

itt körül,·ette a serdülő gyermeket a szellemi Imitura •
es a
,
, , k
va Il asos erzesne azon léaköre mely'nek hatása
.
. "
o
,
megmaradt
, "
k esobben IS, illidon más környezetbe, más légkörbe ke ·"lt k
'ld'
IUe·
~ mive ő esre való nemes hajlam fejlődött és megerősödött '
Iskolának növendékeiben és érvénvesült is bennük k, "bb ez
b
,
J
eso en
árl~ova vezette őket sorsuk és pályájuk. Akik itt tanultak'
valóJában nemcsak az iskolának, hanem az életnek is tanult k'
.
J elen füzetnek lapjai egyes adatokkal számolnak ~ ·
Iskolánk müködéséről;. de nincsenek és nem is lehetnek adato~
arra, hogy az erkölcsi és értelmi erők összeaével mel k t
..
d 'k 'b
.
"'
'
ye e
nove~ e e1 en feJlesztett és nevelt, milyen mértékben járult
hozza nemcsak a hitközségnek, hanem a felekezetnek é
' kIS
' b oldogulásához és jólétéhez.
sa
hazana
A következő lapok arról is tesznek tanuságot ho
~efolyt hat é>tized alatt nem egy változáson ment 'kere~~tü~
Iskolánk, hogy hanyatlásnak, sőt válságos helyzetnek veszélyétől
sem volt megkimélve. A változások nem hagyták érintetlenül
az_ in~ézetnek eredeti jellegét. A pedagógiának új követelmenyel egy részről, a felekezeti élet új jelenségei más részről
nem engedték, hogy ama kettős forrás, mely ez iskolában
bugyog, ugyanazzal az erővel és ugyanabban a minőségben
szolgáltasson táplálékot a fiatal elméknek, mint fennállása első
korszakában. De hála az Istennek, a kettős forrás most is
buzog és a liptószentmiklósi hitközség a kegyeletnek ez örömünnepével tanujeiét adja annak, hogy szent szándéka az ősök
őrökségéhez ragaszkodni, és iskoláját ugyanabban a szellemben fenntartani, amelyben ők azt alapították
De van e változások között olyan is, mely nemcsak
büszkeséggel töltheti el az iskolánkat fenntartó községet, hanem
örömére válhat minden magyar zsidónak, ki tudomást vesz
róla. A nyelvi átalakulás, melyen a hazai zsidóság az iskola
fennállásának ideje alatt keresztül ment, elhatott ide is, honunk
északi határáig és a liptószentmiklósi zsidó iskolának tanít{t.Si
nyelve már hosszabb idő óta a magyar.
A hazaszeretet szent érzése, mely már hatvan évvel
ezelőtt lángolt ez iskolának német nyelvü és német míveltségú
alapítóiban, mely néhány évvel későbben a szabadságharcz
zászlai alá szólított nem egyet a község ifjú tagjai közül - a
hazaszeretet szent érzése ma Petőfi és Arany nyelvén szólal

EL>i>KY.\L.bZT \~.\.
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merr ez iskolában, mely eredeti hiv::ttás(mak önendetc~ hüdilésé'vel immár hazánknak e nem magyar ajkú üdékén nm~yar
nyelven nevel embereket. zsidókat.
Nagy feladatokat • égeztek a z idó felekezeti i~kolák H
multban; de talán még fonto abb a feladat, melyet a jelen
állapotok rónak re:ijok. 1\lert most okkal inbbb mint valaha
felekezeti iskaláinknak az a feladata, hogy a kü;":ségnek híreket.
az ősi valláshoz elszakíthatatlan szálakkal c üngö ifjakat,
leányokat neveljen. Itt kell a gyermeki léleknek a valhbi tucl:bsal együtt magába szívnia a meleg vallásos érzést. a büszkP
zsidó öntudatot, oly erősen, oly bensőleg, hogy azoktól ké~~ib
ben sem a családnak:, sem a közéletnek kedvezőtlen bdolyibai
meg ne foszthassák
Reméljük, hogy a liptószentmiklósi izraelita hi tkliz"t~g
iskolája ezentúl is hathatósan és sikeresen fogja teljl•síteni
magasztos föladatát. Necsak a kegyelet érzése füzze az unok:í.kat az ösök e elicső alkotásúhoz, hanem élő lwgyatt;knak tekintsék azt, melybe folyton újuló életet kell, hogy leheljen az
egymást követő nemzedékek lelkesedé e és szeretete, oly iirükségnek, melyet komoly és czéltudatos törehéssPl folyton hll
elsajátítani, a nagy német költűnek e szavai értelméhen:
>Was du ererbt von ueinen Yiitern hast.
Erwirb es, um es zu besitzen.<

Hámor.

A PESTI IZR. HITKÖZSÉG- ELNÜK_yj,LASZT.\!::l.\.
A pesti izr. hitközség október h6 14-éu tartott rPndkívüli közgyűlése egyhangulag megválasztotta dr. Weinmann Fülöp udvari tanácsos alelnököt elnökké, hatvani
Hatvany-Deutsch Józsefet pénzügyi é~ dr. flra11er Vil11w.qt
iskolaügyi elűljúróvá. \~álasztmányi tagokká megv:"dasztattak : Baurnga1·ten Lajo8. dr. Ballai Lojos miniszteri tan:í{)Sos, dr. Rózsavölgyi Jfanó és Trinterberg riy11l(l,
Dr. TI'einmann Fülöp elnök, kiért küldötts11g nll'nt (.
kit megjelenésekor lelkesen ü<hözöltek, miut:í.n a választást
szives szaYakkal megköszönte, azt mouilotta, hogy hú 1. idtínak
semmiféle nehéz feladat eWl nem szahad kitl:mi, ha f•·lekP-
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zeh~t szolgálni kell. Sok kérdés vár megoldásra az Istentisztelet, a közoktatás és a jótékonysig különféle intézményei
terén. Figyelme mindezekre ki fog terjedni, a legsürgősebb
teendő azonban az istentiszteleti szükségletek kielégítése. Ez
az új elnök részéről felette becses nyilatkozat, mert a pesti
hitközség 36 év óta nem épített templomot, noha ezen idő
alatt a lélekszám megötszörösödött és a város óriási terjedeimet nyert.
:Nagy lelkesedést keltett az elnök ama közlése, hogy a
közoktatásügyi kormánynyal folytatott tárgyalások azon
reményre jogosítanak, hogy a kormány által kezelt Freistiidtler-féle alapítvány felhasználásával sikerül majd egy felekezeti középiskola felállítása. Az alapítványi összeg egymagában
nem elegendő az érintett czélra, ugyanezért az elnök csak a
felhasználását említette.
Dr. Weinmann programmjának utolsó pontjában azt a
vezérelvet állította fel, hogy minden kérdésben specziális viszonyaink képezzék a kiinduló pontot és nem az idegen minták.
Az új elnök nagy tudása, tapasztalata és tettereje nagy
reményeket ébresztenek jövendő müködése iránt.
Hatvany és Grauer előljárók szintén külön beszédben
köszönték meg a beléjök helyezett bizalmat és megigérték,
hogy a hitközség ügyeit teljes erőikkel fogják szolgálni.
-~ beszédek nagy tetszést arattak. Az új választás folytán az
előljáróság és választmány ismét teljes.
Alelnökké egy későbbi előljárásági ülésen Kornfehl
Zsigmond főrendiházi tag lett megválasztva.
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T[DO~IA~Y.
ÁBRAHÁM BAR CHIJJA GEO:llETRIÁJ.ÁBÓL.
A »Macryar-Zsidó Szemle« XX. évfolyamában ismertettem részletes:bben Ábrahám bar Chijja geo~etriCtj~t, melyet
két müncheni codex (256. és 299. sz.) és Stemschne1der, valamint Ofterdinger előmunkálatai alapján teljesen kido~.g~z~.am.
Első értekezésemül azt a czikket választottam, mely kulonosen
a mathematika története szempontjából bir nagy fontossággal;
nyilvánosságra hoztam Euclides elveszett munkáinak héber
nyelven fennmaradt töredékeit, melyek nem egy pontban
eredeti és eddig ismeretlen részleteket nyujtanak. ="!os~ olyan
fejezetet választottam, melynek a tisztán mathe~aüka1 sz~m
ponton kívül még más fontossága is van, amennyiben elem1bb
és általánosabb anyagánál fogva érintkezési pontokat tartalmaz a talmudban előforduló geometriai problem:1kra vonatkozólag is. A toszafisták és a nyomukba induló commentátorok
felhasználják e fejezet eredményeit, amint majd alkalmam lesz
a közlenelő fejezet magyar fordításához füzött jegyzeteimben
kimutatni.
A fejezet tartalma a kör kiszámítása: l. a kör kerülete
és teriilete, 2. a körszelet teriilete és a vele kapcsolatos
problemák, melyek köziil egy ív- és hurtáblázat külön kiemelenuö. A héber szövcgre >onatkozólag megjegyzem, hogy
[ ] közt oly részletek vannak, melyek a müncheni 256. sz.
coelex ben, melynek jele M. hiányzik, [*J közt pedig, ami a
münchen.i 299. sz. codexben, melynek jele Mn. ninc~ meg.
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A kör geometriájáról szóló fejezet magyar fordítása.
NEGYEDIK RÉSZ.

Azon mezök mérésének magyarázata, melyeknek alakja te!jes
kör vagy csonka kör; ez tdóbbi lehet vagy fele a körnek, mgy
több felénél vagy kevesebb.
a)
l. §. A teljes kör területét megtudod, ha ismered átmérő

jét, melynek arabs neve Koter : szorozd azt meg három egészszel és egy heteddel, akkor megkapod a kör kerületet. Szorozd
meg azután az átmérő felét a kerület felével és akkor megkapod a kör területét.
Bizonyítéka annak, hogy a kör kerülete három és hetedszer akkora mint az átmérő:
Legyen adva 1M1J:lN kör (I. ábra) ; átmérője 11N vonal,
melynek felező pontja l egyszersmind a kör közzéppontja. Tudjuk, hogy 1N húr egyenlő lN-vel és :lN-vel, mert mind a három
1l:l kör középpontjából, N-ból indul ki (tehát fél átmérők);
épúgy mutatja a másik oldalon 11::1 kör, hogy 1J és ~J szintén
egyenlők ezekkel; épúgy egyenlő velük a két utolsó húr n1
és 1n. Kitünik tehát, hogy a kör kerületében elfér a félátmérő
lN hatszor, és hat pontban találja a kerületet, ami az egész
átmérő háromszorosa; tudjuk továbbá, hogy :N körrész, mely
ívet képez, nagyobb az alatta léYő ~N egycnesnél, mely húrja az
ívnek, mcrt minden ív nagyobb húrján(tl; a pontosan számolók
megbecsülték a különbözeteket, amelyekkel az ív nagyohb
húrjámU és összeerezték mind a hatot és azok felértek az átmérö
hetedéveL
'):-tri":"! )In.
') r'111"!1tip:-t )in.
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Miután megtudtad a kerületet és az átmérőt, me.,.tudhatjuk az egész kör területét is, mely a félátmérő é félk~·ület
szorzatával egyenlő.
E területszámítás helyességének bizonyosságát megtudjuk, ha behasítod a kör felszínét az egyik oldalou és kiegyenesíted mind a környező vonalakat, a külsőtől, vagyis a kerülettől kezdve egészen a középpontig (II., III. ábra) ; a kör
felszínét kimerítő körök fokozatosan fogyó egyenesekké lesznek, míg végre az utolsó ponttá rövidül, mely azonos a középponttaL Például: iJ:lN, Tliii, '~li egyenesek, miket rajzoltam; a
külső mindnyájuknál nagyobb; amely beljebb van, kisebb nála,
de nagyobb a rá következőnél ~s így folytatódik ez a pontig.
Így keletkezett előttünk a körből háromszög; a háromszög
területét pedig már megfejtettük; az egyenlő : alap szorozva
félmagassággal, vagyis jelen esetben az átmérő fele a kerület
felével, ami rajzolt ábránkban :lN magasság J vonal felével.
Példa a mondottakra. Adva van egy kör, melynek átmérője
14. Szarozd azt 3-'t-el, akkor lesz 44; ez a kerület. Ha ruost
a fél átmérőt, 7-el megszorzod a keri.i.let felével, vagyis 22-vel,
1
akkor a nyert szorozat 154 lesz. Ez a kör területe. )
2. §. De eljuthatsz a kör területéhez más úton is, úgy
hogy nincs szükséged a kerületre: szorozd önmagával az
átmérőt; vond le négyzetéből a hetedet és a heted felét és ami
visszamarad kezedben, az a kör területe.
Az adott példában tehát találni fogod, hogy az átmérő
négyzete 196; ha ebből a szorzatból levanod hetedét és fél
betedét, vagyis 42-t, marad a kezedben 154, és ez a kör
területe, amint az első módszer szerinti számításodban is
találtad.
E számítási mód bizonyítéka: Vegyük fel il:lN kört, melynek átmérője 14; építsünk ezen átmérőre egyenlő oldalú. derék-szögű négyszöget; lesz lJiiN négyzet, melynek teriilete 196;
liii körrész egyenlő l:lN körrészszel (mind a kettő félkör): találtatik tehát, hogy iJ:lN kör kisebb J:liiN négyzetnél iiiN és :li görbe
háromszögnyi területtel és e két görbe háromszög számításom
€rtelmében a négyzet hetedrésze és félhetede vagyis 42, egyikük tehát 21. ]\fert vonjunk egyenest i-től l-ig és i-től l-ig,
akkor kapjuk az egyenes oldalú és egyenlő szárú lli háromszöget, melyről tudjuk, hogy a négyzet negyedrészét teszi, ami

:;3o

DR, Gt"TT:IlA:'iN 'IIIL\LY.

jelc-u péltlában 49 ; keresd ki toviihbá ~, körív nagyságítt, mel
:t félkörnél kisebb; és amiként azt tovább ki fogjuk fejtenf
ha a fél útmérőt .l~ egyenest megszorozzuk ~, körív felével'
mely jelen ábrában 11-gyel egyenlő és kivonjuk a szorzatbóÍ
~~, egyenes oldalú háromszög területét, lesz a maradék J',
körszclet területe..m vonal (fél átmérő) szorzata ~, körív felével = 38{ ; vonjuk ki belőle J1ra egyenes oldalú háromszög tcrületét. Ezt máskép nem tudhatjuk, csak •ra merőleges segélyével, mely J1 húr felező pontjára van állítva. Ezt a merőlecrest
megtudjuk, ha 'J vonal négyzetét Jra vonal négyzetéből ki:on-·
juk, mely ;:= >onal átfogója J•ra derékszöcrü háromszögnek. a ·
o
) <fil
~egmarad. annak négyzetgyökét veszszük, akkor megkapjuk
·~ merőlegest ; és a háromszög területe lesz : •ra vonal szorozva
'.l von~al: :: vonalról tudjuk, hogy 98-nak a négyzetgyöke,
mert atmeroJe egy négyzetnek, melynek egyik oldala 7 ; 98-nak
négyzetgyöke megközelítőleg 9'9; a fele 4 egész 9{- tized; ez
'J nagysága. Vonjuk ki ennek négyzetét Jra négyzetéből, akkor
~arad megközelítőleg 25. 25-nek négyzetgyöke 5, és ez •ra nagysaga; ha ezt megszorozzuk az alap felével, vagyis J'- vel, akkor
körszelet, melynek területe 14 és a
lesz 24{-; marad még
másik oldalon i11 körszelet; összesen 28; vonjuk azt ki TJ1
egyenes oldalú háromszöghől, mely =49, marad a TJ1 görbe
oldalú három szögre 21 öl, és épen annyi lesz a vele egyenlő
1i1N görbeoldalú háromszög; összesen tehát 42 · ami nem egyéb·
mint .lli1N négyzet hetedrésze és félhetede.
'
3. §. Ezen egész számítás azok nézete szerint van, kik
azt állítj ák, hogy a kör kerülete 3·l-szer akkora mint az
útmérő; azért kell az átmérő négyzetéből I{- heted~t levonni,
hogy a kör teriiletét kapjuk; de akik a kör kiszámitását
szigorubban veszik, mint pl. azok, akik a csillagok pályáit
számítgatják, azt állítják a kör kerületéröl, hogy 3-szor és
8{ hatvanadszor akkora, mint az átmérő (n= 3'1416) és így
oda módosul az előb bi számítási mód, hogy le kell vonni
nézetök szerint, az átmérő négyzetéből a negyedrészt, miután
kivontuk belöle ugyancsak a negyedrésznek 8{- hatvanadrészét.
2
2
[Eszerint a kör területe= 4r2 _ (r2 _ 8{-r ) = 377r =r'.
60
120
3'141 G.] 2)

J,
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A fent adott példában, ha kivonod az átmérő négyzctéből, vagyis 196-ból a negyedrészt, miután kivontad belöle
ugyancsak a negyedrész 8{ hatvanadrészét, ami = 42 öl és
3.} hatvanacl öl, marad a négyzetből 154 öl, kivonva belőle
3{ hatvanad ölt; és ez a kör területe a pontosabb számítás
szerint.
De mivelhogy a két számítási mód közötti különbség
oly csekély, hogy nem jöhet tekintetbe, mert 154 ölnél kevesebbet tesz mint egy ölnek fél hatvanadrészét, mely megközelítés kisebb számítási hiba mintsem figyelmet érdemelne, azért
támaszkodtak a gyakorlati rnérnökök az első számítási módra,
mely egyszerü és levonták mindig az átmérő négyzetéből
annak l{- hetedét és a maradékot a kör területének vették.
Ezt a számítási módot vették alapul a kör geometriájában és
nem vetettek ügyet a csekély hibára, mely benne van.
4. §. Ha tehát, e módszer szerint, ismered az átmérő
hosszuságát, kiszámíthatod rögtön a területet és nincs szükséged a kör kerületére.
5. §. És ha ismered a kör területét és tudni akaro~ az
átmérő hosszuságát: add hozzá a területhez 3 tizenegyedrészét
és megkapod az átmérő négyzetét; négyzetgyöke lesz tehát a
kör átmérője?
Legyen adva egy kör, melynek területe 154. Milyen nagy
az átmérője.
Vedd 3 tizenegyedrészét, ami =42, mert egy tizenegyedrésze 14 · ha a 42-t hozzáadod a 154-hez, ami a körnek területe, lesz' összesen l 96. Ez az átmérő négyzete. Ennek gyöke
lesz az átmérő hossza. E számítás helyességéről meggyőzöd
hetsz az eddig tanultak alapján; ha t. i. levvnocl a talált
átmérő A-ét, marad a kör területe.
.
6. §. És ha ismered a kerületet és meg akarod tudm ~z
átmérő hosszát, vedd 44-nek, mely jelen példában a kor
kerülete, {'2-részét, vagy oszd el a kerLiletet 3~ -tel, akkor megkapod az átmérőt. Mindkét móclszer egy eredményre vezet.
Legyen adva pl. a kör kerülete =44; milyen nagy az ~tm~r~
hossza? Ha 44-nek -.z\-részét veszed, lebZ 14, és ez az atmero
hossza.
Bizonyítása ennek abban van, hogy az átmérő "zorzata
3~ -del adja a kerületet.
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7. .'. Ha ismereJ a kiír teriilctrt és ki a k ar od számítani
ker iilclét, :Hl1l hozz:i a teriilethez 1ar-részét és az összegből
>on j négyzetgyokiit; szorozd nzt ~\-tel és meglesz a kerület.
]_.,•gyen adYa ]ll. <'gy kiír, melynek terület e 154; milyen
nagy a hriilet? Y edd /T-részét, ami= 42. A két szám együttvén• - 196. Ennek gyökc 14. Szorozd ezt a gyököt 3 .~-del, lesz
a szorzat 44, és ez a k<'riilct nngysága.
Bizonyítúsa ennek ahban van, hogy a terület és ir-részén ek ii~szPge az átmérő négyzctét adja; n égyzetgyöke az átmérő
l10s za; mi1léin tehát a négyzetgyüköt vagyis az átmérő hosszát
mcgszoroztad 3~ -drl, l<'sz az er edmény a kör kerülete, amint azt
fent kimutattuk
8. §. És ha adva van olyan kör, melynek területe 154,
~s mely lÍgy keletkezett, hogy átmérőj é t megszoroztuk 11-el,
milyen nagy az átm érő ?
E zt megtudha tod abból, hogy az átmérő négyzete szor ozm a kerület negyedével, a kerületet adja. Miután tehát így
mond a tott neked, hogy »szorozd az átmérőt 11-gyel«, láthatod
a bbóJ, hogy a kerül et negyedrésze ll. Szorozd ll-et 4-gyel,
lesz 44, és ez a kerület mértékszáma ; oszd el 3~-del és megkapod az átmérő hosszát.
Ennek bizonyossága nyilvánvaló előtted, mert tudod,
hogy a fél átmérő szorzata a fél kerülettel a kör területét
adja, amint az fent megállapíttatott; és ez az eredmény
egyenl() az egész átmérővcl, szorozva a kerület negyeeléveL
Evvel kifejtettük a t eljes kör mérésének módszereit, most
pedig kifejtjük a csonka kör mérését.
b)
9. S· Csonka körnek n evezzük azt az iclomot, mely az ív
jdomához hasonló. Tudvalevő, hogy a kör tört részeinek összes
alakjai húrom nemű törtek lehetnek. l\findegyik törte (szelete)
a körnek bír egy húrral és egy nyíllal, mert íjhoz hasonló.
Húrja az egyenes vonal, mely a görbe vonal (körív) egyik
végpontjából a másikig húzódik; nyila azon egyenes von~l,
mely a hlÍr felező pontjából derékszög alatt a görbe v.onfi1,1g
húzódik. Ha a nyíl a húr felével egyenlő, akkor a törtet felkörnek nevezzük; ha a nyíl kisebb a húr felénél, akkor a tört

kisebb a félkörnél, és ha a nyíl túlhaladja a húr felét, akkor
a tört nagyobb mint a félkör.
L egyen pl. (V. ábra) a kör törtrésze ;:N görbe vonal;
húrja egyene3 vonal, melyen :1N körív van és .. hossza 8 öl;
n ila (ívmagassága) :!1 vonal, melynek hossza 4 ol. Ez a szelet
f~kör. Ha meg akarod tudni ezen idom területét, szorozd meg
a húr felét, mely húr jelen esetben a kör átmérője, a görbe
vonal felével, melyet ívnek nevezünk, és megtalálod e félkör
t erüle tét.
Az ív mértékszámát megtalálocl, ha a húr felét, mely =21
megszorzod 3-\-el; a szorzat = 12-t öl. Ez a kö~~v _nagysága,
mely egyszersmind félkör. Vedd felét, me l~~. 6~- o~~ es szorozd
a húr felével, 4-gyel, lesz 25} öl. Ez a felkor t:rulete. .
10. §. Ezen idom területéhez eljuthatsz meg más moclon
· Ha négyzetre emeled a húrt és hi'Onocl belőle l~ hetetlét, a
IS.
l t H
'H'
maradéknak pedig veszed a felét, az a félkör ter ü e e. a e pe c <Lban tehát négyzetre emeled a körív hosszát, 8-at, les~. 64;
vond ki belőle q. hetedét vagyis 9} ölt (meg 4~-), mely u_ssz.~
sen 13 :;_ . visszamarad 50 öl és i öl. E szám fele a felkor
7
,
t e ' vagyi's 2511 öl· Ez a félkör kiszámításának módszere,
negyze
melyet ez az ábra mutat (V. ábra).
.
. .. .
11. §. Azon idom példája, mely kisebb a !elk~rnel az
":lN körív, melynek húrja "~; a húr hossza= 8; n~Il.a (Ivm~g~~~
sága) ::11, melynek hossza = 2. Ez az idom nem
el ~ felkor
nagyságát, hanem kisebb nála, mert ívmagassaga kisebb a

:n

húr felénél.
Ezen idom területéhez nem juthatsz, ha nem ismered a
kör átmérőjét, melyböl ezen idom levágatott. A kör Mmé1~őjét
megtudhatod azonban, ha a húr felét n~gyzetre e~elecl, es a
nyert négyzetet elosztod az ívmagassaggal, a han!adosh~z
edi O' hozzáadod az ívmagasságot; az egész összeg adp a kor
P b
átmérőjét.
.
,
Ha e példában (VI. ábra) négyzetre emeled a hur feh•t,
mely =4, lesz 16. Oszd el az ívmagassúggal, mely = ~; l~:z
a hányados= 8. Add még hozzá az ívmagasságot, vagyis .2-ot,
lesz összesen 10. Ez razon kör átmérője, melyből ez az Idom
elvüg:t tott.
Ha bizonyitékot akarsz tudni ezen sz{unítási módszerre,
egészítsci ki ezt az idonwt teljes körré (VII. ábra) és hosszabr
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. 12. §. Ha ezen idom területét akarod megtudni, oszd

e~. ~.:J egy~nest két egyenl() részre ,, pontnál; i pont a kör
~ozeppontJa. Vonj két egyenest N-hoz és ~-hez; kapod Nii és
:•• e~~;.neseket. Ha megszorzod nN egyenest, mely a kör fél
atmeroJe a körív felével, mely :!N görbét alkotja, akkor e szorzat azon háromszög területét adja, melynek két oldala iiN és
~ii egyenesek, alapja pedig ).:JN körív. Vond le e szorzatbó1 álló
háromszög területéb61 )iiN háromszög területét és kezedben
marac: ,);)N idom területe. Ez utóbbi háromszög t~rülete ,ii-nak,
mely Jelen ábrában = 3 szorozva jN felével, mely = 4. A szorzat = 12. Ez az az összeg, melyet iiN egyenes és .:JN görbe
szorzatából ki kell vonni és a maradék szalgáltatja ,j;)N idom
terüle tét.
Bizonyítékát ennek már rég kifejtettük; minthogy az

átmérő fele, szorozva a kerület felével a kör területét adja,
azért mondottuk
felévei n);)N idom
megszorzod a fél
Ietét; úgyszintén,
felét, kijön neked

itten, hogy az átmér() fele, szorozva ;)N körív
területét adja; mert hiszen, ha ezen módon
átmérőt lN körív felével, megkapod n!N terüha megszorzod az átmérő felével iiJ körív
liiJ területe; és az így nyert három terü-
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lettel ki van merítve az egész kör, és ez az összeg valúban
{)gyenlő, a fél átmérő és fél kerület szorzatával.
Ebből levonhatod a szabályt, hogy a félkörnél kisebb
körszelet területét megkapod, ha a fél átmérőt megszorzod a
körív felével és megtartod egyel6re e számot; azután ki vonod
az ívmagasságot a fél átmérőből és a maradékot megszorzod a
húr felével; az így nyert szorzatot levonod az el6bb félretett
számból, mely ugyanis a fél átmérő és a körív felének szarzatából keletkezett és kezedben marad a görbe idom (körszelet)
t erülete, mely a fél körnél kisebb.
13. §. Példa a félkörnél nagyobb szeletre, a következő
körszelet, melynek köríve );)N és húrja ;)N= 12 öl és ívmagassága ,J = 12 öl.
Te eljuthatsz e görbe idom területéhez, ha kihozod azon
kör átmér6jét, melyböl az idom el van metszve és megszorzod
a fél átmér6t a körív felével és hozzáadod azon háromszög
területét, mely a húron van; az egész összeg szalgáltatja a
.a görbe idom területét.
Ha tehát jelen példában négyzetre emeled a ht'ír felét,
akkor a négyzet= 36; oszd el az ívmagass<1gga1, mely = 12,
lesz a hányados 3 ; add hozzá az ívmagassághoz, lesz összesen 15. Ez a kör átmér6je, melyből e szelet elmetszetett és
fél átmér() fele, mely jelen ábrában (VIII. ábra)
= 7i ;. szarozel ezt az ív felével, és akkor e szorzat azon görbe tdom
területét adja melynek határai az adott körív és lj, lN egyenesek · add hozzá ~lN háromszög területét, mely 1,-nak és
JN felének szorzatából áll és az összeg az adott görbe idom
területét szolgáltatja, mint jelen ábrában.
Ebből megtanulod: Aki tudni akarja a félkörnél nagyobb
szelet területét, szorotza a fél átmér()t a körív felével és tegye
el magának e számot; azután vonja le a fél átmérőt az ívmagassárrból és szorozza a maradékot a húr felével; azt a szorzatot
adja hozzá az eltett számhoz és az összeg szolgáltatja a félkörnél nagyobb körszelet területét.
.
E számítási mód helyessége világos annak, aki megértette a fent adott bizonyítékokat.
.
14. §. Ezekb6l a példákból kiindulva megmérheted n~md
azon idomokat melyek köralakuak vagy körszeletek, vagy lvekböl és egyene;ekből összetett idomok.

l,
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Lq;yen pl. a1h a l'gy M romsziig, melynek alapja körív (kör('7.ikk) l's két s:~:ára egyenesek, mint a most raJzolt ú.brában
::l' l-s ~1\ egyenesek és J,:J körívtől képezett alap. Ha meghúzod
az :ihrában J:: egyenest (a körív fölötti hurt) akkor J:JI\ egyelll'S olllalú háromszöget kapsz és J,:J görbe idomot, mely nem
m:ís, mint kürszelct. Számítsa ki mindegyiket külön-külön és
add {issze a két szCmwt, és meg lesz ezen ábra területe
(IX. ábra).
15. ~. Épúgy lm adva volna neked egy idom, melynek
alapja cgy1'nes és oltlalai ívek, mint pl. ,:JJnN ábra (X. ábra)
ru rly1wk kl-t oldala :J,I\ és Jn.N, görbék (ívek) és J:J alapj~
egyenes.
H a meghúzod benne :JN és JN egyeneseket, akkor az ábra
három részre oszlik j és ezek: J:JN egyenes oldalú háromszög és
két körszelet, melyek egyikén :J,N körív és másikán J,,.N körív
nm. És te megtudhatod e részek mindegyikének területét
abból. amit fent tanultál.
16. §. Épúgy, ha a föld össze van téve két körszeletből,
mely idom a halak idomához hasonlít, mint jelen ábrában
(XI. ábra). Ha ezen ábrában :JN egyenest meghúztad, két
részre oszlanak a körrészek. Számítsd ki a két körszelet mindegyikét külün és a kettő együttvéve adja ez idomnak területét,
mely a halakhoz hasonlít.
17. §. Ha a ruező nem köralakú, hanem görbe mint a
hengernek ama metszete, mely nem pCLrhuzamos az alapterülettel (elypsis), akkor a görbének két átmérője van j az egyik
hosszabb mint a másile .Azért vedd a két átmérő minclegyikének felét és szorozd össze j szorzatukból pedig vond le l i
hetedét, úgy mint a kör kiszámításánál és ami a szorzatból
marad, az lesz a görbe idomnak területe. s
Y an még sok ezekhez hasonló összetétel ele nem szükséges a toníbbi részletezés.
'
18. §. És ha adva van a kör átmérője és adva van
benne egy húr és te abból meg akarod tudni a húrhoz tartozó körívet és általános szabályt keressz arra, hogy a húrból
vagy ívmagasságból kiszámítbasel a körívet, úgy amint találtál általános szabályt, melylyel képes vagy az átmérőből a
kerületet és a kerületből az átmérőt kiszámítani. Tudd meg,
hogy ilyen szabályt nem adhatok neked, mert a. húr és íve·

közti összefliggés nem halad arányosan egyféleképen, hanem
változik folyton az ívek és húrok változá ával. Ha ugyanazon
körhöz tartozó két nem egyenlő ív van adva, nagyobb le~z az
ívek aránya a húrok arányánál és a nagyobbodás nem halad
egyenlet esen j azért nem hozható általános szabály ba, mely
azt összefoglalja. Innen van az, hogy ívek és húrok zámítá~a
neh ézséget okoz a legtöbb embernek és aki ezeknek számításába bocsátkozik, kell, hogy sok szabályt ismerjen a mennyiségtanból.
A csillagvizsgálók foglalkoztak evvel a elologgal mcsterségüle folytán, ele én átvettern ide abból a számítási részből
annyit, amennyit müvem szempontjából szükségesnek találtam~
leírtam neked egy táblázatot, mely felosztja az alaphosszuságot
28 részre; felosztottam tehát a kör átmérőjét 28 részre és
ennek értelmében feloszlik a kör kerülete is 88 részre. Szélességében felosztottam a táblázatot 4 rovatra és bejegyeztem a
szélesség első rovatába hossza szerint 28 részt és a szélesség
többi 3 rovatába bejegyeztem ugyancsak hosszában a minclen
húrnak megfelelő ívet 1-28 . .Az ívek táblázata azért oszlik
3 rovatra, mert mindegyik íVl·észt felosztottam 60 másodperezre és minden másoclperezet felosztottam ismét 60 harmadperczre, amint a táblában látod.
Ív- és húrtáblázat.•)
lvrészek
húrmasod- harmadrészek részek percz percz

2
3
4

2
3
4

5

5

ö
7.
8
9
10
ll
12
13
14

6
7
8
9
10
11

12
13
14

3
8
25
55
44

2
4

57
42

7

l

9
13
18
2-!
31
40

59
42
33
23
29

ív r é s z a k
h úrmúsod- harmadrés•ek részek percz percz

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

15
17
18
19
20
22
23
25
27
28
30
33
36
-!4

50
2
16
33
50
17
45
19

10
16
36
29
29
10
19

50
54
20
29

36
52
55
29

4

19. §. És én említek neked szab(Llyt, melyre szi.ikséged
van ezen számításokban. Az arányl::Ltnak mind a négy tagja.
Mngyar·Zsilló i;zemle. 1006. IV. Füzet.
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egy rend szerint (egyenes arányban) következnek egymásra
t. i., az első tag ügy aránylik a másikhoz, mint a harmadik

a negyedikbez. Tudvalevő továbbá, hogy a két arány elsejének
rnegszorozva a második arány utótagjával = az elsö
arány utótagja szorozva a második arány előtagjával; vagyis
az első és negyedik tag sorzata = a másik és harmadik tag
sorzatával. Miután a szabály kezedbe adatott és emlékezeted.
ben van, megmagyar{tzom neked e tábla használatát.
20. §. Ha valamely kör ívhez tartozó húr van adva
tudd meg mindenekelőtt átmérőjét a (hozzátartozó körnek):
melyet a húr és ívmagasság hosszából ki lehet számítani,
amint azt már e fejezetben mutattam. Ha az átmérő hossza
28, mint a táblában alapul vett kör átmérője, akkor nem
'kell a további számítással fáradni, hanem menj az adott húrral a húrok rovatához, mely a táblában van és vedd a vele
szemben lévő ívrovatból a részeket és alrészeket és ez lesz az
a dott hur körive.
21. §. Ha azonban az adott körívhez tartozó átmérő
nagyobb vagy kisebb mint 28, akkor ki kell számítanod a
neki megfelelő táblaszerinti húrt, köröd átmé1·ője és a 28
r észre osztott táblaszerinti átmérő arányábóL Mert tudod,
hogy a kör átmérője (2 r) úgy aránylik a hozzátartozó adott
húrhoz (h), mint a táblaszerinti kör átmérője (28) a hozzátartozó húrhoz (x), mely a te húrodhoz hasonló. (2 r : h =
= 28 : x). Ha az első arányban lévő húrral, mely utótag
a tábla átmérőjét, ' mely a második arány előtagja és = 28,
és elosztod a szorzatot az adott húr körének átmérőjével
( = 2 r), mely az első aránynak előtagja, akkor a húrodhoz
hasonló és a tábla átmérőjéhez arányított húrt kapod, melynek ívét közvetlenül leolvasod az ív- és húrtáblázatbóL
Minthogy továbbá a táblában talált húr (H) úgy aránylik (I)
ívéhez, mely szintén közvetlenül van adva, mint az adott hur
(h) keresett körívhez (i), (H : I = h : i) azért, ha a táblában
talált ívet megszorzod az adott húrral és elosztod a táblában
talált húrral, akkor megvan a keresett körív.
rnelynek
Példa e számításra. Legyen adva egy kör, ,
t
,
l
6 . es rnos
átmérője= 10{ j húztunk benne egy h urt, me Y = .'
megkeressük a hozzátartozó körívet. Hogy ezt megtud]u~, kkor
szorozzuk az adott húrt, 6-ot 28-czal, a tábla átrnér6jéve ' a
~lőtagja
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lesz 168 ; ezt a számot elosztjuk 10{--lel, mely az adott kör
húrja : a hányados 16 j ez az adott kör húrjával arányos húr.
A táblában találsz avval szemben 17 8 251 16 8"-t: ez a tábla
hürjának íve. Szorozd ezt meg 6-tal, az adott húrral, lesz
102 8 13 ~' 36 8"; oszd el e számot a tábla búrjával, 16-tal, le z
6s 23 8 ' 28" ; ez a keresett körív hossza.
Ezen a módon járhatsz el akármely adott húrral, ha
ismered a hozzátartozó kör átmérőjét; így számítod ki, amint
mutattam, és megtudod a hozzátartozó körívet.
22. §. És ha adva van egy ívrésze a körnek, melynek
átmérőjét ismered és meg akarod tudni a hozzátartozó húrt?
Ha a kérdéses ív körének átmérője 28, akkor nem kell fáradni
a számítással, hanem megnézed a táblában az íveddel egyenlő
ívet és amit vele szemben a húrok rovatában találsz, az lesz
a keresett húr hosszusága. Ha azonban az átmérő kisebb vagy
nagyobb 28-nál, akkor meg kell az ívet szorozni 28-czal,
mely a tábla átmérője és a kapott szorzatot elosztod a kérdéses ívhez tartozó kör átmérőjével, akkor a tábla átmérője
szerinti ívet kaptad, mely íveddel arányos; vedd ki a hozzátartozó húrt a táblából és szorozd azt az adott ívvel; a nyert
szorzatot oszd el az adott ívvel arányos táblaszerinti ívvel és
a kijött hányados lesz a keresett húr.
Nincs szükség e számítás megvilágításához példát felhozni, mert ez épen megfordított eljárása annak, amit előbb
felhoztam; abból a számítási módból megértheted ezt is.
23. §. És ha adva van egy húr olyan körből, melynek
kerületét ismered és meg akarod állapítani a hozzátartozó ívet?
Ha kiszámítod a kerületből az átmérőt, amint azt a kör területszámításában mutattam, akkor a fentemlített kérdéshoz jutsz,
mert kezedben lesz olyan kör húrja, melynek átmérőjét ismcred j
€zt már ki tudod számítani.
24. §. Ha másként akarod kiszámítani, szorozd az adott
húrt a tábla körének kerületével, mely = 88 j és oszd el az
így nyert szorzatot az adott húrhoz tartozó kör kerületével
és a hányados lesz a húrodhoz hasonló táblaszerinti húr j vedd
a hozzátartozó ívet a táblából és szorozd az adott húrral j a
a szorzatot oszd el a táblából vett húrral, úgy mint az első
1llódszcrben és megtalálod a keresett körívet.
Például e számítási módra, legyen adva egy húr, mely
22*
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6, és a hozzátartozó kör kerülete 33; milyen nagy a fölötte

lévő körh"? A számítás abban áll, hogy megszorzod az adott

húrt" mely = 6 a tábla körével, mely = 88 ; a szorzat == 528.
Oszd el a szorzatot az adott ívhez tartozó kör kerületével
33-al; a hányados 16; ez húrodhoz hasonló tábla szerinti
hur. Tudd meg a táblából az ismert módon a hozzátartozó
ívet és szorozd az ívet az adott húrral; a szorzatot oszd el
a táblaszerinti hürral, mint az első számításban és megtalálod
a keresett ívet, mint a fenti számításban.
25. §. És ha ív van adva egy körből, melynek kerülete
ismeretes és te meg akarod tudni az ívhez tartozó hürt a
körívek számítási módszerével, akkor szorozd az ívet a tábla
körének kerületével, mely = 88 ; a szorzatot oszd el az adott
kör kerületével és a hányadoshoz, mint az íveddel arányos
tábla ívét keresd fel a táblában; . tudd meg a táblából az
ismert módon a hozzátartozó hürt és szorozd a hürt az adott
],örívvel; a szorzatot oszd el a tábla ívével, mely számításodban már előfordult és a kijött szorzat adja a keresett húrt.
Példa e kérdésre egy ív, mely 51 öl; a hozzátartozó kör
= 33; milyen hosszú ez ív hürja?
J er és szorozd az adott ívet, mely = 5-i a tábla körének kerületével, 88-czal; a szorzat 484; oszd el az adott ívhez
tartozó kör kerületével, 33-mal: a hányados= 14" 40 8 ' vagyis
14 ~ " ; ez a kérdéses ívhez hasonló táblaszerinti ív; a hozzátartozó húr a táblában 14; szorozd meg az adott kör ívével,
5{-lel, mely az adott ív mértékszáma, lesz = 77; oszd el a
tábla ívével 14-i-dal, lesz a hányados = 5{-; ez a keresett húr
hossza.
26. §. És ha a kérelés így hangzanék : Adva van egy ív,
melynek hossza = 27{-; a hozzátartozó kör kerülete = 33 :
milyen nagy a húrja? Erre; szintén 5 t-et fogsz kapni, mint
fent; sem kevesebbet sem többet. Ez onnan van, mert núnden
ívhez, mely a félkörnél nagyoLb, tartozik egy a félkörnél kisebb
ív, melyet úgy kapunk, hogy a n agyobb ívet kivonjuk az egész
kerületbőL Mindkettőnek, a nagyolJbnak és a kisebbnek közös
hürja van, mert minden hür két egyenlőtlen részre osztj~ a
kört; kivéve a középpontján kercsztülmenő legnagyobb hu~t,
mcly a kör átmérője és falezéíjc. A kisebb húr, mcly egyenlő~
len részekre osztja a kört, húrja mind a két ívnek: anna ~
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lllely nagyobb a f~lkörn~l és annak is, mely kis~bb_ a félkörn~l.
.A tábla csak a kisebb .1veket ta:taln:azza; szuksegtelen a felkörnél nagyobb íveket lS felvenm, mrvelhogy megtudhat6, ha
kiseb b ívet kivonjuk az egész kör kerületéből; ami marad,
a z a közös húrhoz tartozó nagyobbik körív.
a
27. §. Ha a félkörnél nagyobb körív van adva, és megkarod tudni a hozzátartozó húrt, akkor vond ki_ előbb az
a ész kör kerületéből és megkapod a félkörnél kisebb ívet;
:~resd ki ennek húrját, mely egyszersmind húrja a félkörnél
nagyobb ívnek is. amit kerestél.
.
•
28. §. Tudd meg továbbá, hogy rumden hurnak felező
'ából két nyíl (ívmagasság) indul ki derékszög alatt,
.
·1 ·
pon t J
'
melyek a kör középpontj án keresztül me~nek; a hur ~y1 a1
általában nem egyenlők, hanem az egy1k nagyobb ~mut _a
másik; a nagyobbik nyíl a nagyobbik ivhez m;g!, a ~1se~b1k
a kisebbik ívbez tartozik. A nyílhosszuság tudasara szuks~~ed
van a körszelet területszámításánál, midőn a szelettel egyuttle vő háromszöget hozzá kell adni (ha a szelet fél~örnél nagy_obb),
vagy le kell vonni (ha a szelet a félkörnél_ ,bse~b); amm t a
szeletek területszámításáról szóló fejezet eleJen klfeJtettem.
29.§. Ha ismered a húrt és a kör átmé~őj~t és. n:eg. akarod
tudni a nyíl hosszát: emeld négyzetre a fel atmerat es vond
ki négyzetéből a félhür I?égyzetét és ami. kezedbe~ ma:~~'
abból vonj négyzetgyőköt; ha e számot hozzaaclo~ a fel átme:ő
höz, akkor megkapod a nagyobbik nyilat, ha klvonod belole,
megkapod a kisebbik nyilat.
.
_ . ..
.
Ennek bizonyítása két szabályhol tevochk ossze, mel~e
ket a könyv elején említettem. l. (I. k. 33. §.) Két egym~Lst
metsző htír szeleteinek szorzata egyenlő; 2. (u. o. 31. §.) Mmden egyenes, mely két egyenlő és két nem_ egyenlő rész:e
·osztatik, az egész egyenes egyenlőtlen részemek szorzata ~s
azon különbség négyzete, melyet kapunk, ha a nagyobbik
·szeletből kivonjuk az adott egyenes felét = az adott egy:nes
felének négyzetével. Azért, ha ismered a két nyílhosszus~got
és meg akarod tudni a húrt, szorozd össze a két hosszu:agot
és vonj négyzetgyököt, akkor meglesz a húr fele; vedd ketszer
·és megvan az egész hossz.
30. §. És ha ismcred a húrt és a nyilak egyikét és ki akarod számítani az átmérőt, akkor szorozd a húr felét önrnagántl
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{>~ osz<l cl a szorzatot az adott nyíllal, akkor kijön a másik nyilho~szus:ig; a két nyílhoRszuság összege adj a az átmérőt.
Evvel befejeztem ezt a részt és á tmegyek a sokszögek
számítúsi módszcreinek a tárgyahisához.
Jegyzetek.
l. Sn,vasorda geometriújának méltatásánál szem előtt kell
tartanunk azt a körülményt, hogy ő ezt a müvét a durvább
mérésekkel is beérő korabeli földrnéröknek írta, kikt6l még
nem követeltek akkor magasabb geometriai ismereteket,!)
S. panaszkodik is a fr anczia mérnökök tökéletlen szaktudása
fölött. Ebből magyarázható az a törekvése, hogy nagyon
kimerítően és részletesen magyaráz minden számítási eljárást;
körülírja a formulákat és stílusa, hogy elég világos legyen~
olykor ellaposodik. D e épen e törekvés czéltudatos és következetes keresztülvitele kölcsönözte munkájának azt a nagy
fontosságot és befolyást, melyet Tiburnusi Plátó fordítása
révén elért. S. nemcsak világosabban törekszik előadni a
geometriai anyagot, hanem átalakítja. Egy specziális bizonyít ási r endszert teremtett a geometriában, melyet mindeddig
még nem méltattak, azaz még nem is ismernek, mert müve
még nincs kiadva; Plátó fordítása nagyobbára a tételekre
vonatkozik; a bizonyításokat mellőzi. 2) Savasorda geometriájáról
szóló elséí értekezésemben (Adalék Euclidesnek Ilérj~ JuuQiacwv /3t{JJ.íov ez. elveszett könyvéhez) figyelmeztettem erre a
bizonyítási rendszerre, melyben a derékszögen kívül minden
más szög szereplése ki van zárva. Ezúttal a kör területszámftásának eredeti, első bizonyítására vagyok tekintettel, mely
három ábrából áll. Az utóbbi két ábrát átvették a talmud
kommentátorai, a toszafisták, mint közkeletű szemlélteW bizo') Klimpert R. Geschichte der Geometrie ez. művében 114. ~ap.'
Suter nyomán a következőket írja : a XI. és XII. század mathemat1ka 1
anyaga kevés geometriai tételből állott, melyek minden közeleb~i m~g~a
rázat nélkül szükölködtek. A tételek a földrnéröknek részint ham1s, reszl~t
csak megközelítőleg helyes formuláiból, a minden mathematikai vilá~ossa
got nélkülöző római törtszámításokból és néhány népszerű jegy~etb~l d az
aritmetikai arányokat illetőleg. Mindezt előadják a régiek művel mm en
módszer nélkül; a mathematikai bizonyítás teljesen ismeretlen.
' ) Klimpert u. o.
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ítást és nem említik a szerzőt; (Peszachim 109a; Er uhin
Sukka Sa és a párhuzamos helyeken.) valószínüleg azért
nem, mert ők csak az ábrát látták valamely kivonatban; a
közelebbi bizonyítékat ők nem ismerték; ez elég világos abból,
hogy náluk a kör átmérője harmadrészét képezi a kerületnck,
tehát n = 3, holott S. számításában, de különösen ezen
bizonyítékhoz tartozó első ábrájában kimutatja, hogy ~ > 3
és a gyakorlati számításban legalább 3~-nek kell venni; pontosabb méréseknél peilig n = 3'1416. Függetlenül nem Juthattak a körnek végtelen sok vékony s.zálra való felbontására és
egyenlő szárú háromszöggé való át~l~kítására, mer~ ehhez .a
húrok hasonlóságának és a geometnar aránylatok rsmerete 1s
szükséges. Honnan tudhatja. pl. a kommentátor, hogy a kör
az ismert módon felhasítva háromszöget ad? Talán olyan alakot vesz fel, mint a következő két ábra egyike, mely .nem is
egyenes oldalú háromszög és melyet ennélfogva nem rs lehet

~~b;

ketté metszés által téglalappá átalakítani? Elég világos teh~t.
hogy csak hagyományos ábra után indult~ és nem an~pra
bizonyítani, mint inkább magyarázni akarJák a, ~agyon~any~s
ábrát. Érdekes, hogy S. csillagászatának .magy~razo!a, !onatan
O. József l) szintén a toszafisták ból idézr S. b1z~~yltékat; nen~
·
S. geome t naJa
·'·'t. A toszafisták me"toldJak
az eredett
Ismerte
"
bizonyítékat még egy ábrával, mely a magassiggal ~ettév~gott
egyenlő szárú háromszöget téglalappá összerakva tu~tetJ f~l.
S. csak a háromszögig vezeti a bizonyítást, mert. a haromszog
területét ő már rendszere folytán ismertnek tételezi ~el. Az alap,képlet hogy a kör területe azon háromszög területevel_ egyenl?,
, r _r el egyenlő ' mar Archi-,
' alapJa
. a kerulette
..
1, magassaga
melynek
.
.)
- 'ben . van.. me"": de.. bb
az
1
medes (de dimensione crrcu r ez. muve
to
.
b'Izonyi't.' mindrg tobb, es, 'k"k
exhaustio módszere szermt
..
, k"oré.Je, IDI"" erte ·u·
oldalú szab{~lyos sokszöget ír a korbe
es
' ) ... y·N:-t M1lll 'O Offenbach, 1720. 3a.
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1gen ki5zel esik egymáshoz t) A körnek folyton kisebbeelő vé _
telen keskeny gyűrükből alkotott területet, mely gyűrük e g
lwlyen felnigm és egyenes szálakká kinyujtva oly ecryenlő szágúy
há
.. t d 1
o
r
~ romszoge a na;:, melynek alapja a kör kerületével és magassa~~. 1~-rel eg!enlő ; S.·nál látjuk feltüntetve és minden valószmuseg szennt saját eszméje.
,
2. Figyelemre méltó S. rr-je, mely = 3'1416; csak 336
evvel későbben állapította meg Adrian Me tius a rr-t a; .s.
törtteL mely csak 6 tizedesig pontos.
TT:l
3. S. helyesen adja az ellypsis területét, és mint a henger ferde metszetét különbözteti meg a körtől.
4. Savasorela ÍY- és húrtáblázata külön figyelmet érdemel; először azért, mert ez a táblázat helyettesítette a közé _
k-or :nathemat~kusainál a trigonometriai függvény ek táblái
a _hur ugyams nem egyéb mint kétszeres sinusa azon szög
felenek,. mely a megfelelő körívhez tartozik, vagyis, ha a húrt
H-val Jelöljük és a hozzá tartozó körívet (r= 1 mellett)

i;

a-val, akkor H= 2 sin ':.
2

. E tábla tehát világot vet azon problemákra, melyek a
tngonometriába tartoznak, és mutatják egyszersmind, hogy
1116-ban már alkalmazták földmérésnél is. Második fontossága e táblázatnak, hogy a csillagászoktól van átvéve; Savasorda idejében tehát ezt a táblázatot használták a csillagászok; ez ennélfogva kulcsul szolgálhat kezünkben Savasorda
idejében kiadott astronomiai művekben talált megfigyelési adatok tekintetbevételénéL
Az első nyomát egy húrtáblázatnak találjuk Hipparchus
Twv 'A(!ár:ov r.al, Evoó'§,ov qJatvofdvwv l'§.IJYiícwg czímü müvé-

ben, kiben a trigonometria feltalálóját gyanítják; ele az még
11agyon kezeletleges; a középkor csillagászai és mathematikusai
mindig több és több pontosságat érnek el, míg végre Leibnitz
1670. és 1691-ben, továbbá Newton, Bernoulli, Gregory és
Euler a trigonometriai és cyclometriai sorok felállításával a
trigonometriának, a mai tökélyt kölcsönözték 2)
') Klimpert, ó7. l.
' ) V. ö. Holtzwart Gruocllagen und Methoclen des tabellarischon
.Rechnens ... Frankfurt a. M. 189ó. ll. l.
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Savasorela táblázata négy szempontból érdekes: 1. Ö nem
a félhúrt, vagyis sinust, hanem a húrt adja táblázataiban;
ha evvel szemben tekintetbe veszszük a mathematika történetében megállapodott felfogást, hogy az arabsok és görögök
trigonometriája közt az a lényeges különbség, hogy míg az
.előbbiek táblázataiban rögtön a félhúr vagyis sinus van adva,
tehát valóságos sinus táblák (hiszen a sinus szót is ebből
magyarázzák, mert az arabsok a félhurúkat y-~:::.-nak nevezték, amit a későbbi latin fordítók sinus-szal fordítot:tak) addig
a görögök az egész húrt használták táblázatukban, ha tehát
.ezt tekintetbe veszszük, akkor ki van mutatva, hogy Savasorelára a görögök mathematikai renelszere nagyobb befolyással
volt mint az arabsoké; noha nem tagadható, hogy arabs
munkákat használt/) 2. nem az ívegységből indul ki, hogy
megállapítsa a hozzá tartozó húrhosszt, hanem a húregységből indul ki. Ez azonban valószinüleg annak a körülménynek
tudható be, hogy ő e táblázatot a fölelmérők számára eset~eg
átdolgozta, és úgy amint egés?. müvében gondosan kerüli a
szög tekintetbe vételét (kivéve a derékszöget, melynek meghatározása a legegyszerübb feladatok közé tartozik), mert a
gyakorlati földmérésben még nem alkalmaztak tök~le.tes szö~
mérö eszközöket, (amint azt első közleményemben ~IfeJtettem,-)
úcry az ívmérést is kerüli és csak a húrból mmt pontosan
le~érhető eayenes hosszból indul ki, 3. az átmérőt 28 részre
·OSZtJ'a a kö~ kerületét pedicr 88°-ra; mindegyik fok 60' és
,
o
'b
l' = 60"; tovább nem folytatja itt az albeosztást, 4. ~ ta •
lázat oly pontos, hogy a tudomány mai llállása mellett. IS elég
pontosnak bizonyul; a legnagyobb hiba nem haladJa meg
négy másodperczü.nket, de ami még minclig ne~ _s_a~aso~da
hibája, csak beosztása természetében megokolt J~vüas1 ~Ib~,
mert az ő másodpereze = 4" 5'" 27'"; ebből az osszevetesből
legalább valószinü, hogy tulajclonképi astronomiai _táb~ái még
pontosabbak voltak; de még az itt adott pontossag lS rendkívüli nagy az akkori korhoz viszonyítva. Ebben látom_magyarázatát annak, hogy Maimuni a tropikus él' hosszat, mely
akkor (1178-ban) 365 n. 5. ó. 48 p. 50'1265 mp. volt. oly
') Holtzwart u. o.
') V. ö. 1\I. Z8. Sz. XX. 14-3í; 121-136.
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p_ontossággal adja (Kidd. Hach. XII-ben közölt adatok sze1/
2 másodpercz), mint azt senk"~
1
nd ő előtte
sem
sokkal
későbben
ő utána nem találJ.uk , meg
·
.
Copermcusnál sem. Baneth E. dr. Maimuni's Neumondberechnung I. rész, a bevezetésben igen találóan figyelmeztet erre a
pontosságra, melyet J.\,faimuni minden valószínüség szerint,
Savasor~a pontos táblázatai és számításai nyomán szerzett.l)
M1előtt a tábla használatát és a mai eredményekkel
való egybevetését adnám, meg kell jegyeznem, hogy a tábÍát
erősen corrumpálva találtam; ami természetes is, mert máso2
lat, ) a másolónak .pedig semmi támpontjai nem voltak a sz á~
m~k ell:nörzésér~ nézve; a contextus nem segíthetett rajta
mmt mashol, tehat csak utána írta a betüket, amint azokat
egy valószínüleg spanyol-héber irású Codexből fölismerte. Tollhibái a következők: :J .:1 helyett egyszer; ~ j helyett egyszer;.
, 7 helyett és 7 , helyett négyszer; n ~ helyett kétszer (míndkétszer még egy másik betüvel összeírva, ami a másolónak
olykor nagy nehézségeket okoz, mert a cursivírásban összekapcsolt betük a legkülönfélébb másolási hibák szülőí): i::J és
7.:1 ro-nek van összeírva; S helyett ; kétszer és j helyett S egyszer; .:1 helyett S kétszer; j helyett :l kétszer· :J ro helyett
(összetételben) l., 4 számjegy elmaradt és 3 földslege; Pontos
számjegy van 80.
A. táblázatnak szövegkrítikája, de főleg az adott anyag
tárgyi krítikája teljesen bizonyossá teszi, hogy csak becsúszott
hibákról van itt szó és nem a szerző, hanem a másolók rovására írandó. Hogy ezt egy példával még jobban kimutassam,
ráutalok a 14. rovatra, melyben a fokok száma = 148 40'
40"; a 40"-t itt csak a másoló írhatta, mert hogy a radius
nagyságú húrnak az íve = 60°, azt a beírt hatszög szerkesztéséből is tudjuk; Savasorda fel is használja ezt; táblájában
nem lehet tehát 148 40' 40", amí mai szögmérésünk szerint
60o 2' 44", hanem csakis 148 40' ami = 60°. Különben
Savasorda maga idézi egy példában véletlenül ezt a rovatotr
és az hibátlan (= 148 40').
nnt egy évre eső hiba alig

"-·

- - ~

'

.
. nem vesz1· a·t Savasorda
') Meg kell itt jegyeznem, hogy M a1mum
zfa.
körbeosztását 88 fokra; ő a kört úgy mint ma szokásos 360•-ra 08 l
•) V. ö. M. Zs. Sz. XX. u. o.
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A táblát használhatóság czéljából átszámitottam a mi
trigonometriai tábláink egységei szerint és egybevetettem az
eredményeket, hogy a különbség pontosan kitünjék. Az össze~
hasonlításnál Bobrik E. közvetlen 6 jegyü sinustábláit használtam.l) A.z átszámítás egyenleteiben a következő jelzéseket használom 1s = l Savasorda-féle ívfokkal, melyből 44 egy félkört tesz, tehát l 8 = 4 r\· 0 = 4° 5' 27":
,
.
Minden Savasorda-féle fok feloszlik 60 -re és rumden
percz 60"-re. Ebből a következő egyenleteket kapjuk:
18
4r\- 0 = 4° 5' 27"
18 ' = 4h' = 4' 5" 27"'
18 " = 4-fr" =4" 5"' 27'"'
A. húrrészek egyenletei a következőképen alakulnak:
A radius, melyet számításaimban l-nek veszek, feloszlik 14
részre egy-egy rész 18 , amiből
148 = l
p = 0'07142857
Az itt következő tábla 6 főrovatra oszlik, l. a húr
, .t t talmazza 1-28'; 2. ugyanezen részek átszámítva
reszei
ar
. · , t 'k ,
r = l szerint 6 tizedesig; 3. körív vonalszenn ti mer e sza~a
Savasorda fokaiban kifejezve; 4. ugyancsak a körív nagysag_a
Savasorda számításai szerint, de a ma _haszn_ált foko~ba~b~~~
fejezve; 5. a körív igazi nagysága Bobrik csillagászati ta
alapján; 6. az eltérés nagysága.
Héber műkifejezések.
L

,

,

ő átl' átfogó· e sokértelműség miatt hasz-

110::J7N atrner '
o,
'
.
.
k ahol kétnálja S. túlnyomóan -.~1p arabs termmust' csa
értelműség nem forog fenn, előfordul N.
3r~ kivonni ritkábban TS!tl:'l,
.. 'tő
,,,;,, pontosság a számításban, ott ahol megkozelí
l l
,
t ,
fokát akarpontosságról lehet csak szó, es a pon ossag nagy
. k l ·f · · V ö Maim Ki del. Hach. XI. l.
JU n eJ ez nL · ·
, ·. .
V .. M ·m u. o. XI. 4.
. o. al .
.
.
l ,, módszer.' számitasl módszer.
(
f
·
m.b p·,, arány· arányosság e eJeze tb en kizárólag mertam
T T'
wp11.:1 az arány előt agJ,·a' wp1; az arány
aránynál
alkalmazva).
u tó tagja.
' ) Handbuch der praktischen Seefahrtskunde III. k. X. tábla.
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,,:l~t.":1 kironús: .'"· ö. J.'~J.
"'""~ o~ztmi: oii'l':':"! h;tnpdos.

Összeha sonlító ív- és húrt áblazat .

míl: 11. kiírszelet magassúgn vagy ívmagasság; r= 1
me.crfelel a ~inus wr~us-nak.
b
•
'
i..:-.. szorozni remlesen gz:í.mrnal, úgyszrnten ;,;r" ; de ))~'i
\onalak-szorzúsát jelenti, yagyi~ négyszögképzés t.
"'j\'~ húr.
:1:~ zorozni: v. ö. ~~:l; i';~, r~p;., j•;r" szorzat.
i:'l-'~ ,, ;:·~·~ a geometriai idolll kisebbségét jelzi összeh asonlíha nagyobb idolllmaL
~·:·-~ négyzet: ritkábban 1il:l~; 1'li1'171 Ml))~~;"l nllt' ))l ~j. ))~l ir".
·:-~: teljesen ,,S,:r,, l:l"'~ a kör középpontja; ritkábban ,.~.
~t''t·~ érintés, találkozás; t'Cil~ ; különösen a körbe írt
sokszög csúcsainak találkozásáról a körrel.
t•St'~ háromszög; "'It'' lt'~C~r" egyenes vonalú háromszög;
megkülönböztetésül a Olpll W~t'~-tól, melyet S. oly hár omszög
jelölésére használ, melyekben oldalakként húrok is szerepelnek.
S::.i jO összeg.
" i1

A húr hossza

ill ellett

O~J~ SlJ)) csonka kör. Így nevezi S. a körszeletet.
c·~ n ~l.l)) teljes kör; megkülönböztetésül az rmo ~l~))· tól.
il~ meröleges ; különösen a háromszög magassága.
c·.p;; görbe vonal általában. (E fejezetben két görbéről
szól, a kö1Töl és ellypsisről.) A. teljes kifejezés ;"~il~ ,,r",pv ;
.i"~·~p~· ritkábban fordul elő Clpll helyett.

j"~' arány; v. ö. :"!tt•p.i; iliN 'iiO ~).'

ji))

egyenes a r ány.

.i~lpJ: :1· ~

v. ö. OlpV.
· •;: középpont; v. ö. lY:~.
l-'S~ oldal.

:l:l1C:1 lp, ritkábban ~-p~;, lp a kör kerülete.
1

~ "'1'

számítási pontatlanság, amennyiben megközelíti az
1gaZ1 ertéket, de nem éri el. V. ö. Maim. Kidd. Hach. X I. 5.
!"Wp körív.

ll:' szoro~ni :,ona:at vonallal, vagyis négyszögíteni ; v. ö. So:l·
:lit' a kor to redeke; körszelet; v. ö. 01 ~ 0 ~l~V·
i1:lWli1 alap; a háromszög alapja.
, l'i"l:lltli1, rendesen terület; ritkábban hosszmennyiségeknél
a vegeredmény; v. ö. M. zs. Sz. XX. lS.
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15. Emléktábla .

ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS OHEVRÁ.K
TÖRTÉNETÉHEZ.
(Folytatás.)

11. 'li'lt '
T.
:1\.." N:"I 1li)' l1 .,~; 0'i0Ni0 Pli'N 1"::"1 C~1"!r.:"l1 ::l',j:"l1 i'liP,, , ~1 SN:"1 .Ji
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1:2.

:"1 ~ 111
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131

i1.,nN C1'S ':"llil ;,pn 1~0

1vS

'N::lJ c·~1SN 1 ~'1 1::0: 1 S:"lp c•;•llp c•o1SN l iJ :"Itt')..'; lilN!
(1846) c•;,SN ""V m::~· poS 1'1"'.h n;~t•::l jlP' j::l1N
,,o CO'::lr. 1 ::~,;

r

'16. Vt·na.

;,p,ll

pp

CiiN ;nS S;' ;,:n:'l::l Nl::l ;;nv
li'"n p1c;:, , .. r.S Stol:lp ;,'ver .cS1v

C'!:hN lilPr.n M;lP::l r"\Nl C'r.lP N'il::l lilN::lll ,, ClP::l li11;::l;,::l li'::l;"ll
'iC'P:"I liSlPr.r. liMli 1820 C"tm pr.S1 cS~v nN'~::lS c';r.lPl n1Nr. 1Pr.n1
, vro;,N ,;,N pNJ;lN jNl:l J';vp T'-:roov JN~ i))l'NP ivroc,~· ev,
j N~ o
jNO JNli"'IV:"Ill'iV )Vi0CJ'i0::l'1S::1-:11 cv1 to":"IN,, jV::l'SJ';ioip jl!::l'S'iVl"P ·vl''i
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Sv1
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,, p;, cn1r.lP j:"l 1SN1 pn, C'N::ll ""~::llN C'l':lp c·o1SN 1)i :"Itt')); l"\Nl
ribJ, c•N::lJ c•o1SN1 f'11pcN::l '.::11-~ ,, p;, C"" lP"i:"l ,., p;; O'tcNiO Pli'N
jNI:loNp p;, SN;,ro;v!N, "VlP' ,.,:"! rS·:,: n1:::. 0"11 - .-;"! jN"'J Ni::. ;:"101' .,•.;"!
(1821 = Nbp.M> lP1p ;,1;,1 S;;);-; i 1Sv nSv -:lPN ~P'N:"I mlP:::. ,;,,JS,vo

17. :"l"::"liO keret.
I.

. ..Budai ~oldberger Sámuel és neje : Sándor :fiúk felavatási unnepélyenek emlékeül · Tischri 19 · 5657 · "tr·
v1r t u t e L a bore.
(Goldbergerék nemesi czímere és jelszava). (1897).

:::.•S ;-;;,

p;,

lPiO'SN:"! ::l'S ;-;;, P:"l

IL

nr.
!11PN
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:.·.h miP

S)b ill"ll C.";Nr. :-t!l SoNp :;;, nbJ phS jl

nm' So,

18. Evöeszköz.

5660. Elul havában. Az óbudai ifjak ajándéka a templom
felavatásának emlékére.
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14. Szószék.
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Néhány történelmi ckmány.

IL E111tt'f,f,t 7Jirl.
Ebő Fl•rencz .TlilSCf n rs~í--z:íri és apostoli királyi Felsécrénrk dic~li malkod:i-<a alatt az 1900. évben b"iM az óbudai
iz~ hitköz,;;ég temploma kiu;íttatott és ugyannzon év szeptember 16-ún ;-~:-·i..:-; ·~ :::~· lsten dicsöségére és a Haza szeretetének ápolására üjra fölavattatott. Széll Kálmán miniszter
elnöksége. .JHrkn,; .Tózsef főpolg~í.nnester és Halmos János
11olgárnw~ter mükiidésének idejében. .
J._ rest~mr<iLí.si munkülatoknJ erénp Dllmann Gyula müépít1h 1ezette. ~ Bloch és Holitscher építészek végezték.
A hitközsé" élén állottak és az ügyvezetőségben közremüköcltek; dr. Acller Illés főrabbi, Eln·lich Sámuel elnök,
Deutsch Lipót alelnök.
Elüljárósági tagok: Elias Ede, Szamek Nándor, Handel
Zsigmond, dr. Stern József, Berger Ármin, Klein Jakab.
Pr!nztárosok: Orova J ónás, Schvarz Gábor.
T t;mplomgondnokok: Racb-aner Adolf, Weisz 1\Iór, H.
Baron Adolf.
Tiszteletbeli kép&iselök: Augenstein Sámuel, Freiberger
~Iór, budai Goldberger Sámuel, Gattein Izrael, Leipziger Yilmo , dr. Rakonitz ~ór, Stern ~I. J., dr. Tatay Adolf, dr.
"C nterh erg Adolf, szurdai W eisz L eó.
T'ála sztmán yi tagok : Boscban 1Iárk, Blau Sándor,
Deutsch Samu, Elias Samu, Finály József, Finály Zsigmond,
Ganz :\Iór, Gattein Lipót, H andel Gusztáv, Huszerl Ignáez,
Klein Lipót, Lieblich Vilmos, Lövy Náthán, Löffler Miksa,
~Iittelmann J akah, Quittner Ármin, Rosenstock Zsigmond,
dr. Reisz :Mór, Stern Sámuel, Schiffer Ármin, Vörösváry Vilmos, \f eisz Simon S. L., Zveig Vilmos.
Templomtatarozásiigyi bizottsági tagok: dr. Adler Illés
főrabbi, Ebriich Sámuel, Deutsch Lipót, Elias Ede, Szamek
N án dor, H andel Zsigmond, dr. Stern József, Berger Ármin,
Klein Jakab, Orova Jónás, Schvarz Gábor, Radvaner Adolf,
Weisz l\Iór H., Baron Adolf, budai Goldberger Sámuel, szurclai
\'iTei sz L eo, St ern 1\I. J., Fi nály József, \V eisz Simon S. L.,
Finály Zsigmond, Boschan Márk, Steiner Samu, Korach 1\Lirk.
Hitlcözségi jegyző : Parcel József.
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FÜGGELÉK.
Juden gemeinde old ofen kauf brif.

You Heunel zu Endgesetzten Dato haben S. Exell der
Hochgebolmw Griifin l Tnd frau, frau Su:;anna griifin Ziehyn
gebohrne gridin Berellenyn von Szetjes hinterlasscner \Yittib
23
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dcs wayl. In gott RuhendPn hochgebohrcn grafen P éter Zichy
von Ytisonkö drro Königi. :May. grossten gebeimben Rath,
würklichen Cammerhcrrn d c~ Köngl. Reichs Hungarn Obrist
K uchelmeister. Eincs 7 ten Yirnl dafi Rath und der löbl
Szaboicser gespahnsch. Obcrgcspahn von einer ges:=tmbten
.Tuden Gcmeinde zu altofen Nacbfolgenden Oontract
gcfertigt und geschlossen.
E s verk:=tufen auf alzeit, obhochgedachter Hochgriifliche
Exell. versagter .Tudengerueinde, denjenigen blatz auf welchen
Ihre Schuhl. vor ihr ,Tuden gemein Eigenes grund dato
verpachtet Ihnen das elaran gebauthe zirumer sarubt des
genanten zwischen haus Stöll, von den Blaz veleher Ihnen,
eine 1Iauer herumb zuführen, vorgemessen ist, wie auch dass
gantze hersch. Haus alda, als 4 Zimer und Küchl Ein Oammer,
Ein gewölb die jetzige fleischbankh, und unter dem Haus
befi ndlichen K ellem, die fleischbankh, aber soll und muss
Oassirt und zu ein Zimerl oder Oamcrl zu gerichtet werden,
doch alles da ohne praejutiz, der grund Herrschl. soll ihnen
auch nicht erlaubt sein dahin was anders zu bauen als mit
genomene Haltung und Erlaubnis der Herrschl. Dann auch
ohne Sperrung oder Verbauung dass alda nau angelegten
gassl, ohne dass solches jernaU nur SoH easirt werden, diess
soll zu eine Sicherheit Ihrer Synagog, ihren gottesdienst
dazun zurichten und übriger gemein H. orth, sein verbieiben haben ; also auch den jenigen Orth, velches zu Ihres
begrabniss derruahlen mit latten schon umbefungen ist: so
dann versprechen Ihre Exxell. die J u den vor allen bei diesen
Kaufe, und verlaubt so wohl wiedersambte als Einheimbisch
zu schüzen, und zu schürmen ·
W oh ingagen
'
der J uden gemeinde elemnach ver bo ten bleibt keinen'
Frerubelen Juden, ver in auch seyer; so totter elaher gebracht
worden, oder aber alhier abstorben mochter ohne aus ambt·
licher erlaubnis zu begraben: der grund Herrsch t. allwo sie
es gewöhnli ch anzumithen, unter Straf 4. z. in allilvan schul·
dig und verbunden sind:
Wird aber
Ein dergleichen Statt - Siehero gebrachtes _ begraben, beerden vollen, sollen sie Schuldig seyn, vor jeder Pf. 6.

der Herrsch. zu bezahlen, wenn es sich aber zu tragen
mechte, das ein dergJeichen frembder, velche von unaefuhr
in seiner Verichtung komete, alhier verstorben vurd: soll
von jedern dergleichen, nebst ordentliches andeuthung' der
wiedrigen fals der sie es verHerrsch. ein pfandt;
schweigen sollten, auch hiefür die Abige Straf nun Fr 4, bestanden sein soll.
Dies zu anferrv Becraftigung und sicherheit seiend dieses Contractes zwei gleichlautenden Exemplarria errichtet,
und eines davon, von Se Hochgra:fl. Excell. ausgefartigt, der
.Juden gemeinele das anderte aber von erstgedachter Juden
gemeinde unterschriben und mit dem gemeinele petschiaft
corraborister an die hochgrafl. grund frauen überlassen
werd en.
Sig Markth Altofen elen 29. Sep. 1737
S. G. Zichin. (Sig.)

II.
Grundbrief für die allhiesige Judengemeinde.

Von wegen Eines Kayserliches Königlichen Grundbuchs
-den des Kronal Herschaft Altofen. \Vird der allhiesigen J uden
Gemeinde, der an den .Tüclischen freyd-hoff angrenzencle, und
vorhin durch frau Anna Maria Schadin genüzte, anjezo aber
vor den allhiesigen Gemeinele pr. 300 h. fr. kaufte lehre platz
worauf ein gebretterter Scheuern vennög Gnadigste Bewilligung
.Se Hoch Graflichen Excellenz H. H. Grafen v. Grasallovics
.als Carner Praesidenten (P. Z.) so voran 15 Ell. Rückviirts
15 Ell. in der lange 28 Ell. enthaltet. Nach Grund-Brief
Ruht und Gerichtigkeit vermög gegenwartigem unterge,vöhnlicher Ausfertigung, und zugesteltem respective Wtihr und
Gevahrbriefs war Ihr Eigenthum an mit vorklaret · vor
welchen über die varbenante Juden Gemeinde, es mög~ auf
selber ein Gebau geführt werden (welches doch kein Laszareth
Seyn darf) oder nicht, von l-te Jan. des laufenden Jahres
alljahrlich 10 Rh. Guiden in die allhiesigen herschafts Cassa
zu edegen schuldig und verbunden sein wird.
Sig Altofen den 12-te Jan. 771.
Pr . .ltin Kays.
(Sig.)
Königi. Grundbuchsverwalter Amt Alida.

AZ ÓBUDAI ZSIDÓK TÖRTk:NETIÍHEZ.

-zsinagógCLit is ismertető czikkben, melyből az ezen kincsekre
vonatkozó pár sort ezennel idézem is:

lll.
Haus B rief für die Altofner Judengemeinde Sub. N. 671.

\ Yinl der Altofner .Tndt>n lienwimlc das allhicr lant
Grundbuch Sub X. Gil inlirgcnde, und bei ihrem freudhofstL•lwnde Hans so in cb Hreitc tOI·an 9 1 /2 4 Klafter und
H ücb1 iirt~ g:. 6 Kl:tfter, dann in der Lange bei der freuclhofmauer 1PI,'2 , und bei den Gas~cl 1P 'a IGafter haltet, wie
solehcs chm;lligt>u BL•sitzcrn genüzt und besessen v01·den, nach
Grundhnchs [{echt und Gercchtigkeit, dann vermag gegenYerti.!!Clll un ter ge" öhnlichc A usfcrtigung Ihr zugestelitem
re~pecti>e W öhr und Ge" ührbriefes (Salvo tamen dure
Dominali) für Ihr Eigenthum anruit erkhírt und überlassen.
Ge ~eben Alt of en den 28-t J uly. 803.
(Sig.)

B udapest.
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Sr. Kayseri. Königi.
Kronherschaft Grundbuchs allda.
BATÓ

J.

LIPÓT.

AZ ÓBUDAI ZSIDÓK TÖRTÉNETÉHEZ.
Amit jelen czím alatt a jS :'llt'.i-'•"1 NS-ra vonatkozólag
ezen évfolyam 277 lapján állítok t. i., hogy az nem valami
Yéletlenül keletkezett hiba, hanem hogy az tendeutiosus eltérés
a valódítól azt ezennel kiterjesztem azon :'llt'lm N~ és :'11iiiiW•"1 NS-ra
is, melyek az ezen évfolyam 272-ik és 273-ik lapjain V., VII.
és VIII. számok alatt felsorolt mellvérteken }"ll olvashatók
Az óbudai zsidó hitközség és chevrák kincseinek kiválóbbjaival többször volt alkalmam találkozni. Igy 1884-ben a Pulszky
K~trolytól a nemzeti múzeum termeiben rendezett ötvösmükiállításon, 1896-ban a milleniumi országos kiállításon és legutóbb 1904 január havában a pesti ebevra kadisa tagavató
hetében, amikor is ezen ebevra dísztermét az óbudaiaktól ide
kölcsönzött különféle paramenturnak is diszítették. Foglalkoztam
is ezen kincsekkel, bár rövidesen, egy a »Budapestcr Tagblatt«
188U október 5-én, Jom kippurkor, kelt 274-ik számának 2-4.
lapjain • Budapester Leben« czím alatt megjelent, a fővúros

»Durch seine Kunstschiitze weit und breit berümt ist
der Tresor der Altofner Gemeinde. Da finelen sich KiduschBecher, Gewürz-Boussolen, ThoraschildE>r, Thorazeiger und ThoraKronen, sowie Tempelvorhange und Tharamiintel von mürchenhafter Pracht und unermesslichem Kunstwerthe. Auf der
Goldchmiedekunst-Ausstellung 1884 war ein Theil dieser Sclüitze
im Museum ausgestelit und erregte die Bewunderung aller
Kmmer. Eine grossartige Sammlung von herrlichen \Vaschkannen und Becken erganzt eliesen Tresor; auf manche Stücke
elicser Sammlung hatte Karl v. Rothschild, der Frankfurter
Krösus und kunstversüindige Sammler, ein Auge geworfen;
allein die Gemeinele that spröde, sie woJlte Nichts YOU einern
Handel wissen, obgleich Rothschild als Entgelt grossartige
Stifttmgen in Aussieht stellte.«
Most pedig azon kivánságom kifejezésével toldom meg
ezen felszólamlásomat, vajha Bató J. Lipót úr dicséretes példáját követve hazánk más hitközségei is ismertetnék mükincseiket, melyeknek hímzett, vésett feliratai, minclmegn.nnyi adalékok az illető hitközség egyetemlegének és családjainak történetéhcz. J ó volna az is, ha a thóratekercseknek nemcsak
számát, hanem nagyságát is közölnélc majd Bató lÍr esetleges
követői, amit a fennidézett czikkemből vett, néhai dr. KayserIing S"lll hászkóméjéYel kitüntetett, következő sorokkal indokolok:
»Diese Thora-Rollen sind von Yerschiedenen Ausrnas5en;
die einen rommcsgross und mannesschwer, winzigklE>in die
anderen. Die Trager der Ersteren stöhnen tmter eleren Bürdc,
jene der Letzteren reichen die reizenden Miniaturen leicht
und graziös umher. Auf ihren Ursprung zurükverfolgt, bieten
aber diese verschiedenen Ausrnasse der Thora-Rollen einen
gar lebhaften Kantrast clar. Die grossen, schweren Rollen wurden
schon hergostellt in Zeiten und an Orten, wo die Juden Ruhe
und Freiden batten, wo sie sich und ihren Gottesdienst be<1uem
eimichten durften. Die leleinen entstanden in Zeiten der Vcrfolgung, wo man darauf bedacht sein musste, das J u wel des
Gotteshauses, dic Thoru, erforderlichen Falles rasch und leicht
bergen zu können. Darum sind in Russland die klcin~tcn
Thom~ zu ?nclen, wahrend r n garn und Po len grössere, Y enedig
und d1e N1ederlande aber die allcrgrössten haben. So offenbart
sich ein Stiick allgemeiner Kultur- und Sittengeschichte in
Erscheinungcn, die auf den ersten Anblick alle Anzeichen des
Zufiilligen haben.«

Illi' . r.c.Lr.T,ERGIR !ZHlOR.

A.wn hitkiizf;t;gek: melycknek ezüst .paramentumai 1848han a haza olt:irára kerültek, nnwlyek tehát r égibb ezüsttel
nem ilic~ekedhetnek, jól tenn~k, ha az általuk beszolgáltatott
czü trűl "zóló nyugtát - ha az még el nem kallódott _
kiildenék eredetiben yagy hiteles másolatban a »l\Iagyar Zsidó
, zcmlr«-hez: melynek »kútfők« czímü rovatában szivesen publikáltatnának A nemzeti müzcnm V. szoba ll. szekrényében
őrzöt t liptószentmiklósi titóravért azt sejteti velem, hogy aequivalens ezidtel váltatott ki a magyar kincstárnak adományozott
n emesfém -alapból. Ilyes kiváltogatással gyarapította vagyonát
ugyanakkor egy pesti ékszerész. kinek ör ökösei millionariusok.
A hankalap létesítése czéljából gyüjtött ezüst, úgyis beolvasztásr a szánva lévén, St. L : .A. a régiségi vagy műbecscsel bíró
tárgyakat súlyuk duplájával váltotta magához és é1:ettük gyakran
súlyuk tíz zeresét kapta.
Neki volt nyeresége ez üzletből; a magyar kincstárnak
csak azért nem volt, mert Windischgriitz ezen érczalapot elkobozta, dehát ennek története már nem tartozik ide.
(V. E.)

TElTELBATIM l\IÓZES MAUZOLEUMÁNAK
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később vésettek

a sirkőre, mint a felirat többi része. Ezen szavak vésése ujabbnak látszik, a betűk nincsenek aranyozva, mint a szöveg többi
betűi és szerkezetébe sem illik bele a későbbi betoldás.
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A harmadik sirkövön
a következő felirat van: (Erről
lásd Szombati Ujság ll. számát).
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szónál hiányzik a 'l, a ,,",, szó helyett ,,,, van. Pontozva van
az elséí sor i betűje, továbbá a 4-ik és az 5-ik sor minden
betűje. A betűszárn összege ~in (601 = 1841): Teitelbaum
Mózes halála évét jelzi.
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számaiban.

361

írással:

következő

A mauzoleum bejárata felett a következő sorok olvas-

~IRKÖ'ITL'i'EK FELIRA.T ..U,

t,

S.-A.- Ujhely.

Da.

GoLDBERGER

IziDoR.

~"OLKLOHE.

FOLKLORE.
POTLASOK
l.

A ,zefnrdok némely szokásaihoz, melyeket a mult 1905.
l-vi huszonkettedik évfolyamunk 2fi5. és 256. lapjain közöltem
Friedeuthai Ármin úr, Firenzében az ottani rabbiképezdé~
frequeutáló hazánkfia, a következőket toldatni kéri: a Sa bath
salom r:1S~· il:~· köszöntésre a felelet: Sabath salom umvorah
--:~· L:·S~· rl:lC'. Szoml..mt kimenetelekor Sabuagn tov ::m~ )n:ltt'
a köszöntés és ez az umv01·ah j'"':l~l szóval megtoldva a felelet.
:Jiikor valakit a túrához hívnak, akkor a többiek a
Bechm·od ·1:::1 szó-1-al üdvözlik őt, ő pedig a Bichvod hatórá
,-·~., i'::: szavakkal válaszol.
A.. tórától táyozván az illető a Párnásznak o~-i:l az álijáát
jelző többnyire eztist táblácskát, melyet neki a sámesz kézbesített Yolt, ezen sza.-akkal Chen-Chen l~ j~ adja át, mit a párnász ezen szavakkal Cházák bárneh j1'"'.:J pm fogad, ő pedig a
Cházák veemacz r~~, pm szavakkal viszonoz.
Szivesen közöljük ezen toldást, nemcsak a folklore rovat
természeténél fogva, hanem azért is, hogy a valóságos szefárdszokások megrögzíttessenek szemben a nálunk a mult XIX. század
utolsó harmadában felburjánzott és epidemice fellépő fakultatív
~zeffl,rdism uss al.
2.

A jelen évfolyam 162. lapján Afikajmon és 168. bpján Góde czímek alatt közöltekhez egy Livarnóban 1824ben Efraim Ohajusztól kiadott godéból, Jllelynek czíme :
";,, tt'i1' wp~ :l1t:l D1' '"'l:ID még a következöket pótolom. Az afikajmon
elfogyasztását megelőzi ezen mondat: v:w:"' Sv S;,~~:"' noo p,p~ -:;r
és követi ez: s~~; ,-~~ oSn;, :"11:"1S~~ ~'tt'i Ci~ pSn m.

~ vacsorát befejező ima Szefárd ritusú szö.-ege az áskenáz ntusénál néhány toldaléka folytán valamivel hosszabb.
Bencselés után, ha a Széder estéje péntekre esett, tehát i\:W-ra
a 92. és 93., ha máskorra esett, akkor a 107. és a 67. zsol~
tárokat énekelték, illetve reczitálták az itt közölt számsor
szerint. Minthogy pedig a Peszacb első napja hétfő szerda
' k re soh asem eshetik, ennélfogva a széder első estéje
'
})ente
sem'
eshetik vasárnap, kedd vagy csütörtökre, mely napok estéire
csak második, holott a többi négy napéra első széder is eshetik. Mipthogy továbbá a Rajs hásónó első napja a peszach
harmadikáéval mindig azonos, annálfogva újévünk sohasem
kezelődhetik vasárnap, szercla vagy pénteken.
Y. E.
3.

Mümpecz.

Vadász Ede, folklore rovatunk szorgalmas mívelője, a
miimpeczen, mümpecz, mümpeczer szavakat a héber 1:11~ müm-ből
származtatja, amely hibát jelent (fent 51. lap). Ez a »Schlagwort« Kluge szerint (Etym. Wörterbuch 275) 1850-ben lépett
fel, de 1870 óta a berlini tőzsde uj szárnyakat adott neki.
Müller Fraureuth, Aus der W elt der ''Törter (1904) 30. lap
ezt mondja róla: »Ez a szó Berlinből indult ugyan hódító
útjára, de nem mond újat; a Jfmnpitz nem egyéb, ·nt a régi
Mwnmputz vagy (a hesszenieknél) Jfombotz azaz kisértet ..•
A rémalak fogalma az ijesztő vagy meglepő beszéd fogalmába
ment át, amely azután az üres fecsegés, el!ztelenség fogalmává
sekélyesedett.« Pl. »Det is ja man blos son l\Iumpitz«. A ~:>zónak
egész kis irodalma van, melyről l. Laclendorf, Histor. Schlagwörterbuch (1906) 210.
B. L.

•
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IRODALMI SZEMLE.
A zsidó irodalom munkásai csekély számban vannak és
ezek is erejüknek csupán szerény hányadát fordíth?-tják a
tudornám mívelésére. Nem csoda tehát, hogy a segédtudományoki·a ~1ár alig jut valami. Így pl. tudtunkkal sem a bibliai,
sem a bibliautáni történet számára zsidó szempontból atlasz
még soha em készült. A keresztényektől kell kölcsön venni
és el kell ismerni, hogy alapos és hasznos segédeszközöket
készítenek. R. de Riess Atlas scripturae sacrae, melyből
R ückert C. az imént 2-dik kiadást rendezett, konzervatív
állásponton áll, Freiburg i. B. 1906-ban jelent meg és felette
olcsó. A protestánsok elég térképet csináltak már, de a
katholikusok nem gondolkoznak úgy, mint a zsidók a saját
irodalmukról, hogy más felekezet gondoskodott róla. Az atlasz
névmutatóból és 10 szép térképből áll, melyek a következők:
l. Egyptom a patriarchák korában.
2. Arabia petraea és Kanaarr az egyptomi kivonulás
idején. A Szinai vidéke.
3. Palesztina a birák és királyok korában. Dávid és
Salamon birodalma.
4. Kanaan, Syria, Assyria, Babylonia az assyr emlékek
alapján.
5. Assyria, Babylonia, Ninive és Babylon városok körüli
vidékekkeL
6. Palesztina Jézus és az apostolok korában stb.
7. Syria, Kis-Ázsia, Macedonia, Görögország, Italia az
apostolok korában.
8. Jeruzsálem (7 kép 7 korszakból).
9. Jeruzsálem és Bethlehem vidéke. A mai Jeruzsálem.
10. A mai Palesztina stb.
Az atlasz latinul van írva.

*
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Aclcermann A., fiatal rabbi, megírta hitközségének történetét: »Geschichte der Juden in Brandenburg a. H.« (Berlin, 1906). Alapul Gerson elhunyt brandenburgi előljáró kéziratos krónikája szolgált. Az első zsidót a :~>1\fark«-ban a
középkori krónikások 1247 körül említik: a zsidók últal átszúrt
ostya vérzett. A per végét már eb ből mindenki tudhatja.
Hasonló per 1510-ben folyt le, melyet A. részletesen ismertet.
A brandenburgi zsidók történetében az 1671. év nagy fordulatot jelent, mert ekkor a nagyfejedelem a Bécsből kiüzött
zsidók közül 50 családot vett fel. A brandenburgi község
kezdetei erre az időre esnek és 1729-1855. közt fejlődött ki
intézményeivel együtt. Az összzsidóság szempontjából ebben a
korszakban sincs valami különös jelentősége. Az utolsó félszázadban a község emelkedett, de azért rabbijai nagyon
sürün váltakoztak A kiállítás igen szép és a 224 lapra terjedő könyv utolsó részét az eredeti okmányok és egy névmutató zárják be. A Zunz-Stiftung és mecenások gondoskodtak
a mü anyagi részéről.

*
A zsidó kalendáriumról az általános kronológiai müvek
rövid ismertetést ~zoktak adni. Monográfia eddig három létezett,
melyeknek szerzői Schwarz, Levysohn és Simon. Ezekhez most
mint negyedik Kistner A. müve csatlakozik, melynek czíme:
Der Kalerrder der Juden (Karlsruhe 1905). K. elismeri, hogy
Schwarz Qelenleg bécsi rektor) munkája igen éleselméjű történeti vizsgálódás, de éppen ezért nem alkalmas bevezetés kezdők
számára. Levysohn munkáját nem ismeri. Saját iratának czélját
abban látja, amit Schwarzénál nélkülöz. És tényleg K. egyszerüen és világosan adja elő a tudnivalókat, csupán abban
hibázott, hogy a héber emlékeztető szavakat nem adja egyszersmind héber betükkel is, miáltal ezeknek megértését kissé
megnehezítette. Igy pl. Gnchadsat szóban (14. lap) nehezen
ismerhető fel !al1MU és még nehezebben Tachzag emlékeztetőben
Jltlt'i1, annál is inkább, mert ch az előbbiben n és az utóbbiban
It' betü átírása. Egyébkép a Molad, Kebia, Dechíja és a többiről világos ismertetéseket ad és 42 fejezet után tabellákkal
szolgál. Az egész irat mathematikai szempontokból készült, de
el kell ismerni, hogy olvasóitól nem követel sok mathematikai
ismereteket és némi figyelemmel laikusok is megérthetik. Kistner
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SulJPkc T; ra da r nagy lm ü strassburgi orientalista 7 O.
szüll'tL;,_napj:1 aikalmáhol kPt nsko~ kötdre terjellő ÜI:nepi
mü jdl'nt nwg e czímlappal: O r i r n t a l is c h e S: u d 1 e n«
Theodor ~Yüldeke znm "iehzigsten Geburtstag (2. Marz 1906)
"éwidmet YOU Frcundén und Schiiiern und in ilu·em Auftrag
hérausgt'ge]wn , 0 n Carl Bezold. ~lit elem Bildnis Th. Xöldeke's
eina T:~.el untl zwölf Abbildungen. Zwei Biinde LYI. lL
llS 1 ~ei teJJ. Gieszen, 1906 Alfred Töpfelmann). A változato,.. tartalom ból a sze r zök úbécé sorrendjében kiemeljük azokat a czikkeket, melyek olíasóinkat érdekelhetik
Barth. J. ,Berlin) - Formangleichung bei begriffiichen
Korrespondenzen.
Ba11dis~in, Wolf Wilhelm Gr. (Berlin) Esmun-Asklepios.
B r>cker. C. H. (Heidelberg)
Die Kanzel im Kultus
des alten Islam.
Bemn, .:L. A. (Cambridge)
The Aramaic root cSp.
Bezolrl, C. (Heidelberg) Das arabisch-athiopische
Testamentum Adami.
De Boer, T. J Cs Gravenhagc) - Kineli wider die
Trinitiit.
Bndde, Karl (Marburg i. /H.) - Zur Geschichte der
tiberiensü;chen Vokalisation.
Buld, Fr. (Kopenhagen) - Ein paar Beitriige zur
Kritik der Geschichte 1\luhammed's.
Cheikho, L. (Beirut) - 'Gn traité inédit de J;íonein.
Davies, T. Witton (Bangor, N.- \V.) - Brief studies in
·Psalm criticism.
Deissmann, Adolf (Heidelberg) - Der Name Panthera.
Eerdmans, B. D. (Leiden) - Das Mazzoth-Fest.
Eniting, J11lius (Strassburg i. /E.) - Der Kamels-Sn,ttel bei den Beduin en.
Fmenkel, S. (Breslau) - Das Schutzrecht der Araber.
Friedlaender, I srael (Xe w-York) - Zur Komposition
von Ilm J:fazm's Milal wa'n-N'i]:lal.

Gcwcltlicwsen. T'. (Leipzig) - Dic Parther in griechischriimiscbcn Inschriften.
GasteT. },f. (London)
:Jiassorctisches im Samaritunischen.
G inzbag, Lo uis (X e w- York) - R andglo"sen zum hebriiischcn Ben Sira.
De Goeje, },J. J. (Leiden) - Die Berufung Mohamme d'~.
Goldziher, Ignaz (Budapest) - Zauberelemente im islamischen Gebet.
Grimme, Hubert (Freiburg, Schweiz) - D er Logos in
Südarabien.
Halivy, J. (Paris) - Deux probli~mes a~syro-sémiti(llles.
Hjelt, Arthur (Helsingfors) - Pflanzennamen aus elem
H exaemeron J acob's von Edessa.
Horn, Paul (Strassburg i. /E.) - Die Sonnenaufgünge im
Schalm ame.
Jacob, G. (Erlangen) .:___ Das W einhaus ne bs t Zubehör
nach den razelen des l,Iafi~. Ein Beitrag zu einer Dar:,tellung des altpersischen Lebens.
Jastrou·, Mo rt·is. jT. (Philadelphia) - On the Composite Character of the Babylonian Creation Story.
Jensen, P. (Marburg i/H.) - D er babyloniscbe Sintfiuthelel und sein Schiff in der israelitiseben Gilgamesch-!:;age.
Jnynboll, Th. W. (L eiclen)
t':ber die Beclentung des
W ort es 'amm.
Kcwtzscli, E. (Halle a./S.)
Die sagenannten aramaiBiercnden Formen der Verba ))")) im Hebrüischen.
Landauer, 8. (Strassburg i. /E.) - Zum Targuru der
Klagelieder.
LidzbaTski, JJiark (Ki el) - 'G th ra und ~Ialakha.
Littmann, Enno (Princeton, N. J.) - Semitische !:;hunmessagen der Gegenwart. Aus elem Tigre übersetzt.
Löw, Imrnan?t el (Szegedin) - Aramüische Fisclmamen.
Macdonald, Duncan B. (Hartforcl, Conn.) - The Story
of the Fischerman and the Jinni. Transcribed from Gallands's
1\fS of »The Thausanel and One Nights «.
Ma1·ti, Kctrl (Bern) - Die Ereignis!'e der letzten Zeit
nach dem Alten 'l'estament. Eine Skizze.

!flO D A!,)![ ~z J:)i LE.
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lloorc. GcOI'fiC .l!'. (Cambridge, Mass.) - 1?.?~ Sp n:~;~
TJobus cauda tuR«, and i ts l~quivnlents, ..loti ór.; ,??~ ll~~~ ,N~~~

iU~) etc.

Miille1·, D. H (Wien) - Das Substantivum verbale.
Niese, Benedictns (Marburg i. /H.) - Eine Urkunde aus
der 1\[akk<tbiicrzeit.

Nou·acl.·, W. (Strassburg i. /E.) -

Metrum und Text-

kritik

Rothstein. J. Wilh . (Halle) - Ein Specimen eriticum
zum hebrii ischen Texte des Sirachbuches.
Sdura lly , FTicdri ch (Giessen) - Agyptiaca.
Sellin, E. (Wien) - Das israelitische Eplwd.
Seybold, C. F. (Tii.bingen) Rebraica: l. Berith.
2. Rösch keleb, rösch }_lamör.
Spie,r;elberg, Wilhelm (Strassburg i./E.) - Agyptisebes
Sprachgut in den aus Agypten stammenden aramaischen Urkunden der Perserzeit.
Stadc, B. (Giessen) - Die poetische Form von Ps. 40.
Toy. Cmwford H. (Cambridge, Mass.) - The Semitic
Conception of .A.bsolute Lav.
Westphal, G. (Marburg i/H.) - i:l'~!tl:-1 N:Jl:.
ralwda, A. S. (Berlin) - Bagdadisebe Sprichwörter.
Zimmern. H (Leipzig) - Das babylonische Vorbild
des Pehta und Mambüha der Manchier.
Index. V on C. Bezold.
A. Eigennamen-V erzeichnis.
B. Verzeichnis erkhirter Wörter.

*

Hinneherg P. nagyszabású müvet ad ki e czímen: Die
lúdtur der Gegentmrt, amely a jelenkor egész tudását rendszerbe foglalja. A lexikonok szétdarabolják az egyes tudományágakat, ez a mü valamennyit összefoglalja. Négy csoport
lesz, melyek mindegyike külön részekre fog oszlani. Az 1. csoport pl. 14 részt ölel fel. A 4 föcsoport német czímei a
következök :
I. Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. Religion
und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit vorangehender Einleitung zu elem Gesamtwerk).
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II. Die geisteS1Yissenschaftlichen Kulturgebiete. Staat
und Gcsellschaft, Recht und \Virtschaft.
lll. Die naturwissenschaftlichen Kulturgebiete.
IV. Die technischen K ulturgebiete.
A súlypont, mint a részletezésből mutatkozik, az első
két csoportban van. E nagy mü e helyen nem azért érdekel
bennünket, mert nagyszerüségénél fogva a mi szegénységii.nkre
r{Lvilágít, hanem azért, mert vallásunk benne nem kap önálló
helyet, hanem mint a keresztény vallás függeléke tárgyaltatik
A kiadó zsidókat kért fel, de ezek nem vállalkoztak, zsidó
theológus t pedig nem ajánlottak : N agyon elfogult. A. kere~z
tény theológus természetesen elfogulatlan a saját és még
inkább a zsidó vallás iránt. Erre nevelték 1900 év óta és az
evangeliumi pártiratok szintén ezt prédikálják És WeHbausen
az »Israelitisch-jüdische Religion« szakaszát csakugyan ezzel
a mondattal kezdi: »Die israelitisch-jüdische Religion ist deshalb für die Kultur der Gegenwart von grosser \Vichtigkeit,
weil sie die Vorstufe der christlichen ist.« »Vorstufe!« Így
beszélhettek azok, kik a trinitásban és egyebekben hittek, de
a madernek - pl. 'V ellhansen maga és Harnack -- miben
látják a keresztény vallás magasabb fokát? De nem feszegetjük a dolgot, csupán az elfogulatlanságot mutatjuk be. Egyébiránt IV. nagyobb munkáiból kivanatot ad, semmi egyebet.
W. theológus, de meglepetésünkre a :.>kulturauktorok« ugyanezt a nótát fujják. A legjobb - és ezt derekasan cselekszik
- ha a zsidókról hallgatnak, mert beszédjükben csak leszólCts
az osztályrészük. Idézzük az egész müvet bevezető dolgozatból
(Lexis: Die aligemeinen Gruncllagen der Kultur der Gegenwart) a következő két helyet. Egyik az ókorra, a másik a
jelenkorra vonatkozik.
»A neh in Israel hatten einzelne Propheten sich schon
zu einern universalistischen Ideal crhoben, und die Bemühun-.
gen der im ganzen Römerreich verbreiteten Juden, Proselyten zu gewinnen, waren nicht ohne Erfolg. Aber sie dieuten
vor allem dazu, elem Christentum den Boden vorzuberciten,
den n erst nacltelem diese den Bann der j ü dischen Gesetzlichkcit gebrochen hatte, konnte die monotheistische Lehre ungehindert ihre Anziehungskraft ... ausüben « (28. lap.)
»Dem Protestantismus abcr bleibt die schwere A.ufgabe
Magyat"·Zsidó Szem le. 1906. IV. füzet.
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yorb<'halten ... das \V esen des hist01·ischen Ohristentums und
deu cllristlicl1cn Charalder ?tnserer Kultur aufrecht zu
erhalten, also scineu Platz zu behaupten zwischen dem katholischen Dogmatismus und dem wissenschaftlichen Naturalismus<r (49).
Hogy a zsidóknak a kultura fejlődésében valami ré~tzük
volna - pl. a XII. és XIII. századbnn - egy szóval sem említt etik. De a régi Izraélt, melynek íratait a kereszténység is
átYette és amely már nyugodni tért, azt L. is elismeri.
:.Marduk und I star sind in der Nachwelt spurlos verschwunden : von der J ah vereligian des Alten Testaments a ber ist
.die grö~ste geistige UmwaJzung ausgegangen, die die Menschh eit erlebt hat « (25. lap).
A keresztények visszonya a római pogány államhoz az
idők folyamán alaposan megYáltozott: eleinte gyűlölték, később
elismerték. 260 körül Dionysius alexandriai püspök azt hir.dette, kétségtelenül elterjedt közhit szerint, hogy Alexander
Severus és Philippus Arabs szivükben keresztények voltak
(részletesen 152. lap). Érdekes, hogy a zsidók között hasonló
nwnda keringett az egyik Antoninusról, csakhogy nem bizonyos, hogy melyikröl Egész irodalom van az »Antoninus és
Rabbi « mondákról. ~findenesetre hamis úton járnak azok,
kik ezeket a mondákat történelmi forrásokul használják.
Az igaz mag csupán annyi lehet, hogy az illető császár némi
jámborságat mutatott. Talán kedvezően intézett el valamely
ügyet, melyben a patriarcha vagy hívei érdekelve voltak.
Egyébiránt ez a példa is mutatja azt, hogy a talmudi mondák
azonosok a Keleten általában elterjedt mondákkal. A zsidók
között ugyanazok a mcsebeszédek járták, melyek a keresztények és pogányok között. A Nagy Sándor mondák mintájára a római császárokról keletkezett mondák is behatoltak a
zsidók közé. Megjegyzendő még, hogy Rómában egy • Severuszsinagóga« volt. Ha pedig volt zsinagógája - így okoskodtak
akkor zsidó, illetve keresztény volt.

*

Müller K. ismerteti a nyugat-európai kereszténységet és
egyházat a középkorban és az V. szakaszban beszél a kultuszról és jámborságról. »Der Kult\!S des Abendlandes war
zur Zeit Konstantins in seineu Grund.zügen fertig (IV. század

deje). Die beiden Hauptbedürfnisse der umgebendcn heidnischen W el t haben sich in ihm durchgesetzt. Es so ll durch
seine Handinngen auf die Gottbeit wirken, ihren Zorn abwenden, ihre Hilfe ge"·innen, und er soll seine Genossen
durch ein System der Mystagogie über die irdische Natürlicbkeit und Sündigkeit hinausheben und mit himmliscllen
Lebenskraften füllen. Als dann vom IV. J ahrhundert an die
heidnische \Velt rasch und massenhaft der Kirche zugetrieben
wurde, machten sich ihre bisherigen religiösen Instinkte hier
noch weit kriiftiger geltend. Nicht nur trat jetzt die mystagogische Organisation des Gottesdienstes in ihre gHlnzendste
Zeit, sondern es wurden auch eine Menge Stücke des heidnischen Kultus und der heidnischen Religion unmittelbar
übernommen . .An die Stelle der Götter, Halbgötter, Genien
und Heroen tritt das Heer der Heiligen und Engel, in denen
sich vielfach auch bestimmte Gestalten der alten Religion
fortsetzen, so dass ihre Verrichtungen und Legenden, Attri~
bute und Eigenschaften, Kultstiitten und Festtage unmittelhar
auf die neu en Patrone und Nothelfer ü bergeben und ein
christlicher Kalerrder den heidnischen ablöst. Der K1.1ltus
wird immer- mehr die Welt des Wunders und Zaubers etc.«
És még csodálkoznak, hogy miért nem lett a pogányvilág
zsidóvá? A zsidóság nem ismert megalkuvást, valóságos
horrort érzett minden pogányság ellen.

*

Az előbb említett nagy gyüjtemény egyéb munkálataiban
szintén találunk zsidó irodalmi szempontból figyelemre méltó
részleteket, melyek behatóbb kutatás kiinduló pontjaiul szolgálhatnak. A görög egyházi költészet főképviselője a syr
Romanos, ki az ötödik század fordulóján Berytosban, tehát
Palesztinában diakonus volt. Mintái a biblián kívül Ephrem
syr egyházatya (mh. 373 körül) versei, forrásai pedig az ő
szent iratai, közöttük a szentek életéről szóló legendák voltak.
A bibliai hősöket előszeretettel énekli meg (Krumbacher:
Die griechische Literatur des Mittelalters 259--262). Ez a
rövid kivonat a zsidó pajtanokra emlékeztet és bizonyos, hogy
a m:tr a talmudban említett pajtanok szintén hasonló verseket költöttek, mint Ephrem és byzantin utánzói. De még
inkább cmlékeztet a pajtanokra, főleg Kalin-a damaskusi
24*
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,Jáno~ (mh. 7i)J elütt). Krnmbncher (2G9 . l.) ezt mondja költ~~~zctt>röl: -.J)crselhe gelehrtP~ wrstnmlcsmüssige Grundzu g,.

den die Pro:-;n,.;cJH"iftcn (les .Tohamw« offenbaren, verriit sich
auch in scineu Dichtungcn. Sic hczcichnen eleutlich eine
gclcln·tc Ileaktion gegen dic cinbehen popubren L ieder des
Honumos. An ih re Stelle setzte J ohmmcs eine neue Art von
UeRiingen (Kanones). »die durch Kiinstlichlceit ele?" Fm·rn ausqczciclwet, aber ann an Bmpjindung sind(( . . . die Ged·ichle

des Johanncs ICIIlYlen spiiter durch geleh?-te Kommentare
erlt"iutert. Das tat illrem Ansehcn keinen E intrag; unnatürlidw Kiinstelcien nn<l grammatische Dunkelheiten h aben auf
da,; gri.i.belnde Geschlecht der Byzantiner immer eine geheimnisvolle Anziehung ausgei.ibt; ein Gedicht, das ohne Scholien
Yer~tanden "·erden konnte, wurcle nicht leicht für voll genommen. « Akárh a K alirról beszélne. Ö is bizonyára szándékosan
kompon:'tlt olyan verseket , mclyeket csak tudósok érthettek
meg és valószinű, hogy a Keleten élt.

*
Ugyanott (26 5. lap) a világkrónikákról van szó, melyek
a III- I V. sz{tzadhan keletkeztek és melyeknek zsidók voltak az
ő~eik, jelesül J oseph us, J us tus Tih eriá.sból és talán a Sz éder
Ólam ('>s hasonló t ermékek. K. ezt mondja róluk: »\Vissenschaftli ch und literarisch steh en die W eitchroniken auf einer
nieur igen S tufe. .Mi t besonderer V 01·liebe werden T euerungen,
Seucheu, Erclbeben, Kometen und andere \Vunclerzeichen
gelmcht . ... So wenig nun die \V eitchroniken vor einer strengeren Kritik best eheu können, so haben doch geraele sie .. .
den m~ichtig sten Eiufiuss auf die hi storisebe Literatur der
von Byzanz abhüngigen Völker, besouders der Slawen und
Orientalen, aber auch J er Abendliinder, ausgeübt.« A zsidóirodalomnak is van egy fajtája, melyben a csillagok já.rásából
és egyéb főleg id őjárási j elekből éppen azokra a dolgokra
jósolnak, melyek a fenti krónikák főtartalmát képezik: drágasCtgra, pestisre, háborúra stbire . Valószinü, hogy ezek szintén
a krónildk hatása alatt állanak vagyis a kor ízlését követik.
A z emberek énleklődé~e a fenti ügyek iránt adott nekik
életet. Ilyen kéziratos mü, am ely a benne említett országok
tanus:lga szerint a Kele tről cn ·d, lJirtokunkb an van.

*
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A szóban fmgó v!!j'ÜJ·• temé nvből
kimarrasl
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l l ll ::tnlOWI·t ZJ\Iollendorf müve a gör ög irodalomról (Teil I, Ahtheilung YIIL
1- 236). "\V. souverenül uralkodik az anyagon és a szó na .. ,·_
mester e, nemcsak nagy tudós ' hanem nnrry
I'r·ó l."·' · Sa"Ja' t k""
.~
"o
·u·l" 'un
~z empontunkból is többféle részletet emelhetnénk ki, ele már
~s _sok tért fog.~a~_tun_k le és ugyanezért beérjük egyetlenegy
idezetteL A gorog Irodalom utolsó korszaka a kereszténység
első századaira esik, képvi selői első sorban a görög egyházatyák. Persze szóba kerülnek a szerzetesek is. Bölcsen rnondja
\V., hogy minden vallá.st ti sztelni kell: a szerzetesek Yilárrkerülése és önmegtagadása sziu t én vallás. »Verdamm en wi
man dann wohl diese Religion, aber uiemals die gliluhigen
Seelen. N ur das muss hier konstatiert werele n, class erst elicse
Phase des Ohristentums der Renker der Kultur und \\Tissenschaft geworclen« (219. L).

:d
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A kairói geniza elsárgult leveleiből adta ki clr. Greenstone J. H. Salamon ben József Ha-Kóhén egy ismeretlen
versét, amely a törökök 1077-ben történt visszaverését énekli
meg, kik az egyptomi fővárost több ízben ostromolták és a
fatimida dinasztiát végveszélylyel fenyegették (The Turkoman
Defeat at Oairo by Solomon ben J osef Ha-Kohen, Chicar;o.
1906). G. iparkodik a versíró személyét megállapítani (l 6. lap)
és a verset angolra fordítja. Az értekezés külön lenyomat az
»American Journal of Semitic Languages and Litemtures <'
amerikai folyóiratból és a pennsyln1niai tudomány-egyetem
bölcsészeti karán doktordisszertáczióul szolgált.

*

Sl1:vlcin Cit. S., varsói talmudista. ,,~·x~;, x·-~p~t::N ez. alatt
bölcseink történetét állítja össze a legrégibb kortól a talmud
befejezéseig. Frankel, \Veisz, Brill és Haleri ismert muukúitól
annyiban tér el, hogy a kronológiai sorrenden kívül az e~yes
tudósok biográfrája után a talmud sorrendjében az ille tők ös~~es
tételeit adja, ügy az agáda, mint a halúkha körébe tartozókat. A munka súlypontja ez utóbbi tulajdons{tgúban mn,
mert az életrajzokat az említett ~zerzők "jobban adják Sli,·kinnél ugyanis hiúnyzik a kritilm és úgy hítszik. hu~y a
kronológiában tisztára a J uchaszint köYeti. .á. nemzctlékek
(dóróth) korszakait 50 és 20 é1' között Yáltakozó idö~zakokra
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határozza meg. Pl. azt is mondja (a hagyomány után), hogy
Akib:-t 52 é>vrl a templom elpusztulá.sa után halt meg, ami
természetesen nem áll. A tradiczióhoz való általános ragaszkodás mellett mégis alapos a feltevés, hogy S. vagy Frankel,
vagy \Yeisz művét ismeri, ámbár ezeket egy szóval sem
említi. A helyek összeállítása azonban hasznos, csupán az
kár. hogy a folio a vagy b oldalát nem jelzi. Az elsö biográfiáknál a felhasznált helyeket sem j elzi, de csakhamar
rájött, hogy ez elengedhetetlen és később már kiteszi. A talmudon kívül a midrasokat is kiaknázta és felteszszük, hogy
ö szeállításai teljesek. Eddigelé két füzet jelent meg, melyek
az egész műnek csupán csekély töredékei és kívánjuk, hogy
ne maradjanak azok. Szerzö maga utazik könyvével és a
támogatást megérdemli.

*
A német zsidók közt is nagyban grasszál a »kerge
nyavalya « és sokfélekép védekeznek ellene. A nagy kérdés az,
hogy mikép lehet a zsidó öntudatot felkelteni és erősíteni.
Bizonyos, hogy »zsidó élet« nélkül nehezen sikerül, minthogy
az elmélet az élet viszontagságai közt cserben hagyja az
embereket: a filozófia nem alkotott soha felekezetet. Ez talán
alapeszméje A. Halbert »Das Ratsel: Jude. Der Roman eines
modernen J u den« ez. kis regényének (Berlin -Steglitz, sine
anno). Szépirodalmi értékéről különfélekép lehet gondolkozni,
de a tendencziája dicséretes: a zsidó hűség megerősítésére
törekszik. A változott viszonyok vallásunk erősítésére modern
eszközöket követelnek és ezek között a regény nem az utolsó
helyen áll.

l
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301. szám.

MINISZTERI RE~DELET AZ IZR. ISKOLASZÉKEK
TÁRGYÁBAN.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az izr. orsz. irodához és az autonom orth. hitfelekezet irodájához 5 7121 sz. alatt
a következő rendeletet intézte:
Ismételten tapasztaltam, hogy az izr. anyahitközségeknek jóváhagyás végett hozzám benyujtott alapszab:ilyai, valamint az izr. fiókhitközségeknek és imaházi egye~>iileteknek a
fennálló gyakorlat értelmében a törvény hatóságokhoz benyujtott alapszabályai a tanügyi vonatkozásu részeikben nélkülözik
a törvényekben, rendeletekben vagy egyéb jogszabúlyokban
megszabott kimerítő intézkedéseket, vagy az alapszabályoknak
vonatkozó rendelkezései sok esetben a törvényekkel, rendeletekkel és a törvényes gyakorlattal nincsenek összbangz{tsbau.
Módot akarván tehát nyujtani arra. hogy az izr. anyahitközségnek esetleg hiányos, illetve a törvényes rendelkezések kel ellenkező szövegezésű alapszabályainak ismételt helyesbítése által az alapszabályoknak általam leendő jóváhagyása
késedelmet ne szenvedjen, valamint hogy megakadályozandó
az, hogy a jóváhagyást nem igénylő izr. fiókhitközségi é'l imaházi egyesületi alapszabályok ugyancsak ilyen rendelkezéseket
ne tartalmazzanak, elrendelem, hogy a szóbanforgó alapszabályokba, ha azok az iskolaügyről rendelkeznek az izr. anyahitközség, fiókhitközség és imaházi egyesület saját jól felfogott
érdekében az alábbiakkal azonos rendelkezésú intézkedések
vétessenek fel :
Az iskolaszélc teend öi általában:
a) Az iskolaszék felügyel az iskola belső ügyeire! jelesii~
a rendtartás, a tanítás módszere és iránya, a tanulok tesh
és szellemi épségben maradása és a fegyelem fenntartás_a ~-eki_n:
tetében; felügyel továbbá a hitoktatásra, úgy a lntkozseg1
iskolában, valamint az izr. tanulók {Lltal l:ítogatott nép-, polgári- és középiskolákban.
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h) ~feg:íllapitja n hitküzs(>gi t:mítök létszámát és javasJatot te.;;z üj :illú~tlt ;.;zenezésc. ~·~etlcg beszüntetése, valamint
a t anítcik j:nadalmaztí.sa idnt.
c} Yúlasztjn a tanítót.
d 1 ~[egha túrozza mintlcn egyes tanítóra nézve azon osztál~· t. melyet a jihő tanévben vezetni fog.
c) A hitközségi tanuJók beiratúsánál az iskolaszék is
képviseirc ran egy tagja últal.
t) ~Icgtíllapítjn. a tanítótestület meghallgatása után a
lwszmíl:mdó tan- és kézi könyveket és beszerezteti a szükséges
tanc;.;zközöket.
g ~[egrendeli a tanítótestület meghallgatása után az
ifjusúgi (>s tanítókiinyYtár gyarapítására való könyveket.
h) Túrgyalja és végleg megállapítja a tantest~let elő
terjeszté~e alapján a tantervet és órarendet és ellenőrzi annak
pontos végrehajtását.
.
i) Intézkedik a tízhavi szorgalmi idő kezdete és befeJezése, valamint az évközben tartandó szünnapok iránt.
j) Alkalmazza az iskolamulasztók irányában a törvényes
rendelkezést.
1.) J elen van a tanfelügyelő iskolalátogatásánál és felmutatja a bevett könyveket és órarendet.
l) Gondoskodik, hogy az iskolát hetenként egy-egy tagja
meglátogassa.
.
m) A tanulók szülei, vagy gondviselői és a tanítók közt
fennforgó panaszokban elsöfokulag jár el.
n) Fegyelmet gyakorol a tanítók személye fölött és
azokat mulasztásaik, hanyagságaik, vagy kihágásaikra szóval
vagy íráshan figyelmezteti. Ha ezzel c.zélt nem érne, jelentést
tesz a közigazgatási biíwttsághoz.
o) Meghatározza a tanév végén tartandó záróvizsga. idejét, a vizsgát kirendelt tagjai által vezeti, meghatározza a
jutalomelijak minőségét éa mennyiségét és a tantestület részéről jutalmazásra ajánlott
tanulóknak a jutalomtárgyakat
kiadja.
p) Kiadja évi jelentését a tanintézet összes viszonyairól.
1) Szükség esetén intézkedik a tanítók helyettesítése
iránt az egy hónapnál bosszabb időre terjedő helyettesítést
azonban az elölj áróságnak bejelenti.
s) J avaslatot tesz a tandíj megállapítása iránt a közgyüh~snek.

t)

Megállapítja a tandijmentességet.

u) Az iskolaszéknek határozatai ellen a közgyüléshez

lehet felcbhezni, kivévén a tanítóválasztási és fegyelmi ügyeket, melyeknél a közigazgatási bizottság a felebbviteli fórum.
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Az iskolaszék szervezete.

Az iskolaszék hét taghól áll, kiket a hitközségi közgyülés választ.
A főrabbi, a hitközségi elnök és az igazgató-tanító hivatalból tagjai.
Az iskolaszék saját kebeléből Yálaszt titkos szantzás
útján elnököt, alelnököt és jegyzöt.
Mindezekről az irodát oly felhívással értesítem, gondoskodj ék, hogy az izr. anyahitközségeknek, és fiókhitközségeknek
imaházi egyesületeknek jövőb en alkotandó alapszabályai ezzel
· ellenkező rendelkezéseket ne tartalmazzanak.
Az izr. :fiókhitközségek és imaházi egyesületek alapszabályainak egy-egy példánya a törvényhatósági levéltárban fog
őriztetni.

Budapest, 1906. július hó 13-án.
Apponyi.
302. szám.

PÓTLEKOK A l\IAGYAR-ZSIDÓ OKLEVÉLTÁR
I. KÖTETÉHEZ.

I.
1260 márcz. 10. IV. Béla király Bázs meaternek a trencséni várhoz
tartozó Arlócz nevü birtokban egynéhány hold földet adományoz.

l
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... quod magister Baas fidelis noster ad nostrarn acecelens
pracsentiam proposuit, a Fouca genera Georgii Judei baptizati,
quem dixit sine heredum solatio decessisse, de terra Arlouch
ad duo aratra scparatam certis metis se dudum emptione
titulo possedisse etc.
,
Kiadta Wenzel, Arpád-kori uj Okmánytár. II. 319.
Ezen Bázs volt országbíró, Trencsén, G-ömör és Szolgagyőrmegye
főisp{mja.
Tőle származott a barsmegyei (Gm·an-) :Mikolai
család (v. ö. Századok 1897. évf. 39-43).

II.
1336 márcz. 15. Jakab, Pozsony városának birája tanusitja, hogy
Y ezzel nevü pozsonyi zsidó Olgyai Fakóval bizonyos pozsonyi ház
dolgában egyezséget kötött.

N os Comes J acobus juclex et jura ti, ce terique . ci Yes i.n
Posonio, significamus quibus expedit tenor~ J?rn~sentnun _um~
vm·sis, quod Ruedlinus dictus Bttlclner, ctVJS 111 Posomens1
(::;ic!) jude . rque Judeonrm ibidem r:f r euel JlUli!US de eadem
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ivitatc, ad J•ostram pe1sonali ter necedentes pr acsentiam vivae
,ocis mi ni tc·rio propnsnerunt in hunc modum, quod quamqu un in ter parte . videlicet inter ips os ex una parte, nobilemqne virum magistrum scilicrt l!~akoncm se tl Farkasium filium
Pf·tri dP !Jygya, qui etiam praesens astítit coram nobis, ex
al tcrn. super fac: to unius fu n di curinc cum aedificiis eius, seu
una domo in eadem civitate Posoniense ex opposito domus
quondam I1eopold i Scriptoris in acie ubi vicus per portam
parv:un civitatis duci t ad Dan ub ium existens, mota fuisset
lllateria quaestioni-, et dintius judiciario processu ventilata in
prarscntía domini nostri regis exti tisset , ad ultimum tamen,
quod 11ullnm jus neque aliquam justitiam a d ipsarn dornum
seu curiam se 1mbere competissent, nec ordine judiciario habere
potnis~ent, seu ipsum magistrum Fokonem vigore efficacium
littf'rarum seu inst r umentorum ovidentem justitiam et jus
cffirax hahere persensissent, ideo ipsam dornum seu curiam
qucmndmodum prius et antea ipsius magistri Fokonis de . . .
extitit et fuit, sic exnunc cujuslibet litis, modo praemisso pro
(licta clomo ventil atae, matcria jam penitus sedata silentio
perpetu o seu sop ta, ridem magistro J!' okoni et per eum suis
hereeli h n::; ac successoribus universis resignarent et restituoren t,
im o cor am nobi s restituerunt seu r esignaverunt ipsi magistro
F okoni pl eno suo jure, prout idem magister Foko voluerit,
peq wtno pos iuendam, tenendarn pacifice et habendam.
~ ' ihilominu ip e judens Y ezzel universas litteras suas et
valimtliores (sic !) quibus mediantibus ad ipsarn domurri se
jm habere asscrebat, penitus et omnino vigoribus vacuavit.
Jn cniu 'l re~titutionis et rcsignationis ac quietationis mmn01·iam
j>raelil'D trs vallo nostri sigilli consignantes duximus concedendas.
Daium feri:t sexta proxima post dominicarn Laetare, anno
domini Millcsinno 000°
sexto.
A kLrOm tornyot ábrázoló pecsét vörös selyemzsinóron
függ. Er clctijc a pozsonyi káptalan vilá.gi levéltárában, Oapsa
14, fasc. 15. Nr. 5 alatt őriztetik.
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.A.z itt szercplö Olgyai Farkas (vagyis rövidítve: Fakó)
a Poz onymegyei Osallókozben még most is létező Olgya nevű
helységheu tönsökös Olgyai-csaHel tagja, elég ismert személy.
Anyai :ígon ö az Arpádok ivadéka (v. ö. Századok 1889. évf.
6:J..I.- fi38) · felmcrül1291-ben. 13:31. aug. 18-tól 1332. nov. l.
Pozsonynwgyc alispúnju. s pozsonyi várnagy. Utoljára találkozunk vel' J 3-:1:5 jún. 3-:.ín (a Komlé-család levélt:irában.)
Y r le s András (Anüocs) nevü fivérével kihalt a család
ez(ln :íga.
Jlttz.<la.
IH A KÖNYVTA!mizli : DR. WERTNER MóR.
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VEGYESEK.
. lr~dalmi hirek. Megjelent és beküleletett: Rosenthal L. A.,
D1e M1schna. Aufbau und Quellenscheidung. Erster Band:
Seraim. Aus. der zweiten Halfte: Maasseroth, Stras:;lml'g
1906. - Stem M. M, Két beszéd, Nagyszombat 1906. _
Oatalogue of the Hebrew Union College, 1906. - Biicltler A.
Der galilaische 'Am-ha' Ares des zweiten Jahrhunderts. Bei~
triige zur inneren Geschichte des palastinischen Judentums
in den ersten ,zwei Jahrhunderten, Wien 1906 (a bécsi rabbiszeminárium Ertesítőjében). - BerlineT A ., Raschi Vortracr0
Berlin 1906. - Posnanski S., ;1N~ :"'',l-'0 Y":! N01, Y', 'Berd·icze ~
1.906. (K. l. a »Hagóren «-böl). - von Gall A. Ankündigung
emer neuen Ausgabe des hebriiischen Pentateuchs der Samumaritaner (K. l. a ZA W. 1906. évf.-ból). Guttmann :AL
Olavis Talmudi[sJ sive Encyclopaeclia rerum, quae in utroqu~
Talmude, Tosifta, Mechilta, Sifra, Sifre Talmudicisque libris
occurrunt, alphabetico ordine disposita. I, Vácz 1906. (Héber
nyelven). - Bánele Z., Júszuf Al-Baszir Al-Kit:lb Al-)[nbtaví: c. munk. XXV -XXIX fejezetei Tóbia ben Mózes
héber fordításaival. Első ízben kiadta, magyarra foruította
és magyarázatokkal ellátta. Ráczkeve HJ06. - .Mayerovitz A.,
Z~1r jüd. Auswanderungsfrage, Berlin 1906. (K l.). - Apovztzer V., D. Schriftwort in der rabbinischen Litern tur. Prolegomena. Wien 1906. (Sitzungsberichte d. kais. Akadenne d.
W:issenseh. Bd OLIII, N o. VI.). Wellesz Gy.. '"C'"' (jubiláris
cz1kk a »Hag oren« 6 kötetéből). - A. zsidók egyetemes történ~te 6 kötetben Graetz nagy müve alapján és különüs
telemtettel a magyar zsidók történetére szerkesztette Szabolcsi
Miksa. A magyar zsidók történetére v~natkozó részeket összeállította dr. Kohn Sámuel. Bu;lapest 1906. Phönix Irodalmi
Részvénytársaság. Első kötet. Ara 16 korona. - Dr. KecskeL., Izrael vértanúsága. Templomi beszéd (Nayyvárad 1906.
Kiadja a nagyváradi izr. hitközség előljárósága). - A magyarországi izra.eliták vallásoktatásának egyetemes tanterve. Az
izr. községkerületek kiküldötteinek megbiztísából többek közremiiködésével szerkesztette dr. Munkácsi Bernát, a pesti izr.
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Az

tanfe]ii~yelőj e. Az orsz. mngy:w izr. közalap támokiadp a nwgyan)rsz:ígi izraeliták or~zágos irodája.

l !106.

orsz. izr. tanítóképző igazgatótanácsa új tagjaivá
Józsr:f és dr. 11Iczey Peren ez lettek kinevezve.
Dr. Krausz Sámuel, az orsz. iz r. tanítóképző héber tan<Íra,
a bécsi rabbiszeminárium tanúr(mí, lett megválasztva. A jeles
tudós a megtisztelő meghívást elfogadta és új állását október
hó közcpén elfoglalt a. Dr. Krausz az orsz. rabbiképző-intézet
nöYeDCléke és a negyedik szemináriumi tanár, aki ebből a
főiskoláhól kikerült. A többi három tanár időrenelben a következő: Blau (Budapest), Büchler (Bécs, most London) és
Schreiner (Krausz elődje Buclapesten, azután B erlin), ki azonban. sajnos, betegség folytán már négy év előtt munkaképtelen lett.
Salamon Mózes tisztelt munkatársunk, Turdossin tudós
rabbij a, az imént ünnepelte müködésének negyvenéYes jubileumát,
mely alkalomból híYei részéről lelkes ovácziókban részesült.
Az orsz. izr. közalap elnöksége a zsidó tudomány mivelői
számára kiirt 2000 koronás utazási ösztöndíjat dr. Drechsle1'
lúiksa rabbiképző-intézeti növendéknek, a festőmüvészek számára kiirt hason ösztöndíjat pedig Pór Bertalan festőnek
ítélte oda.
Schwarz Lipót zágrábi vállalkozó jótékony ezélalera fél.
millió koronát hagyományozott.
Czionista gyűlés Yolt augusztus 20-án hazánkban. Az
összegyültek saját állításuk szerint 3000 tagot képviseltek.
A napirenden a czionista gyüléseken szokásos tárgyak állottak.
Ez alkalommal megjegyezzük, hogy nálunk megalakult czionista
egyesületek nincsenek
Gomperz Róza, a jótékonyságáról ismert úrasszony, az
arany érdemkereszttel lett kitüntetve annak elismeréseü!, hogy
vejének, néhai Kaufmann Dávid szemináriumi tanárnak, nagybecsü könyvtárát a :Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta.
Kaufmann Dávid édes anyja Kojeteinban 84 éves korában
meghalt. Kiváló és jámbor nő volt.
Dr. Weikert Aqu. Tamás, benedekrendi szerzetes és a
római Collegio Sant Anselmo papneveldén a sémi nyelvek
tanára, 43 éves korában Rómából Lourdesba való utaztában
j ul. 7-én váratlanul elhunyt. A minden előitélettől ment jeles
tudós azon ritka keresztény papok közé tartozott, kik az üjhéber
irodalommal is foglalkoznak. Egy latin-héber nyelvtanon kívül
kiadta Romanelli Sámuel »Mer~pe« tragédia-fordítását, melynek eredetijét Maffei költötte. Elte utolsó hónapjaibn;n bólJer
verseket írt és sok irodalmi tervvel foglalkozott. Aldás a
jámlwr férfiú emlékére.
Hatwny-De11f~cll
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Mandl Mór, a pesti hitkzség és Chen·a Kadi a választminyi tagja, nemes szivéről fővúrosszerte i<;mert derék férhú
'
október 14-én 70 éves kor(tban meghalt. Alclás emlékére.
Sta.tisztika. Buclapest .székesfőváros lakossága a folyó
1906. év1 máJUS 12-én megeJtett népszámlúl:í.s szerint 791,7 48,
ami 57,583-mal több az 1900. évi 734,165-nél. A zsiclók száma
l 86,04 7 vagyis az összes lakosság 23'50 százaléka. Ezen szám
a székesfőváros tíz kerülete szerint következőleg oszlik szét:
I. ker. 3,262; II. 2,662; III. 4,577; IV. 4,435; V. 16,439;
VI. 50,4 74; VII. 66,540; VIII. 26,491; IX. 8, 947 és X.
2,220.- A zsidók száma Budapesten 1870-ben 44,890; 1881-ben
70,227; 1891-ben 102,377 és 1901-ben 186,047 lélek volt.
Friedmann Izráel, zadagoriai csodarabbi, 53 éYes korában
meghalt. A napisajtó nemcsak a gyászhírt regisztrálta. hanPm
részletes életrajzot is közölt. N agyszám ú hívekkel bíró család
feje és gazdag ember volt. Több, mint egy félszázada, hogy
az elhúnyt őse két falut Yett meg, amiért annak idején hen~sen
megtámadták Az ősi kastélyban élt és sok jót c~elekedett, ha
nem is müvelt csodákat az elhúnyt csodarabbi. Ejjel temették
és sokan áldják emlékét.
Az orosz zsidók helyzete, fájdalom, még minclig v:.Uságos. A pogromole nem sziintek meg és Sidelee vúrosban
maga a katonaság rendezte. Hajmeresztő mészárlúsok és rablások történtek. A meggyilkoltak száma meghaladta a százat,
a sebesülteké a négyszeresét. Az angol kormCmy ,-olt az
egyetlen, amely a gyilkolásole miatt a czári kormánynál nagykövete útján felszólalt, a többi államok példájút nem követték.
Több parlamentben azonban egyes képviselők tiltakozásukat
fejezték ki.
JTO. A Jewish Territarial Organization hívei Si1· Jeunes
Rose- Innes transvaali igazságügyminister elnökletc alatt
Johannesburgban gyűlést tartottak, melyen Lord Selborne, a
elélafrikai High Commissianer is beszélt. A terv lelkes hírénl'k
vallotta magát és azon mcggyőződését fejezte ki. hogy a
zsidók fölelmíves-telep alapítúsára teljesen alkalmasak. Reméli,
hogy a terv angol fennhatósúg alatt hamarosan me~valósul. Fels angol emberbarát félmillió frankat adományozott a
JTO.-Mk.
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