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TÁRSADALMISZEMLE
Az idei kultusz költségvetés hossu boru után felekezetünkre kis derűt hozott: g r ó f Z i c h y J á n os vallás
és közoktatásügyi rniniszter az állarnsegélyt a kétszeresre
emelte. A többlet hovafordítását is igen czélszerüen jelölte ki: a fele az izr. tanitóképző-intézeten felállítandó
internátusra, a másik fele pedig az izr. autonómiát előké
szítő rnunkálatok költségeire fog szolgálni. Mindkét czél
egyaránt szolgálja az egész izr. felekezet és az államérdekét Az autonómiát előkészítő rnunkálat első sorban az
izr. pártok számarányát fogja megállapítani. Midőn ép
rnost egy éve ezt a kérdést ugyanezen a helyen "Statisztika és Autonómia" ez. czikkünkben először szóvá tettük és
az orthodoxia nagy többségéről elterjedt és saját köreinkben is hitt "jámbor legendát" a statisztika fénye rnellett
rnegingattuk, nem is rernéltük, hogy a hivatalos megállapitás ily közeli időben fog bekövetkezni. Mindenesetre
több szerencsénk volt ezzel az ügygyel, rnint az 1848. :XX
t. c. feszegetésével, rnely t, c.-et először tizenegy év előtt tettünk szóvá ugyan ezen a helyen (1901. évf., 309-301).
Nyugodtan várjuk a hivatalos statisztika szárnadatait, a
még rníndig hangoztatott 700,000 orthodoxból 400,000 sem
fog rnc;t.radni, és ezek is a legheterógénebb elerneh.ből állanak.
Orvendetes továbbá az, hogy a kultuszkorrnány a
rabbiképzés szabályozásával foglalkozik, természetesen csupán a világí rnüveltség rninirnurnának megállapitása czéljából. Erre nézve az alább közölt parlamenti beszédek
nézetünk szerint korrekt álláspontot foglalnak el. Az orsz.
rabbíképzőíntézetről gróf Zichy János kultuszrniniszter már
régebben elismerőleg nyilatkozott és rnost jelentésében azt
rnondja, hogy az orsz. rabbiképző-intézet halaszthatatlan
ügyét meg akarja oldani. Bakonyi Samu orsz. képviselö ezért beszédjében a rniniszternek külön köszönetet
rnondott.
Gróf Zichy János és az összes hivatott tényezők fenkölt gondolkozása rnellett bizvást remélhető, hogy
ez az ügy a jogegyenlőség alapján oly megoldást fog nyerni, a rnely rnéltó az államhoz, a recipiált izr. felekezethez és
ahhoz a hivatáshoz, rnelyet az orsz. rabbiképző-intézet az
izr. hitfelekezet és a magyar kultura körében betöltött és
betölteni ezentul is rendelve van.

Dr. Weinmann Fülöp, a· pesti izr. hitközség elnöke,
november 28-án rövid szenvedés után meghalt. Vele a
magyar zsidóság egyik tipikus alakja és vezére szállt sir-
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ba. K~~~~e.n 30 évig vett részt a hítközség ügyeiben, 19(\ lben el.olJaro, 1902-ben elnökhelyettes és 1906-ban elnök
lett. Mmdezen mínőségekben hervadhatatlan érdemeket szerzett. El?ök~ég~ alatt épü~t .f~l az Aréna-u_ti templom és a
ferencvarost UJ templom epltese a megvalosulás stadiomába lépe~t.. A z.~!dó. ~YI?n.asíum bonyolult ügyét ő oldotta
me~ .. ~O~Jeg.Y~Ol mt~.wsege~en számos nagy alapitvány létesüesenel fotenyezo volt es ez uton is hervadhatatlan érdeme~et szerzet~. Igazsá~os~ág és korrektség volt egyéniségén~k .ke! alapyonasa. A kozhsztelet, melyben részesült, fényes
ktfeJezesre JUtott november 30-án történt végtisztességén
melye.l,l a ~ö~élet kitünőségei és óriási közönség volt jelen:
EletraJZI adatai röviden a következők: 1839-ben szüle.~et~ Sebes-~elemesen. Jogi tanulmányait 1860-ben kitüno sikerrel 'egezte be Bécsben és dec. 13-án lett volna
50 éve, hogy doktori diplomát nyert. 1864-ben mint zsidó
csak külö~ kir. engedéllyel tehetett ügyvédi vizsgát. Debrecenben es Szegeden folytatott ügyvédi gyakorlat után
1867-ben a. budapesti kir. ítélőtábla kisegítő birájává neveztetett kt (az első zsidó íly á[ásban). A közjegyzői törvényt ő dolgozta ki és ennek életbelépte után közjegyzővé
neveztetett ki. Az 1894. XVL t. c. színtén ő
készítette. A közjegyzői kamara alelnökké választotta. Érdemei elismerl'>seül 1894-ben kir. tanácsos, 1905-ben udvarí tanácsos eimmel lett kitüntetve. Számos tisztséget visel~, az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának is
tagJa volt. Magas kora dacára alkotó ereje teljében volt
és nagy munka közepéből ragadta ki halál. Legyen áldott
az igazságos férfiu emléke.
•
A mult hó 17.-én lefolyt ünnepség, melyet Dr. Baeber Vilmosné 30 éves tanítói müködésének emlékére
rendeztek, a magyar tanügy nagy ünnepe volt. Mert Bacherné egyik legkiválóbb képviselője a nőnevelésnek az
oktatásügy terén. Páratlan akaraterő, lankadatlan buzgalom.
emelkedett világnézet, kitünő képzettség és univerzális
müveltség magasan kiemelik őt az átlagemberek köréből;
lelki szükséglete, hogy szivének és tudásának dús kincseit
teli kézzel és meleg szeretettel ossza szét azok között, a
kik hozzá tanulni jönnek. De nemcsak tanitott a lefolyt
30 év alaH, hanem élő példája volt a zsidó önérzetnek, a
zsidó sziv mindent felölelő szeretetének. Exponált állásában hogypn tudott mindig tiszteletet és becsülést szerezni
a zsidó ügyeknek, hogyan élesztette és nevelte zsidó tanítványai önérzetét, mílyen lelkesedéssel és áhitattal vezette az isKolai istentiszteleteket, milyen szeretettel és jósággal támogatta növendékeit további pályájukon, hogyan
gondoskodott sze2ény tanulóiról, - mínderről beszélhet
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ezer meg ezer tanítványa, a ki Bachemé tanitásából. példájából mínd magával vitt valamint az életbe.
A jubileumi ünnepség, mely rendkivül meleg és közvetlen lefolyású volt, remélhetőleg csak útjelző köYét képezi Bachemé pályafutásának. A határkő még me13. ze van,
Bachernéra még nagy és sz ép feladatok várnak. O a magyar nőnevel és egyik legkiválóbb leléteményese ; adja Isten,
hogy hivatását továbbra is a legjobb erőben és lankadatlan
buzgalommal teljesithesse. -

Dr. Bánóczi József, az "orsz. izr. tanítóképző-intézet
igazgatója és egyetemi magántanár, rendKivüli egyetemi lanárrá lett kinevezve. Folyóiratunk egykori szerkesztőjének
e kitüntetését külön örömmel jegyzi fel és szivből üdvözli.
Bánóczi József az elsők közé tartozik, kik hazánkban a
modern bölcsészet meghonosítása körül szóval és Irasban fáradoztak. Jelentős hatással volt e tekintetben a
"Filozófiai Irók Tára", melyet Alexander Bernáttal együtt
szerkeszt, valamint több filozófiai mü magyaritása.
Ezenfelül, talán ezelőtt is a magyar irodalomtörténetnek elsőr.endű mivelője, általában sokoldalu tudós és finom
kritikus. Erderneit a hazai zsidó irodalom és tanügy körül e
helye~ nem. k;ll .rész_le~ezi?i. ~s míndez még míndig nem az egesz Banocz1. Banoczt mmt egyéniség külön fogalom,
melyet csak ho1'szasan lehetne definiálni.

Részletek Bakonyi Samu és Hock János képviselöházi beszédéból
. _Bakonyi ~amu:_ Ez. a kérdés pedig a rabbiképzés
k;rdese,.. f(;Iall,uk ! . Hall,uk. ll. amely iránt. meg va~yok
:ola .. gyozodve, ~z tg en. t. mmt~zter ur is te hes jóindulattal
es tokeletes fogekonysaggal viseltetik.
.. Ne!fi is leh.~t ez máskép olyan kormányférfiu részé~?.1, a ki ezen u~yre v~>natkozó minden tár~yban teljes
JOmdul_ato! ta~us1tot~, mmt a ho~y erről magából a költségv~~esbol mmdenk1 meggyőzödhetik
én is köszöneltel kl)'~lentem. ezt a m_eg~y~ződé~emet ~ a ki az izraelita
felekezetnek allamsegelyet 1elentekeny összeg~el emelte a
mídőn 240.00~ K-ban. állitotta be, a ki egy na~yon fontos
~érdé.sben, J?~nt. a :ntlyen a Bu?apesten fennálló orszá~os
1zraehta ta!ltto~epz~ m.~lle.tt .felallitandó internátus ü~yéhcn
csak leguto?b ts~ P_enzugyt biZottsá~ ban, de más alkalommai
is olyan telJeS el~)Zekenységgel nyilatkozott s a k'1 .
· k"oz.a'llapo t atro'l szo'l'o Je
· 1en tésben is ' a rabb 'k
az, orszag
~.
ügyét érmtve, ~z or~zágos rabbiképzö intézet i.i~ ,~f::k
tovább nem odazhato rendezését is kilátásba l 1 . ) · ..
íi P"inl az! t~do~, .már részben foganatosította :: yCZI, ot
1. kepVlselohaz ! A rabbiképzés ü..syének
· d . .
&
ren czcs~-
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vel a magyar törvényhozás kötelezettségben áll. Az 1895 :
X~I~: ~.-ez. világosan rend~lí azt, hogy lelkész és kőzségi
elolJaro csak az lehet, a kr magyar honos és képesitését
magyar ~skolában .nyerte. (Hely~slés balfelől.) A törvény
az utoiso szakaszaban meghagyJa a kormánynak, hogy ez~ket a rendelkezéseket hajtsa végre. Sajnálattal kell, azt
hrszem, pártkülönbség nélkül megállapítanunk, hogy az
1895 : XLll. t.-cz. végrehajtásában abszolute egyetlen egy
lépés sem történt. A törvényt életb eléptető rendeletet figyelmesen átolvasva, abban sem egyébb vonatkozásokat
illetőleg, semmiféle rendelkezést nem találtam. Csak egyet
t udok felemliteni a kormány részéről azóta tett intézked ések közül : egy nyilatkozatot, a melyet az igen t. vallás
és közoktatásügyi minister ur volt szíves épen a múlt költségvetés tárgyalása során, elmondott igénytelen felszólalásommal
kap csolatosan tenni. En arra kérem a t. miniszter urat, hogy
annak a nyilatkozatnak az életben szerezzen foganatot
Hiszen ha ebben a kínos, sőt - bocsánat a kifejezésért, okom van reá, hogy ezt mondjam - szégyenteljes
mozdulatlanságban megmaradunk ezen a téren, akkor az
én meggyő z ö dés em szerint vétünk az on legfőbb állami elv
ellen, a mely megköveteli, hogy mindent, a mi a tanítás
terén történik, az állam ellenőrzése alá kell vennünk. Ez
fokozott mértékben áll megyőződésem szerint a zsidófelekezetet érdeklőleg, hanem magas állami szempontból valamennyi felekezettel szemben. Megkövetelheti teljes joggal az államkormány, hogy mikor ő az egyházaknak lelkészeit kulturtényezőknek nemcsak elismeri, fentartja, hanem a kongrua utján segélyben is részesíti, hogy azok oly
kiképzésben részesüljenek, a mely megfelel legalább azon
minimális követelménynek, a melyet egy egyház papjától
joggal megkövetelhet nemcsak az állam a maga egységesitő adminisztratív szempontjaiból, de a nemzet is az egységes nemzeti kultura alapján.
A rabbiképzés kérdése, merem állitani, hogy ma már
sehol sincs oly elhanyagolt állapotban, mint épen hazánkban. Ha a művelt nyugat valamennyi államát sorra vesszük
sőt a keleten is ujonnan alakult államokat, azt tapasztaljuk, hogy mindenütt oly képesítést követelnek meg a rabbitól az illető államok, a mely megfelel a kritériumnak, a
mit bátor voltam az imént felállítani.
Francziaországban az 1844. május 25-én alkotott törvény csak a központi szemináríum növendékei közül mondja választhatáknak a rahbikat. Németországban számos
azóta beleolvasztott, de másfelöl ma is fennálló külön államában a rabbiképzés részletesen szabályozva van.
Hollandiában theológ,ai vizsgát kell tenni az egyetemen az il-

letőrabbijelöltnek.
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Belgiumban theológiaí doktorátust követelnek, és a mi hozzánk legközelebb esik, Ausztriában alaptörvény, az 1890 márczius 21-diki Grundgesetz szabályozza a kérdést, felhatalmazást adván a vallásűgyi miniszternek arra, hogy egyes tartományok viszonyait figyelembe
véve, a rabbiképzésnek követelményeit állitsa fel. Az osztrák kormány meg is felelt e rendelkezésnek, és ott ugy
áll a dolog, hogy az osztrák tartományok legnagyobb részében mint minímális képzettségi fok a főgyimnázmni
érettségi vizsga van megállapítva. Csak Galicziának legnagyobb részében, az ottani rettenetesen elmaradt viszonyokra való tekintettel, van felhatalmazva a minister arra,
hogy felmentést adjon e követelmény alól.
Még ha Bulgáriának, a legifjabb államnak helyzetét
is nézzük, a melyről megállapíthatjuk, hogy a kultura terén igazán rohamlépésekkel igyekezik előhaladní, itt is azt
találjuk, hogy a rabbi-szeminárium elvégzése és a filozófiai doktori fok kimutatása kívántatik.
En idáig a mi különleges viszonyaink közt elmenni
most nem akarok, mert hiszen lehetetlen volna, de azt
hiszem nem lehet abban közöttünk véleménykülönbség,
hogy a kérdést szabályozni kell, és pedigminél előbb , annál jobb. Kijelentem, hogy a mi magát a theológiai képesités kérdését illeti, a legmesszebbmenő tolerancziáig vagyok hajlandó menni, sőt a kérdés e részének vizsgálatába nem is szándékozam bocsátkozni, sőt még a t. kormánytól sem kérem azt, hogy ezen a téren fejleszsze az
ügyet, de a világi műveltségnek ezen minimális megszerzését, mely egy ilyen lelki vezérnek a funkcziójához okvetlenül szükséges, nem engedhetjük el, azt hiszem, a ház
egyik oldalán sem.
De annyira elmegyek a liberális felfogás megtartásában,
hogy készséggel respektálarn annak szükségét, hogy bizonyos átmeneti íd~t okvetl en~! ~tatuálni kell, mert semmiféle megszerzett JOg elkobzasat nem tartanám helyesnek,
de viszont meg akarom adni a lehetőségél annak, hogy
megkövetelhesse a kormány és a nemzet ebben az országban min~er,t pat;>tól,. ~~gy ~ világi I?iiveltségnek ezen
lejebb ner~ sz~lhthato ~nten~mat !Ileg fog1~ magának szerezni
A m1 kozelebbrol az rzraehta vallasfelekezetet érinti,
be kell vallanom, h?,gy. vele sze!flben. mégis fokozott mértékben van erre szukseg. ::.z. rzraehta •>vallás u népesség
71 11.01o-a ma~yar anyanyel~. es csak 25 0 -a német anyayelvü. Mégis azt tapasztalJuk, hogy az anyahitközségek~ek csak 41'1°lo-.ábap v~n e~yáltalában magyar hitszónoklat, 48'3 910-a pe~g bszt~ ~.emet hitszónoklatra van berencla Ve . Ha azutan azt nezzuk, hogy ez rnikép oszlik meo~
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azt kell megállapítanunk, hogy •560 anyahitközségből tisztán
magyar hitszónoklat csak 187 hitközségben van, ellenben
aztán némethitszónoklal l 44-ben, az u. n. jargon nyelven tartott
hi1szér.oklat .. pedig 83 anyahitközségben van rendszeresitve.
Barta Odön: Hát a románoknál hogyan van ?
Bakonyi Samu: Ezek olyan állapotok, melye ken okvetlen.ül segiteni kell.
Ertem t. képviselő társ am közbeszólását, melynek jogosultságát nem akarom elvitatni, .hogy t. i. egy más vallásfelekezet körében is igy van. De bocsánatot kérek,
azok egyuttal idegen nemzetiség űek is, mig a magyar zsidóság a magyar nemzetiséget magát ól elvitatni nem engedi soha semmi körűlm énye k közt.
P olónyi Géza : Különösen a cionisták!
Bakony i: A mi a cionízmust illeti, k öszönöm t. képviselő
társamnak, hogy ezt felhozta, mert legalább végre valahára
egy zsidó vallásu képvis előnek alkalma nyilik itt kijelenteni, hogy senki jobban a politikai értelemben vett cionista
törekvéseket nem kárhoztatja, mint a zsidó felekezetnek
mindaz a fia, a ki itt ezen a földön csak magyar akar
lenni, a ki mikor a nemzeti értelemben régen letűnt zsidó
fajnak multjába tekint vissza, ezt azért teszi, hogy mai
szülőhazája iránti szereletet táplálja, és hogy azokból a
hős bibliai példákból meritsen erőt és buzgalmat a magyar
haza szeretete iránt, (Ugy van! balfelöl.) Azt hiszem,
cionizmus~ emlegetni ebben a házban nagyon felesleges
dolog. (Helyeslés.)
Ezek az állapotok, a melyeket néhány statisztikai
adattal kötelességemnek tartottam illusztrálni, azt hiszem
mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy abban az irányban
kell a bajokon segíteni, a melyet voltam bátor megjelölni,
különösen figyelembevéve még azt is, hogy az a képesítési fok, a melyet a fennálló rendelkezések ismernek,
olyan alacsony, hogy ezzel ma már Magyarországon semmiféle állást elérni nem lehet. Négy polgári iskolának elvégzéséhez köti a rabbi állást egy 1884. évi ministeri rendelet. Az akkor még felekezeti anyakönyvek szabályzata
szintén ezt a feltételt állítja fel, de tudjuk nagyon jól,
hogy az állami anyakönyvek behozatala óta a felekezeti
anyakönyvek vezetése nagyon sok helyen a zsidó felekezet kebelében meg is szünt, ugy hogy a képesítésnek eddig fennállott ez a feltétele ipso facto meg is szünt az állami anyakönyvek megszüntével azokban a községekben,
a melyekben ez a helyzet van.
En azt hiszem, teljes joggal appellálhatok a t. ház
minden tagjának hazafias, és a magyar kulturáért és annak egységeért lelkesedő szivére és meggyőződésére, mi-
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kor arra kérem a t. házat, hogy emelkedjünk ebben akérdésben mindenféle párttekinteten felül, ne tekintsük
ezt politikai vitatkozás anyagának, hanem igenis emelkedjünk arra a magas álláspontra, a m elyről Hock János t.
képviselőtársam szólott az általános vita során elhangzott
értékes felszólalásában. Ez a megértésnek az utja, ez a
magyar kultura kiépítésének legfőbb érdeke. (Ugy van!
a jobb- és a baloldalon.)
Nem lehetetlen, hogy én ezért a felszólalásomért is,
a melyben pedig mindenféle érzékenységet messzire elkerülni igyekeztem, ismételten támadásoknak leszek bizonyos helyről kitéve, de én ugy vagyok meggyőződve, hogy
nem volnék méltó arra, hogy helyet foglaljak ebben a törvényhozó testületben, a melybe egyik legmagyarabb város,
Debreczen küldött, ha nem teljesiteném azt a kötelességet,
hogy ha már egyszer ismerem ezeket az égető sebeket,
ne kérjem és ne sürgessem a t. házat és a t. kormányt
arra, hogy ezeket mielőbb gyógyítsa meg. Ezeket tartottam
kötelességemnek elmondani. (Helyeslés a baloldalon.)
Hock J. Csakugyan ugy van, hogy a receptionális törvény, a hol a felekezetek taxatíve vannak felsorolva, felsorolja az izraelita vallásfelekezetet is, de nem sorolja fel
kiilőn felekezetekként, mert ugy okoskodik, hogy az egyik
az ő vallását súgoruhban tartja meg és a hagyományokra támasztva tartja meg a vallását, a másik
pedig a hagyományokat elhagyva, modern irányban fejlő
dik vallásos világnézetében. A dolog tehát ugy áll, hogy
nálunk, a }ie~esztény katholi.kusoknál, de J?ás keresztény
felekezetnel 1s vannak, a k1k orthodox hitben élnek és
vannak olyanok, akik inkább modern és neológ hitet vallanak.
Igy vag.yu?k ~zzel a kérdéssel is, hogy a neológok,
a kongre.ssz~sta}i es az o~thodoxok eltérnek egymástól a
szervezeb kerdesben! a hitnek mélyebb vagy csekélyebb
felfogásában, de tulaJdonképen különálló felekezetet nem
képeznek.
Rosenbe!·g Gygla_: Igy van ! Szószerint igy van!
Hock Ja?os.: ~~t~rve a papképzés kérdésére, engedje meg a t. kepv1sele;>ha~, hogy. egy pár megjegyzést fűzzek
ehhez és lehetoleg t~rgy~agoss3:gra törekedjem azzal a bona fidessel, a .h~g~ en mmden 1.lyen kérdést kezelek.
Az a zs1dosag,. a mely hit~allást .~esz és kijelenti,
hogy magyar ~emz~.b. sz~mpontbol ne:m tur semmi versenyt,
mert ezen a tere~ C? t.s lelekkel akal')a szolgálni a magyar
kulturát, az a . zsidosag, ~ me~y. humanisztikus irányban
gyakorolja az en keres~~eny vtl~gnézetem föparancsát, a
felebaráti szeretet, az k<;>zelebb ali hozzám, mint az a ki
hirdeti, de nem cselekszi.
'

Hock János képv. beszedéből

A papnevelést tehát szeriotem az autonómiák lesznek
hivatva a maguk vallási eszméinek megfelelően kezelni és
megoldani. De azt hiszem, ennek a törvényhozásnak liberális álláspontja mindig az volt és a jövőben is az lesz,
hogy lelkiismereti kényszert hitdolgokban alkalmazni nem
fog, a jus supremae inspectionis-t, az állam felügyeleti jogát azonban teljesen érvényesíti. Már most minden felek ezet papnevelése lényeges kulturkérdés : csak arról van
szó, megfelel-e a nemzeti feladatoknak, az állami szempontoknak, igen, vagy nem : ha nem, az állam kiirtja azt
a hibát, de ha igen, istápolja a kulturmissziót a felekeze
teknél is.
Én azt hiszem, a zsidókérdés megoldása is az lesz,
ha megadják neki a mozgási szabadságot, az autonómiát.
De addig is a papképzés terén mutatkozó sebeket orvosolnia kell a kormánynak, mert ott csakugyan vannak
olyan hiányok, a melyekre rámutatni a magyar parlamentben kötelességem. !Helyeslés a szélsőbaloldalon.)
A budapesti kqngresszista rabbiképzés minden kivánalomnak megfelel. Erettségit tett embereket képeznek ki
rabbikká, a kik azon a magaslaton állanak, a hova a türelmetlenség nem juthat be. Mert az erkölcsi életnek, a
kiművelt agyvelőnek megvan az a tartalma is, hogy a türelmetlenséget a felekezeti élet átkának tekinti, mert a
felekezeti élet lényege mindig az összeolvasztó szeretet.
"Ellenben az orthodox hitközség hogyan képez rabbit?
Rabbiképző intézete nincs, de vannak u. n. jesivá-i ; ilyen
a pozsonyi jesiva, a mely a többi közül ki van emelve és
önkéntességi jogot adományozhat. (Itt szónok a pozsonyi
jesiva ezirányq ténykedését kritizálja, azután igy folytatja)
T. ház! En tehát magam is azon az állásponton vagyok, hogy a rabbiképzés szabályozását annyiban, amenynyiben visszaélések történnek és annyiban, a mennyiben
ez a rabbiképzés nem felel meg a nemzeti szempontoknak,
a minister sürgetőleg intézze el, és azért üsse nyélbe a
katholilkus autonómiával együtt a bevett vallásfelekezetek
közt az izraelita vallás autonómiáját is (Helyeslés)
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A RÉGI MAGYARORSZÁG ZSIDÓSÁGA (1711-1825)
Bevezetés

A szatmári békekötéstől Széchenyi István fellépéséig
terjedő időt a hazai történetírás az általános si.ilyedés korának nevezi. E korszaknak érdekes és hires -némelyektől egyoldalunak tartott - jellemzését Grünwald Béla "A
régi Magyarország" cimű müvében nyujtja 1 ). A magyarországi zsidóságra nézve ez az időszak - megtoldva két
évtizeddel -- a hitkőzségek mai kialakulásának s elhelyezkedési irányának kora. Szerte az országban kisebb méretü, állandó letelepülések történnek, melyek alapjaivá lesznek a hitközségeknek Hitközségeink legnagyobb részének
története ebben az időben kezdődik. III. Károly uralkodásának vége felé már harminc megyében laknak zsidók kisebb nagyobb számban.:))
A sűrűbb letelepülés és hitközségi alakulás arányában élénkül a szellemi élet, mely ebben az időben természetesen csupán a talmudi tudomány müvelésében nyilatkozik meg. Mig az előbbi századból alig ismer a zsidó
irodalomtörténet magyarországi neveket, a XVIII. század
közepe óta mindig voltak Magyarországon kiváló tudósok.
Talmudi munkákból, vallási döntvényekből, feljegyzésekből, összeirásokból sikerült a szellemi élet legfontosabb
munkásait, a hitközségek irányítóit, a rabbikat névszerint
is megismerni 3).
A rabbik története azonban nem azonos a
honi zsidóság teljes történetével, annak a társadalmi
'l

Budapest, 1888.

'J Acsády Ignácz az I. M. L T. Évkőny,·ében

1897

év 178 1.

' l Bacher, Századunk el'ő feléböl; Richlmnnn, Landau Ezékiel prágai [ö rabbi és a magyar zsidók; Stein, Magyar Rabbik (folyó irat).
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elemnek megismerésével, mely egyik alig észrevehető tényezője az akkori gazdagsági életnek, mely szerte-szejjel
szórva az országban termeli a javakat s résztvesz az ország jólétének emelésében. A zsidóság akkori helyzetének
helyes megértéséhez az akkori állapotok ismerete szükséges. A kép, mely a köz-viszonyokról kialakul előttünk a
következő : "Egy idegen ellenséges királyság, egy türelmetlen elnyomó klérus, egy elnemzetietlenedett főnemesség,
egy helyi életet élő müveletlen, osztályérdeknél magasabbra
nem emelkedő ... köznemesség, egy összezsugorodott német
polgárság, egy elnyomott szegény parasztság, egy elcsászáriasodott katonaság, udvari kamara, egy az államtól elidegenedett protestantismus, a népnek vallás és nyelv által
más központok felé vonzott tömegei oláhok, rutének, szerbek, németek, tótok, ezek azok az elemek, melyek e korszakban Magyarország közéletének jellemét meghatározzák 1 )·
Nagy mértéket ezek után nem szabad a hazai zsidóság történeti eseményeire szabni. D e nem tulzás, ha az
előbbi felvonultatáshoz hozzáfüzzük "egy társadalmi réteg,
melynek jogi helyzete a szabályozatlanság következtében
a parasztságénál is kedvezőtlenebb, melynek latens értelmességéről senki sem tud s a mely életfentartási harcaival a nemzet közvagyonát gyarapította : a zsidóság". A
kicsinyes és nehéz életküzdelem, mely fejlettebb viszonyoknál csak tengődés számba megy, alacsonyabb és kezdetleges állapotok mellett nagyon fontos tényező, mert a
tespedtségben élénkségnek a jele. S milyenek voltak e tekintetben a közállapotok? A földmiívelés jobbágy kezén van s
ezért improductiv, az ipar a céhek korlátai közé szoritott
s ezért versenyképtelen, az ország csak gyarmatszámba
megy Ausztriával szemben, a kivitel meg van nehezitve, a
bevitel szerfölött könnyű s igy célszerű kereskedelmi politika nem is létesülhet, a közlekedés terén lehetetlen állapotok uralkodnak s igy termelő és fogyasztó között az
összeköttetés csupán patriarchalis. Valóban "rud1s, indigesta moles"! Ebben a lomhaságban a zsidók a mozgást, a
vérkeringést képviselik. Jogi helyzetük bizonytalansága,
1

)

Grünwald, A régi Magyarország 149 1.
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anyagi helyzetük mostohasága késztette őket erre. A jóllakott érdekosztályok körülbástyázott köreiből kellett nekik a falatot megszerezniök. Igy elkerülhetetlen az előjo
gokkal és privilegiumokkal való összeütközés. Az ujkori
gazdasági élet föllendülésének egyik főtér:yezőjét Sombart
ismert munkájában 1) éppen e "betörés" -' ben találja.
A zsidóságra nézve legnevezetesebb két mozzanat
ebben a korban Il. József 1783 évi március 31.-i rendelete
s az 1790-ikí országgyűlés. A korlátlanul uralkodni akaró
fejedelem az emberiességtől és igazságérzettől indíttatva
polgárokat akar nevelni a zsidókbóL De rendi alkotmánynak
őrzői, az alkotmány lényegét az előjogok fentartásában
látók is haladni akarnak a II József által megmutatott
uton s a zsidó elemnek olyan jogokat akarnak adni, a
milyenben az ország többi nem-nemes lakossága részesül.
Igy keletkezik az 1790.-iki 38. t. c., mely a nagy császár
rendeleteinek célzatát : a zsidóságot a társadalomhoz közelebb hozni, a magyar törvénykönyvbe iktatta. Félszázadon át a zsidók az országgyülésekhez intézett felirataikban egyebet sem tesznek, mint kérik e törvénycikk megtartását és kiépítését; a mi idők folyamán az emancipatió kérésével azonos lett.
E feliratok alaphangja mindíg az, hogy ők megérdemlik
jogaiknak elismerését, mert nagy szolgálatot tesznek az országnak. Ezzel érvelnek az 1790.-iki országgyűléshez intézett
folyamodványukban :J). Igaz ugyan, hogy e feliratokat nem zsidók készítették, de fel kell tételeznünk, hogy szerkesztőik zsidóktól nyertek felvilágosítást. Az 1792-ben tartott országgyülés alkalmából benyujtanak egy tőrvényjavaslatot, mely

J
\

1
) Die Juden und das Wirtschaftsleben
' ) Acta diaela•ia vagy az 1790-dik esztendöben Budán tartott országgyülésének alkalmatosságával irásba benyujl L>t t rnunkák (Bé cs 1791 .)
L. 10 cikk. Communitas Judaeo rum in Regno Hungariae Partibusque adnexis de gentium complura gravamina et postulala ac!ducít supplicatque ut
secure el tranquille vivere p ossi t, vivendique media qc:aemadmodum aliis
Regni lnhabilitatoribus, ipsis quoque suppeditcntur atque :tdeo cunela ca
Impedim e nta, quibus vel subsistentia eorum restricta, ,·el securitas ademp
ta vel solitum Legi fvlosaicae conven iens R e llgionis Excrcítium impeditum fuit, de medi o tollatur.
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megengedje nekik az ipari és a tudományos pályákra való lépést, az ország mindcn vidékén való szabad letelepedést s azzal indokolják, hogy ők évenként több míllió forint
jövedelmet hajtanak az államnak. 1) lAlázatossága mellett
öntudatos hang vonul végig az 1807- iki felségfolyamodványukban. A
jogmegszoritásokban emberi önérzetük
mély megsértését látják, a közösségnek lekicsinylése egyesekből az önbecsülésnek utolsó maradványát is kioltotta.
Gazdasági helyzetük bizonytalansága még növeli önbizalomhiányukat Egyedüli foglalkozásuk a kereskedelem s ez
nem is jó pálya. Gyermekeik teljesen reájuk vannak utalva
és csak ugy boldogulnak, ha a szülők odaadják nekik vagyonuk egy részét, mig az ipari pályára lépők már fiatal
korukban megáUhatnak saját lábukon. Hogy ők mennyit
használnak kereskedelmükkel a nagy megszoritások ellenérel is, arra elég felhozni azt a tényt, hogy jólét uralkodik
ott, a hol a zsidók letelepednek s a honnan ki vannak
tiltva, ott a nép, különösen a jobbágyság nyomorban sínylődik. S hogy ők kereskedelmükben is hazafíasak, mutatja az, hogy a többi kereskedő: a görög, az olasz, a svájczi csak importál, pénzt visz ki s mihelyt meggazdagszik,
hazájába megy vissza, de ők a magyar terményeket értékesitik s nem törekszenek más hazába. Ép azért szükséges a zsidók társadalmi szervezése, a melyre öt osztályt
proponálnak. 2 ) Öt osztályt különböztet meg az a törvényjavaslat is, a melyet az országgyűlésnek kellett volna elfogadni, de ezek nem azonosak az általuk kérelmezettekkel.
Az öt osztály között, melyet ők kérelmeztek, a házalók
osztálya is szerepelt mint ideiglenes és szükséges rossz, de
mivel a törvényjavaslat a házalást eltiltotta, joggal hivatkoztak arra, hogy az általános szegénység miatt . többen
nem tudnának mihez fogni. Idők jele, hogy a türelmi adó
megváltásáról is szó esik, épugy mint az 1811. országgyülésen, a mi csak 40 év után vált valóra.
A legmostohább viszonyok mellett sem érezték magukat idegeneknek, mert hivatkoznak az országban lefolyt
1

)

Löw, Der jüdisch"' Kongre•s tpest 1871) 19 l.

'l L. a Függeléket.
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multjukra. Az 1825-iki országgyűlésnél sürgetvén ügyeik
rendezését, fájdalommal jegyzik meg, hogy a XII. és a XVI.
században jobb sorsuk volt e hazában mint a XIX.
1
században. ) 1831 -ben a kereskedelemnek a tengerpart felé való gravitálása -szerintük - szükségessé teszi, hogy
Horvátországban bárhová letelepedhessenek. Az események
eközben lassanként előrehaladtak. A 1840-iki alsótábla
valóban igazságosan akarta ügyüket elrendezni 2 ) s bár a
javaslatnak csupán megcsonkitott és valójából kiforgatott
alakja emelkedett törvényerőre s bár külsőleg igazuk van,
a mikor 1841 után is azon panaszkodnak, hogy 1791 óta
érdekükben semmi sem történt, 3 ) jogaik elismerése a
törvényhozás formai szankcziója nélkül is biztosan halad elő
re olyan mértékben, a milyenben a magyarországi reformok
ügye tért hódított. S igy ugyanazt, a mit az egész világtörténetben látunk, tapasztaljuk a magyar történelemben
is: a kultura terjedése és győzelme azonos a zsidók közjogi és gazdasági helyzetének javulásávaL A felvilágosodott
Magyarországtól remélik az ő igazságuk elismerését. Az
ország ~.azdagsága és az ő helyzetük köz t kölcsönhatás mutatkozik. Ok segítik megteremteni a jólétet és az általános jólét
viszont megjavítja az ő gazdasági viszonyaikat A világtörténet az ismert mondás szerint a kormányzókról, akulturtörténet
a kormányzottakról sz ól. De az utóbbinak bele kell foglalnia
a kétszeresen kormányzottakat: a zsidókat is· Ilyen értele~ben "a régi Magyarország" kulturtörténetének egyik
feJezetét lefoglalhatják maguknak a zsidók.
Ez a fejezet nincs még megírva, mert a források nagyon gyéren folynak és részben ismeretlenek. Hogy a zsidóság zömének életéről e korszakban világos képet nyerhessünk, össze kellene gyűjtenünk az országos és helyi hatóságokhoz való viszonyukról, a népesség körében való
elhelyezésükről, foglalkozásukról, közgazdasági tevékenységükről szóló adatokat. Ezekről elsősorban a kü1
) Löw i. m. 53 l. s köv.
') Löw i. m. 72 l. s köv.
') M'lgyar Zsidó Szemle XI. 666 l. (A Magyar Zsidó Szemlét .,Sz'·
betűvel jelzem, a köntkezökben)
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önféle levéltárakban található okiratok adhatnának felvilágosítást. Ép olyan fontosak és jellemzők azok a híradások, melyeket régi hirlapok, egykorú tudományos munkák
és egyébb nyomtatványok nyujtanak. A következőkben
csupán nyomtatott források vannak felhasználva. Az eddig már közölt adatok annyira szét vannak aprózódva,
hogy érdemes belőlük mozaikot összerakní.
Az ilynemű kutatások fáradságosak és hálátlanok.
F áradságosak, mert az adatok meglelése a véletlenre van
bízva. Hálátlanok azért, mert az eredmény az, a mit a
németek tudományos apróságnak (wissenschaftliche Kleinarbeit) neveznek. De bárhogyan vélekedjünk erről a történetről magasabb tudományos szempontból, az tagadhatatlan, hogy csak magunk fogjuk megírhatni kellő anyaggyűjtés után. Az aprólékos adatoknak következő csoportositása alkalmas annak megvilágitására, hogy a zsidók
mennyire vett0k ki részüket erkölcsileg az országos és
helyi politikai élet nevezetesebb eseményeiből, hogyan
járultak hozzá nagymérvű megadáztatásuk mellett az állam
egyik fontos íntézményéhez, a hadsereghez s végül : hogyan helyezkedtek be a sokszor gyűlölködő, jogaikat megszoritó társadalom keretébe az életért folytatott küzdelmeik alatt. Az idézett adatok egy része oly nehezen hozzáférhető, hogy célszerűnek látszott az idézeteket, különösen a magyar nyelvűeket bő kivonatokban közölní. Ép
ezért megérdemlí a türelmi adó elszámolási szabályzata és
az 1807-íki petíció a közlést, mínt nagyobb terjedelmü
magyar nyelvü judaícák.

IL
ZSIDÖK AZ ALKOTMÁNYBAN.
Ha a zsidóknak az alkotmányban való szereplését
említjük, ugy nem szabad szem elől téveszteni azt a szerény keretet, melyben e korszakban az alkotmányos élet
lefolyt. Koronázás, országgyülés, főíspání beiktatás, megyei tisztujitás, ezek az alkotmányos élet főbb mozzanatai, a melyekhez a loyalitás egyébb megnyilatkozásait is
kell számitanunk Ilyen alkalomkor mindig megjelentek a
zsidók, sokszor nem azért, hogy jelenlétükkel emeljék az
ünnep fényét, hanem saját érdekükben. Mínt a régi római-
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aknál a kliensnek kötelességei közé tartozott a patronus
üdvözlése, úgy tartották a zsidók is kötelességüknek, hogy
hódolatnyilvánítással megnyerjék uj patronusuknak jó akaratát. A hódolat részint pénzből, részint imákból állott.
Az előbbi fontosabb volt, de az utóbbiról maradt több
feljegyzés. Bonfini részletesen leírja, hogy Mátyásnak budai
bevonulását hogyan ünnepelték 1458-ban. Míkor Beatrixot
vette el nőűl 1476-ban, a budai zsidók méltóan kivették
az ünnepségből részüket. IL Ulászlónak, valamint Szapolyai Jánosnak koronázásán is kedveskedtek ajándékokkaP J.
A következő idők zivataros korszakaiból ilynemű tudósitások nem maradtak fenn.
A XVIII század közepe táján a koronázó városban
tekintélyes számu hitközség állott fenn s igy feltehető,
hogy MáriaTerézia koronázásakor testületileg jelentek meg,
bár az ünnepseg egykorú leírása, melyet ötven évvel későbben szükségesnek tartottak ujból kinyomatni'), nem
veszí észre a zsidókat. A fejedelemnő 1767-ben sulyos beteg volt s ebből az alkalomból a pozsonyi zsidók naponként kétszer zsoltárokat és alkalmi imákat mondottak ünnepélyes módon, a tóratekercsek kiemelése melletts).
A porosz háboruk alatt Landau Ezékiel prágai főrab
bi átkot mondott azokra, a kik az ellenségnek bárminemű szalgálatot tesznek. Az egész aktus leírását egy akkori magyar füzetben olvashatjuk. Az árulót fell kell jelenteni a hatóságnál, mivel "ami Corpus Jurisunk 425 r.
szerint megengedhetik, hogy az ország árulója kijelentessék". A háború egész tartama alatt tiz-tiz ember böjtölt a
császári seregek győzelmeért.')
') Mindezekröl lásd Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon, (Budap~st 1884) 208 l. s több helyen.
' ) Ausführliche Beschreibung der Krönung lhrer Majestat Marien Teresiens'. Wien, 1790.
' ) Nicht minder hat auch die hiesige Judenschaft dieserwegen ihr
schuldigstes Beyleid zu bezeugen öffentliche Andachten angestellt und sowohl die durch ihren Rabbiner ausgesuchten Psalmen des Königs und
PrO.pheten David 's als auch eigene dazu verf.:rtigte Gebehter (sic) taglich
Fruh und Abends unter der bey ihnen gewöhnlichen Ausselzung der Thora gebehtet. Pressburger Zeilung. 1767, 46 szám.
') Igaz leábrázolása ama nagy és iszonyu sidó átoknak, mely karát-
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Mária Terézia halálát ugyancsak Landau mélyen átérzett gyászbeszédben siratja, mely ügyes német forditásban van meg. Elragadtatással beszéli, hogy éhség idején a
zsidók is kaptak a királynő parancsára a kiosztott gabonából s reménységgel tekint II József felé, a kit német
császárrá való megválasztatásakor már üdvözölt egy beszéddeJ.l) A szabadságharcz vége felé Kolozsvárott megjelent egy németből forditott füzee), mely az uralkodó
családban előfordult végzetes baleseteket és szerencsétlenségeket Landau burkolt átkának tulajdonítja. A királynő
által kivetett türelmi adó valamint ama erkölcstelen intézkedése, melynek értelmében egy zsidó családban csak a
legidősebbnek szabad családot alapítani, ugyszintén a sok
más üldözés annyira elkeserítette a rabbit, hogy a gyászbeszédében azt mondotta : "Isten a királynő jóságát fizesse meg az ő gyermekeinek". S ez az áldásnak látszó átok
végzetesen megvalósul az uralkodó házon. A egész förmedvény teljesen alaptalan, a gyászbeszédben nyoma sincs
az ilyen kijelentésnek. A ghettó szülöttje még a levegőért
is, melyet a szük falak között szivhatott, hálát érzett az
uralkodó iránt. A pozsonyi Üppenheimer Bernát 1825-ben
üdvözölvén héber költeményben .Ferencz harmadik feleségét, elragadtatással szól Mária TeréziáróL
II Józsefnek török hadjáratai is imára szólitották zsidó
alattvalóit. A mantuai zsidók ki is nyomatták a belgrádi ostrom
kezdetén tartott könyörgést és Belgrád eleste alkalmából
mondott hálaimát, épugy mint a bajor örökösödési háboson havának 22 napján 1756. az úgynevezett Ó és Uj eskolában Prága
városában az ott lakozó Sidóságnak Fő-Rabbintól Landó Ezekieltől feljegyeztetett és az Istennek Szent tiz Parantsolaljának vagy úgynE-vezett
Tharának Szekrénnyéből kivétetett Pozsony 1757. Az irat németül lett
kiadva ilyen eimen~ .Förmliche Bekanntmachung des grossen und fürchterlichen Judenbannes". Fürst nem ismeri bibliografiájáhan e könyvet. A "mi
Corpus J urisunk" alatt a Sulchan Aruch nej!yedik részét érti és "l01t:l 1"11::S;,
ra céloz, de a paragrafus száma hibás.
'l Trauerrede auf den betrühtestem ToclesfaU weiland Ihrer kais.
königi. Majestat, Prága 1780
'l F.gy Rabbinak a habsburg lotharingi ház ellen hetven év óta müködő átka. Szabadon forditva s megbővítve a Blatter für Geist, Gemülh
und Vaterlandskundeböl, Kolozsvár 1849,
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ru ban anyjának győzelméért mondottat. ) 1789-ben a török háboru vége felé járt s ugy látszott, hogy a nagy fejedelem
nehéz betegségéből fel fog épülni. E két örvendetes esemény alkalmából október 16 -án ünnepélyes istentiszteletet tartott a pozsonyi hitközség 2 ) és november elsején nyilvános .. örömáldozatot" mutattak be az ó budai zsidók 3),
mely alkalommal a szép szombat reggeli ima (n~:~~;) körülirásával fohászkodtak II József egészségeért A belgrádi győ
zelmek Sulzbacher pozsonyi lakos szivét is megillették s naiv
módnn ad kifejezést érzelmeinek .,gyenge, de megindító hálaáldozatában", a hol a császárt ugy aposztrofálja: József,
te vagy a legbölcsebb s legtökéletesebb uralkodó, vajha
lennél a leghosszabb életü is 4 ). Országszerte általános
volt az ujjongás, a mikor a koronát Bécsből Budára vitette. Az ünnepélyes menet programmja ki van nyomatva
ily eimen .,Rendtartás, mely Pozsony, Mosony ... s kivált
Pest Vármegyékben vala állítva Sz t. Koronánk örvendetes
Hazaiövetelekor". A zsidókról nem tesz említést, de hogy
részt vettek az ünnepségen, mutatja az egykori hirlap 5 )
1

'l Lapnyomtatvány a magyar tudományos akadémia birlokában levő
Kaufmann David könyvtárában. József ugy neveztetik: 1,~1j'1~ l;l'~11J Ép
ily olaszosan van nevezve Fe ren ez is a francia háború ,{]kalmával ki~doll
imában "ID' p;, 1JJ1"1N m~:~r.m ,,Sv~:~S "I~N S•n ·~JN 1'11N.:ll: ilnn,,? .•.. ;,?;:)n
no.,::: ov 1'.:l'1N:J cnSJ ':l ....
,.-,o';:;;'J~ 1So;,1
A Mária Teréziára vonatkozó irrának címe ; ?v n?pnn !"ll~~ :l: . ·. ' .... ;,Son
;:::,, 11:1 c1S~ j'N) 1Jn"l'.:lJ ;,:JS~:~;, n•;op;, 'v~:~ rw:~:~1"1 n1~:~nSc nnS:::;,
(TJ.:l~N fl1l&'1N:J 'lyen értderuben pótlandó Weisz, Catalog. 154 l.
.. . ') Feyerliche Darstellung der Pressburger Judengemeinde wegen
ga~zhche Gencsung Sr. kais. königliebe Majestat und dic erhaltenen glorre•chen S1egen des gegenwartigen Krieges. Gehalten am Vora " ende des
Saba ts den 16. Okt. J789.

,,;,;;·c

.. 'l ~reudiges und öffentlicbes Dankapfer der Altofner Judengemeinde. uber .dte v~llkommene Gencsung Sr. Maj. Joseph den II und die glorre,chen uber d1e Türken errungene Siege, gchallen den J. ten November
1789. Ofen
') Schwaches duch rührendes Dankapfer über die dem Hause Oeslerreich durc h beyde von Gall gewidmete Helden ... Gicleon v. Laudon ..
als auch Prinz v. Sachsen Koburg erhaltenen glorreichen Siege von ein~m
z~ Pressburg wohnenden Schutzjudcn namens Sulzbacher als pflichlm;isstg treuergebenster Patriet an sciDe Mitbrüder in' siimtl. k. k. Staten woh
nenden lsraelilen in form einer Anrede verfasst !Pozsony] 1789
•) Ungarische Staats und Gelehrte Nachrichtc.t 1790. 16 :>zám.

18

Dr. Ríchlmann Mózes

A nemzeti felbuzdulás az 1790 -iki országgyűlésben
központosította reményeit. A zsidók, kiket II József az
ország hasznos polgáraivá akart nevelni s azért a legelemibb polgári jogokkal ruházott fel, azt tapasztalhatták
ugya~-:, hogy egyes városok fittyet hánynak az igazságnak
s szerzett jogaikat megnyirbálni törekszenek, de egyszersmind azt is, hogy egyes a francia felvilágosodottságtól
áthatott irók teljes egyenjogosításukat hirdetik. A francia convent határozatai az emberi jogokról, a vallástól
függetlenített egyenlőségről csodásaknak tünhettek föl a
magyarországi zsidóknak. Az összeülő országgyűlés hírére ötvennégy megyéből küldöttek gyülekeztek össze, hogy
egyöntetű eljárásról tanácskozzanak. Állandó bizottságo t választottak, mely az országgyűlés elé terjesztendő felirat
ügyét intézze. E bizottság egyik tagja: Rosenthal Elíás
a francia Cerf-Beerhez fordul levélben felvilágositásért,
hogy .. az emberi jogok kiterjesztése" milyen mértékben vonatkozik a zsidókra is. De a mikor az alkotmányos élet
ébredésénél a megyei választások megkezdődtek s az
egész ország hangos lett a tolerancia jelszavától, akkor ez
alatt csak a két keresztény felekezet közötti békét, a megyeí
hivatalokban való részesedést értették. A zsidó e harcokban csak mínt argumentum szerepelt. Még III Károly alatt
szemére hányja egy protestaus lelkész a katholikusoknak,
hogy ugy bánnak velük, míntha ők zsidók volnának. 1) A
nógrádmegyei tisztviselők választásánál a két felekezet
között nagy versengés is volt s a tudósító megjegyzi "és
elitélték egy szivvel, egy lélekkel míndnyájan, hogy egy
Magyarnak nemcsak türní kell több Magyar Véreit mint
valamely zsidókat" 2). Ebbe a harcba beleszól egy névtelen
"egy őszinte nyilatkozat" cimű röpirattal és azt akarja bizonyítani, hogy az uralkodó vallás elhagyása nem képezhet állami vétséget (apostasiam non esse delidum civile).
mert lui igy volna, a zsidók joggal feszíthették keresztre
Krisztust, mint a farizeus vallás elhagyóját és reformátoráe).
1

)
llörk, A sáros zempléni ev. esperesség története (Kassa
105 l. Az 17~0 -í gyülckezclröl lásd Rcích, Bcth El II. 336 l.
2
)
Kerekcs, !ladi történetek ll 403 l.
3
Declaratio sincera (Pest 1790) 35 l.
)

1885.)
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Az országgyűlés IT Lipót koronázására készült. A koronázásra felvonult méltóságok közül többen tizenhárom
zsidó házában nyertek szállást. 2 ) A koronázási ünnepsé~
gen a zsidók a következőképen vettek részt az egykoru
tudósítás szerint: "Gr. Pálfy Károly kertje kapuja és zsinagogájuk között egy győzedelmi kaput állitottak fel a
Zsidók, melly alatt lett az egész pompás Seregnek általmenete. Egész egy Zsidó Templomot ábrázolt emlitett a~
kotványok a Zsidóknak. Négy proféták szemiéitettek raJta kifestve. Alól arannyal s ezüstel kivarrott zsidó irásos
zöld s veres bársony szövegek ékesítették a bolthajtásnak
két oldalait. Fellyül az alkotványon sok zsidó papok állottak, tiz parancsolatot tartván nagyobb részént a kezekben 6 aranyos baldachin alatt : ezeken kivül 32 deákok mind egyforma ruhában s fe!es számu hegedűsök
kik is egy Schlesinger nevezetű hires zsidó énekestől
készittetett éneket elzengedeztek Hanem rendesen jártak
elsőben, mert hogy meglátták a Magyar Heroldot strutz·
tollal gazdagon megrakott kalpagjában s hosszú fekete bársony ruhájában mellyen elől hátul a Magyarország
Tzimere függött, azt gondolták Királynak azért is. nagy
hirtelenséggel énekléshez és muzsikáláshoz fogtak. ~szre
vévén azonban hibájukat, eltsendesedtek s tsak az O Felsége valóságos érkezésével kezdettek énekjekhez. A mint
') Leopold, Edllersberg, Verzeichniss der Quartieren wclchc von
nachstehend n K. K. Hofstaat wahrend der ungarichen Krönung von Sr.
Kaiser/. Majeslal Leopold II zu Pressburg im NoYCmbcr lí90. bczogcn
worden sind. A zsidókat külsőleg ugv tűntetik fel, hogy vagv elébe irják
.,Jud" vagy pedig kihagyják .~ szokásos H [err] l. A következő zsidóknál
laktak udvari ti>ztek: Mande\ Ábrahám. Salamon Bernat, Philip Brcslauer, Dembitz, Mendcl Lernburger [sic]. Moyscs Lcitcrdo-fer, K op pel ,\íandl'i
1
2 szer.]. Wolf Mande\, Mandl Oppcnl'cimcr, Isaac Prcy ac, S;mucl Roscn·
kranz. Ugyanezek a nevek ismétlődnek a késlibbi schcmatismcsokb:m. ~ok
szor eltorzitva Az 1792. országgyűlésiben Biedermann, llcrschl Bcrnhnrd,
Breszlaucr, D<:mpitz, Lerr,berger, Wolf Mande\. Joel Pnt~cr, Moises Pr"~"r.
Az 1795. or~7ágjlyülésibcn ; Kopp! M~ndl, Somm·l R osePbanz. Az l í C: l'. orS7Ój!gyiilésiben: Marco Lziterstoffcr, Moyses Leite·storff<'r, Lunbcrgn, KoJp·
pel Mandl, W oH Mande\, Abraham Mcndl. Az 1798. iki or,zá~tl!vülbilwn:
Bacdermann, Breslauer, Lembeq~er. J\\cndl 1\\andel, és Dcmbitzhc1l Tempitz
lelt, (Schcmalismus indigitans hospilia excelsurum proc,·rum]
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általment a bolthajtás alatt a pompás Sereg, sorokat formált kétfelül a zsidóság fekete köntösökben. Előtte állottak nehány Papjai, kik megáldották ő Fels é gét s ez áldást
követték az egész Zsidó gyülekezetnek vívat kiáltásai 1 ).
Egyik hiradás szól az ünnepi ima német és latin fordításáról, melyet a közönség körében osztogattak. A fejedelem a hitközség előljáróját Mandl Koppeit arany és ezüst
éremmel tűntette ki. A hitközség tagjai között is kiosztottak husz arany és husz ezüst érmet 2). Az egykorú
krónikás hosszasan leírja a zsidók szereplését.
"A mint a Schlossbergre ére már Király fel
T ele volt két sorba ez Izrael néppel
Diszesitve voltak házaik sok ékkel.
Dicsőség kaput is ők itt épitette 1 ~
Melyre arany és ezüst kitát teritettek
Sok száz lámpásokat reá függesztettek
Fen t muzsikásoknak kart is helyeztettek,
Ki vala itt téve Moyzesnek táblája
A Talmut: Áronnak az ő Bibliája
Egy alkotmány olyan mint a Frigy Ládája
Tán Barchesz vólt benne, nem az ég mannája.
A Rabin jobbrúl állt Levita ruhába
Mellette a többi Sábesz kalapjába
Fehér fodros gallért tett ki ki nyakába
Voltak mind palástos fekete gunyába.
Más soron Rabbinak állott Felesége
De nem vala ezen Rachelnek szépsége
Fed te már órtzáját Sárának vénsége
Elhervadt Jericho rózsája épsége.
Több zsidó Asszonyok álltak a ballyára
Fűzött mindenki sok gyöngyöt nyakára
Rá vágytak kamuka vagy Procát ruhára
Nyusztal prémzett mentét sok ölt magára.
Kapun tul jobb felől F édi nevendékek
Állotak bal felől a Leány gyermekek
Ezeknek fejér volt egész öltözetek

V eres pántlikáról való övedzetek.
Itt a Rabhin tevé Királyhoz mondássát
Izrael nevébe sok szép kivánássát
Ábrahám, Jákobnak, Izsáknak áldássát
Jeruzsaiemhez is kivánta jutássát
Megköszönte a király .... 1 )
Hogy milyen mélyen vésődtek be a koronázás emlékei a pozsonyi zsidók lelkületébe, látjuk abból, a mit Dux
Adolf beszélt az ő nagybátyjáról, a párisi Diógenesről,
hogy ifjukori emlékei titokzatos módon eltüntek öntudatából, csak arra emlékszik, hogy a koronázást egy háztető
ről nézte s leesett róla 2 ). Szerte az egész országban ünnepelték a fontos eseményt. 1790. december 5.-én Kállón
is volt ünnepség. "Vége lévén a Ref. Templomban is a hálaadó isteni szolgálatnak, visszatért a már fellyebb elő
adott fényes sor a Vármegye Házához. Itt állott volt már
akkor a Vármegyebéli Zsidóság, hogy ő is megbizonyittsa
jó Királlya eránt viseltető hűségét. Hálaadó Isteni tiszteletet tartottak tehát a Papjai magok módjok szeréut s annak utána irásban is béadták jobbágyi kötelességek tellyesitésére való magok ajánlását, mely közönségesen felolvastatott." 3) Itt tehát a zsidóságot nemcsak mint népfajt, hanem mint felekezetet szerepeHetik A protestánsok vallásszabadságának II Lipót által történt helyreállitása alkalmából Komáromban hála ünnepet rendeztek evangelikus templomban, az oltárt egy kép diszítette, mely a
négy keresztény s egy zsidó pap hódolatát ábrázolta. 4 )
Még a koronázás előtt választották meg nádornak
Sándor főherceget. Ez alkalommal Pozsonyban
"A Ditső Kapukat számtalan vizsgálta
Ezt szépnek, mást szépnek azok közt találta
Álmélkodott a ki a Zsidókét látta" 5 )
Budára való bevonulásának tiszteletére "Mária Tzel-

1
)
Hadi történetek lll. 6ü2
') Egyenlőség IH92 évf. 4b és :i~
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1
) [Gvadányi) A mo~tan folyó országgyülésének satyrico critice való
leirasa [Lipsia 1791) 274 l.
') Dux, Életk.!pek c folyóirat l!i76. évf. U l.
') Hadi történetek. V. 197 l.
•) Ungariscr.e Staats u. G. Nachrichten 1791. 313.
') Gvadányi i. 111 . 24:'> l.
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len alól egy igen gazdag és fényes győzedelmi kaput állitoll fel az Ö-Budai Zsidóság. 18 Baldaginomokat tartottak itt
kiterjesztve ekes öltőzeti.i ifjak. Kétfelől állottak a Nép
Vénnyci, a Gyermekek és Leánykák pedig virágokkal és
koszorukkal hintettek az utakra. A Rabbi egy rövid beszéddel idvezlette a Nádor lspányt, az egész Zsidó Nép
pedig Vivatot kiáltott".
Ezt a rövid tudósítást kiegészíti egy német ujság leírása, melyet ugylátszik maga a község tétetett közzé.
Az előkészületeket
ugymond
már julius hó 20-án
és 24-én tartott üléseken kezdték meg, a mikor elhatározták, hogy a Jeruzsálem elpusztulására vonatkozó gyásznapok közbejötte daczára is be fogják mutatni hódolatukat a
nádornak és az egész királyi családnak. A dolog rendezését rábízták Oesterreicher Mózes előljáróra (IL Richter)
és Szegal Salamon iskola gondookra (Schulenverwalterl.
Augusztus 4.-én nagy eső volt, de a diadalkapu mégis párallan hatással volt a szemlélőkre. Augusztus 6.-án délelőtt a község a templomba vonult s onnan a következő
sorrendben a nádor elé. Elöszőr a fuvó hangszerekkel ellátott zenekar. Ezután az elemi iskolai tanulók két zászlóval. Erre az alkalomra negyvennégy szegény gyermeket
fclruháztak. A fiuk ruhája kék volt vörös szallagokkal, a
leányoké fehér kék szallagokkaL Az iskolás gyermekeket
kö, ette 58 kék ruhás ifju amennyezetek tartására .Majd ismét
zenekar \'onult föl s végül a hitközség előljárósága. A diadalkapun kivül mindkét oldalon hat mennyzzet volt s
alattuk egy-egy öreg, a tórával a kezében. A nádor közeledlekor az iskolás 2yermekek az ismert áldást elmondották (der Du von deiner Gloria auch den Menschen mütheilest). A nádor erre leszállt a hintóról és egy negyed óráig időzött a zsidók között. A rabbi áldást mondott és
az iskolagondnok, Szegal Salamon üdvözlő beszédet tarloti, mely ily eimen van közölve : "Anrede welebe der Salamon Segal am Schlag des Wagens gernacht hat, \\.·ie
Sei. K. H. durch die Pforte fuhrcn". A beszéd több szakaszból állott s mindcn egyesnek végén áment harsogtatott
a közönség. Az elsö rész az ismert szombati királyimának német fordítá a. Azután a királynőért imádkozik.
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,Lass Ihre Zweige zur mütterlichen Freude, wie Zedern in
Libanon bli.ihen und wachsen". A trónörökös párr:~ áttérve: "salbe Ihre ki.inftige Lebensjahre mit dem Ohle der
F reuden". A nádorról szóló részlet igy hangzik : "Dein Segen komme mit jeden Morgen über den, welchen du dem
V aterland e zum Palatin geschenkt hast." Az egészet bezárja az áldás " Gott der Hauch alles Fleisches, segne · . .
unsere .... Landesstande, Magnaten und sammtlichen Ungarischen Adel, class in Ihren und unsern Tagen Juda gerettet und Israel ruhig sei . . . O ! class nach Zion der Erlöser komme."
Ezek után a templomba mentek a hol a rabbi héber
nyelvű (zsargon) beszédet mondott az Isten és ember
iránti engedelmességről és szeretetről, melyet Kohn
és
Leipniker hitközségi tagok tiszta németbe átültettek. A rákövetkező kedden pénzt osztogattak s az
ünnepélyes alkalomra felöntöztették az uh ákat. Augusztus 10.-én Ferencz és Károly főhercegek fogadták őket s
kijelentették, hogy a fejedelmet a zsidók iránti jóindulatra
fogják birni. 11.-én a nádornál voltak, a hol Oesterreicher Mózes az egész hazai zsidóság nevében hódolatának
adott kifejezést. 12.-én nagy pompával helyezték el a
templom falára azt az arany keretes táblát, melyre a nádor fogadtatása alkalmából m Jndott imát írták föl. A rákövetkező napon a nádor születésnapja volt s ünnepélyes
küldöttség átnyujtotta neki az ünnepi prédikáczió egy példányát. Ezzel véget értek a nádornapc..k. 1 )
1792 junius 6.-án ujra koronázási ünnepet ült az ország. A hirtelenül elhunyt II Lipót után I Ferencz követ1
)
Neuer Kurier aus Uugarn von Krie~s, - Staats-und GelchrtcnSachen 1791. 495 l. Hogy a részletes leírás meg volt rendelve, kitűnik abból, hogy a szerkesztö megjegyzi: Auf das vor. mehrern geáusserte Verlaogen wird zu der ... Beschreihuog der Fcyerlichktít welches die Altulner Judengemeinde ... , veranstaltct halle, noch .... nachgetragcn. (Ugylátszik, hogy a koronázásra vonatkozik a Petrik nel, Magyarország hiblivgraphiájábao említett irat, melyet én nem láttam "Daokgebet der Altvfncr judenschalt welches ste ín der öifentlíchen ~inagog nebst cmcm erhabcncn
Psziter für das \Vuhl seiner königi. l\\ajestaten .. . dargebracht, Ofen 17q2)
Az alkalmi iratnak címe: Anrede des Altofner Obcrrabbincrs ,\1'Jtses Minz
an die dorlige jude;nsd1alt bey den Krönungsfeicrlichkcitcn des Kt)nig
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kezett a trónon. Budán ment végbe az a.ktus és igy az
óbudai zsidóknak részt kellett venníök. Aprilis 15.-e óta
tanácskoztak naponként, miképen mutassák be hódolatukat. Az összes magyarországi hitközségeket csatlakozásra
hivták föl és igy tehát azok nevében rendezték az ünnepséget Mária-ezell mellett nagy területet béreltek e célra.
16 guiával körülkeritették a területet s igy sétánnyá alakították át. Az elejére diadalkaput állitottak arany, ezüst
bojtokkal s bársonnyal földiszitve. Junius 2.-án, mikor a
bevonuló kír~~yt fogadni kellett a következő sorrendben
indultak: 1., O tv en felnőtt ifju zenekarral, két zászlóval s
a mennyezettel. 2., Kohn Ábrahám tanító 40 elemi iskolai
fiuval ugyan olyan öltözetben, a milyenben a nádort fogadták. 3., A főrabbi, a rabbihelyettesek (Jurísten) s 300
zsidó kettős sorban. A diadalkapuhoz érve sorfalat alkottak s a hitközség előkelő tagjai hat mennyezet alatt tartották a tóratekercseket A király megjelenésekor a főrab
bi áldást mondott, az egész nép pedig ámenra zendített.
Junius 5.-én Münz Mózes prédikált s szónoklatát a fennemlitett Kohn és Leipniker német fordításában kiadta a
hitközség. 1)
Az alkalmi irat, melyet a koronázás alkalmával kiadtak, a zsidóknak ünneplését külön kiemeli. 2)
A francia események háboruba szólították nemso·
kára a királyt. XVI. Lajos tragikus haláláról Chorin Aron
aradi rabbi gyászbeszédet tartott s ecseteli az uralkodó
házat ért fájdalmat. A forradalmat előkészítő tudósokra
alka~maz~a a Siralmak (2 fj. 14) szavait: "a te prófétáid
hamisat es hazugságot hirdettek neked." A k.. ·n t f 1'l't'
h d'
l
ozse 5 e
e
~zo .1 Ja a a I cé okra való adakozásra mert az uralkodó
ugyis megkiméli őket mindenféle hadi adó alól. Végül
v,on Ungarn · · · · Auf Geheiss der Altofner Judengemeinde aus d em Hebratschen ubersetzt von Mo ·
E
. .
Áb h
lses manuel Le1pmker Mitglied derseiben und
ra am Kohn, Normalichres daselbst !Buda] 1792 A
l l tt k ··. ") e
. . . vona. a .a
o~o v
vannak egyes homiletikus versma aráz
nak neveztetik a felel 1 A fl"
gy
atok. A szokasos kerdes "Knllck"
e " u osungnak"
'
1
} U~g. S~aats u. Gelehrte Nachrichten 1792. 261 l
·
) D1e Re1se, der Einzug und d' K ..
•
'e ronung lhro Mujestat des Königs Franz J

A régi Magyarország zsidósága

25

imádkozik a francíákért, hogy "a rajongó fejetlenség sötét
1
rejtekeiből" szabaduljanak. )
Mikor 1795-ben József főherceget a fiatalon elhunyt
Sándor helyébe nádornak választották, Budára való bevonulása alkalmából "az Ö Budai Zsidóság is megköszöntette ezen nagy vendéget" ~), diadalkapuval fogadták é,s
alkalmi irattal is kedveskedtek neki. 3 ) 1800 február elsején fiatal feleségével, Alexandra orosz hercegnővel bevonult Budára. Fogadására az óbudai zsidók 60 tagu énekkart vonultattak föl és 300 hitkőzségi tag üdvözölte. Istentiszteletet tartottak s azután tisztelegtek nála, átadván
neki az ünnepi iratnak fehér atlaszra nyomott s ugyanabba
kötéitt példányát. Egy hétre rá a pesti község is - ilyen alh..llommal legelőször - rendez ünnepélyt s az ünnepélyes
kihallgatáson Leitersdorfer Márkus szónokolt ~) 1806. évi
augusztus havában a Szepességen átutazott és a hunfalusi zsidóság "kitörő örömének" adott kifejezést elég kez·
detlegesen megirt német versekben 5)
Az 1802. évi országyüléshez a céhek gyülölettel telt
feliratokkal fordultak a zsidók ellen a kiknek nevében a
') Clloriner Aaron , Trauer Andachtsrede über Ludvig XVl ...
mit einern an hang zur Vaterlandsliebe 1793. A loyalitási nyilatkozat: "Unser allernádigste Landesvater versehonel uns von allen gewöhnlichen und
mit Rech te zu sagen gebührlichen Kriegssteuer". Al bo józsefet úgy idézi
"Herr Joseph Albo"
•) Magyar Kurir 179'i. 409. és Pressburger Zeitung 1795. szept. 20
iki szám
3
)
A 2 oldalas nyomtatvány címe : Anrede an Seine königHehe
Hoheit .... Joseph .... bei dessen glücklichen Einzug als Statthaiter des
Königreichs. Ungarn gellalten den 19-ten September 1795 von der alle
unterthanigsten Judengemeinde des königi. Kronmarcts Altofen.
•) Vereinigte Pester u. Ofner Zeitung lbOO évf. 2:31 J. A beszéd
hat nyomtatott oldalor. jelent meg. Cime: Anrede, gehalten von der Altof
ner Judengemeinde den 1 ten Hornung 1800 bey der höchsbeglückten
Ankunft lhrer Kaiser!, Königi. Hoheiten (Ofer. lbOO.) Az~al végződik .der
Ausgang joseph Antons war gesegnet und die Rückkun!t mit A 'exandra
ist gesegnet"
6
Freuden Ausbruch bey der Durchreise . ... des Erzherzog Jo)
seph Antons ... <On der untertanigsten Israelitisch en Gerneinde in Hunds
dorf (Lőcse !HOli). A költeményben kórus is szerepe l. Az imában különösnek
hangzik a "Gott Zebaoth" megszólitás
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pozsonyi hitközség az országgyűlésen megjelent fejedelmiszemélységek tiszteletére ünnepélyes istentiszteletet rend~zett. Az alkalmi imát külön füzetben kiadtáK s a füzet
német fordil ó ja szükségesnek tartja kijelenteni, hogy " bízonyos oríentalísmusokat" kénytelen volt m~gtartaní. A
stílszerűségről a kiadó gondoskodott, mert az első lapon
egy áldozó V estasz űz van feltüntetve. Az írnában megemlékeznek a királyról, a nádorról, a későbbi aszperni győ
zőről, Károly főhercegről s különös melegséggel földt?s
urukról, gr. Pálfy KárolyróL 1 )
Mikor F erencz kénytelen volt a római császári cimet
az osztrák császári eimmel felcserélni, nyájas arcot vágtak
a szomorú játékhoz s ünnepeltek az ország számos vidékén. Temesváron mínd a két község (az áskenáz és a
szefárd) zenés istentiszteletet rendezett, az estéli kivilágítás pedig "a magas uraságok tiszteletét kivívta." 2) Arad
1804. okt. 9.-én vette ki részét az ünneplésbőL öl:
1808-ban Mária Ludovicát, Ferencz második feleségét megkoronázták. A pozsonyiak hálaéneket adtak ki
"a zsidó nemzet nevében." ') O Budán a templomban
hét zsoltárt mondanak s ünnepélyes körmenetet tartanak
az utcán s utána 260 kenyeret osztottak szét, 8 veder jó
szekszárdi bort ütöttek csapra s F euchtmann Simon hítközségi tag két szegény árvát házasított ki. Pesten a rabbinak : Wahrmann Izráelnek lakása elé vonult a község
onnan a templomba, a hol · elmondják a 21, 45, 61, 72.-ik
zsoltárokat. Ima után több száz forintot szétosztanak, egy
zacskó apró pénzt a tömeg közé dobnak. Este huszonnégy szegényt vendégelnek meg és a község előkelői szol1) Dankgebet bey dem Einzuge der allerhöchsten kais. kört. Majestaten in Pressburg zum ungarischen Landtage. Feyerlich gehalten von der
judengemeinde in Pressburg im Namen der sammtlichen juden im Königreich Ungarn. Petriknél (Bibliografia)év nélkül, de van egy kiadás, mely
az l i:S02. évszámot tünteti föl, a mi a tartalomból is kitünik.
') Vereinigte Pester u. Ofner Zeitung 180+. évf. 1063. 1.
') u. o. 1074 l.
') Lobgesang und Gebetil als ihre Majestlit dic Kaiserin Maria
Ludavica die hungari sche Krone angenommen. Von der israelitisehen Nation in Hungarn mit grosser Fcierlichkeit in der Synagoge zu Pressburg
2etbethet (s1cl) am 7. Sept. 1808.
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gálják ki őket. ) Ferencz harmadik feleségének 1825. szept.
25.-én végbement koronázása alkalmából Üppenheímer
Bernhard héber és német költeményt adott ki. 2)
A lipcsei csata előtt 1813. szeptember 12.-én a pestiek könyörgést tartanak a monarchia fegyvereinek győzel
meért s az ima után 236 frt 48 krt gyűjtenek hadi célokra, pedig a község előzőleg hat lovas katonát szerelt fel 3)
A francia hadjárat befejezése után a bécsi zsidók
hálaadó istentiszteletén, a kismarteni agg rabbi szónokolt,
mivel a bécsieknek nem volt szabad községet alkotniok 4 )
1814.-én junius 17.-én bevonult Bécsbea győzelmes fejedelem
s,erre az alkalomra az óbudai hitközség kiadja Münz Mózes
főrabbi beszédét Bresnitz Márkus tanító német fordításában. 5)
Bresnitz később mint költő is kísérletezett 1817-ben a
tíz parancsolatban rejlő általános erkölcsi eszméket dolgozza fel s hódolattal áldoz József nádor akkor meghalt
feleségének : Hermina főhercegnőnek '')
A francia háboru végét augusztus 2.-án a makói hitközség is ünnepéllyel dicsőítette, a melyet Naschitz Wolf
zsidóbiró rendezett, A templom kivilágítására 210 lámpát
sz ereztek be. A templomban F erencz babérkoszoruzott
arcképe volt kifüggesztve. A zsoltárok elmondása és a
prédikáczió után német és magyar alkalmi ima következett, melynek szerzője Schweitzer Fülöp hitközségi jegyző volt. Egy gyűjtés, mely 100 frtot eredményezett a ka1

1
) Vereinigte
Pester u. Ofner Zeitung 1808. évf. szept. 7.-iki szám
•) Oppenheimer lgn. Bern, Hochgefühle bey der glorreichen Feyer
der Krönung . ... Caroline Augusta den 25. Szept, 1825.
3
) Vereinigte Pester u. Ofner Zeitung 1813 évf. 74 szám
') Wolf, Geschichte der Juden in W!en (Bécs H>76) 126.
•) Freudenruf zur Feyer der Zurückkunft Seiner k. k. ap. Mujestat
Fmnz des Ersten in Seiner Haupt u. Residenzstadt Wien am 17 Juni
1814, weleher auf Anordnung der Altofner israelitischen Gemeidevorsteher
in feierlicher Versammiung der sammtlicten Gemeinde und bei zahlreicher
Schuljugend mit jubel abgesungen wurde. ·verfasst von Marcus Bresnitz
hebrliisch u. deutschem Lehrer. Héber ci me: nnS:.r;-; mnt•:l 0 ,,, !Vli~

i""\:'11~

•...
6
)

M ~:et:s

n1Snp~:~ TV.,, "ITVN •. .. YJN"itl illl''i' c'~nn i'iNn ~J:>.,~
Y';l)li:l '=>'1'1~ ••• 't1N7: tl'lJ::>tVN MtVS i'flliJrt '"J r:'~ rtlt'O

Die zehn Gebote, ein moralisches Le'ugedicht, Verfasst vonBresnitz, Buda HH7
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tonáknak, befejezte az ünnepet 1) Nagyvárad az ünnepélyes alkalomra kiadta "hires" rabbijának Rosenfeld Jósefnek beszédét, melyet Biharmegye hites tolmácsa Auspitz
Lipót forditott németre, a ki egyszersmind mint német mű
forditó mutatkozik be a 45. zsoltár verses fordításával 2 )
1814 október 26.-án vendégü! látta Pest az orosz
czárt és a porosz királyt. A pesti hitközség tagjai Wahrmann Izráel vezetésével ajtatossági gyakorlatot végeztek, 3)
A templomot feltünést keltő módon kivilágították Az
Orczy ház előtt nagy diadalkaput állitottak föl, melyen
három oszlop egy nagy földgömböt tartott, a melyet az
osztrák, orosz és porosz sasok szárnyai beárnyékoltak.
Héber, német és latin felíratok hirdették a nap jelentőségét.
A templomban azt a válaszfalat, mely a férfiak helyét a
női szakasztól elválasztja lebontották, hogy nagyobb legyen a tér. A templom falait tápétákkal és virágokkal
kidíszítették A frigyszekrénytől jobbra és balra két allegorikus alak - csoport állott. Az egyik oldalon a fílo z o fus
a foldmives és a táncoló ifju a békét jelképezték A má~
sik oldalon a három uralkodó arczképe volt. E két csoportot összekötötte a nemtő, mely egyik kezével a béke
alakjára másikkal a fejedelmek felé mutatott a következő
felirattal: "ez a ti müvetek". Este 10 órakor kantátét adtak elő, melynek szövegét írta Löwínger J. L, zenéjét
szerzé Urbany Fr. A 4)
1

Vereinigte Pester u. Ofner 1814 évf. 785 l.
Lob und Dankrecte über den glorreich erfochtenen Sieg und
Frieden .... öffentlich abgehalten in der Synagog von den berlimten Ober
Rabbiner der Gross wardeiner judengemeinde Herrn jose~h Simon ....
Auf Anordnung des Hr. Hr. Moyses Grosz, Márton Grünfeld und Michel
Herschel Richter und Vorsteher der dasigen juden aus dem achten Hebraischen in's Deutsch übersetzt durch Lipmann Auspitz, Normallehrer derJuC:en und beym löbl. Biharer Comitat geschworener Translator (Nagy
•
várad 1814)
)

1

)

.
') Andachtsübung der Israeliten der kön. Freystadt Pesth zur
rei.er des glücklichen Tages an dem S. Majestat unser allergnadigster
Kaiser ~ran.z l mi.t des Kaisers von Russland und des Königs von Preussen Ma)estaten diese Stadt mit ihrem Besuche beehrtcn Buda 1H14
') Vereinigte P. u. O. l!:l14. évf. 91 szám.
'
'
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Ö-Buda zsidósága ís kitűntette magát. Nagy kivílágitást rendezett és három kivilágított pyramid Pestről
nézve csodálatos látványt nyujtott. 1 )
A pesti község egyre gyarapodó befolyása abból is
látszik, hogy a következő évek alkalmi iratait ő adja ki.
Midőn 1820-ban meglátogatja a király feleségével Pestet, a
zsidók akkori kedvencz költője, 2 ) a később kitért Saphir verset és imát ir. Az utóbbiban nagy költőiességre
törekszik. Árpád és Geyza fiainak nevezi a magyarságat 3).
Ugyancsak Pesten ülik meg 1833 február 22.-én a születésnapját4) A későbbi ünnepi iratok sorából ernlitjük az
uralkodása negyvenedik évfordulója alkalmából kiadott
szónoklatot melyet Frieden Pinkász komáromi rabbi tartott. 5)
A zsidók nemcsak a fejedelmek jóindulatára voltak
rászorulva, hanem sokkal inkább "a kis királyok" kegyeire.
Egy jellemző kis esetet olvashaturik 1765-ből. Amszterdamban megszállt egy lengyel herceg és egy generális. A
városban tartózkodó lengyel zsidók siettek "durch ein
priichtiges Tractament und ein dabey aufgefühdes herrli1
) U. o. 1814. évf. 1007 l.
') A Poelis ch e Erstlinge (Pest 1821) c. kötetére elölizettek Saphir
Gottliebon kivül, ki 50 példányt vett, majdn em az összes óbudai zsidók·
A rabbikart Chorin képviseli
•) Freudengesang wr Fcyer der beglückenden Anwesenheit unseres allergnadigsten Landesvaters Franz des Ersten und unserer allergn
Landesmutter. Sammt einern G<'bethe, welches bey dieser feyerlichcn
Gelegenheil von den Glaubensbekennern der Mosaischen Religion der
königi. Freystadt Pest in fesUicher Versamiung in der Synagoge am Monat Scptember 1820 abgehaltcn wurde. Vcrfasst \·on M. G. Saphir
)'iN~ i',N:-t ll::lSo ,V~ ,,t,!:in:-t SN1 :-tJi,, SN c::·,,t,N n :l~ "il'~O n·:.tv

r.llt' !tiNi~ 1l::l1J1~ CilN jif' !lJ.':! •..• :-ti'J~:-t ,-.:~So ,;::1 "il' t'lN•!:i •)l!"i'
:"'lllt'Ni Nll'
'li1n:-t

•·v

.tocv~ n•-.p::~

i~ll nt~t~S pmll:

SN11t1•
ll-"1.'-'N

mvr: jSo, c::·ilSNS
m:llt'~ i'!:INO :-tlt'r:
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') Dank u. Bittgebeth am allerhöchsten Gebustsfeste Sr. Majestat
Franz l, abgeh. von der isr. Gemeínde zu Pest Buda 1823.
') Fríeden P. L. Predígt am 4 Marz 1832. bey der Gelegenheil
der glorreichen Feyer der 40 jiihríg•m Regíerung Sr. Maj . . . . . Aus den
hebr, Texte in's Deutsche übertragen von J. Mayer
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ches Concert ihre Hocbachtung an den Tag zu !egen" A
két ünnepelt meg Yolt elegedve ,.bezeugten der Juden
schaft ihr V ergnügen hierüber in den verbindlichsten
1
Ausdrücken. ) Természetesnek tűnik tehát föl, hogy a
megye vezetőjének, a főispánnak beiktatásánál mindenkor
jelen vannak. 1779-ben gr. Pálffy Károly zemplénmegyei
főispán beiktatási ünnepélyén a sátontljaujhelyi zsidók
testületileg hódolnak. 2)
Mikor II Lipót uralkodása elején az alkotmányos élet
a vármegyei választásokban talált ·megnyilvánulást, a
főispának beiktatása különös fénnyel ment végbe. Szabolcsban báró Splényit iktatták be. ,.Megtisztelte ezen
na"y tzeremoniát a Megyebelí Zsidóság is, ugymint a
melynek fő Papja áldó Beszédet tartott egy gazdagon készült sátor alól. 3 )
Ez az ,.áldó beszéd" a magyarországi zsidóságnak talán e ls ő magyarnyelvű publikácziója. Címe : ,.A
Ns. Szabolts
Vármegyei Zsidóság következendő Beszédet készitett B. Spiényi Gábor ő Kegy. Fő Ispányi
Beiktattatásainak pompájára".
Leginkább bibliai versekből áll. kibővitve aktuális célzásokkaL
Kezdi a Zsoltárok 49. fej. 2 versénél, idézi L Sám.
10.24.-et ,. Láttjátok-e a kit választott az Úr .... Éllyen
a Felséges Második Leopold T sászár Király" Azután dicsőítő
verseket (Zsolt. 72, 17, 2 Krónika 9, 8. I Kir. 3. 9) idéz a
kirá:yra. Majd azokat említi, a kik az államügyek vezetésében segítik a királyt (li M. 18.21 ,.az Istenfélő grófokat és báró kat"}. Zsolt. 95. 6.-t úgy írja körül: ,.Jöjjetek
el, imádjuk a mi Teremtő Urunkat, hogy rendelte minekünk Fő Ispánynak. Ve - érlőnek és Patronus Urunknak
Mélt. Biró Mihálydi Spiényi Gáb, r ő Excellensziáját". A
vége ez : ,.Hogy mi is mind ő Excellensziájának mind
pedig a mellette levő Mélt. és bölts Uraknak hosszas életü uralkodásukért az Ur istent imádjuk, hogy keg-yes szár1

Pressburger Zeitung 1765 évf, 78 sz.
U. a. 1779. évf. 59 sz.
') Hadi törlénelek V. 137 l
)

2

)
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nyaik alatt bátorságos megmaradással leh~ssü~k" ')
Szatmármegyében ugyanakkor gr. Karoly1 Antalt iktatták. Nem mulatta el a Zsidóság is melly ezen Városban [N;gy Károly] zsínagogát tart, Fő Ispánnyához és Földes Urához tartozott kötelességét egész pompával megbizonyítani. Kivitte tudniillik, sok égő gyertyák között,
tzifra fedél alatt a Tíz-Parancsolatot ; ezen felül két hoszszú módra függesztett nagy és sok ezüsttel megrakott
ezüst Koronákat és egy rámára vont két ölnyi magasságú
s ugyanannyi szélességű damaszk selyem materiát, mely~.ek
közepén arannyal megvarrott Zsidó Irat szemlélteiett." ")
1794-ben a sopronmegyi főispánnak, herceg Eszterházy Miklósnak tiszteletére a hét oltalma alatt álló község alkalmi iratot ad ki, melyben közli a kismartom
rabbi szájába adott ünnepi beszédet, a mely az Eszterházy-család dicsőítését tartalmazza. 3) A Batthányi családról
emlékszik meg ép ilyen rajongó tisztelettel a körmendi község, midőn herceg Batthányi Fülöp lett vasmegyei főispán~)
A XIX század elején a szepesmegyei szétszórtan lakó zsidók főközsége Hunfalu volt, mert Lőcsére nem engedték be őket s azért 1807. februárjában, a mikor gr,
Csáky Manó lett főispán a hunfalusi zsidóknak csupán
1
2

)

)

u.
u.

o. 201. l.
o. 579.

3

Rede bey Gelegenheil der zu Eisenstadt gehaltenen Feyerlichkei)
ten zur Insta11ation des Fürsten Niklas Esterházy als Erbobergespann des
Oedenburger Cornitats gebalten in Eisenstadt von dem Rabbiner an die
in der dasigen Syn ag o ge versammelte Judenschaften und die Judenrichter
der 7. Schutzgeniesenden Judengemeinden als: .Matlersdorf, Kreuz, Kitsee
Lackenbach, Frauenkirchen, Kobersdorf nach welchen verschiedene anpassende Psalmen 21, 45, 72, 89, 112, 17, 94 abgesungen wurden. A beszédet
a rabbi nem tarthatta, mert nincs benne zsidó vonatkozás, az Eszterházy
ak hadi tetteit dicsőiti s kifejezés módja egészen világi, hirlapi vezércikkre
emlékezletö

'J Rede am Tage der Insta11ation seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten Philipp Balthany als widdicher Erbobergespann des löhlichen
Ei.;enburger Kornitats gebalten in Körmend von Herrn Rabbiner an die in
der dasigen Sinagoge (sic) versammelte Judengemeinde, varrauf ein Gebet
und verschiedene bey dieser Gelegenheil anpassende Psalmen abgesungen
wurden( Pozsony 1806.)

32

Dr. Richtmann Mózes

űdvözlései kisérték székhelyére 1) Ugyan ez az eset a győ
ri főispánoknáL Győrött nem tűrték a zsidókat s így a
győrszigeti zsidók hódolnak. Ugyan ebben az évben gróf
Brunswíg József főispán tiszteletére a balassa gyarmati
hitközség ad kifejezést a nógrádmegyei zsidóság Isten elé
terjesztett ,.alázatos kérelmének" melyben áldást kérnek
reá:~) 1827-ben gr. Zichy-Ferrarist Pollák J. köszönti a győr
megyei zsidóság nevében egy minden felekezeti vonatkozástól
mentes költeménnyel, melyben még az antik kórus is szerepeL 3]
1822-ben gr. Pálfy Lipótnak Üppenheímer Bernát Pozsonyban ,.ünnepi áldozat"-ként bemutat egy költeményt, mely fia által készitett német fordítással együtt
4
jelent meg. ) Három év mulva utódja : Pálffy József
előtt Komfeld Móric a pozsonyíak érzésének tolmácsolója. 5)
1830-ban Gyürki Pált a lugosi zsidók nevében Schönfeld Ignácz üdvözli egy alkalmi irattaL 6]
1823-ban Chorin ékes német költeményt ir Wenckheírn József aradmegyei administrator beiktatására. 7) Gr.
1

Feyerliches Gebeth abgehalten von der Dunsdorfer Judenschaft
)
be y der Installation Sr. hochgrafl. Gnaden Gr. Emanuel Csáky de Keresztszegh, weleber als Obergespan der Zipser Gespannschaft am 24. Hornung
1807 ..... in Leutschau iustallirt wurde, Lőcse 1807
•j Unterthiinigster Wunsch der Judengemeinde in Balass Gyarmath
nebst im löblichen Neograder Komitat wohnender Juden. Pest, 1807
Aláirva: Breitner Simon biró, Baumgarten Moses rabbi helyettes, Unterrichter y·~ 'f''IV ?) Löbl Mózes tanító (Perceptor)
3
J An Seine Excellenz Herrn Grafen Zichy Ferraris bey Gelegenheil Seiner höchst edreulichen Einsetzung als Obergespann . . . . hieselbst
am 17. Sept. 1827 hochachtungsvoll und dankbar gewidmet von den Israeliten Seiner ... Gespanschaft zu Raab von J. Pollak

'J Festopfer d em Graf en L. Palffy b ey seiner feyerlichen Installation ..... dargebracht von der isr. Gemeinde in Pressburg. Nach dem
Heiriiiseben von dessen Sohne J. B. Oppenbeimer (Wien. 1823]
•) Kornfeld, Festgedichi Sr. Durchlaucht dem Fürsten und Herrn
joseph Pálffy von Erdőd ....... am XV J. august 1825. Dargebracht von
der ... isr. Gemeinde in Pressburg
') Schönfeld, Pestgedicht. Bey der Installation Sr. Hochgeb. Herrn
Paul Gyürky als Obergespanns-Administrator in der Löbl. Krassovaer
Gespannschaft .... in Lugos (Temesvár !830)
') Chorin, Herzensregungen bey der lnstallation Sr. Hochg. Herrn
Baron Joseph v. Wenekheim .. , . der Arader israelichen Gemeinde
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Zichy Ferenc installáczíójánál Finaly Zsigmond fejezi ki
1825-ben a biharmegyei "mózes vallásuak" érzelmeit. 1 )
Ha a községben nem akadt tollforgató ember,
idegenből hoztak szónokot. Mikor a sátoraljaujhelyíek
meg akartak jelenni gr. Eszterházy József, az uj fő
ispán előtt, Mádra küldtek Grünfeld Márkusért, hogy
latin dikcióal köszöntse a nagy urat. ~) 1820-ban utódját
Malanyai János főispáni helytartót iktatták. A zsidóknak
"vigasságos" kedvük volt s Kazinczytől kértek "triumphalis"
verset, a ki a triumphalis kapu felébe azt ajánlotta: "Igy
tiszteltetik meg, akit a király meg akar tisztelni" (Eszter
6 f. 9). Gr. Schőnborn beregmegyei főispán beiktatásánál a
megyebeli zsidóság istentiszteletet tartott, zsoltárokat
mondtak s átadták neki az üdvözlő iratot, melyet a pesti
Spitzer Ábrahám irt. 3 )
Az idők jele, hogy a harmincas években már magyar
nyelven ad4 Siklós zsidósága kifejezést földesura iránti hódolatának. ) 1845-ben Freyer S. Jakab magyarul üdvözli a
5
győri főispánt. ) Egy évre rá a nógrádi község "öröm üdvözlet" et nyujt át főispánjának ijj 1841-ben a tolnamegyei
főispánt : gr. Eszterházy Károlyt ékes magyarsággal üdvözölte Horovitz Pál paksi rabbi, a mi annyira megtetszett a
'J Finaly Sigm. Israels Gefühle bey der Installation des Franz Grafen Zichy-zum Obergespann des Biharer Comitats. Von den Glaubeusgenossen der mosaischen Religion in Grosswardein (1825)
'J Friedlieber. Sz. XXII
"J Adalékok Zemplén várm. történetéhez XV. 153. Spitzer A
Dankrede gebalten am Tage der lnstallation Sr. Exellenz Herrn Franz
Philipp Grafen von Schönborn zum Obergespann im Bereger Comitat von
der Judengemeinde zu Munkács und samrotlich um Beregher Comitat
wohnenden Judenschaft im Monat Junny 1803.
') Schwartz Illés, Öröm, mellyel Méltsgs Német-Ujvári Gróf Balthány Kázmé rt, midön ! 837 évi kisasszony hava 11.-kén Siklós városába
érkezett, mint szerelett földes urát üdvözli (Pécs).
'') Freyer S. Jakab, Hódoló üdvözlet ... gróf Eszt<>rházy Károly
urnak, midön 1845 ik évi julius 6.-án nemes Győr vármegye föispáni székének ünnepélyes elfoglalására szab. k1r. Győr városába bejövetelét tartá
Az egész ne'Iles megyében lakó izraelita községek nevében.
·
"J Örömüdvözlet, mellyet Mélts. gróf De La ,\1otta Antal úr, T
Nógrád vármegye föispáni helyettes ö Nagyságának fö>spáni székének cl~
foglalása s beiktatása ünnepén forró hála közt nyujt a nógrádi israelita
község Pesten 1846

34

Dr. Richtmann Mózes

föíspánnak, hogy keresztül vitte pápai rabbivá való meg1
választatását, mível Pápa bírtokához tartozott. )
A római zsidóknak a székhelyét elfoglaló u j pápa
előtti hódolatára emlékeztet, ha az esztergomi zsidóság
"örömérzéseí"nek ad kifejezést Leipniker óbudai hitközségí
tag által, a mídőn Károly Ambrus hercegprímást beiktatják Esztergom örökös főispánjának 2). Báró Wild József győ, i
püspök bevonulásakor a győrszigeti zsidók kiadják nyomtatásban Schosberger Hirsch ünnepi beszédét 3). Tízenhárom évvel későbben Schwarzenberg Ernő herceg püspöki
beiktatásánál is ő az ünnepi irat szerzője 4'). Ép így hódolt
Pyrker Lászlónak a hevesmegyei zsidóság 1817-ben 6) és
gr. Berényi Antalnak a vágujhelyi hítközség 6). Az üdvözlő
költeményt Weil Fülöp írta, a ki magát "tudományos tantárgyak tanítójának nevezi." Rudnay Sándor prímásnak az aradi község 1820-ban, egy nyomtatásban is megjelent beszéddel
kedveskedik 7). Mikor pedig székhelyére vonult, Löffler Mózes
l) Egyenlőség, 1892 (Zsengeri)
•) Freudengefühle der Graner JudenGchaft bey der feyerlich en
lnstallation Sr. königi. Hoheit des ..... Fürst-Prirr:ás ..... Carotus Ambrosius zum Erb-Obergespann des Graner Kornitats am 17 August 1808
L. még Vereinigte P. u. 0. ugyanerról a hónapról.
3) Schosberger Hirsch Anrede zu Ehren und Würden seiner Freyherrl. Bischöfl. Gnaden Herrn Joseph Wild bey seinE>m feyerlichen Einzug als Bischof zu Raab von der sammtlichen Judengemeinde in Szigeth
nlichst Raab 1806,
'l Anrede zu Ehren .... Ernest von Schwarzenberg bey seinem
feyerlichen Einzug .... am 24 Miirz 1819 .... von Hirsch Schosberger.
•) Jubelton, Sr. Excellenz . . . . dem Herren J. B. Ladislaus Pyrker
von Felsö-Eör bey Gelegenheil seiner feierlichen lnstallation .... dargehracht von den samrotlichen israel. Gemeinden des Hevesser Comitats.
6
)
Weil, Phil. Rede gebalten in der Synagog der Neustadler Israeliten Vereins bey der festlichen Installation des ... Herrn Grafen Anton
Berényi zum infulisten Probsten zu Waag' NeustaclL Weil költői kisérleteit
mutatja az 1838.-iki árvíz alkalmából kiadott ,.Buch der Überschwemmung.
Az ö ,.árvízi hajóm": István főherceg, a kit ho_szasan dicsőit. Az á:viz
héber leírásában, (Buda 1838) melynek szerzöje Kohn A. :"1~1:"1~1 ;"!,ll '~'
()!t" P1~ "'ll:l 01~)1:'11 N,1l:'l 9l0ll':"1~ is azt olvassuk (17 l) lNliJI,;"!ll.,ll
C'N:m:-: nntt>~ S•li:"1S ,:l~: 11VOl ,,.,IV;"! ':l JN!:ili!Oll' Weil Wesselényiről csa
ezt irja (75 1.) "Wesselényi ist's der Kühne".
').Sr. Fürstlichen Gnaden Hrn. Alexander Rudnay .. , . be y seine
Durchretse am 10-en April 1820 überreicht .... von der Arader israelitiscben Gemeinde (Arad 1820).
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esztergomi főrabbi ünnepi beszédet tartott, melyben még
Belloy kardinalis szavait is idézi s a hitközség e beszédet,
valamint Bresnitz Márkus óbudai tanító német nyelvü
·ódáját külön füzetben kiadja 1 ).
E kis - természetesen hiányos - tarlózást érdemes
volt megtenni az események helyi érdekű volta és a benne szereplők jelentéktelensége dacára is, mert elég világosan mutatja, hogy a társadalmon kivül álló zsidóság felett
egy országos vagy helyi esemény sem vonult el nyomtalanul, hanem a benne élő kulturérzéktől indíttatva mindenben részt akar venni.
A ZSIDÖK ÉS A HADERŐ
Ha igaz, hogy a honfoglaló magyarak között zsidó
kazárok voltak, úgy a zsidók első haditényei Magyarország pogány korszakába esnek. ?
Budavár falai pedig 1686ban a mohamedán uraikhoz
hüségesen ragaszkodó zsidó harcosokra tekinthettek le.
A keresztény Magyarországban a zsidókat a hadsereg körébe az a fejedelem hozta, a kit a hivatalos egyház
nem tartott nagyon keresztény érzelmünek: II József. Elő
dei alatt a hadsereg számára szükséges szállításokat zsidók eszközölték.~) Összes rendeletei között egy sem keltett oly megütközést a zsidók között, mint az, mely hadikötelezettségüket elrendelte. Különben is azt hitték, hogy
a türelmi adó lefízetésével fel vannak mentve a szolgálat
alól, mível a köztuda t ban az élt, hogy ez szolgálatmentességi dij. 8 ) De nem ez volt az oka a rendelet nyomán járó
megrendülésnek, hanem vallási gyakorlatukat féltették Remegve gondoltak arra, hogy fiaikat elviszik katonáknak
1
)
Bresnitz, Zur hochfesilicben Ankunft des ..• Herrn Füroten
Alexander von Rudna .... bey Hochdessdben Einzug in Ungarns uraile
Primatial-Residenzstadt Gran, dargebracht von Bekennern der mosaischen
Religion zu Gran und verfasst von Marcus Bresnitz, Lehrer der hebriiiseben
und deutschen Schule zu AHofen (Buda, 1820), r l füzet első része ; "Rede gebalten von Moses Löffler, Oberrabhin ,~ r zu Gran.
') Wolf, Geschichte der Juden in Wien 61 l. és u. a. Judenlaufen
in Qosterreich (Bécs 1863) 32 l.
'J .Magyar Zsidó Naptár (1848) _257_1.
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és éveken at sem szombatot, sem ünnepet nem tarthatnak,
annál kevésbé élhetnek táplálkozásukban törvényeik és hagyományaik szerint. Ezt a szempontot nem téveszti szem
elől az a röpirat sem, mely az 1788-ban folyó háborúra
való tekintettel azt akarja bizonyítani, hogy a zsidók ép
annyira kötelesek katonai szalgálatot végezni, mint az ország többi lakossága. Abból indul ki, hogy egyenlő jogok
csak egyenlő kötelességek mellett lehetségesek. Más körülmény
is indokolttá teszi a zsidóknak a hadseregbe való vonását. Az
t. i. hogy nagyon elszaporodnának, ha a háború nem szedné
közülök is áldozatait. A rituális aggodalmakkal szemben pedig
mint legfontosabb tőrvényre az állam üdvére hivatkozik, melylyel szemben minden más szempont eltörpül. Egyébiránt a
többi katona sem kap böjti ételt s kénytelen lelkészi felmentéssel hust enni. A rabbik is adjanak feloldást a zsidó katonáknak. Majd az ellen kel ki, míntha a zsidó gyávasága miatt
alkalmatlan volna a szalgálatra és hivatkozik arra a tényre, hogy a legtöbb ujoncz gyáva s csak a katonai élet teszi bátorrá idők multán 1 ). Ugyanezekkel az érvekkel dolgozik egy állítólagos gradískaí rabbi héber idézetekkel tarkitott értekezésben, melyben azt ajánlja, hogy az összes
nehézségek eltüntetése végett állítson fel az uralkodó külön zsidó ezredeket.2) Ha ezt megtették volna, talán nem
üztek volna a csodarabbik katonaszabadítást amulettekkel, a mint ezt a XIX század huszas ]évében Teitelbaum
Mózes gyakorolta olyan mértékben, hogy a hatóság vizsgálatot inditott ellene.
II Józsefet
a zsidók hadikötelez~ttségének kimondásánál nem annyira erkölcsi szempontok vezérelték, mínt inkább az, hogy a török háboruban szüksége
volt katonákra. Az 1788. aug. 10.-én kiadott rendelete arra utasítja a hatóságot, hogy írják össze azokat a
zsidókat, kik alkalmasak lennének a lovak és ágyuk szál1

1 Beweis, class heut zu Tage in den k. k, Staaten die Juden

zu
Kriegsdiensten eben sowohl verpflichtel sind, als die Chrislen (Bécs 1788)
... . ') Schr~iben eines Rabbi aus Gradischka zur Enlscheidung, d~ss di;
JUd1sche Rel.'gw_n dem Kriegsdienste nicht im mindesten wiederspreche.
Aus de~ habre1schen treu überselzt .... Das heblriiische Original Jiegt ·
Manusknple bei der hiesigen k. k. Bücher Zensur ... , (B~cs 1787 ).
•m
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litásánál való kőzremüködésre. Csak egészséges és nőtlen
embereket vegyenek számba mínden feltűnés nélküL A
besoroztatás még nem igen lesz eszközölhető. 1 ) A magyarországi zsidók siettek elhárítani a veszélyt. November havában a pozsonyi hitközség egyik főemberének Teben
Mandel Kappelnak vezetésével.. küldöttség ment Bécsbe~).
Az egykori héber krónikairó elmondja, hogy böjtöt és
könyörgést rendeztek az összes községekben3 ). Természetesen pénzt is ajánlottak Kérésük nem teljesült, mint az
egykori hirlap írja : " A pozsonyi Levelek által arról tudósittatunk, hógy itt a Hóreb hegye köröl megtelepedett
bujdosó Izraeliták esedező Levelet nyujtottanak vala bé ő
Felségének az er án t, hogy engedné meg néki ek, hogy ts ak
azok légyenek katonák, a kik önként kivánnának ezen
szalgálatha állani vagy ha ily móddal a tőllek kiállítandó
katonaszám ki nem telnék, méltózhatnék Ő felsége mínden
katonának állitandó Sidó főre biz"nyos szán•u pénzt s ők
azt örömest megfognak fizetni. Erre Ő Fels é ge azt méltóztaték röviden felelni : hogy az ő kérések meg nem engedtelhetik, mert a Sidó is mint ember mint Hazafi s az emberi Társaság között lakó s élő Polgár míndazokra valemire más Hazafiak és Polgárok; úgy mind azonáltal, hogy
ez által a magok Vallásokban semmi részben meg nem
akadályoztatnak, hanem a magok szabadságokra hagyatnak, hogy azt egyenek a mi szemeknak, szájoknek tetszik,
sőt Szombatonként egyébbre nem kényszerittetnek, tsak
arra, mire a szükség és az idő szerint vagy környülállásokal kénszeritettnek és a mit a Keresztények is Vasárnapon
tselekedni kéntelenitetnek" 4 ). Mindez benne van a november 11.-én kelt rendeletben is, mely azzal végződik, hogy
adják a zsidóknak tudtára, hogy a legfelsőbb helyről jövő
utasítás értelmében a katonai hatóság előkészületeket tesz
a külön étkezés lehetövé tételére 5).
1)

Circulare 32 940
•) Theben életrajzát megírta Reich, Beth El 11. 3!i3.
•) o•nv:-t
62 pont.
•) Magyar Kurir 1788. évf. 12fl2 l. és Sz. XV, !11 1.
.
•) Circulare 43, 894 . .,unter sich 7U gestatlenden Führung ihrcr
c1gencn Menage",

n,,,.,
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Mikor a pozsonyi zsidó hitközség még azt remélte, hogy
a fejedelem rábírható lesz a zsidóknak a véradó alól való felmentésére, talán nem tudták, hogy fait accompli előtt
állanak. Már 1788 juliusában vonul át hatvan zsidó ujoncz
Miskolczon, hol hittestvéreik gazdagon megajándékozzák
őket. Egy hónap mulva ugyanott tart rregállót egy sereg,
melyben 100 zsidó szekerész és 200 egyéb fegyvernemhez
tartozó zsidó szolgált 1). Lehet, hogy ezek nem magyarországiak voltak, mert a császári tartományokban gyorsabban ment a rendeletek végrehajtása. Ismeretes, hogy Landau Ezékiel a prágai zsidó ujonczokat hazafias és vallásos
szellemtől áthatott beszéddel bocsátotta el, mindegyiknek
átnyujtván egy imakönyvet és egy imaszijjakat tartalmazó
zacskó t.
Ugylátszik, hogy hagyományon alapul Schmidl Adolf
bécsi rabbi elbeszélése egy csehországi zsidóról, a ki azt
álmodta, hogy fiát feláldozta Istennek. Az álomtól nyugtalanítva elment Landauhoz, a ki azt mondotta neki, hogy
álma értelmében cselekszik, ha fiát katonának ajánlja föl.
A fogadalom következtében katonává lett ifju később a
Lugos környéken vivott harcban elesett. 2 ) Sok adatunk
nincsen a zsidóknak II József török háborúban való részvételére. Egy röpirat megemlíti, hogy sokan hősiesen harcoltak, sokan ápolás által mentették meg sokak életét 3).
n József halála után bizonyos ötletszerüség uralkodik a zsidók hadkötelezettsége tekintetében. Ugylátszik,
hogy nem hajtották végre a rendeleteket. 1790 március
5.-én a helytartóság értesiti a hatóságokat, hogy kétszáz
zsidót kell a hadi szekerek körüli szolgálatra behivni. 4 )
Az 1790/91 iki országgyűlésre Árvamegye azzal az utasitással küldi a követjét, hogy követelje a zsidók jogainak
megszoritását és a rendes katonasorba való felvételét. ~l Az
országgyülés azonban nem ért rá ezzel foglalkozni.
) Pressburger Zeitung 17'18, jul. ~:~.
') Oesterreichische Wochenschri!t 1903.
•) Bemerkungen eines Weltbürgers (1. tovább) 28 •
') Circulare '>:>79 "receptio judaeorum, ad Currus Castrenses
pro
Agazonibus requisitorum"
6
)
Marcali i. m. l 213 1.
1
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Az 1793.-iki francia háború költségeinek fedezésére
országos gyüjtést rendeztek, a melyhez a zsi.dó~ is nagy"· It a k . Az adományok az akkon hirlapokban
b an h ozzaJaru
.
.
találhatók szerteszét. A hirlapi nyugtázás nem Igen Juthatott tudomására az illetőknek, talán nem is é~deklő~tek
iránta. De ránk nézve a · dományozás összeállitása bizonyos történeti értékkel bir.
A városok közt felsoroltatnak:
Abony (die Juden von Abony)
200 forint 1)
Balatonfüred (Dr Joseph Mannes Oestereicher ..
120 Pfund Wundersalz, und 120 Pfund Bittersalz als ein
durch den Weg der Industrie von ihm selbst zu stande
gebrachtes Produkt zum Behuf der k. k. Armee) 2 ) •
Beregszász (lonah Hirsch)
20 formt
1
Csorna (Lehi Gestettner)
/s 3 )
Kecskemét (Nathan S<;hőnberger, Arendator) 20 forint
Komárom (Elias Rein, Schutzjude)
27 "
Lugos (Isaac Deutsch, Aron Deutsch, Daniel Proschnitz, Israel Auspitz, Isaac • Moses, Handelsíuden)
Miskolcz (Falk Ehrmann u. Conpagnon, Fabian Fleischer)
113 forint
Munkács (Gottesmann Ábrahám beregmegyei főrabbi
gyüjtése ~l
123
Ö Buda, a község gazdagabbjainak 6 ) ajándéka 1563
Pest, 14 zsidó adománya 6 )
500
Tata (Joseph Singer, Schutzjude)
100
Temesvár (többen)
205
Oros (Lichtschein Ábrahám)
6
Sz. X. 522
'l Ung. St u. Gel. Nachr. 1793. évf. 353 l.
•) Egy katona kitartására számítottak 25 forintot U. o 771 l.
') Ung. St. 11. Gel. Nachr. 1794. 6:~1 l.
•) David Boskovilz, Hirsch Boskovits (Handelsjud) Abrahám Offenheimer (Schützjud) két fiával, Israel Offe11heimer Handelsmann zu Pest
und Marcus Offenheimer zu Ofen , Hirschl Wolf, Moses S. Wolf, joseph
Pollak, Marcus Hirsch Naschitz, Löb Naschitz (1193 évf.) tót 1.
6
)
Marcus Nissa Weisz, jacob Schönstein, jacob Stittner, Samuel
Marcus, Lebe! Offenheimer, David Manci, Salamon Mandl, Moritz Kobbuser, Marcus Leitt:rsdorfer, Moyses Liebner, Marcus Saxel, Salamon
Bauer, Baruch Abelsberg, Samuel Schellenburg (U. o. 95 1.)
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Vágujhely ( a község)
"
300 "
Verbó (einige Juden, Sanlllel Solyom "0 b) 100+ 4 "
Több megyének zsidósága "einige unb enannte Juden"
gyüjtö név alatt szerepel.
Abauj 200, Bihar 225, Csanád 200, Esztergom 50,
Fehérrnegye 445, Komárom 200, Mosony 341, Nyitra 610,
Pozsony 1103, Tolna 450, Veszprém 445 forintot. 1)
A z 1796-iki országgyülésen a pozsonyi község "melyminden alkalmat megragad, hogy a fejedelem és a haza
iránt való odaadását és törhetetlen ragasz kodását kimutassa" elhatározta, hogy a hadiköltségekhez félévenként 750
frttal fog hozzájárulni, bárha az előző évben is nagyobb öszszeget adományozott s legfontosabb foglalkozás-ága, a kereskedelem régóta pang. Pozsony megye többi községe 2 )
követte e példát és 510 frtot ajánlt föL Ehez járultak a
nyítramegyei zsidók 900, a trencsénmegyeiek !500, a borsodmegyeiek 1200, a liptómegyeiek 150 frttaL Áldozatkészség által kivált még Sopron és Zala, Nagy Kanizsán Lakenbacher Mózes, Miskolczon Falk testvérek. 2)
A következő időkből részint tényleges szolgálatról,
részint a hadi költségekhez való hozzájárulásról van szó.
Megyénként vettették ki a zsidókra az ujonczlétszámot
s igy a megyei levéltárakban találhatók' lesznek erre vonatkozó pontos és részletes adatok.
(Folytatása következík)

Budapest,

1
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Ung. St. u. Gel. Nachr. 1793 évf. 151 l.
Alistál, Baan, Bazin, Dechtiz, Galánta, Jóka, Nagy Magyar,
Nagy Szombat, Nádas, Réte, Szt. György, Szerdahely, Szered, ::,chattmanndsdorf Tejfalu, Wartberg, Ziffcr.
•) Pressb. Zeitu1.g 17\J7 évf. :.m, 3H, 39, 69 szám,
)

'J

AZ ELEPHANTINEI ZSIDÖ KATONAI TELEP UJABB
ARAM PAPYRUSAl.
A nagy feltünést keltő asszuáni zsidó a~~m · papyrusok, melyeket 1906-ban Sa y ce és Cowley ~ozreb.oc~atot
tak és folyóiratunk 1907. és 1908. évfolyamaiban es mnen
külön füzetben is az elsők között részletesen ismertettünk
és főkép a talmudból megvilágitottunk, örvendetesen szaporodtak egy már három év előtt bejelentett és csak az
imént megjelent publikáczióban, melyet a "Generalverwaltung der königlichen Museen zu Berlin" adott ki és melynek teljes czime :
Aramiiische Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen
Militiir-Kolonie zu Elephantine. Altorientalische Sprach denkmiiler des 5. Jahrhunde1'ls vor Chr. Bearbeitet von E du a r d Sa c h a u. Mil 75 Lichtdrucklafeln. Leipzíg 1911.
A kiállítás fényes és a Sayce
Cowley kiadásának
méltó párja. Külön-külön kötetben vannak a facsimilék
és a feldolgozás. Összesen 75 papyrus (tábla) került még
elő, melyeket Sachau a követK.ezö 6 csoportban mutat be
és ismertet :
1. 1- -16 tábla. Hivatalos és magán levelek
1 · -68.
2. 17 24 tábla. Személynevek listái
69 96.
3. 25- 39 tábla. Különféle, főkép üzleti tartalmu iratok 97 143.
4. 40- 57 tábla. Irodalmi töredékek: Achikar (40 50),
egy elbeszélés töredéke (51). L Dárius behistuni feliratának részei (52 57)
145 210.
5. Kisebb töredékek
211 226.
6. Ostrakonok, korsófeliratok és hasonló
227 257.
Sach?u az uj leletet IX - XXIX faliolapra terjedő bevezetésben általánosan méltatja és egy befejező érteke-
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zésben (Ueber den aramaiseben Dialekt der Elephantine
Sprachdenkmiiler 259 274) nyelvészeti szempontból is értékeli. Ezeken kivül publikácziójának használhatóságát 4
lajstrommal (személynevek, szavak, számok, tárgyak lajstroma) jelentékenyen emelte. A mű dereka azonban természetesen a szövegek megfejtése, vagyis átírása és magyarázata. Ez nehéz munka volt és a Cowley uttörő kiadása
után sem sikerült egészen, részben a papyrusok desolát
állapota és részben az elephantíneí telep köz - és magánviszonyainak ismeretlen volta míatt. Az első 3 papyruson
kívül, melyeket Sachau már egyszer kíadott, de míről csodálatos módon említést sem tesz, még csak néhány teljes
okmány van a jelen gyűjteményben, míg a többi csupa
töredék, jórészt olyan, melyben a megmaradt sorok
sem egészek. Hol az eleje, hol a vége hiányzik. Ily körűl
mények között érthető, hogy számos esetben a papyrustöredék tárgyi tartalma sem volt megállapítható. Nem ritkán S. a megfejtésről teljesen lemond és még gyakrabban
csupán félénk javaslatot tesz. Mindezek és a nyílvánvaló
tévedések daczára munkája teljes elismerést érdemel,
amint hogy általában minden mű előnyei és nem hátrányai
szerínt értékelendő. Az ásatások 1906-1908 közt többnyíre zsidó mécenások áldozatkészsége segitségével végeztettek és a publikáczíó egy miniszter mellett dr. James Simonnak van ajánlva.
Ezen általános bemutatás után rátérünk a papyrusgyűjtemény tartalmi ismertetésére. A keletekből megállapítható, hogy a papyrusok 483-407 időszakból származnak
(időszámításunk előtt), S. feltevése szerint 494- 400, tehát
az idősz. előtti teljes 5. századból (Sachau XI. lap). Mindenesetre van most valamivel regibb papyrus, mint a milyen az eddig ismertek voltak. Hogy azok a zsidók, kiknek köréből ezek az írott emlékek származnak, katonai telepet alkottak, most minden kétségen felül áll.
Előfordul többször a N'il:"l' NS•n exercitus Judaicu s (zsidó sereg) kifejezés és megmaradt néhány névlista is. 6
zászlóalj (SJi) névleg is ismeretes. A nevet a parancsnokt~! _v~hették és e nevek kőzül 4 perzsa, 2 pedig babylomaJ, de egy sem zsidó. A főparancsnok neve aramul
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N~'il:::li. A katonai telep létesülését Sachau IL Psa~metic.h
egyptomi fáraó uralkodása idejére (594-583) teszi, tehat
még a babylóniai fogság (586) előtti időre (XII-:-XV). ~
'd·
t a mely Jeremiást magával vllte, talan
a z si o csopor ,
. l
'ld· .. t 'l
már az asszuán-elephantinei zsidó katonai te ep pe aJa .o
vezéreltette magát, midőn Egyptomba vonult. A kat o nak
neve SJi •Sv:::l, ellentétben a polgári lakossággal, melynek
neve ;,•ip •S)I:::l.
•
A már előb napfényre került papyrusok~ol tudtuk,
hogy a zsidó katonai telepnek. külön. ál~ozah. temploma
volt 1il' Jaho tiszteletére. Szemelyneveik tobboyire az emlitett 3 betűvel kezdődnek, vagy il' betükkel végződnek.
Feltűnő, hogy az uj papyrusokban előfordul Ni!SN SNn'.:lt.liil
(tábla 26, 27. 8), továbbá Jrlt:iil, .111l:N~':::l . rl.11:1il' i:::l ;mSHn':::l,
JmSNl'1'::l i:lJI'UCin nevek, melyekben Bethel1stennevnek muta~~o
zik. Még feltűnőbb és egész talányszerü S~en•Jt:II:'N. E ~~ef ~z o~z
szefüggésbe tartozik S~en•:::lnJ)I is, mely névnek e1so e e abylóni nevekben is előfordul (~~chau XXV-X~VI). . .
Az első 3 papyrust folymratunk (1908.evf.) mar ISmertetvén, csupán azt említjük, hogy papyrus 4 (31. lap)
(5 sajtóhiba) szintén egy kérvény az NnSN 1i1' ~i Ni1l!'l
Jaho isten temploma ügyében (8. sor). Pap. 5 hivatalos
irásféle de tartalma nem világos. Pap. 6 (36. l.), 4191418ból kel~ezve, azért · érdekes, mert benne előfordul a husvét, a mennyiben Niszan 14-21 napok és kovászos (~·r.n)
említtetik. Az utolsó (1 L) sor igy hangzik : ill'11J:I1 il'li' 'n N
n•Jm c:l'i!N N'i1il' NS•n -· Ennek alapján biztosnak vehető az
első sor olvasata: N•,;SN •nN cSw 'JJn c~'i!N N'i1:'1' ~eS•n nm;~1 :'l' li'
és ezek szerint a papyrus Chananja levele Jedonja és társaihoz, a zsidók seregéhez. Hogy Chananja mit üzent, nem világos. Azt csak nem üzenhette, hogy husvétkor nem szabad
kovászost enni . Azt sejtem, hogy Chananja tudatta a
husvét idejét f>s ez a Chananja azonos a Neh. 12, 22 és
Josephus Arch. XI, 7, 1 emlitett Jóc:hanannal (pill'= :'l'J:n.)
Nehemiás idézett versében az áll: "és a papok a perzsa
Dárius uralkodása idejéig", ugy hogy a kronológia egyeznék Ha feltevésünk helyes, akkor papyrusunkban az első példát birnánk arra a szokásra, hogy a jeruzsálemi vallási hatóság a diaszp or ával az ünnepek idejét tudatja.
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Egész kétségtelen, hogy ez a főpap dolga volt. S. szerint
Chananja Arsames helytartó környezetében élő zsidó hivatalnok volt, és Dárius külön rendelettel megengedte,
hogy a zsidó katonai telepesek ezentul a husvétot ünnepethessék (39). Ez nem valószínű. Inkább érthető volna,
ha pl. Dárius külön rendelettel megengedte volna, hogy a
természetben kiszolgáltatott zsold fejében a kovászost
nem kell elfogadni, vagy azt, hogy zarándokolhatnak Jeruzsálembe. A dolog homályos. A 4. sort S. (38) ,!tili l'1)1:liNra akarja kiegészihmi, helyesen természetesen ,!tiV :"1)1:liN,
A 9. sor e szavai: '~1' )':l 1~1'1M1 C:l'J11'1:l 1?)1 nem adnak értelmet. S. (39) "und tretet hínein in eure Gemacher." De milyen szóalak legyen C:l'.l11'1:l ? A papyrus semmikép sem tekinthető megfejtettnek F eitünő az is, hogy nincs keltezve.
Papyrus 7 talán panasz irat. - Papyrus 8 28 széles
sorból áll és jól van konzerválva. Arsames levele hajóépítés ügyében. Inkább nyelvészeti, mínt történeti jelentősé
gű. A hajó egyes részei neveztetnek benne, de a szavak
jórészt teljesen ismeretlenek.
Papyrus 9. Két sor teljesen, és egy sornak nagyobb
fele megmaradt. Az első sorból csupán az első szó és
egy betü. Az egész így fest :
Iti. • • . nin
1.
)~N 'T l'\1n 1 :C;:;l .:;l 3 )Sp~t~ I:JO:l ·~; 4 ):llt/01 3 :l 4 J:!tiO 5 )ON 2.
90:>·~, .,~p 'T :"11'\1n 1:"1 ..... 21 j,Sn 4 )Splt' ~o:> ·~; mn 4::1 7 3.
lt'nl 'T •• ' •• ts Ji?n ~o::J ·~; tt:m 'T 1 .. 10 J.,?n 4.
Az eredeti számjegyeket arab számokkal helyettesítettük,
az olvasatok bizonytalanságát jelző betü alatti pontokat mellőztük és csupán az 1. sor egy szavánál, meg a 4. egy betűjénél
tartottuk meg. Sachau e sorok fölé ezt a czímet teszi; "Bruchstück mit Mass-und Wertangab en". Ez nem mond semmit
mert az a kérdés, hogy mily iratból ered a töredék
Teljesen biztos, hogy egy házassági levélből, melyben fel
szokták sorolni az asszony kelengyéjét és azok pénzértékét Az asszuáni papyrus G azt mondja, hogy az asszvny
?o~ott magával ruhát (lt':l?), hossza 8 rőf, szélessége 5 rőf,
erteke 2 kehes 8 sekel ; uj szövetet (mn ro':llt') hossza 7
rőf, szélessége 5 rőf, értéke 8 sekel. Hozott továbbá ércz

?

tükrőt (lt'nl 'T

•mo), ércz tálat (lt'nl

'7
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'ii'-'nlt ércz poharakat

(wm 'T JO=>), ércz korsót (lt'MJ 'T V1?1) és még egyebeket, me-

lyeknek sorban meg van adva az értékük és végül az
egész összeg, melyért a férj obligáczíót vállal. Ez nem
más, mint a talmudból ismert ?li:J JN:l 'O.:ll . A zsidó kethubában a Keleten még ma is szokásos az ilyen felsorolás
és Európában is divat volt a legujabb korig. Az asszuáni papyrus segitségével kiegészíthetjük a mi papyrusunkat a
legfontosabb pontban, t. i. a tárgyakban, melyeknek mérete és értéke meg van adva. Igy az első szó előtt nin (uj)
bizonyára ~t~:l? (ruha) állott és utána következett a mérete
és az értéke. A még olvasható 'It' kiegészitendő )?piti-ra. Ezután következett egy másik ruhadarab ,.,n~ lt':l?, a milyen
az asszuáni papyrusban is említtetik (vagy hasonló) és ennek
folytatása a 2. sor, a mely a méretet és értéket jegyzi fel.
Ugyanezen sorban ~;:l :l betükkel egy uj kelengye tárgy
következik. Ez'·bizonyára IO'::llt'-nek olvasandó. A méret
az asszuáni papyrusban 7 és 5, a mienkben 7 és 4, az
érték ott 8 sekel, a mienkben 4 sekel és 21 hallur. A méret megegyezése figyelemre méltó, az értékkülönbség ugy
volna összeegyeztethető, h a feltesszük, hogy az asszuáni
papyrus az ismert babyl. szokás szerint a dupla értéket
írta be a kethubába. Ezután következik egészen ugy, mint
az asszuáni házasságlevélben egy gyapju ruha (ott .,~ll 'l itt
,~P 'T). Az asszony ruháinak felsorolása után mindkét papyrusban az érczből készült háztartási czikkek következnek (lt'n.l '1). Három betü maradványa lévén látható, )0:1
szót olvasok a facsimile alapján, de lehetséges, hogy az
utolsó irásjegy egy egyes, minek S. olvasta, és akkor 1 C:J
álL Az értékösszegek összehasonlítása a két papyrusban
az utóbbi megfejtést ajánlja. Az utolsó helyen lt'nJ '7 előtt
4 betü áll, melyből másodiknak S. ? betüt ismert fel. Minthogy az asszuáni papyrusban )O::l után 111S1 következik, a
mi szövegünkben is ez az éppen 4 hetiiből álló szó állhatott: a pohár után a korsó.
Az assz. hozomány gazdagabb volt, mint az értékösszegekből látható, ott az ércztárgyak közt van még egy
tükör (•mo) és egy tál (·n~n). A tárgyak egymásutánja azon-
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oan mindkettönen ugyanaz A stílusban van némi különbség. Az érték ott :"111:-' szóval van kifejezve, itt pedig •r.,
90::1-el, az összeg után ott N;,S~ •J:N:~ (királyi értékben) áll,
itt pedig semmi. De lényegében a két részlet megegyezik.
V alószinü e szerint, hogy a mi papyrusunk elején a házasság megkötése volt konstatálva, a végén pedig a házasság felbontására vonatkozó feltételek voltak megállapítva.
Papyrus 10 egy levél az elephantineí telep vezetöihez.
A papyrus második fele hiányozván, a levél nem érthető
és ugyanezért az olvasása is bizonytalan. Ez idő szerint
nem foglalkozunk vele. Papyrus 11 szintén levél ugyanazokhoz. Bár elég jól van konzerválva, nincs megfejtve.
Pap. 12. 13. 14 magánlevelek töredékei. Pap. 29 (15. szám)
adósságlevél.
A formula ez: X Y szólt Z-hez: tartozom neked stb.
Ez a formula járta az egykoru assyr-babyl. okmányokban 1 ) és a rómaiaknál is. A zsidó okmányok az ókorban
épily formával birhattak Nem maradt ugyan meg egy sem,
de következtethetjük a középkori formulárékból. Ezekben
gyakran előtérben a tanuk állanak, de a jogügylet lényege
mindig a fél nyilatkozatán alapszik. Az adóslevél Jehuda
bar Barzilai 1"11~llw:-t ·c-ában (53. lap) igy kezdődik: "Alulírott tanuk biztosan tudjuk, hogy X Y mondta nekünk ...
. .. vettem és kaptam Z-től ennyi pénzt és ez adósság
rajtam és köteleztem magam ekkor meg ekkor megfizetni." Ez a lényeg a zsidó papyrusokban is megvan ugyanebben az alakban, csakhogy a kiállító nem a tanuk, hanem a nótárius az "adós parancsára", a tanuk pedig az okmányt aláírják. Mellékesen megjegyezzük,
ho2y kamattilalmat nem ismertek, zsidó vett zsidótól kamatot.
Pap. 15 (16. sz.} minden valószínűség szerint a zsidó telep
megrablására vonatkozik. Asszony és férfi nevek felsorolása után a 6. sor következőleg hangzik: .:l'.:l ):'1.::1
'l N'l"':l
0:'1'"1~ '?>• ON 1.:li"'N 1np' 'l N'O.:lJ1 A többi nem elég világos. · Pap

,,ll

1
)
Lásd Kohler -Ungnad, Hundert ausgewahlte
Leipzig 1911.
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Rechtsurkunden,

16 (17. sz.} Sachau szerint levél, de lehet üzleti okmány
is. Pap. 17 (18. sz.} 9 név egymás alatt (közöttük ow} és
alattuk ez a sor: 9 )'"I::IJ
Ez utóbbiból az látszik, hogy
katonai lista. Nincs kizárva, hogy adólista, de ez kevésbbé valószinü.
Felette érdekes Papyrus 18 (19. sz.}. Ennek Sachau
ezt a cimet adja: Grosse Namenliste. Pontos czim: A
templomi sekeit befizetők listája. A felirat ugyanis egy
sorban igy hangzik:
"!:ll' N:'l'N w', ~0::1 ::J:'l' 'l N',W N''M 1"1:'1~\t' :'1:1 5 mw I=)MnJ~th 3 .:l

'=·

.[2] tv

90::1 "i::Jl'

Magyarul: "Az 5. év Famenhotep havának 3. napján:
Ezek a zsidók seregének nevei, a kik adtak pénzt J aho istennek minden férfi 2 ezüst sekelt".
Ezután következik 6 kolumnában a névlista és minden névután oda van irva: 2 W I=)C::I "2 ezüst sekel." Minden
sorban rendesen egy név van, kivételesen kettő ís .. A lista számozva van: 2. kolumna 5. sorában: 20; 3. kolumna.
10. sorában ismét: 20; 4, 8 : 40; 5, 6 : 60; 5, 16: 70; 6, 8.
80 : 6, 18 : 90. A számozásnál először feltünő, hogy 20
kétszer van, holott a második helyen 40-nek kellene állani; másodszor feltünő, hogy az első 20-as szám a 24. sor
elején áll, a második 20-as a 21. sornál, a 40. szám a 19
sornál, ellenben a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es szám pontosan a megfelelő helyen. Lehet, hogy tévedés forog fenn. A
7. kolumnáoan az alább idézendő összegezés után következik még 7 név és a hátlapon további 3 név. A végösszeg
31 keres és 8 sekel. Ha 1 keres 10 sekel, akkor 318 sekel
a végösszeg, a fizetök száma e szerint 159 volt. Ez a
szám a jelen listából nem hozható ki. De ez rnellékes kérdés. A fődolog világos, az t. i., hogy papyrusunkbtm az 5.
századból (idősz. előtt) eredő okmányt birunk arról, hogy
a zsidók a fórában követelt félsekell fizették.
Ezt az egyszerű tényt Sachau nem ismerte fel. "Der
Papyrus ist also eine Zeichnungsliste, in welcher die Namen aller derjenigen Personen, Manner wie Weiber, verzeichnet sind, welche zweí Pfund Silber gezahlt haben"
(76 fent}. " Was bedeutet nun ín diesern Zusammenhange
der Ausdruck NMSN wS, J aho de o? dem Gotte J aho? ~
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Die Urkunde selbst gibt hierüber keine A uskunft. W enn sie
aus der Zeit nach der Zerstörung des Tempels stammte,
könnte man glauben, class das gesammelte Geld für den
Wiederaufbau des Tempels be.stimmt gewesen sei; da sie
aber vermutlich 9 Jahre alter ist als die Tempelzerstörung,
müssen wir uns bescheiden mit der Annahme, class das
Geld irgendeinen kultischen Zw eck im Dienste des Gottes
J aho und seines Heiligtums habe dienen sollen" (u. o.). A
Sekálim traktátusra nem gondolt, de a sekálim szakasz(IL
Mózes 31, 11-16) eszéb e juthato tt vo lna.
A lista kelte Famenhotep 3, zsidó dátummal Niszan
3., vagyis az az idő, midő n a sekeit már a szentélynek be
kellett szállitani. A misna azt mondj a : Adar 1-én hirdetik
a sekelfizetést (Sekálim1, 1), 25-tő l k ezdve már zálogoini
kezdtek. Kiket zálogolnak? Levitákat , izraelitákat, prozelitákat és szabadon bocsátott rabszolgákat, de nem asszonyokat .. . . Ámbár asszonyokat nem zálogolnak, de ha
fizetnek, elfogadják tőlük (1, 3. 5) . A szegény, szomszéd
vagy földi helyett mások fizették a sekeit (1. 7). Az ősz
szegyült pénzből háromszor évente vettek ki, először Niszan 1-én stb. s ebből a pénzből vették a közáldozatokat 1)
(3, 1 és 4,1). Azért nem vették ki egyszerre a szükséges
pénzt, mert a távollevő vidékek Niszan 1-én már beszedték ugyan a sekelt, de még nem érkezett be a szentélybe.
A sekeit mindenki egyenlően fizette, a mint már a biblia
mondja: a gazdag ne adjon többet és a szegény ne adjon
kevesebbee), de az idők folyamán változott. "Midőn az
exiliumból viszatértek, adtak dareikost, azután szelát, azután a tényleges félsekelt, azután akartak denárt adni " (2, 4) .
Látjuk ebből, hogy mindenki egyenlő összeget fizet,
hogy asszonyok is fizethetnek, hogy a pénz a közáldozatokra ('11:llC M1l:l"'J'), általában a kultusz fentartására szolgál, hogy Niszan elején3) a pénzt be kell szállitani. Míndezt
') Sek. 4 1. C:"I'::IOl! j'!:lC1~1 J'1'~l"' :"1::1 J'Mi'l~

? :"1::1 J'IV1)1 1':"1 ;-:~ :"I~WH'I

, 1:llCM l"'1l::l"'p ~::11 c•;ei'1
') Sek . 2, 4 i'!:l:tp Ci'!~ IV' C'~i'IV.,

CM~1 CM~i'1

'l"'IV1

'1~1)1i'1

Famenhotep 3-a eshetett már Niszan elseje előtt is. De ez nem is
fontos, a fő, hogy a misna ugyanazt az időtájt említi, a melyet a papyrusban is találunk.
3

)
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találjuk a papyrusban is. Sőt a végösszegezés is emlékeztet a mísnára. A papyrusban épugy kersínre váltják be a
sekeleket, amit a mísna engedélye szerint dareíkosokra1).
Az azonnal idézendő szöveg talán nem puszta összegezést,
hanem tényleges beváltást is jelez. A papyrus végén ez áll :
31 jlt'i::J ~0::1 ~l"'l1l~!:i iW:l i'1 1 "\~l ~::1 i'1'l1' 1'::1 1:'1 N~l' ep 11 N!:lO::l
l!Vi:l ~0::1 ~Nl1'::11'1J))', .7 jtv'1::1 C,Nl"'':l~tl'N~ .6 tv 12 :l 1i'1 1? 1l:l .8 j',prv
12
" A pénz, a mely azon a napon Jedonja Gemarja
fia kezében van, Famenhotep hónapban 31 keres és 8 sekel.
Ebb ől Jahoé 12 keres 6 sekel, Asambéthélé 7 keres,
Anathbéthélé 12 keres."
A keres (Sachau XX) egyenlő értékü volt a dareíkossal és az itt említett sekel egyenlő értékü a staterreL
Az elephantinebeliek e szerint félsekel gyanánt egy nagyobb pénzérmet, egy statert, fizettek, mint az exiliumbeliek egy statert, vagy a későbbiek egy szelát. Ez utóbbi
talán azonos a staterreL Mindenesetre látjuk itt, hogy az
elephantinebeliek 419118 ante már a tóra szeríni jártak el,
sőt már szervezve volt a sekelügy. Ha valaki azt mondta
volna, hogy a misna idevonatkozó rendelkezéseinek lényege már 650 évvel a misna szerkesztése előtt az életben
gyakoroltatott, kiközösítették volna a tudósok körébőL
Csupán ez az egy adat maradt meg, de a feliratból következik, hogy régi gyakorlat volt. Ugyanis nincs megmondva, hogy mely király 5. évében. Ez nézetem szerint
csak ugy érthető, hogy az egy király uralkodása alatt keletkezett listák együtt tartattak és az iratcsomóra az illető király neve rá volt vezetve. Sachau (73) helyesen következtetí abból, hogy Jedonja bar Gemarja mint a kolónia vez~r~ (~thnarchosa) szerepel, hogy II. Darius király
uralkodasarol van szó, vagyis 419118 évről. Jedonja Pap.
l, 1; 5, 1 ; 6, 11 ; 10, l ; 11, 1. 12 a főpap lehetett. Az utóbbi papyrusban ugyan azt olvassuk 1. és 12:
'1::1 )l"'~ Ni'I'N 1i'1' 'l N'li'1:l1 i'1''11N :-!'l1' 'N"'~ ~N
cC,rv

:"!'lll!~

11::1)1 • .. . "'.:J :"1''1l1 i'l':ltv'

N'11:-!'1 N'li'1:J1 i'1''11N :"l'l1' 'N~~ St-~

12
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Az összekötő vavból Sacbau azt következteti, hogy
Jedonja nem volt pap. Ebben az esetben azonban feltünő volna, hogy a főpap nincs nevezve. A N'l~::ll talán "a
többi (közönséges) papokat'' jelenti. De bárhogy fogjuk
fel a dolgot, az biztos, hogy Niszan 3-án a pénz már egygyiitt volt és azt Jedonja kezelte. Az is biztos, hogy a
pénz a kultusz fentartására szolgált.
Kérdés azonban, hogy a ,,Jaho isten számára" alatt
mi értendő ? Vajjon a jeruzsálemi vagy az elephantinei
szentély? A legfeltünőbb azonban az, hogy J aho mellett kap Asambéthél és Anathbétbél a sekelpénzből, még
pedig az utóbbi majdnem annyit, mint Jaho. Bétbél a
tíztörzs kultuszhelye volt, a névből az következnék, hogy
még két templom létezett Egyptomban. Ez utóbbi kettőt
oly zsidók alapitották volna, kik őshazájukban Bétbélben
áldoztak. Nehéz marad mindenesetre, hogy a feliratban
ez a két templom (vagy isten) nincs említve, hanem pusztán ,,Jaho isten". A dolog homályos.
Az első két kolumnában, az első három sort kiv éve•
a 2 sekel után még ~s szó áll. Ide iktatom a 2. kolumna
10. sorát: ;,t, 2 w:~ ":i;, '1::! 'lii '1::1 cSwc
Sachau ezt M7 -nek olvassa és ugy értelmezi, hogy az illető a 2 sekeit magáért fizette. Ezen magyarázat szerint nem érthető, hogy miért szünik meg ez a jelzés a 2 .kolumna vége felé
és a 17 .tábla hátsó oldalán ismét előkerül egy példában ?Talán ,,t, rövidítés 1;-t'S-ból, megtartva a ;, betüt, mint a szóban a legjellemzőbbet. Első helyen azok volnának feljegyezYe, kik a J ahotemplomhoz tartoztak, ott áldoztak, vagy
,;Iágosan ezt a czélt nevezték meg. Ha azt jelentené, hogy
magáért fizetett, akkor feltiinö volna az, hogy miért van
ez jelezve és nem inkább a ritkább eset, midőn másért
fizetett? A másért való fizetés a misnából való fenti
idézet szerint mindennapi eset volt. A mi papyrusunkban
(17. tábla hátsó oldalán) is előfordul az 1. sorban a rendes feljegyzés után: t:1a~S és a 3. sorban [? ;,•]:~eS. Ezt S.
helyesen magyarázza ugy, hogy a bejegyzett ezt Jndamért,
illetve .. ·:~-ért fizette. A misna a másért való fizetést
,, C,v S;"·~ kitétellel fejezi ki (Sek. 2, 2), de lehet S-al is
kifejezni. Ezek az utolsók a sorban, bizo nyára azért, mert
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nem tudták a pénzt kellő időben előteremteni.
Még néhány megfigyelés. Négyszer m szócska áll a
feljegyzésben. PL 2, 7 és 8 :
vcw '1::1 1;, S1:i;-t '1::1 cnlc
;,t, 2 w;:, ,,., cSwc 1::1 1C'C
Igy még 1, 6 és 2, 10. Mit jelent ez a 1i1? S. hallgat-Első helyen egy nő áll. Azután 10 férfi következik
és utánuk 6 nő. Végül ez áll: .. )111&1 m~c '' (1, 19).
A 20. sor így hangzik: [c]mc '1:1 ?:~p)l1.::ll
MC
cSw és utána 57 férfinév, ezek után 28 nőnév, és
ezek után férfiak és nők vegyesen. Ebből az látszik,
hogy előbb a férfiaktól és azután a nőktől vették át az
adományt. Mínthogy ez kétszer ismétlődik, feltehető, ho~y
az idézett 19. sorban p:w mm S;:, annyit jelent: )111&1 egész
városa .nN~ = N.I'1C és a 20. sorban :~pvm I"INC-val egy uj város lakóinak névsora következik. Ez utóbbi után a nevek
előtt következetesen a sor elején álló ferde vonal a sor
közepén áll. Ebből az látszik, hogy az előtte álló két szó
":lpll1:ll város" (vagy városrész) jelentéssei bír. Ha az egyik
sort és az 5. sort, hol csak '' olvasható és valószinüleg
szintén összegezés, levonjuk, akkor a 20-as szám megfelelő helyen áll, csak fel kell tételeznünk, hogy a registrator a 20. sort, rr.nt .n~c szóval kezdődik, tévedésből nem
számította, nem vevén észre, hogy utána még egy név is
áll. Bíztosnak tartom mindenesetre azt, h ogy a bejegyzések, tehát a befizetések is városok, vagy még valószinübben városré::zek szerint történtek, még pedig oly módon,
hogy először a férfiak és azután a ni:ík jegyeztettek fel.2, 10. 4, 18. 19 biztosan két testvér következík egymásután, mert nemcsak az atya, hanem a nagyatya neve is
közös. Valószinűleg 4, 16. 17 is két testvér. A nagyatyának
megnevezése bizonyára azért történt, hogy az ílletö névrokonától megkülönböztessék. A talmud is ezt iría elö, ha
két i ):~W P ~c~· van. Fel lehet azt is tételezni, hfJgy a
nagyatyát némely esetben azért nevezték meg, hogy ké'
ember ne tekintessék testvérnek, ha az atya neve kiizö-,
volt (pl. 7, 8 9.).
A nevek, vagy 150, javarészt a bibliából ismerelesek:
cm~. öl.:l'O ,yw,,,, ,,'YW', :1'Y~ln. :-•:t:~, •:r., .-:··:1, stb., de van
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több pogány név is. A női nevek közül érdekes: n~m~ .
V~~li1' (5-ször), )Mli1' (Johanna az ujtestarnentornban), ,,~;,
(férfi és nönév). Vajjon M'MIO.:J~ ((2, 6) nőn év- e ? rnint az aszszuáni papyrusokban, nem bizonyos. Némely esetben az
unoka a nagyatya nevét viseli (pl. 2, 11). Konstatáljuk még,
hogy a papyrus a rövidítéseket ismeri, a rnennyiben ~O::l
helyett, rnelyet eleinte kiír, késöbb puszta :l betüt tesz,
még pedig rövidítőjel nélkül, épigy ~-t l',p~ helyett.
Végül még egy feltevés. 1, 1 elején csupán ~ és egy
több betüre terjedő hézag után n látható. Sacbau az utóbbit 11'1::1-nak olvassa és a lista élére egy nőt tesz. Ez azért
valószínűtlen, rnert a többi listában rnindig a férfiak álL
nak elől. Talán a két betű a várost vagy a városrészt
jelezte: n •.• nNo és azután következik az első sekelfizető ;,•ono "1.:J il'"10l. A 19. sorban azután [? ll , ;~ nNr. ',:J, talán az összeget jelezte: az egész város ,l [',p] ~ ( = 54 sekel). A 20. sorban következnék egy uj város (vagy városrész) : :Ji:ll)l.:Jl nN~.
Papyrus 19 (20. sz.) három töredék, rnelyek rninden
valószínűség szerint az asszuáni seregnek fizetett zsold
szárnlái. A 3. kolumna 1. sorában ugyanis ez olvasható :
M'l::lllO

N',•n', .:1':'1(' Nl1]p0l ':l

és egyébkép is említtetik Nnpol és to~',•;;', .:J':'l', valarnint többször pénzösszeg. A 21. papyrus 6 töredék, rnelyekben
előfordul to~',•n', és [:J];,• •1, valarnint több összeg és pénznem (~t~,:l, Iti).
Papyrus 20 (22. sz.) 15 névből álló lista, rnelyek közül 12 zsidó és 3 pogány név. A 8. sor előtt és után egy
tizes szám áll. Ebből nézetern szerint az következik,
hogy a pap. eleje hiányzik, vagyis hogy még egy papyrus
volt, rnelynek élén a lista ezélia is fel volt jegyezve. Az
egyik pogány névből (ouno), rnelyben Chnurn isten foglaltatik, nem következik, hogy az illető atyái vallását elhagyta és Chnurn imádó lett, rnint S. 91 lehetségesnek tartja,
rnert a zsidók rninden időben bármely pogány nevet felvettek. A legjobb bizonyiték az, hogy papyrusunkban oun10o
'"1'M "1::l (9. sor) és ,,:ll ,:l Ollno (12) rnellett előfordul ,:l pn
DllnD (5). Pachnum tehát fiának zsidó nevet adott volna, illetve fia visszatért volna. - Papyrus 21 (23. sz.) 10 sorhól
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álló névlista. A nevek közül 9 a bibliáb ól ismere tes. P.
23 (24) idegen személynevek listája, pl. 1l.:Jm N (Arlabanos)
stb. S. feltevése szerint ez a perzsa katonák listája. E
szerint azt ís fel kel tételezni, hogy a perzsák szintén aramtil
vezették listáikat. Valószínűbb, hogy persza e red e tű zsidó
katonák, melyekn ek névsorát az aram zsidó sereg vezérei
vezették - P. 22 (25) 2. kolumnája 9 sorból álló névlista
zsidó nevekkel. Az l. kolumnából csupán egyes belük
láthatók. Ezek nevek végei lehetnek, de talány l:lOll' Jl (5) és
lp)l~' (6). Héber szavak. - P. 24 (26) zsidó és idegen nevek
listáj a.
A harmadik csoport, amely üzleti okmányokat tartalmaz, Xerxes (tt11•~n = bibliai lt'111t'nN) 2. évéb en, tehát 483ban kelt okmánnyal kezdődik. Ez a P. 25 (27. sz.) teljesen
megmaradt, csupán némely sor vége hiányzik. Szerződés.
A tanuk a szerződés hátára írták neveiket. 6. sor : 'l :'lM~ 'l
opn',Nn'::l ,8. sor ,,lt'l::l.l nN~. S. Centurianak veszi :'1l1N~ és nNo
szót. Benyomásom szerínt várost jelent. A név nem világos : mi legyen opn. Emlékeztet ',Nn•::l~lt'N, .,Nn'.:JnlV és ',Nn'.:JC1n
szavakra.
Az utóbbi istennévre esküszik egy erőszakossá~gal
vádolt ember P. 27 (28) okmányban : ',v ,, N1pN :'l':l',o NlN
N:'l',N ',Nn':l~1n. Arra esküszik, hogy semmit sem vitt el. Továbbá esküszik (9. sor) : nlt'n::> M', 1''1 NnmNSt Ezt Sachau
így fordítja: "Und deine Frau habe ich nicht gestossen".
Valószínűbb, hogy violatiót jelent. Akylas ~·K', nt1m (Lev.
19, 20) kitételt lt''N 'lDS i'llt'IM::l - el forditotta (j. Kidd. 59 a
fent i levy N h. W b. II 44 a lent), a mi erőszakot jelent.
. . Papyrus 26 (29) hasonló P 25-höz, árpa és bab szálhtasra vonatkozó űzietet tartalmazván. Minden bizonnyal
ugyanazok a személyek szerepeinek benne.
..
~apyrus ~~ ~~?!. teli_esen ~enmaradt és világos okmány. A
fuggelekben kozol1uk, es le ts fordítjuk. Ebből az k á
1 ·
C
o m nyb 'l
o ' va ammt a owley által megfejtettekből látjuk, hogy
helyes olvasat rnellett ezek a rélfi irások · th t"k A k
s
er e o .
at 't l . l
ma ve e ~~ 1a mát nem ismerték. Az adóslevél 456-ban
ante kelt es magas karnatot állapit meg.
Papyrus 30 (31) csereüzletröl szóló okmán I D
rius (521-485) 27. évében (tehát 494-ben) ;nnSo (SzJ~a) :;
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-~· , (J th · a) j ny szóltak illl,i:-t' (Jahór =J aho vinovere
~·•-.
e om
s
.
.
'h . M' d '
. . S l
9 lap lent) Sillurrum leanya oz . l a Juk
latt,d acf:~uészt melyet adtak nekünk a király birái és
ne sere
e 5: vezer,
e . a' félrészért ' amely téged megillet n::J:-tNJ <:!l/
j)~
Ezután következik:
':ll NnJ~ :J 'Yill
~' liMl-l i:ll' ilil (4)
:.~p ;m "o::J :"li1N1 nN ,,, N' ':J' :"IJ::J:"I' ji1lN. N' (~] 0.1 (5)
•:' jnl'
j::J:-t' 'l ':JI Nlll~:! '::Jl1J' 'll '::Jllil' (6)
:Jln ,,., •r •:mo1 5 ltt~i:
~D::J (7)
Ezt a részletet, a mely az okmány vége, S. két kis
s · h lytelen olvasása folytán teljesen félreértette. Igy
zo e
l
. b
h.
forclitja: An keinern künftígen Tage solen.wir erec hgt
sein, dein Anrecht auf dies dein Los vor Gencht anzufbechten. Und was das, was wir dir nicht gegeben ha en,
b etrifft, so sollniemand, w eder Bruder noch Schwester, wed er
Sohn noch Tochter, wed er ein naher noch ein ferner V erwandter von uns berechtigt sein, dein Anrecht clarauf v or Gericht
anzufechten. W as a ber dein Anrecht auf dies dein Los
(gemeint ist: die Loshalfte, die wir dir gegeben haben),
vor Gericht anficht, soll dir den Betrag von 5 Keres zablen, und dein Los ist auch dann das deinige". Teljesen értelmetlen. Azt, alnit nem adtak neki, ne támadhassa meg
senki? Alnit nem adtak ugyanazokkal a szavakkal biztositják a szerződő félnek, mint azt, amit adtak neki ?
Az egész világossá válik, ha a 4 sorban ii11 helyett
-;n~- t és az 5. sorban :-tl.ll helyett c'-ot olvasunk = mondván. Az utóbbi szónál az olvasat kétes voltát S. maga jelezte,
a :-t-t pótolta. Olvasataink a foto~ráfia alapján helyesek. A
Cowley által kiadott ugyanezen helyről és ugyanezen körből eredő papyrusok a későbbi időben beállható per esetét )iMN Cl' ~N -:no "a holnap vagy holnapután" kitétellel
jelzik (pl. Papyrus G). A fotográfiában 1N szócskának nincs
nyoma, de van számára üres tér. Ha nem pattant le, akkor a nótárius kifelejtette. A papyrusok nem hibátlanok.
Olvasatunk szerint a szóban forgó részlet igy fordítandó:
"Holnap vagy holnapután ne perelhessünk téged részed
Iniatt, mondván: Nem mi adtuk neked. Sem fivér sem
nővér, sem fiú, sem leány, sem rokon, sem idegen ~e perelhessen téged, a ki perel téged részedért, melyet adtunk
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neked, fizessen neked 5 kerest és továbbá a te részedet. "
A nagy büntetés kivetése jogtalan perlés esetére assyr-babyloni jogszokás volt, nem kell tehát ebből, rnint S.
teszi, nagy értékű részre következtetni. Az utolsó mondat
nem azt jelenti, hogy "részed azután is a tied," hanem
azt, hogy a te részed, melyet átengedsz, az is a
tied lesz. Kétségtelen, hogy cseréről van szó, de azt hiszem, hogy a két fél egy é.;; ugyanazonrészre (,;;l.l) formált
jogot és ezért perre ment. A per tárgya katona tulajdona
volt, mert különben a seregvezér (:o~r,•n:;) nem szerepelt
volna külön a .. király birái" (:-~:r,~; 'l'i) mellett. Minthogy
csupa asszony szerepel, valószínű, hogy a feleségei, vagy
legalább az egyik a felesége és ezen a jogon követelte az
egészet, a másik két asszony, a két nővér, talán a nővé
rei voltak. A döntő szó, a mely azt fejezi ki, hogy rnely
jogon jutott az egyik félrész a másik szerződő fél birtokába
(n:!;"JNJ Dl/ ':lnroo 'l), nem maradt meg tisztán. A n:!,iNJ olvasatot kizártnak tekintjük, mert héber szó és nem jelenthetAma ta
vagy Amanda személynevet Már azért sem, mert mindig
csak egy személyről van szó. Csupán az utolsó betű látható tisztán, a n, és nem lehetetlen, hogy Mlo (eskü) olvasandó ( = ;"!NI.llO). De, ha az utóbbi feltevés nem is volna
helyes, az biztos, hogy a .,rész" (:o~mo) per utján lett a két
fél közt felosztva és most cserélnek.
Papyrus 31 (32) nem világos, mert a sorok végei nem
maradtak meg. Valószinűleg '•i':!N asszony atyja (nem "Ein
X", mínt S. 117 mondja) leányának házat ajándékozott
házassága alkalmából. A férj col'lt' volt. Az is lehetséges,
hogy a férj biztosit lakóhelyet feleségének. Ebben az esetben a házassági szerződés első fele hiányzik.
Papyrus 32 (33), hiányozván a sorok eleje, nem világos. Minden valószínűség szerint egy nőstény szamár körül keletkezett perről van szó, melyben Menáchem bar
Sallum esküdött Mesullam bar Náthánnak 1:"1'ruv:l1 N'1J.:IO::J.
Ez utóbbi, mint S. helyesen megjegyzi, emlékeztet r,Mn•:mv-re.
~apyrus 36 (34) szintén ,homályos. Halakról van szó
és elofordul benne N.;r,N loi'. Uzleti okmány.
Papyrus 33 (35) két

nővér

12 sor közül csak 2 teljes.

között létrejött

szerződés

'
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Pa
s 34 (36) talán a féq által felesége és ennek
pyru
" d ' kl ' l
leánya számára kiállitott a Jan e ev~ .
, t d.. h
Papyrus 35 (37) nézetem szennt ug~k er ke~1 o,t ot gy
Menáchem elvált feleségétől és még tart?zt ~e , t s a ert
•-rwr~ .. ,.. 0 Sp 'l N•o:l1 xoo;, m:p ~~ "azon penzbol es vagyonból "a ~i házasságleveleden van". AL okmány Elephantíneben kelt Amyrtaeus (egypt. nemzeti király) 5. évében (400
körül ante).
, ,
Papyrus 37 (38) töredék, melyből c~ak nehan~ sor
maradt meg. Tartalma: adok neked ennyt meg ennyt kersint és nem perelhetlek
Papyrus 38 (39) házasságlevél töredéke. Az utolsó (3.
sor) : :"'·cr~S jn:N 1m:o~S :"'nvSoS j •.,.,
,
Papyrus 39 (40) levéltöredék, melyben seregvezer
(lS•n:l"i} említtetik.
Papyrus 40 (41). Csak pár szó. Előfordul benne
:"''"i::ll és [)M]l?Nl1':l
Papyrus 41 (42) szintén csupán néhány szó. A papyrus hátán adott árpáról van szo.
Papyrus 42 (43).
Ez nevezetes írás. Elől e szavak állanak: '•'1:ltv' • · .i:l
A hátsó lapon szó elválasztás nélkül a következő 2 sor :

Papyrus 43 (44) levél kezdete. A még megmaradt 3
sorból csupán az első sor egészen világos. A levelek
tereotyp üdvözlő formuláját tartalmazza: j~?rt~ 1S.srt~• N':"'?N
j1)1 ?::J "Az istenek kívánják üdvödet minden időben."
Lehet, hogy előzf:íleg még a levélíró és a czimzett neve
állott, a mínt ez a régi leveleknél szokásban volt. A levél
talán paphoz volt intézve és áldozatra vonatkozott.
Papyrus 44 (45).
Adóslevél töredéke. Igy S., de nem biztos. Talán
per után kiállitott okmány. Biztos az olvasás az első 2
sorban, de a sorvégek hiányzanak. A 2 sor igy hangzik :
(~o] .sC, ?JSJ .. , c•.~Srt~S 'ftlftl '"'J ·=~o -~N
. j1Jift.'1 Jtonl ~c:~ rSv •? 11'N jS "i~N
Papyrus 45 (46) Levélkezdet töredéke. De csak, ha
az 1. sorban: oSrt~ NmS oSrt~ a oSt:~ szót üdvnek vesszük. Valószínűbb, hogy zsoldkifizetés meghagyása: Fizess Jathnának, fizess. Ebben az esetben hivatalos okmány.
Papyrus 46 (47).
5 töredék. Nagyon homályos. Szintén zsoldfizetésre
vonatkozó rendelkezés benyomását teszi. S. fordítja a
szavakat, de a tartalomról nem mond semmit.
Papyrus 47 (48).
4 sorból álló görög töredék. Levél a királyhoz, melyben (bizonyára az Elephantine - Syene parancsnoka) értesíti, hogy az aethíopsok betörtek, de visszaverettek A
3. századból (idősz. előtt) származik.
Papyrus 48 (49.)
Demotikus okmány, melynek hátán ez áll :
•• J.'=l"l :lM: '! :"1~~0 '100
"Esküokmány, melyet irt j ~r:"
Ez az utolsó okmány. Benyomásom szerint a papyrusok a hivatalos archívumból erednek. Magán levél talán nincs is; a mi ennek látszik, az is hivatalos bizonylat !.ehetett:. A negyedik csoport 40-50 táblákon lenyomva,
Achtkar konyvéből eredő töredékek. Az 51. tábla
"egy elbeszélés töredékei". Ezekről ez alkalommal nem
~zólunk. Epigy mellőzzük Darius behistuni feliratát (52-57
t~blák) .. Fe~ette érdekes jelenség, hogy a perzsa nagykíraly feliratat aram nyelvre is lefordittatta és eljuttatta aram
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cSt:~·:~Sttt•S:•:"'?K
oSt:~·~~'io•S::S:: cSttt

Sachau héber és aram megfejtést ad. Héberül azt
jelenti: 1. (Übergib oStv:"') "hín zu meinem Tempel dein Opfer (C?W). Er wird vergelten - 2. dem Opfer. Das Ganze
(C,;', =· ~·:;j~) wird er befreien und wírd vergelten" .Aram megfejtés :
1. (Űbergíb) "meinem Tempel dein Heil. Er wírd ver
gelten 2. dein Heil. Alleswirder erlösen, und wírd vergelten" -S. még megjegyzi, hogy nem akarja az összes héber és
aram megfejtéseket kimeríteni. Jó tette, ezt az egyet is el~
hallgathatta volna. Megfejtést nem tudunk ajánlani. Az
elejéről csupán e g y bet ü hiányzik és semmikép sem csoportositható ugy, hogy elfogadható értelmet adjon. Tud~
tommal az egyetlen példa a scriptio continuara a zsi~
dó ókorbóL
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Papirus 62 (67).
Ez a papyrus mindkét oldalán be van irva. A melsö
a behistuni felirat egy részlete, a hátsó oldalon
ld l
o a on melyekböl azonban csupán egyes szavak es
. b e t'"k
u
20
sor,
h'
. . l 'l
olvashatók. Nézetem szerint ez vagy azas~ag1 eve vagy
gőrzésre adott tárgyakról szóló okmany (p1p!ö irow)
Ugyanis
benne wm '.l l:D:l (1.. és 3.
'\C:l 0:1, továbbá 21. sor: 21 w Ji!ö, a m1 btzonyara azt !elenti, hogy a hozomány (ferné) 21 sekel. A fels or.~lt haztartási tárgyak említése házasságlevélre enged kovetkeztetni. E mellett szól az is, hogy a tárgy után az értéköszszeg következik. A 16. sor p betűje talán i~p-ra egészítendő ki (gyapjuból való szövet.) De a másik feltevés sem
zárható ki. Ebben az esetben a 2. sor e szavai: ,,S •Ji! i:l
azt jelentené, hogy X Chaggai fia kezébe adta ezeket a
tárgyakat. Az első feltevés szerint Chaggai fia adta ezeket
a dolgokat menyasszonyának.
Papyrus 61 (69) hátlapján szintén van irás, melyben
nőnevek fordulnak elő és utánuk !ö W számokkal. Ez a
két betü valószínűleg rövidítés és ~D:l ppw-re egészítendő
ki.
70. szám alatt (207-212) S. 29 tőredéket foglal őssze.
Ezekben Darius és Xerxes nevei fordulnak elő. A 71. sz.
alatt (213-226) ismét 18 töredék van együtt, melyekböl
semmit sem tudunk kihozni. Üzleti és egyéb okmányok.
72. sz. alatt (216-220) 16 töredék áll. Az 1. töredék 6. sorában 'l:ll:: Kambyses király neve fordul elő. Ez tehát oly
papyrus volna, a mely a 6. századból ered. 73 sz. a. (220
223) ismét 18 töredék van közölve, 74 alatt pedig [223
126) 22. Mindezekből alig hozható ki valami.

~:zlete.

előfordul

s~r),
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A hatodik csoportban osztrakonok és korsó.~e~ra~.ok
vannak összegyűjtve. Míndezek kelet nélkül szukolko?nek és valamennyien Egyptomból származnak. A korsofeliratok többnyire föníciai irásuak.
Először (75. szám) két osztrakon, melyeketmár Lidzbarski közzétett. Az 1. két kolumnából áll és adományozók listáj a. Ide iktatom példának az 1. kolumna első sorát:
3 pm 2 o 1 w 1 .. Világos, hogy a so~ elején a név állott
és a sor azt jelenti: X 1 sekel 2 meah (ill/~) 1 negyed.
Az 5. és 6. sor igy hangzik :
2 o 1w
iJ n. (5)
4 .•.. 1 O :"ll"llllN. (6)
Világos, hogy X bar Deloi és felesége adományáról
van szó és hogy az asszony kevesebbet adott. A 2. kolumna csupa névből áll, mely után egy összeg jelzése
következik. ·p]. 1. sor: 1 ~ Oi111"1 2. sor : 2 o Oi1ll"l.
Előfordul SNJ/~W (7. s.) és OiJN (8.). A puszta név áll az
atya neve jelzése nélkül, csupán a 10. sorban van 'l"l'lN iJ )m
A 9. kivételével, ki egy sekeit és a 2. és 3. kivételével,
kik 2-2 meáht adtak, valamennyi egy meáht adott. Feltevésem szerint sekelfizetök Üstái. Azok, kiknél nincs atyanév, talán részben prozeliták és görö~ zsidók.
A 2. listában többnyire egyptomi nevek vannak,
egy-egy név minden sorban. Az első 3 névnél mindegyik
után ,,S1, nJ áll, a másodiknál n:~ rövidítés, a mi szintén figyelemre méltó. Hogy ennek itt mi az értelme? bajos kihozni. Nem jelenthet lakóhelyet (a mezőn), mert a lista,
mint a nyomban idézendő részletek mutatják, ajándékozók
névsora. A többi nevek után ugyanis 1 ~lelN vagy 2 i'IVN
áll és ezután NlMS (el0ször rövidítve 1"1~~) következik. Nyilván azt jelenti, hogy X ajándékul ad 1 vagy 2 fát (tamariszkot). Ste~N jelenthet fás kertet is és ez :"l~pn (mező) ellentéte is lehetne, de nem ad jó értelmet.
76. szám alatt 5 osztrakan van egyesítve. Ezek mind
Elephantineből származnak. Az első cseréplevéL Igy kez-

,,s,

dődik:

lll:l :"l'iliC eSte~

1S

'1 NI"INI"' 1S:"!
m:lS n·~o Ml"':li
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Üdv Urijának. És most
Ime fügefád
nagy megérett a levágásra".
Az ezután következő 4-8 sorból az első kettő nem
elég világos. Ez a cserép belső részén áll, a külső részén
szintén 8-sor van irva.
A többi 4 osztrakan nagyon töredékes. A 2.-ban
előfordul az Oniás ('J1n) név. 77. sz. alatt 3 osztrakan
töredék áll, melyek közül a 2. már közzé volt téve. Ebben az 5. sorb an említve van a Peszach {Nno~::l); a 3. sor
N':o -:.,Sv 1S:-t jV:: szavaiban S. a Szukkótot {N;~t:?l sejti. Ba·
ez áll, akkor t alán az ünnepek megállapítására . vonatkozó
levelet birunk benne. - 78 alatt szintén 3 osztrakan áll.
mindhárom Elephantineből. V alószinüleg levelek. 79 alatt
5 osztrakan van, melyek közül a legérdekesebb a 2. anyagánál fogva. Köre vésett 6 név. Az utolsó 3 szintén csak
névtöredékekből áll. Az 1. részben olvasható ugyan, de
nem érthető. - 80 alatt 7 Elephantineből eredő osztrakan
van. Csup:in nevek és számok ismerhetők fel, a többi érthetetlen. - 81 alatt 2 osztrakan és fatábla (Holzleiste) van
együtt. Az l. talán üzleti okmány, a 2. névlista a nevek
után köv etkező pénzösszegekkel, pl. 3. sor : 3 i,_,_, 'ln ,:l ,~,
A fatáblán minden valószínűség szerint a · tulajdonos neve
áll, de nincs biztosan megfejtve.
82 alatt következik 15 korsófelirat Majdnem mind
tulajdonnevekkel, pl. 2. ~Wlll' p Sv:J,l~. - 83 alatt 17 felirat
és l fadarab van közölve. Ezek is majdnem valamennyien
tulajdonnevek - 84 alatt 13 felirat van együtt, melyekről
ugyanaz mondható, mint az előbbiekről. Nevezetes a 9.,
melyben 'JO ,:l :lNnNS fordul elő és a 13., a mely fából való mumia jelző (Mumien-Etikett) és rajta két sorban még
ezek a szavak olvashatók VW1:-t ,:l :"t:lW. Ez azt mutatja,
hogy zsidók is bebalzsamoztatták magukat. - 85 alatt 19
korsófelirat van egyesítve. Ezek között mindjárt az 1. érdekes nevet ad: p'?:~'?. 18, :"'WJO. - A 81. sz. 21 korsófeliratai közt sürün szerepel l~O~ és N.:J~o~. - 87 alatt végül 3 korsófelirat és 1 mészkőszilánk szerepel. Ez utóbbin cuncn ,:l 1lCl~ áll és már előbb publikálva volt.
Ezzel nagyjában bemutattuk ezt az ujabb nai!y fel11
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fedezést. A részletektől eltekintve, általában azt mutatja
hogy a zsidó nép nem élt egységes életet. Más volt a szentföld és más a szétszórtság zsidósága. Ez utóbbi is országok
szerint tagozódott. Kéts ~gtelen, hogy Elephantine zsidó telep esei 1:"1' mellett más isteneket is imádtak. Ha a régebben előkerült papyrusokban hangsuly<.zzák, hogy 11 Jahu,
az ég istenének templomát" az egyptomiak lerombolták,
nemcsak az egyptomi, hanem a többi zsidó templomokkal
való ellentétet is hangsulyozzák.
A legfeltűnőbb azonban az, hogy bibliarészlet nem
került elő . Ahol az Achikar könyv helyet talált, ott bibliai könyv is lehetett volna. "Az óhéber könyv" ez. munkámban 10 év előtt azon nézetet fejeztem ki, hogy ókori
bibliai töredékek nem fognak napfényre kerülni, mert az
elhasznált példányokat "elrejtették" oly módon, hogy halott tudós mellé temették és igy a bőr íróany ag elrothadt.
A meglepő papyrusleletek ezt sajnos megerősítik. De
azért még nem kell minden reményt feladni. C le r m o n tGanneau, franczia archiiologus az első papyrusok felszinre kelésekor azt mondta, hogy nem fog nyugodni, a
mig a zsidó katonai telep szent könyvét fel nem kutatja.
Reméljük, hogy az azóta elmult évek sikertelensége daczára
fáradozásait mégis siker fogja koronázni.
Budapest 1911 október 30.
Dr. B/au Lajos
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A 28. PAPYRUS FORDITÁSA.
"Kíszlév 7.-én, a mely Thot hónap 4.-e, Artaxerxes
király 9. évében szólt Johanna Mesullach leánya Elephantine erődbeli asszony Mesullam bar Zakkur Elephantine
erődbeli zsidóhoz következöképen : Adtál nekem kölcsön
4 sekeit azaz négyet királyi értékben kamatra 2 hallur 1
sekeire 1 hónapra vagyis 8 hallurra egy hónapra. Ha a kamat a tőkéhez kerül, kamatozzék, mint a töke, egyik ugy,
mint a másik. Ha elkövetkezik a második év és nem
fizettem meg pénzedet és a kamatot, a mely ebben az
okmányban írva van, jogositva vagy te Mesullam és fiaid
elvenni zálogul mindent, a mit találsz nálam és fiaim házában (?), ezüstöt és aranyat, érczet és vasat, rabszolgát
és rabszolganőt, árpát és lent és minden holmit (?), a mit
találsz nálam, mig teljes lesz pénzed és kamatod. És ne
mondhassam neked a következőt: megfizettem pénzed és
a kamatot, ha ez az okmány ke:~;edben van. Továbbá ne
perelhesselek főnök (po) vagy biró előtt mondván: vettél
tőlem zálogot, ha ez az okmány kezedben van. Ha pedig
meghalnék, mielőtt megfizettem ezt a pénzt és a kamatját,
fiaim fizessék meg a pénzt és kamatját. Ha pedig nem fizetik meg ezt a pénzt és kamatját, jogositva vagy te Mesullam elvenni magadnak minden holmit (?) és zálogot,
melyet náluk találsz, mig teljes pénzed és kamatod. És
ne perelhessenek főnök vagy biró előtt, ha ez az okmány
kezedben van. Ha perre is mennek, ne győzzenek, ha ez
az okmány kezedben van. lrta ezt az okmányt Náthán
bar Ananí Johanna parancsára. Tanuk: (4 aláírás)."

:Jto/'IN oC,lt' p!:lJ/'1
m1 NonS r,ll )ll:l
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IRODALOM.
HÉBER ENCYCLOPEDIA.

(Eisenstein J . D., m1n M1V1Ypo ;:l; ~'1'01;i''Yl~ ;~;w• iY1~
O':l":l :"!itt';;:l ,,~, 'i:l11 1~1 '1!:li:' ;~,w· VI. kötet ;,pno_ ,,;, Newyork.
.1911. VI+320, 4'. Ara kötetenként 15 korona. Megrendelhető J . D. Eisenstein, Newyork 165 East Broadway).
A héber Encyclopedia serényen halad előre és a
hátralevő 4 kötet két éven belül valószinüleg kész lesz.
A nagy gyorsaság mellett is a mü belsőleg tökéletesedik,
az előző kötetek tévedései külön mellékletben kijavíttatnak Ily melléklet először a jelen kötetnél található (10
oldal). Bár a héber Encyclopedia terjedelemre az angol
mögött marad, körülbelül a fele, mégis önálló értékkel bir.
Először azért, mert oly kört ér el, melyhez az angol Encyclope~ia nem fér, másodszor pedig azért, mert a szempont mas (konzervatív) és sz ámos czikk van benne, melyek
az angolból hiányoztak: A ral-,binikus czikkek általában a
szakembemek hivebb képet adnak, mert a fogalmak, tételek, szövegek eredeti nyelvükön és alakjukban jelennek
meg. Ujból a legmelegebben ajánljuk ezt a nélkülözhetetlen és aránylag igen olcsó müvet a rabbik és a héber
ny~lv m~.nden ismerőjének figyelmébe. A megszerzés legczelszerubben közvetlenül a kiadónál eszközölhető.
':- jelen köteten, a mely Lydda-Mathka czikkeket
foglalJa magában, 60 dolgoztak. A legtöbb czikk természete~en .a tört.~~etre esik, ezeknek oroszlán része pedig életr~Jz. Ertheto Jelenség. A zsidók története nem ország törtenet~, hanem egyes kiváló egyéniségeké. Ezek mellé sorakoztk egyes községek története az ó- és k" ' k b
kevés kivétellel nagyobb városok 'zst'do' k" . ~z.epM?rt agn,
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Héber Encyclopedia

netéb e tartozik, mint pl. machzor, mechilta. Az illusztrácziók örvendetesen szaporodtak, a jelen kötetben 15
van, köztük mint czimkép Mesa király oszlopa, érmek
(1 60. lap) és a pusztai hajlék képe (311). A czikkek nem
arányosak
Ezen általános bemutatás után először kiemelünk néhány czikket, miben azonban nem kivánunk a többiek
rovására itéletet tekinteni. Luach, Lévi, Méir (mindkettő
Bacher), Li ta (Litvánia), Lu ther, Mohamed, öngyilkosság (:ll 1:l~o), malkuth, malsinuth, minhag, meszó·
reth, mikva, meturgeman, morénu, matbéa (érem
Maimuni (terjedelmes czikk arczképpel). De ezeket csak
mint példákat említjük. ·-- Néhány dolgot idézünk és
bírálói kötelességünknek eleget teendő, néhány megjegyzést teszünk. Csupán lapozgatás közben tett észrevételek.
Az első luach V elenezében jelent meg 1597-ben Juan dj
Garanál (5 b lent) és Prágában 1655 óta rendszeresen jelenik meg. Az orsz. rabbiképző könyvtárának gazdag
gyüjteménye van. - 25 b lent 11t<'10 helyett olv. ;,,~.,o
(életrajza Leó Modena levelei I 105 - 6), - 26 b L. Luzzatti nem külügyminiszter volt, hanem miniszterelnök. 26 a Szimcha Luzzatto Socrate ez. müvét nem két, hanem
tizenkét évvel halála előtt adta ki (1651-ben. L. Leó Modena levelei 114). - 35 a. A bibliográfiában hiányzik:
Das altjüdische Zauberwesen. - 49 a lent: ;V r!'11o ;,t,iin:l;
N.:J;,; ;V :"1'110 1:lV'11 '1:lVrtJS . A két aláhuzott szó bizonyára
csak iráshiba folytán cserélődött fel. - 57 a "Elete" h.
olv. Élete. - 63 b i::l 1 ~>P' szokatlan . pontozás. Minthogy
az ige a piélben használtatik, i::l 1l;j1j'l' a helyes alak. - 90
b. A bibliográfiában hiányzik Schreiner irata : Zur Gesch.
d. Ausspraebe des Hebriiischen. - 93 a ,.,;,,", czikknél
említendő lett volna az "Alhebr. Buchvesen", hol ennek a
szónak értelme meg van állapitva. - 112 b 4. sor t:'lNtlN;D
h. olv. Plantavit Ebben a czikkben (Leó Modena) könyvünk a bibliográfiábán szerepel ugyan, de nincs értékesítve. Jelesül nem veszi tekintetbe bizonyitásunkat, hogy
a ;:lo ;,.,_t Leó nem írta. - '1o1r" czikkben (119 a) az v~
mondva hogy 1o11t'o-nak is nevezték, a nélkül hogy emittve voln~, hogy régi időben csak a 1o11Vo szót használták
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és hogy a '1tm:l csak a cenzurának k öszöni létezését. Érdekes az apcstaták története. 'ElNto:No sajtóhiba: Santa Fé
helyett (119 b). - Munk Salamon czíkkben (124 a) hiányzik Schwab M. hasonnevű monografíája. - itop ,)110 neve
nem onnan ered, mert b enne , )111.::1 S1rr-ról van szó, hanem
mert az egész rendtől (1li10 •c) meg akarták különböztetni
(Derenbourg J . R E ' J). - 163 b kétszer 1CJ1SN (Lucena),
helyesen NJC•SN - Maimuni {176 a) meghalt 1206 (1•1:lpnn),
helyesen 1205 (n~ro 2. ugyanis még 1205-re esik).

IRODALMI SZEMLE.
A SHitten der Kultur" ez. városi monografiák ismert gyiijteményéből kettőt e helyen már bemutattunk,
legujabban mínt 24. szám Tol e do jelent meg, melynek
szerzöje Max von Boehn (Leipzig, 44 képpel). Toledót a
monda szerint zsidók alapitották, még pedig olyanok, kik
Nebukadneczar idejében Palesztinából kivándoroltak és a
város neve sem más, mínt a héber toledóth (genealógía,
történet). Valószínű, hogy már a föníciaiakkal jöttek Taledóba (16). A jeruzsálemi főpap megkérdezte a toledói zsidókat, hogy felfeszítsék-e Jézust? Tagadó választ adtak,
de későn érkezett Jeruzsálembe (u. o.). A levél, mellyel a
castiliai zsidók a keresztények üldözése ellen épugy meg
akarták magukat védeni, mínt hasonló állitásokkal a német
zsidók, még létezik és ki is van nyomva. Tény, hogy mikor a gótok elfoglalták Spanyolországot, zsidók már óriási számban laktak ott. Nincs kizárva, hogy a pyrenaei
félszigeten városokat alapítottak, és az sem, hogy Toledót
alapitották Az ókorban a zsidó nép zöme mesteremberekböl és földmivelőkböl állt. A kivándorlók nagy többsége kétségtelenül az előbbiekből került ki és kezemunkája
után keresett a külföldön exisztencziát. Az iparosok alkották a müvelt osztál ~o t és ezekből kerültek ki (valamint a
gazdag földbirtokosokból) az irástudók. A tömeges kivándorlás Oroszországból jó analogia - ezek többsége szintén
mesterember. A spanyol és a siciliai zsidók kiüzésükkor
is általában mesteremberekből állottak. A spanyol szám-
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üzött zsidók készitették a törököknek a fegyvereket, melyekkel a XVI. században a szultánok oly félelmetessé tették birodalmukat. De hát ezt csak alkalmilag jegyezzük
meg annak illusztrálására, hogy a zsidók Európában az
anyagi kulturát nemcsak kereskedelem és vállalkozás utján fe jlesztették T oled ó nagysága is jórészt zsidó lakossága szargalmán nyugodott. A 300 éves gót uralom alatt
pokollá változott számukra a spanyol föld, különösen
azóta, hogy a gót hódítók az arianus hitről a katholikusra
tértek át. 711-ben, mint ismeretes, az arabok kezére kerűlt az ország. "Die christlichen Einwohner, welebe eben
noch die Juden so grausam verfolgt hatten, sahen sich
jetzt rechtlich auf die gleiche Stufe mit ihnen gestellt, beide mussten froh sein, wenn sie ihr Eigentum behalten und
ihren Gottesdienst in der Stille ausűben durften" (29. l.).
Csak 1085-ben cserélt Toledo ismét gazdát. VI. Alfonz elfoglalta és Castilia fővárosa lett. Érseke volt az ország
primása és a királynál is hatalmasabb ura. A mórok uralma alatt a tudományok székhelye volt. B. 59. lapon azt
mondja, hogy a tudomány nem törődött a keresztény tömeg előitéletével, hanem folytatta azon törekvéseket, "melyeket mór és zsidó tudósok már az arab uralom alatt
követtek". 1126-1150 Raimundus fordító iskolát alapított,
a mely a keresztény nyugat számára dolgozott (pl. Aristotelessei is arab közvetítés utján ismerkedett meg a
skolasztika). "Von einern taledaniseben Jud en li ess .P~trus
Venerabilis, Ab t von Cluny, den Kor an in das Laternisebe
übersetzen" (60). A klérus általában gyanakodott ~ tudományra, melyet arabok és zsidók terjesztet~ek. "Sie verdiichtigten die arabisebe und jűdische Wtssenschaft als
T eufelslehre und so erscheínt Toledo in deutschen und
franzősiseben Schriften des zwölften u~d dreízchnten J.a~r
hunderts als ein Hauptsitz der Zauberei (57). Alfon~. ktr~y
planéta tábláit zsidók készitették (62). "ln dem s~~onge~s
tigen Kreise, weleber den Hof Juans II. von ~ashlie~ bddete entstand auch dte
. ers t e S amm lunn<> spantscher Lleder,
••
das herühmte Caneeneíro de Baena, welches der Sekretar
des Königs Alfonso, ein getaufter Jude aus B;e~a·f~u:a;
menbrachte" (68). "Wie so manche andere c n s e er
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Taledos jener Jahrhunderte soll auch Rodriga de Cota
[Mingo Revulgo II. Juan udvarát szatirikusan leíró könyv
szerzője) von Haus aus Jude &ewesen sein". A zsidók befolyása alól, mondja szerző, erőszakkal alig lehetett szabadulni és azután emhtí, hogy VI. Alfons Toledo elfoglalásakor a zsidó városrészt fallal vette körül. Ez továbbra
is birtokukban maradt, de a polgári jogegyenlőség, melyet
a mór uralom alatt élveztek, elveszett. De befolyásuk
megmaradt, mert a kereskedelem és a tőke az ő kezükben volt. Az arab államokkal csak ők tudták a közvetítési fentartaní (70-71). Két zsinagógából, melyeket erőszak
kal vettek el, keresztény templomokat csináltak. Az egyiknek neve Sa. Maria la Blanca, a másiké El Transita (képe
24. lap mellett). Mindkettő művészi alkotás és most spanyol nemzeti műemlék. Az utóbbi Sámuel Levi dusgazdag
bankáré volt, melyet palotájával (képe 39. l.) és rengeteg
vagyonával együtt a király konfiskált, miután Levít tisztán
az utóbbi ezéiból előbb börtönre vettette és azután kivégeztette (100 köv., a palotáról még 107). 1175-ben Toledoban ker. foglyok kiváltására fiókrendet alapitottak (50), a
mi érdekes analógia az ősidők óta gyakorolt zsidó "fognyak kíváltása" parancsolathoz. Nem érdektelen analógia
a zsidó kítérésekhez. "D ass besiegte castílísche Edle zu den
Moslíms übergehen, ist etwas ganz Gewöhnlíches, class sie
dem Erbfeind der Christen g egen diese beístehen, ist selbst
bei Fürsten nicht mehr auffallend. König Sancha von Navarra dient den Almohaden, die Brüder Alfons' X. dem
Bey von Tunis, Don Fadrique steht sogar an der Spitze
der Verteidiger, als die franzősiseben Kreuzfahrer Tunis
belagern" (53). - Néhány hiba. " Kaiser Antoninus Pius
117-137)" (4. lap). Ez Hadrian császár uralkodásának korszaka, kit Ant. P. követett. - A ,.hiábavalóságok hiábavalósága" természetesen nem a zsoltáros sóhaja, mint 127. l.
olvassuk, hanem a Prédikatoré. - Mulatságos, ha nem
szomoru, a következő részlet: "Au ch hervorragende Philosophen sah T ol edo und zwar aus seiner Juderia hervargeben í der Rabbi Moseh ben Migozi Sepharardi war als
bedenteuder Talmudist berühmt : der Rabbi Aben Esra,
weleber 1093 in T~ledó gebaren wurde und 1177 im Rom
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starb, war ein Gelehrter von umfassender Bil~ung, d~r
· ht hebriiisch sondern arabisch schrieb, an semen phi•
.
"
nlc
losophischen
Schriften
hat sích noch Spmoza
ge b"ld
1 et
60). Migozí talán ·~,"~ Coucy-ból és a Szemag szerzo)e i
Ábr' ibn Ezra persze héberül irt és nem arabul.
A régi főmecset kutkeretének egyik diszletén még
létező felírat németül így hangzik: "Im Námen des
allbarmherzígen Gottes : Der síegreiche zweífache Herrscher Abu Muhammed Ismael ibn Abdurrahman íbn Dzuen-Nun (Gott möge seine Tage verlangern), befahl den
Brunnen ín der Moschee von Tolaitola (Gott möge sie
behüten !) zu erbéineu .... " (1032-ben). Itt látjuk a zsidókhoz is eljutott áldásformulát városnév után.
.
Megvan régen a Gallia Judaíca, készül a Germama
Judaica, a legdicsőbb volna a Híspania Judaica. Hol van
egy Mecenás ?

Zuckermandel M. S. 1908 és 1909 években két vaskos kötetben, melyhez 1910-ben még egy Supplementum
járult, azt a régi tételét iparkodott bizonyit~, hogy a
régi tószefta a palesziinai misna és a Jerusalmmak _ten_yleges misnaszövege volt, mig a r...í misn~nk ~z eredeh m1s.~
nának babyloniai átdolgozása. A tétel 1gy 1gen egyszeru
volna de nem állhatna meg, mert a Jerusaimi a mi misnaszö~regünket is magyarázza. Zuckermandel tehát feltevését megtoldja még azzal, hogy a tószeftából a mi misnánk ki lett véve, ugy hogy az eredeti misnát csak akkor
kapjuk meg, ha a két művet kombináljuk, vagyi~ össz~
szerkesztjük. Ezt a kritikai müveletet Z. egy reszletnel
végre is hajtotta. A mindenesetre merész hypothesisről
más helyen fogunk véleményt mondani és itt csak azt jelentjük még, hogy Z. III. kötet gyanánt kiadta a Monatsschrift 1869- 1874 évfolyamaiban közrebocsálott halák. értekezéseit ez összefoglaló czím alatt: "Gesammelte Aufsatze. Erster Teil. Zur Halachakritik verhessert und mit
Nachtragen versehen. Erste Halfte" (Frankfurt am
Main 1911. Kommísionsverlag . on J. Kauffmann. 6
Mark) .Ezeket az értekezéseket, melyeket Z. thesisének
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felállítása előtt dolgozott ki, most, mint a b eveze tésben kiemeli, az érintett szempontból átdolgozta. De ez csak ugy
értendő, hogy a "Pótlékokban", melyek a mű negyedrészét teszik ki, előLbi állitásait részben visszavonta, részben
kibővítette .

Ezen pótlásokon kiv ül a mü 10 értekezésből áll : Berera
czél és szándék vallásos tiltairnak áthágásánál, a tószefta
és misna eltérő olvasatainak kritikai méltatása, a sammaiiták és billeliták vitája a kétes sirr ól (o'1!l!'l n':J), Názir 7, 2.
és 3. misnájának Sammai és Hillél előtti korból való származásának bizonyítása, a talmud lexikonához és archeológiájához 2 czikk, Názir 9, 2 magyarázata, a tószefta és
a misna, a Jerusaimi és Babli viszonya egymáshoz, polémia Schwarz és Dünner ellen a tószefta kérdéséről.
M ódszeréről az első értekezésben nyilatkozik. A pilpul abból áll, hogy a talmud, továbbá a későbbi kodífíkátorok ellenmondásai kiegyenlíttetnek Már a talmud maga
mutatja azt a t örekvést, hogy a tekintélyek eltérő nézeteit összeegyeztesse. Nincs tehát helyén, hogy a későbbie
ket korholják azért, a miért a régieket dicsérik (9. lap). Z.
elismeri, hogy a pilpul történeti szükség volt, de ő nem
követi.
"Wir haben, durch die Resultate auf den Gebieten
anderer Wissenschaften belehrt, ein geliiutertes historisebes
Bewusstsein ; wir sind zur Erkenntnis gekommen, class,
wie in der Natur, so auch im Reiche des Gedankens eine
Entwickelung stattfindet, class ein Gedanke im Fortgang e
der Zeiten nicht derselbe bleibt, sondern umgestaltet und
ausgebildet wird. Es wiire daher mehr als Torheit, die
Sysiphusarbeit der Ausgleichung der Widersprüche von
Neuern zu beginnen . . .... Nach Raum und Zeit zu sondern, ansiatt diese Unterschiede zu verwischen, ist unser
Ziel ...... An Stelle jener, durch den Pilpul scheinbar
geschaffenen Einheit, muss jelzi eine Sonderung treten,
wodurch der sich immer neu erzeugenden Verschiedenheit
Einhalt getan wird" (11).
Az általunk aláhúzott mondatokban kifejezett gondolatot helyeseljük, és elismerjük, hogy Z. a hely és idő
különbségeit fruktifíkální iparkodott. De azt hisszük, hogy
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e mellett más tényezők is tekintetbe jönnek. Részletekbe
ez ísmertetések keretében nem bocsátkozhatunk, csak azt
jegyezzük még meg, hogy a gépies lenyomás helyett ezélirányosabb lett volna a valódi, nem észrevételek és helyeshitések hozzáfűzése által való átdolgozás. Szerzőt, ki a
kevés modern talmudisták munkás tagja, önzetlen lelkes munkásságáért mindenesetre nagy elismerés illeti meg.
Ben Jehuda Eliezer "Az egész héberség szótára",
melynek teljes czimét az "Irodalmi Hírekben·' feljegyeztük,
serényen halad előre és a 3-ik kötet már befejezés el.őtt
áll. Valószínű, hogy a kitűzött határidőre (1916) az egesz
mű elkészül és a héber irodalom egy rég érzett hézaga
be lesz töltve. Együtt lesz az egész héber szókincs a
bibliától kezdve a legujabb héber irodalomig. Több lesz
benne, mint a mennyit Zunz több mínt félszázad előtt kivánt, midőn a "Zeitschr. d. deutsch-morgenliindíschen Gesellschaft'' egyik füzetében a héber szótárt szóvá tette.
Ben Jehuda ugyanis végig ment az egész irodalmon é v
egymaga szerzett meg oly nagyméretű anyagot, a ~~lyent
hasonló vállalkozásnál csakis egész társulat szokott osszehozni.
Az anyagot módszeresen rendezte és röviden dolgozta
fel. Hogy itt-ott tévedett, Eaeher folyóiratunk hé~er m~l
lékletének két czikkében kimutatta ugyan, de ez 1ly t~rJe
delmű műnél érthető. Rövid lapozgatás után némely hezag
és kifogás alá eső részlet nekünk is felötlött. De mindez
a mü összértékéből nem von le semmit. Mínt nélkülözhetetlen müvet a legmelegebben ajánljuk míndenkinek, ki a
héber irodalommal foglalkozik.
A kíadó-czéga Langenscheidtsche Verlagsbuchandlung,
Berlin - Schöneherg Bahnstrasse 29110. A mű terjedelme 12 kötet lesz, minden kötet átlag 600 kéthasábos
lexikonalaku oldalra fog terjedni és 150 füzetben fog megjelenni. Egy-egy füzet ára 1'5() M., egy-egy kötet fűzve 20
M, kettőskötet (1200 oldal) kötve 45 M. Megrendelhető a
kiadóczégnél és minden könyvkereskedésben , A mű megjelenése biztositva van.
Részletes ismertetést későbbi időben fogunk közölni,
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jelenleg csupán néhány megjegyzést teszünk. ",,~ czi\ k
alatt hiányzik I 51 i'PT::lW rrm~ (válólevél), a mely aránylag
ritkán fordul elő. - I 411 a C'N~~~ (házasság.) Helyes pontozás ; C'N1ll-'~ mint az analógia· mutatj a : l'Wl,p l'"l!O!:l l'tt'lil
r Cl" ~ Igaz, hogy ezeknél az ige piélben használtatik, mig
~wl -nál a kalban, de kétségtelenül az analogia hatással
volt a szóképzésre.- Hiányzik T'Wlil (Il 863 a fent) a fő
helyen és csa k mellékesen jelenik meg I 400 b ;,w~ cz\kk
alatt.-~J szó status constr. !O~ (Il 750 a) . Ez nem valószínű , a rövidítés csak makkéf által áll be, mint pl. '~ -nél.

tására n~egnyerte az összes illetékes tényezőket. Lapunk
zártakor jelent meg az 1. szám a következő czímmel:
Mult és Jöuö". Zsidó irodalmi, müvészeti, társadalmi és
kritikai folyóirat. Az 0. M. K. E. kolturbizottságának közremüködésével szerkeszti Dr. P a t ai J ó zs ef. A díszes füzetbe. a mely gazdagon van illusztrálva, kisebb-nagyobb
dolgozatokat írtak Bánóczi, Agai, Struck (Berlin), Hev~si,
Blau, Patai Edith, báró Madaral)sy-Beck Gy., Kova, K1~s,
Deutcsh dr., Eisler, Kohlbach, Guttmann és mások. Az lfÍuság számára "Remény" czimmel külön melléklet. A jelen
füz~t tartalma Richtmann, Patai és Veneliáner tollából ered.
A folyóirat havonként fog megjelenni és előfizetési ára
egész évre 16 korona, diszkiadásban 25 kor~na. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest VI Podmaruczky-utca 15.
Uj laptársunkat szivélyesen üdvözöljük és kitünő munkatársunk ujvállalkozását melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Fejes Áron nagyenyedi Bethlenkollégiumi Igazgató tanár
figyelemre méltó könyvet b ocsátott kőzre "Az akaratszabadság problémája" czimmel (Budapest 1911).Miután bevezetőleg "a kérdés lényegét" röviden és világosan előadta,
történelmi alapon tárgyalja ezt a minden időben aktuális
kérdést. ut pontban ismerteti a biblia, a görög bölcsészet,
a középkori bölcsészet és a reformátorok, az ujkori bölcsészet, Kant és követői nézeteit. Ezután nyolcz pontra
osztva "lélektani fejtegetések és erkölcsi következtetések"
következnek. Végül szerző a IV. részben összefoglalást ad.
Tér szüke miatt nem idézhetjük szerzö véleményét, amely
az "ethikai determinizmus", csupán azt jegyezzük meg, hogy
Fejes a jelentős problémáról érdekes és tanulságos tanulmányt irt, melyet a legmelegebben ajánlhatunk. Az Athenaum
által szépen kiállitott könyv megrendelhető a szerzőnél
Nagyenyeden. Ára fűzve 3 k.; kötve 4 korona.
Dr. Patai József kitünő munkatársunk, a ,,Ma~yar
Zsídó Almanach" kiadásával a hazai felekezeti irodalomba
először vezette be a művészetet. Volt ugyan már felekezeti lapunk, a mely illusztrácziókat adott, sőt olyan is, a
mely "illusztrált" czímet viselt, de soha egyetlenegy illusztrácziót sem közölt, igazi müvészeti kiállításban azonban
először Patai "Almanach"-ja jelent meg, a mely a hason
külföldi kiadványokkal sikerrel versenyzett. Irodalmi tartalma is felette gazdag, a milyet Almanachtól nem is várnak. A meglepő sikeren felbuzdulva, Patai hasonló kiállitásu folyóirat megindítását határozta el, melynek támoga-
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Kiád úgymint Te, szellemet
Az ajaknak beszédeket?
Mélységesek ítéletid,
Es meg nem szünnek éveid,

Mível szeretted híveid,
Megalkotta? nagy miveíd,
Nem esett Ilyen nagy csoda
Nem hallottak ilyet soha, '

És nem oktatott senkise,
Nem szorulsz soha semmire,
Nem adta más a trónt Neked,
Nem uralkodsz Temáshelyett

Isten egyedül csak Te vagy,
Els?, utolsó csak T e nagy,
S uj Isten nem támad nekünk,
Egyetlen egy vagy Istenünk.

Jussod' örökké megmarad,
Nem osztod meg hatalmadat,
Dicsőséged más istenek,
Nem osztjákbálványok Veled.

Oly birodalmat ki teremt?
A földön lent, vagy égbe fent?
Minden, minden T öle d ered,
Elöknek adtál életet.

Minden dicsöség : jussaid,
Elzártak mástól útjaid,
Az egységedet hirdetik :
Te szent tanod és híveid,

Lehetetlent nem ismeré!,
Világ fölé emelkedél,
Csodákatvégző akarat,
Gátatelsöprő szent szavad.

Hogy egy vagy: Magad hirdeted, Remegve zengek dalokat,
S mi tanuid vagyunk Neked,
Öh csak te végzesz nagyokat,
Előtted isten sohse volt,
Ö h mily csodásak tetteid!
Es müvedben nem osztozott, Páratlanok _nagy jeleid !
T eremtö munkádhoz fogá!,
S tanácsra nem támdszkodál,
Minden Belőled eredett,
Te magad végzéd müvedet,
Ha útadból csak részeket,
Mi látjuk mégis lényedet,
Hogy Tőled jőnek mindenek
És társid sehol nincsenek. '

Hozzád hasonló értelem
A nagy világon nem terem,
~z utad oly magasba vész,
Es terved föl nem méri ész.
Más méretü alázatod,
Es más, mint bennünk a dacod,
Mi szentségedhez sem jutunk,
S meghittséged is más Urunk,
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Nem noszogatták müvedet,
S nem segitett senki Neked,
Él tél-s mégnem voltsemmisem
S igÁ nem segitett senkisem,
Irgalmad le nem írható,
Kegyedhez nincsen fogható,
Bálvány nem ér Hozzád soha,
Hisz puszta neved már csoda.

Ügyedet máskép pörölöd,
S a könnyet máskép töröl öd,
A menydörgés csak sej te ti :
Hogy haragod mily isteni.
Mely felfogná : nincs értelem"
Hisz a T e lényed végtelen,
Nincs fogalom,sem szótalány,
Mely őt jelezné igazán,

~eved bejár világokat
Es csodát végez oly sokat.
Büvészmesterség, babona : Leköti szavad ostora.

Sem quantitás, sem qualitás
Sem sz ó, mely biztos, s vitás,
Változás, vagyfényshomály
Esély, jelző. sok tudomány.

Mit ártnak Néked bölcselők?
Varázsolók, büvészkedők?
A büszke mágus elpirul,
S a varázsvessző porba hull.

Hetes sz.(>, avagy szin s alak,
Jelezni Ot: hitvány salak,
Az ~.les elme itt botol,
Ha Ot kutatja, oly botor.

De meg nem döntik szándokod
Beteljesül akaratod,
Mind igaz lesz az szaporán,
Es nem későn, és nem korán,

Fáradtan sántít a nyomán:
A hivő sziv és a pogány,
Nem alakitják, ismerik,
Bilincsbe őt nem verhetik

Porrá lesznek tanácsaik,
Ledöntöd büszke váraik,
A te parancsod: teljesül,
Botor mind ki ellenszegül.

Óh milyszegény a gyatra ész !
Utána törni mily nehéz !
Nem használ semmi gyötrelem,
Megismerés mégsem terem.

Magad remény vagy- s nem
(remélsz,
Minden siró lélekben élsz,
Minden remény horgonya
(vagy
De el ném ér a sziv s az agy.

Csak müvei ismertetik,
És megsejteni enggdik :
Hogy egyedül O alkotó,
Mindenható, örök való ;

Mások a Te gondolatid,
Mint ami emberben lakik,
Nincs mérték, mi rádszabható,
Nem vagy te Kikutatható.

Hogy mindent Maga végezett,
Hogy semmiben sem tévedett,
Halott volt még a nagy világ,
De élt már akkor ős Atyánk.

Te legrejtetettebb rejtelem l
T e sejthetetlen sejtelem l
Világszövések fonala !
Hatalmasok hatalmasa!

S mert Ő semmiből alkotott :
"Mindenható" nevet kapott,
S mert müveiben bölcseség :
Nem véletlen a föld s az ég.
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Minden magas közt sudaras,
Titkoknak titka, s oly magas,
Hogy alélt mindan firtatás,
Oly törpe minden kutatás:

És mivel ma se pihen§,
Tudjuk: a világ ura 0,
És mivel élt minde n előtt :
Tudjuk, az élete örc~~5 s .

Nem töprengünk, nem kutatunk,
Hisz mi törpék, gyöngék va(gyunk)
Substancia ? realitás ?
Mit érhet minden ámítás?

Causalítás vagy quidditás.
Bölcseimi avagy hitviták
Nem illetik a Teremtőt,
Hisz Őbelőle eredők,

És ok? és cél? és mily anyag,
Nincs reája tapasztalat.
Testet Nála nem észlelünk,
Formát nem érzékelhetünk

Mindez öregszik és szünik
.:\lakban fogy és eltünik,
Esmindenmulík- csak T enem,
T e örökké élsz Istenem !

Budapest.

Dr. Kiss Arnold.

VEGYES.
Irodalmi hírek. Megjelent és beküldeteti: Benjehuda
Eliezer, 11,0:"1 Vol. I. II. III. 1-7, Berlin-Schöneberg 1908-1911
(Langenscheidtsche Verlagsbuchandlung.Egy-egy kötet árafűz
ve 20 már ka). -Krauss S. ,,r.:';!n.:J ,o:m1 ,,v,,.,,,;,, (K.l. ,,nv;, III. kötetéből). - TaglichtJ.,Juden und Judentum in der Darstellung
Werner Sombarts, Wien 1911.- Izra,~líta Családi Naptár IX.
évf. 5672 (1911-1912), szerkeszti Otvös Károly Budapest
VII. Dohány-u. 22. - Blau L. A zsidó házasságfelbontás és a zsidó válólevél története, I.. rész. Budapest
1911 (Az orsz. rabbiképző-intézet 1910111 Ertesitőjében) .Ugyanaz németül: Die jüdische Ehescheidung und der
jüdische Scheidebríef. Eine historisebe Untersuchung (Külön is Strassburg i. E. Karl J. ,Trübner) . - Bánóczi J.,
Orsz. Izr. Tanítóké~ző-intézet Ertesitője az LII. LIII. és
LIV. tanévrőL 190819, 1909!10 és 1910111. Budapest 1911.
- Ozar Yisrael. A Hebrew Encyclopedia, Vol. VI ed. J.
D. Eisenstein, Newyork 162 East Broadway 1911
(Ára
15 korona. Megrendelhető a nevezett kiadónál és minden
könyvk~reskedésben). - A "Dob" B. (álnév}, Das "Vav"
convers1vum vom Aufleben des Volkes Israel im Lande
seiner Urviiter. Berlin-Schőneberg 1911 (héber nyelven).Strack H. L., Pesahim. Der Mischnatraktat Passafest. , .
übersetzt un~ erlii.u!ert, L_eipzig 191 ~: - Schlesinger S ..
Pseud<?:~achJa "KJtab Maan.1 al-Nafsz ez. müvének psychologJa)a, Budapest 1911 (dJssz.), - Lebovits H. H. Két
alkalmi beszéd, Sátoraljaujhely 1911. - Horovitz s.' Die
St~Ilu!'lg des Aristoteles bzi den Juden des Mittel~lters.
Lezpzzg 1911 (Gustav Fock. Ára 50 fillér}. - Patai J
Magyar Zsidó Almanach, I. évf. Budapest 1911.-Fejes Á.
Az akaratszabads~g problémája, !Judapest 1911. -.,.- Kraus;
J., Juszuf AI-Basz1r ... MuchtaVJ XXX. fej. Tóbia ben Mózes héber f?rditásáv~ ~tb., B_udapest 1911 (dissz.).
·
,Izra~lita C:~a~ad1 Napt~r. Ez az ügyesen szerkesztett es szep~m k1alhtott Naptar a folyó évre is gazdag tartalommal Jelent meg. Megv~n benne minden a
·t
naptárban keresnek. Ezen felül érdekes irodalmi ~elléhl~t
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disziti, melynek tartalma : Ötvös Károly : T estvéri szózat
(vers). Az év krónikája (23 képpel). Grosszmann Zs.: Löw
Lipót. Kiss A. : Philó. Neumann Ede : Philippsan I".aios.
Barlanglakó zsidók (6 képpel). A Naptár kapható Otvös
Károly szerkesztőnél (Budapest VII Dohány-utca 22) és
minden könyvkereskedésben.
Terméken~ség. Dr. Albrecht Wirth. Die Entscheídung
über Marokko. Stuttgart 1911. Arthur Dolge. 8° 56. (1 .Mk.).
"Das KlimaNordafríkas ist der Volkskraft und der natűr
lichen V errnehrong ganz besonders günstig. .Man weiss
von Massinissa, dass er vierundneunzig)ahng noch einen
echten Sohn gehabt hat. .Man weiss nicht minder von
Mulay Ismail, dass er zwölthundert Kinder zeugte. Darüber berichten namlich die Register der Juden von Mekine~. Die Kammerk~echte ?es .Scherifet;t waren verpflichtet,
he1 der Geburt emer kaiserlichen Pnnzessin einen Goldring und bei der eines Prinzen ein juwelenbesetztes Schwert
zu stiften. Die so haufig Gekrankten haben sorgsame
Register über die erzwungenen Spenden angelegt. und
diese Register sind uns erhalten". - A velünk közölt
ezen a~t~alis fü~et~ől folyóiratunk keretébe valót egyebet
a fenrudezett eleg erdekes soroknál nem találtunk. (V. E.)
~roszo~szág ~sa külföldi zsidók. Az Egyesült Allamok
kor~anya tob b ~1kertelen fe]szólalás után erélyes lépésre
hataro~~a el ma~at qrosz.or~zag azon eljárása ellen, hogy
az Uruo kereszteny es zs1do alattvalói közt különbséget
t~sz oros~ t~rületre való l~pésükkor : felbontotta az 1~32
ota fen?allo ker~sk~~elm1 szerződést. Remélhető, hogy
most n:a~ a~ europal all~ok sem fo~ják csendesen tűrni
ezt a r.eg1 sere~met, e~yenJ?g~ polgáraiknak egy idegen hatalom altal valo osztályazasat
. Dr. Perls A~~ pécsi főrabbit a király a Ferencz
J~nsef ~~nd l~vag)ava _nevezte ~ és a rendjelt a főispán
fenyes unnepely kereteben nyuJtotta át a 1·eles f · fi
k
dt
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TÁRSADALOM
A MAGYAR ZSIDÓSÁG KIBÉKÜLÉSE
Épp 21 eszfend~je, hogy. fe~ti c~iJ?J?el Za.dok K~h?,
Franciaország főrabhiJa, az UJkon zs1dosag ~gy1k legkiv.alóbb vezére, nagy jótevője és ált~lánosan tisztelt alél:kJ~,
folyóiratunkban magvas szózatot mtézett a magyar zsidosághoz. Tette ezt azon alkalomból, hogy az Ors.zág~s Ir~
da szintén folyóiratunkban közzétett, a pozsonyi fo~abbi
hoz intézett nyilt levélben békejobbot kínált a hazai <?rthodox pártnak és egyebek közt azt mondotta :"Egesz
őszinteséggel beismerjük, hogy örömün_kre ~zolgáln.c;, ha
a:z összemüködés felekezetünk egyébb erdekeznek elomozdítására, és különösen a törvényesen bevett felekezeteket megillető jogoknak kivivására is biztositható lenne.
Nem gondolunk holmi titkos tanácskozásokra, ezé/okra,
vagy az érdemnek ez ügyben részünkre való lefoglalására. Adjunk számot mindenről a nyilvánosságnak." (1891.
évf., 9. lap). Ezt a .,kezdeményezést" a minden nemes
ügyért buzgó aranytiszta jellemű Grand Rabhin örömmel
üdvözölte és hivatkozva arra, hogy a magyar zsidóságban
beállott szakadás felett már régebben fejezte ki sajnálkozását, a következőket mondta :
"Mint a szomoru tapasztalat mutatja, ezen szakadás által
a magyar zsidóság az állami kormányzathoz és a többi vallásre/ekezethez való viszonyaiban megbénitva, sőt legfontosabb és
legbecsesebb érdekeiben is fenyegetve van. Szerelett felekezetünknek általában és a magyar zsidóságnak, a me/y oly előke/ö
maltra tekint vissm és a mely kebelében annyi kiváló szellemet
számlál, .. kiilö1~ösen odaadó hivei csak teljes szivből helyeselhetik
azt a kozeledest, a mely csakhanzar a jelenb~n az erő biztositékává és a jövő védvárává válhatik. Kétséget nem szenved
h?.J!Y Magyarorszá!f~n ur;y n;int nzindenhol, mindig és minde~
korben lesznek eltero velemenyek és elvi összeütközés~k. Nem
le_het ví!ni,_ hogy egy nagy inte!lige~lczia annyi meg annyi vallasos kerdest ugyanazon szempontboi tekintsen. Azonban ezen
rendszeri~t nem _is a lényegre vonatx.ozó nézeteltérések fölött
messze ktemelkedtk a zsidóságnak magasabb érdeke, mely mez-
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követeli az összes zsidó szivck közeledésit és az összes jóakaratok egyesítését ......... Hon ó!zajtom, lwgy magyarországi
hitsorsasaink és összes szellemi vezéreik egyesüljenek azon tudatban és belátcísbarz, hogy az oly r~f? megzavart egység helyreállitása elodázizatat/an sziikséget képez" (ugyanott 75-76).
Azóta két évtized folyt le, mely idő alatt ujabb kísérletek tétettek, de eredménnyel nem jártak. Az egyesülés égető szüksége azonban minden hiábavaló kisérlet mellett fennáll ma is, sőt égetőbb, mint valaha volt. A lefolyt
idő alatt az állam törvénybe iktatta egy részét annak, minek
kivivása czéljából az ,,orthodox" párt összemüködésre lett
felkérve az állam recipiálta az izr. felekezetet De "a bevett
felekezetet megillető jogok" ma sincsenek meg. Hogy ezek a jogok mily becsesek, azokról a zsidó község ek a nem rég letünt
években keserves tapasztalatok árán győző dtek meg. Az
adminisztráczió bajain kivül az állam interconfessionális
rendezésénél felekezetünket sulyos kudarcok érték A mig
az állam a felekezeteket magukra hagyta, a szervezetlenség hátrányai kevésbbé voltak érezhetők, mint ma, midőn az állam az uralkodó felekezeteket soha nem várt
anyagi támogatásban részesíti. Felekezetünk ma a többi
felekezettel szemben- a gyakorlati állapotot, nem az elméletet tekintve - sokkal kedvezőtlenebb helyzetben van,
mint volt akár a recepczió előtt. Ha mindehhez még hoz ·
závesszük, hogy a hazai zsidóság sociális nyomás alatt
szenved, megértjük, hogy az egyesülésre, a tömörülésre
való vágy benne ma erősebb, mint az utolsó félszázadban
bármikor volt.
Ez a vágy lüktetett ama nagy gyülekezetben, a mely
250 község kiküldöttjeként február hó 20-án értekezletre
sereglett össze. A pártkeretek széttörtek : kongresszusi,
statusquo és orthodox hitközségek jöttek össze, hogy dokumentálják egységüket. Más nem hozta össze, mert a
községek küldötteiket tisztán az egység jegyében választották meg. A gyülésnek az egység eszméje adta meg a
jelleget és a nagy lelkesedést szintén ez váltotta ki a községekből és delegátusokból egyaránt. Jól ítéltük meg a
hazai zsidóság lelkületét, midön 1911 elején Statisztika és
Auton?mia". 7z .. c~ik~ünkben hangsulyoztuk, ·;,hogy a felekezet )ava m~nh erzek az .or~h . párt~an is él. Kétségtelen,
h?gy az e.gys~ges .autonomta 1:ant szmtén azt a magatar•
tast tanus1tana, mmt az egyseges reczepczió iránt : nemcsa~ me.gnyugodna b~IJ?e, h~nem élvezné előnyeit. Ellenzi,
a m1g nmcs, felhasznalJa - Jól teszi _ mihel t
Az aut?nómiát a ~azaí zsidóság zöme nagy lelk:~~dé~s~Í
fogadna, az ellenzes
·
. to"megekn e1 sem ve t ne
. k azAorthodox
nagyo bb h ull amo at.
z mtelhgens elemek az áldatlan
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harczot végleg megunták, miután egy emberöltő szomorú
tapasztalatai mindenkit meggyőztek arról, hogy a testvérharcz csak a zsidóság ellenségeinek roaimára hajtja a vizet." Felsoroltuk azokat a bíztató jelenségeket, melyek
azt mutatják, hogy a magyar zsidóságban meg van az
együttérzés és nem sokkal később (1911 április) más öszszefüggésben rámutattunk a hazai orthodox nép konkludens cselekményeire és következetes viselkedésére, melyek
azt bizonyítják, hogy a kétfelekezetiség tekintetében nincs
pártpolitikusai alláspontján. A hazai zsidóság életének beható megfigyelése azt mutatja, hogy a zsidó közönség zöme a pártharcztól távol áll és épp ezért a kibékülést erre
az alapra kell fektetni. Szilárd alap, melyre épiteni lehet.
A megboldogult franczia főrabbi, ki egy emberöltőn át
mély politikai belátással kormányozta a franczia zsidó gyülekezeteket, a távolból is jól ítélte meg a hazai zsidóság
helyzetét - mindaz, a mit a szakadás káros következményeiről mondott, fokozott mértékben áll ma, mint két évtized előtt. Tanácsában első helyen az "összes hitsorsok
egyetértésére" vetette a fősúlyt.
Ugyanezért nem helyeselhetjük azt, hogy a kibékülés
alapjául a zsidó nép együttérzése helyett theológiai vitatkozások szolgáljanak. Nemcsak hazánkban, hanem mélyebb
és szélesebb rétegekre kiterjedő kulturával biró országokqan is, az egyének gondolkozása nagyon elüt egymástól.
All ez egész községekről is. Ha arról volna szó, hogy az
eddig külön községekben tömörultek egy községet alkossanak, akkor helyén volna az a kérdés, hogy mikép renkedjenek be ezentúl együtt. Ez az út, mint nem a kongresszus
utáni,. _hane~ már a kongresszus előtti időszak is mutatja,
nem 1arhato. A modern kulturával járó individualizmus az
ily m;üformálást ~e.het~tlenn~ teszi. Nem az egyéni kivánság?k.bol, hanem real1s tenyekbol kell kiindulni. Mindazokban a
ktserletekh,e~, m~lyek a hazai pártok együttműködésének
n;t.egteremtesere ,tranyultk, az egyéni és községi szabadság
hsztelet?en. tartasa képezte a vezérgondolatoL Ez nem is
le.~et maskep oly _korb.an, amely minden téren szabadságot
kovetel.. Puszt~ tenykep, nen;t. s~emrehányáskép, mondjuk,
~.og~ az mtran~I~ens ~rthodoXIa Is a tolerari posse álláspontJan all. Nem 1doszeru ennek a kérdésnek a beható t gl
lása, u~yanezért csak ismételjük azt, amit más alkaim~~
mal, a Jele~ mozgalom megindulása előtt emlitett.. k h g
az ortlzodoxw cserepekre törne az a nap a 'melyerz unS, lcho Y
· Jza;'tana.· A szombat megliga'lo't't
'
ll
Aru d zt vegre
.a f.am1av
. , an
al
· az excornmunicatióból ped 'g Pk'l · m
k ellene SUJ't ama,
...
1
· t".or.t'e~e t'l erze
· 'kre és egyházpolitikaibelátásra
I sem JOnne
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mínl a középkori zsidóságot. De nem ez a fődolog, hanem
az, hogy a hazai zsidó községek, az egy párton belüliek
is, számos tekintetben különböznek egymástóL Igy van ez
nlinden ország zsidóságánál és igy van ez más felekezeteknél is, ha tetszik, politikai pártnál is, a nélkül hogy ez
a kifelé való egységet alterálná. A legszembeötlőbb jelenségre utalunk : máskép néz ki a szombat Pozsonyban és
máskép Mármarosban. A különbségek, melyek valamennyi
párt kebelében fennállanak, vastag könyvbe sem férnének
be. Ime egy közérthető példa. Az elmult iskolaév elején az
orthodox hivatalos lap vezető ember tollából czikket közölt, a mely a szülőket óva intette attól, hogy fiaikat a
gymnasiumba irassák be. Tényleg vannak nagy számban
orthodoxok, akik igy gondolkoznak és igy cselekszenek
Dc még nagyobb számban vannak azok, a kik fiaikat
mégis gymnasiumba járatják Vannak olyanok, kik csak
a polgári iskoláztatást tartják megengedettnek, de viszont
vannak olyanok, kik ezt is tilosnak tartják. Mindezt természetesen vallási alapon. Nem kritizáljuk sem az egyik
sem a másik irányt, csupán regisztráljuk annak illusztrálására, hogy mikép fest az egységes párt a gyakorlatban. Felhozhatnánk példákat a másik két párt kebeléből
is, de ez fölösleges, először, mert ezek sohasem állitották
az ellenkezőt és másodszor, mert a különbségekből nem
vontak le semmiféle következtetéseket ,.Annyi intelligenczia nem érthet egyet minden vallási kérdésben" . De tovább megyünk - a zsidó küzségek a középkorban sem voltak
egyformák, dc azért a köz javára egyiitt miiködtek. Kellő kritikát gyakoroltak egymás felett - a zsidó kritikus nép
volt már a pusztában való vándorláskor de el nem
szakadtak egymástól. De azért azt, hogy az egyik község
bele beszéljen a másik község ügyeibe, nem türték volna.
A zsidóság kongregationális (gyülekezeteken felépül r) felekezeL A községi autonómiát a multban sem bántották,
ma sem szabad bánta11i.
Régi kérdés, hogy vannak-e a zsidóságnak dogmái
és ha vannak, melyek azok ? Szép kötetre teriedne az
époly érdekes, mínt nehéz probléma története. Ebben a
müben sok autorról volna szó, de Káró József neve nem
fordulna benne elő. Nem volt dogmatikus. Különös látvány
tehát, ha a jelen mozgalom körül folyó sajtábeli , eszmecserében" intra et extra muros a Sulchan Aruch e~legeté
sével bizonyitják egymásnak a .,hithüséget", illetve az
eretnekséget. Középkori le,·egő. Mikor dogmákkal birt és
biró nem zsidó felekezet legmüveltebb köre már régóta
a ,.,~eine J?o.&matik" jelszót hangoztatja, akkor az ad hoc
zstdo theologta dogmázik Ismételjük régebbi kérdésünket
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melyet a dogmatikus különbséget .. hango~~kat~khoz intézt"nk . mi a dogma és melyek az o dogmru . . . l .
u A. h l
h't" nem zsidó fán termett kJtete es nem
" e yes 1
·
'd·
· t kat megtemia dogma volt az, a mely a hazai ~si o P.ar o
remtette . a szétvált községek nem IS tudtak, ~C?.gy ez
da S~kféle okból könnyelműen mentek szeJ)el abb~
~skorban, a melyben az . antisemítizmus nem letezett l e~
.. "k biztonságban ringattak magukat. A kultur.a, a me.y
b~l évszázadokig ki voltak zárva, sulyos meg~azko~tata? ·
1 · · t a külső és belső életen termeszetszeruen v':ltoza~~k!~r idézett elő. De 100 esztendő nem tépbette szet a~t
a köteléket, melyet 3000 esztendő teremte!t . m~g, mas
szóval: nem szakította s.zét a fel~k~z.et . e?yseget es
szüntette meg a zsidó h1vek testven erzeset. ~z az egyt .
érzés az, a me/y a hazai zsidóságot együt tartja, nem ped1g
jelszó vagy formula.
. ..
.
E' k 1 t h
Mindezek alapján helyeselJuk az Orszag.os rte ez e . ~tározati javaslatának 3. pontját, a .m~~y •;figyel~~~el _kiv~
lenm az ídőközi alakulatokra, a hitkozsegek . os1 mtez.menyeinek fentartására és me?óyására, v.alammt az e te~:n
fefmerült aggodalmak eloszlat.asara .?ly~epen,, hogy. a. kkepitendő önkormányzat keretem belul J~gh~t~~yo~ mte~ edések biztosítsák a bármely árnyalatbeli h~~kozs:.ge~ _alt?-1
ft~ntartott intézmények és hagyományok hu m~gorzeset es
ápolását", de nem helyeseljük azt a kommen~~rt, m.elyet
ehhez némelyek füztek. Ezen ~öles pont alapJru; a part.ok
megérthetik egymást és meg IS egyezhetnek mmden maglyatűz világossága nélkül. ~ s~ent háborukat a legsze~t
ségtelenebb fegyverekkel v1sehk. Nem szabad egy partot sem elteperni, sem valamely irányt elny?mm; A
testvéri szeretetben me6indult mozgalomnak altalanos
megnyugvásra és az összf~lekezet javára kell az egységes
autonómiát megszerezni.
Folyóiratunk fennállása, 29 esztendő óta, ez.t
~~
egységes autonómiát sürgeti. Felekezetünk legjobbJai
ezt az ügyet állandóan napirenden tartották, minden oldalról megvilágitották Dr. Simon József és dr. Mezey Ferencz
az autonómiára vonatkozó tanulmányai és czikkei, melyek
e helyen napvilágot láttak, felölelik mindazon eszméket,
melyekre autonómiánk ma is mint szilárcl alapra felépíthető. Miután a vezérekkel való megegyezésre történt kisérletek meddők maradtak, a zsidó vallás hiveinek össze~é
gére való appellálást tartottuk és tartjuk célra vezetőnek.
Ma is csak azt mondhatjuk, a mit utoljára épp e~y év
előtt mondtunk erről a kérdésről ugyanezen a helyen :
"A zsidóságot az utolsó két évtizedben ezer esztendő óta a legkinosabb csalódás érte ; a halottnak vélt val-
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vagy több felekezetre nem bontható.
2. Ebből folyólag elhatározza, hogy ez alapon még
az év folyamán az ország fővárosában a hazai izr. hitközségek kiküldötteiből álló országos nagygyűlés tartassék,
amelynek feladata legyen, hogy amintegy négy évtized óta
egyenetlenségben és . széttagoltság~~n szenvedő s e.z ~kb?l
fejlődésében megbérutott felekezetunkben az egyetertes es
béke helyreállítására irányuló minden intézkedést tegyen
meg, hogy ily módon a bevett izr. vallásfelekezetnek az
ország törvé nyeí szerint őt megillető önkormányzat (autonómia) egységes alapon biztosittassék.
3. Az országos értekezlet eme határozatainak végrehajtása céljából a mai napon választandó országos bizottságat küld ki, melynek hivatása lesz, hogy a naggyúlést
szervezze és egybehívja, napirendjét megállapitsa és öszszes előkészítési munkálatainál figyelemmel legyen az idő
közí alakulatokra ,a hítközségek ősi intézményeinek fentartására és megóvására, valamint az e téren felmerült aggodalmak eloszlatására olyképen, hogy a kiépitendő önkormányzat keretein belül joghatályos intézkedések biztosítsák a bármely árnyalatbeli hitközségek által fentartott intézmények és hagyományok hű megőrzését és ápolását.
4. Tegyen továbbá ezen hízottság az országos nagygyülésnek alkalmas javaslatokat a rabbik és hitközségi
tisztviselők jogállásának biztositása - valamint számukra
országos nyugdíjintézmény létesitése érdekében.
5. Az értekezlet elvárja, hogy minden igaz és elfogulatlan vallástárs, pártoskodást és haragot félre téve, legjobb belátása és tudása szerint az egységes magyar zsidóság részére kivivandó egységes autonómia érdekében tőle
telhetőleg közreműködik !

~ás és fajgyülölet kikeit sirjából és

időnként a középkort
ts megszégyenitő orgiákat ült. Felvilágosodás és humanizmus, az európai népek legkiválóbb szellemei és kemény
kultármunkájának nemes gyümölcsei, mintha egy fuvallatra porba hullottak volna. A zsidóság az általános emberszeretet rövid álmából keserű valóságra ébredt, fájdalmasan tapasztalva, hogy együttes erői sem elt!gendők arra,
hogy hittestvérein a bestiális üldözés ütötte sebeket bekötözzék. Ebben a veszedelmes helyzetben a civilizált
zsidók közt elült minden belső vihar és nincs kétség, hogy
a magyar zsidóság zöme hasonlóan gondolkozik és hogy
a testvéri együttérzés az ő szivében is hatalmasabban
lüktet, annál inkább, mert hazánkban is felekezeti és társadalmi kudarcokat szenvedett el, melyeknek okozója
részben a belső egyenetlenség. Felekezetünk helvzete ma,
midön az állam az uralkodó felekezeteket hathatós pártfogásába vette, százszorta kedvezőtlenebb, mínt negyven
év előtt, mely időszak viszálykodásaira néhány rövidlátó
mint valami diadalra és nemes tettre hivatkozik. A testvérháború ideje lejárt és a magyar zsidóság a testvéri béke mellett fog dönteni, ha megnyilatkozásra alkalma lesz.
Ezt az alkalmat meg kell neki adni. Döntsön az egész magyar zsidóság, az egyetlen ílletékes forum, hogy egy vagy
két zsidóságot ismer-e ? Mi nyugodtan nézünk a plebisciium elé. Ma tisztán ez az egy kérdés dominál. Az orthodoxok és kongresszisták saját külön szervezetükben teljesen önállóan rendezkedhetnek be, csupán az államhoz való
viszonyban kell az egységnek megmaradnía. A szakadás
helyét az irányok foglalják el. Mi az, ami ily tiszta és becsületes megegyezésnek útját állja ? A zsidó nép, melyet
létében támad a maclern gyűlölet, bizonyára nem. A negyven éves viszály tanulságai nem a szakadás, hanem éppen
a békés megegyezés alapja. Annyi balsors után mi bizunk
a magyar zsidóság józanságában és testvéri hűségében."

TÁRSADALMI SZEMLE
Dr. Eaeher Vilmost, az orsz. rabbiképző-intézet tanári karának elnökét, ő felsége ezen intézet igazgatójává nevezte
ki: HogY. a ~ir~lyi kegX mily férfiut ért, nem kell e helyen
feJtegetm, nuutan folymratunkban Bacher Vilmos életét és
mük?dését (1910. év.i januári. füzet és külön könyv is) erre. h~vatot.tak "?ehatoan és htven ecsetelték Még nem volt
zstdo tudos, kmek a tudományos világ felekezeti különbség nélkül oly. k~szsé~esen és oly egyértelműen nyujtotta ":olna. a pa~mat, ~mnt Eaeher Vilmosnak. Tanítványai
ped1g, ktk~t mmd ~z1_v~b~ zárt,.val?s.~gos rajongással csüggn:k. fenkolt szemelytsegen. U1 ~oségében jogai emelkedesevel nagyobb erot nyert az mtézet emelésére, a nú

AZ 1912, FEBRUÁR 20-ikán TARTOTT ORSZÁGOS IZRAELITA ÉRTEKEZLET HATÁROZATI JAVASLATA
. l. A ~udapesten 1912. évi február hó 20-án az orszag 250 hitközség kiküldötteinek részvétele mellett meg~artott ~rszágos értekezlet egyértelműleg vallja, hogy az
t.zr.. vallasfelekezet, az abban kialakult ki.ilönböző pártok
e~ a:nyalat<;>k .ellenére, közös története, ősi hite és a hazai
to~v~nyek es Jogs~olgált.atás, valamint a földkerekén élő
z~tdos~g felekezett életéből vett tanuságolt szerint : egyseges es oszthatatlan, mely senki által és semmi eimen két
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biztosan sikerülni is fog neki. Örömünkre szolgál, hogy ez
alkalommal azt a férfiut is említhetjük e helyen, kinek neve Eaehernek ióazgatóYá kínevezésével kapcsolatban áll.
Dr. Balassa Jstvdn ez. oszt álytanácsos, ki a vezérlő bizottség javaslatára az intézet, szer ve ~eti szabályzatát ker~s~
tül Yitte osztálytanácsossa lett kmevezv~. E nagy quahlasokkal ~egáldott igazságos férfiúnál, mint ~inden rábízott
üóy az orszá óos rabbiképző-intézet is a leg] obb kezekben
"~: Rövid id~jű vezetése alatt máris megkeZdte az intézet emelését és beírta nevét az intézet történetébe.
Csendben nyilt meg február hó végén az Országos
Magyar lrzaelita közmüvelődési Egyesület könyvtá~a, az
első nyilvános zsidó könyvtár Magyarországon. Juhusban
lesz csak öt esztendeje, hogy "Zsidó Könyvtár" czimű vezérczikkünkben ezt az eszmét először és azóta többször
ajánlottuk megvalósitásra és ma az ott kifejtejtett irányelvek szerint fel van állítva. Nagy kulturtényező, a melynek
hatásaminden tekintetben áldásos lesz. Az O MIKE megértette a kor szavát és anyagi erejéhez mérve, nagy áldozatokkal
megteremtette ezt a kultura terjesztésére hivatott nagyjelentőségű intézményt. Nagy hála illeti meg érte nemcsak
felekezetünk, hanem minden kulturbarát részéről.

Az "Országos Értekezlet" , a mely a fent közölt határozati javaslatot egyhangulag elfogadta, február 20-án
Székely Ferencz udv. tanácsos elnöklete alatt tartatott
meg. Az elnöki megnyitó nagy hatást tett. A hat. javaslatot dr. Klein Adolf, szabadkai hitközségi elnök, a mozgalom megindítója terjesztette elő nagy beszéd kiséretében,
melyben a vígasztalan állapotokat ecsetelte és az autonornia szükségességét bizonyította. Dr. Bakonyi Samu orsz.
képviselö a magyar törvényekből bizonyitotta az izr. felekezet egységét. A beszédek, az ezután következők is, nagy
lelkesedést keltettek a mintegy 600 tagból álló gyülekezetben. A tanácskozás mindvégig méltóan folyt le és szép
tanuságot tett a magyar zsidóság intelligencziája és mű
Yeltsége mellett. A határozat kimondása után 100 tagu
végrehajtó bizottságat választottak, melyben a magyar
zsidóság össz,es árnyalatai képviselve vannak. A gyűlést
dr. Schnitzer Armin komáromi főrabbi, a gyűlés egyik elnöke, szép irnáYal zárta be. Térszűke miatt ez alkalommal
a gyűlésről nagy sajnálatunkra többet nem közölhetünk

TUDOMÁNY
A RÉGI MAGYARORSZÁG ZSIDÓSAGA
(Folyta tás)

1796. október 18 án elrendeli a helytartóság, ~-o~y. ~
·d · k t sorozzák be s ne fogadjanak ·el katonakiallitast
zst o a
..
h t · ·,.. k t
díjat 1 ) ' és pótlólag október 31.-én ut~slt]a a
a os~.so a ,
hogy erőszakkal csak csavargókat fogjanak . ka~on~l oszolgálatra 2 ) A következő évben a pestmegyet ali~pan, ]~len
ti az alberti irsai községről, hogy "az Ellenseg eletb_en
kellő Megyebeh Nemesség Fegyverke~ésének célj.~t s. elő~
menetelét Holnaponként Nyolcz Formtokkal elosegellem
kívánta és fogadta." Egy ilyen hivatalos átiratból az abonyi
hitközségről is megtudjuk, hogy "a Felséges Fejedelem és
a Magyar Hazának választhatattanul öszvekapcsolt állandó boldogságok fentartására svédelmére az ellenség eleiben
kelő Megyebelí Nemesség fegyverkezésének célját s elő
menetelét száz Rh. forintokkal, esztendőnkint pedig 200
Rh. · forintokkal elősegélleni kivánta" 3).
E rendeletek ismétlődnek 1800- ban. A február 4·.ik i
rendelet arról szól, hogy a létszám kiegészítése céljából
a zsidókat is be fogják sorozni s a hatóságok kötelességé
vé tétetik az erre való készitilés 4.) A rendelet szerint
ez a toborzás a magyar hadsereg hirére és dicsőségére
való tekintetből csak minél kisebb mértékben szaritkozzék a zsidókra. A hatóságok buzgalma azonban annyira
terjedt, hogy a vásárokra járó zsidókat is lefogták A
helytartóság ezt eltiltja a közérdek és a kereskedelem ér1
)
Circulare , 22750. judaicae quoque Natio nis Individua duranto
praese nti Bello pro Militia sive ad arma sive ad rem vccturariam acceptentur quin ulla pecuniaria reluitio pro personis ipso rum locum habere
possit
' ) Circulare 23913 . ne judaei, dempti:> vag abundis ... . vi ad Militiam statuantur.
' ) Sz. VIli. fi32. 1., Vajda , A zsidók története Ab o nyban Hí I.
') Circulare 2112 265! ... ut occasio ne me dernae Tyronum co nductionis Judaicae quoque Nationis Individua . . . in quantum id o nea fuerint
per reespectiva Collectacula ad Militiam acceptari valeant
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dekében. 1) A május 6.-i rendelet úgy intézkedik , hogy a
hatóságok állapítsák meg a zsidó előljárók segitségével a
Yérad óban való részesedést, de jogában áll mindenkinek
a személyes szalgálatot megváltani azzal, hogy egy másikat állit maga helyett és viseli kö ltségeit. 2 ) A hadi célokra adakozók között ez évb en Zombor város zsidósága
100 frttal, a szatmármegyei zsidóság 1000 frttal s a márama
rosi 400 frttal, a. miskolci pedig 50 frttal szerepel. 8 )
Az 1802. országgyűlés úgy határoz, hogy egyelőre
fel vannak mentve a személyes szolgálattétel alól, de háború esetén behivh at ók. A kat onai jutalék megállapitása
célj áb ól ő ssze kell írni a 17 és 40 év közötti zsidókat. 4 )
Ugyanebben az évben Schőnwald Péter pesti zsidó
nyilvános köszönetet nyer, mert 21 mázsa buzalisztet ajánlott fel a katonáknak, a kik a nagy drágaság miatt ritkán
laktak jól.
1806-ban Guggenthal tábornok megdicséri hívatalosan
az óbudai hitközséget, hogy a katonaság részére nagy
mennyiségű fehérneműi ingyen szállított. Pest zsidósága a
háború ta , tamára évnegyedenként 600 frtot ajánl föl. Votzassík Jakab hitközségi tag pedig 126 mérő árpát adományoz 5)
Az 1808 iki országgyűlés a hadseregbe való soroztatásukat sürgeti. Ugylátszik, hogy végre is hajtották a határozatot. A komárommegyeí zsidóság 1809-ben panaszos
' ) Circulare 3569 sz. "cum ratio ipsius Commercii et Nundinar_um
publicarum , ad quas iidem Judaei proficisci elebent cxposcat, ne ex Jmpedita Judaeorum commea tione noxiae et in publicum quoque redur.da
turae sequelae generent"
' ) Circulare 11 32 sz.
•) Verrinigte P. O. z. ! 800 évf. 1229 és 1203, 1801 évf. 321 l.
') A 1808 dik es ztendőben . .. . rendeltetr tt Magyarország gyülésének irása (Acta Comiliarum 1808) 194 l. és 261 l "Ut Judaei quoque habila ralione populationis loci, cujus partem constituunt, per concernentem
Jurisdictionem repartiendi et medio Communitatum Judaicarum e suis
statuendi ad oblatum Tyronum numerum recipiantur"
•) Vereinigte P .-0 1802. 34 sz, !SOH, 2, 38. 394 l. E helyekre Mandl
Bernát tanár úr hívta föl figyelmemet s nagyszámu adataiból egynehányat
rendelkezésemre bocsátott. Ar. ő megjegyzéseit (M) -el fogom jelezni a
továbbiakban
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felíratában megemlíti, hogy a megye területén lakó háromszáztíz családtól husz ujoncz kiállítását köv etelik, holott
két évvel ezelőtt csak hatot soroztak be. Ebbéil az alkalomból megtudjuk, hogy a katonasághoz való hozzájárulás
aránya egy néhány megyében a kö vetkező volt :
1807-ben a pestmegyei zsidóság részéről 24 katona,
1809-ben 20
részéről 42
" a nyitramegyei
1809-ben 35
részéről 12
" veszprémrnegyei
1809-ben 9
" a mosonmegyei
részéről 6
1
)
1809-benAbony 1805-ben két katonát szerelt fel, 1809-ben hármat 2) de 1810-ben ujra száz forintot adományozott. Biharmegye 1808-ban két katonát szállított. Hogy nemcsak
a legszegényebbek voltak katonák, mutatja a komárommegyeiek folyamodványa Mózes D. nevü, az Alvinci regimentben szolgáló katona érdekében, melyben felmentését
kérik, mert öreg apja vezetése mellett az üzlete tönkremegy.
A Napoleon elleni nemesi felkelésben a zemplén
megyei közegek "igen használhatóknak" sőt "nélkülözhetetleneknek" tartják ac adjusztálásnál, az alimentácziónál
és a lószállitásnál a zsidókat. Ilyen elismerésben bizonyára másutt is részesültek. A háboruba induló csapatokban.
szolgáló zsidók Moóron átvonulván' hathatós támogatást
nyertek ottani hittestvéreik részéről. : )
A komáromi várnál elfoglalt katonák javára a komáromi zsidók 500. a pozsonyiak 803, az óbudaiak 1300, az ahonyiak 100, az izsákiak 25 frtot adományoznak Pestnek megtűrt zsidósága egyszerre kétfelé adakozik : a komáromi katonáknak 1200 frtot ad, a pesti polgárőrség szervezésére 1000
frtot (M)
1

') Sz. X. 499
' ) Sz. XI. 504
") Sz. XXVII. 232, Goldbergcr, Ad;;~lékok Zemplénv. m. történetéhez
XVIII k, Büchler, A moóri ellevra 7 l.
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A francia háborúk vége felé általános gyűjtést rendeztek a hadi költségekhez való hozzájárulásra. 1813-ban
tatai biró felszólítja a város zsidóságát adakozásra. Ugyanekkor a Pesten lakó zsidók hat katonát állitanak 1)
1814-ben a szerb háborgások miatt 26 zsidó család Zimonyba
menekül s az oltalmat úgy hálálják meg, hogy 130 frtot
ajánla föl hadi célra. 2 )
Napoleon legyőzetése után a sebesült katonák támogatására gyűjtést inditottak
Ö Buda községe 320
frtot, Berkovits Márkus és Hirsch 60 frtot, Hirsch Jónás pesti
kereskedő 150 frtot, az aradi hitközség 50 frtot adományozott.
Mikor a pesti császárnapokra készülődött a lakosság, ÖBuda 2000 frtot adott a harcképtelenek számára s az ünnepség napján négy invalidus tisztet, 100 egyéb katonát
legpompásabban megvendégelt, minden invalidus altiszt két
forintot s minden harcképtelen közlegény egy forintnyi
adományt kapott 3 )
A harcokban kitüntetteket is megjutalmazta Ö Buda.
Az aranyérmet nyert katonákat 30, az ezüst érmet nyerteket 20 és a pénzbeli kitüntetésben részesülteket 15 frttal
ajándékozta meg 4 )
A következő időkben a kérdés veszitett az idősze
rűségéből egészen a szabadságharczig, mely az emlitet1
apró-cseprő rendeleteket és intézkedéseket történeti reminiscenciákká fokozta le.

dók a társadalomból való kizáratásuk következtében a
kereskedelem legfőbb képviselői voltak 1)
Hogy a társadalomból kizártak osztályát közgazdasá
gi tényezőnek tartja, ez oly elfogulatlanságra vall. mely az
akkori időkben vajmi ritka lehetett. Mert ha csupán a törvényhatóságok rendeletein, a városok statutumain át látnók
a zsidókat, akkor azt kellene hinnünk, hogy nem játszottak nagyobb szerepet a cigányoknáL Wagenseil, a tudós
altdorfi tanár, ki "balga tudományos apparatussal" akarja a
cigányokat azonositani az izraelita tíz törzs számüzöttjéveP)
gyönyörrel olvashatta volna a határozatokat, melyek egyszerre vonatkoznak a cigányokra és a zsidókra.A XVII század
végén Sopronmegye kiüzi a zsidókat s a czigányokkal is ezt
szándékozik tenni. 8) 1673-ban Szt. György a zsidókra és a
cigányokra egyszerre vet ki adót, épúgy 1688-ban
Győr. Lipót Buda városának, Ill Károly pedig Szegednek tetszésére bízza, a város privilégiumát megerősítvén, hogy zsidókat és cigányokat megakarnak-e
tűrni vagy nem. Jobb társaságba helyezi öket II Rákóczi Ferenc mikor drendeli, hogy "sem az Török sem az
sidó az Bánnya városokra ne admittaltassanak" 4 )
Esztergom városa, hol már századok laktak zsidók
1713-ban eltiltja mind a két fajt a város területé~
re való lépéstől
Ugyanebben az évben Mosonmegye pestis miatt megtiltja a cigányoknak és a zsidóknak a városban való házalást ~) Köszeg városa 1716-ban
egyszerre eltiltja nekik dohányzást 6) Igy tehát nem csoda, hogy még a XIX század elején egy angol utazó Gal-
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IV
A ZSIDÓK A TÁRSADALOMBAN
"Magyarország parlagon heverő gazdaságáról'' értekezik egy főuri szakiró a XVIII század végén s a gazdasági
pangás okát a kereskedelem hanyatlásában látja és a . természetadta gazdagság értékesitésének legfőbb eszközéül
a kereskedelem felvirágoztatását jelöli meg. A hazai kereskedelem multjára vissza- pillantva azt látja, hogy a zsi1
)

Vereinigte P. O. Z. !814 évf. 21 l.

') u. a. 10.30 l.
•) u. a. 71 és 57fl l.
•) u. a. lfl16 évf. U szám
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.
') Szapáry, Der unthatige Reichthum Hungarns, Nürnberg 1784 Az
egeszre vona tkozólag l. Büchler, A zsidók története Budapcsten 175 J k 0...
' •
270-298 332, l, s köv.
s
:) Allgemeine ~ei~ung des Judentums 1911 évf. 91 J. s köv.
,,. .. )_ A magyar torvenyhatóságok jogszabályainak gyüjteménye ö•szegyujtot;ek ~r. Kol~zsvári és dr Óvári (ezcntul K. Ö.) V k 1 r. 320 1,
, ) Buchler, 1. m. 188 és 237, Löw-Kulinyi, A szegedi zsidók XIV
J K. Ö. IV k. 2 r. 627 l.
'

~) K. Ö. ~-. l r ..594 K. Ö. V. 2 r. 403 l. - Nyitramegyében kimondJak a ~tlalmat tstdokra e~ parasztokra, me rt "ma~na incendia, plurima damna, a eoque ocorum mmae et desolaj.ioncs evenire solent" (K Ö IV. 724)
..
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gócon zsidókat és cigányokat lát koldusokkal együtt. 1)
Sokkal helyesebb szempont az, ha a zsidókban, amenynyiben nemesi bírtokokon laknak, magasabb rendű jobb ágyokat látunk. A hazai hítköségek egy része úgy keletk ezett. hogy a földes úr lakhatásí engedélyt adott pár
zsidó családnak, amíkor a szomszéd vár osok vagy a kíncstárh oz tartozó birtokok nem engedték be a zsidót. Elő
fordultak olyan esetek is am íkor még jobbágyok is zsarn ok oskodhattak felettök , de ez ritkán történhetett meg. 2)
Hogy ők maguk mennyíre külömböknek tartották magukat,
kitűnik az orsz ággyűlés ekhez benyujtott petícióikból, "Mi
lehet kivánatosabb a hazának, mint hogy a tudatlanság,
sok b aj anyja, amennyire csak lehet az alattvalók lelkéből
kiüzettessék? Mi lehet igazságosabb, mint az, hogy minden
polgárnak megadassanak az eszközök az Istentől nyert
tehetségének kiművelé s é r e ? Mit nem várhat az állam, az
ipar, a földművelés, a kereskedelem a zsidóktól, ha természeti adományaikhoz még a tudományok művelése is
hozzájárul" Ezt olvassuk az 1792.-iki felíratukban. 3) Igy nem
beszélnek olyanok, a kik jobbágyi sorsukat igazságosnak tart
ják, hanem félpolgárok, a kik egész polgárokká akarnak lenni.
A földesurak egy része "saját jól felfogott érdek"böl
ad nekik letelepedési jogot. Gróf Károlyi Sándor azt 1qa
a szatmári békekötés után, hogy a kereskedelem felvirágoztatása érdekében telepitette le őket, rabbit hozott nekik
s nem bánja, ha számban gyarapodnak. 4 ) Erről nem igen
tudott a szatmármegyei főrabbi száz évvel későbben, amíkor a korán elhunyt gróf Károlyi József felett igen szellemes és szép gyászbeszédet tart és dicsőiti az elhunyt apja és nagyapja jóindulatát a zsidók iránt, de a korábbi ő
sök kegyességet nem említi 5 ) Mária T erézía a csanádi
1
)
Travels through Lower Hungary by Richard Bright (Edinburg
1818) many miserable beggars with groups of mingled Jews and Gypsies
' ) Ilyen esetről l. L M. L T. Évkönyv 1895 évf. 95 l
') Lőw, i. m. 21 l.
•) Sz. X. 385
' ) Trost und Trauerrede des Herrn Oberrabin.,rs der Judenschaft
des löbl. Szathmarer Cornitats für unsern Gottseelíg Gnadigen Herrn Grafen Károlyi Joseph. Gros:;wardein gedruckt 1803. Különös hogy a grófi
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püspökségnek ajándékozza Makót s a püspökség a század
közepe táján megengedi évi adó lefizetése fejében a letelepülést 1 ) Nem tudni, vajjon nem gunyból mondja a
latin nyelvű földrajz a nógrádmegyei zsidókról, hogy a
fö ldesuruknak fejős tehenei, a falvakat bejárják, hogy szeretett gyermekeiknek barcheszt adhassanak, de eltaláita az
igazságot. 2 ) A földesúr elsősorban adózó alanyt látott a
zsidóban. Az évi adózásorr kivűl se szeri se száma nem
volt az ajaodékoknak Ha a humor valóban "nevetés könynyek között" akkor elég humorosnak nevezhetjük anna~
a felsorolását, hogy 1737-ben a rohonci zsidók menny1
ajándékot osztottak el az év kezdetén. Egy ilyen boldog
uj év alkalmából az uraságon kivűl ajándékokat kapott a
felügyelő, a tiszttartó, tanító, a két katholikus pap, a vásárbiró. A kísbirónak, a céhmestereknek, a hajdunak a bushoz
csak a bors hiányzott, mert ök ezt kapták, a libákat pedig elvitték az alispán, Szombathely és Köszeg birái, a
titkárok, az országbírók, a . kamarások és a fiskus.
A kismartani fekete könyv szerint ujévkor egész
vagyont osztottak ki az Eszterházy birtokokon letelepedett zsidók. 68 körmöczí aranyat, 37 forintot,
12 libát, 23 font cukrot és kávét, 7 tucat narancsot és citroroot osztogattak a hercegtől kezdve a kályhatisztitóig mindenkinek. 3) A természetbeli tartozmányok közé
család tagjai nevében magyar mintára a családi név megelőzi a személynevet. A "Herr Oberrabbiner" alatt a nagykárolyi Mose Arje értendő (L.
Richtmann, Landau Ezekiel .. . , 37 J.) A beszéd alapigéje 37 Zsoltár 17
vers s úgy magyaráztatik, hogy "Isten tudja, mennyi évre van a derek
embernek szüksége, hogy betöltse e földön célját s igy bármily fiatalon
hal el, jutalma örök lesz."
1
)
Lőw I., Egyenlőség 1892 évf. 45 sz
' l Topographia, Inclytorum Comitatum Nagy Hontensis et Neogradensis per Marti num Bekeháza, Buda 1793, 36 l.
Multiplicem patitur superum pro vincia cuitum . ...
Mulsaque terrestri Domino sua vacca Judaeus
Quorum compiures Szügy, Szetseny, Becske, Petény, Penz
Gyarmath alít svetos mercatu vivere, vicos
Cursando, pauper quo possil solvere censum
Et dare dileclae sobolí, quod rodere possit
Barches, praeterea per pagos sparsa propago
') Hitközségi Szemle L 87 ). (Weisz), Zipser, Ben Chananja VIli . 3
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ros, szegfű, fahéj, sáfrány és vászon. S a Mártonlibák évenkint hirdetik a bécsi Hofburgban, hogy mily hibás
irányban kifejlett történeti érzéke van a pozsonyi hitközségnek mindmáig. - Hiszen általános elv volt az, hogy az
anabaptisták a leggonoszabb szekta (perversissíma secta)
s azért több adót kell fizetníök a többieknél, 1 ) de a
zsidók még alacsonyabb fokon vannak A földesúr a zsidóknak összes jogaiban döntő forumnak tartotta magát s
azért Győrmegye 1756-ban kűlön kiemeli, hogy az általa
kiadott, a zsidókra vonatkozó rendeletet semmiféle nemesnek sem áll jogában megváltoztatni. 2) A zsidóknak adott
szabadságlevél sokszor valóságos szervezeti zsabályzat,
Az óbudaiak 1766-ban a királyi kamara fennhatósága alá
kerültek amelynek nevében gr. Grassalkovics Antal gödöllői
kastélyában kiállíttat nekik egy oltalomlevelet, mely hű képet ad a közgazdasági és jogviszonyaikróL A birt házaikhoz való joguk respektáltatik
Örökbe hagyhatják és el is adhatják idegennek, de az
utóbbi esetben tiz százalék a vétel árból kamaráé. Kereszténytől házat és telket csak kamarai engedéllyel vásárolhatnak Tarthatnak külön sör és bormérést, de csak
maguknak. Mészárszékeikben ellenben bárkinek adhatnak
el, még disznóhúst is ki mérhetnek Az óbudai uradalom
bármely részéből vámmentesen hozhatnak be kóser hust.
Üzletet és mesterséget idegen zsidó csak a hitközség engedélyével folytathat. Ha az illető az uradalom védnöksége alá akar jutni, előbb meg kell egyeznie a hitközséggel
a templomi és temetői hozzájárulás tekintetében. A védnökség kiterjedt az elköltözött zsidókra is. A vallás szabad gyakorlata megengedtetik de a keresztények vallási
érzületét nem sértő módon. A hitközségí tisztviselőket az
uradalom erősiti meg. A védlevél megemlíti Kis Lázár
Simon kiváltságos kereskedőt, kinek nagy érdemei vannak a királyi kincstár körül 3)
szám, Löw-Kulínyi i. m. XXlll l.
1
)
K. 6. IV. 1 r. 73 .
') K. 6. V. 1 r. 605 l.
1
Vlz. \lll. 254 l. Zip~ r i. a.
)
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Az 1787-ben kelt az óbudai zsidóknak előirt statutum pontosan megállapítja a választás m enetét, az egyestartozott még gyömbér, szerecsendió, cukor, dohány, papihitközségi tisztségekkel egybekötött kötelességeket, megfosztja a rabbikat a polgári és büntető ügyekben való bíráskodás j ogá tól s azt rendeli el, hogy a hitközségi választások után a megválasztottak a templomba mennek, a
hol a rabbi megeskeHeti öket hivataluk pontos ellátására.
Az utóbbi intézkedés alkalmasint csak papiron maradt,
mert szakatlan a hitközségi életben.- 1 ) Minden esetre
megfelel a valóságnak a mikor a zsidó vallásról azt tanulták a század hetvenes éveiben az elemi taukönyvekben :
"Ennek a Királytól és Urszágtól különösen nyert szabadsága nintsen, hanem csak a földes Urak engedelmökből
gyakoroltatik 2 )
Ezek után természetes, hogy a cujus regio, ejus religió elve megmaradt annyiban, hogy a földesúr a vallási
ügyekbe is beavatkozott. Bonyhádon két földesúr volt: a
Percel és a Kliegel család. A hitközségi választásokat ök
erősítik meg, ök jelölik a megválasztandó hét virilistát s
az egyéb tisztségekre alkalmasokat Az egyik évben az
egyiknek zsidaiból választandó a chevrának elöljárója,
a másikban a másnak jobbágyaibóL :;) 1781-ben a paksi
földesurak kikötik maguknak, hogy a zsidóbirókat és az esküdteket ök fogják megerősíteni, 4.) Negyven évvel előbb
a bácsbodrogmegyei hatóság eltiltja a bajai zsidókat, hogy
zsidó birót válasszanak maguk közül, mivel ez az addigi
szokással ellenkezik 5 ) Hiába vádolták Arholz Nátán
stomfai rabbit eretnekséggel, avval, hogy híve Sabbatai
Cevinek, a messiási csalónak, a földesura kegye megtartotta
rabbiszékében egész 1791-ben bekövetkezett haláláig. Az
ugyanezzel a váddal illetett rohonci rabbil, Stassov Lőhet gr,
Batthányí Lajos nádor tartotta meg állásában. Ez a gyakorlat
') Sz. Vlll. 865 l.
') Hármas kis tükör, Pozsony 1773
3
1 Sz. XI. 657 l. és 659 1.
~) Sz. lll. 502 l.
•) Sz. IV. 813 1.
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folytatódik a későbbi időben is, mikor a földesúr szerepét a
szolgabiró veszi át. Az irsai szolgabiró a száz ld végén 24 botütést helyez azoknak kilátásba, a kik a zsidó biró idézésének
nem engedelmeskednek. 1 ) 1801-ben a veszprémi hitközségnek tudtára adatik, hogy a tóra elötti önkéntes adományozás intézkedése fenntartható ugyan, de zsarolás~á
ne fajuljon. 1803-ban az alsórétfalusiak Marcibányi Imre földesurukkal abban állapodnak meg, hogy minden család
két forintot fog neki fizetni s ez alkalorontal eltiltja nekik a
2
templomi ülésekkel való üzerkedést. l Az a helytartósági rendelet, melyben mindenkinek tetszésére van bizva az eszrog megvétele s az eladás jogának bérlői nem
tiltakozhatnak az ellen, ha valaki idegenben vásárol,
méllányos is lehetett 3) , de a helyi hatóság szigoruan vett
vallási kérdésekben is dönt. A XIX század harmincas
éveiben a metsző megbizhatósága tekintetében vélemény1
eltérés van a gyöngyösi rabbi és a szolgabiró között. l
Szinte a mai ujságokba való az a hadakozás vármegye a
és a sáloraljaujhelyi szolgabiró között, melyben a mull
század elején Lőrincz Pinkász rabbi volt az ütköző pont.
De ezen csupán a szó szoros értelmében vett rendezettebb vallási viszonyok között élő nemzedékeknek lesz
joguk csodálkozni. A hatósági beavatkozások történetében kiilön lapot érdemelnének a magánházakban tartottistentiszteletek ellen hozott rendszabályok, amelyeket maguk
a zsidók provokáltak Már 1789-ben tiltja el Dési Gábor
5
marosvásárhelyi polgármester a magán imaházakat l
A hol a zsidó ingatlant szerzett, azt csupán a földes
úr jóvoltából tehette. Ingatlan ebben a korban csak házat
vagy kicsiny földet jelenthet, mert a jobbágy csupán a földesur földjét müvelhette. A keresztény Rómában épen
ezért a zsidókat az ingatlanok szerzésétől célravezető mó-

don úgy szoktatták le, hogy a rabszolgák tartását megtiltották nekik Il József jóakarattal volt eltelve e tekintetben. Az 1787 íki február 13.-án kelt rendelet felmenti
a türelmi adó fizetése alól a csupán földmüvelést űző
zsidót s megengedi, hogy az első három évben keresztény
szolgákat tarthasson. 1) Dc 1797-ben Beregrnegye 12 rénis
forint büntetés terhe alatt eltiltja a zsidó bérlőket a keresztény szolgák tartásától és a szolgálatba állót 12 botütéssei fenyegeti meg. 2] Gazdálkodási hajlamuknak akar
gátat vetni Gyula Fehérvár, amíkor 1741-benazt mondja:
"A siclóknak Privilegiumoknak ... articuJussa azt tartja~
hogy a zsidóság tsak Portai portékáva[ kereskedjék, de
ezzel nem gondolván a sídóság tsak épen szalonával nem
kereskedik, educillumot s e egyéb portékákkal kereskednek, mezei oeconomiát tartanak" 3 ) Ép igy jár el Szt.
György, míkor 1750-ben a legelőből kizárja őket 4 ).
A hitközségí élet két fontos intézményének, a templomnak és temetőnek létesitése a földesúr jó akaratától függött. 1749-ban a tataiak templomot akarnak építeni, de
nem birják saját erejükből s hiába adóztatták meg a kóser bort, nem volt eredménye. A földesurukhoz fordultak
tehát, a ki pénzt adott ne1{ik, melyet egész 1807-ig törlesztettek 5)
1776-b an Eszt('rházi Miklós herceg Nagy - Bittsének állit tem!)lomot s harmincz forint ev1 bérért
redelkezésükre bocsátja. Egy évvel előbb Ürményi József
országbiró megengedi az abonyiaknak, hogy évi 80 frt bér
fejében az ő telkén templomot építsenek. Nem ilyen jóakaratú volt ő a nyitramegyei zsidók iránt, mert egyik ernlékiratában fejtegeti a nyitrai vidék szegénységél s többek
között abban is találja okát, hogy a zsidó korcsmárosok
italai tönkreteszik a népet 6)
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1
Sz. Vll. 382 l.
)
') Sz. ll. 412 l. Magyar Zs. Almanach 1911· 259 l.
3
1800 évi 67U9 sz. rendelel ,.primores Communitatum Judaicarum
)
gremíales Judaeos suos a sic diclis Pornis Paradisi aceasione celebralionis
fesli eorundem (vulgo Lauber!esl) arbilrarie dumlaxallaxare soleant · · · .,.
'l Sz. Vll. 470 l. (Büchler)
'l Sz. XXVllL 113 l. (Goldberger), Magyar Zs.' Alm. 1911. 144
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Sz XV. 91 l.
K Ó. ll. l r 505 l.
K Ó l. 409
U. o. IV. 2 r. 750 l.
Sz. XL 502 l.
Sz. XX. 401 l, Marcali, Magyarország ll. József korában, l 80 l,
m. 16 J.
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, l' · kinek náznánfalvi birtokán 1781-ben

l
, . ,
Barcsay L asz one,
. , 'k
· d 1 kott telket a]ande oz tem p omepltesre.
hét zsidó csal a a . 'd. .. T a templom nyugati falára
Emlékét még most IS
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,
..
t latinnyelvü imát tartalmazo tabla
fuggesz ~ket
~zle' nyiek 1792-ben templomot építettek,
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.
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· h' 1 me"dicséri a nyitramegyet egy az atoe6y a kk on tr ap
5
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t' h
~ .
" 1mes se' "eért
sagat
e t ure
5
· De az utóbb1 l) e en 1,. ogy nem
engedte meg a templom építését, mert Presz1eny nem is
tartozik birtokához.
1799-ben a nagykőrösi Szalay József ad fundust
az ottani zsidóknak templom építésre, a mint azt 18
·
1 k · "bb hálálkodva felemlíti Krakauer Salamon rabevve eso
l
l ..
"
1
bi templom avató beszédében, a me y az e so ma5yaru
1
kiadott zsidó prédikáczió. l
Az 1802-ben elhunyt simándi
földesur felett
Chorin Áron emlékbeszédet tart melyben megemlíti
hogy "a halotti harang kongása" feleleveniti az el2
hunyt jóságát, melynek köszönhető a templom. l 18?3ban a komáromi hitközség a templomának avatasa
alkalmából hálát mond gróf Zichy Teréznek, mert
nemcsak megengedte a templomépítést, hanem kegyesen
előlegezte a nagy költségeket (alle Unkosten) pénztárábóL
Meleg hódolattal emlékszik 1837-ben fiáról, János grófról
a komáromi rabbi: Freystadl Ábrahám templom avató beszédében 3) Ép ilyen érzelmek találnak kifejezésre V eisz

1

1)
Prédikátzió melly tartatott ujonnan épült Templomnak felszenteltetése alkalmatosságával Nagy Körösön Krakauer Salamon oda való Fő
Rabinus által Szeptember 7.-ikén 1817 (Pesten 1817). A beszéd német
szöveggel is ki van adva. Magyar Zs. Almanach, 1911. 146 l. Pressburger
Zeitun~ 17!)2 évf, 267 és 308 l.
2
) Chorin, Gedachnissrede über das Abieben des .... Herrn Johann
v. Bánhidy gehalten in der Synagogy (!) zu Simánd den 29 April 1802.
(Vác l ':;o:3)
' ) Danksagung und herzliches Gebeth für lhre Gnaden .... Teresia
verw. GraHn Johann Zichy .... Feyerlich begangen von der Komorner
Ju:lengemeinde bey Einweihung ihrer neuerbauten Synagoge, we!cher
Höchsgedachte Gralin au[ ihrem Grunde daselbst zu erbatten gnadigst erlaubte. lm Maj lt03, (Pozsony). Freysladl, Abraham, Predig t in deutsche
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Sámuel aszódi, ) Spítzer Wolf péceli rabbik ) bucsuztatóiban.
Földesuri zsarnokságra is akadhatott bőven példa. A
lajta ujfalusi zsidókat 1739-ben a pestis miatt kiűz
ték s a templomukat Szt. Rókus kápolnává alakitották át, mire a földesúr kénytelen volt nekik kárpótlást
adni. :;) Egészen középkori esetről szól a szenícei hítközség története a harmincas évekbőL A földesúr ártatlan,
zsidókat összefogdos s kivégeztett úgy hogy büntetésül
elveszik tőle a pallosjogot. 4 ) Ugyancsak Szenicén történt
br. Jeszenák Pál 1781.-ben összekülönbözött bérlőjével s
fogs ágra vetette gyermekeit (M)
Az ingatlanok szerzése nem volt egységesen szabályozva. Jellemző, a mínt Kassay szerenesi plébános mond
a 20-as években Szerencsről, a hol 1795-ben nem lakott
zsidó, de "már attól fogva ezen földön futóvá lett Nemzetség annyira befurá magát, hogy már Templomjuk is
vagyon a hol zsínatolnak, ezek noha maguk között németül handrikálnak, de a Városbeliekkel magyarúl beszéllenek Ezeknek a nagymélt. Gróf Aspermont részénn 1házaik
is vannak, de a Mélt. Almási Familia részén házat magának egy zsidó sem vehet .... A Szerenesi nagy Vendég
fogadóból is ezen Uraság őket kíkergetteté hJ Az 1807.-ikí
országgyűlésen szönyegre került törvényjavaslat szerínt letelepülésüh. tízedik éve után szerezhetnek földet. 6 ) 1831ben pedig ezt ajánlják, hogy aki nagykorusága után számított 15 éven feddhetetlenül viselkedik, házat szerezhet,
Sprache gehalten am 5 Február \837 bey Gelegenheil der Einweihung des
Synagoge in Kornom
1)
Trauerrede am Tage des [eyerlichen Leichenbegrabnisses der
Frau Susanna .... Podmanitzky .... Abgehallen am 10 len April 1808
von Samuel Veiss, Orts rabbiner in Aszód IMendeissohn Phaedonját is
idézi)
2)
Trauerrede am T age des [eierlichen Leíchenbegangnisses ...
Gedeon v Ráday . ... Wolf Spitz~r Orts u. Distrikts Rabbiner zu Petze
Pest 1801.
3
Sz. XV. 134
)
') Oesterreichísche Wochenschrift. 1911 (Mandl]
•J Adalékok Zemplén vármegye történetéhez XL 110 l.
0
Lőw. i. m. 53
)

A régi Magyarország zsidósága

104

de a zsidók házai nem haladhatják meg az egy százalékoe)
Mindez csak papiron volt, mert már régebbi időkből is
maradt ingatlanYételi szerződések Szenicén 1754-ben Márcus Ábrahám és fia két szőlőnek birtokosa. Hirschl Mózesre megharagudott a szenicei földesur, J eszenák Pál s
elvehetett tőle 8 s zőlőt Az 1774.-iki összeirás szerint 22
hold sző lő van Szenicén zsidó kézen (M) 1762-ben Philep
Izsák sátoralja ujhelyi lakos: vásáról házat, mely a szomszédos házak megjelölés e által van meghatározva oly módon, amint azt az egyiptomi papyrusokon olvashatjuk 2) Öt év
mulva ugyanott vesz Markovics nevű zsidó házat. LiUmann Mó
zes mádi zsidó, (ső t rabbi) pedig 1771-ben saját házában lakik.
Kaposváron Pollák Izsák 1785-ben 90 forintért vesz házat
Névrokona Pollák Mlhály három évvel később volt szegedi háztulajdonos. 1806-ban Honig József Mágocson két
hold földet és házat vesz. Közbe jönnek rendszertelenül
a tiltó rendeletek. 1799-ben a szegedi tanács elhatározza
hogy 11 engedelem nélkül az itt már megszenvedtett Zsidóknak sem lészen Házakat vagy Fundusokat venni" és 1813ban egykis ghettot akar felállítani, midőn eltiltja őket attól,
hogy egy bizonyos házkörön 'kivül vásárol]anak házat. Ez
időtájt Abony is kibocsát ilyen tilalmat. 3}
A XVIII század végén a hegyaljai szőlők egy része
zsidóknak képezte tulajdonát. De még 1818-ban adatik a
rendelet, melynek értelmében nemesi birtokokat sem zálogba sem bérbe nem vehettek de 1819-ben és három évre ismét meg kell azt tiltani. hogy nemesi birtok még akkor sem mehet át tulajdonukba, ha az illető birtokra anynyi kölcsönt adtak, hogy fölér a birtok értékével s még
akkor sem, ha a birtokos beleegyeznék 4 )
A XIX század huszas éveiben a pesti kereskedelmi
társulat közös fellépésre akarja egyesiteni a városi lakosságot a zsidók ellen, mert-ugymond- a fő és a közne1
)

278

Löw u. o. 113.

' ) Adalékok Zemplén vármegye törléneléhez X. 334 I., XV, 340 és

V. 62 l. Löw i. m. 4, 19, Magyar Zsidó Almanach 1911. 2fi4
1., Va1.d')a t.. Sz.
m. 47
'l Kassich [Kal Enchiridion III. 303 és 304
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~.esség az ?rsz.~ggyülésen a zsidók pártján vannak. Ez a

ktJelentes hu tukre

a zsidók

helyzetének

·

· db
az egesz
XVIII szaza
an Ak földesur haszn át látJ· a a zst'd o· na k,
. t 1.
t e ha' t par
o Ja, enne következtében a megyei hat · ·n5
h T
·n
B. b l
osa nem
aJ Ja ve5re a ecs ő jövő megszoritásokat s megadó t _

t~sokat. A városi polgárok ellenben üzleti versenytársa~:t
latnak b.enne s ezért nem engedik letelepedni s ha valahogyan beJutott, elkeseritik az életét, mig ujból kiüzik. Buda
városa éveken át ostromolja III Károlyt, hony enned)' e a · _
· ·1 ·
5
5
va
ros. pnvt egmmának érvényesitését: a zsidók kikergetését
a ktket a katonai hatóságok is pártolnak. Nem tesz kivé~
telt az ugynevezett kiváltságos zsidókkal sem, a kiket királyi szabadalomlevél emel ki a többiek sorából. Ezt tapasztalhatta Schlesinger Farkas és Izráel, a kik oly sok
szolgálato~ tette~ az udvarnak a kuruc felkelés idején, hogy
megengedtk nektk a szabad letelepülést, a mi ellen azonban a város állandóan protestál. 1738-ban a király a németországi Józsefnek 500 forintot ki utalványoz s letelepedési engedélyt ad Budán. Itt azonban senki sem akar
neki lakást adni s kénytelen istállóban meghúzócini a
mig a szolnoki katonai parancsnokság elhelyezi, de ~Ile
ne a peticiók nem szüneltek. Mária T er é zia végre enged
a sok kérelmezésnek, melyben a zsidók kiüzetése a katholikus hitvédelem egyik követelménye gyanánt szerepel
s 1746-ban véget vet a budai községnek
Természetes tehát, hogy a városoknak a zsidókhoz
való viszonyát rideg kalmári szempontok határozzák meg.
Egész nyiltan vallja ezt be Szombathely... Minthogy ezelőtt
nehány esztendőkKel a kuruczvilágban tudniillik ezen szegény városunk inségben lévén nem tudván semmit sem
prosperálni, kénytelenittelett a zsidókat befogadni és 2
boltot árendában is nekik adni" Mivel sokan vannak, a
város több boltot nem ad nekik .. Egyébiránt mint régenten
méltóságos cardinálís Colonics urunk ő eminentiája idejében volt, az szerint legyen ezután is" 1 ) Ugylátszik, hol!y
mindez céloz arra az engedelemre, melyet a város 1718ban adott egy rohonczi zsidónak, hogy 32 forint évi bér
') K. Ú. V. 2 r 4Hl
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rejében boltot tarthasson, de ez a v~~os privile~i~~aít ne
éríntse a céhbelieknek konkurrencztat ne csmal)on, sőt
feleség,ét se hozza magával 1 ) 1735-ben a város károsnak
találja a zsidó korcsmáros ottlétét, annál is inkább, mert
lutheránust, kálvinistát nem szenved falai között" s ezért
~!határozza, hogy menjen ki a városból, míután kifízette
9
hálralevő árendáját ) Ez az erélyes felmondás azonban
nem gátolta a várost abban, hogy 1747-ben ujra ne adjon
árusitási jogot a rohonczi Salamonnak hat forint évi bér
8
fejében ) Egy évvel előbb az eddig zsidó-mentes Kecskemét négy óbudainak engedélyt ad a letelepedésre, hogy a
nyers bőröket összevásárolhassák 4 )
Szabadságra és jogokra való hivatkozás álarcában
nyilatkozik meg a korlátolt, nyárspolgári önzés NagySzombat esetében. A városban a X;VI század óta
nem laktak zsidók. Mária Terézia idejében az ötvenes években egy bécsi nyírolaj gyár egyik küldeményét
elkobozták, mert a szállitmányt Nagy-Szombaton át Lengyelországba Üppenheim Simon kísérte, a kit fogságra vetettek s 50 forint váltságdíjat követeltek érte. A bécsi gyár
nagy erőlködésébe került, mig Mária Terézia ráirt a városra, hogy adják ki a foglyot és a szállitmányt 5 ) II József megengedte a zsidók letelepülését, de halála után ismét visza akarták állitani a régi állapotokat s kiüzték a zsidókat. Kicsiheu ez megtörtént Eperjesen is, ahol Simon Hírsch
fiával együtt polgárjogot nyert s a császár halála után a
város megsemmisítette az adott jogot, melyért hiába folyamodnak még 1807-ben is 6) Rosen 'hal Eliás 1785-ben Ko~~romban telepedik le és sörfőzdét nyit. Derekasságával
koz~e~veltségre tesz szert és polgári jogokkal akarják felruhazm, de nem mertek tovább menni a szándéknál 7)
Egy névtelen röpirat azt igyekszik bizonyítani, hogy a
1
]

Sz. XIII. 2BO

') K. O. u. o. 4fil
•) U. o.

•) J. M. J. T. Évkönyv lb90. 104
'); Sz. XV. 85 1.
') Sz. X VI. 349 1."
') l eich, BethEl ll. 335.

J

·

[R· '
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nagyszombati kiüzetés az ősi jogok érvényességének kimutatása céljából történt, nem pedi,g vallási gyűlöletből,
azok pedig, a kik védik a városban a zsidót, csak zsidó
1
bérenczek ) Az egyik zsidó bérencz színtén röpirattal
felelt, melyben elég ügyesen védi a kiűzötteket s igyekszik bizonyítani, mily hasznot huz a város a jelenlétükből 21
Egy akkori utazó a következőket jegyzi föl naplójába
a városról "Egykor úgy zárkózott el a zsidók elöl, akár
Salzburg. E tilalmat több okkal magyarázzák, de egyik
sem hiteles. Az ígazi ok talán az lehetett, hogy NagySzombat egyetemi város volt s a zsidók a tanuló ifjuságra károsak lehettek volna. Miután megszünt egyetemi város lenni, II József megengedte nemcsak a város területére való lépést, hanem az ott lakást a tulajdonszerzésének
joga nélkül. A zsidók bevonulása két pártra szakasztá a
várost. A nagyobbik részének haszna volt belőle, a kisebbik (egyszersmind a gazdagabb) megkárositva érezte magát.
A károsadó rész rövidáru kereskedökből állott, azonkivül
oly lakókból, a kiknek házbére emelkedett és korcsmárosokból, kiknek borából a zsidók nem isznak. De később
ezek is beletörődtek. A császár halála idején épen egy
rövidáru kereskedő s egy korcsmáros lettek városi elöljárókká megválasztva, a mire a zsidóknak rövidesen el
kellett hagyniok a várost. Ez az eset sokkal jobban volt
összekötve kiterjedt érdekekkel, semhogy csendesen lefolyhatott volna. A zsidóknak sok védőjük akadt, a kik
tulajdonképen saját érdeküket védték. A városban általános volt az elégületlenség, s ezért az elöljáróság két kereskedőt s többszörös háztulajdonost börtönre vettetett,
a mire az elégületlenség nyiltan kitört .... Legfelsöbb helyen pártfogásba vették a fogoly polgárokat s a zsidókat.
II Lipót ugyanis visszaállitotta a II József alatti helyzetet,
de a kedélyek még míndig nyugtalanok. Egyébiránt a legtöbb haszna az egész históriából a korcsmáros-elöljárónak

J
') Freymüthige Áusserungen zur Belehrung der Juden und ihrer
Anhanger (N. Szombat 17911)

christlich~n

' ) Bemerkungen eines Weltbürgers bei Le~ung der !ledruckten lreymüthigen Áusserungen (Pozsony)

A
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volt, mert mind a ket párt hozzáment az uj hireket megtudni s így háromszor annyi bort fogyasztottak el nála
mint azelőtt." 1) Ezt a históriát bizonyára nem tudta 1835
ben, a mikor Na.~y-Szombatban templomot avatott Ehrlich
Jakab nádasi rabbi, a ki beszédében, a városi tanács nemességét s türelmességét dicsőíti. 2 ) A hasznossági szempontot tartják szem előtt Bars vármegye követei, a mikor
az 1807 országgyűlésen azt kérik, hogy Léva városáig bezárólag adjanak a zsidóknak lakhatási engedélyt, mert a
nyersterményeket a keresztény kereskedők kartelije miatt
csak igen olcsó áron lehet beváltani, igy a zsidók beengedése úgy a földesuraknak mint a szegény népnek nagy
hasznára lesz 3 ) Igy tehát forditott okoskodás és a tényeknek egy oldalú beállítása, ha egy munkában 1793-böl
azt olvassuk, hogy Szered környékén jólét uralkodhatik,
mert az ott tartózkodó zsidók nagy száma erre mutat,
mivel" a zsidó bizonyáranemmegy oly helyre, ahol nemlehet
semmit sem keresni" 4 ) Ez a kezdetleges megjegyzés idősze
rüséget nyer napjainkban, a mikor Sombart azt mondja, hogy
"ahol Izráel napja felragyog, áldás van" s Üppenheimer Ferencz az áldást nem a zsidó bevándorlás következményének, hanem okának s előzményének tartja.
Város és megye versenyzett megadóztatásukban
Hasznos kitüntetés lett volna, (ha érvényesülhetett volna)
Löv Ulmo és Svab Izsákra nézve, midön III Károly nagy.
érdemeikre való tekintettel elrendeli, hogy Magyarország
zsidó !akta vidékein letelepedhetnek s csak annyi ad_§t
Reisen von Pressbur~ (Frankfurt u. Leipzig 1793) 476 l.
') Worte der Weihe am 23 Oktober 1835. bey Gelegenheil der
ersten gottesdienstlichen Versammiung in der neu er bau 'en Synagoge ....
von Jakob A. Ehrlich Rabbyner zu Nadass (Nagy Szontbat 1836) A mint
e beszéd héber idézeteinek átírásából látjuk, Ehrlich nem tartotta még
szükségesnek konservativ voltát azzal bizonyítani, hogy a surukat ü" vel
írja át mert mindig u-t - ir.
"
3
) Acta Comitiarum 284 l. ,.Christiani enim Questares Materialium
horum pretium sub poena inter se defigunt .... miseros autern Contribuentes hac ratione levi pretio dívendere cogunt"
•) Reisen .... 4Ü8 l.
1)
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fizessenek, mint a keresztények 1) 1695-ben Vasmegye, 1723
ban Ugocsa összeíratjaa zsidókats a legszigorúbb eskü alapján bevallottjövedelem alapján megadóztatja 2) Pozsony megye a katonai adó fejében megadóztatja öket 500 forinttal,
melynek háromnegyed részét maguk a po;r.sonyiak tartoznak viselni, a többit a megyebelíek. 8) Sopron megye a
beszállásolás fejében fizettet velük adót. 'l Zemplén megye
az utmunkák fejében fizetett 6000 forintot fel akarja emelni
1811-ben, bár látja hogy milyen szegények. Abony 1816ban váltja meg évi 300 frttal a beszállásolást, nehogy iskolába kvártélyozzák be magukat a katonák 6 )
A megyén kivül minden helyi hatóság szedett adókat. A plébánosok illetményeit is gyarapitották. A század első felében a Jász-Kun területen töltött egy napért
17 krajcár volt a díj. Ha Sopron belvárosába mentek 8
krajcárt kellett fizetniök, a külvárosba négyért engedték
be öket, míg 1742-ben a kismartoniak"megváltották e belépődíjakat évi 30 forinttal. A személyi és a hajtóvámot
II József törölte el. 6 ) Tata a piacon való árusításért szed
50 forintot 7) 1727-ben Mískolcz 150 frtot, Veszprém 1743
ban 200 forintot 8 ) Bonyhád 1800-ban 100 frtot vetki rájuk. · 3 ) A kóser bort és a rí tualis laci konyha tartásának
jogát külön megadóztatták 1766-ban Sopron ezt a jogot
270 frtért bérbeadja, bár nem adott zsidónak letelepülési
engedélyt. Roboneon a Batthányi birtokokon való kereskedésért járó díjat bérl-.e adják egy zsidónak s minden pénteken k':teles volt míndenki a bérlőnek bevallani, hogy az
egész héten mít keresett Még 1800-ban hiába folyamodnak T renesén városához e bor-adó elengedéseért Ausztriában a szombatí gyertyát megadóztatták, épúgy mint a
l)

Sz. XII . 547 l.

'J K. Ö. V, l
3

r. 286, 238 l.

J K. Ó. IV 817 L

•) U. a. V. 1 r. 629 l.
6)
Sz. XVI!l. 392 l, Vajda, i. m. 47 és 35
6)
Pollák, A zsidók története Sopronban. 367 l.
7 ) Sz XI. 50± l.
8) K Ö. li, 2 r. 399 l. és V. l r. 541
") Sz. XI. 661 l.
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dohányzást. Nálunk is történtek'ilyen kísérletek. A rohonci község adózása 1737-ből felöleli majd az összes adónemeket A hercegi földesúrnak fizettek 3011 frtot évenként a következők fejében : nagy és kis mészárszék, kis
baromlevágatás, kóser bor, pálinka-mérés, baromfitartozmány megváltása, védő dij, régi kivetés, egyéb adó. S bár
templomuk sem tornyos, sem orgonás nem volt, fizettek
orgonapénzt, s hozzájárultak a toronykivilágításhoz 1 )
A legrendszeresebb és legnyomasztóbb adó az állami lett volna, ha a föld~súr és a megye végrehajtotta volna a Bécsből jövő rendeleteket. Már 1711-ben fizetnek
kamarai adót, védelmi és türelmi adó eimen s azonkivül
portio, oszággyűlési, sánc és követi adót. Száz esztendeig kérlelhetetlenül szedték be a türelmi adót. a n: ely MáriaTerézia
uralkodása óta (1746. junius] 1-én) egy évszázadig nyomta a
a magyarországi zsidóságot 2) Mária Terézia alatt folyton
emelkedett. Jellemzően szól erről az a folyamodvány, melyet az adótárgyalásra meghivott zsidó küldöttek intéztek
a helytartósághoz 1754-ben. Felhozzák, hogy már négy
hét óta tartják őket Pozsonyban. Hajlandók volnának az
eddig fizetett huszezer forintot ötezerrel felemelni bár
az nehezükre esik a nagy adóteher miatt 3 ). Az ajánlatot a királynő el is fogadta. II József óta, a ki karneralis taxa
nevet adta neki, egyik rendelet követi a másikat, mely az
egyre halmozódó hátrálékok lefízetését sürgeti. Az 1788
február 22-iki leirat utasítja a hatóságokat, hogy állapítsák
meg az egyes községi tagok viszonyait s tétessenek velük
nyilatkozatot arra . nézve, mikor fogják hátraléko t beszolgáltatni 4 ) Ugyanezen év november 4.-én elrendeli a
helytartóság, hogy írják össze személyenként a zsidók adózásait az utolsó hat év alatt 5) Az 1790 iki országgyű
lésre Sopron megye azzal az utasítással küldi követjét
1

Sz. VII. 381 1., Pollák i. m. 309 l, Mandl, Hitközségi Szemle II.
305, Zipser, Ben Chananja VII. 960
•) Bernstein Béla, Die Toleranztaxe der Juden (Kaufmann- Gedenkbuch 599 1.)
•) Sz Xll. 453 l.
') 8270 sz. rendelet
' ) 42739 sz. rendelet
)
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hogy a türelm! adó leszállitását és az általuk fizetett összegnek nem a királyi, hanem az országos pénztárba való beszolgáltatását sürgesse. 1) Három évvel
későbben jelenik meg a magyar nyelvű utmutatás arról'
hogy miképen könyveljék el s hogyan szedjék be az adót')
Később az a panasz, hogy a türelmi adó nem folyik be
rendesen a beszedők megbizhatatlansága s a könyvelés
helytelensége miatt ~} Mivel az adót nem fizetik be rendesen az 1798. iki junius 12-iki leirat az erőszakos behajtásról intézkedik. 4 ) Egy évre rá a hatóságnak kötelességévé tétetik, hogy addig ne adjanak elköltözési engedélyt,
mig az illető nem igazolja, hogy a türelmi adó reá eső
hányadát törlesztette. 5) Ez már előbb is gondoskodás
tárgya volt. 1787-ben Salamon Lőrincz Abonyból Szegedre költözködik, de kötelezik,' hogy az adóhátrálékokat fizesse Abonyba. A század hetvenes éveiben a pestmegyeiek 1860 frtot fizetnek Nikolsburgba adó fejében s mikor
Márkus Mózes óbudai lakos fizetni nem akart, Kaunitz
grófnő elfogatta a brünni vásáron. Mivel az erőszakos behajtással való fenyegetés nem használt, az adó pontos beszolgáltatásának kötelezettségét a zsidó elöljárókra tolja
az 1800. április elsején kelt rendelet 6) Uj hang szólal
meg az 1802.-i országgyűlés ama javaslatában, hogy a
nem-nemeseket illető jogok reájuk is kiterjesztessenek
épen a nagy adóteherre való tekintettel, melyet viselnek.
A türelmi adó kínos lassusággal való befolyása is
mutatja, hogy a zsidóság zöme szegény lehetett. Több megye épen ezért nem buzgólkodott az ugyis törvénytelennek
tartott adó behajtásában. Uzsoráról és pénzügyletekről
alig esik szó. 7) Máramaros megye 1726-ban elhatározza,
hogy elveszik tőlük a hat százalékát meghaladó kamato1
Marcali i. m. I. 217.
)
' ) L. a függelékel
3)
1797. évi 9382 rendelet
'l Circulare 1402
' l Circulare 26722 sz. Vajda i. ro. 21 l, Mandl, u. o.
1
;)
Circulare 7377 sz.
7
) Egy ponyvára került históriában (Lebensbeschreibung des Juden.
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kat s elhatározza, hogy ez "restitualtassék az szegénységnek" 1) Schlesinger Márk fehérmegyei zsidó 7000 forintot
kölcsönöz hat százaiékra a gróf Lamberg családnak, hogy
2
ez megtarthassa a Csokakő uradalrnat ) 1768-ban Joachim Jakab V águjhelyről kölcsönt vesz fel keresztény
szomszédjától s kénytelen összes ingóságait zálogként lekötni. A csomóban istentiszteleti tárgyak is voltak, a melynek használatához kikérte hitelezője engedelmét A zálog
elveszett, miből tíz esztendeig tartó pör keletkezett. A
pör folyamán az alperes bizonyítványt hozott arról, hogy
Joachim a rozsólis pálinka eladásnál milyen szabálytalanságokat követett el. De hogy nem szerzett magának sokat
3
belőle, megmutatta a per is, melyet el is veszített. ) A
század végén egy angol utazó Ö-Buda zsidó utcáit, a hol
pedig ne:n volt a legrosszabb helyzetük tisztátalanoknak és
szegényeknek találja. ') Il József pedig felmenti az . óbudaiakat attól, hogy halottakat negyvennyolcz óráig maguknál tartsák, mert szegénységük miatt sokan laknak egy
házban s a holttest veszélyeztetné a közegészséget 5 )
Csak a század végén van szó gazdagabb zsidókról. A
komárommegyei Izsápon egy Ádám nevű zsidó 124 forintot adott keresztény szegények számára" leánya lakodalma .
alkalmatosságával" 6) Tolvajok is ritkán járhattak olyan
jól mint a mikor "Boskovitz nevű Siclónak Boltjából 8000
forintnyi pénzt és portékát elloptanak vala" 7 )
Leggazdagabbak a nagy bérlök voltak, a kik a tilalom
mörders 1786) a bünöshöz, ki Pozsonyban gyilkosságot követelt el a csábitó igy szólt: "Geh in des Juden Meyer Haus Und sag' nút heuchlerischen Míenen Du wolist statt Silber goldnes Geld Er könnte was dabeí
verellen en u
1

)
K. Ó. Ill. 312 l.
') Sz. XI. 500 l.
') Joachim Jacob contra F. Gajda processus (Nyomtatvány a magyar nemzeti muzeum könyvtárában)
'l Townson, Travels in Hungary (London 17971 761 "the first thing
that sirikes you is poverty and filthiness"
') 1788 évi 38995 sz. rendelet
'l Kerekes, Hadi történetek V. 340
7
) Magyar Kurir 1788 évf. 134
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ellenére is béreltek nemesi birtokokat. Szokatlanúl. magas
bérösszeget fizet a nagy-károlyi Fried Izsák gr. Károlyi
Sándornak: 20000 frtot. Pöstyénben Jakab Salamon a század közepén 8000 frtért bérbeveszi gr. Forgách Ignácznak
jószágát és sörházát. Nagybányán Markovics Mátyás jószágbérlö évi 800 frtot fizet A borsodmegyei Aszalón
Ceisel Jakab a nagyváradi káptalantól kapott bérletet 700
frtért (M) A türelmi adó kivetésénél is ök állanak első sorban. Polatsek Ábrahám árvai árendátort 7000 frtos pörben
büntetik meg, de a büntetés tekintettel arra, hogy már
régóta kincstári bérlő, elengedtetik neki kegyelemből. 1 )
Kesztenbaum Márton zemplénmegyei bérlő js bérleteken
szerezte azon összegeket, melyeket kulturális célokra hagyott. 2 )
Földeken kivűl haszonélvezeti jogot bérelnek. Már a
század elején kézben tartották Dél-Magyarországon a sörfőzdéket, a pálinka
égetést és a malátagyártást. 3) A
század második felében Práger Sámuel Szirma-Besnyőn sörházat és 9 szerfőzdét bérel 1500 frt évi bér fejében. 1770-ben gr. Török József bérbeadja ónodi sörházát
Izsák Herschnek 3000 frtért. Hunfalun Polatsek Lázár 1757-ig,
miután harminckét éven át árendás volt, 24000 frt. vámot fizetett le (M) A máramarosi sóbányákat is ök aknázták ki s a külföldre való kivitel megkönnyitését a V ág
folyót hajózhatóvá akarják tenni, miért is Bél Mátyás
1735-ben nyerészkedni akaró zsidóknak nevezi őket. 4) A
kisebb bérletek kózül legelterjedtebb volt a korcsma- engedély bérlése. Csak nagyon kevesen tették azt, a mit a
báró Perényi család 1723-ban, a mikor kötelezték magukat arra, hogy zsidót nem tűrnek meg jószágaikon
"semmiféle korcsmánkat nekiek árendában nem adjuk ....
sőt csak Iczével is nem lészen szabad pálinkát árulni az
1
)
líll9 évi 11169 sz. rendelet {jam antiquus
etiam Carneralis
Arendator")
2
) Életrajzát megírta a Ben Chananja lll. évf. 380. lapján Roscnmcy er
3
) Emlékkönyv Bloch Mózes tisztdetére (1905,] 117 l. (Singer)
') J. M. J. T. Evkönyv 1905. :210 l. (Mandl)
•
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Zsidóságnak" 1) Öt évvel előbb Mármarosmegye eltiltja
a gabonából való pálinka főzést. Ezt az iparágat, mint
Fessler állítja a magyarok történetérő l szóló könyvében,
a Lengyelországból bevándorolt :-sidók honositották meg.
1782-ben a Magyar Hírmondónak azt jelentik Miskolcról,
hogy a csabai zsidók még tovább fejlesztették ezt a
mesterséget, a mennyiben cserebogarakból főztek pálinkát.
(M) Ez ugyan csak tréfa, de mutatja, hogy mily rossz hírük
volt a csabaiaknak már akkor is. 1741.-ben:Gyula-Fehérvár elhatározza, "hogy senki is a városi Cívisek kőzül sidó korcsmárost ne tartson";)) Sz t. Györgyöt sok zsidóellenes intézkedése
nem tartja vissza attól, hogy a törkölyégetés jogát zsidónak ne
4
adja bérbe. ) Az ország legnagyobb részében a korcsmáros a
falu kereskedelmi szükségletét látja el " Ha valahol a görög kereskedő meghalt vagy elköltözött, magyar ember
nem vállalkozott az üzlet folytatásara, hanem a falu kiküldött valakit görögöt vagy örményt keresni s ha nem
talált s csak zsidó vállalkozott?a ITiegűrült állomásra, azt
mondta, hogy zsidót visz görögnek" 5 ) Ezzel össze volt
kötve a húsról való gondoskodás. Ez sértette a céhek jogait, miért is Győr 1758-ban elrendeli, hogy csupán ritualis
húst adhassanak el, majd megengedi a zsidó által nem
használt hátsó rész eladását 6 ). 1791-ben azt jegyzi meg
a Magyar Kurir, hogy az egész nagykárolyi vidék sóhiányban szenvedne, ha a zsidóknil nem volna kapható 1 )
ll József el akarta tiltani a zsidókat a korcsmabérletektől, de akkor folyamodványt terjesztettek elébe, melyben azt mondják, hogy a rendelet keresztülvitele a tönk
szélére juttatná őket, mert a korcsmával együtt elviszik
tőlük a mellette levő lakást is, ők pedig házat nem épithetnek Ha a nép nem fizeti pontosan az adóját, úgy ez
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nem azért van, mintha ők kiszipolyoznák; ők a szegény
népet hitelezésükkel csak kisegítik A kancellária a kér·
vény véleményezésében azt mondja, hogy a dolog fontos
mert 75000 ember létfenntartásáról van szó. Al rendelet keresztülvitelével tönkremenne a zsidóság s vele
együtt a kískeresked~lem. A k eresztény bérlők ép úgy
csalnak mint a zsidók s az előbbiek nem is fízethetnének
annyi bért, mert a zsidók életszi.ikségletei sokkal szerényebbek 1 ) Ellenben szükségesnek tartják a hitel nagyságát megállapítani. Máramarosmegye 1752-ben egy foríntos
maximumot állapít meg. 2 ) Szabolcsmegye tíz évvel később negyven botütéssei akarja megbüntetni azt, a ki ezt
áthágja 3), és II József egy rendelete szerínt csak har·
mincz krajczárig szabad hítelezni. 4 )
A kiskereskedelem mellett első rangú szerepet játszanak a kivitel terén. A nyerstermények összevásárlása
az ő kezükLen van. 5 ) Természetes, hogy az érdekeltek
felszólaltak ez ellen. Buda 1723-ban elrendeli, hogy "a zsidó rabbinus::J.ak megparantsoltatík kihirdetni" hogy a zsidók
ne vásároljanak juhbőröket 1763-ban a modorí vargák panaszkodnak, hogy elveszik előlük a bőröket. S a kílenczvenes években eltiltják a pásztoroknak, hogy eladják a
nekik . a bőröket "l Szerte az országban szódát gyártatanak: hamuzsírt égetnek és egész Regensburgíg szállítják.
Veszprérumegye 1753-ban szükségesnek tartja kíhirdetni
hogy vasárnapon tilos a hamuzsírégetés, 7 ) 1781-ben "Beth
·ren Miklós"grófnő egyéb tisztességes kereskedelmi találmányán kívül a hamuzsirfőzetést is annyira vitte, hogy majd
2000 Rh. forintokat veszen be csak c;z árendás zsidóktól'' a
1

1
)

')
')
')
')
')
')

Hazánk és a külföld 18H7 évf. 775 1., Adalékok XVI. 276
Sz. X. 374 l. és K. Ö. lll. 282
K. Ó. J 408 l.
U. a. IV. 2 r. 755 ,,Der Stadt Jud"
Grünwald, A régi Magyarország
K. O. V. l r. 610 l.
Magyar Kurir 1791 évf. 1218
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Sz. ll. 407 l.
K. Ó. lll. 381 l.
3)
u. o. 398 l.
' ) 17'>1i évi 2693'> sz. rendelet
' ) Beitriige zur Top ographic dcs Königreich Ungarns 1\'. (B ~cs 1"18)
)

')

142 ].
'·) K. Ó. IV. 2r 661 és V. r. 363 (Somogymegye határozata) azon·
kivül IV. 724 és lll. 44''
') u. o,
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Magyar Hírmondó szerint (M). 1730-ban a temesi bánság
székhelyéről: Temesvárról szállítanak a Dunán Morvaországba gyapjut 1 ). Mária Terézia uralkodásának vége felé Jakob Herschl péterváradi és Mande! Salamon pozsonyí kereskedők Bécs külvárosaíban össze akarják vásárolni a gyapjut, de a királynő azt eltiltja, mert nem akar
több zsidót Bécsben 2). A prágai zsidók egyik fontos keresete, a tollkereskedés az éjszaknyugatimegyékben fedezi
szükségletét, ahol a zsidók gyüjtik össze a tollat s küldik Ausztriába. A XIX század elején a szarvasmarha kereskedés és a gyapjukivitel ugyszólván kizárólag az ő
3
kezükben van ). Kiváló gazdasági tudósító lehetne most
az a bodrogkereszturi zsidó, akiről azt mondja az egyik
ujság 1791-ben " oly oltsóságát jövendölte itt tavaly
a bornak, hogy egy teli göntzi hordót meg lehet venni két üres göntzi hordónak az árrán. Abban nem hazudott volt, már most a gabonáról jövendöl hasonlót, hogy
t. i. egy gabonával telt zsákot meg lehet két üres jó zsáknak az árrán venni. Aligha ezt is el nem találja 4 ). Bright
angol utazó szerínt a borkivitelt a legnagyobb mérték5
ben üzik, ) bár III Károly óta egyre hoztak rendeleteket,
melyeknek éle odaírányult, hogy ettől az üzletágtól, melyet
már IV. Béla idejében üztek, elüzzék őket. Ilyen esetekben gyakran vannak együtt említve a rácokkaL Az egész
kérdés hístoricumát feltárja Zemplén megyének az országgyüléshez intézett felirata. Visszapillantván az 1723 év118. és az 172:1. évi 12 valamint az 1741 évi 29 t. c.-re,
melyek a zsidóknak, görögöknek, örményeknek megtiltják
általában, de különösen az ország felső részeiben a borral való kereskedést folytatja : "legközelebb pedig a tavalyi 1797. esztendőben sok külsö-belső zsidók s más tilalmas kezek által tsinált Borokat Sequestrum alá vétetvén
és ennek felszabadítása végett a belső Sidóság a Felső') Sz. XXV!l. 90 l.

') Wolf, Geschichte der Juden in Wien 73 l.
3
Reisen von Pressburg ... ~6fi, Reisen durch einen Theíl Ungarns
)
.... ím Jahr 1805 von Grafen Vínzenz Balthání (sic) 4-l l
1
Hadi törlénetek V, U l.
)
' ) Bright i. m. W5 l. The lraffic in woo! and wine seems a mo-
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ségekhez folyamodván méltóztatott Kegyelmes Koronás
Királyunk Ö Felsége á folyó 1798.-dikban Szt. Jakab Havának 7. díkén .... köllt kegyelmes Rendelése erejével ezen Megyének a Törvényen és királyi Rendszabásokon épült Rendeléseít helyben hagyni, kötelezve tenni."
A rendelet pedig azt tartalmazza, hogy a zsidók eJtiitatnak
az aszú bor készítésétől és forgalomba hozatalától, szőlőt
nem bérelhetnek "csupán a kortsmára való ordinanum Bor"
kimérésére van engedélyük, kóser bort is csak közönséges
mínőségben állíthatnak elő, míg a finomabb fajtát csak
keresztények termelhetnek 1 ). Az 1800. évi rendelet ujra
eltíltja öket szőlök szerzésétől s bérbevételétől Tokaj környékén, de megengedi az éjszak-zempléni rosszabb mínő
ségű szőlők értékesítéset. De épen 1800-ból maradt egy
szerződés, melyben az ujhelyi Dávid rabbíszőlőt vásárol 2 ).
Az 1807. íkí országgyűlésen pedig a megye megint elpanaszolja, hogy az egész Hegyalja borkereskedése az ő kezükben van. A megyeí jegyzőkönyvek telve vannak olyan
határozatokkal, a mílyet a mádi zsidók ellen hozott a
község, hogy "pálínkaházak" on kívül mást nem bérelhetnek s szőlőik eladassanak 3). Természetesen mind az a
sok határozat, javaslat és panasz csak azt bizonyítja, hogy
a hatóságok lanyhasága miatt bort hamisitott m~denki, a
zsidók is, továbbá azt, hogy a hegyaljai borkereskedésben
a zsidók nélkülözhetetlenek voltak.
Ép ílyen rémhirrel kiirtölte tele az országot a dohánytermelést illetőleg Deyák József dohánykereskedő.
Hosszú röpiratában 4 ) elmondja, hogy az egész dohánytermelés a zsidók kezébe kerül, mert a zsidók rábeszélésére alakították meg Bécsben 1817-ben azt a társaságot,
melynek a kormány a dohány beváltás jogát bérbeadta s
mivel zsidó közegeik által előlegekkel lekötik a termelő t,
nopoly in their hands.
1
)
Acta Comiliarum l t-01. :!93 l. és 2-ll l.
'l Adalékok Zemplén várn1. törl. X. 3~JÜ
') Sz. XXII. 10H J.
Gcschíchlliche Darslellun~ der ungarischen TabakkuHur und d~s
)
Handels mit Tabak .... und de r dadurch , .. e nsland e nen niedrigen Umtriebe der J uden (Pes l !822)
1
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az utóbbinak nincs kedve gondot forditani a dohányra,
miáltal az egész termelés szenvedt. A továbbiak folyamán megtudjuk, hogy szerző nem érdektelen fél, mert neki is része volt az üzletben, de mivel Ulimann Mózes pesti
kereskedő rágalmazására Kaan Sámuel bécsi nagykereskedő megvonta
Deyaktól megbízatását, mínd a kettőt
odaállítja mint a magyar dohánytermelés tönkretevöít.
A röpiratban lenyomatja a falusi elöljárók bizonyítványait arról, hogy az ottjárt zsidókkal nem voltak a
parasztok megelégedve, de Ulimann volt érdektársa,
is Schwarzenberg Juda eskü alatt (sua forma medio Rabini solenniter adjuratus) vallott a volt társa ellen. A röpirat csak közvetve támadja Kaant, mert az nagy tekintélynek örvendett. Nagy gyapjutisztító vállalata volt Bécsben,
a melyet a császár is r:.eglátogatott. Az egyik hírlap dicséri magyar hazafiasságát, mert mint sz ületett magyar
1
első sorban hazai terményt dolgoz fel. ). Ugyanennek
a
Deyáknak apja van aláirva Offenheimer Izrael és Márkus
pesti kereskedőkkel együtt egy beadvá~yban, melyet a
pesti kereskedők a dohánytermelés felkarolása ügyében
intéztek a kormányhoz 1802-ben 2 ). De hogy 'a dohány
körül baj volt már régebben, mutatja az, hogy 1789. aug.
21.-én Hőnig Izrael, a később nemességet szerzett bécsi
kereskedő felterjesztést intéz az udvari kancelláríához,
melyben elmondja, hogy Debrecen környékén a dohánytermesztő földmíveseket előlegekkel kíuzsorázzák, a miértis
azt ajánlja, hogy a megyék vegyék kezükbe a dolgot s ők
adják meg a parasztoknak a szükséges előleget 3).
A legszegényebbek voltak a házalók, a kik kis kocsijaikkal bejárják a falvakat s összevásárolnak míndent a
paraszttól 4 ). Ha adósságaik beszedésére indulnak, ki
vannak téve az utonállók kiraboltatásának, a mint ez a
1

)
Vereinigte O u. P. Z. Hllti évf. 218 l.
') Merkantilische Bemerkungen (l. tovább) 3! l.
3
178!3. aug. 21- én megjelent 10, 773 sz. rendelet
)
•) Bright i. m. Vácról: Jew travellers and their servant in a light
carriage with some merchand.iso:: etc.
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XVIII. század végén gyakran megtörtént ). Költői képtehát Berzsenyi Dániel részéről, amikor attól fél, hogy
"a zsidók szövetségbe keveredvén zsiványainkkal azokat még
oly ra blásra vezetik, milyenre gondolni sem •tudtak volna" 2) .
Egy Erdélyt tárgyaló kis munka meg e mliti a zsidókat. Miután elmondja, hogy a zsidók" Erdélybe való jöveteleket még
Detzebalus, a Dakusok utolsó királyuk idejére viszik fel,
ezen vélekedéseket mindazáltal semmi hiteles tanubizonysággal nem támogathattyák" de ebbe a tévedésbe esett
Lehel János szász pap, ki Thalmus városáról, Decebál
székhelyéről azt mondja, hogy egy danbeli héber ember
épitette a király számára, 3) áttér saját saját korára.
"Gyulafehérvárat lévén nagyobb számmal laknak mégis
Náznánfalván Maros Vásárhely mellett, másutt is. Égett
bort főzrek, kereskednek kivál 'zibvásári ó árruval, azt
széllyel hordozva az országon. Német öltözetben élnek, a
Magyar Köntös viseléstől eltiltattak a Görögökkel egyetemben .... 1650-ben szerzett törvény által" 4 ). A föltehető szegénységet tekintetbe véve furcsán hangzik GyulaFehérvár panasza 1741 ből, hogy fényüzően öltözködnek s
nem járnak nemzeti [zsidó) köntösben 5 ) Ugocsa megye még
nyolczvanas években is vigyáz arra, hogy zsidó öltözetbe
1

zelődés

esetről

Magyar Kurir llfl8 évf. 135 l.
l.
3J A legbarbárabb latinsággal megirt költPmény címe : De oppido
Thaimus (Nagy Szeben 1779) A zsidók Jeruzsalern elpusztulása után Decebaln'lk találtak menedéket s a Talmudra való emlékeztetésül az általuk
épitett várost Thaimusnak neveztek
.rtspice ruinas, quid fuerit Thalmus, docebunt
Urbs erat grandis pagus nunc ex illis redacta ....
Quam struxit Ebraicus, Decebalo Rege Danista . .
Huc venerat profugus, dum Titus Hierosolymam
Urbern et Judaeo.:; e Canaan expugnasset ....
Hos igitur Hospi!es Decebalus huc collocavit
A quibus mox Thalmud nomen inditum fuit .
Nagy Szombatba is ősidőkben telepedtek le a zsidók, miért is tiszteletükre Jeruzsalemi és Jerichói utca volt, Bombardius, Topographia (Bécs
1750) 33H l,
•j Erdélyország Ismertetéseinek Zsengéje, lrta próba gyanánt Eder
J ó zs ef (Kolozsvár 1796) 42 J.
6] u. o. 43 l.
1j

2]

Ilyen

Összegyűjtött munkái 3 kiadás ll k. 36::>
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járjanak, egyébiránt .,ö felsége kivánván a szegény zsidóknak megtartásokat .... hogy azok, kik alacsonszerű. portékákkal lü:reskednek hazanként járhassanak a városokon
khi.il is 1)
A belföldi kereskedés a vásárokon bonyoLódik le s
ezért a vásárokon mindenütt találkozunk a házaló és a
kereskedő zsidóYal. Még azok a városok is, a kik zsidónak
állandó lakhatási engedélyt nem adnak 1 megtűrik a vásárokon. A hol zsidók nagyobb számban laknak, ott gyakoribbak az országos vásárok (M) Kecskeméten csak a vásárokat megelőző s követő három napon volt megengedve
a tartózkodás a XVIII század első felében. Szabadkán
csak 1794-ben kapnak üzletnyitási engedélyt de a vásárokat a század közepe óta látogatják. 2 )Székes-Fehérvár még
yásárokra sem engedi őket a század végéig 3) ép igy Ruszt sem 4)
de Sz t. György 25 denáért ad a zsidónak passe par tou t. 5 )
1783-ban Jász -Nagy-Kun-Szolnok vármegye zsidósága
kéri, hogy szabadon járhasson a vásárokra. 6) Pest városa 1746-ban azt rendeli el, hogy a városokra érkező zsidók csupán a kapu előtt állithatják fel sátraikat 7) de
1789 augusztus havában tartandó pesti vásár idejére BoskoYitz Dávid arról értesiti a közönséget. hogy dusan felszerelt raktára a fötéren lesz a többi nagykereskedők között ') A pesti vásárokra nagy hajórakományi árukat szállitanak a Dunán a hatvanas években 9 ) Ábrahám Izrael
és Boskovits Dá,id óbudai kereskedők engedélyt kapnak
arra, hogy a bécsi Yásár alkalmából sátraikban ehetnek
s nincsenek kötelezve a tisztátlan zsidó csapszéket használni
Az engedély adásánál tekintetbe vétetik, hogy több mint
100000 forintnyi bevásárlást szoktak tenni 10)ulsák Altmann
K. ó. lll . 34.·1 J.
') Sz. X. S'-6 J.
)
K. Ó.\'. 2 r. 517 l. 1752 böJ
') U. o. 47:l J. 173\l -ben
•) l:. o. 1\'. 2 r. 72~1 J.
) Sz. L 3Ht
J K Ó. I\ . 2 r. 14,; J.
) Ungarischc Staats u. Gel \'achr. 1/."9 évf. 64 sz.
) Pressburger Zeitung l liO é d. 1 )~1 sz.
10
) Wolf,
i. m. 73, J

1)
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n evű Szántói kereskedő, betsületes zsidó" is kivel Édes
Gergely többször levelet küldött gr. Ráday Gedeonnak
Pécelre, bizonyosan bevásárlási szándékkal utazott AbaujSzántóról Pestre. 1 ) Sok volt a rövidáruval kereskedő a vásárokon, mert az egyik rendelet szól arról. hogy
2
rőfjeikre vigyázzanak a hatóság részéről. ) 1797. juniusában
a gyulai vásáron egy tüszőben levő pénzösszeget találtak és
a helytartóság szükségesnek tartja közölni, hogy a becsületes megtalálóÁbrahám Lázár pestmegyeí zsidó volt. 1)
Nem ilyen jó véleménye lehetett a vásárokon tartózkodó
zsidókról Keresztesi Józsefnek. Mint naplójában elmondja
1790-ben Pesten hecc-et, állatviadalt ment nézni. Közelében állott a theatrumban egy óbudai zsidó. Egyszerre azt
tapasztalja, hogy aranyóráját ellopták. A zsidóra gyanakszik, de az már nem vnlt mellette. Másnap vásár volt s ő
felismerte s a városházára vitette s becsukatta. Megbotránkozással tapasztalta, hogy a fiscus, az óbudai fiskalis, a
számtartó, a zsidó biró a puszta gyanu alapján nem akarnak eljárni. A zsidó protestált "hogymivel én miatlam három nap alatt sok kárt vallott, nem folytathatván vásárlást
tehát rajtam minden kárát és gyalázatját kikeresi." Igy tehát nem tehetett mást és visszavonta panaszát. A zsidó
gyakran eljárt hozzá s résztvevőleg kérdezte, megkerüll-e
az óra, de ő erre az érdeklődésre azt jegyzi me~ : lacrimae
crocodili. 4 ) Különösen nevezetesek voltak a debreceni
vásárok, melyeken a zsidók nagy számmal jelentek meg.
Igy érthető lesz a hirlapi tudositás 1791-ből "magasztalt
tselekedete a Nemes Tanácsnak abból áll, hogy a Város
költségén Zsinagagát épittetett az ott lakó s vásárokra feles számmal megjelenő Zsidók számára, a közelebb mult
vásár alkalmatosságával szentelték. fel nagy háladatosságnak érzékenységei között számos Magistratualis Személyeknek és előkelő Polgároknak jelenlétekben uj Zsinagó-
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gakal" 1) De hogy ezt tolcrancziát nem szabad tulnagyra
értékelni mutatja a következő eset. 1829-ben a p esti polgári testület felhívja az egész ország k ereskedöit, hogy
védek ezzenek a zsidó verseny ellen, a mire Debrecen kijelenti, hogy náluk zsidók nem laknak s szigor ú büntetésnek van álávetve a z, a ki zsidónak sz áll ást ad. Még
1823-ban n égyszáz forint alkotmányos költségbe kerül a
szegedieknek, hogy a helytartótanácsnál biztosítsák maguknak a vásáron való megjelenés jogát, a mely ellen a városi kereskedő k aliand ó an felszólaltak ~).
A szegény, mindennel k ere skedő s igy bizonytalan
foglalkozású falusi zsidó k énytelen az eléje vont lakhatási
hat árt csellel átlépni. Nem telepedhetnek le Székes-Fehérváron, mert ott még 1819-ben is cs ak azt engedik meg, hogy.
raktárt! tarthatnak, de nem állandó lakást, miért is ellepik
Lovasberényt és körn-yéket. Nem tartózkodhatnak Győrött,
tehát Győrszigeten alakítanak községet. Az Eperjesen élő
zsidók Sebes Kellemesen voltak kénytelenek lakni. Igy lett
a losonczi község eredete a tugari letelepedés és a pesti
hitközség "anyavárosai " Ú Buda s a pestvidék! falvak
A rohoncíak állandóan Szombathelyen kereskednek s 1722
ben azon panaszkodnak, hogy nem engedik be őket, holoU negyven év óta megváltották e jogot évi 40 frt díjfejében, a míre gróf Batthányí Eleonora megígéri a közbenjárást. Míkor 1790-ben Nagyváradon meg akart hálni egy,
a szomszéd Katonavárosból való zsidó, a városi tanács
megrohanja a házat s az üldözött kénytelen a káptalan területére menekülni. Az Eszterházy bírtokokon élő zsidók
egy része Sopronban kereste kenyerét, a hol egyideig
még meghální sem volt szabad, míért is Eszterházy Pál
herceg rá is ír a városra s kérdi az okát hogy zsidó jobbágyait "éczaka bent szenvedny nem akarja."
(Folytatása következik)
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PÁL KORTÖRTÉNETI VILÁGITÁSBAN.

(Deissmann A., Paulus. Eine kultur- und relígíonsgeschíchtlíche Skizze. Mit je eíner Tafel in Lichtdruck und
Autotypíe sowíe eíner Karte : Die Welt des Apostels Paulus. Tübingen 1911. Verlag von J. C. B . Mohr (Paul Síebeck). Füzve 6, kö 've 7'80 márkal
Az uj testamentom írodalmát csak ritka kivételkép
ismertetjük e helyen, a jelen müben azonban oly sürü a
zsidó vonatkozás, hogy ismertetését nem is kell a kivételekhez számítani. Deissmann Adolf, az ó-keresztény és
zsidó hellenista irodalom, valamint a görög papyrusok
nagy ismerője, különben is majdnem minden muukájában
tanulságos adalékokkal szolgál a hellenista zsidóság történetéhez. Bővelkedik ilyenekben az uj kiadás előtt álló "Bibel studien" és "Neue Bíbelstudien" mellett a "Licht vom Osten"
ez. nagyszabásu mű, a mely rövid időn belül a harmadik
kiadást érte meg (Tübingen 1909, J. C. B. Mohr). A jelen
mű alapja az upsalai egyetemen tartott nyolcz felolvasás
és ugyanezért, bár ki lett bővítve, megtartotta a vázlat
jellegét, de a problémák mélyére hat. Szerző két keleti
utazáson (1906 és 1909) meglátogatta az összes nevezetesebb helyeket, melyekben Pál az uj tant hírdette, és erről
a világról mesterí tollal eleven, színes képet fest, a mely
regényírónak is becsületére válnék. Ugyanez a világ egyuttal a zsidó hellenista diaspora világa és ugyanezért a mű
2. fejezete "Pál világa" (19-38) a zsidó történetnek egy
érdekes fejezete. Míután szerző a szintért leírta, áttér
sajátképi tárgyára, egy-egy fejezetben mutatva be Pált
mínt embert, minl zsidót, mínt kereszlényt (három fej.),
mint apostolt, mint a vallás világtörténetében jelentős férfiut. Ezzel megadtuk a mű gerinczél és általában csak azt
egyezzük még meg, hogy Deissmann nem jár kitaposott
Magyar Zs. Sz, II füzet 111 iv
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uton hanem mélyreható buvár, ki uj eredményekkel gazdagítja a historiai kutatást. Találó. itéletet mon~ a "Studierstube" világot nem ismerő, elb1zakodott m1kroskopikus
éleseszüségéről, melyről e helyen mi is számos ízben kelletlenül szóltunk.
Saját népéből, országából és korából akarja szerző
Pált megérteni, az egyént, a mint tényleg létezett, minden
dogmatikai és rendszerező előitélet né.~kül. Idézzük erre
saját szavait: "Neben den zum Abendlander und Scholastiker gemachten Paulus, neben den aristokratisierten, stilisierten und modernisierten Paulus, der in dem papiereneu
Kerker des "Paulinismus" in seiner achten Gefangenschaft
schmachtet, sei denn der Paulus gestellt, den ich in Tarsus, Jerusalem und Damaskus .... glaube gesehen zu haben, und dessen W orte mir auf d em nachtlichen De ck der
Levanteschiffe ... lebendig geworden sind in ihrer leidenschaftlichen Bewegtheit, ihrer volkstümlichen W u ch t und
prophetiseben Tiefe: der Jude, der in den Tagen der
Casaren die Luft des Mittelmeers geatmet und das
selbstverdiente Brot des Handarbeiters gegessen . . . . "
(VI. lap). Ezt a kitűzött czélt szerző el is éri. Helyesen
hangsulyozza, hogy az eddig követett módszer pusztán az
antik irodalomból vette a festéket a vallásforduló kor és
szereplö személyei képének megfestéséhez, már pedig ez
az irodalom maga is töredékes, továbbá - és ez a fő do·
log - csupán a nép felső rétegének állapotát, gondolkozás - és életmódját tükrözteti, nem pedig a közép- és
alsóbb rétegét, melyhez a zsidók és a prozeliták tartoztak (31). Pál is ebből a sociális rétegből került ki. "Sicher
sebeint mir da zu sein, class Paulus von Tarsus, obwohl
seine Vaterstacit ein Sitz ho her griechischer Bildung war,
nicht aus der literariseben Oberschicht, sondern aus den
handarbeitenden unliterarischen Schichten gekommen und
auch bei ihnen geblieben ist .... Er war ein einfacher
Mann, der in dem Handwerk die wirtschaftliche Grundlage seiner Existenz hatte" (35).
Josephus valahol azt mondja, hogy a zsidó nép földmívesekből és mesteremberekböl áll. Az intelligensebb
osztálv az utóbbi volt, a földmives hasonló volt a mai
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fellachhoz. F ellach a bibliai Káin és a talmudi amhaárecz. A
kézmivességet ellenben a talmud mindig dicsőíti. Az irástudók, kik a templom fennállása idején és az azt követő
korban első sorban a papok és a földbirtokosok közül
kerültek ki, már a második század közepén leginkább
mesteremberek voltak, kik kezeik munkájából éltek. Jellemző e tekintetben a legenda, mely szerint Elisa ben
Abuja (Acher) szétkergette az iskolában (Béth-Hamidras)
összegyülteket, szólván: te suszter vagy, te ács vagy stb.,
menjetek haza dolgozni. Nem akarjuk ezt a kérdést incidentaliter tárgyalni, csak azt hangsulyozzuk még, hogy a diaspora zsidóságának zöme szintén mesteremberekböl állott.
Az alexandriai basilikában (talmud szerint) az emberek
foglalkozás szerint csoportosultak és a jövevény az ő
czéhbelijeihez ment, kik gondoskodtak róla. Ez az egész
elbeszélés azt tükrözteti, hogy a zsidó lakosság első sorban mesteremberekből állott. A zsidó nép mint kézműves
került Palesztinából a külföldre. Ez ritka kivétellel az egész ókori és korai középkori zsidóságról áll. Nem is lehet
m~sk~p, ~ert a városi zsidóság vándorolt ki, ez pedig
masb~l, mmt mesterségböl hazájában sem élt. Jó analógia
a ma1 orosz-lengyel emigráczió : többségében mesterséget
üzö nép. Mikor Claudius (49 körül) a zsidókat Rómából
kiűzte, Pál Korinthusban egy Aquila nevű számüzöttet
ta.lál~ ki. sátorkészítő volt (Acta 18, 2 ; Deissmann 175).
Pal 1s btzonyára először czéhbelijeihez ment. Az ókorban
az egy foglalkozásuak általában egy utczában laktak és
:bből is érthető, hogy az uj vándor ezeknél szállt meg,
Illetve ezekhez csatlakozott. Az a "hellenista világzsidóság", a mely Pál világában oly jelentős szerepet játszik
nagyobb részt mesteremberekböl állhatott.
'
~elyesen hangsulyozza D., hogy Pál nem volt ugyan
proletar, de ~omo n.ovus volt; továbbá azt, hogy ez ált~! nem vesztt semmit, sőt személyisége értékben növekedtk "~urch die Persönlichkeitskraft, die in diesem homo
novus m unverbrauchter Urwűchsigkeit varhanden
gt P l
"b d' M
. .
war,
ra.
au us u er te asse, dte thn umgibt, empor, wiichst
seme Gesta!~ auc~ über die berühmten Zeitgenossen aus
der Oberschtcht hmaus : es gibt keínen einzigen aus den
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Tagen Neros, der in den Seelen der Menschen dauernd
solche Spuren hintedassen hat, wíe der homo novus Paulus. Der kosmopolitische Zug, den dieser Unbekannte da
und dort zeigt, ist die einzige stille Weissagung auf seine
welthistorische Zukunft. Paulus von T ars us ist nicht eingeengt gewesen durch die Wii.nde seiner Werkstatt oder
durch die schmalen, düsteren Gasschen seines Ghetto. Er
ist Weltbürger, den Juden ein Jude, den Hellenisten ein
Hellenist" (55).
A legérdekesebb fejezet a 4., amely Pált, a zsidót
mutatja be. Bevezetőleg D. néhány vonással ecseteli a
hellenista világ zsinagógáját, a LXX hatását és a hellenis ta "világzsidót". A zsinagógák csendesen, de hatásosan
protestáltak a polytheista pogány világ képimádása ellen;
a LXX nagy propagandát tett lehetövé, a hellenista zsidó
a jeruzsálemi szentéllyel szoros kapcsolatot tartott fenn.
Sok zarándok Jeruzsálemben maradt és a honfitársak külön zsinagógákat alkottak (Acta 2, 9 köv.), mint ma is az
askenázok és szefárdok, mondja D. 62. lapon. Mondhatta
volna, mint a kiűzött spanyol zsidók a 16. század elején,
kik származási helyeik szerint álltak össze az uj hazában
és mint még ma is a jemeniták s a többiek Jeruzsálemben magában. "Diese Synagoge der Cilicier und Kleinasiaten in Jerusalem ist es wohl gewesen, an welcher der
cilicische Jude Saulos mit dem Zunamen Paulos seinen
Rückhalt hatte, als er sich in jungen Jahren langere Zeit
in Jerusalem aufhielt" (u. o.).
Mellékesen megj egyezhető, hogy Gam liél patriarchának, valamint a Későbbi iskolafőknek sok hallgatója volt,
kik mesterséggel keresték kenyerüket. Névtelenek maradtak, a mint hogy Pál is névtelen maradt volna, ha nem
válik belőle "a pogányok misszionáriusa". A zaránd okokat a jeruzsálemiek nagy ünnepélyességgel fogadták: " a
papok és leviták vezérei és a szentély kincstárnakai elébük mentek az érkezők tekintélyéhez mérten és Jeruzsálem összes mesteremberei felálltak előttük és e szavakkal
üdvözölték öket: Testvéreink X helység lakói üdvözlünk
benneteket" ! 1) A hivatalos személyek mellett a népet ki
1

)

Bikkurim 3, 3 (Chullín 54 b):

Pál kortörténetí világításban

127

zárólag a mesteremberek alkotják. Ezek voltak a ~zent
város polgárai, közönsége. Ez érthelö a gazdasági helyzetből: Judea lakossága és a zarándokok jó része a Wvárosban szerezte be ipari szükségletét. Érthető ebből az
is, hogy sürü zsidó népességgel biró országok zsidó iparosai a szent városban állandóan letelepedtek, mível földijeik
köréből részben vevőkre, részben szálló vendégekre számíthattak. Jeruzsálem a legrégibb ismert város, a mely
turistákból élt. Hogy ezek a turisták jámbor zarándokokból
állottak, a dolog gazdasági oldalán nem változtat semmít.
Mikor a szentély elpusztult, Jeruzsálem elvesztette gazdasági alapját és mint város is tönkre ment. Megszünt "lcJnge claríssima urbs Orientis" lenni és Hadrián császár hiába építette fel helyén Aelia Capitolinát.
A mesteremberekhez tartozott Pál is és tanuló éveiben mesterségéből tarthatta fenn magát. Buzgalma és tudása által kitünvén, hivatalos személlyé válhatott. Az
azonnal idézendő helyből ugyanis az tüník kí, hogy a zsidó-keresztények ellen számos ízben járt el, mielőtt ugyancsak hivatalos kíküldetés alkalmából Jézushoz megtért.
Pált avval vádolták, hogy pogányok és zsidók közt a
"Törvény" ellen izgat és hogy egy pogányt vitt magával a
templomba, a mí halálos bün volt. A katonaság megmentette Pált a lyncheléstől. Pál görögül szólitotta meg a tisztet, ki erre azt kérdezte tőle, hogy tud-e géírögül és nem
ö-e az az egyiptomi, a ki 4000 lázadóval a pusztába vonult : "Pál pedig szólt, én tarsusi zsidó ember vagyok, Ciicía jelentékeny városának polgára. Kérlek, engedd meg,
hogy szóljak a néphez. Mikor az ezt megengedte, Pál a
lépcsökön állva, intett kezével a népnek, és mikor nagy
csend lett, megszélalt héber nyelven: 1) Férfiak, testvérek
és atyák, hallgassátok meg mentegető beszédem ..... Én
zsidó ember vagyok, születtem a cílíciaí Tarsusban, felne•w;1-1 ·:·r~ : r:r.: ~tt'.:l ;·~wtt•: c;-•;c? c:•,e:).l c·~w1·. ::;o

r";::·M ''?':; ~::
:·7lt'~ t:rl>!: •;l7C C~i'>;
1
) ·;, i.~~?::·: ~:::f.Í.ó7.:~; (Acla 21, 40 é5 22, 2 Í:J
14) ezehn a
helyeken Kautzsch és má&'>k szeríni nem az aram köznyelvet, hanem a
héber nyelvet jelenti. A gent nyelv hallatára a nép lec•ende edet! fKa.
utzsch, rl.ram, Grammalik l~). lapj.
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velkedtem pedig ebben a városban Gamliél lábainál, tanittatva pontossággal az atyai Törvényben, buzogtam Istenért, mint ti mindnyájan ma. Ezt az utat követtem halálig, megkötöztem és börtönbe vetettem férfiakat és asszonyokat. Bizonyságom a főpap és a vének, kiktőlleveleket
kaptam a testvérekhez, mikor Damaszkuszba utaztam,
hogy az ottlevő (zsidó-keresztényeket) megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessenek" 1 ).
A "felnevelkedtem Jeruzsálemben" kitétel daczára
igaza lehet Deissmannak, hogy Pál gyermek korát Tarsusban tölthette, de nem a D. okfejtése alapján. A 63. lapon
ugyanis D. azt mondja: "Paulus erscheint so sehr als Septuaginta - Jude, und er beherrscht die helJenistische Umgangssprache in so souveriiner Weise, class wir eine starke Beeinflussung durch die Septuaginta und die hellenistisebe Umwelt bei ihm schon von Kind auf annehmen müssen."
A "Septuaginta- zsidó" uj fogalom, melyről D. müve 70. lapján bővebben nyilatkozik. Legczélszerübb, ha
szerzőt magát szálaltatjuk meg. "Aus der Gotteswelt des
hellenistischen Alten Testaments ist der Christ Paulus
nicht herausgetreten. Will man den ganzen Paulus religionsgeschichtlich verstehen, so muss man den Geist der
Septuaginta kennen. Nicht das hebriiisebe Alte Testament•
nicht ohne weiteres das, was wir heute "Alttestamentliche
Theologie" nennen, ist die historisebe V oraussetzung der
Paulusfrömmigkeit, sondern der Glaubensgehalt des griechischenAlten Testaments". A főkülönbség a héber és a görög
biblia közt D. szerint az, hogy az utóbbi egységes mü, mig
az előbbi még a historiai keletkezést tükrözteti : .. Die griechische Uebersetzung hat eben die vielen Linien, durch
die im hebriiiseben T exte die Stadien der allmiihlichen
Schichtung und Entwickelung für den Historiker markiert
werden, tatsachlich fast samtlich beseitigt. In der Septuagintabibel schliessen sich Bekenntnisse der Propheten, der
Genesis und ganz junger Psalmen, Dokumente mehrerer
Jahrhunderte, die im Urtext vielleicht gar nicht komhíniert
1
)

Acta 21, :Ju -

2<l, 1-5. V. ö. H, 3.
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werden können, mühelos zusammen, weil der SeptuagintaFromme in allen RoUen seiner heiligen Schriften denseiben unveranderlichen Geist derseiben Offenbarung viel
deutHeher reden hört".
A mit D. a jelenkori bibliai theológia és a régiek felfogása közti különbségről mond, mindenki aláírhatja. A
régiek tényleg az egész1 hibliát egy münek tekintett ék,
de ez nemcsak a görög bibliáról áll, hanem a héber bibliáról is. A könyvek szerzőségét illetőleg sem tért el a
görög hibliát olvasó zsidó a héber hibliát olvasótól: a tórát Mózes írta, a zsoltárokat Dávid, a prófétai könyvek
közül ki-ki a saját nevét viselőt Nagy kérdés az, hogy
Pál Septuaginta-zsidó volt-e ? Gamliél iskolájában tanult,
nagy buzgalmú farizeus volt, héber beszédet tartott. Hogy
irásaiban a görög hibliát idézte. nagyon természetes, hisz
hellenista zsidókat és pogányokat térített. Ha eredetileg
a héber hibliát is tanulta, akkor is a görög hibliát kellett
idéznie a görögül beszélőknek, mint a zsidó irástudóknak
a targumot az aramul beszélőknek Az agadista bizonyára
szintén igy járt el, amidrasból ez csak· azértnem konstatálható, mert ezek a müvek nem a nép számára készü Itek.
Ha a zsidó szónok a szent iratoknak pusztán valamely
kijelentését akarta közölni, akkor azt kétségtelenül aram
nyelven idézte. Különben maga D. szalgáltat bizonyitékat
arra, hogy Pál nem volt tisztára Septuaginta-zsidó, mert
azt konstatálja, hogy "Pál oly Septuaginta-hibliát használt,
amely egyes helyeken zsidó revizión ment keresztül" (7W).
Pál tudománya~ mellett a reviziót maga is végezhette. Ez
a feltevés annál inkább kínálkozik, mert nincs egyenes
hagyomány arról, hogy a LXX-et zsidó szempontból revideálták Figyelemre méltó Pál azon kijelentése is, hogy a
zsidóknak zsidó volt, a mi nemcsak az életmódra, hanem
a biblia használatára is kell hogy vonatkozzék
Pál itt-ott kifejezéseiben is elárulja a rabbinikus tudóst, a vesszőztetést (mp':lo) 2. Kor. 11, 24 negyven egy
1
) Részletes bizonyitás
előbbi müvében: "Die Scptuaginta-Papyr
und andere .,.Itchristliche Texte der Heidelberger Papyri-Sammlung" ll9
köv,
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híjján kitétellel fejezi ki (nnN '1011 O')l::liN) (43. L). Saját testét
Pál törékeny "cserép edény" -nek nevezi (2. Kor. 4. 7 E'l
(J,-:~:xx[•,-.;[~ éx~u<t.~·~ Deissmann 43.) Ez azonos a héber : r,,tt·~
'1:llt'~:1 p~n=· kitétellel (zsidó liturgia). Ugyancsak 2. Kor. 13, 3
azt mondja, hogy "Krisztus beszél belőle". Ez emlékeztet
az ismert mondásra : "N ózes torkából az lsten beszél" (,,,~, 11M n'1:J1~ :-lJ'.:'ttJ ;,w~). Ez gazdátlan monforrása
ismeretlen.
dásnak van elismerve, melynek
Dc ugy emlékszem, hogy a Zóharban olvastam. Bár
nincs sem a b í bliában, sem a talmudban, még sem
kell feltételezni, hogy az ujtestamentomból került a zsidó
irodalomba, hanem inkább azt kell felvenni, hogy rabbinikus mondás, a mely véletlenül csak középkorí zsidó mű
ben jutott irodalmi élethez. 1) Ebbe a körbe' tartozik Rómaiak 1, 16. 17. is. Pál itt azt mondja: " Mert nem szégyeHem az evangéliumot, mert Isten ereje az, a mely mindenkinek üdvössége, ki benne hisz, első sorban a zsidók
és a görögök is, különösen mivelhogy oly igazságosság
nyilatkozik meg benne, a mely Istentől ered, hítből hitbe, a
mint írva van : "Az igazságos hítében fog élni" (Habakuk
2, 4). A hítből hitbe kissé homályos ugyan, de a főtar
talom világos, a lényeg az : Az igazságos hitében fog élni.
Ugyanezt a gondolatot találjuk a talmudban is (Makkóth
23-24) Rabbi Szímlaj híres mondásában, a mely szerint
Mózes 613 parancsolatot adott, Dávid leszállította 11-re
~ a többi, végül Habakuk leszállította egyre : "Az
igazságos hítében fog élni". Szímlaj ugyan a 3. század
köz ep én virágzott és keresztényt,kkel vitatkozott, de azért nem
kell feltételezni, hogy ezt a tétel t Páltól vette kölcsön. A
tétel régi volt, Szimlajé csupán az összeállítás, 613, 11 stb.
Pál exegézíse szintén a zsidó Pált mutatja. A hibliát
"autorítatív okmánynak" tekinti, a törvényt is, melyet
részben megszüntetett, az "irva van" erős kitétellel idézi.
"ln der beHenistiseben Welt ist díeses "Es steht geschrieben" damals die Formel, mit der man auf Stellen einer
unumstösslichen Abrnachung hinwies ; genau so gebraucht
es Paulus. W as geschrieben steht, kanu nicht angetastet
1

)

Más példákat e czikk végén adunk.
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werden jedes Schriftzitat ist ein Schriftbeweis. Gott selbst
redet in der Schrift, die Schrift wird sogar ihrerseits personifiziert (z, B. Gal. 3, 8. 22), und als Grundsatz wird
verkündigt (1. Kor. 4, 6 fLYt 0.-:ip i ~·iyp:x;:::x~ Semmisem az
lráson tul!). Bei einer derartigen Stellung ..:.um Buchstaben
der Bibel sebeint der Exeget Paulus von vomherein sklavisch gebunden gewesen zu sein" (71).
Deissmann azután kifejti, hogy Pál, mint már előtte
tették, az allegóriával szabaditotta fel magát a betü járma
alól. Fel is hoz erre példákat, de oly keveset, hogy ezek
csak kivételeknek tekinthetők, de nem bibliai felfogása
alapjának. A törvényeket sem allegóriai alapon szüntette
meg. Pál egészen rabbinikus felfogással dolgozik, az "irva
van" és "az Irás megszemélyesitése" rendes rabbinikus
formulák (;,•n:l1 és i~1N :l1n:l.i, l. Bacher, T erminologie l. köt.
::ll1:l alatt) és nem szükséges a Pál által talán nem is ismert
hellenista formutához folyamodni. Deissmann ezt a régéJb
nézetét emlékezetem szerint Eaeher nevezett művének
ismertetése alkalmából vissza is vette. De ez csupán részletkérdés és csak mellesleg érintjük. Elsőrendü kérdés
azonban Pál alapgondolata a törvényről, ez a "Paulinismus" sarkpontja. Ezt a főprobmlémát tudtommal még
nem oldották meg.
Altalánosságban beszélnek Pál "antinomismus" -áról,
törvénygyi.ilőletéről és más hasonló dolgokról, a melyek
más-más szóval azt fejezik ki, hogy Pál a "Törvény"-t hatályon kivül heh ezte. Ez azonban ellenmondásban áll azzal a képpel, melyet Pálról iratai alapján jogosan festenek,
hogy farizeus felfogásu volt, hogy a Törvényt, vagyis Mózes öt könyvét mint megfellebbezhetetlen h .kintélyt idézte.
"Obwohl Paulus ja einen Teil dieser Urkunde, das Gesetz, . als
in Christus aufgehoben betrachtet,
hat
er, wre schon en...·ahnt, doch auch Gzs2tz~ssh1len
geleg~ntlic~ unter das wuchtige "Es steht geschrieben" gcstellt !DeJssmann 71). A tény konstatalásával az ellenmondás nincs elti.intetve. Ha Pál "szolgailag kötve volt a
bi~lia b~tü.!éhe~", hogy szüntethette meg a Törvényt ?
Meg feltunobb Ismert mondása: "A betü öl a szellem éltet". Hogy mondhatla'ezt a betlihöz való ragas~kodásalapján?
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A nagy problémát e czikk keretén belül csupán vázlatosan fogom tárgyalni, a bővebb kifejtést külön ért ekezésre tartva fenn. Pál a Törvényt rabbinikus gondolai
segitségével szünielte meg. A rabbinizmus universalistikus
felfogással azt vallja, hogy Mózes Törvénye az összes
népekről intézkedik: egy az Isten és egy a törvény. A
tóra parancsolatai az izraelitáknak szólnak, de hét parancsolat az összes népekre kötelező. Ezek: 1. birák,
2. bálványimádás, 3. blasphemia. 4, fajtalanság, 5. vérontás,
6. jogtalan eltulajdonítás, 7. élő állat tagjának élvezete. 1 )
V alószinü, hogy a szám hat és hét köz t ingadozott. Genesis rabba 2, 16-ra (17. fej ., 6. szám) kifejezetten csak
hatot említ, még pedig mint Ádámnak parancsoltakat
Minthogy az utolsót (•n" JI.) "'':H~ = élő állatból kitépett busdarab élvezete) Mózes I, 9, 4-ből következtetik, plausibílis az hogy az volt a felfogás, hogy Ádámnak hat, Noé
fiainak pedig hét törvény adatott. Más felfogás szerint a
népek 30 parancsolatot vállaltak, de csak hármat tartanak
meg. ~) A Jeruzsálemben tartott apostolok konventie szintén csak három törvényt statuált a pogányok számára,
melyböl azonban csupán a középső azonos a talmud
által emlitettel, ha ezt h2lyesen elhullott állat (nem ember)
husára vonatkoztatjuk A palesztinai talmud szerint a népek 30 törvényt fognak elfogadni 3 ) A Jubileumok könyve
6, 10. 14 kiemeli, hogy Nóé és fiai esküdtek, hogy nem
fognak oly vért enni, a mely valamely husban van ( = állatból kitépet husdarab) és hogy ez a törvény örök idők
re szól.
A noachida törvényt nem akarjuk egész terjedelmében tárgyalni, csupán azt a rabbinikus gondolatot fixi1

'V
) Tósz. Ab. Zára 8, 4-6 (Zuckerm. 473); 'l:l m:Yl 1"111:!11.) ll:llt'
',y, c·~, m::•ow Sli, rWiY
Sll1 c~;"' nSSi' ',ll,
Sv1 l'l',:'! ~v m
.,:l:"! Az 'i1:"1 ~~ i:ltol ',l) csak az explicalióban említtetik. V. ö, Széder

,,,l

1•v

Ölam nbba c. 5, ed. Ralner 24 ; 'Snnh. iJ:'l köv. s több helyen .
') Chullin U~ a: Nem írnak fiunak házasságlevelet, nem mérnek elhullott állal husl, tisztelik a tórát.
'l j. f\.b . Zára 40 c l :'l Rab nevében : 'l:l l','Ml)tv M1YI.) C'lt''lt' 1SN
S:l(S nl Minthogy Zakariás 11, 12. verséből következtetik, a mult és jövő használata nem ellenmondá>, a prófétai ige magyarázatában jövő idő,
az írástudó korában már mult ídö.
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r0zzuk, hogy azok a törvények, a melyek Mózes öt könyvében a kinyilatkoztatás előtt emlittetnek, a népekre
nézve is kötelezők. Minden valószínűség szerint ezeknek
betartását követelte a zsídó hatóság a pogányoktól, mikor
még hatalma volt, pl. a makkabeusok és talán Herodes
alatt is. Igy érthető a tószifta idézett helyén egyesek nevében emlitett két további tilalom: a eastralio és a varázslás. Mindezeket a zsidók saját országukban pogányok
részéről sem tűrték. Hogy ezeket a törvényeket helyesen
következtették-e az Irás szavából, irreleváns, mert célunkra telyeserr elegendő az, ha ilye n gondolat létezett. Mózes törvénye a kinyilatkoztatás után mindig Izráel fiaihoz van
intézve, tehát csak a zsidókra kötelező , előbb azonban az
Irás Ádámhoz vagy Nóéhoz fordul, tehát azok a törvények Ádám, illetve Nóé fiaira is kötelezők. A szombatról
már I Mózes 2. fejezete elején van ugyan szó, de csak az
van mondva, hogy Isten pihent ezen a napon és megszentelte, de nincs még megparancsolva, hogy meg kell tartani.
Jubileurilok 2, 31. 33. csakugyan hangsulyozza, hogy Isten
"nem szentelt meg sem népet, népeket, hogy ezen a napon
szombatot tarts _n, csupán Izráelt ... Ez a törvény és tanuság Izráel fiainak adatott örök törvényül utódaiknak" 1 ).
A ki azonban a zsidó vallásra tér, köteles minden
törvényt betartani. Az áttérésre jelentkezőnek azt kell
mondani egy tannaita, tehát legkésőbb 2. századbeli, de
bizonyára sokkal régi b b eredetű szöveg sz er int : "Mi okból akarsz áttérni? Nem tudod-e, hogy az izraeliták napjainkban fájdalomteltek, eltaszítottak, elnyomottak, megalázottak és szenvednek? Ha azt feleli: "Tudom, nem
vagyok méltó hozzájuk" mindjárt felveszik . . . . . . és azt
mondják neki : Tudd meg, hogy eddig, ha tiltott állatzsirt
ettél, nem volt rajtad a kiirtás büntetése, ha megszegted
a szombatot, nem volt ra;tad a kövezés büntdése, most
azonban, ha tiltott állatzsirt eszel, kiírtás büntetése van rajtad,
ha megszeged a szombatot, kövezés büntetésevan rajtad . .. Ha
elvállalta, azonnal körülmetélik .... míkor a fürdőből kij ö r,
1

)

Hasonló 3, 14 (tisztasági törvény) s több helyen.
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minden tekintetben izraelita. 1) Eliezer ben Hyrkanos, Pál
fiatalabb kortársa, a régi hagyományok egyik főképviselö
je, azt mondja, hogy a circumcisio már a fürdés nélkül is
2
teljes prozelitává teszi az áttérőt, ).

A" törvény" a nem zsidóra nem kötelező, ha azonban
circumcisállatta magát, minden törvényre kötelezve van.
Pál szószerint ugyanezt mondja : "Ime, én, Pál, azt mondom nektek : Ha körülmetéltitek magatokat, nem használ
nektek Krisztus semmít. Még egyszer tanuskodom minden

embemek, a ki körülmetélteli magát, hogy köteles az egész
törvényt cselekedni . ..... Én pedig, testvérek, ha még a
körülmetélést prédikálom, miért szenvedek üldözést ? Hisz
akkor a kereszt botránya eltöröltetnék" 3 ). De azért Pál
nem töröl el minden törvényt. "A testnek cselekedetei
nyih-ánvalón ezek : fajtalanság,tisztátalanság, kicsapongás,
bálványimádás, vará:.slás . .. gyilkosság stb '. Látjuk ebből, hogy Pál lényegében a noachida tilalmakat sorolja fel.
A fajtalanság, tisztátalanság és kicsapongás az egy !11'"1)1
szóban foglaltatik , azután következik az abóda zára (bálványimádás}. a sefichúth dámírn (gyilkosság) és a varázslás, a mely némely rabbi szerint szintén a noachida törvényhez tartozik Törvényszékek felállításáról nem kellett
beszélnie, mert azok ugyis voltak és különben sem tartoztak a megtérők feladatai közé. Hogy Pál a részegeskedést
és "még hasonlót" említ, a pogány népek életmódjából
érthető. Különben is erkölcsprédikátor volt és a rabbik
is sokféle gyengeség ellen prédikáltak, ha nem is foglalták
azt az alaptörvénybe.
A rómaiakhoz intézett levélben az egyistenhitet hangsulyozza Pál (2, 18-23) a bálványképekkel szemben és kifejezetten ez utóbbiak imádása kifolyásakép állítja oda a
fajtalanság míndenféle nemét. Maga Isten büntetéskép adta a bálványimádók szivébe a sok csunya szenvedélyt (19-28),
sőt az igazságtalanság ... gyilkolás stb. mind lstentől anS))1 S:~
') U o. 4ü a lent : -l ~; ·~;,
') Galat. :,, 2-11.
'>u. o. 1\J-21.

S:to
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dattak a bálványimádók szivébe (28-32). Pál első helyen
az :"l"ll :"111::1)1 és az 111'"1)1-ról szól, melyekhez csatlakozik a "vér-·
ontás" büne, amely Pálnál ki van bővítve más bűnök által
Pál nem törvénytudós, nem is czélja, hogy közönségének
törvényt szabjon, hanem prédikátor, igehirdető, misszionárius. Rabbinikus nyelven szólva: nem halakista, hanem
agadista. Sokáig nem is voltak községei. Érthető mindebből, hogy nem formulázta meg a törvényeit oly röviden
és szabatosan, mint az egykoru rabbik törvénykönyvükben, de azért a Pál irásaiban is felismerhető még a rabbinikus felfogás, mely szerínt a három főbün : bálványimádás, fajtalanság, vérontás. Ez az a három bűn, melyekről
a rabbik röviden azt mondják : "ölesse meg magát, de ne
szegje meg" 1 ).
Ha Pál csak a pogányokat akarta volna megtériteni
a saját Jézusban való hitéhez, megállhatott volna azon
felfogás mellett, hogy rájuk a törvény nem kötelező. De a
zsidókat is meg akarta nyerni, sőt ezeket első sorban, mint
többször ki is mondja. Pál ugyanis meleg szivű faji z5idó
volt. Találóan jellemzi Deissmann (67. lap) a következő
szavakkal:
"Die echtesten Züge jüdischen Wesens hat Paulus
auch als Christ sich bewahrt. Das Thema "der Jude Paulus" hat eben nicht den Sinn, als Sl:'i Paulus Jude gewesen
bloss var seü·er Bekehrung und nachher nicht mehr. Paulus ist Jude geblieben auch als Christ, trotz seiner leidenschaftlichen Polemik gegen das Gesetz. Das ist nicht bloss
ethnologisch gemeint (er hat mit der Taufe seine Rasse
natürlich nicht ausgezogen), sondern auch religiös und
stimmungsgemass, und man kann Paulus, im Gegl:'nsatz
zu mechanischen Trennungen des Jüdischen und Christlichen in ihm, ruhig den grossen Judenchristen der Urzeit
n enn en .... Aus d em natianalen und religiösen V erb and
seines Volkes ist Paulus niemals herausgetreten : er legt
sich voll Stolz den Namen "Hebraer" bei 2 ) und die noch

rS~ C,.::~p

1'~.::11 C,;:~C, ?N"IIP'::I

Sr:tP
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-,:v• S:-n rn• (Szank. 47 a)

•) 2 Kor. ll, 22; Phil. :\ ;,.
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1

inhaltsschwercren Namen "Israelit" ) und "Abrahamssame" 2) •... Sogar die nichtglaubigen Juden nennt er seine
stammverwandten leiblichen Brüder'', für die ergern den
Fluch auf sich nehmen wolle, wenn er sie dadurch retten
könne 3) •••• Ja er hat, obwohl über dem Buchstaben
des Gesetzes stehend, die geheiligten Gebriiuche seines
4
Volkes noch als Apostel beobachtet ) • • • • class er "den
5
Juden ein Jude" ) gewesen sei .... Die Beobachtung, class
Paulus nach seiner Bekehrung nichts von Renegatenhass
zeigt, gibt seiner Gesammterscheinung gewiss einen sympatischen Zug".
Érzésre és tudásra egyaránt zsidó lévén, a törvény
abrogálását zsidóknak is kiterjeszthető argumentáczióval
kellett megalapozni. A törvény ellen ugyan a genuin zsidóságban is volt egy alsó áramlat, de farizeus álláspontból motiválás nem volt adható. Pál tehát felfogásának
csak elemeit v ehette itt farizeus irástudásábóL Valamint a
zsidó genuin irástudás a törvényeket két részre osztotta,
olyanokra, melyek már a "Törvény adása" (kinyilatkoztatatás) előtt voltak érvényben és olyanokra, melyek csak a
"Törvény. adása" óta vannak érvényben, ugy Pál is ketté
osztotta Abrahám életét : mielőtt körülmetéltetett és miután körülmetéltete!t. Minthogy a törvény a körülmetéltetteknek adatott, Abrahámnak pedig az lsten még körülmetélése előtt tett igéretet, még pedig azért, mert "hitt"
lste~ben (Mózes I 15, 5-6), tehát szellemileg (nem testileg)
az Abrahám ivadéka, ki "hisz" (Róm. 4. V. ö. u. 9. fej.
6-13).
A gondolat, hogy a törvény meg fog szünni zsidó
köznézet volt. A törvény alatt azonban csak a ~allásos
törvényeket kell érteni, a haláká t. Igy olvassuk j. Megilla
4~. d . lent, hogy a próféták és hagiografák meg fognak
zunru, de Mózes öt könyve nem fog megszünni, más né') 2 Kor. 11,22; Róm. 11,1.
2
) Ugyanott.
3
) Róm.!), 3
•) Ap. Cselek. Hi, 3; tH, 28; 21, 21i.
•) l. Kor. !J, 20,

zet szerint a halákák sem fognak megszünni. Ezek a mondások ugyan 250 körül virágzó palesztinai irástudók nevében közöltetnek, de ez nem azt jelenti, hogy előbbi korokban ez az eszme nem létezett, hanem csak azt, hogy
ennek a kérdésnek felvetésénél az egyik irástudó az egyik
nézethez csatlakozott, a másik pedig a másikhoz. Ha a
törvény megszünésének eszméje nem lett volna régi eredetű, a 3. század írástudói, kik epigónoknak érezték magukat, ilyen gondolatot. nem is mertek volna produkálni.
Hogy mikor fog a háláka megszünni, nincs megmondva, de
minden kétségen felül áll, hogy a messiási korban, minek
különben az alkalmazott )'1'nv terminus technicusa, mint a
N::l~ 1'nV~ kitétel. "Halákák" (m:J~öl) itt, mint sok más helyen, egész gyűjteményt, teljes müvet jelent, a mi nyelvünkön szólva : a rnisnát. Más szóval az egész törvényt, a
mely alatt azonban az erkölcsi törvények nem értendők,
mondhatjuk : a ritualiák, a vallásbeli törvények. Pál is
csak ezeknek megszűnését hirdeti 1 ) és pedíg azon az alapon, hogy a messiás már eljött. "Mert a messiás
( = Krisztus) a törvény vége" (Rómaiak 10, 4). Ez Pál alapgondolata. Mózes könyvét nem szüntette meg és azért
nem feltűnő, hogy a Törvény szavait "aut o ritativ okmánykép" idézi (Deissmann 71 és 106).
Pál misszióját a zsidó községekben gyakorolta - a
zsinagógában. "A pogányok, kiket Pál megnyert, jórészt a
már zsidó befolyás alá került prozeliták és félprozeliták
köréből származtak. Sok pogány előbb zsidó lett, azután
keresztény" (141). A megtértek zöme a nép közép és alsó
rétegéhez tartoztak (143.-1. Kor. 1, 26-28). Sok apostol
volt, kik törvényhű zsidó- keresztény propagandát csináltak és Pált nyomon követték (147). A törvény elleni polémia élessége részben e versengésből ered. Pál rendsze1
) Róm 13, 8. " A ki a
másikat szereli, az leljesilette a törvényt.
Mert a mi mondva van ! Ne légy parázna, ne ölj, ne lopj ne kivánj meg
(liz parancsolat], és más parancsolat, az mind össze van foglalva az igében: .,Szeresd felebarátodat mint tenmagadat" [Mózes lll, 1\l, t:-..j A szeretet a felebarátnak nem tesz rosszat; ezért a szeretet a törvény teljesitése". A 14. fejezetben nyilván az étkezési törvények és a szombat és ünnepnapok betartásáról van szó.
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sidó lakossággal biró városokat kereste fel !147).
nn a z
d
h
.d . d.
Deissmann meg van győző ve, ogy a zs1 o laspora sokk 1 a 6 yobb volt, mint amennyiről ma ~udomásunk van
(1~4~ Az én régi meggyőződésem is .ez. ~ltaláb.an azt hi'k ho6y zsidó csak ott volt, ahol 1elenlete kimutatható.
~:z~l sz~mben én azt vallom, hogy zsidó mindenütt volt.
Nem a zsidó jelenléte, hanem a zsidó jelen nem léte szarul bizonyításra.
Megkapó, amit D. a zsidó diaspora ~iterjedéséről
mond. "Die Welt des Paulus die W e~~ des Olbaums! Es
gib t eine Kart e der V erbreitung des Olbaums in der Mittelmeerwelt .... Als ich sie zum ersten Male betrachtete,
ohne ihren Titel zu beachten, sah sie mir aus wie eine
Karte der jüdischen oder d.~r urchristlichen W eltdia.spora.
Tatsachlich deckt sich die Olbaumzone fast genau mü dem
Gebiet der jüdischen Diaspora der Kaiserzeit Wahrhaftig,
wir dürften die jiidische Diaspora benennen, wie sich eine
der vielen Synagogen der antiken Reichshaupstadt genannt
hat: Synagoge zum Ölbaum" (28). D. eleven szinekkel
festi az olajfa jelentőségét, végtelen áldás csepegett belőle
az emberiségre. Az olajbogyó nélkül Pál világvándorlása
el sem képzelhető. A hajókon még manapság is az olajbogyó a matrózok és a közönséges utasok tápláléka. Egy
marék olajbogyó, egy darab kenyér, egy korty viz- több
nem kell a levantebeli embernek (27). Szép illusztrálása a
talmudi 1'1'1:-nak. Az étel mértéke az olajbogyó nagysága.
Jóchanan egy olaibogyót ebédelt, melyre elmondta a lakoma után szokásos három benedikcziót.
Még néhány megjegyzés és idézet. Néhány év előtt
felfedeztek egy feliratos követ, a mely a római császárság
idejében egy korintusi zsinagóga ajtaja fele~t állott. A felirat (facsimle szerző müvében "Licht vom Osten" 9. lap)
két szóból áll: "A héberek zsinagógája" (59). E szerint a
római "synagógé Aibreón" sem fog egyebet jelenteni, mint
"zsidó zsinagóga'· és nem kell Schürerrel (Geschichte lll, 3
kiad. 46) feltételezni, hogy a többiektől való megkülönböztetésül "a héberül beszélők zsinagógája" a jelentése.Pál lRóm. 7, 9-11) azt mondja magáról, hogy volt idő, widön még törvény nélkül élt. Ekkor jött a parancsolat és a
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bűn megelevenedett. D. (64) ezt 1. Kor. 13, 11-re való vonatkozással Pál gyermek éveire vonatkoztatja. Pontosabban azt leh~t mondani, hogy Pál 13 éves korában beállt
vallásbeli nagykoruvá lételére (:'11ll~J ~:l) gondol. - Róm.
11, 16 használt kép : "Ha a gyökér szent, az ágak is szentek" elárulja Pál rabbinikus gondolkozását. A kép megértéséhez tudni kell a talmudi tételt: :'l~Jl,/1 m~l,/1
(Terumóth 9, 4 ; ellenben •·Sm lt'}"öl ,c,,,l, a mi Pál felfogásával
ellenkezik).- Róm. 9, 21 Ezs. 45, 9-re is visszamehet, de
még inkább emlékeztet az engesztelőnap előestéjének ismert versére : "Mint az agyag a fazekas kezében stb." "Der blosse historisebe Jesus als Fundament der neuen Gemeinde ..... würde das Christentum retrospektív
class heisst jüdisch-gesetzlich islamisch-starr gemach t haben'
Die paulinisebe Christusfrömmigkeit . . . . war fahíg, ein~
ebenso volkstümliche wie welthistorisch wirksame Kultgemeinschaft zu schaffen" stb. (154).
V~g.ül ~iemeljük D. elfogulatlanságát és tolaráns gondo~k~zas~~· Eles s~avakkal kel ki alkalmilag "a felizgatott
ep1gonok ellen, k1k nem érdemlik meg, hogy Pál saruját
megoldják, de Pál kardját suhogtatják (48).
Deissmann műve, mint már az érintett részletek is
mut~tják, a hellenista zsidóság történetéhez is nagybecsű
adalekokat szolgáltat, főkép a "Pál mint zsidó" ez. fejezetb.en,. de más~ol is. A Pál utazásairól készitett tanulságos
terkep 143 varost tüntet fel, melyekben zsidó község létezett.
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Igy hítták az 1821 márczius 10-én szombat este 70
éves korában elhunyt nagykállói czaddikot Taub lzsákot,
aki született 1751-ben Szerencsen. - Sorsomtól 1853-ban
zsengekoromban Balmazújvárosra sodortatván melynek
zsidósága akkor R. Ajzik harmadik utódjának R. Beris
Bnét, a nikolsburgi lándróf R. Mordechai Bnét unokájának, egyik fiókeklézsiáját képezte, ott a chaszidismustól
tuljócskán saturált ezen körben, melyben 1856 őszéig nagyon rövid megszakításokkal laktam, R. Ajzikról vajmi keveset hallottam egyebet nótáinál. - Ezek egyikéről és ennek szerzőjéről R. Ajzikról felolvasást tartott Debreczenben 1902 márczius 9-én Pásztor Mihály úr, akinek ezen
érdekes és érdemes dolgozata meg is jelent "Egy régi nóta czimmel" a.: IMIT IX. évkönyvében 1903-ban. - Már
ezen olvasmány is elég lett volna, hogy R. Ájzik iránti érdeklődésre serkentsen, azonban annyira szaporadtak már
is egyéb kisebb nagyobb dolgozatoknak a tőlem •;,v:~
majdan nyugdíjastól feldolgoztatni szándékolt anyaga és
az ezen ezéiból gyűjtött adataim~ és jegyzeteim, hogy
úgyszólván csirájában elfojtottam ezen érdeklődést, nehogy
szaporítsa thémáimat, sokat markolva keveset fogjak Az 1908-ik év márczius 10-ére keddre esett n•o"'n '11N 'l-ra,
R. Áj zik elhalálozása 87 -ik évfordulója után következő
napokban a legtöbb budapesti ujság szélesebb mederben
emlékezett meg egy zsidó sokadalomról, mely Szabolcs
megye 1876-ig volt székhelyén gyűlt össze, az ezen megyével határos megyékből és néhány északkeletiből, és ott
R. Ájzik sirján áhítatoskodott. - A zarándokok a Czáddik sírja feletti házikónak (S:-1N) egy fülkéjébe be-be rakos-
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gatták "quittl-jeiket" t. i. azon czédulácskáikat, melyekre
kiki ráirt a - az analpha 'J éta ráíratta - mindazon kérelmeit, (:'1~t~p::~) amelyeknek az "Ajberstertől" (az Úristentől) való teljesítését sub invocatione huius Czaddik V"l' 1111:1 remén) lv.tk - Engem az ujságok ezen hire csak annyiban
lepett meg, amennyiben nem tudtam egyhamar - máig
sem tudom - magyarázatát annak, míért foglalkoztak az
ujságok ép' akkor és miért nem azelőtt vagy azóta az úgy
tudom évenként ismétlődő nagykállói sírlátogatássaL Mikor
ennek utána 1909 apríL 4-én az "E - g" 14. számára és
ebben "A magyar cádík" czimü czikkre figyelmeztettem l' appetit vient en mangeant - akkor feltettem magamban, hogy a kérdéses Czáddik már is legendárius alakjára
én is világitok valamícskét a hallottam és olvastam adataírnnak közléséveL Már itt eleve hangsulyozom azt is,
hogy ott, ahol adataim az idézett czíkkekéitől eltérnek
ott adat adattal és sehogysem szerző szerzővel tekintes~
sék szembenállónak. - R. Ajzík életrajzát kezdem, amível életrajzokat rendszerint befejezni szoktak, sírköve ismertetéséveL A. P, M. úr szerínti következő: •; ::1'1;'11 'J 'o
tP' "\tool ::p;, Sv 11,~s1 ," ,v,vS,vt ;'1':'1 N1:1 ::~vS~p 1p•p1 ::11 P'l"~
.ro•opn '11~S 11t111nS c·~· O'V:llt'l
Igy másoltam a fennidézett IX. évkönyv 239-ik lavjáról, ahol azonban a c·~· szónak közép-mern betűje helyén
másféle betürudímentumok alkalmatlaokodnak - Szembe
állit•>m ezen sirkőszöveggel, az azt nekem 1911 évi nov.
6-án beszerezte Reiner Ignácz kedves öcsémnek, a M. Zs.
segédszerkesztőjének szivességéből a következőt :
C'J.':l"'N SN"'It'' nN roolt' "'!l'N ,~t~!:hNJNC ?'Sl"' ';:lN •.,,~ 1l'.l11N
;'lit'~ '"\ •r;,:~ S1•1 l:l P'l"N pnY' '"'' .p1Y:l o;m nN nv1 1oS1 ,,.lit'
c•::~:1:J:'1 nK~ nv ilY"~ nv::~ •p~t~ il1l'1 pnY' !Pl '' •;,•1 .mtV C'J.':ltV SNpw
111m .pt.S wopn 'lit' "11K 'l 'N 1:.1' ,s "'lt'N 1'1:lp l"'"'J.'~ SN 1'~)1 SN ~oN'1
.;,•J'Jln v·)• 1111:1 •11:1' "'V:lVS.,;w :"1'.11 ,,,~ss S1:• ;,•;,
R. Ajzik elhunyt 1821 márczius 10-én szombaton este és pedig 6 és 7 óra közt ; tiszta sor, hogy az imigyen
bekövetkezett 'K C1'-nak márczius 21-ike felelne meg.
Nem igen törödném a zsidó datumok gregoriana paritásainak egy egy napi eltéréssel szokott közlésével; elvégre is
az afféle egy napi eltéréseknek valami nagyobb fontossá-
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got tulajdonitaní rendszerint nem kellene, de nekünk zsidóknak igenis kell és pedig az úgynevezett "jórczeit" szempontjábóL Lőw Lipót nem egyszer mutat rá nem kisebbeknek mínt Graetznek, Steinschneidernek és Zunznak efféle
egynapos eltéréseikre. Még azt is mondja nekünk e sírkő
hogy R. Ájzik 40 évig rabbinuskodott vagyis 1781-től, ami
megfelel Morvaországból történt hazatérte idejének 1780nak, amíkor őt a czéltalanul bolyongót pártfogása alá fogadta a Szabolcs, Szatmár, Ung és Zemplén megyék zsidóságában ma is előkelő Fisch-ek egyik ősük és illetve atyafíuk Físch Jánköv. - Reb Ájzík életének első évéből
keveset tudunk egyebet mínt azt, hogy feleségét hűtlenül
elhagyva - pedig mily könnyű volt akkor a get-szerű válás -Níkolsburgba került R. Sámuel Smelke (Sámuellengyelül beczézve) ha Lewí Hurwítz "lándrófnak" a jesíbájába. R. Smelke maga két évvel elődjének R. Polítznak a
nagytekintélyű Polítzer-ek ősének 1771 márczíusban történt halála után 1773-ban került a poseni Ryczywol-ból
(Rítschewald) Níkolsburgba localrabbínernek, csak 1775ben lett "lándróf" is, ő egyik leszármazottja volt R. Jesaja
Halévi H.-nak, a ;,',tv szerzőjének és fitestvére a lengyel
Lokwiczá ból majnaiFrankfurtba rabbinak rr,eghítt és ott 1805
julius 1-én elhunyt R. Pinchasnak, a m~St:-J-nak. -R. Smelke,
aki"nS:::in Sl.':J •Smtl és passionatus P1JO is volt, nem egészen öt évig
ült' a nikolsburgi rabbiszékben, meghalt valamint Sámuel
próféta, akinek nevét viselte, ő is 52 éves korában 1778
május havában (n•Spn '1"11 ·~.,, ':1 '" Ol'). Meg van határolva
az időköz, mely alatt R. Ajzík Nikolsburgban tanulhatott,
23-28 éves korában, a kabbalának egyik adeptusánál, il
miedzyborzi (Podolia) és a mizriczi (Wolhynía) "Báál-sem" -ek
hivénéL De egyúttal ismertetve azon példa is, a mely után
és azon irány is, amely felé R. Ájzik indulhatott, a kabbalisztiko - chászidikus. - A morva zsidóság R. Smelkéhez országos két csodát fűz és pedig : Níkolsburgba
1773 juniusban étkezéséhez egy meteoríkust, akár a Choni-Meagelét, azt hogy egy több havi aszálynak egy phaenomenalis erő vetett véget ; 1778 május havában bekövetkezett elhunytához meg egy siderikust, ugyanis azt, hogy az
ezen gyászesetet megelőző n:J~ hóban Morvaország legtöbb
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községében lehetetlen volt a :-il:lL,;, tvl1'P-t, a hold benedicálását rite celebrálni, mert plélnetánk ezen satellesét folytonosan felhők takargatták és igy nem láthatták azt.
Az ezen iskolából hazakerült R. Ájzik rajongó híve
lehetett a chászídísmusnak, de .sikeres propagatora alig, mert
hiszen majdnem 30 évvel előbb került hazamint Teitelbaum
(Dattebaum = '1tln) Mózes 1809-ben Przemyslből Sátoraljaujhelyre, és nem őt emlitik, hanem ez utóbbit, aki meghalt
1841 julius 16-án pénteken (~ ''1n !ltl:l :1:1), a magyarországi
corporativ chaszidísmus megalapítója gyanánt.- Lőw Lipót
az 1859 évi "Ben Chananjá· ban", valamint a Szegeden
1890-ben megjelent Gesammelte Schriften II-ik kötetében
(57-103) közölt "Vergangenheit und Gegenwart der Chas.sidiier" czimű czikkeiben még csak nevét sem említi R.
Aj~ik~ak ; vagy nem tud_ott róla vagy ingorj)ta őt, mely
utobbr esetben az olaszitszkai R. Herseiénél és a csengeri
R. Ansel Jungreísnál kisebb kaliberűnek becsülbette őt.
Lő.':" ~zen id~zett czikkeiben Teitelbaumon kivül még R.
Merr tv ·~ (Ersenstadt = Kismárton) ungvári és az 1843-ban
elhunyt R. Hers Melech munkácsi "czáddikokat" említi
meg, mínt olyanokat, akiknek sirházikóik nem szükölködnek quittli-fü~ke n~lkül és ugyancsak valamelyik jegyzetébe~ _megbotrankozrk a felett, hogy Wiennek Central Fríedho!Ja?a~ e_gy Friedmann nevűnek a sírjánál megtürik a
· t···
·
qmtth-fulket.
.
. - Friedmann ·l Ezen ne' v vrse
OJe't en
a S adagura.r - ugy tudom szintén Friedmann nevü - czáddikdynasha valamelyik rokonának tartom. - Még eg
· 'k
k" "l ·
y masr
?ru meny~ s~m hag~hatok észrevétel nélkül, azt hogy
ne?ol .a cz~ddr~ nem ts rabbija lakhelyének. Az említettem
czaddrk?kem krvül még a következő községekbe fészkelte
be. magat .~ szer~ezett chászidísmus Bodrogken~sztur, Buly,
Gava, Gyure, Ha)dudorog, Hajdunánás Tíszalo"'k
Tok ·
U f .. t·
'
'
aJ,
t"J eJer? no _me_g a Máramaros számos községébe már
obb mmt szaz. eve. - Négy éve már! 1908-ban Maríen;oad fo~o~ott lat~g~to~.tságnak örvendett a fehér czár bi..dalmabol oda ozonlott czáddikok részéről . ba'r
. d
nutt m g· 1 t k
.
'
mm e. h l e. Je en e ' meg oly látványosságok és linnepsé~ek
szm e yen - collonade - is, ahonnan egyiku··l<
. "k k
.. k · d b ·
masr u
a raJu IS o algatott szórogatott confettik, coriandolik éii
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serpentinek eitagadhatlan nyomaikkal tértek szállásaikra a
vérnélküli csatákból-én ritkán akadtarn rájuk. - Nekern
tudni illik nem igen tüntek fel, rnert Marieobadban rnellőz
ték dehorjaik némelyik ét, rnelyet otthon de rigeur observálnak. A pé-ék és szakállak hosszát és alakját nem tekinthettem különleges isrnérvüknek, azok rninden közönséges
W11ji-nál is inkább hosszabbak rnint rövidebbek kelletüknél,
arniről meg ráismerhettem volna egyik másik -czáddikra, az
némelyiknél teljesen hiányzott, olyiknál pedig ad rninirnurn
volt redukálva. Egyikük sem viselt fehér subiczát vagy
rnosható szövetből való ruhát - a chószid gyapjuszöveteket nem visel -. Sernelyikük sem ment a kutakhoz vagy
a Sétányokra csapatostól, rendszerint két személy közt
sétálgatott középsőnek, hogy nőszemélyeknek még akaratlan
érintésétől óva legyen. Kisérőik csizmát viseltek, amiben
pedig - otthon - nem szabad megközelíteni a czáddikot. - Midőn már lemondtam egyikük másikuk fel- és
megismerésének reményéről, egy kellemes ismerkedés vonta figyelmemet ismét a czáddikokra. -Főtisztelendő Wéber Kálmán pöstyéni főrabbival, a r"•~'~ ,,, ov ;,;1n ,,~sn ;,o•
rokonszenves párosítójával volt szerenesém megismerkedni
és egynéhányszor sétálgatni. Ily alkalmakkor ő a W1iO mutatgatott meg nekem, akit nem tartott egészen itl1ii-nak, egyik másik czáddikot. itl11ji titi1"0 ,it/1:1 mit jelent e h_árom
szó itt a marienbadi episodban? ! Hát kérern ezek singutarjai azon három pluralisnak, melyek szerint R. Szófer
Mózes differencziálta kora zsidóságát, egy 1833 májusban
R. Teitelbaum Mózeshez intézett levelében: O'itl1ii = neologok, O'itl1"0 = híthüek, O'tt!11p = a chaszidismus hívei. W éber
főrabbi úr akkor 2-3 román czáddikot még több lengyelt
rnutatott be nekem, de csak par distance. Lássa kérem,
ugymond : az ott az X-i, annak 30.000 híve van j az a kit
tegnap láttunk, az az y-i, igen jómódu, mi több: -gazdag
ernber · az a kicsi kövér veres az a Libávicsí, annak
majdne'm százezer 1•on követője j az ott a fasorban pedig
az a sápadt ascetikus az a Gérai, annak ugyan nincs több
csak 15.000 1'0n-ja, de ő tud tanulni. - A most idéztem
ezres számok helyességeért ma már nem szavatolok, lényegük az, hogy akár Amerikában, ahol az embert dollár-
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jai ezrei mílliói szerínt értékelik, a chászidim - czádikjai
. '
l der Zahl ihres Heerbannes értékeltetne~.
.. .
IS naAcl Gérai tud tanulni ? ! Ez érthetőbbé tesZI. ~:kAJZlk
. k" · n a ,,~?? ?1:1' ;,•,, N1:'11 passust. J esi'b a't R . A JZ 1 . nem
Slr ove
l
b' t
alamelyest mfortartott. Családi viszonyaíró nem Ir am v. .
.
málódni. Hazájába visszatértekor feleségéhez IS vtsszatert-e, ~z t
majdnem bizonyosnak tartom. Mestere R. Smelke paranc~o ta
neki- no meg Nagykálló nem volt elég'rnessze Szerencstol. Mint a kabbala egyik adeptusa nem sokáig foly~a~hato_tt
feleségével normalis, házas életet, mondjuk csak ~O ~Vlg meg
vagyis 40 éves koráig, mert rnikor. valamel~ czaddik a kabbala belterjesebb mivelésére tökéli el rnagat, akkor fel~
ségétől néhol még egy asztal dolgában is visszavonul, arn1t
csakis feleségének - rendszerint meg nem tagadott - beleegyezésével szabad tennie. .
.
Népszerűvé vált nótájára következők a meg)egyzeseim. Az alak, akitől elles~e, eltanulta egyszerre látha~a:
lanná vált, eltünt ? ! R. Ajzik Szerencsen a kuruczv1l~g
egyik fővártáján született, 40 évvel Kismajthény- Sz~tmar
után oly milieuben, ahol alkalma lehetett megforduiru ~~t,
ahol a Rákóczi induló szerzőjéről rnint tüneményes )Ott
ment ismeretlenről rnesélgettek. - A nótáqan a kakas
szól, egy "aranyszájú aranylábú" madár pedig hol említtetik, hol megszólittatik.
A kabbalisták rendszerint madárbarátok, ők a szárnyasokat mínt az ég felé quasi törekvő lényeket ugyszálván irigylik. A kabbalistikumos :'li'tll ji"ID-ban 85 különféle
élő és egyébb lény között egy ötöd vagyis 17 a madár,
mindegyiknek egy egy, a kakasnak hét vers juttatik De
halljuk magát a nótát, melyet az IMIT. IX. évkönyve részére hangjegyezett Dr. Molnár Géza úr.

l

l

Szól a kakas már,
Majd megvirrad már j
Ha az isten néked rendelt,
Tied leszek már .. Ezen versszaknak R. Ájzik lehetett a szerzo)e; a
kakas az ébresztő madár itt az ő lelkifurdalását jelképezi,
mely az ő kebelét dulhatta azért, mert hütlenül elhagyta
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feleségét ; ha az Isten neki rendelte, megint övé lesz majd
ezen tul.
Szól a kakas már,
Majd megvirrad már
Zöld erdőben, zöld mezőben
Sétál egy madár.

.

Micsoda madár ? !
Micsoda madár ? !
Arany száju arany lábu .. .
Engem oda vár.
V árj madár,
V árj madár,
Ha az Isten
Tied leszek

várj !
várj !
neked rendelt,
már.

Talán csak nem hitták a várásra biztatottat NSJ'l:-nek?
Szól a kakas már,
Majd megvirrad már.
Jibóne hámikdos ir Czijajn temale !
Mikor lesz az már,
Vesom nósir sír chódos üvirnónó náále !
Ideje volna már !
Sokan vannak, akik épen csakis ezen utolsó strópha
szerzőjének tartják R. Ájzikot és pedig a mikdos és Czijajn iránti epekedése folytán ; én aznoban ugyancsak ezért
nem tartom annak és pedig a nóta három végszava miatt:
Ideje volna már ! Ez már nem imádkozó, nem könyörgő,
hanem követelő tónus ; már pedig a hithű zsidó napontai
többszörös imádságaiban könyörgi a gólusz mihamarábbi
megszüntetését, de annak bármily hosszúra nyult 's nyulandó tartalmát mint például itt, hogy "ideje volna már"
sokallnia, miatta zugolódnia nem szabad, mert u•Nton 'J!:lr;,
ll'Sl és mert bölcseink ezt megtiltották
Nem fejezem be ezen már is túlhosszúra vált és az
olvasóját netán inkább mint a tárgyát kimerítő czikkemet
annélkül, hogy ide ne fűznék egy az előbbi nótáéval azo-
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nos eredetű 's szintén madaras bolygatott nótát, és pedig a szombatesti nwr;,r-ok hatodikát. Én csak az első négy
strophát nyujtom mintegy paradigmáit a többi hétnek, melyek még különféle szláv, román-mi több-angol, franczia,
olasz és spanyol bekezdésűek is voltak olykor készen olykor rögtönözve. - Nemcsak chaszidikus körökben népszerű ezen az ő~ütemes dallama folytán a gyermekeknek
igen kedves nóta :

•mS:-r ,V'::l 'lN
•nv~tv ,,tl:l

s,,,

N, N, N, JllV'J

N,lll
N,~N

Cl'X

,~fl;),,

,,,N

,s •S ,ll::l

: N,'N N.,, •S " "
Emól hin öch gevándert darch'n váld,
Hab öch geheert fégelach zingön jüng' ün ált' ;
Zö habn gezüngen li li li

•S::•:-r nll,ll ,,,l
•S•S::m ,:-rr" Sm
: •S ,nv ,,:-r " "
Mikor sétáltam az erdőben,
Hallottam sok roadárt danúlni;
Azt csicseregték szi szi szi (sic !)
•n1pn ,,.,N i·,
' •mp 1"Vltv';,

:;•nv,tv• nv ,. "

Einst als ich spazierte drinn im Wald
Hört' .ich Vöglein sungen jung und al~' .
Zume1st sangen sie jim jim jim
'

c•e: 'PJl 11
C'!:ll::l 'lV,lC jln

O'.CN ,,N n n
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. . 1. köve•keznék úgy mint kétszer
.
" .
.
M én6 hét eHe1e runed'es z· rim• zim mo. es
nu vegszochó, egyszer egysz~r Ape lgl .~· chó~al ri,melő és 1t?'f szóval
n knak megfelelo.. z "e sol · elő és U)I'W1' sz o. val vP-gzo
. "d o"
t a6o
'n "d " 5 ikvalammta nuve nm
l 'kM ·
ve"'zo o :
l . t o hában az " sz ó nem isméte teh . eg
11-ik-vagylsuto s? s kr Pk.
da'lkozne' k azon hogy ezen fo'
k
'ti B· kme a 1 cso
cs~. ennyf Ilk.l ar ' vatában annyi zsidó sz óla!D ismertetése
lymrat o ore .ro
l k R A 'k ny me
.
é rá nem tértem arra, ame yi
. íZI
e6
.udt_a~ ml. g t'hez Iüz ő d k - azt válaszolom, hogy - bar
.
·n él e ny
1cma IS ese e
.
. d mult már el az on eset ota - me6
6
egy evszaza .. n n~astyán akinek nem muszáj csakis egy
bár nagyon or€:6 a66
•
.
psetli-siker czéljából kellemetlenkedm. R Á' 'k babérjait
Nem ámítarn magam avval, hogy .
JZI
k . csak egy levelecskével szaporitottam volna i ~eg
~Y:~tat a tudat, hogy nem. is cs?rbitottam azokat. Fenyszóróval operálni nem gyu]togatas.
Budapest 1912 február 25-én
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IRODALOM
AZ UJ ZSULTÁRKÖNYV.
De Wit Talmage, a brooklyni székesegyház szellemes predikátora, egy alkalommal a ., higher criticism"- ről
szónokolva azt a szellemes megjegyzést tette, hogy ő úgy
obassa a Bibliát, mint ahogy halat szakott enni; élvezi a
hal húsát, de amikor szálka akad, kiveszi azt és félreteszi;
nem rágja meg minden áron a szálkát, elég élvezetet és
táplálékot nyujt a hal húsa is. A Bibliában elég hús áll
rendelkezésünkre, melyből táplálkozhatunk, minek akarnók
minden áron a szálkáka t is megrágni; ha megakadunk rajtuk, tegyük félre, ne törjük, ne zuzzuk a nagy és kis csontocskákat, de tegyükfélres elégedjünk meg a tápláló hússal;
holott aBiblia ujabbkori tudományos kutatói csakis a·szálkákat szedegetik össze s akarják lenyelni és addig törikzúzzák a szöveget, mig aztán maguk sem tudják, hogy
halat, vagy csontot esznek-e.
A piétista predikátor ezen szellemes és szónoki hatását el nem tévesztő megj egy zése jutott eszembe, midőn
Dr. Schlögl Nivard cziszterczitarendi áldozárnak, a bécsi egyetemen az ótestamentomi irásmagyarázat nyilvános
rendes tanárának Die Psalmen, hebra.isch und deustch,
mit einern kurzen wissenschaftlichen Kommentar (Graz
und Wien 1911. Verlagsbuchhandlung Styria) czimü munkáját tanulmányozni kezdtems bevezetésében, ahol a zsoltárok feliratairól s szerzőiról szól, a következő érdekes
okfejtés ébresztette fel fokozódottabb fig)-elmemet: Meier
Ernő, Geschichte der poetischen Nationalliteratur der llcbriier czimű könyvében azt mondja, hogy ha vizsgáljuk Luther, Gerhard stb. egyházi énekeit, úgy azoknak tartalmából
a legparányibb következtetés sem vonható a szerzési alkalomra, vagy magára a szerzőre, s ha azon egyházi énekeket magu~ a szerzők nem látták volna el tájékoztató be-
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vezetéssel, ugy soha nem tudnánk biztosat mondani az illető énekek szerzőiről és szerzésük alkalmáról, aminthogy
a zsoltároknál sem szélhatunk bíztosan való di Dávid-zsoltárokról, mivel a benső tartalom nélkülözi azt a támaszt,
melyröl a szerzöre s a feliratban feltüntetettt szerzési alkalomra lehetne következtetni. Sc hl ögl erre azt mondja,
hogy sőt, épp ellenkezőleg : ha már a négyszáz évvel ezelőtt élt egyházi költöknél nem tudunk biztosan következtetni a tartalomból az igazi szerzöre, akinek szerzöi volta
azonban egészen bizonyos, mennyivel inkább kell a négyezeréves (?) zsoltároknál komolyan vennünk és elhinnünk,
a feliratokban közölt szerzöi és keletkezési adatokat. Addig mig az ellenkezője kézzelfoghatólag nincs bizonyítva,
addig a szerzöség megállapításánál csak a felírat lehet
irányadó.
Ez a fő és egyetlen argumentum, mellyel Schlögl
megállapítja, hogy a zsoltárkönyv kétharmada Dávidtól
ered s igy joggal viseli Dávid nevét. Részletesen "sicher"
Dávidtól származik 1-41 , 51-65, 68-70, 86, 101, í03, 109,
110, 138-145. zsoltár; "sehr wahrscheinlich" a 42, 43, 71,
91-107. zsoltár; "möglich" a 111-118 és a 136. zsoltár. A
könyv czimében jelzett kommentár rövidségéhez hű marad
szerző a bevezetésben is s a bizonyosság erejével jelenti
ki, hogy a Dávid feliratú zsoltároknál ist kein triftiger
Grund vorhanden, an ihrem davidischen Ursprung zu zweifeln, amely argumentálás végigvonul az egész könyvön
azon kijelentés szellemével, hogy : Ps. 90 stammt gemass
der Überschrift von Moses; warum die moderne Kritik die
Autorschaft des Moses für ausgeschlossen halt, ist unbegreiflich! Igaza van Schlögelnek: minek is a szálkákkal vesződni? Hát nem sokkal egyszerűbb, egyetlen kézlegyintéssel leinteni a bibliakritika kinövéseít, mint komoly
harczot felvenni azokkal, kik csakis a szálkákat látják a
Szentirásban? "Wie man die Mehrzahl der Psalmen der
nachexilischen, ja der makkabaisen Zeit, also der Zeit
des Verfalles der hebr. Litteratur, zuschreiben kann, ist
mir unerkHirlich. "Ss muss doch für solebe Auswüchse der
Bibe\kritik ein entsprechender Grund vorhanden sein der
einen derartigen horror vor alteren Psalmen erkiart ; ' und
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dieser Grund ist die konfessionelle Gebundenheit díeser
Krítíker, welebe sie für historisebe Zeugnisse blind macht
und unfabig, objektíve Kritik zu üben.''
Könnyen azt hihetnők, hogy e kijelentés természetes
következménye a szerző állásának mínt a bécsi egyetem
kath. theologiaí fakultása tanárának, valamint hogy karölive jár az egyházi főhatósága által gyakorolt czenzúrával,
de teljesen eloszlatja ezt a gyanut a tény, hogy nemcsak
a szövegkritikában követ szerző olyan szélső irányt, mely
teljesen elleumond az inspíráczió elméletének, de meglepő
önállóságot tanusit épp azon helyek magyarázásában, hol
legkevésbbé vártuk volna, még pedig a zsoltárkönyvnek
christologiai szempontból kiaknázott helyein. Nem hányhatunk felekezeti elfogultságot annak szemére, de tudományos meggyőződésének szilárdsága előtt csak tisztelettel
hajolhatunk meg az olyan kutató előtt, ki komoly nézete
szerint megromlott sz öveget nem hagy meg változa tlanul csak azért, hogy továbbra is tápot nyujtson meggyökeresedett téves christologiai felfogásnak Nem tudom,
hogy Schlögl erejét csodáljam-e meg inkáhb, vagy
a grází szentszéknek a tudományos , objektív kutatás
szabadsága iránti tiszteletét, mely megadta a könyvnek a
nihil obstat és az imprimatur ellenjegyzést, daczára annak
hogy a II. Zsoltár 12 versének legjellegzetesebbnek vélt,
chrístologiai helyét megváltoztatja és a iJ 1 1't:'~ ki ételt törölve a következő szöveget adja : :"'i))iJ lj'lt'l1 :"'~i'J ,, m~ 11J))
csak annyit jegyezvén me~, hogy Zu :11))iJ 1S'll ist •J 1p:t~l
missverstandene Korrektur; iJ ist Kürzung des Stichwortes :-li))iJ ("iJ). Szinte érezzük egy uj kornak kerekedő
áramlatát, mely a Szeutirás szövegkrítíkájával uj irányt
adhat a katholikus theolagiának is.
Mert valóban bámulatba ejt már maga a tény, hogy
katholikus theologus változtat a szentírás eredeti szövegén
még ott is, ahol szembe kell helyezkednie a Septuagíntával és a Vulgalával; nem könnyelműen, de oly könnyedséggel változtat, hogy a Zsoltároknak egészen uj szövegkönyvét nyujtja.
V áHoztatásának tudományos jogalapja a hangsúlyos
verselés elmélete. Amíóta Müller D. H. a szentirásban fel-
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fedezte a metrumos verselést, azóta mínden érthetetlen
hely magyarázása a strófák és metrumok ütemei szerint
történik. Legkifejezettebben költői könyv a Zsoltárok könyve, természetes, hogy csak strófa és metrum lehet írányadó a szöveg értékelésében. Ha például valamely zsoltárt
ismétlődő refrainck, vagy egyazon gondolatot kifejező
mondatok strófákra osztanak, de a strófák nem ~ egyenlő
számú sorokból állnak, úgy a könnyebben meggyanusitható sortöbbletet mint marginális jegyzetet törölni kell a
szövegből. Ha pedig valamely zsoltár nehány sora például
négyütemes hangsúllyal gördül, úgy kimondják, hogy azt a
zsoltárt a költő négy ütemre alkotta s az esetleges hoszszabb, vagy rövidebb sorok belefektetendők a szövegkrítika Prokrustes ágyába s addig kell a lábakat nyesni, vagy
rántani, mig meg nem ütik a kellő mértéket. Ahol rossz a
metrum, ott romlott a szöveg, még ha világos is az értelme; ahol pedig értelmetlen a szöveg, ott természetesen a
metrum romlott meg a másolások és lapszéljegyzetek folytán, tehát a metrum visszaállításával megkapjuk az eredeti jó szöveget is.
lzelitőül a következő változtatásokat közlöm magyarázó megjegyzéseikkel :
lrl'::l ~1::l~ l1DM :l"'::l 'l~l ist metrisch
zu kurz; lies
V. 8
entweder ~~~ statt :li~ oder ~:.)~oq statt \)Ni
vu. 2 ' F,J~, s:~ '.))l~lt·Í~ metrisch ummöglích ; lies ~~,..,~
XV. 4 o~~.) verderbt aus y~~'-?
XXXL 13. :lS~ n~:> ·nn::>1V.) unwahrscheinlich; lies Il~ :l~~?
LIX. 6. I!1N:l:lt' 01.-: ~N "i ~!iNi líes ~~SN und stelle "1 hinter
IliN:::lt' dann ist der Rhythmus hergestellt.
XVL 1-4. ;,?~ ~n:litl l ~J;\~ ~~~ ., ~i~N l l:l 1II'On 1::> ?N '.)i~lV
1

iiil~ t:l'!tl~ OQ1~;;lV-

tli'

1 Ö:l

'::&Eln S::>

ü'i.'1.~

O'!Vi,P'

1

T'l'

Jegyzet: '' haben die Massoreten als Kürzung von ",'
angeseben; dadurch dürfte auch die Lesart '.),N statt '.):l
veranlasst sein; ?:l sebeint aus :-n:> verderbt zu sein;
~~~ fi~:l itVN ist Glosse; 1i 1,Ni hat sein Schluss-Mem
verloren ; ,..,;,~ in~ wohl verderbt aus i"''M~ O'"''MN ; vgl.
'"I'M~·

XXII. 1-4 ,..,~, :'lT~:ll~ .,K

l

'ri~itV 1 ~ r-p~_i, l l.)n:JT)l ~~' I?N '?N
1
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l)~~/) NSi ,,,,,, l :"l)l)ri N?i 0~11 Nij'N l ,, ~~·t;ip"J '.1?N 'riJ NtV
1 '?NitV' n~ryn
1 ~1 1 :w1· t:i 1p:l! ;;nN, 1 , ,
Jegyzetc Vor ,,:, ist etwas ausgefallen, wohl :'lT::lri '?N
ebenso hinter 1:-l'?N ein lmperatiw, etwa '' :"1::l'!Vj':i j statt
!V1ij' lies tV,j'::l j in MT. ist j::l ausgefallen und rii?:"lli verschricben für n?nn.
LXVIII, 15-17. ,,~, l c·~SN i:"l Ji 1Y ~h';! l IJZ:l C'"~ '1lV ~Sn?

l C1.)1J::lJ 0 1i:i jl,Yill

Jegyzet: J!V:l i:i ist Glosse zu ül..liJ::l~ ü 1i:"l die wo hl Jlt' :l ' i
lautete und mit dem Stichwort C1)iJ::lJ "1~ (Kürzung!) am
Rande verzeichnet war.
Ez csak nehány szemelvény, melyet csak találomra
ragadtunk ki a könyvből, melyet teljes egészében kellene lenyomatnunk, illetőleg az érdeklődőnek magát a
könyvet kellene megszereznie, hogy teljes mérlékben méltányolhassa a nagy munkát, melyet szerző sok tudással,
erős meggyőződéssel s módszerébe vetett rendületlen bizalmával végzett. Tanulságos és érdekes a könyv, mely
minden sorával gondolkodásra késztet és sok értékes anyaggal járul a zsoltárok magyarázatának történetéhez.
Igaz ugyan, hogy a könyv érdekében ajánlatos lett volna,
ha szerző bővebb magyarázatokat ad s kimerítően okolja meg a változtatott szőveget s ha bepillanthattunk volna
a szerző gondolatmenetébe s nem csupán végeredményeket kapunk kézhez, de belátjuk, hogy az által túlterjedelmessé vált volna a könyv, mely igy is - szép nyomása és
tetszetős kiállitása daczára 12 korona árban bizony
drága.
Dr. Venelianer Lajos.
Uj pest.
IRODALMI SZEMLE.
A zsidók és a zsidó vallás hosszu évek óta állandó téma az irodalomban. Nem zsidók mivelik ezt az irodalmi fajt, de zsidók olvassák divatos termékeit. Megértük azt, hogy a keresztény theológia irányzatos müvei
egyik-másik zsidót megingatták saját vallásának tisztasá~áról joggal táplált hitében. Égető szükség van népszerü
iratokra, melyek a zsidó nép és a zsidó vallás multjáról
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és jelenéről a valóságnak megfelelő k épet adjanak. Ezt az
eszmét eddig ~~ba kinálgattuk, n em akadt felkarolója és
megvalósitója. Ürömmel jegyezzük fel, hogy dr. Ziegler
l g n á c z karlsladi rab b i az érintett feladat fontosabb részét,
a zsidó vallásra von atkozót, a német zsidó közönség számár a széles keretb en m egvalósitja . .,Volksschriften ü ber
d ie isr ael itisch-jüdische Religionsgeschichte" czimmel uj vállalatot indit meg, a mely a folyó év őszétől
k ezdve 7-8 füzete t fog a téli hónapokban közrebocsátani
a zsidó v allástörtén et köréb ő L Minden füzet 3-4 ivből fog
állani és önmagában kerek egészet fog alkotni. A kiadó
gondos tervet készitett, a mely a zsidó vallás egész multját és teljes r endszeré t felöleli. Minden egyes füzetet arrav aló szakember fogja írni és eddig az ó-és uj világból
kerek en 60 tudós és író igérte meg közremüködését. Kerek en 80 füzet v an tervbe véve, melyek 10 év alatt fognak megjelenni. A vállalat anyagi alapját egy wieni mécenás biztositotta és ezért a szerkesztő abban a kellemes
helyzetben van, hogy kibocsátandó füzeteire az évi előfi
zetési díjat 5 koronában állapithatta meg.
Az 1912-13. évfolyamban a következő dolgozatok
fognak megjelenni.
1. Dr. L. Stein (Berlin) : Religion und Wissenschaft.
2. Dr. M. Wiener (Düsseldorf): Die Prophetie.
3. Dr. R. Leszynsky (Berlin): Pharisaer und Sadduzaer.
4. Dr. E. Levin-Dorsch (Marburg): Moses.
5. Dr. L. Baeck (Düsseldorf): Das Judeníum und die
christlichen Relígionen.
6. Dr. P. Goodman (London): Die jüdische Religion
und die Philanthropie.
7. Dr. L. Venenetíaner (Ujpest): Jüdisches im Christentum.
Magyarországból a vállalatnak 4 munkatársa van.
Előfizetések (évi 5 korona) Dr. l. Ziegler Karlsbad
czimére intézendők.
Z í e g l e r J. zsidó szempontból tárgyalja az E u ck e n
R. által megalapitott és propagált ,.Geístesreligion" vallásbölcsészeti rendszert ,.Die Geístesrelígion und das jüdische
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Religionsgesetz" ez. iratában (B e rli n 1912). Abból a helyes
feltevésből indulva ki, hogy olvasói ezt az uj tant nem ismerik, Z. az 1. fejezetben vázolja Eucken nézeteit. Kivánatos lett volna, hogy szerző már a fejez etczimben kitegye Eucken nevét, nehogy az olvasó azt higyje, hogy szerző beszél. Miután Z. az uj tannal szemben állást foglalt,
teljes sikerrel bizonyitja a talmud és midras számos nyilatkozatából, hogy a zsidó vallásban a törvény szigorú be·
tartása mellett is előtérben minden időben az erkölcsi törvények állottak. Áll ez a talmud utáni korról is. Nemcsak
a bölcsészek, hanem a bölcsészettől távol álló középkori
német talmudisták is az erkölcsösségre vetették a fősulyt.
Szép maradványa ennek a .,muszar"-irodalom. Sőt korunkban is volt ó-zsidó körökben .,erkölcsmozgalom" már
a német .,Sittlichkeitsbewegung" előtt. Az utolsó (negyedik)
fejezetben Z. azt bizonyítja, hogy a szellemvallásban is jogosult a vallástörvény.
Ezzel röviden megadtuk a jelen irat tartalmát és még
csak azt említjük, hogy Eucken R. (a Nobeldíjjal kitüntetett jenai bölcsész) kíséré> szóval látta el az iratot. A probléma lényegét illetőleg ez ismertetés keretében állást foglalni nincs helyén, csupán azt jegyezzük meg, hogy a tetszetős név .,Geistesreligion" a Pál pneuma szavából ered.
Persze mást értett Pál a szellemvallás alatt és mást ért
alatta Eucken. Kérdés, hogy Eucken felfogása mellett mi
a .,szellem" és mi a "vallás"? Felette érdekes, hogy a lelkes hangokat, forró szavakat, melyekkel E. uj vallását kö rülveszi, a régi vallás szótárából szedi. A függelékben e
sorok írójától egy kis czikk van a Didaché ez. iratról,
melyben az bizonyitta tik, hogy ez zsidó eredetü, a czim maga nem más, mint a Hillél Nlt'1i't (Sabb. 31 a) aequivalense.

Guttmann M talmudi encyclopediájából (Maftéach
Hatalmud) megjelent a II. kötet 1. füzete, a mely :"!01Ntól 0~1!1:"1 l1101N-ig terjed. Nagyobb czikkek : .:"!~:"IN h:"!N .J"1:"!N
01l""~iN ,llf1::l"11N . (37-54), i'1N .c~nm m~1N (72-80, befejezetlen).
Térkimélés czéljából a czikkek tömöttebbek, némely esetben főkép a források felsorolására szoritkozók. Mindez
feltétlenül helyes, csupán az volna még kivánatos, hogy ott,
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hol tannaita forrás van (pl. Szifrá), ez idéztessék mindjárt
a szövegben és nem a jegyzetben (mint párhuzamos hely).Néhány részlet. Ékba r. 1, 16 (Guttmann 14. L, 33. szám.)
'l''l,IO. Ebből az látszik, hogy a latin j gy hang volt. 21.
lap, 27 ~zárn vége értelmetlen, mert kiesett : N:i'Pll ,, 1S ,~N
1~ll 1'nN •n1. Elterjedt szokás volt a népek között, hogy
uj épületbe embert épitettek be (Bauopfer). Európában
még a 17. században is előfordult. Ez a szokás fényt derit a Szifrában (10, 3-ra) található magyarázatra. Mózes azt
mondta Áronnak : a Szinairól mondatott nekem nagy
emberrel (halálával) fogom ezt a hajlékot felszentelni (G. 46. l., 74. sz.). Mé~ kicsillámlik ebből az épület-áldozat elterjedt szokása. 48, 87 idézve van Lev. r.
1, 3-ból, hogy Cádók Áronnak egyik cognomenje. Kis
adalék a szadduceus név elfogadott származtatásához. 57, 2 (Gittin 73 a) "Fehér libák" öreg tudósokróL Nemcsak azért, mert fehér szakáluk volt, hanem valószinüleg
azért is, mert fehér ruhájuk volt. - 67, 28 (Szanh. 91 a)
a lélek repül, mint a madár. A görögök és más népek a
lelket madáralakban képzelték (néhány év előtt megjelent
könyv czime : Der Seelenvogel). - 69 megjegyzi G., hogy
a nyereg (9::l1N) mindig csak szamárral kapcsolatban említtetik. Érthető, mert a szamár volt a "hátas ló". - Sócher
Tob 9, 7-re (G. 76, 1. sor) azt mondja: az összes népek
gyülölik Rómát (Ézsaut) és az összes népek gyülölik Izráelt. Josephus, a Flaviusok kegydíj asa, a mondásnak csak
második felét írja ki, az elsőt elhallgatta. Sabb. 108 a
azonban a zsidó nép viszonyáról a pogányokhoz barátságosabban nyilatkozik : a zsidó a népek tanitója. Már Pál
is így fogta fel a dolgot.
Több mint 30 év után 2-ik kiadásban jelent meg G a r d thausen V. következő müve: "Griechische Palaeographie. Erster Band. Das Buchwesen im Altertum und im
byzantioischen Zeitalt er. Mit 38 Figuren" {L ei p z i g 1911).
Szép könyv, amely az utolsó negyedszázad gazdag felfedezéseit is felhasználva, többet ölel fe~ mint Birt ismert
könyve (Das antike Buchwesen) és érdekes illusztrá-:- zíókat
is ad. E helyen természetesen csupán zsidó vonatkozások
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jöhetnek szóba és ezekből a könyv lapszámait követve
néhányat ideiktatunk 26. l. A 80. zsoltár ólomtekercsen
Knopf, Zeítschr. f. d. N T. W 2, 231 és Ililler
Garl
riogen S B A W 1898, 582. lap. - 45 fenl említve van
egy viasztábla, a melyre a 91. zsoltár van írva.
Apróirásról, a mely a zsidóknál is járta, lásd 28.lap lenl (görög magíkus lemezek). Ostrakonokról a 30. lapon van szó.
V an egy ilyen Míatyánk is (30, 8. jegyzet). Az iskolában
ezt az ingyen kapható anyagot használták A talmudban
is említve van, mit máshol fogunk összeállitani
Falel'elek mint íróanyag (33. lap) a talmudban is emlittetnek.
Érdekes, hogy fatáblákra is írtak törvényekeL A praparált táblák d e l t os névvel is jelöltettek (37). Ez azonos a
héber n~j - szel (Jeremiás). - A Vulgala 2. Kir. 22,13.
"sicut d~l~ri solent tabulae" (?). Idézve 37. lap. E téves
fordítás alapján állítja G (197), hogy a tabula rasa képel
már a biblia is ismeri. A stílus egyik vége hegyes, másik
vége tompa volt, az egyik írt, a másik lekaparl, innen tabula rasa. Homerosszövegek viasztáblákon, nem oktatás céljára (44. lent). A bibliának, akárlcsak egy részle tél, nem volt
szabad másra, mínt pergamentre írni.
A papyrus volt
az irodalom leghasználtabb íróanyaga és csak az e~yík
oldalra irtak. Ez a szokás tehát nemcsak a zsidóknál dívott, hol azután törvény erővel bírt, hanem áll alános volt
az ókorban (58 lent) . - Megmaradtak még aranylapok
(65 fent). A talmud ernlit aranylemezt, melyel Helena
adíabeneí királynő készíttelett Erre a hűtlenséggel gyanusított nő szakasza (:it::10 l"lltl';c) volt írva.
Hogy papyrus
drágább lett volna, mínt pergament, a mint G. 65 lent állítja, kérdéses. Papyrust már az akkadíaiak is használlak
légyen (73, 4. j.).
Az asszuáni papyrusok 73, 3 vannak
nevezve, de különös módon nem a Cowley, hanem csupán
a Sacbau által kiadottak
A pergament kiszorította a
papyrust, ugy hogy az utóbbit csak leveleknél és a mindennapí okmányoknál használtak (75). Ezzel jól egyezik,
mit a talmud Kidd. 9a lapján említ: Ha papyrusra irla a
férfi, légy nekem eljegyezve.
Okmányokat nem ritkán
két példányban állitottak ki (131 és 148 köv.). Jó analógí-
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a Jeremiás 32, 11-hez.
A 161.lapon konstatálja G., ho~y
a formátum a legkülönbözőbb nagyságban létezett. "Doch
sebeint man den Untcrschied gemacht zu haben, dass man
für den Privatgebrauch kleinere Formate vorzog, für den
öffentlichen Vortrag dagegen, z B. in der Kirche, wollte
man au ch d ur ch das Forrnat imponieren und wahlte wi e
bei der Sinaitischen und V atikanischen Bibelhandschrift
sehr grosses und b r eites Format, um zwei, drei o der gar
vier Kolumnen der grossen Unzialen auf eine Seite schreiben zu könn en." "F olianten, wi e der Berliner Aristophan es·
Kodex mit den Massen 36X25 oder gar der noch spatere
Nonnos-Kodex mit 38 X 27 cm. durften im vierten Jahrhundert kaum ihresgleichen finden." (162 fent), oly szám,
melyet a táránál is követeltek
A talmud és a halákamüvek ma is foliansok Kétségtelenül európai hatás. - A leveleknek külön fejezet van
szentelve. Erről talán máskor lesz szó, itt csak általában
jegyezzük meg, hogy meglepő egyezksek vannak a talmudban emlitett kevésszámu levéllel, mind a külső alakra,
mind a levélformára nézve (pl. 165). - A vonalakat rendesen ólommal huzták az irófelületre, Catull. 22, 7 membrana derecta plumbo. A papyrusra más vonalakat
nem alkalmazhattak, de a szilárdabb pergamentkódexnél
lehetséges volt, hogy a vonalakat irónnal nyomják be, ugy
hogy ezek a husos oldalon kiemelkedve, a szőrös oldalon
pedig bemélyedve mutatkoztak, igy pL a c. Sinaiticusnál,
melynek vonalai az oldal egész szélességén vonulnak át,
a nélkül, hogy a hasáb eknál félbeszakítva lennének" (184).
Konstatáljuk, hogy ez megegyezik a tóratekercs készítésére
előirt szabálylyal; a kolumnaszélek vonalai nincsenek elő
irva, habár a példányokon már évszázadok óta megvannak - A régiek tíntája fényes és tartós volt. "Drach,
Notice sur l' encre des Hébreux (Annales de phiL chrétienne IV s. 45 p. 353), spricht deshalb in der Uebersetzung
eines hebraischen Tintenrezeptes, das angewendet werden
rnusste für die Schrift des livres saints de phylactér es e t d es "me z u z o t", von Tintentafeln (tablettes d'
encre), die zerbrochen worden, um dieses Schwarz mit
anderern zu vergleichen. Ebenso bei den Römern" (203).
11
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A tintarecept természetesen a középkorból ered és nem
az ókori héberektől, minek G. vette, nem szabad tehát
a régi rómaiak tintája előtt említeni. A 205. lapon szól G·
az ércztíntáról, a mely nem mosható le, mint a koromtínta. Az előbbit bibliamásolásra épezért nem szabad a talmud szerínt használni (nm~n':l ':1::11'ttJ :111::1 Erubín 13 a). Ennél
a részletnél G. inkább használlu\tta volna a z idó forrásokat. A vitríoltínta, a mely a köz épkorban használatossá
vált, a pergamentet kímarja. A talmudnak tehát igaza volt,
midőn az ilyen tintafajok használatát általában megtiltotta.
A titkos írást, a mely csak érczezel való nedvesítés után
kerül elő (sympathetikus tinta), a zsidók is ismerték (206.
és 208. lap). A görögök a tintát a papyrussal együtt az
egyptomiaktól vették át; az utóbbiak a veres tintát is sürün használták (209). Innen érthető a talmudnak a vörös
festékre (N,P'C) vonatkozó tilalma. A bibortinta használatát
a byzancí császárok maguknak tartották fenn és 470-ben
másoknak megtiltották (210). A növénytinta a legrosszabb,
mert a nap hatása alatt hamar elhalványul (212). A talmud
eltiltja. Az aranyírás (chrysographia) első említése a zsidóknál található (Jos., Arcb. XII, 2, 10 és Arísteas 176 ed.
Wendland), de a gizehí muzeumban van egy aranyozott papyrus a 25. dynastía korából (215). A középkorban a byz.
<;sászárok szoktak arany és ezüstirást használni (217).
Erdekes fejezet ~a~ utolsó, a mely az ornamentumokról
inítialékről és miníaturökröl szál. Van ilyen héber kézira~
tokban is, nemcsak a peszachhagádában, hanem bibliai és
egyéb kéziratokban is. Eddig három mű látott e tárgyról
napvilágot Müller - Schlosser (a serajevói peszach hagáda), Gaster (az illuminált héber kéziratok), báró Günzburg
és Stassof (művészí reprodukcziók). Az utolsó kettőt G.
talán felhasználhatta volna. Benyomásom szerint vannak
érintkező pontok. Szép feladat volna műértő számára. A
görög kéziratokban természetesen sok a bibliai kép, pl. a
zsidók ttkelése a Vöröstengeren, Mózes rávág a sziklára
(221). Ezt a müvészetet természetszerüen a biblia még inkább táplálta, mínt a többit az egyház, a legtöbb illuminált kézírat biblia vagy ennek részei lévén.

160

Irodalmi Szemle

A londoni szemmárium (Jews' College) 3. publikaczíója Jefeth ben Ali arab kommentárja Náchum prófétához
(Czim Irodalmi Hirekben volt). Hirschfeld H. kiadását érdekes bevezetéssellátja el, melyben egyebek közt azt fejtegeti, hogy az arab zsidó exegéták anyanyelvüknek a héber nyelvvel való rokonsága folytán némely bibliai kitételt
jobban értettek, mint mi, továbbá a szentföldet geográfiailag is élesebb szemmel látták. Jefeth hires karaita exegétát Szaadja elhomályosította. Egyébiránt mindkettö héber
betükkel írta az arabot, a mely szokás a zsidóknál már
Mohamed kora előtt dívott. Jefeth az Abasszidák ellen is
tett megjegyzéseket, némelykor egyenesen héber nyelven,
és már ez okból sem volt tanácsos az arab írást használni. Hírschfeld a kiadott kommentárból röviditett fordítást
is ad, mellyel említett czélját, Jefeth exegézisének fruktifikálását a jelen exegézisében akarja szolgálni.

Reitzenstein F. más helyen bemutatott iratából "Entwicklungsgeschíchte der Ehe" még néhány pontot emelünk
ki. A régi germánok, kik az asszonyokat annyira tisztelték,
feleségük mellé a szolgák sorából több mellékasszonyt vehettek. "Auch ware es vehrkert zu glauben, das es der
Keuschheítsbegriff war, der für die Frau ein abso~ut síttenrl:'ínes Leben forderte. Gewíss nicht! Es war n ur der
Umgang der Frau mít einern anderen Manne ohne "Wissen
des Hausvaters strafbar. Das Unrecht bestand also ín der
Verielzung des Eigentums, das sích der Verführer zuschulden kommen líess, denn Tochter wíe Frau war nach germaniseber Auschanung unbedíngtes Eigen des Vaters (Vormundes), resp. Gatten"(26). Majdnem szór01 szóra ezt
mondják lenézően a bibliai archeológusok az ókori zsidó
nő r öl. A nő erkölcsével a zsidó férfi persze nem rendelkezett. Ez a különbség fennáll, bár nem hangsulyozzák. R. idézi Pál mondásaít a házasságról és a nőről. Gottschalk Hollen szerint a nő tetötöl talpig ördögi mü. Hildebert toursi érsek gonosz vipera, rettentő éjjeli bagoly
és más hasonlatokat használ. Aquinói Tamás a nőt abnormitásnak nyilvánította. Ezen és más nyilatkozatok részletezése után R. 32 L ezt mondja: "Nach dieser Blumenlese

Irodalmi Szemle

161

wird wohl jeder Leser VLn selbst über die Behauptung
lachen müssen, die Befreiung des Weibes sei eine Folge
des Christentums gewesen". Az előbbi idézet után mi
nem nevetünk, de nem értjük egészen R. következő ritkítva nyo21tatott mondatát: "Dur,'h das Germanentum erwarb sich das Weib eine Stellung, die es niemals zuvvr
besessen haUe". Előzőleg a héber nő méltatlan állásáról
beszél. Saját jellemzése szerint a germán nő alacsonyabb
helyzetben volt, mint a "Hebraerin". Ezt a férj vagy atya
nem adhatta oda, a kinek neki tetszett.
A 49. lapon a középkori papságnak a szerelmi életben való részvételéről szól.
Az OMJKE 1911-1912 évre szóló Almanachja, melyet dr. Heuesi Simon szerkesztett, az elsőnél szerényebb
méretben jelent ugyan meg ( Budapest 1912), de azért az
l:'gyesületí hivatalos közleményeken kivül változatos és tanulságos irodalmi dolgozatokkaL Majdnem valamennyi az
Egyesület felolvasó estélyeinek terméke, összesen 11. Kiemeljük a következöket : Weiszburg Gy. A zsidó faj kulturértéke; Neumann E., A zsidóság optimizmusa; Kiss A ., A
zsidó eszmék hősei; Oraut!f V., Szózat az izr. egyetemi ifjusághoz ; Ad/er /., A héber nyelv a hitt anitásban; Oroszmann Zs., Izr. kqlturegyesületek a X IX. században ; Hel'esi
S., Maimonídes. Erdekes összeállítást ad Registrator a zsidóságról szóló .. véleményekből "Helyesebb megítéltetés felé" czímmel. Otvös K. két verse képviseli a poézist. Groszmann czikke konstatálja, hogy először Löw Lipót akart
Zsidó kulturegyesületet alapítani, utána Lőw J. 1887 -ben
folyóiratunkban vetette fel ujból e t az eszmét és itt egy
évig folyt az ébresztő eszmecsere. Az egyetemi ifjuság nagyon lelkesedett érte, de egy körén kivül álló nagy bizottság eltemette. 22 év mulva mégis létrejött. Igen érdekes,
hogy a bibliafordítás és az Irodalmi Társulat hasonló módon jött létre, mínt folyóiratunk régi évfolyamaiban olvasható.
Perles Felix, kitünő munkatársunk, összegzüjtötte kisebb dolgo atait "Jüdische Skizzen" czim alatt, a mely
szép kiállitasú terjedelmes kötet ép folyóíratunk zártakor
l~tt közrebocsátva (Leipzig, Verlag von Ousta v Enge!, 1912).
Osszesen 43 kisebb-nagyobb czikk 36 felirat alatt a következő öt csoportban : l. Zsidó egyéniségek (9-66). II. A
zsidóságról szóló tudomány (67-88). III. A biblia talmud
és midras köréből (89-136). IV. Vallástörténeti ddlgozatok
(137-264). V. Irodalomtörténet és Folkim-e (265-313). Mindezeket a dolgozatokat megjelenésükkor olvasván ugy látjuk most, hogy összegyűjtve fekszenek előttünk, hoay a
7
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,egaktuálisabb a IV. csoport, melyben szerző főkép az
!elfogulatlan liberális" keresztény theológia elfogultságát
és a zsidó forrásművekben való járatlauságát mutatta ki.
Ezen a téren Perles még sokat tehet. Először jelenik meg
két szép és tanulságos előadás : 1. "A talmud keletkezése
és jelentősége" (105-113) és " Zsidóság és görögség kölcsönös vonatkozásaíkb an" (188-207). Mint mindenki, P. is azt
hiszi, hogy a 70. katasztrófa szélesztette el a zsidóságot
az egész föld kerekségén (106). Ez már előbb történt; 70ben sok zsidó meghalt a csatatéren, a szabadsághősök Kis
része kivándorolt, de ez a díaszporára csak ugy hatott,
mínt egy csepp viz a tengerre. A zsidó lakosság zöme az
országban maradt és 135-ben ujból fellázadt. "A tahnudban nincs interpunctió" (108). Ez megfelel az általános régi
irodalmi szokásnak (görögnek is), a talmud ebben is megőrizte ősi alakját. - A második előadáshoz röviden megjegyezzük, hogy görögül beszélő zsidók már Nagy Sándor
kora előtt voltak (189) és hogy Egytomban az elephantínei
és az. Oniás-templomon kivül is (99) voltak zsidó áldozati
kultuszhelyek Ezt még bizonyitaní fogjuk - Elbogen liturgiai tanulmányairól (309-10) a Revueben két czíkket
tettünk közzé, melyekben a sema előadására vonatkozó
állításait megdöntöttük Perles szép müvét a legmelegebben
ajánlhatjuk olvasóinknak
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Mindent teremtél egymagad,
Anyag tehozzád nem tapad.
A föld nem bírja terhedet,
Nem fognak át a nagy egek.

Alap nélkül áll föld s amenny'
<;:sak akaratod tartja fenn,
Ugy hordozzák örök karok,
Sohsem fáradnak el azok.

Megremegtek mínd a vizek,
Hogy rájuk öntéd lelkedet,
A föld riadt, ár fakadott,
S az égből vízár szakadott.

Neked nehéz is sikerül,
Csak akarod, s már teljesül,
Müved hozzád nem fogható,
Alakban nem vagy látható.

Kíterjesztéd az egeket,
S vizek fölébe földedet,
Míndezt Te magad végezed,
Segítőtárs nem volt Veled,

Munkád előtt más alkotás
Nem volt soha - s oly bölcs
csodás,
S későn , korán em teremtél
S csak annyiírnennyit tervezél:

Ki is alkotna Teveled ?
Hísz mínden Tőled eredett.
Erőd, tudásod oly nagyok,
Nevek örök fényben ragyog,

Nem fér Hozzád a feledés,
Azért a müved oly egész,
Nincs benne több se kevesebb,
Minden tetted célra vezet.

Nem lankadtál meg Istenem,
munkádban percre sem,
Ajkadoc egy szó lebegett,
S a nagy világ életre kelt,

Te"jó"nak mondtad müvedet,
Ki gáncsolná hát tervedet?
Amint megkezdted : végezéd,
Minden munkádhan bölcseség,

Nem siettél, s nem habozá!,
Mindent időben alkotál.
Nem volt teremtő anyagod,
Uram semmiből alkotott.

Kezdet és Yég tökéletes,
~gazságos és egyenes,
Es irgalom és kegyelem
Munkád előtt elől megycn.

Irgalmad meg nem tagadád
Szolgáidnak kegyed adád, '
A föld még élőt nem talált,
Es eledel már készen állt.

Az élőknek megszerezéd
Az élelemnek seregét ,
Három nap hoztamind a jót :
Másik három napra valót.
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Biborpalástod : napözön,
És fényességbe öltözöl,
Világ előtt sugározál,
Ma is kocsid a napsugár.

S mikor az embert alkotád:
l)._z Éden kertje készen állt,
Es hogy ne legyen egyedül :
A csonfiából társa kerül.

Hogy megőrizzék tanodat,
Törvényed, akaratodat,
Es ezért részük jutalom:
Olajpatak, termő halom.

Ciónt épitsed ujra fel,
Hadd nevezzük Terólad el,
~ljen Dávid hatalma ott,
Es benn! Uram! mindiglakozz.

Mégnem volt takács, sem ruha
De fényt öltött az ég Ura,
Ruhája : csillag tűzraja,
Es szőnyege az ég maga.

És lába elé helyezéd
Az élő lények seregét,
Hogy áldozni tudjon Neked,
S oltárodon áldja neved.

S fölépíték szent városod,
Es büszke, fényes templomod,
Es mondtad : ez a pihenőm,
Aldásom rajt' védelmezőn.

Hogy áldozhassunk Teneked,
Mint egykor, ujra örömest,
F orditsad felénk arcodat,
Hogy végezzük parancsodat.

Aranyfáklyák lobogtanak:
Légbenlengő sugárcsapat,
Es vizek közt nincsen zavar,
Az égbolt volt a válaszfal.

S hogy méltón álljon T e eléd,
Fényköpenybe öltöztetéd,
J?ölcseséggel körülfogád,
Es képmásodra alkotád.

Ott áldoztak a papjaid,
Megtölték dallal csarnokid,
Mint őseinkkel jót tevéi,
Ugy jó Urunk ! velünk legyél.

Urunk ! add vissza kegyedet,
Hadd legyünk ujra nemzeted,
Hisz mindig T e valál velünk,
Légy ujra régi Istenünk !

Vizek mélyén -mozg'> hadak ;
A levegőben madarak,
Rétek pázsitía : legelő
Etelt terem erdő, mező.

Hiánya nem volt semmiben,
A föld neki mindent terem,
Hogyan dicsérjem müvedet?
A nagy világ dícséreted !

Úgy örvendezzél mi velünk,
Mint apáinkkal Istenünk !
Irgalmad tőlünk el ne vedd,
S örökké áldjuk Nevedet,

S mi hirdetjük di-cséreted,
I;logy beváltod igéreted,
~ldásodban részünk legyen !
Udvöd az áldott nemzeten !

T e alkotások mestere !
Neveddel van a föld tele !
Terólad zeng fű és virág,
Dicsőséged a nagy világ !

I;;n amig élek, hirdetem :
Ové a hárfám, énekem,
1-\.ldott Neved századokig,Vílágoktól-vílágokig.

(i)(!)
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VII.

.,~_:j~;"! i~tV
~i!o~N c~i'lt'1

l'11i'~t c·3m~

(Szerzője: Jéhuda ben Sámuel, a jámbor, Sp eierból )

Pihentél hetedik napon,
Áldásod van a szombaton,
A müveíd : dicséreted,
Hálát zengjámbor sziv Neked.

Láttuk: a tenger meghasadt,
Megláttuk nagy hatalmadat,
V e zetted bízton népedet,
Hogy érezzék védelmedeL

Dalt szövök én, szent éneket,
l,.elkem Utánad ugy eped,
Ahitja szivem árnyadat,
Subogni érzem szárnyadat.

Erőd, nagyságod hirdeték,
Hogy aikotásod: föld s az ég,
Megnevezék minden müved,
S még sem ismerék lényeg ed.

Dtcsértessék az alkotó !
Vilá~bíró, életadó !
Szolgáidr~ kegyelmedet,
Kiöntéd Ur szent lelkedet.

Az égből szóltál le nek~k,
Harmatot küldtek fellegtd,
Pusztán vezetted őket át,
Amelyen senki még nem járt.

Ha Rólad zeng a kobozam
Fölujjong szivem dobogón, '
Dicsőségedről dalolok,
És csupa hárfa, lant vagyok,

Sok képükben mindenkoron
Csak egyet köYettek :1yomon,
Majd ifju voltál, majd rr:eg ősz,
A hajad sötét, majd meg ősz.

Adtál dús égi kenyeret,
S vizet ontottak a hegyek,
Kíüztél népet, nemzetet,
S népednek adtad földedet.

Rólad szólok, s nem láttalak
Leírlak én, s nem vagy alak'
Próféták zengték lényedet, '
Hogy megfessenek T ég edet.

Mint biró ősz, s ifju : csatán
Győztes, harcok diadalán
Sisakja: :áng magas fcj~n
Segit a vészek idején.
'

Miczrájimban először ott,
Sz t. munkádhoz kezed fogott,
Öket s bálványuk megtöréd,
Alázottan porba lökéd.
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Lágy csapadék a hajfonat,
Hordoz éjji harmatokat,
Dicsekszik, hogy engem sz eret,
Ö koronázza fejemet.

Dísze vagyok, s Ö disz nekem,
Szorongásban mindig velem,
Fehér-piros présöltönye,
Edomtól véres köntöse.

Sok szinaranyok, gyöngykötök,
Örajta fényben gyöngyözők,
Mert szent neve a korona,
Mit népe fejére fona.

Szelidnek látják jámborok,
Kezében kardja nem forog,
Minket szeret, szerényeket,
És bajban soha nem feled.

Ifjunak láttam mindig én,
ijaját omolni feketén;
Es diadéma: csupa feny,
Ha rágondol : "Jeruzsálém !"

Beteljesül első szava:
A nép reménye, óhaja, Dalom uram! jusson Eléd,
Imám szárnyaljon Tefeléd.

A legszebb dísze: nemzete,
Dicsekszik fennen ővele,
Szerelme hozzá nem szünik,
Világ előtt szembetűnik,

Imám hadd legyen koronád,
F ohászom legyen áldozás,
A szegény dala hadd legyen:
Mint áldozás az ős hegyen.

VEGYES

T er emtőm ! én dicséretem !
Szálljon fel hozzád énekem,
Fejeddel ints óh énfelém:
Hogy irgalmadat meglelém.
Legyen dalom tetsző Neked!
Lelkem Utánad úgy eped !

Budapest.

Kiss Arnold.

Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett: Deissmann
A., Paulus. Eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze.
Mit je einer Tafel in Lichtdruck und Autotypie sowie einer Karte : Die Welt des Apostels Paulus. Tügíngen 1911.
Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Sibeck). Ara fűzve 6,
kötve 7'80 márka. - Pfeíffer J., Az áldozatok jelentősé
gének történetéről a héber irodalomban, Pápa., 1911 (budapesti dissz.). - Horovítz S., Die Psychologie bei den
jüdischen Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadia
bis Maimuni, )V. Heft, Ereslau 1912, (a boroszlói rabbiszeminárium Ertesitőjében). - Wellesz Gy., Az én szolgálatom. Beköszöntő . Budapest 1911, - Central Conference
of American Rab bis, Year Book XXL 1911. - Schwarz
Z. A., mtvn tvlnS po'1n l'1ttli1, Frankfurt a. M 1912, Sanger
és Friedberg (K. l. a Haczófeből). - Ziegler J., Die Geistesrelígion und das jüdische Religionsgesetz. Mit einern Geleitwort von R. Eucken, Berlin, Georg Reimer, 1912 (Ara
4 márka). - Funk S., Die Hygiene des Talmuds. (K. l.
Grunwald M. "Die Hygiene der Juden" ez. müvéből). Brody H., Trauerrede .... [über] Dr. N. Ehrenfeld, Prag
1912. - A pécsi Chevra Kadisa Jelentése 1912. Pécs
1912. - Lőwínge1 A., Die Hímmel in nachbiblischer Auffassung (K. l. Mitt. jüd. Volkskunde). - Dr. Schnítzer A.,
Rabbi Sigm. Richter (sirkőavató), Székesfe.hérvár 1911. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1912. Evkönyve, szerkeszti Bánóczi józsef. Budapest 1912. - Patai f. .. Héber költők. 2. kötet, Budapest 1912 (Kiadja az IMIT. Ara 5 korona).-Cultur-Almanach II, szerkesztí Hevesi Simon. Kiadja az
0 M I K E, Budapest 1912. - Goldberger 1., Zemplénvármegyei zsidó családfők az 1811-12. évben és szereplésük
a Napoleon elleni nemesi felkelésben (K. l. az "Adalékok
Zemplénvármegye Történetéhez" ez· havi folyóirat XVI-XVII.
évfolyamából), Sátoraljaujhely 1912.
A ~~n~s zsidóság.. ~ "Magyar Zsinagóga" egy
szerkesztot uzenetben, mmtan Munkácsot stb. leszólta,
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védelmébe veszi a modern zsidóságot, mondván : "Igaz,
hogy a congressusi pártban az ellentétes egyoldaluság van
tulsulyban és a ;"JNi'1 ;,;1n mezején ott nagy szakadékok
tátonganak Ezen szakadékok áthidalása és eliminálására
való becsületes törekvés nélkül nem is lehet azokkal sem
l"''i:l til""'' De azoknál a javulásra való erős hajlam legalább
intézményeikre nézve meg van. lrd~os igéreteink vannak t:
téren. Ennek negatióval utját állani több mint tevedés. Ez vétek
és bűn. Nl;, SNi~" Ntnlt' o"v~ ha vétkezett is a zsidó, zsidó
marad, tanítja a Talmud Szanhedrin. (43. oldalon)." Híven
idéz tük, az aláhuzás is a forrásban van. V étkezett az egész r:.odern zsidóság, egyenként és összeségében, nem
egyszer 1 nem ma vagy tegnap, hanem a mióta csak létezik 70- 80 év óta. Csupa bünös és most is csak i ntézmény~ikre nézve van meg náluk a javulá~ra ':aló erő~ hajlam, de egyénenként nincs hajlamuk _a ]avulasra, t<?v~b~ !s
bünözni akarnak Ez a tábor szállt s1kra az emancipacziOért ez vivta ki a recepczíót, ez tusakodott az 1848. XX.
tc.' az izraelita felekezetre való kiterjesztéseért. és ez ~üz~
egy emberöltő óta az autonómiáért, most IS ez mdttotta meg a n·.ozgalmat kivivásáért és egy . et?~erként állt
érette csatasorba - de azért a magyar zstdos~g. e l~lkes
tábora, .legtekintélyesebb pártj~ csak. oly~n zstdo, I?mt a
bünös Akan, kit Józsua és egesz Izrael has.~ul - lean-yostul és mindenestül, a mije csak volt, m.egkovezett, ele~e
tett és örök például föléje kőhalmazt hanyatott. "}ja vetkezett is a zsidó, zsidó marad", mondja a talmud. Ak~nra,
a Magyar Zsinagóga" pedig a müvelt magyar zstdósagra.
E~' a zstdóság alkoita a két országos intéze.~et, .~s ~ többi
országos intézményeket : a közalapot, ~z . osz~ondt]eg~l~:
tet, a süketnémák intézetét, a vakok mtezetet, a tamtm
nyugdijpótlót, a tanitóegyesülete~, a .. patrona~et, a. mensa
academicát s egyebeket, de azert ok csupan "vetkezett
zsidók", kik egyénileg javulásr~ való hajlam?t ~em. mutatnak, igazi zsidók csak azok, k1k ezeket az . mt~zmenyek~t
kegyesen élvezik Ezek alkották az lrodah~1 !arsul_a~ot ~s
a Kulturegyesületet, ezek csinálták meg a b1bh?-f?~dJtas~ es
teremtették meg a magyar zsidó irodalmat, ~p1h~ I?ar a
zsidó gymnásiumot is, de azért náluk. a "a tor~ es ts.~en:
félelem mezején nagy szakadékok tatonganak , a y~bb!
pedig tele van sokoldalu tudománnyal, ~sak nel? t'!d ra]~nb~
az írásra. Az Alliance, az I C A, a Hilfsverem es a tob l
segitöszervezet kivétel nélkül "vétkes zsidók" müveí és az
orosz pogromok áldozata százezrein,.ek megmentését .~e~
engedték át az "igazi" zsidóknak. Erthetö, hogy e hunosöktől "írásos ígéretek" kellenek, a szavukba bízni nem
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lehet.
Hogy ezek az "írásos ígéretek", melyek a szerkesztő
saját javaslatára bizalmasnak kijelentett értekezleten adattak, mik, megmondja egy másik szerkesztői üzenet a hat
közül. E szerint: "a női kórusok megszünnek, az orgonák
to"1'1 mw [szombat- és ünnepnap] hallgatnak, a rabbiképesilés conservativebb, helyesebben szigorubb vallási alapra
helyeztetik". "Irásos és sz ó beli biztositékaink" ujbóli
hangsulyozása és a vizszabályozás szakszerű leírása után:
"Nos, mi tudjuk, hogy a vizszabályozás rendes keresztülvitelére a congresszusi párt zömében, sőt a vezető egyéniségek többségében is megvan [sic]. Alijunk hát haladéktalanul munkába. Távolitsuk el az akadályt képező köveket az egység folyásának medréből, még pedig nem f eltétel
gyanánt, az orthodoxiával szemben, hanem minden feltétel nPIkül". Ezután következnek az említett pontokon kivül a tanítóképző, "az egyes rabbik hyper-modern (!) önkénytes
ujításai, az egyes tanítók vallástalan élete és példaadása
. ... , nem sértve szerzett jogokat, de nem tűrve sehol valldstsértő túlkapásokat, amelyekkel bőven találkozunk". Végül
Munkács és Máramarosszíget, melyeket nem kedvel, izolálva marad.
E szerínt a Sulchan Áruch az orgona kiküszöbölésén
kivül csak a rabbinak és tanítónak szól. Micsoda laikus
beszéd. Hát a zsidó vallástörvény nem szól minden zsidónak. egyaránt ? Ez a felfogás merően ellenkezik a Sulchan Aruch mínden pontjával, a bibliával és talmuddal és
~~ eg~sz rabbinikus irodalommal. A katholika egyház külonbs~_get tesz pap és laikus közt, de a zsidó vallás alapeszmele az lsten előtt való egyenlőség. A rabbiképző-in
tézet vallásosságát gyanusitó kijelentés és az, hogy az
Országos Rabbiképzőből kikerült kartársak legtöbbj~' is
hangoztatta", hogy az intézet (amely őket ilyen jámborokn.ak ne.velte !) n":m áll e~ég erős vallásos alapon, durva va!~tlansag. Lebov1t~ r_abb1 ur saját fiát ö t álló esztendeig .
]aratta eJ:>b: az mt:zetbe, Magyar Zsinagógája számára
csak az II? e~ t sze~el~e~en kért e. az. intéze~ben .és meg is
kapta az mtezet aJaniasat anyagi tamogatas kieszközlése
czé_l!ából, az intézet n_eveltjeínek beszédeiből tartja fenn
lap]at. A bal nem tudJa, mit csinál a jobb : a cselekedetet~k kiáltó ellentétben állanak a beszédekkel. Az
se~ Igaz,. h?~Y "a congressusi párt zöme, sőt a vez~to ~gyemse~e~ tulnyomó többsége" a két intézet~ol J:>armel~ . 1g~retet. tett, a kompetens faktorokról nem
IS szol~a. ~~~~ly1 ~lapitvány adás-vétel tárgyát nem képezheti. Vegul meg_ egy szó. Ugyanakkor, míkor egy
statusquo ante rabb1 az egész kongresszusi pártot a fenti
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idézet szerint olyan zsidóknak mondja, mint a megkövezettek és elégettek voltak, egy _orth, vezető ~ .satus . quobeliekről a következőket mond)a : ,.Ezekre allitotta es mondotta vallási itélettel a világhírű "Maharam Sik", hogy ők
százszorta rosszabbak és elitélendőbbek a neologoknál."
Ez a legenyhébb, a többit nem. idézhetjü~: ~indk~t párt
alapszabályszerűleg a S~lch_an Aruch a~apJan ali. Mikor az
orthodox vezető a fenh hivatalos nyilatkozatot tette a
status quobeliekről, ugyanakkor a nevezett st. quo rabbi
szintén hivatalos határozatot közöl beszéde kapcsán, a
mely igy szól: ,.Továbbá (a status quo rabbik) értekezlete
késznek nyilatkozik arra, hogy közvetitse, vagy helyesebben egyengesse az utat a két párt között .... alkalmasnak
érzi magát a béke egyengetésére" (M. Zsin. 189).
A pécsi Chevra Kadisa W eis z G. által szerkesztett
1912. jelentéséből vesszük a következő adatokat. Tagok száma
428 halálozás 1911-ben 81, vagyon kereken 97,000 korona. 'A füzet közli a Ch. K. lakomáján tartott beszédeket
és végül héber nyelven az 1840. alapszabályokat.
KUNEW ALDER P ÁLYADIJ.
Kivántatik Palesztina története a második templom
elpusztulásától a jelenkoríg, különös tekintett~! zsid? lakosságára és a zsidó diaszporának hozzávaló viszonyara.
Határidő 1911. junius 1.
A pályadíj a Kunewalder-alapitványból 100 drb .. a~
rany s a végrendelkező akaratához képest csak zs1do
szerzőnek adatik ki. A munka népszerűen és úgy legyen
megírva, hogy a felnőtt míndkét nemű izraelitáknak olvasmányul szolgálhasson s alkalmas legyen arra, hogy ~
zsidó tudást terjessze s a felekezeti érzést fokozza. A d11
csak önálló becsű münek adatik ki.
A nyertes mű a szerző t~lajd~:ma, de _ha egy év~n
belül ki nem adja, akkor a tulaJdOnJog a tarsula~_ra. ~~ali
át, mely a munkát közzé teszi. Ez esetben muvebol a
szerző 100 példányt ingyen k~p.
,
.
A jeligés levéll ellátott, Idegen kezzel 1rt pályamű a
társulat elnökéhez, Báró Hatvany József úrhoz V. Nádor
u. 3 sz. küldendő.

TUDOMÁNY
GANS DÁ VID ÉLETE 1541-1613 TÖRTÉNETI ES
CSILLAGÁSZATI MÜVEI S AZOKNAK FORRÁSAI
Bevezetés.
Az ujkor felvirradásával, a szellemi felszabadulás hajnalhasadásával az európai zsidóknak politikai és társadalmi tekintetben szomorú és szánalomra méltó helyzete nem
javult. Az zsi~ó:a nézve csak névleg mult el a középkor,
de nem a valosagban. Az elnyomások, üldözések és kiüzések, a melyek oly gyakran ismétlődtek, mindenütt éreztették vele, hogy a zsidó még mindig nem tarthat jn· yt
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k eservese bb a ZSI'd ::>. k oo rsa , mint a középko r an L G" ·d zaza G
an so .· al
1
t d E · h
· · u emann. eschiche es rZIC ungswes.ens und der Cuitur der Jude . It l'
w·
.. . k
n In a Ien [ •e n 18841
ez. mu vene ~evezetesében. Talál óan fejtegeti ennek okát C
l E
und Gruber Encyclopiidie ll. Sekt 27 kö'et 140-141.
asse
rsch
Helytelen és a valóságnak meg nem felelő F" t L' ·
. . .
niichst S
·
l .
·
urs
IVIUS alhtasa
"
pan1 en
taben es war, wo die Juden ihre tiefste Demüthi
•
gen erduiclet haben". Jahrbuch z. G. d. Juden ll., 33 1.
gun
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szint az ozman birodalomba, részint Lengyelországba s bizocyos tekintetben a XVL század utolsó negyedében Csehországba, jelesen pedig Prága városába terelődött, A
prágai zsidó községben a XVL század első negyedében is
már élénk szellemi élet uralkodott. Ebbe az időbe esik az
1
éleseszűségéről híres Pollák Jakab ) rabbinak, a pilpul módzer megalapítójának és az ugyancsak kiváló talmudtudós
hirében állott Margolioth Eisik Jiczhak2 ) rabbinak a müködése. De a gyakori;l) és kemény csapások a melyek a
rákövetkező évtizedekben a prágai zsidókat érték, a hitközséget majdnem az anyagi tönk szélére juttatták és a
szellemi fejlődést magakasztották
Sorsuk a protestantismus felé hajló és szabadelvű
gondolkodású Miksa császár [1564- 1576) uralkodása alatt
lényegesen javult, de kedvező és mélyreható fordulat a
prágai zsidók történetében csak Rudolf császár (1576 -1608)
alatt állott be.
A mikor a Spanyolországban nevelkedett Rudolf a
trónt elfoglalta, nagy aggodalom és félelem szállta meg a
protestánsokat') s uralma kezdetén ugy látszott, hogy a
zsidókra is szomoru napok fognak beköszönni. Az 1576.
év decz. 24.-én érkezett Rudolf Prágába s már a következő 1577. év febr. 4.-én összehivott cseh rendekgyűlésén
1)
2)

L. Gans .,,,, M~lC" I. rész 1530 évnél,
u. o.
L. u. ó. 1541. évnél. A Csehországban

3)
előforduló gyakori tüzesetek miatt, a melyekérta zsidókat okolták, 1541-ben az egész országból kiűzettek. Prágában csak JO zsidó család maradt. L. még u. o. 1559. évnél.
Modena Juda apostata hazug vádja folytán, mely szeri.tt a héber könyvek a keresztény vallás elleni rágalmakat és szidalmakat tartalmaznak, az
összes heber könyveket l~foglalták és Bécsbe vitték, [: Súlyuk vagy 80
mázsa volt :] ugy hogy még a község kántorai is könyv nélkül kényszerültek elöimádkozni. L. ro. ,,, nr.ll' u. o. 1559. évben a ghetto 72 háza a tüz
martaléka lett. Emlitett évben űzettek ki ujból a zsidók Prágából és
csak 12 családnak engedte meg I. Ferdinand, hogy továbbra is a városban
tartózkodhassanak. A nemes és önfeláldozó Mordechai Zemach buzgalma
és fáradozása folytán, a ki Rómába utazott IV. Pius pápához, a pápa Ferdinando! a zsidók kiüzésére von'ltkozó fogadalma alól feloldotta. L. m.
Hock : ,~ ~) 25. szám.
6

)

Alfons Huber, Geschichte Oeslreichs IV. kötet, 283. oldal.
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nyomasztó adóterhet rótt a zsidókra1 ). Miglen a protestánsok sejtelme szomoru valósággá vált, mert alatta kezdődik rendszeres üldözésük 2) mind az örökös tartományokban, mind a birodalomban, addig a zsidókon-különösen Csehországban-ezen megadóztatáson kivül, a mely
1578.-ban sokkal hirhetöbb lett, 3) semmi bántódás nem
esett. Sőt a viszonyok a prágai hitközségre nézve oly
kedvezően alakultak, hogy anyagi és szellemi tekintetben
virágkorát éli.
Az udvarnak Prágában való tartózkodás<:>_ a város
forgalmát emelte és ez a ghettó lakóit is bő keresetforráshoz juttatta. Az a körülmény pedig, hogy Rudolf Prágát jeles tudósok meghivása által a tudományok központjává tette, a zsidók szellemi müvelődésére is jótékony
hatással volt.
Rudolf uralkodása idejében élt Prágában a dusgazdag
Meisel Mordechai. Nemesszivüsége és áldozatkészsége
messze földön ismeretes volt. 4 ) Kortársai voltak a nagyhírű prágai rabbi- Li va b. Be czalél. 5 ) [der hohe R Lőb);
a kiváló szónok [darsan) Lencsyc Efraim; 6) a jeles talmudtudósok R Meling Chajim 7) és fia Jicchak és R
Színáj b. Beczalél. Ugyancsak ekkor élt a csehek fő-vá
rosában az első német zsidó, aki Hgyelmét a világi tudományokra és azok müvelésére irányította, ez G an s D á v i d
1

Geschichte der Böhmen II. köt. 623. és Herr) Fr. Martin Pdzel,
mann, Geschichte der Israeliten in Böhmen 43.
•) Alfons Huber i. m. i. h.
0
)
A magyar zsidókra Rudolf 15í8.-ban szintén nagyon sulyos adót
vetett ki, még pedig abból a czélból, hogy a nyomasztó adóteher az ország elhagyására kényszerítse öket. Corpus Juris I K. IL artic. 3. § : Judaei tamen et Anabaptistae ..... quo citius emigrent, ad solvendarn dicam et alia onera subeunda in duplo cogantur L. m. u. o. lü91 év. 10 §·
') 1"lC (::: ,,, noll') l. rész 1392. évnél, a hol szerzönk Meisel jótéteményeit és nagylelkű al,.pitványait részletesen felsorolja, L. m. ,)1 ~:
l~ ~ám.
'
6
)
U. o. 8. szám és ,.ll' I. rész ) ;- l92. évnél. L. m. Kaufmann D." J.
Ch. Bacharach" ez. müveben 3 oldal.
') Monatsschrift XXXVII. :so. Kaufmann, Stammbaum des El. Fleckeles. L. m. ,ll ~~ 10 sz.
7
,.ll' I. rész 1583,
)
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a ki mint történetíró
is kivált.
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hirnevet szerzett és 111Ínt csillagász

Gans Dávid élete, jellemzése és viszonya Tyche de
Brahehez és Kepler Jánoshoz.
Gans 1) DáYid 1541 ben 2) született Líppstadtban 3 )
(westfaliai tartomány). Atyja neve Salamon, 4 ) a kiről
csak annyit tudunk, hogy egy tekintélyes rabbicsalád fejének - Spira Simsonnak 5)- a a sógora volt.
Nagyatyja G. Seiigmann voh, 6 ) a kiről szerzőnk történeti müYében - az 1500. 7) évnél- a következő érdekes
és a korát jellemző adatot jegyzett fel. A messiás állítólagos elöhirnökének, Uimmlein Asernek, a fellépése_ an~
nyira megzavarta nagyatyja gondolkodását, hogy telJeS bizonyossággal várta, épen ugy mint szám os kortársa, a megváltás bekövetkezését és a Jeruzsálembe való visszatérést.
Hiszékenységének maczot sütő kemenczéje esett áldozatul,
melyet földig leromboltatott, mert szilárdan hitte, hogy
a kovásztalan kenyeret a jövő Peszachkor már a szent
földö,I fogja élvezni. 8) A rideg valóság csakhamar kijózanította G. Seligmant, a kit kabbalísztikus hajlamai fogékony-

nyá tettek ily alaptalan várakozások iránt. G. S':_ligm_~n_n
nevét egy kabbalával foglalkozó, kéziratban megl':_vo, _mu IS
megörökítette. Ennek végén olvasható, hogy a t~zv.~sz ellen talált valami óvószert. E találmányának koszonheHe
azt, hogy Lippstacit hatósága a városban ~aló tartó~ko~á
si engedélyét 10 évvel meghosszabbította. ) Ugy latsz1k,
hogy ezen engedély lejártával az egész Gans család nevezett várost elhagyni kényszerült. ~) A familia egy része
- köztük szerzőnk és Jósua Seligmann8 ) nevű bátyja Prágát 4 ) választotta lakóhelyül.
A mí Gans életének lefolyását illeti, arra vonatkozólag
csak szórványos adataink vannak s ezek is csupán a mű
veiben foglaltakra szorítkoznak. De ezekből is kitűnik,
hogy nyugtalan szelleme és tudásvágya már ifju korában
gyakori vándorlásra késztették és jeles talmudtanítók iskoláiba vezették V alószinű, hogy csak miután- az akkor dívó szokás szerínt- a talmudismeretek alapfogalmait a szülöi házban elsajátította, indult Frankfurtba, hogy a nagytekintélyű rabbinál Treves Eliezernél- 5 ) tanulmányait
folyt?ssa. Egy másik tanitója Fulda Ruben 6 ) bonni rabbi
1

1

)

A Gans szó a héber "~m~" nak felel

tésében !lN l 111 ~;,?::"1 N!11~ .
•) U. o. II. rész. !541 évnél ~'.1

meg. (

1"~ J.

i:l';:mS ~~pn ~c,~

r. beveze-

,Witl n:tt~:~
,,c,,~ n:ltl

3
Hogy G. ebben a városban született, azt csak kövelkezlelés ut)
ján allapithatjuk meg, a mennyíben a hamburgi városi levéltár egyik kabbalísztíkus tartalmú kézirata végén a következő megjegyzé' kétségenkívül
G. nagyatyjára vonatkozik.
i~l'SJIT ,~~, . . • ,,ou~, i",:l ~Sp
·JoS (p~ ;:~) ~":~ :"'O"Iltl •:oS
./'1N1 S•:lltl:l O'Jltl iltl)l /'11~'i':"'
1:l'iN:"'1 i:::CltiO'' "l'i/:l '"'i T:J
Steinschneider , Catalog d. Handschriften í. d. Stadbíbl. zu Hamburg. 92 oldal, 230. sz. L. m. 1"~ II. r. 801 és J;ífiü . évnél.
•j U. o. l. r. bevezetésében és G. D sírkövén.
') U. o. l. r .. !5R3 és lfJ77. évnél i"l Spíra családra vonatkozólag!. m.
Kaufmann ,.J. Ch. Bacharach" ez. m. 9. o ldal.
6
1"::.1 L r. 1500 évnél.
}
1
)
Graetz .,Geschichte ... IX k. Note 3 azt bizonyítja, hogy LammJein nem az1500. hanemaz 1502. évben lép fel először mint a messias hir-

nv

detője.

., ,.ll

,c,
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182. l. 3. jegyzetben.
Sem az egyes westfaliai zsidó községek történetében, sem az e
ezéiból átkulatott Westfaliára vonatkozó rendelkezésünkre álló oklevél
gyüjteményekben u. m . .,Annales Paderbornenses", "Osnabrücker Urkundenbuch" s. a. t. nem találtunk adatot, a mely a zsidóknak Lippstadtból történt kiüzetését megvilágitaná.
)

2

)

3

)
G. Seligmannra vonatkozólag l. 1)1-SJ 17. sz. és
Hebr Bibl. V, 4o.

Steinschneider

•) Grünwald, .,David Gans und des•en Ahnen" (Pascheles Volkskaender 1650 ( 1810 191) évről) ez im ű értekezésében előforduló állítása, hogy
G. nagyatyja is Prágában lakott volna, minden alapot nélkülöz. Ép ugy
téves Jost, ,.Geschichte der Juden" III. 21::>, hasonértelmű feltevése is·
SE'm Hock, "Die Familien Prags" művében a siremlékének másolatát, ,.sem
a Verzeichniss der Juden ihrer Frauen u. Ki::der in Prag im Jahre l ii4G.
(Zeitschrift fűr Geschichte der Juden l Fl. nevét ne~1 találtuk.
') Zemach David ( := Z. D) l. ;)260 és 5323. évnél. Ga t;; állítása,
hogy ez a tanitója lfl63.-ban halt meg, téves. L. Brüll .,Jahrbuch für Ges vh
un. Lit.'' l, 106. A Z. D. ban .J~ltl" kijavítandó .l~t;l· ~a. az utóbbi TreYes
haláléve. T. E. ra vonatkozólag L még Horovi lz .,F rankfurter Rabbinen'
L 30
6

u. o,

rablásai) Z. D.ll. r. 1583 és !588 évnél. a hol a hírhedt Sche.1k
ról és R. Fulda fogságáról szól. R. Fuldáról bővebb adatokat nem talaltunk
Graetz a nevét sem említi.
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Ernő bajor herczegnek és kölni

1

érseknek ) kedveltje és
pártfogoltja volt. Tanítójánák nevezi egy helyen R Liva b.
Beczalélt 2 ) is. De leghiresebb és legkiválóbb mestere R.
Isszerlesz Mózes (Rema) volt. T anitói kőzül kétségtelenül
lsszerlesznek köszönhet legtöbbet, a ki nagy rokonszenvvel
fogadta a Krakóba érkezett törekvő ifjut ésszeretettel fejlesztette Gansnak a tudományok iránt már korán megnyilatkozó érzékét és hajlamát. Ez szerzőnk szavaiból is kiviláglik, a ki Remaról azt mondja u Í ámb'or t anitóm és mesterem:a ki felnevel t és ve z e tett 3 ) Isszerlesz körében nyerte G . - a ki a matematika elemével már mint serdülő ifju megismerkedett, a mennyiben R. Mann nevű nagybátyja "') házában (Nordhelinban) végigtanulmányozta Euklides
idevágó könyvét, 5 ) az ösztönzést a történelemmel és csillagászattal való beható foglalkozáshoz. E világi tudományágak iránt maga Isszerlesz is élénk érdeklődéssei és vonzalommal viseltetett 6 ) s nagy kedvelője volt a filozófiának is.
Az utóbbi mellett tanuskodik egyik bölcsészeti tartalmú
müve, a mely miatt hirneves kortársa R. Lurja Salamon
kimé>letlenül le is szólta. 7)
Gans Krakóból - közvetlenül e azt nem állapithatjuk meg - Prágába ment és ott a XVL század hatvanas éveiben állandóan letelepedett. E városban lakott akkor báty1} Z. D. ll. r. !583. évnél. Ernő herezeg az érseki széken utóda volt
Waldburg Gebhardtnak. Az utóbbi Agnes mansfeldi grófnövel űzött tiltott
viszonya mialt az érseki széket elhagyni és Agnes! nőűl venni kényszerült.
L. m. Becker, Weltgeschichte, Lipcse 1869, X 261.
') Gans "Nechmad Venáim" ez m, 9a oldalán R. Liva neve
rr:elletla •'i~~·jelzö áll. Valószínű, hogy ez sajtóhiba, mert tobb helyen szól R.
Uváról, de nem kiséri nevét a •'i1~" jelzővel· Z. D. l, 5323, :>352. évnél.
•) Nechmad Ve!'.áim előszavában 'lSil1 'll~N -.lt'N '::li1 'i1r.l 1'0n:"'l1
S"l tt>SiO'N 01lt'r.l ~·r.l
') Z. O. l. S03U évnél. Rokonai közül még a következöket emliti.
R. Abrarn sógora {Z D, l. 37(il) Sa'lluel Doktor (Z. D. II. !494} és Ph öbus
Ernden (u. o. 1581 évné}l.
•) Mo&e ibn Tibbon forditásában.
• 8)
lsszerlesz jegyzeteket irt Ábrahám Zakuto "Jochaszin" czimű történeh munkájához. Az lfJ8l krakói kiadásban jelentek meg. tóü a oldaltól
IH b ig. Frohbach "Theorica" ez. csillagászati munkához való
kommentáron is dolgozott. Graetz IX 3, Hl.
') lsszerlesz ~esp. (1711 amsierdami kiadásban) 6 és 7 sz Resp.
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ja- Jósua Seligmann- is, a ki 1578. ben már előkelő tagja
volt a prágai hitközségnek 1 ) G. a régi hazájával való érintkezést Prágában való letelepülése után sem szakitotta
meg. Sürün látogatott el Westfáliába s ottaní események
nek, amelyekről személyes tapasztalásból avagy hallomásból
2
szerzett tudomást, helyet juttat krónikájában ).
A tudvágyó és vasszorgalmu Gans szellernének kimű
velésére és sokoldalu írói tevékenységére prágai letelepedése serkentő hatással és kedvező befolyással volt. A cseh
fővárosban, a hol a XVL század utolsó negyedében és
a XVII. század elején élénk szellemi élet lüktetett, nemcsak
a szükséges héber könyveket, hanem a világi tudományok
segédeszközeit, a keresztény iróktól származó müveket is
könnyen megszerezhette. Prágának eme tudományos fellendülése II. Rudolfnak érdeme. Rudolf, korának talán legműveltebb uralkodója, 3 ) a történelmet, matematikát különöaen pedig a természettudományt és astronomiát valamint azoknak elfajulásait az alchymiát és astrolagiát rendkivül kedvelte. Korának legkiválóbb tudósait gyűjtötte maga köré, meghíván őket udvarába. Ezek között voltak a
világhirne~ örvendő astronomusok, a dán Tycho de Brahe•)
és Kepler János. A csillagászat e , két korifeusával és a
ho~zájuk messze vidékről özönlő fiatal tudósokkal a dán
Enksennel, Tengnagellel, a Wittenbergből való Jessenius
o:vostanárral s a többiekkel szoros tudományos és barátsagos személyes érintkezésben állott Gans. 5 ) Tycho de
'l

~teinschnei~er, He~r.

Bibl. V, 40. (Wolf: Actenstücke)G. Selignegy kivaló férfiúnak, a kik a prágai hitközséget
ugyes baJOS dolgaiban a hatóságnál képviselték.
• ) Z. D. ll. r. 801 évnél Westfaliaról szól és ezt mondja
~lann eg~Ike

am~

01Jlt'

C'lt''~MC

inl' 01101 01'01 ,)1 'i1VI: 01.:1 'l"'i:'J:m 'l'INlt'1

L. m. u. o. ) .>H és 1581. éveknél.
3
} Alfons Huber i. m. IV. kötet 283. L. m. Gans ; "Nechmad
..
Venann" ez. müvének befejező részében
•) Tycho !i>OJ ben és Kepler HiOl ben jött Prágába.
5
)
..
"Nechmad Venáim" ez. munkájában. Tycho de Brahet idézi és
eml1h 9 a oldalon és IÜ, 25, 1:30, Ili:.!, lti4 és 2HI § § ban.
.
Kepler! a következő § § ban idézi, 25 ~!J 10:-i 113 203 •> 18 2'
Enksen T,
fi
.
'
'
'
•
• ~ ' " l.
t . ' . eungnage 1s a Iatal tudosok nagy csoportja Tycho állando aszaltarsasagát képeztek (Wolf, Geschichte der Astronomie 292. o.) Alkal-
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Braheről "a nagy kutatóról és fejedelemről"

aki részére az
Alfons féle táblákat forditotta le héberbé>l németre, 2) mindig a legnagyobb tisztelet és dicséret hangján szól. Keplerről is, habár nevét nem kiséri oly diszjelzőkkel mínt a Ty .
chóét, nagy elismeréssel és becsüléssei nyilatkozik. Mind
Tycho de Brahe-hez, mind pedig Keplerhez ismételten fordult az asztronomiába és a csillagászati matemalikába vágó kérdésekkel és a tőlük nyert felvilágosító magyarázatokat nevüknek megemlítésével közli is műveben. 3)
Tycho legjelesebb tanítványától is, a hirneves Marius
Simontól/J a ki Frigyes brandenburgi őrgróf támogatásával és költségén jött 1601. ben Prágába, hogy ott csillagászati tudását bővitse, többször kért nehezebb astronomiai
problemákra vonatkozó magyarázatokat s ezekre hivatkozik is a munkájában. Hogy Gans, a mint Geiger (Das Judenthum und seine Geschichte III. Abth. 147.) és nyomában a Jewish Encyclopedia és más források is állitják, a
kiváló kőnigsbergi Müller Jánossal (Regiomontanus) levelezésben avagy tudományos érintkezésben állott volna (Karpeles : Geschichte der jüdischen Lit. II. 991) tisztára tévedés. 6)
kalmasint ezeket érti !61 §, l. m. 166 § . . 'JC~ O'~ltll'O"T 0'1ltlJO"T ·~:m,
010~1\11'1 alatt.
1
Nechm. VeTJáim. 9a .'1ltl0"! S11JO"T '1i:ll0"!0"!'· A "fejedelem" epiteton)
nal ugylátszik nemcsak a k kiváló tudóst akarja kiemelni, hanem Tycho
nemes származását is kivánta jelezni. Necr.mad Ven. végén ''1ltl~ 1MN NlO"T
1~)1
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1)

'J~

') U. o. 9a, L. m. Zemach David l. r. 5011 és 11. r. !251 évnéi.
Utóbbi helyen tévesen nevezi Gans X Alfons! Portugal királynak.
A Nech. Ven. i. h. helyesen .1'100 1~~" nak nevezi,
•) L. a 185. l ., 5. jegyzetben idézett § § okat.
•) Nechmad Venáim 130 és 240 § §.
' ) A tévedésnek alapja egy sajtóhiba. Az imént idézett helyekeu
"01'1'~1~ C'l0"!1'" helyett .01'~N~ 01l1~'C" olvasandó. Ez a conjedura nem
fog merésznek latszani, ha tekintetbe vesszük. hogy a "Nechmad Venáim"
csak úgy hemzseg a sajtóhibáktó!. Pl. "'JNm~w helyett "•JUJ~· áll
(1304) vagy pedig Sebaslianus de Elcano neve .'JNJ' ''1 Cl.lN'CN~ ... nak
van irva (56 §), holott a forrásmunkában, a honnan szerzőnk mentctte
'lNpS•1 1N'l00N::J•O áll (Meor Enájim 11 fej. bécsi kiadásban 91 oldal) S
ugyanott nN•;•~ áll N•S•:::•o helyett. Hogy csakugyan Marius Simonról szól
Gans, az. t a következő tények is bizonyítják. Mari uJ volt az, ak i mint
Frigyes brandenbergi őrgróf udvari csillagásza annak költségén me n t

179

Regiomontanus 1) a XV. században élt és 75 évvel Gans
születése előtt - 1476 ban meghaleJ
Gansnak az emlitett jeles csillagászokhoz való bizalmas viszonyát az a körülmény is megvilágitja, hogy kutatásaikban és vizsgálódásaikban ő is részt vett. A Prágától 5
médöldnyi távolságban fekvő Benatek várat Rudolf király
átalakiHatta ohservatorium czéljára s ennek vezetését Tycho
de Brahére bizta 3 ) Három ízben G. is meghivatott az
observatoriumba, 4 ) amelynek egymással párhuzamosan
haladó a ~ zükséges csillagvizsgáló segédeszközökkel fölszerelt 13 szebájában Tycho és 12 astronomus az égitesteket mefigyelték. Mind a három esetben teljes öt napot
töltött szerzőnk a tudós csillagászok társaságában.
Hogy ezek a tudósok, különösen pedig a büszke és
Prágába Tycho de Brahehez és ott éveken át tartózkodott (W o 1f, G eschichtederAstronomie 31!:<.oldal),dkirő1Gansazt mondja, hogy aZodiaetiS mozgására és forgására vonatkozólag magyarázato! kért . . ..

i:l"1::lj1JNi::J~ ::lNiJi'i~ 0.::111 'lD~ 0'::l~1'0"! C'~.::IMO"T ltiN, 01i'~ll.~ C'l:"l' O.::ll'!!'l~
~ -) A 24'} § ban, a hol a hold epicyclikus köreiről szól, azt ~.Jü ndja
szerzonk : C'~.::IM,, ~Ni (01'1'~1~ 0'l:"11' 1 ~~ 1'i00~1 1'0~ •n~:::·p~ ,.,~ '1:).::1
(130

.
.. (sic !) li1::l"'}l'1::l __0.::111 ~ft:''1'0'11p0"! '.lD~ C'::llt/1'0"!
.. . Ez a Manus nevu csiliagilsz a tavcso ftltalal oja volt. Csillagászati
muve1 .Hypotheses de systemala mundi " (1596 ban jelent meg) és " Tabulae
d~r ct10n 111~ novae", Norimberg l:i9U. Alkalmasint ezekre vonatkozik
Gans mem egy~ése : 1''100~ ... •n.,:::~•p~t~ m: '0.::1 Müiier nevű csillagász!,
~kt Gans_ korab.an élt volna, sem Wolf i. m. sem Maedler Populare
Astronom1e (Berhn 1846), sem Jöcher "Gelehrten Lexikon"-ban nem találtunk .. A felhozott bizonyítékokból kétségtelenül kiviláglik, hogy Gans Ma:lus S1monra hi;atkozik s az utóbbi nevét a mü szedöje, talán mert a kézIrat ~em volt JOl olvasható, megváltoztatta és az ismertebb nevet tette
helyebe .
•
Zunz, Ge~a~:. Sch r. I. 185, Steinschneider Ca t. Bod!., Ho ck
)
Galed, 10. csak azt alh!Jak, "hogy szerzönk Johann Müllerrel" _
R
·
mo t
· 1 ..
a
eglon an u~ 1e z o 1 ne~ leszik neve me !lé -levelezett, de Geiger i. m.
Karpeles 1. m. Reg1omontanus Müllert emlitenek. Grünwald B'
g~a~hisch~ Skizze des Gans D. (Zemach David, Klemperer féle ném~! f~~~
d1tasa, P raga 1890) 6 ... o. szintén azt mondja "er stand in vertrautem Umgang m1t Johannes Muller - Regiomontanus."1

. . ') Wolf. i. m. 98. Regiomanianus szül 1436 ban és meghalt 1476 b
Romaban.
an

•J "Nechmad Venáim" végén. Tycho fizetése , természetbeni iaka'so n
kivül, évi 3000 tallér volt.
'J u. o.
2
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gőgös T ycho, őt a ghettó lakóját barátságos és tudományos érintkezésükre méltatták ,
egyrészt G. rokonszenves egyéniségére és müveltségére, másrészt pedig arra
vall, hogy az astronomia terén nagy jártassággal és tudással rendelkezett. Az utóbbit idevágó munkájának a tartalma is m eger ő síti .
G . a sokoldalu ísmereteknek, a roelyeket nagynevű
tudósokkal való társalgása és érintkezése, első sorban pedig tudományszomjából folyó kítartó buzgalma és akaratereje
által gyarapított, szorgalmas terjesztője és mivelöje lett. A
talmud és biblia tanulmányozásán kívül különös előszere
tettel a geometriával, matematikával, historiával és astronamiával foglalkozott. E világi tudományok míndegyikét
műveivel gazdagította.
S mily tiszteletre méltó a törekvés, mily magasztos a
ezé!, a mely müvei megírásánál szeme előtt lebegett.
Nemesen érző szivét bántja, hogy zsidó kortársai az általános műveltségben annyira visszamaradottak és oly tudatlanok a világi disciplinákban. Mélyen sérti művelt lelkét
1
az, ) hogy a népek, a melyek körében hitsorsosai laknak,
észlelve ezeknek a profán tudományokban való nagyon
hézagos tudásukat, gyalázzák és szidják öket. Kárörvendve kérdik- és joggal kérdezhetik így mondja G. - vajjon
ez az a hatalmas nép, amelyről a szentirásszól: "Valóban
bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet" (Deuter. 4,
2
6.) l ' Méltó-e hozzánk az - igy kiált fel G., - hogy a
mikor a keresztény tudósok az interkalatiok rendjét és
alapját tudakolják tőlünk és traditionalis magyarázatunk
nem elégiti ki őket, mi szánkra tett kézzel hallgassunk,
mint a néma"? "VajJon ez a mi dicsőségünk, avagy Te-

'l

Müvelt lelkületre és fenkölt érzésre vallanak G. szavai - kortársai korlátolt felfogásával szemben - a melyeket a könyvnyomtatás feltalálásának ismertetésénél mond : .,Áldva legyen az Isten, a ki az embernek könyörületből megismerést adott s a ki értelemre tanította. Ö kimut~tta.. irántunk való szereleiét ezen nagyszerű találmányban, a mely a vi~~~.. ossz~s lakó•~ak hasznára van. Nincs hozzá fogható, sem azt megközehla az osszes bolcseségek és találmányok között, a mióta Isten az embert
teremtett~, ~emcsak az isteni tanulmányok és a 7 tudományra, de az öszszes pr,olan •smerelekre vonatkozólag is." Z. D. ll. r. 1440. évnél.
l Ncchmad V en. !Oa
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remtönk dicsősége? 1 ) Nem válik dics ő ségünkre az sem, ily
értelemben nyilatkozik G. histódai munkájának elő szavá
ban, hogy a világtörténeti események majdnem teljesen
ismeretlenek előttünk. S a mikor idegen (másvallásu) népekkel való érintkezés közben e z ekről az eseményekről
szó ·esik akkor tudatlanságunk folytán értelmetlen barmoknak tününk fel szemeikben s olyanoknak látszunk előttük,
mintha tegnap- tegnapelőtt jöttünk volna a világra" ~) G.
ne~es iparkodása c da irányult, hogy tőle lehetőleg hitsorso sai körében a profán ismereteket, az általános műveltséget
terjeszsze s hogy ily módon az e téren megnyilvánuló tudatlanságuk homályát eloszlassa. Ez egyike az indító okoknak, amely irodalmi munkálkodásra serkentette. Tanitanj
és oktatni akarja elméje-termékeivel kortársait. Sőt a világkrónikát egyenesen a köznép számára írja. 3 ) S e munkájában a hasznost a kellemessel akarja összekapcsolni. A
mennyiben az a törekvése, hogy az uj és régi történeti események leírásával gyönyörködiesse és szórakoztassa a
létért való nehéz kűzdelem alatt görnyedő és szomorkodó
kortársait. 4 )
G. irodalmi tevékenysége azért is figyelemre és becsülésre méltó, mert némileg bátor elhatározás számba ment
az, hogy német zsidó létére 6 ) a profán tudományokra
vonatkozó műveket irt. Oly korban élt, amelyben tudományos müködése nemcsak, hogy elismerést nem hozott neki
hitsorsos ainál, hanem ellenkezőleg guny és lenézés jutott neki
osztályrészül.
Mily sötét szinben tünteti fel kortársai 6 ) müveltségi
fokát az a körülmény, hogy indíttatva érzi magát arra, hogy
'l U. o. és 213 §
' ) Z. D. IL r. bevezetésnek a vége lelé.
•J Z. D. I. r •.. . C'.'l:J '))l :J~ p, . . c•~m c•o:n'? 1•n·:~n ~ '? •:::
'l U. o. II. r. bev.
6
)
A német zsidóknak a világi tudományok iránti elle nszenv é t ta lálóa n jellemzi a XVL század elején Reuchlin: .. De ve rbo mirílico" czimü
müvé ben (idézi Graelz IX. 3. kiad. ll o. és No te 2.) Ge r ma nia quamquam re ligiosos, tame n parum doctos hebraeos nulrit, quo niam studiosis po tíus
abh o rre ndum a philosophis, quam per incuriarn aut potius curiositatcm in
e rrores esse persuadent.
0
)
Kortársai alatt csak a némel és szláv zsidók értendők. Olaszországban pl. a zsidók serény munkálkodást fejtettek ki a tudomány külön
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elnézést kérjen azért, mert a zsidó tudomány keretébe nem
tartozó s részben idegen forrásokból is meritő műveket
bátorkodott szerkeszteni. 1)
S mennyire jellemző az akkor uralkodó előítéletek
re, hogy kénytelen nyomós bizonyítékokat és talmudtekintélyek nézeteit felhozni a mellett, hog y nem bűn héber
nyelven írott világtörténeti eseményeket-szombati naponolvasgatni. ~) Korának eme megrögzött előítélete, a mely
az ész minden szabad megnyilatkozását, még ha csekély
mértékben és lényegtelen dolgokban is ellenkezett a vallási hagyománynyal, elnyomott, G. írói felfogását és irányát
különösen történeti tárgyu müvében károsan befolyásolta.
Ezen hatás alul tiszta gondolkodása idővel felszabadult.
Első megjelent müvében :J) a traditionalis felfogásal való ellenkezésnek még a gyanuját is szeretné magáról
elhárítani. Sőt ünnepélyes nyilatkozatot is tesz e müve
elején, hogy előadása és állításai semmiseknek és nem
mondottaknak tekintendők, ha azok - a legkissebb mértékben is - eltérnek bölcseink elbeszélésétől (agadájától.) 4 )
A két évtizeddel későbben befejezett astronomíai munkájában már bátrabb és szabadelvübb az irány, a melyet
követ. Sajnálkozással és szánalommal szól azokról, a kik a
csillagászatot megvetik és a kik a vele foglalkozókat gunyalják. Két csoportra oszolnak napjainkban - igy mondja G. - azok, akik félvállról nyilatkoznak e tudományról
és müvelőiről. "Vannak olyanok, a kik bölcsek szemeikben, de a kiknek az Örökkévaló nem adott oly értelmi
képességet, hogy e tudományt felfogják, megértsék és megismerjék, ezekre illenek bölcs Salamon szavai "magas a
balgának a bölcseség". S mert korlátolt eszükkel e tudo-

mány mélyére hatni nem tudnak, azért azt egyrészü~ hazugságnak, másrészük pedig badarságna~ és. ~utasagnak
tartja ; a tanulmányozásába elmerülőt pedtg leneztk. .?unyosan azt kérdezik, voltál már a föld mélyén és alapJan · · ·
felszálltál már a napba . . . hányfoku a létra, amelyen felhágtál ... kopogtál az ég kapuján " . . . ?
.
.
A másik csoportot alkotják azok, akik ehsmenk e
tudomány igaz voltát és azt, hogy észszerüségen alapszik
s mégis a megvetés hangján szólnak róla. Nem érdemes igy állitják ezek - vele behatóan foglalkozni és rá időt
vesztegetni. "Nem érhető el vele jutalom sem ezen,
sem a tulvílágon, nem folyik belőle semmiféle rituális döntvény . . . 1) Feltettem magamban - így folytatja G. hogy meggyőzöm öket arról, hogy ök letértek az ész utjáról és hogy rendkivül hasznos ez a tudomány" ... 2 )
S hogy mennyíre szabadabb és merészebb lett szerzőnk gondolkodása, a mellett szól az, hogy egy helyen,
hol felfogása ellenmondásban van a zsidó bőlesek nézetével, kereken kijelenti : 3) :"'J1::11:"1 'l'l~':l ':l . . . S"!i 'it!Nö 11'il:l' S:s1
11nS O"l:l1n.1 'i:l11 11nS o•o::m 'i:l1 ["~N:"! 11101 Több helyen, a hol
az igazság megköveteli, czáfolgatja a régiek nézetét ')
G. felvilágosadottságának legjobb bizonyíték.-, hogy Azarja
de Rossinak kritikai és szabadelvü szellemben írott s P.
míatt többször átokkal sujtott müvét a "Meor Enájimot"
nemcsak olvasta, hanem határozottan nyomában is indul. 5)
Sőt még dicsérőleg is szól róla. Az utóbbi annál is inkább
csodálandó, mert a "Meor Enájím" legnagyobb és leghevesebb ellenesi közé G. egyik tanítója, R. Liva b. Beczalél, is tartozott. 6 )

féle ágaiban már a középkorban is. L. Burckhardt "A renaissance kori
müveltség Olaszorszországban" Bpest. 1895. I. k. 393 o. XXII. kitevés. L.
m. Güdemann, Gesichtchte des Erzichungswesens und der Cuitur der Juden in Itali en t. h.
'l Z. D. II. r. bev. és Nechm. Ven. 9b.
'l Z. D. II. r. bev.
"l 1592 ben jelent meg a Z. D.
'l Z. D. ll. r. ben S:J:nv :-1))11:"1 ,,;•co 'Ol) 'li'! 1JJ 11)) 'JN i01N
l1N 1M11' Ntl'l NSti:: ''tlN S"li l11lN '"1:;)1 1'l l1 1JJl1:"1 111 O:"':l IV'!V 01;:lO
1'.1 NS::l 1':"11 1J'i:l1

'l Nech. Ven. 9b.
'l u. o.
'l Nechm. Ven. 63. §. A földgömb kerületének n1éretéröl szól ez a
czikk. Czáfolja a bölcsek ama állítását, hogy a földgömb kerülete 410 évnyi járásra van, s bizonyitja számitásokkal, hogy ez a nézet téves és alaptalan.
') U. o. 64, 89, 90 és 175 §§.
: ) Nech. Venáim 63, 64, 89, 90 (a Z. D. ban czáfolja a nézete it.
. . . ') .. R. Liva b. Bec. az 1598 ban megjelen l .:"IS1Ji1 "I~:J• ában (varSOl kmdas 46al azt mondja a Meor Enájimról:
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Az idézell néhány példából és az eddig elmondottakból világosan kitünik, hogy G. JOzan és felvilágosodott
gondolkodás és müveltség tekintetében mennyíre kivált
kortársai köz ül. Ezek a szörszálhasogatás felhőmagasságából
minden a talmud körén kivül esőre közömbősen vagy lenézéssel tekintettek." 1) De G. ledöntve az előítélet korlátait, a melyet a német zsidók tuljámborsága emelt és kilépve ,.a haláka négy öléből" a virágzásnak indult világi
tudományok kitartó müvelője és buzgó terj2sztője volt. S
ennek alapján teljes joggal mondhatta róla egyik müvének
keresztény ismertetője, Hebenstreit, a ki a lipcsei egyetemen a héber nyelv tanára volt: "Et constare hinc potest non contemnandae eruditionis hornines inter
Judaeos receutiorem aetatem protulisse." 2 )
S G. nemcsak korának legmüveltebb német zsidója
volt- a mi a viszonyokat mérlegelve nem is volna nagy
dicséret- hanem az akkori tudomány szinvonalán állva a
XVL század lepképzettebb férfiai között méltán foglalhat
helyet.
Gans élete külső és belső lefolyásának teljes képét
adatok híján nem rajzolhatjuk. De a mennyire az általa
szerzctt, alapos készültséget, nyelvismereteket, J) rengeteg
oh asottságot és nagy tudást elárul ó müveinek sz ép száma
köYetkeztetni enged, lankadatlan tanulás és szorgalmas
munkálkodás közben folyhattak le napjai. A szükös anyagi viszonyok mellett, a melyek földi utján kisérték és a
csapások közepette, a melyek érték, 4 ) a szellemi foglalkoSN-c":: n'iN\!'1 olt' :"'l:"' "'iocS 1''Nlt'' NÍ ':l . . . . SNi\!1' n',Ntt•: 'JN nt::~:m~,
cs u. o. 45 b oldalon azt mondja Azarja d. R. könyYéröl :
1SN o•·:n O'N"J1 1S:; 1::1 ~\!IN 01':"1 :"1':"1' i1iN
A. de Rossi könyYének átokkal való sujtására vonatkozólag l. Kerem Chcmed \'. k. Zunz
0'':11N:"' j:"J :"1'~1)1
.., 1111S1n. 142. o. és Revue
dcs étudcs 1un·es XXXIII. (Kaufmann) 77-87 L m. Blau, Leó Modena levelei és irásai Bpest. 1906. ll r. 95. o.
'l Idézet bold. Kaufmann l. Ch. Bachrach ez. müvéböl, 2. oldal. E szavak G. korára is alkalmazhatók.
'l· D. Jo. Christian Hebenstrcit ismertette latin nyelven - Gansnak ;-.;cchmad \"cnáim" ez. mü,·ét. Erről kesöbb bövebben szólunk.
'l A tudósok nyehet - a latint - is teljesen birta.
'l Z. D. L r. bevezetéseben azt mondja magáról:
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zásban és a tudományos buvárkodásban talált kárpóllásl
és enyhülést. Még rövid idővel a halála előtt ís dolgozolt
utolsó müvén (Nech. Ven.), melyet 1613 julius 26-án fejezett be. 1) S a rákövetkező augusztus hónap 22-én ") 72
éves korában elköltözött az élők sorából. 3)
A prágai temetőben levő sirkövén a következő szav akat olvassuk :
p"oS ;'Jilt' S1SN
'l :"'~S~t~ ,.,:"1~ 1::1 111

nm.

•n

':"1 Ol'

Sv::~ )'ll 111 ;•;:"1~ 1 10M l"o

_,,:l~

J

n

Ez a rendkivül szerény nagyságu és ki.ilalaku siremlék
a mellett bizonyit, 4 ) hogy szegénységben halt eL A szükszavu felirat pedig talán arról tanuskodik, hogy munkálkodása nem talált a kellő méltánylásra. Mintha ez a
rövid és egyszerü felirat azt akarná jelezni, hogy a ki oly
fenkölt lelki.i, eszményi gondolkodásu férfiu volt és a ki oly
jeles és sokoldalu munkásságot fejtett ki, az nem szarul
oly dicséretre és magasztalásra, a melyet- mint Graetz
mondja- 5 ) korában minden rabbinikus zugnagyságnak hő'rp• o·~vo :"'N~ :-IJ:"':I1 :"':;'J:tt· l":lll •Sv 1•m;;:: •Sll jt.:~m n;v 01
S ugyanott, a mikor bátyja iránta és családja iránt tanusitott jótcteményekröl szól.

'l A Nech. Ven. végén p·So poS 'l':V'rv :IN 'n 'l 01 . p•So

(' Z~nz, ?es S~~r. l, 185, és "Monatstage des Kalenderjahrs" 41. o.
Gans elhalalozasi na~Jaul a strkövön álló S1SN ·n alapján augusztus 25. ik
mondJa. ~ock "Gal-Ed" 10 oldal (jegyzetben) azt bizonyítja, hogy S 1
1
N ''
olvasando, mert a csütörtöki nap a mely az emlékk.. ··
· J
Elul hó 5. napjára esett.
'
ovon )e ezve van,
. •) Dr S. Günther "Studien zur Geschichte der mathemalischen und
0 , Gans halálának
eveul levesen 1623-al mondja. Ezt a téves évszámot Steinsch 'd
má · · . C
.
ne1 er nyo.. n tqa · .. opermeus nach dem Urtheile des David Gans" _
·1 h
XVI 2"2 d
.
.e> sc .
fur Math und Ph
·
ys.
· ::> ., e ott nytlvánvaló, hogy sajtóhib 8
t
ugyanolt mondja: Im Juli 1613 einen Mon 1 t YOr seinem Tode
mcr
0
"Ze>tschrft. f. Gesch. d. Juden·• V. 356 o. adata h
G
.
pper
meg
· t·
.
• ogy · 1617 ben halt
• sztn en leves. Hasonlóan téved Karpeles is i m II 990
·
volt G. halálozási éve.
· · ·
• szennte 1618

~hy~tka_!tschen Geographie" ez. müvében. Halle 1879. 114

z

p

.. 'l L "Antiquitates Judaicae Pragensis" be
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ven és pazarul osztogattak. Mert dicsőségét elméje termékei hirdetik, emlékét az utókornál ezek teszik tiszteltté és
maradandóvá. Szelleme pedig tovább élt és él leszármazottjaiban, a kik között számos jeles férfiura akadunk, a
kik a talmudi ') és világi tudomány, ') a költészet 'l és
emberszeretet 4) gyakorlása terén kiváltak és kitünnek.

GANS DÁ VID MINT TÖRTÉNETIRÓl
A középkori és a XVI. századbeli zsidó történetírás
általános jellemzése.
A történeti módszerrel behatóan és rendszeresen foglalkozó tudósoknak véleményei a történetírás feladatára,
különösen pedig annak lényegéré és tartalmára vonatkozólag, na2yon eltérők. 6) Az egyiknek nézete szerint a történetírás keretébe csak azok a cselekvények és tettek tartoznak, a melyek a politikával kapcsolatosak. 6 ) A másik'J Gans egyik leánya (talán "Peszl" nevű L Hock, Die Fam. Prags
275 o.) Flekeles Wolfnak - Flekeles Eleázár ősének - dájannak a felesége volt. L. Monatsschschrift XXXVII. Stammbaum des EL Flek.
't:J:"I ';,;,
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'J Gans Eduard a hirneve3 jogtudós, egyetemi tanár, a "Verein für
Cuitur u. Wissenschaft der Juden" egyik megalapítója (1819 novb. 27) is
G. leszármazottja volt. Ersch-Gruber "Encyclopaedie I. Sek!. LIV. 368.
Cassel D. (Gans Eduardra vonatkozó czikkben) azt mondja, hogy arról
erlesult, hogy G. Eduard a prágai G. D. nak az ivadéka. G. Eduard nagyatyJa ,·alószmuleg f'C''J öJ~J 1l)I'~N volt. Geiger, Gesch. der Juden inBerlin. 75.
.
A. cse~országból Budapestre származott Gans Dávid, a ki a pesti
•~ae!. mmta1skola gondnoka volt, a mint hiteles forrásból értesültünk, szinte~ -~ nu. s~erzönk ivadéka. Gans Bernáth, aki a pesti Chevra Kadisa
elol)arosaga.n~k 40 éven át volt tagja, szintén G. ivadéka Megh. 1882. szept
24. L. Strkovet a kerepesi lemetöben).
.

. 'J Bartmann Móritz a mult század egyik jeles német költője és tro-

Ja, mmt Fleckelcs Eleázár dédunokája, szintén szerzönk i,·adéka. L. Mo-
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nak felfogása szerint a történetírás lényegét az államtársadalmi viszonyohra vonatkozó események képezik. 1) Az
általánosan elfogadott nézet pedig az, hogy politikai és
kulturtörténelem kölcsönösen kiegészítik egymást és ez a
kéf tén) ez ő - de mindig együttesen - alkotja a történelem tartalmát és anyagát.
A felsorolt definitiók bármelyikét is tartj uk helyesnek,
a zsidóságnak a középkorban sőt már az ókor utolsó négy
századában s némileg az ujkorban is, nem is volna története. S hiányozván a történetírás tulajdonképeni anyaga,
nem is lehetnek nemzeti történetírói.
A második templom elpusztulásával, különösen pe d ig
Bethar véráztatta romjain a zsidóság nemzeti lelkét,
a
mint Graetz találóan mondja,- 2 ) kilehelte. S mivelhogy
megszünt politikailag létezni, elveszitette az imént felsorolt
meghatározások értelmében azt a kelléket, a mely - egy
szóval kifejezve - történetképessé tenné.
A politikát, a melynek jellemző vonása és föalkotórésze a középkorban a háboruskodás és az ennek nyomában járó véres öldöklés, kegyetlenségek és zsarnokoskodás
a zsidóknál a szellemi foglalkozás helyettesíti. S vajjon a~
zért nem volna a zs;dóságnak története, mert e korból nem
tud fényes haditetteLet felmutatni s mert csak az ész ~s
szelle::. terén küzdött? Nem volna története, mert nem a
csatamez~n, .hanem a tudomány mezején aratta babérjait,
elme.term~keivel gazdagitván a tudomány egyes ágait, világossagat a~asztván, a melynek fényében az idegen tudósok,
a scholashkusok is sütkéreztek 3) Nem volna története
Das eigentliche Gebiet der Geschichte ist die politische Gescn
Hasonló nézet L Rautzenhoffer : Wesen und Zweck de; Politik
m. 1897. Ill k. 477 o.

C:>

A.z an~ol Freemann E. A.: The methode of historical study (1886.
11~.) velem~ny~ : htstory is the science of mao in his political charactcr

tdeZl Bernhetm

1.

m.

'J Lo~enz

: Die Geschichlswissenschaft in Hauplrichtungen und Aufgaben. Le1pz•g 1886 188--190
A t" t' t' ·
.
.
·
· o.
or ene lr'ls anyaga és tartalma néze~es~~·~tnt.: d!eb G~shchehnisse, welebe sic h auf die staaliich ~esellschaftlích~u
r a ntsse ezle en. Bernheim m. h.
'l Graetz: V. K. bevezetésében.

'J

A diasporai zsidóság eme érdemén)l L Prr,ssel V. nak a pro-
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jóllehet szell emi és erkölcsi tekintetben felette állott a né"
peknek, a melyek között é pp en lakott.1 ) V alóban sajátságos, hogy pl. az építészetnek és költészetnek van története, de nem volna a zsid ó törzsnek, a mely annyi sarkkövet rakott Ie a tudomány óriás épűletének emeléséhez és
a mely az emb eriséget a magasztos és eszményi törekvésre tanította s a melyröl a hires franczia püspök Bossuet
is állitja, hogy az egyetlen, a mely történetinek nevezhető
•j.
De bármiként is hangozzanak a történeti módszerrel
foglalkozó tudósok nézetei a historíát és historiografiát illetőleg, mégis van a zsidóságnak története nemzeti önállóságának megszünése után is.
Tekintettel a zsidóság folytonos szellemi működésére
és mivelődésére van k,ulturtörténelme. Ez nem csak
egyenrangu a politikai történelemmel, de belbecsénel fogva
még annál értékesebb is. Sőt Montesquieu nézete szerint
a valódi történelem a kulturtörténet.
Az elszenvedett üldözések, gyötrelmek és kínzások
pedig, mintha a sors sútjó keze ily módon akarta volna a
zsidóság politikai működését pótolni, bő anyagot nyujtanak a zsidók középkori és némileg ujkori történetének
második főalkotórészéhez a sz en v edések történetéhez.
Egyrészt tehát a szellemi működés és tudományos tevékenység, másrészt a szenvedések hosszu lánczolata alkotják a zsidóság történetének anyagát s ennélfogva természetes az, hogy történetirásunk -- csekély kivétellel- ezt
testans papnak a müvét : Die Zerstreuung des Volkes Israel. Heilbronn
1887 Il. Heft 83 o. Továbbá l. a hirneves kereszlény tudósnak Dr. M.
SchJeiden munkáját : Die Bedeutung der Juden für Erhaltung und Belebung der Wissenschaften. Leipzig 1879. 4. Auflage.
'l Érdekes és jellemző adatra hivatkozhatunk a mely a középkori
zsidóknak szellemi fölényét bizonyítja. V. Kelemen pápa 1311 ben a viennai zsinat megnyitás3. előtt a püspököket véleményadásra hívta fel. hogy
mily módon volnának az egyház kebelében észlelhető bajok orvosolhatók.
S az egyik francia püspöknek jelentésében - panaszképen - az is foglaltatik, hogy a zsidók is müveltebbek , mint a papok. Can tu Caesar: Világtörténelem, Eger 1868. X. kötet XIII . korszak 253. o. L. m. "Neuzeit"
1813 évfolyam 415 o.
'l L. Ludvig Geiger czikkét a Hilbergs lllustrirte Manatshelte Il k.
102. L. m. De Lil!e: Allgem. Weil und Naturgeschichte I k. 126.
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a k e t t ős jelleget hordja magán. Ez magyarázza meg tör·
ténetirásunk ama sajátosságát, hogy egyes történeti feljegy·
zések és munkák oly közel állanak az irodalom történe t é h e z, vagy helyesebben kifejezve a tudósok történe t é hez és ez teszi érthetővé azt, hogy egyes historiai
tárgyu művek martyrologiumokkal azonosak. Valóban
nem érheti historiografusainkat a bölcsnek ama szemrehányása s még kevésbbé kétes értékű dicsérete "dum forlia laudanda ac casus fortuitos ad memoriam posteríorum
scribimus quid aliud agimus, nisi quod incita mentum bel·
li c um promovemus"').
Az emlitett kettős jelleg visszatükröződik középkari történetirásunkban. 2 ) Ezek a fővonások a XVI. század
historiografusainak3 ) műveiben is fellelhetők.
Azonban az uj kor első századában, amelyben a történetírás nagy lendületnek és virágzásnak indult a zsidók körében,
uj motivumot és uj irányt is észlelhetünk íróinknáL S ez
abban nyilvánul, hogy a zsidóságon kivül eső eseményeket,
idegen nemzetek történetét s általában a világtörténetet is
felveszik tárgyalásuk és feldolgozásuk keretéb e. Az utóbbira, a különben is nagyon szegényes középkori történetirásunkban, csak elvélve találunk példát.'').
A történelem eme szorgalmas művelésére, a világhistériával való behaló foglalkozásra, a mint azt az idevágó
XVL századbeli munkákban olvassuk, két ok') inditotta
'l L. (Ioannes de Kuekuellöl Küküllöi János archidiaconusnak a
XIV. sz. ban (Nagy Lajos korában) irt krónikájának praefatiójában (Thuróczy gyűjte ményében
' l L. Magyar Zsidó Szemle IV (1887) 531- 538. o. Neubauer Adolf
"A középkor zsidó krónikai " ez czikkét.
3
Igy pl. irodal omtörténeti jellegű e k a XVI. századbeli történeti
)
müvek közölt a Jochaszin és S<.lselet llakabala. Marlyrologium o k :
Seve t J ehuda és Érnek habacha.
•) A Josipp onb an és Ábrahám ibn Daud " Zichron Divré Ró mi " ba n.
' l V. ö. "József Hakohen " jN~1101N !'1'~1 m)i:i •::~e~ O'r.'.; --~1
ez, m. [lembergi kiadás 1859. 36b oldalon) . , . t10i:i ~~l •:;,, _ ~01' ~~x
:'11:1-iOO:"l -~;,~ 'l1i')::"l Hasonlóan nyilatkozik József Hakohen " Em ek Haba cha" ez. müvében (ed . Letleris, Wien 18521 a 87 ol. Sámue l Usquet is a
spa nyolországi kiűzetés szólaltatta meg. L. még Sal omu ib n Verg a bev eze tését a Sevet Jehudában. Gedalja ibn Jachj a (L Salsele t Ha kabala
bevezetését) azért írja könyvét, hogy fia tudvágyát k1elégitse . Ábrahám
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· · · l·,a t.. 1) A ko"vctkezményeiben mélyreható. spanyolor
1ro1n
!
.
szági zsidó üldözés és kii.izetés és 2) a tudoma~yok . 1elv1·
a mt'iveltsé"nek
a zsidók • körében
valo.. teqedése
ra. 5nzasa,
6
•
.
folytán a világesemények iránt felebrecit erdek1odes.
A XVL század zsidó történetiróinak sorát Zacuto
Ábrahám (Jochaszin czímű művel, a mely 1504. jelent mpg)
nyitja meg. Utána következnek a sorrendben Usqu.e Sámuel (Consolacao as tríbule.coes de Israel): S~lom? 1~n Verga (Sevet Jehuda), József Hakohen (Divre haJaium. ·....
és Érnek habacha). Azarja dei Rossí mint történetknhkus
(Meor Énajim), Gedalja íhn Jachja (~alselet ~a~.ab~la),
Sámuel Sullam (az ozman uralkodókra vonatkozo tortenetében1). S végre mínt a zsidó történetirók sorozatának befejezője - a XVL században-~ans ~.ávíd ..Ga~s ~~yuttal
az első zsidó historiografus, a k1 kora1g teqedo vilagkroníkát irt s a ki bizonyos rendszer szerínt állitotta össze
történeti' művét, a melynek czíme Zemach David (111 n""::.: 2)
A Z. D (~ Zemach David), a mely Gansnak elsöl592 ben nyomtatásban megjelent '') munkája volt, két részre oszlik: a) z:sídók történetére annales alakjában és b)
synchronistikus vílágkrónikára. Míndkét rész a legrég.íbb
időtől 1592 ig-a Z. D. kinyomatásának éveig teqed.

A "Zemach Dávid" tartalma, forrásai és

belső

értéke

L RÉSZ.
A Z. D. első részének előszavát a Könyv kiadójának
Kaufmann Jekusziel (Szófer)nek az olvasóhoz intézett felZakutot {ed. Filipovszky, 6. szakasz, 231 oldal) hitsorsosainak tudvágya indítja a világtörténeti eseményekkel való fogl,lkozisra és azok leírására.
Hasonló okból ir Gans Dávid is l. Zemach David II. r. bevezetésében:

. . . . o'""",

m1S~n 1"')11~ c!t'Ol noo::;1 :mS:: 0'1:)?~'1 o'::li i:'lt'l~lt' m•.i:
:11 iOC 'r1::lm'

1

Megjelent a Sámuel Sullam által 1567 ben Konstantinápolyban
)
kiadott .,Jochaszinban".

'l Karpeles , Literatur~eschichte ll k. 991. o. helytelenül fordítja
.,Der Stolz Davids".
a hirneves Mordechai Zemach fiainak - a
•) Katz Salamon Gersonidák leszármazottja nyomdájából került ki. L. Zunz, Zur Geschich-
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hívása előzi meg. ESben kiemeli a Z. D. becsét, kiválóságát és a mű kiadatásának előzményeit és azt megvételre
ajánlja. Egyuttal a szerzö többi munkáinak megjelenését
is! kilátásba helyezi. E felhivás után következik Gans elő
szava rövid öt soros vers által bevezetve, a melynek ak1
rosztichonja Josua. ) Ez a Josua a szerzönek a bátyja, a
kinek hálából a Z. D.-ot dedikálja. Gans előszavában kiemeli a felhasznált főforrásokat és előadja, hogy mennyiben tér el azoktól. Megokolja a Z. D. kettéosztását,~)
megjelöli a czélt, a mely művének megírásánál vezérelte
és az irányt, a melyet megszerkesztésében követ. 3) Elő
szavát a hatos és tizes szám matematikai és geometriai
értékéről és kiválóságáról szóló elmefuttatással, a melyben
már könyve elején valamí ujat akar mondani, zárja le. ~)
A Z. D. első része a teremtés aeráján alapuló, egyegy évezredet felölelő szakaszokra oszlik. Az első szakaszban az Ádámtól Nóeíg terjedő tíz ~eneratióval- pusztán a nevek felsorolására szorítkozva-foglalkozík. Ennek
folytatásaként a 2. ik szakaszban az 1042. évtől 1997. évig
terjedő korban szi.iletett és elhalálozott bibliai személyek
és e korba eső történeti események időrendi csoportosítása következík. Az 1656. évhez, a melyben a 969 éves Matuzsálem meghalt, érdekes számítást fűz Gans. Genesis 7 11
te 277 oldal. A Z. D. első részének nyomdai szedése Szivan hó 1 én
(1592 máj, 12 én), a második rész nyomtatása Tammuz 22 én (julius 2
án) kezdődőlt és mindkettőnek kinyomtatása Chesvan 15 én (október 21)
be is fejeztetett.
') L. m. 25 és 26. sz. jegyzetben.
')

si~ !) "1000~

1:"11'"" pSn onS 1n·~ 'mn !'~l !t',1p.1 p S•1::1S
nm (h, 1oc:)
.lt'::l' ;•:.:n '1::11 j1n C"1'1 c•nSx 'i::l1 ::lillrl'

N,,

Ez a mondat, a mely az 1692 iki frankfurti Z. D. kiadásában olvasható, az offenbachi, fürthi, lembergi és varsói kiadásokból a cenzura miatt
kimaradt.
3

A könyvének adott Z. D. czímet is megokolja bevezetésében .
)
') Gans felveti a kérdést, hogy miért teremtette lsten a vilá:!ot 6
nap alatt, a mikor a teremtés müvét 1 percz alatt is befejezhette ,.,,ln3..
A feleletet G. a hatos szám matematikai és geometriai kiválós.igában, a
mint azt bőven fejtegeti, találja. Megjegyzendő, hogy Gans ebbeli fejtegclésében semmi ujat nem mond. Már Philo: .,De opificio mundi" jában
ugyanazt állítja a 6-os szám értékéröl. Lásd: "Philonis Alexandri ni opera''
ed. Leopoldos Cohn, Berlin 1896. l. k. 4. oldal. 3 §.
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és 83 verse1 es a vízözönre vonatkozó adatok alapján czáfolja azok nézet ét, akik azt állitják, hogy Matuzsálem magas
kora csak az akkori évnek a jelenleginél sokkal rövidebb
időtartamából magyarázható. S mínt a keresztény kronologusok pl. Des Vignoles, 1 ) Calvísius Sethus, 2 ) úgy G. is
e szentírási helyekre támaszkodva bizonyítja, hogy a bibliai korban a hó 30, az év pedig 3ó0 napból állott. 3).
A 3. ik évezredes szakasz a 2006. évtől 2998. évig
terjedő korba eső bibliai személyek és események kronológíaí sorrendjét foglalja magában. G. időmeghatározásai
nagyrészben tévesek és hibásak. A nehézséget, a melyet
az Egyptomból való kivonulás évének szabatos megállapitása és a birák és királyok uralkodási éveinek pontos
meghatározása okoz, s ezt a nehézséget biztos alap híján
mai napig sem sikerült eloszlatni, 4 ) G. oly módon iparkodik elhárítani, hogy vagy vakon követi a hagyományos
magyarázatot, vagy pE-dig merész fe~tevésekhez folyamodik.
A mit az idő megállapitásának helytelenségéről az
imént mondottunk, az nagyjában a 4. ik éve zr edet magába
foglaló, bibliai és zsidó történetet tárgyaló szakaszra is vonatkozik. Gans pl. azt állítja, hogy a tíz törzsnek számüzetése az aera mundi 3205. évében történt. Ha ezt a száL. m. i:'l'll .,1XO (bécsi kiadás) 63 a. A hol Azarja de Rossi is már
erről tárgyal. Gans valószinüleg de Rossi nyomán indul, habár nem idézi.
1
L ldeler, Handbuch der malhematischen und lechnischen Chro)
nologie, Berlin 1825, 69, és 479, oldal. Des Vignoles a szenlirásnak emez
adataiboi kifolyólag bizonyítja, hogy a patriarchák korában épen ugy minl
a görö(! öknél az évnek 360 napja voll. Ebből a nap pályájának 360 fokra
való felosztását magyarázza.
') Opu> chronologicumában, Franldurt a O 1620, 20. oldal Unde
lt. i. ezen bibliai adatokból) manifeslissime appuet annum ante di!uYium
apul Patriarchas fuiss" solarem et sin~ulos menses tricenis diebus fuisse
descriptos.
)
Gans bizonyitása a következő: "- 2. ik hó 17 ik napjátéL a 'izözöni esőzés kezdetétől a 7 ik hó 17 napjái!! 150 mp lelt el. (Gen. 8 11 )
s igy egy hóra :o nap jut. A mikor a vizözön kezdődötl, Nóe (Gen. 7' 1)
600 eves volt. Az esőzés a 2 ik hó 17 ik napján i.,dult meg, a következő
.;,. el ö "::.·.ának első napján a hegyek csucsai láthatók vol lak. Ewlá 1
vart .'{óe 40 na,>ig és wég 14 napig·- ~ a holló és galamb kibocsálásáYal, s
mmdezek elmullávol c'ak 601 evcs volt. (Gen. &•).
') Pl. Hitúg "Geschichte des Volkes Israel" 59. oldal 1251 évre
3
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tnot 3761. ből - ez a traditionalis számítás szerint Krisztus születésének az éve - kivonjuk, a maradvány 556.
Tényleg azonban a 10 törzs szamüzetésének az f>ve 722.
Kr. e. Az aera contractuum nem Nagy Sándor uralkodásának 6. évével. a mint G. tévesen állítja, hanem, amint
1
Azarja de Rossi, ) a kinek felfogását G. czáfolni igyekszik, helyesen kiszámitja, a birodalomnak a négy vezér által tőrtént felosztásával kezdődík. 2 )
A hasmoneusok uralkodásának kronológiáját Josippon nyomán indulva határozza meg, s igy nem is csoda,
ha elejétől végig hibás. 3)
Az 5. szakaszban, a mely az előzőnek idörendí
folytatása, az amorákat, szahoreusokat és gáonokat sorolja fel. Említi a 4998 ik évig terjedő időben élt kiváló férfiakat és tudósokat. Történeti eseményeket csak elvélve
tárgyal. (pl. 4856 és 4946. évnél).
A 6. szakasz a legrövidebb (5001 évtől 5352 ig), de
a legérdekesebb és legértékesebb. 4 ) A korára, első sorban pedig a nagyhírű prágai zsidó községre és annak történetére vonatkozó feljegyzései és adatai, a melyeket szec. (= 2476 aera mundi} állapítja me!!. Keil "Biblischer Commcntar
die prophetiseben Geschichlsbűcher" l. 217. oldal. szcrint az exodu , .
e 1492 ben (= 2496 ae. m.} volt, Thenius: "Die Büchcr der KiiniJtc''
oldalon 1494. évbe teszi, Zunz "Zcittafcl über die h. Schrift" 2191
m.} évre számítja ki.
1
)
Meor Énájim i. k. 151 és 152. o.
') A 312. évvel, a melyben Seleucus lcl(yőzlc Dcmetriosl Ga<ánál.
Graelz ll k. 2 r. 219. o.
Chr.
über
Chr.
484
(ae.

Pl. Malaliász fellépése G. számítása szeríni 3621 lwn ( =140 Kr
e) történt. A makabcusok <Zabadsá!(harczának kiliirése Antiochus Epiphant·s
uralma alatt (176-164} menl vé!!be. S még számos példát sorolhalnánk
fel, melyek G. téves időmeghatározásait feltünletnék. L. rn . Delitzsch: Zur
Geschichte der jüdischen Poesie 38. o., a hol Josipponról nl mondja:
sein Werk starrt von abgeschmacktesten Z~itvorstüssen, die sdhsl der
leichlJ!laubige David Gans nicht eniwirren kann.
' Kronolojliai hibát ebben a <>akaszhan is sokat kiivet f'l G. 1'1.
4865. évne!: Rasít és Rambamt egykoruaknak mondja. Áhrahám h. Chijja
és Ábrahám Hanaszit kél személynek tekinti, hololt ez a ket n.:v az'"""·
a mennyiben Abr. b. Ch11ját még Ná"inak is ncvezl~k
Gractz. VJJ
12J. L. m Guttmann Mihály: Ábrahám h. Chijja Sav<W>rda .. . Budap., 5 t
1903.
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tapasztalatai alapján gyüjtött,
forrásmunkát alkotnak. 'l
A Zemach David

Gans Dávid
megbizható és

I. részének forrásai.

Gans történeti munkája első részében .az összes ismert, nyomtatásban megjelent és héber nyelven írott historiai tartalmu müveket használta forrásul.
Főforrásai a Jochaszin, a melybcllegtöbbet rnerit (118-szor
idézi), Széder Olam r. (61 helyen idézi), Széfer Rakabala
(28 h. ), Salselet Rakabbala (26. h), József Hakohen
"Divre Hajamim . , .-ja, Széder Olam z., Sevet Jehuda
Meor Énájim. F orrásul használja · még Red ak és Ralbag
kommentárjait, a Széfer Hamiczvotot (R. Simson Chinonbóll
a Halichot Olamot, Czéda ladereehet 2 ) s ezeken kivül
talmudi helyeket 5J és responsumokat 4 )

A Zemach David második része.
A Z. D. 2-ik részében, amelynek külön czime ("világ
napok") oS1v n1r.l', G. krónika alakjában a négy világ monarchia történeti eseményeivel foglalkozik. Mint a Z. D.
6
első részét ugy a világkrónikát is Kaufmann Jekuszielnek, )
a kiadónak, az olvasókhoz intézett felhivása vezeti be.
Ez után következik a szerző előszava, amelyben elmondja, hogy mai bölcseink is Dániel prófétálásából 6 )
kiindulva, az összes nemzetek kronológiai számítását a
1
E dolgozatunk bevezetésében a prágai zsidók történelére vonat)
kozó adatokat G. feljegyzéseiből vettük.
'J A felsoroltakon kivül még Ábrahám Farissol t:'l)l M1M1N ját,

{2962 és 3205 évnél) R. Meir Aidabi :mr.~N ''':ll&' já\(3979 évnél), továbbá a

'~1F~" {3448 évnél). L. m. 5050. 5101 és 5135 évnél.
•) A talmudi és midras helyeket, a melyeket rendesen
jelölése nélkül idéz, a Jochaszin és Meor Enajim-ból vetté át
évnél idézi lllDOlM me~' ból l. Jochaszin (ed. Filipovszky) 5.
évnél l. Meor Enájim (bécsi kiadás) 176 b. A 3406. évnél I.
194 b. A 3448 évnél az összes talmudi idézetek a M. Enájim
leíezetéböl vdte át G.
'l 4830 évnél és m. helyeken.
') Kaufmann lelhivása majdnem hasontartalmu az első
mertetett felhivással.
• Dániel ll. lej. 37 és VII 3.

''i:'lr.l

a lap megPl. a 2088
ol. A 2448
M. Enájim
25. és 35.

résznél 1·
-

négy világ monarchia 1) a babyloni, perzsa, görög és római- uralma szerint állapitják meg. Nyomukban haladnak
az idegen tudósok is, jóllehet a négy világ monarchián kivül. más hatalmas nemzetek is léteztek. Ö is ebből a szempontból indul ki műve megirásánáL S ha, igy folytatja G.,
az olvasó azt a kérdést veti fel, hogy a tóra adatása előtt
uralkodók személyeiről és az akkor tőrtént eseményekről
honnan van tudomásunk, a mikor ebből a korból semmi
feljegyzés ránk nem maradt, erre azt válaszolja, hogy nem
is óhajtja, hogy e müvében foglaltakat megdönthetetlen
igazságoknak tekintsék Annál kevésbé, mert ezek görög
és más idegen irók munkáin alapulnak, a kikről állítja :
!&'ill&'', ~JS 0111':'1' :'I'''M ,;',•',m Nl!&' '1:!1 o,;•!) ii&'N
S ha mindamellett müvében ilyen az őskorba nyuló
események is találhatók, ugy ebben a tekintetben Zacuto
Azarja de Rossi és Josíppon példáját követi.
'
Fel.sorolja G. a keresztény írókat, a kiknek munka' ibo'!
.. n:,en t e~t. E zen merészségeért kortársai enyhe megítélését
k~n .. ~) .. H,~atkoz~k pr~ecedensekre, a mennyiben kiváló
zs~.do. b~lcseszek IS "Anstotelesnek és más idegen iróknak
muveit IS forrásni használták". Előszava befejezé:;ében 10
pontban összefoglalja e könyvének hasznát czélját ·
belőle folyó tanulságot.
'
es a

~. z. D: ~ásodik részének külső felosztása olyan, mint
az elso resze. Evezredes szakaszok szerint csoportosítja G.
az. anyag.ot. s az. e~ észnek gerinczél a négy világ monarchia szennh penodiZálás képezi.
. .'l.~ .világtörténelemnek a 4 világbirodalom uralma szeríni val ú
pe."~d1zalasa.t a keresztények közölt először Hieronymusnál találjuk, a ki
zstdo helolyas alatt, kommentárjAban a 4 egymásután követke>i; birodal~
1
mal .) Regnum Babyloniarum 2 .) Regnum Medorum atque Persa rum, •)
Regnum Macedonum successorumque Alexandri 'J Imperi u n R
·
nak
g ·
B
.
·
r
onlanumma ~ara~za .. ernh_e1m. "Lehrbuch der historischen Methode" St. o. és
ugyanaltol .E1~le1lung tn dte Geschichlswissenschaft ( Sanuniung Göschen)
6:. (', A kozepkorban nagyon divatos voll a viJághistoria ily m( d
.. l
targy a Ia' t a. S"t
· a XVI . században is találunk rá péld· t \' onK. va lo
o meg

történetirója is "de. quattuor monarchiis" czimeú h~,·lori~í
Vko~ának
· o. Fr. X. Wef:!ele uGeschtchte der llistoriöJ!ro.phie" 211. o.

aro y
müvél,

Gans jellemzésénél a bevezelésnek eme rés>éről valam·
.
r·
l
·
'
tn 1 a.rro 1
pro an 1ar 1a mu müvel szombati napon szabad-e ol
· b- '
ve bben szólunk.
'as nl, o-

'J

vajjon e
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Az első évezredes szakasz Kénon ) (Enos fia) király?
halálozási évével 1235. el kezdődik és befejeződik az 5-ik
babyloni királynak Szamiusnak (más néven Ninus junior}
említésével (2000 évnél) E szakaszban az 1<;96-ik évnél, a
mikor a babeli torony építésével kapcsolatos nyelvkavarodásról szól, kiemeli, hogy az összes (szám szerint 70)
2
nyelvekben, a közös eredet bizonyságaképen ) sok
héber szó található. PL a németben Paradies C1.,!:l, Amme
"'"N"-ből származott, Sack-i'IV -bóL
A 2-ik évezredes szakasz Noe említésével kezdődik,
4
a ki Ceasius ") szerint-ezt Berosus ) nyomán · állítja 5
kiváló csillagász és jós volt és ezért "NCN.,l Nt.:N:J'SN" ) ?nak nevezték. Folytatja e szakaszhan G. a babyloni uralkodók nevsorát és párhuzamossan az Askenaz uralkodók
sorozatát is. A cseh (Bőhm) névről, Prága városáról, s általában Csehországról kimerítően szól, s erre az a
tisztelet indítja, a melyet az ország iránt ére~, a melyben
jelenleg lakik.
A 4. szakaszt G. Róma alapitása évének meghatározásával kezdi meg. Kiegészíti a babyloni uralkodók
névsorát - a babyloni uralkodók közé - az assyr és méd
uralkodókat is felveszi. Felsorolja a perzsa királyokat, de
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1

1)
Genesis 5, 9. Josippon és Jochaszin nyomában indul G., a mikor Kenont - Enos liát-királynak mondja.
'l Genesis 11.1. verséből kindulva. a XVI századbeli grammatikusok
az Öoszes nyelveket a héberből származóknak bizonyitják V. ö. Benley
Th . .,Geschichte der Sprachwissenschaft u. orientalischen Philologie in
Deutschland", 226. oldal. Guilielmus Pasteilus .,De aliinilate lingvarum et
hebraica excellentie" ez murkájában nt rr.or.dja: Nisi enim €S!ef hebraica lingua principium harum omnium nunquam posset fieri ut tot linguae · .
ita alfine essen!. U. o. mél! több hasonló tartalalU munka van felsorolva.
Az első magyar gr•rrmatikus Erdősi Sih·ester János "Grammatica
Hungaro-Latina" müveb<:::, megjelent 1539.-ben, a magyar nyelvnek a héherr~\ való ro~~nságál bizonyítja. ~ ~,X. sz. elején Beregszászi Nagy
Pál IS b!zany!\Ja a kel nyelv rokonsagat. L m. Bánoczi .,Revai Miklós

tlete 11
1)
Gans e~yik lorrásmunkáj ának szerzöje.
•) Berosus 610. körül Kr. e .. élt, Wol!" Geschichte der Astronomie" 5. o. Nem ped1g mml Gans levesen állilia - a z. D Il
•
seben--Nagy Sándor idejében,
· ·r. bevezete-

'l Hogy e szó mil jelent, azt nem tudjuk G
·
· ans szenni =~t•l:llt'l C'l:llt'.

csak a szentirásban előforduló három perzsa uralkodót
állítja be a kronologíaí sorrendbe. 1) Szól e szakaszban
még Nagy Sándorról bírodalmának felosztásávaL Róma folytatólagos történetéről egészen Maximusig. (3998. év).
Az 5. szakaszban folytatja a római történelmet a
nyugatrómai birodalom bukásáig. Szól a góthokról, hunnokról, a kiket forrásai nyomán tévesen hungaroknak nevez, vendekről, a keletrómai császárságróL lombardokról
frankokról, izmaelitákról (ozmanok, törökök) s a hedzsr~
kezdetét -hibásan- az 593. évbe teszi [622 helyett) s. a t.
E szakasz legértékesebb része · 801. évhez fűzött
a. v~rbiróságr?l (F ehmgericht := cSvln tc!:l~t~o) sz ó ló megj egy~
zese1, mert mmt Westfalia volt lakósa, saját tapasztalatából szól errőL
Ugy ebben, valamint az előző szakaszokban is sok
helytelen 2) kronologiai meghatározás és téves adat van.
.. . ~ .6. szakasz az 1241. évtől 1592. évig terjedő világtorteneb eseményeket és az e korba eső uralkodók és fejedelmek kronologiai felsorolását foglalja magában.
A Z. D. második részének főforrásait a következő
k.ere~ztényirók,' részben latin, részben német nyelvü, tört~neh ~olgozatai és művei képezték. 3 ) Spangenberg Cynacus l protestáns , theologumak és történetírónak (szül.
1528. megh. 1604- ben) "Adelsspiegel" czímű két kötetes
1

NS

)

_'l

z.

Ezt a következő szavakkal okolja meg:
D. II r. 3008. évnéL
,.,:J, 'illt:J J'l:l~l ~o~S O'lt'11p,, SNilV'
lliDN 1~'~

.,t:•:o: c·~",

,.,,ll

,,N.·lt"

'l:J~

A téves évszámokat és helytelen adatokat korrigálni felesleges
munkanak tart1uk, mert a hibákat a forrásokból, a melyeket felhasznál
vette át G.
'
Helytelen és téves adat különben a következö 6. szakaszban is
szép számmal található. A magyar történelemre vonatkozó - különben
csak gyé~en tal41h~tó - leljegyzéseiben pl. hibás, hogy Ferdinand vezére
Schwencit foglalta el ·'=!j:)' l.: =Szatmár Nji1t: ::=foka j és Nt:'"l~ ~:=Erd öd \árakat. Ez pedig csak késöbb 1555-ben Miksa ki:ály alatt történt.
Horváth: Magy. tört. IV. 317.
. 'J A forrásmunkák czimeit, valamint az illetö irók rövid biografiai
a~alatt Dr Fr. X. Wegele .,Gesc:Jichte der Historiographie" ez. könyve és
Joeher Gelehrtenlex~konja (Leipzig 1750) után idézzük.
') Ezt az irót legtöbbször idézi G.
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krónikája. Továbbá ugyan ennek a szerz ő nek : hamburgisebe Chronik, schaumburgísche Chronik, querfurtisebe
Chronik, mansfeldisebe Chronik ez. dolgozataL
G olcíus Bubertu s (szüL 1526. megh. 1583.) Vivas
omnium imperatorum imagines a Julio Caesaro ad CaroIum V. továbbá "De origine et statu populi Romani" czímű művei. F a ust Lorentius 1588-ban megjelent "Erklarung des fürstlichen Stammbaumes aller Herzoge, Chur
und Fürsten zu Sachsen" ez. munkája.
Bűnting Henrik (szüL 1545. mgh. 1606). munkája
Itinerarium Biblicum/ ) oder Reiscbuch über das ganze alte Testament 2 ) . Caesius Georgi us (szüL 1542.mgh.
1604) ... Catalogum omnium cometaruru secundum seriem
annorum díluvio usque ad annum 1570 conspectorum"
Boreck Martin "Bőhmische Chronica" -ja.
Riitel Henricus "Gentis Sílesíae 3) és Annalesei.
Gans még Eisenberg Jakab nevű szerző munkájábol is idéz, de ilynevü írónak a művét kipuhatolnunk
nem sikerűlt.
A Z. D. második részének héber forrásai a Josippon
és a XVI. században megjelent zsidó tőrténelirók művei. 4 )
De mig az utóbbiak a történeti anyag rendszeres csoportosításához nem értettek s annak egységes keretet nem adtak, addig
G. művében az időrendi felosztás, a kronologiai fonál fű
zi egymáshoz a máskülönben csak lazán összefüggő historiai eseményeket. Ezen rendszeressége folytán könnyen
és világosan áttekinthetővé válik műve. G. tórténeti munkájának főhíbája a kritikai érzék hiánya," l a krltikai érzék
1)

Ezt a munkát idézi Z. D. II. r . [offenbachi kiadás) 8 a
ll'to;1J

'lll

mvo~;,

;ooo

•nN:!l1;,

' ) Bünting Braunschweig lünneburgische Chronicont is irt.
1
)
A mü szerzője Curraus Joachim volf, Rate! pedig csak a kiadóa. A "Jewish Encyclopedia" G. forrásmunkái szerzőinek neveit elferditve
közli . Golcius helyett Holtsius, Caesius helyett Cassino, Boreck helyell
Borisk nevet ir.
'l Jochaszin, Divré hajamim, Salselet hakabbala, Sevet Jehuda és
a Meor Enájim .
•) H~gy mindenütt szivósan ragaszkodik a hagyományos felfogás·

h~~· .az,. ammt azt G. jellemzésénél bizonyitottuk, kortársai megkövesedett
elolleletenek következménye.
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bányát az a körülmény is bizonyítja, hogy Josippont teljesen megbizható forrásnak tekinti. 1)
A Z. D. emlitett rendszeressége, stílusának könnyed
és egyszerű volta folytán nagy népszerűségre tett szert.
Elterjedtsége és olvasottsága mellett tanuskodik a műnek
latin 2) és német 3) nyelvre való fordítása, és a szakatlan nagy számu 4 ) kiadás, a melyben 1592. óta megjelent.
Gans Dávid geometriai, aritmetikai
és csillagászati művei.
A mikor 1592-ben Gansnak történeti munkája megjelent, már másik két művét is elkészítette és befejezte. 6 )
Az egyik a Migdal Dávid ez. geometriai munka (n~:m~ •o
;'101m;,) Ebből sem nyomtatott példány, sem kézirat nem
maradt ránk. A másik a Mágén Dávid czimű, a mely a
Z. D. I. r. bevezetésében - két helyen is - tévesen l"l~,n~ 'o
-,oo~;, aritmetikai könyvnek van jelezve, mert ezen munka
meglevő kéziratai 6 ) és az 1612.-ben nyomtatásban megjelent ",,, jl~" csíllagászatot tartalmaznak. Ez a munka a
1)
Z. D. l. r. 3825, 3668 s. m. h . és ugyanolt Il r. 3008. 3185 évnél s. m. h. Zacuto Ábrahám "Jochaszinjaban " nagyon lesujtó kritikát
mond Josipponról s felismerte megbizhata tlan ságát és azt mond ja róla :
ed. Filipovszki 231. o. n1'?m niJ1~ J1tll'?1 f11~11l '1:11~ 1'1101 Cl ''
Aza rja dei Ro ssi hasonlóan nyilatkozik felö le (bécsi kiadás 'J)"/: 22 a):

''ll~ N:l~O i :l U'N )10'01',1 ' ' jV'11~ 11)11
') Vorst W . H. 1644 -ben latin nyelvre fordította, az első részt teljesen, a második részböl szemelvényeket. Leyden 1644.
' ) A IL rész 1541-1592. németre fordítva Dr. Grünwald M. tól
"Laubhütte" 1888 évf. Ugyancsak a II. rész 1231-1592. németre f. Klemperer G. Prága 1890.
•) 1692. Frankfurtban, az első rész. a második r. Amsterdamban.
Mindkét rész 1692-ig folytatva .
1698. Frankfurtban - héber betükkel németre (. Henna S.
1785. Fürthben.
1798. Offenbachban, 1834. Szidilkovban, 1847. Lembergben, Mendel Mohr to!Jalékával.
1859. Varsóban, 1863. Lembergben és
1871.
1871.
1878.
1890.
L. Steinschneider : Bibl. Bodi. és Benjacob O'i!lO:'I ili11C.
•J Z. D. L r. Kaufmann Jekusziel felhivásában és G. bevezetésében.
") Steinschneide r: Ca t, d. he br. Handschriften zu Hamburg. Ott 299
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fenmaradt kéziratokból több alakban ismeretes. Az 1612.ben Prágában kinyomatott Mágén Dávid, 1) a melyet,
Leneye Efraim ll) és Izsák ren Simsan approbáltak,
szakaszokra (t. k. kapukra ~vt:~) és azokon b elül 274 fejezetre (t. k jelre lO'O) oszlik. G. e k.Jnyvét Josua Seiigmann
nevü bátyja és Abba Mari nevü rokona számára, a csillagászati tudományba való bevezetés vezérfonalául szerkesztette. Irt még M á o r H ak a t o n czimü, 3 ) a mint már
neve is mutatja s a mínt többszöri a naptárszámítással
kapcsolatos idézése bizonyítja, a holdrói és a kalendáriumról szóló munkát.
Továbbá "Széfer H apr ozdor" czímü müvet, a melyben aritmetikával és geometriával és külön szakaszban a
quadranssal foglalkozott. E munka ké~irata már szerzője
életében elveszett. 4 )
"Gevulot Haárec" (YiNI"' ,,,Sm) ez. müvet is irt, a mely
5
Zunz állitása SZE:rint ) a David Avzí (Nl11N Gans) szerzö
neve alatt Konstantinápolyban megjelent kosmagrafiával a
YiNI"' ll11:l-el azonos.
Nagyobbszabásu földrajzi térképet is készitett 6) G.,
sajnos - ennek is nyoma veszett.
G. utolsó, de legbecsesebb és legértékesebb müve az
7
1613-ban befejezett ) s 130 évvel megiratása után Jesz-

de -

sz. alatt ismertetve van egy kézirat, a melyet Schalita Izsák másolt. Ez a
Mágén Dávidnak csak egyik része. U. o. egy másik kéziratról, amely 199
lejezetböl áll.
1
]

A Mágén D. egyetlen nyomtalott és ismert példánya a hamburgi városi levéltárban van. Steinschneider: Cat. Bod, I. 861. J\ M. D
amint minden jel a mellett szól, a Nechmad enáim kivonata.
') Lencycre vonatkozólag l. 12, jegyzete!, Izsák b, Simsonra vonatkozólag Galéd 84. szám.
2
)
Z. D. II, r. 1583. évnél kalendáriumi munka szerkeszlését kilátásba helyezi. L. m, u. r. 4003 évné] és "Nechro2d Venáim" 7b és 98, 105
és 164 §§ ban és még 213. §. Idézi e munkájából a lt'11M:1 -~·tt•-t és i~'lt'

'l1'Tnn-t.

'l l. m. 270 §. 'lOO ,"11.:lN; nJ11)1:J (·"11!1"10,1
L. m. u. o, 51. és 142. §§

'O) N1:"1:"1

~00 ilt'N.

') Zunz "Gesammelte Schriften" I. 185, 186. Gans idézi ezen munkájál
Z. D. I. 3205 és ll. 1533. évnél és Nechmad Ven. 71 §.
•) Idézi Nechmad 68 és 69 §§ ban.
7
) U. o .• a könyv végén.
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nitzben -

1743.-ban
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kinyomatott Nechmad Venáim

(10Ml

c•Jm) czimü c>illagászattal foglalkozó könyve volt. A Nech-

madot Sachs Joel b. Jekusziel 1 ) auslerlitzi rabbi emelte
ki a feledés homályából. Sachs volt az, a ki a zsidó irodalom nagylelkü maecenásának, a Halberstadtban lakó
2
Hess Barnek ) hőkezüsége által támogatva, a mű kézira3
lát, ) a melyet a szerenesés véletlen juttatott kezébe~,
sajtó alá rendezte 4 ) és lelke& hangon megirt előszó kiséretébenkinyomatta. Ugyancsak "a hitsorsosai körében nagy
tiszteletnek örvendő" 5 ) Hess kérelmére ismertette Hebenstreit I. Chr. lipcsei egyetemi tanár latin nyelven a Nechmad tartalmát, a mely nevezett maecenás áldozatkészségéből
szintén 1743.-ban jelent meg, 6 ) hogy tartalmának gazdagságáról és értékéről nem zsidó körök is tudomást szerezenek 7)

A N echmad felosztása, tartalma és forrásai.
Ez a könyv 12 szakaszra (t. k. kapura "llJrP) ~} és
azokon belől305 fejezetre (JO'O-ra} oszlik. Tartalma csillagászat és csillagászati földrajz.

---~l-Sachs

czi:Ol~p~n

Joel Glogauban szülelelt - a minl a
olvashaberlini dajjan lelt. Az utóbbi álláshoz valosztnuleg apósa
ki ugyanolt rabbi volt. L . 1'l0:1 ll év f._ 179. o. Neve, Jeazonos Michael halevi Chásziddal, a kt 1729.- ben meg?.
0 , 0 ,, könyvnek. L m. Getger L., Geschichte der Juden tn
Berlin II. 49.
d h h
') L. Nechmad czimlapján. Michael Chászidra vonatkozólag I. Lan s ut

tó - , késöbb
révén jutott, a
chiel Michael,
Szerzöje a

S,,

•ltl 'It' J~ r111Sm 13.
. .
'l A Nechmad egyik, állitólag magától G. tól szárma~ó ke~.trata a
brünni városi muzeumban van. L. Ben Chananja VII!. 60. Ammt Stosse!, a
kézirat ismerletője megjegyzi, nem oly terjedelmes, mint a konyomatolt
Nechmad.
') Ugy látszik, ho~y Bor u'szlóban való tartózkodása alatt jutott a
kéziral Sachshoz.

'on. • • • •
')

'JO

S

,.,

-

l"'"ipn1

'l1'J 1

'lN

'l1N:J

(síel) So)li.:l

"1•vS1

.O'Vl1

1om

Vir inter suos in pre ti o habitus "·
"1 ~
nyomtatvány 20 oldal leqedelmü.
'l L Hebenstreit ismerteteséL
.
..
.
"J lsak Isracli .0~1V 11i:'~ ja, amely G .. ~-gy ok forrásrnunkaJa ! z.lnlén kap 1 krJ. oszlik. Hasonlóan Abra"á"' b . Cho11 a . y~N;'! n~1~-j e is ,.ka.

Gans Dávid
Dr. Weisz Mór

A könyv elején a kiadónak előszava áll, ezt követi az egyes
fejezeteknek a kulcsa (tat talomjegyzék) s csak ezután következik a szerző előszava, a melyben Gans a csíllagászat
történetének rövid áttekintését nyujtja. 1) Ez a történeti
összefoglalás jóllehet a csillagászat mivelésének csak
halvány képét adja, mégis rendkivül érdekes kisérletnek
tekinthető. Érdekességét emeli az a körülmény, hogy csak
a 18. században kezdték az egyes tudományágak fejlődését
megfigyelni, s hogy csak ebben a században jelent meg
először oly munka, a mely a csillagászat történetével fog2
lalkozik. ) De más tekintetben is kezdeményező, sőt uttörő Gans jelen munkája. Ö az első 3 ) , a ki e 1r.unkájával
csillagászati vezérfonalai, tankönyvet') irt.

éltek, sőt "ujaknak és a kik közelből jöttek" (Deuter. 32, 17)
- körülbelül 80 évvel ezelőtt 1) ·- eszükbe jutott az elefántot a tü fokán átvezetni (Nton~; Ntl1p:l NS•c S"v.,), a mennyiben mélyen járó éles elméjükkel azt akarták bebizonyítani, hogy a föld folytonos körforgást végez. De sok
csillagvizsgáló, első sorban a jelenkoriak nem fogadták el
ezt a nézetet.
Az utóbbi hivatkozás Tvcho de Brahera vonatkozik,
a ki - mint ismeretes ·- nem volt Kopernikus kcvetöje
és külön világelméletet állitott fel. Szerinte a hold és a nap
a föld közvetlen kisérői, a Merkur, Vénus, Mars, Juppiter
és Saturnus körpályáinak a központja pedig a nap. ~) A
2, 4, 5, 6, 7 §§-a többi három elemről, vízről, levegőröl és
tüzről, a 8-16 §§-ban az 5 planetáról a nap spharairól, mozgásairól és azok ellentétes forgásáról szál. 8)
A 25 §-ban 'annak a problémának megoldásával foglalkozik, vajjon a csillag áll-e szilárdan s a sphara forog,
vagy pedig fordítva történik-e. A felvetett kérdésre vonatkozólag ismerteti a régiek nézetét, a melynek értelmében
csupán csak a sphara forog, de a csillagok nem. Említi,
hogy a zsidó bölcsek is csatlakoztak ezen felfogáshnz,
(Peszáchim 94 a). Tycho de Brahe, a kinek G. e talmudi
helyről e-nlitést tett, következőképpen nyilatkozott." Helytelenül cselekedtek bölcseitek, a mikor - helyes nézeti.i-

L SZAKASZ.

Az első szakasz 30 §-ból áll, a melyekben G. a négy
6
elemről, ) a kilencz sphaeráról, azoknak tengelyeiről
sarkairól, forgásáról és felosztásáról szól. G. nak már az
első §-ban, amelyben a földelemet tárgyalja, mondott szavaiból kiviláglik, hogy Tycho de Brahe befolyása alatt áll
s nem fogadja el Kopernikus heliocentrikus elméletét
"Azt is tudnod kell - ezek G. szavai, - hogy a föld - a
tudósok tulnyomó részének nézete szerint - nyugszik."
Pythagorasnak 6 ) és követőinek, a kik 2000 évvel ezelőtt
p ukra" oszlik s azokon belül
a • ,)Itt'" szónak megfelelő en ,il no,
(ajtó l-okra.
'l Ez a történeti áttekintés a Nechmad végén állott s ezt a mü
sajtó alá rendezője - Sachs Joel - állitotta a N. élére. A ";'lr.;,p;"T, nevet
is a kiadó adta neki.
') Wolf "Geschichte der Astronomie". 783. oldal.
'l Wolf i. m. 749. Az első csillagászali tankönyv 1702 -ben jelent
meg Oxfordban.
'l Hogy G. ezen munkája csakugyan tankönyvnek, vezérfonalnak
készült, azt a léplen nyomon a lan itó és tanuló részére- megjelölt u thaigazitások bizonyítják. L. Nechmad ll. 18, 21, 27, 31, 32, 51, 52, 69, 131, 142, 157,
161, 162, 188, 204, 210, 270 277 §§ okat.
'l Maimuní a More Nebuchím l. 72. fej. ben Aristoteles nyomán a
tüz, levegő, víz és földelemen kívül még egy ötödik elemről is tesz említést.
"l G. tévesen állítja, hogy Pythagoras nem a geocentrikus elméletet
vallotta, L Wolf. í. m. 28o. és Dr Günther S. "Zur Geschichte der mathc-
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malischen und p'>ysischen Geographie. Halle 1879. 114. o. a jegyzetben.
In jüd ischen Gelchrten Kreisen wusste ma n von Pythagoras' sagenhalten
astronomischen Theorie. Der Prager Mathematiker D. Gans (gest, 1623 ?)
erkannte das copernicanische System nicht selbststiindig an, sondern belrachtete es ident!sc!:l mit der pythagoreischen.
'l Ez czélzás Kopernikusra, a ki 1473- ban született s megh. 1543ban.

•

'l L. Miidler "Populiire Aslronomie", Berlin 1846, 48. old. és Günther S, Astronomische Geographie, Leipzig 1905, 120. oldal [Sam l. Gös:hcn).
') A 14 § ban és az el ' zőben, a melyben fejt egeti, hogy mi'<épen
magyarázható két ejyidöben történő s mégis ellentétes mozgás. tov.ibhá az.
érthető az, hogy a napsphiira a többi 8. -at forgatja , em! iti: ~o ~y. c . kcrdésrc vonatkozóla ó Keplertől és Tycho tól teljesen k1cleg.to valaszt
kapott. L. 16 §. is.~
A 20 § ban Gans a sphiirak köreit a hagymának rétegeihez hasonlítja. U!!yanazt a Zoharban is találj uk. Lcviticus 3,1vérséhcz l'll'pi ;'I)I:Jt:' 1;'1~:l
o·S~:J
rS:s ~:s rSx L. Meor Enajim ll fej . 91 o. [bécsi k J

.,,,:l
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ket, hogy a csillagok forognak, mellözve, -az idegen nP.mzetü tudósok véleményéhez csatlakoztak, mert az igazság az
ö oldalukon van, a mikor állitják, hogy a csillagok önálló
mozgásukban (o'~liV:'1 o::~'m'-':l) a sphiirak forgásának kényszere nélkül bolyonganak és szállingaznak mint a madár" 1)
Tycho-könyvet is irt arról, és bebizonyította, hogy
néhány csillag a nap sphiirájába fordul s tulmegy a nap
pályakörén (;,r.n;, ~1Scr. Sm'). Igy magyarázta ezt G.-nak a
kiváló tudós Kepler János is. 2 )

205

ban a klintáról, a 3 régi és 4 uj világrészről 1) ezek 1) Peru, 2) Guinea 3)-és 4) északi és déli sarkvidék - a
földrajzi szélesség és hosszuság meghatározásásról, a 4 világtáj határairól s a horizontnak 32 részére való felosztásáróL
A 89. és 90. §§-ban a zsidó bölcsek téves nézetét, a mely
szerint Jeruzsálem a föld központja és Palesztina a világ
legmagasabb országa volna, megczáfolja. 2)
IV. SZAKAZS.
A 14 §§-ból álló 4. szakasz taralmazza az időfelosz·
tást, meghatározását és megokolását, a 7 planeta uralmának megjelölését. Szól még a kétféle óráról, az egyenes
és egyenetlen (időhöz kötött nl'l'-'l mvtt•) 3) órákról, a mely
utóbbiakon az interkalatiok, tekufak és máiadok alapulnak,
továbbá az éjjel keletkezésének okairól és a négyféle (dies)
nappalról 'l és tartamáróL

Il. SZAKASZ.
A 2. szakaszban, a mely 24 §§-t foglal magába, az
éggömbröl, köreiről, egyenlitöről, 8 ) horizontról, rneridiánról, zodiákusról és a 4 sarkkőrőL a rák (F"1D S1lV) és baktéritöröl ('1l .,,lll), valamint sajátságairól s mindezeknek oktatási czélokra való ábrázolásáról s a quadrans készítéséről
szól s.a.t.
Mind az első, mind pedig a második szakaszban foglaltakat csupán bevezetésképen írta, hogy a tanulókat a
csillagászat alapfogalmaival megism~rtesse. 'l

V. szakasz.
Az 5. szakaszban a zodiacusról felosztásáról mozgás a ÍJ ól és körforgásának idejéről sz ól. 5 ) s. a. t.

III. SZAKASZ.
1

Hogy a földnek 7 világrészre való felosztásában kit követ, azt
)
nem sikerült megállapítani. Pesch!, Geschichte der Erdkunde-jében ilyen
felosztás ra nem bukkantam

A 3. szakasz 34 §§-ból áll. Szól-a földgöm h alakjáról
6
és ennek bizonyitékáiról és a földgömb felosztásáróL
)
Megczáfolja G. azok nézetét, a kik állitják, hogy a
földgömb egyik fele vizbe van sülyesztve és hogy az egyenlítő tájékán nem laknak emberek. Szól ebben a szakasz1
Günther Zur Geschichte der math. und phys. Geogra) Lásd :
phie 218. ol., a hol Munk .,More Nebuchim egyik jegyzetéből e helyet idézi.
'l f'l. 26 és 27 §§ ban Gans a polusok magasságának meghatározásáról a 28 és 29 §§ a spharak gömbalakjáról és a 30 § ban ezeknek 360
fokra való osztásáróL
A 28 és 29 § foglaltak Ábrahám ben Chijja )'1N:'1 T111l/ 3 a [offenbachi kiadás 1720[ első fejezetében előadoltakkal megegyeznek.
2
Az egyenlitőnek négy nevét sorolja fel. , 11~r.n Sllll .C1':'1 m~c
)
:'11W:'1 1j:: ,1W',, S:l))
Abrahám ben Chijja-nál az eJlyenlilöre ·ntmn i!:l:l/1 kifejezést is találunk.
') Ezt G. a lll. szakasz elején mondja.
•j A föld gömbalakjának bizonyitására Sebaslianus de, Elkano világkörüli utját beszéli el. V. ö Meor Enajim 11 fej. 91. oldal.

~

l

J

A 6S és 6~ §§ térkép magyarázatára vonatkoznak, de a térképeket
a kiadó nem talá!ta a kéziratban. i!:lD 1:n pmnr. 'nN:>O NS mm',;, :-rtt'l/0
01r.S1p.1 ;,~~1;:)1 ;;; jegyzi meg a kiadó.
'J Gans a régi bölcsek megczáfolásában teljesen Azarja de Rossi
nyomában indul. Meor É. ll fej. 97. 98 d. Azarja de R. Dantet is idézi•
a ki Divina comediájában a "Pokol" 34 énekében a következőt mondja
(Kopisch August 1865-némd forditása nyomán idézem ezt a helyet) "du
denkst noch immer jenseits des Mittelpunkts zu ~ein" .... Az összdüggésböl kiviláglik, hogy a világ középpontja alatt Jeruzsálemet érti.
Ez a zsidó felfogás átment kereszlény körökbe is és az e~ész középkorban dívott. Pl. Rhabanus Maurus "De universo hb. Xll. ben azt
mondja "ln rredia Judaea civitas Hyerosolima el quasi umbilicus l= ··:~
i' 1 N;"Ij regionis d tolius terrae" Peschel i. m. 92 o.
'l Ezeket L::'11:-r•;, nw~- nak is nevezik
'J Naplealdozássd, éjféllel virradással és déllel kezdődő napok,
') A 131 § ban elmondja G., hogy wk sok év mulva - a zod1a·
kus képének helyzetváltozásából kifolyólag az összes égitestek n:egváltoztatják elhelyezésüket
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VI. SZAKASZ.
Ebben a szakaszban a napnak az egyenlítőtől való
elhajlását, az ebből származó változásokat, a napok terjedelmét és tetszőleges időben és helyen való meghatározását tárgyalja.

VII. SZAKASZ.
Ebben a szakaszban G. a nap pályáját, az év hosszát,
a napspharak gömbjeit köreit és azoknak a zodíacushoz
való viszonyát fejtegeti.

VIII. SZAKASZ.
A 42 §§ ból álló 8. szakaszban G. a hold spharájáról és epiciklusairól és annak összes változásairól értekezik.1)
•
A IX. szakasz a nap és hold fogyatkozásokról és
azok okairól tárgyal.
A X. szakaszban 9. az 5 planela pályáiáról és a sphara vecta által az epiciklus spharaja körül végz~tt forgásának tartamáróP).

G. bőven és kimerítően szól a quadrans szerkesztéséről, annak használatáról a nap és csillagok távolságainak
megallapitásánál s a polusok magasságának kiszámításáróL
A 271 - 289. ig terjedő §§ ban, a tanítványokra való tekin3
tetből, ) magyarázza és példákkal illusztrálja, hogy mily
módon lehet valamely test magasságát valamely területnek
nagyságát, térfogatát kiszámítani.
) A 203 § ban a többi közölt arról szól G., hogy milyen idő alatt végzi be a hold körpályáját a zodiakusban. S közli Kepler számitását, a kitől ezt G. személyesen hallotta, hogy az 27 nap 7 óra 43'
1

és 7'',

') A 245 § ban - Kepler számítása alapján elhajlását - észak és dél lelé.

'>

27o § . . . .
C'lnl.:l •S::~ '')l /111'11.:1

XII. szakasz.
A XII. szakaszban az üstökös csillagokról (I)':J\!'1 ':J:t')
azok keletkezéséről és sajátságairól szól. 1) A 299. -ik
§-ban azt tárgyalja, vajjon a nap és holdfogyatkozások
szerencsétlenséget jelentenek-e. A 303 §-nak tartalma az
2
astrologia ) keretébe vág, a mennyiben e §-ban az egyes
csillagok uralmáról szól. Az utolsó §-ban az ég 36 csillag
alakzatának neveit sorolja feL
A könyvet renkivül érdekes följegyzés fejezi be. G. ebben 3elbeszéli Tychó de Brahenek Prágába való meghívását, ) a Rudolf király által részére megállapitott fizetést,
a Benaték várában elhelyezett csillagvizsgáló termek elrendezését.
Személyes tapasztalatai alapján, mert ismételten járt a
benateki observatoriumban, részletesen referál arról, hogy
mily módon figyelték meg Rudolf udvari csillagászai az
égitesteket és azoknak mozgásait és forgásait S végre
lelkes hangon ír Tychóról, a kinek legujabb felfedezéseit
a csillagászat terén 4 pontba foglalva mintegy befejezésül
közli.
A Nechmad legvégén a következő sarok állanak :

p•So p•oS J•yt:~

XL SZAKASZ.

közli a 7 planela

m:•11 c;;S mw1S1 rnS~t. c•1•oSnS nt.\'p.:!S i'v
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:JN •n '1 ep

p•Sc

e szavakbólkiviláglik, hogy halálaelőtt 27 nappal, 1613 julius
25-én fejezte be G. ezen művét. 'l
1

A 291. § ban egy füst alatt a villámlás, mennydörgés és a !<omé·
)
ták keletkezését tárgyalja, még pedig ugy a mennydörgést valamint a
kométákat is légtüneményeknek magyarázza. A kométák szerinle elpárolgá;ból, gázokból keletkeznek. E téves felfogásban G korának lekiválóbb
csillagászaival osztozkodott. Tycho, K~pler sőt Galilei és Heve] sem ismerték fel ezen csillagok természetét. Maedler i. m. 273.
2
)
Az astrologia - Rudolf uralkodása alalt nagy becsben állolt.
Rudolf az a;tronomiát is az astrologia kedvéért müvelte, s az utóbbi inditolta arra, hogy ugy Tychot, valamint Kepler! is udvarába me~hivta. Wolf
i. m.
•j Gans állítása, hogy Tychot 1600-ban hívta meg Rudolf ud,·arába, tevedésen alapul. Tycho 1597 ben jött - Rudolf meghívására
Prágába, s oll halt meg 1601 okt. 13-án. Wolf i. m. 297,
') A Nechmadon éveken át dolgozott G. Mindenesetre már !609 elölt
is dolgozott rajta, mert Liva b. Beczaléiről (a ki 1609·ben mEghalt) a1t
mondja ''11'1.\', Nechmad 8 a.

208

Dr. Weisz Mór

A Nechmad forrásai. 1 )
G. a Nechmad megírásánál a következő forrásmunkákat használta : Izsák Israelí "cSw 110'" -ját, Ábrahám bar
Chijja "i'iN:l n11:1" -ját és Azarja dei Rossí "C'J'V i1N~" -ját.
Gans ezen műve, nemcsak arra vall, hogy szerzöje rendkivül nagytudásu, mélyen gondolkozó elméjü férfiu volt, hanem arról is tanuskodík, ·hogy a csillagászati tudomány oly
magas fokán állott, mínt korának jeleseí. 2)

Budapest.

BRAUN SALAMON
PUTNOK ELSŐ RABBIJA (1820- 1872).

Dr. "W eis z Mór.

1

) A forrásmunkákat csak kevés helyen idézi, de mert az
említett•
dö munkák mindig előttünk vo ltak , összehasonlítottam az egyes szakaszokat
Nechmad 2 § v. ö lzsak lsraeli cS1V 110' 2. ik fej,
10 § l.
" 24 b
45 § l.
"
" 23 a
55 § l. Ábrahám b. Chijja :1'll 4 a
161 § l. Isrdeli 35 b és 38 a s más helyeken is . Meor Ena·
jim-ból meritett 56, 63, 64, 77 , 89 és 213 §§ ban.
'l Ennek illustrá\ására a következő példit hozhatjuk fel. P eschel
Oszkár, Gesch, d. Erdkunde czimü munkájából. Pesche\ nagy dicsérettel
szó\ Keplernek 1629-ben me~jeient "Tabulae Rudolphinae" jéről különösen dics~ri, ho~y ~rág~~ak földraJzi szé~ességét megközelítőleg meghatá~ozza, t. 1. 50" 6 ra alla pl lJ a. meg. G. meg ném1leg precízebben úgyancsak
•!!Y megközditöleg állapítja meg (Nechmad 88 §.)

j
l

Braun Salamon Putnok első rabbija előkelő és talmudtudós családból származott, Borsod megyében, Sajókazíncz községben 1820. évben született.
Ezen életrajz annyiban érdekes és bir értékkel manapság, hogy már félszázaddal ezelőtt volt egy nagyon
vallásos, nagyon konzervatív zsidópap, aki lsten igéjét a
nagy nyilvánosság előtt magyar nyelven hirdette ott, ahol
ma- félszázaddal később-csak a jargon rituális és hogy ezen
vallásos zsidópap, aki a vallásosságot a maga tiszta valóságában össze tudta egyeztetni a modern kor haladó követelményeivel, miként lett áldozata liberális gondolkodásának, azon törekvésének, ~ogy orthodoxia és neologismus
ne képezzen sizmát a zsidóság között, mivel mind a kettő
szépen megfér egy kalap alatt, csak nem szabad az ellentéteket egyiknél sem a végletekig felcsigázni.
Mínt a mult század elején született zsidó fiu, a világi tudományban ö is hiányos nevelést kapott, de annál
gondosabb tanítást nyert a héberben, különösen a talmudban.
Mikorra ő tanképes (tankötelesről akkor még szó
sem volt, mert a gyermek észbeli fejlettsége adta meg az
időpontot arra, hogy mikor kezdjen tanulni) tehát mikor ő
erre képes lett, atyja már nagyon elbetegesedett volt, ugy
hogy ő e gyermekének tanittatását és nevelését már nem
irányithatta. A gondos anya azonban, akinek férje hosszas
és sulyos betegsége folytán a nagy kiterjedésű és jó menetű üzlet vezetése is a nyakába szakadt, a mellett, hogy
férjét a legnagyobb odaadással és gyengédséggel ápolta,
nem hanyagolta el gyermekei taníttatását sem, fő törekvé-
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se az 'olt, hogy fiaiból nagy talmudtudósokat nevelj en.
Hogy ez sikerült neki, mutatja az, hogy mikor két idősebb
fia: Mózes és Herman a pozsonyi országos talmudiskolában elhaltak, az országos hírü főrabbi összes talmudhallgatóival együtt nemcsak kikísérte a korán elhunyt fiatal
két tud6st utolsó utjára, hanem a gyász jeléül egy óra
hosszat ültek a földön valamennyien. A bucsuztató beszédben a főpap azt mondta: "asré · jóladtó"- "üdv az
olyan anyának, aki íly tudósoknak életet adott" - .
Még három fiú testvér maradt : Sámuel, Márton és
Salamon a legfiatalabb. Ennek a legfiatalabb fiának taníttatására különösen nagy súlyt fektetett a gondos anya,
mert érezte és tudta, hogy ennek egész erkölcsi sulya ő
reá nehezedik. - A két idősebb akkor már az óbudai,
majd a pozsonyi iskolában hallgatták a tudós papok előa
dásait.
Salamon észbeli tehetsége nagyon korán képesítette
őt a tanulásra, úgy, hogy tíz éves korában már a közeli
sajószentpéteri pap talmud iskolájába, tízenhárom éves
korában pedig a híres, nagy tudós Rabbi Sijele Rappaport
verpeléti iskolájába mehetett. Innét aztán több híres rabbinusi iskolát keresett fel, mig végre az óbudai és pozsonyí papoktól a rabbinusi képesítést elnyerte, amelyekkel
haza ment Sajókazínczra.
Jóságos anyja megérte azt a nagy örömet, hogy a
legfiatalanb fia is papi képesítéssel jött haza mínt a két
idősebb.
'
Az idősebb fiúk már nősek, a leányok pedig férjnél
voltak. A már elöregedett és el is betegesedett özvegy anya az ö kedvencz Salamonját otthon tartotta, noha ennek
tudvágya öt arra sarkalta, hogy még több hires rabbi iskoláját látogassa. Az anyai akarat azonban szent volt előtte és teljesitette is azt.
. ~.eg~ösitvén, a familiához tartozó Balajt-Borsod megyel kozsegben lakó, az anyja unokatestvérének : RajnÍ<'Z
Jakab~a~ ~reb Jóel) leányát, a szép, okos, házias és az
a~kon
klV~~.~lmaknak megfelelő müveltséggel biró Deborat vette r:oul.

l

'

~ll

Midőn Gömör vármegye kapui - az 1848/9-iki szabadságharcz idején - megnyiltak a zsidóság előtt, Putnok
mezőváros, mint egy nagy vidék kereskedelmi góczpontja,
csakhamar benépesült a szomszédos vár.~egyékből (tehát
magyar születésű) zsidó lakosokkal, ugy hogy megalakitották a hitközség et, amelyhez a mostani rimaszécsi és tornallyai
járások is tartoztak. Papjokul pedig megválasztották a
szent életű, nagy tudású Braun Salamon sajókazínczi lakost.
Az ambiciózus fiatal pap amellett, hogy talmudiskolát alapitott és hallgatóit alapos előadásokban részesítette,
a talmud tudomány tanítása, tanulása és a héber litteralura ápolása mellett, szargalmasan tanult magyarul, németül,
latinul. E nyelveket nagy alapossággal tanulta meg. Közben
franciául is annyira, hogy klasszikusait eredetiben olvasta.
Mielőtt papi működését és viszontagságait előadnók,
szükségesnek tartjuk jellemének és jóságának ecsetelésére
két - előttünk ismert - esetet leírni. Az egyik még a
mult század ötvenes évei közepén, a másik az 1863. évi
inséges időben történt.
A népies közmondás azt tartja, hogy "a pap is az
oltárról él" ami azt jelenti, hogy papi ténykedéseért
kapja a megélhetési salláriumokat. - A zsidó pap fizetése, különösen oly helyen, ahol a hitközség még nem számlált
valami sok tagot és a papi fizetést szerény háztartáshoz szakott és hozzá még nem is vagyonos falusi emberek határozták meg, nagyon kis összegben lett megszabva, amit aztán a
stóla jövedelem és egyesek által nyujtott kegyadományok
egészitettek ki.- Braun Salamon azonban sokkal többet adott
a függetlenségre, semhogy ily kegyadományokat elfogadott
volna és elve is az volt, hogy az ember csak azért fogadhat el fizetést, amiért hivatásával járó munkát végzett.
Tudva van, miszerint a régi időkben - csak még
40- SO évvel ezelőtt is - ha zsidóknak egymás közt valami perük volt, nem a polgári biróságot, hanem hitfelekezeti békebiróságot, lehetőleg neves rabbit vettek igé~y
be, hogy köztük igazságot tegyen. - Braun Salamon, mmt
éles eszű és igazságos ítéletű ember, messze vidéken hires
volt és sokszor keresték öt fel, hitközségén kivül, távolabb
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vidéken lakó emberek is peres ügyeikben. Ilyen két peres
fél, Sátoraljaujhely vidékéről, noha itt akkor szintén neves
rabbi lakott, kereste fel Braun Salamont, hogy köztük
igazságot tegyen. Ha meggondolj~k: hog?' ak~oriban
vasutnak nyoma sem volt még ama VIdeken es tekmtetbe
vesszük a nagy távolságot Ujhely és Putnok között, fogalmat alkothatunk arról, hogy Braun Salamon mily nagy
hírnévnek örvendett, ha a két zempléni lakos őt választotta birójáuL Mindkét fél előadta neki . a maga vélt
igazát. A felek meghallgatása és az ügy let~rgy~lása. után,
a Rabbinus oly itéletet hozott, amellyel mmdket fel nagyon meg volt elégedve. A p~res .felek a szokásos.. "p's~ak
pénzzel" hozzá még - horriblle dictu - 25 peng~. fonnttal akarták a jól ítélkező rabbit megajándékozni. O azonban, azzal az érveléssel, hogy ez őt azért nem illeti meg:
mert ezen ténykedése nem tartozik a szorosan vett papi
dologhoz, mert ezt, mint magán ember épen igy elv-égez~e
volna és bárki is elvégezhette volna, nem fogadta el, bar
mennyire is kérlelték annak elfogadására. Ekkor a k~t
idegen a másik szobában lévő rabbinusnét ke~este f~l es
neki akarta a pénzt átadni. Az okos asszony azt kerdezi ; "miért akarják ezt neki és nem a rabbinusnak ~tad
ni"? mire ezek őszintén bevallották, hogy a Rabbi azt
nem akarja elfogadni. "Nohát - mondja az asszony ·-akkor bizonyára nem szabad azt elfogadni és igy én sem fogadom azt el ."
.
Pedig a mult század közepén nagy penz ;olt hus.z~n
öt pengő forint, bécsi értékben 6Ji/ 2 váltó fonnt, ~al ertékben 52 korona és 50 fillér. Nagy pénz akkor, amikor a
Rabbinus évi fizetése 300 pengő forint, a mai értékben 630
korona volt.
.
A másik eset épen ugy szívjóságát, mint a kereszteny
lakosság köz ti nagy népszerűség ét vil.ágitja m~g. . . ~
Putnok város keresztény lakossaga, keves kJVeLellel,
földmívesekből és mesteremberekből állott és áll ma is. Felekezetre nézve majdnem annyi a református, mint a kathólikus. Mindannyian jomódúak. Az 1863. évben azonban mivel az előző évben termés nem volt, az ipar is pangott
- az inség mindkét osztálynál egész rémségével köszön-

Braun Salamon

213

tött be. Gabona már csak a református egyház magtárában volt kapható. Itt azonban csak készpénzért, vagy ha
ez nem volt, jó kezes mellett hitelbe is ~.dták jó áron
a kenyérnek valót. Első sorban is a maga hiveit akarta
istápolni a reform. egyház község. A kezesnél pedig nagy
sulyt fektetett annak erkölcsi tőkéjére. Gyakran megtörtént, hogy az adós, mint a kezes nem ütötte meg a kivánt
mértéket, rr,inélfogva az ilyen kölcsönkérő elutasittatván, a
tovább koplalásra volt kárhoztatva családjávaL Ilyen megszorult atyafi, végső kétségbeesésében a zsidó papot kérte fel kezességre - és a kért kölcsönt meg is kapta. Ez
elbeszélte másoknak, hogy ő a zsidópap jóvoltából nyujthat kenyeret éhező családjának, aminek az lett a következménye, hogy nagyvn sokan kérték az ő kezességét. A
reform. egyház goncinoksága látván a zsidópap nemes és
liberális ténykedését a más vallásuak iránt - megnyitotta
magtárának ajtaját a katholikusok előtt is. Ez aztán meg
azt eredményezte, hogy még sokkal több lett azok száma,
kik a Braun Salamon kezességét kérték. Ö pedig minden
megszorultnak kérését teljesítette. A hitelt nyujtó egyszer
csak azon vette magát észre, hogy a zsidópap az egész
város földmíveseit és mesterembereit a nyakára zuditotta.
De tekintve a Braun Salamon nemeslelküségét, nagy népszerűségét, tekintélyét és azt, hogy a kért kölcsönök egyenként nem nagy tételek voltak - a kért hitelt megadta. - Az adósok pedig kezesükre való tekintettel pontosan fizették meg tartozásaikaL
Braun Salamon ezen ténykedése nagy horderejű és a
putnoki zsidóságra nézve talán még nagyobb jótétemény
volt, mint az inségesekre.
Putnokon, mielőtt a zsidóság ott megtelepedett, a kereskedelem egyes keresztények kezében volt. A zsidóság
lassan-lassan, lépésről lépésre, nagy hódítást tett e téren,
ami természetszerűen antagonizmust szült és ez a köznépre is áthatott. Hiszen fájdalmas tapasztalatainkból tudjuk, hogy a köznép könnyen fanalizálható és felhaszuálható eszköz a bujtogatók kezében.
Ezek az egyszerű földmives és iparos emberek, kikért
Braun Salamon kezességet vállalt, hálásak akartak lenni a

214

Blumberger Jakab

velük tett szivességért. Ő azonban minden hálát visszautasitott és megmagyarázta nekik, miszerint minden vallásnak kell, hogy az alap elve az legyen, hogy a szorult
helyze~ben lévőket támogatni kötelesség. Különösen a zsidó vallású az, mert Mózes megparancsolta ezt népének és
ez a nép meg is tartja azt. A zsidó vallás sarkköve a felebaráti szeretet lévén, ezt mindenkire, aki a társadalmi
törvényekkel ellentétben nincs, ki kell terjeszteni, mivel a
jó Isten minden embert a képmására teremtett. Mindanynyian az ő gyermekei vagyunk, egymást szeretni, tisztelni
és ahol kell, támogatni emberi kötelesség. - Ő is csak
vallásának eme szép elvére helyezkedve tette azt, amit
tett, azért pedig, hogy valaki vallásának isteni parancsát
követi, köszönet vagy hála nem jár. Neki nagy lelki megnyugvására szolgál, hogy a szentirás parancsát követve a
megszorultaknak segitségére lehetett.
Ez oly nagy benyomást gyakorolt a józan gondolkodású népre, hogy a zsidóság iránti ellenszenv, mintegy varázsütésre eltünt és azóta is a lakosság a legszebb egyetértésben él a városban: A Braun Salamon eljárásának és
tanitásának hatása apáról fiúra szállt. A jó egyetértés mai
n:tpig is a Braun Salamon jólelküségének, okosságának és
jellemszilárdságának kisugárzásából táplálkozik.
Miután ezen két esettel, amelyet nem csupán szájhagyományból, de közvetlen forrásból tudunk, az ő jellemét,
szivjóságát és nemes gondolkodását - bár nagyon halvány
szinekkel - ecseteltük, rátérünk az ő papi möködésére és
mártiriumságára.
A Putnokra betelepedett zsidóság - a pap rokonságához tartozó Hoffman és Blau családok kivételével -mind alig írni - olvasni tudó volt. Ezek az analfabéták
keveset törődtek gyermekeik taníttatásávaL Ezt Braun Salamon vette a kezébe és oda törekedett, hogy a gyermel,ek vallásos szellemben neveltessenek, de a héber tudomány mellett a kor kivánalmainak megfelelően világi tudományban is tanittassanak A magyar és német nyelv, valamint földrajz és történelem tanítására súlyt fektetett. E
czélból müvelt tanitókat alkalmaztatott, amiben Hoffman
Abrahám, a pap nővérének fia és Blau Mór, ugyanezen
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a veje, mint művelt, intelligens emberek, nagy
segitségére voltak mig a többiekkel harczot kellett
ezért vívnia. - Lelkipásztorkodása alá tartozó nyáját a
legvalláso!jabb szellemben vezette a felvilágosultság virányaira. A~ analfabéták is örülni kezdtek azon, hogy gyermekeik vaJJásosak és amellett világi tudományba11. is müvelődnek. Igy mindenki által tisztelve és szeretve fejtette
ki áldásos működését.
Nyilvános szereplése 1860. ban kezdödött, midön az
ugyanazon év april. 8.-án öngyilkos lett Gróf Széchenyi
István után első magyar szónoklatát, emlékbeszédét tartotta. Erre az egész vármegye uri osztálya meg volt híva
és meg is jelent Gróf Serényi László (a mostani miniszter
atyja), a Jankovichok, Draskócziak, Máriássyiak, Hevessyek, Putnokyak, Radvánszkyak, Tornallyayak, Hamosék,
Szentiványiak, Szontághék stb., valamint sok keresztény
papság, köztük a már akkor is hires Tompa Mihály.
Braup Salamon, az igénytelen külsejü, szerény zsidópap beszédével minden várakozást felülmúlt. Hazafias eszmemenete, kitünő magyarsága és irodalmilag megszerkesztetett szónoklatával az egész hallgatóságot annyira elragadta, ho~y a szónoklat befejeztével Tompa Mihály a
papköltö, nyomban oly dicsérő beszédet mondott Braun
Salamon dicsőítésére, a milyen csak a?: ö fenkölt lelkéből
fakadhatott Az összes nagy urak siettek a hazafias zsidópapot meleg kézszorítással üdvözölni.
Ezen szónoklatának hire ment az egész országban.
Az akkor megjelent összes lapok foglalkoztak vele. Néhai
Lőw Lipót, akkori szegedi · főrélbbi meleghangú levélben
üdvözölte őt. De a nem modern irányú, hanem nagyon is
konzervatív zsidópapok is nagyon elismerőleg nyilatkoztak
róla, mondván : Braun Salamon putnoki rabbi a zsidó vallást a keresztények előtt megszentelte. ("mekaddés hasém.") - Ezt követte több zsidótemplom alapkő letételénél tartott hitszónoklata. Igy a miskolczi, losonczi, amelyek
e sorok írójánál nyomtatásban megvannak De tartott ezenkivül sok alkalmi szónoklatot, így gróf T eleki László
után 1861. évbe!', valamjnt a Kazinczy ünnepélyen, de
ezek kéziratait nem tudtam megszerezni. A gróf Széchenyi
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István féle emlél beszéd alább közölt ere det i kéziratát
Dr. Lichtschein Adolf rimaszombati orvos, Gömőr-Kishont
megye t. főorvosa, kedves barátom volt szives rendelkezésemre bocsájtani -,amiért ezennel köszönetemet nyilvánitom neki.
Nemes Gömőr-Kishont vármegye azzal rótta le elismerését iránta, hogy az alkotmány helyre állitása után, midőn a vármegye autonomice megalakult, megválasztotta,
illetőleg Putnok város megválasztotta őt tőrvényhatósági
bizottsági tagnak. Az ís maradt haláláig.
V annak az életben megfejthetlen rejtélyek. Ilyen rejtély az is, hogy üres emberek, kik sem szellemi, sem
ellemi képességgel nem birnak arra, hogy valamely közhasznú hivatást betöltsenek mégis, saját tehetségükön
kivül eső körülmények, véletlenségek folytán, számba vehető pozícióba jutnak és ezt üres szájhősködéssei megtartani tudják - , mig ellenben olyanok, kik nagy tudásuk,
szilárd jellemük által mintegy praedesztínálva vannak az
emberiség javára müködni, a társadalomban vezér szerepet
vinni : írigységtől, rosszakarattól üldöztetve, a már kivivott
ki:izszeretet piedesztaljáról eltávolíttatnak Igaz, hogy csak
elfogult tudatlanok által lesznek üldözve, de azért fénylő
nevük mégis árnyat kap, jó hírük csorbát szenved.
Ez utóbbiak közé sorolható Braun Salamon is. Tisztelet, szeretet és nagyrabecsülés övezte őt is és ezt még
a legkonzervatívabb zsidópap sem vonta meg tőle (akkor
még nem volt orthodox, csak konzervatív és nem konzervatív).-- Ámde jött az Abauj megyei Szíkszóra a később kolomeai re b Hilel csodarabbi, aki megmételyezte a zsidóságot
nemcsak a közeli, de a távoli vidékeken is. Jó lélekkel
mondhatjuk, hogy ez a reb Hílel a magyar zsidóságot nagyon sok időre visszavetette - . Kimondta az anathémát
mindazon papokra, akik németül vagy magyarul tartottak
hitszónoklatokat, vagy alkalmi beszédeket. De még tovább
is ment. Nyíllan hírdette, hogy az íly papok gyökerestül
való kiirtása Isten előtt kegyeletes cselekedet. A zsidóságnak egymás közt csak jargon nyelven szaoad beszélni, aki
máské;1l cselekszik, az "pose Jíszróél" -- az már nem
hithű zsidó --.
Ez alól a különben konzervatív Braun Salamon

Braun Salamon

217

putnoki rabbi sem képezett kivételt. Sőt ! mível több oldalról
értesülve lett, hogy a putnoki rabbi nemcsak nagyon vallásos, de nagy talmud tudós is, még jobban ostorozta,
mint a kevésbbé vallásosakat és kevésbbé tudósokat, elannyira, hogy vak fanatizmusa egész dühével üldözni
kezdte öt, a szelid lelkületű, békés természetű és szereletével míndenkít átölelő, igazság szeretö embert.
Braun Salamon azonban feladatául tüzte magának,
mások tudatlanságát megvilágositaní, álbölcseleteket leküzdeni, rosszakaratot, irigységet, álnokságot, árulkodást és
becsmérlést papi türelemmel elviselni, erőszakot és szegénységet tűrni és amí legnehezebb, a fanatizmus meduzájával
a harczot felvenni. E mellett híveinek gyenge lelkületét,
ingadozó akaraterejét kimélni, basszuságat kerülni és a
tiszta valláserkölcs befolyását nem gyengíteni, azt mínden
koczkáztatástól megóvni. Azonban ugylátszik tulbecsülte
erejét , mert a fanatizmus, amí már lángba boritott országokat, felbomlasztott társadalmakat, tönkre tett népeket,
felemésztett vagyonokat, gazdagokat koldusbotra vitt : ami
már annyi vérfürdőt okozott és annyi sok máglya alá
nyujtotta a gyujtó kanóczot, ö felé is veszedelmesen terjeszti szennyes árjaít, amelyek ellen nem tudott, nem birt
sikereseti evezni.
Ennek az üldözésnek volt személyí motivuma is; vagy
talán épen ez adta meg az egész üldözésnek a tulajdonképeni alapját, ez képezte annak kutföjét.
A közeli és távoli zsidók, kik kevésbbé voltak felvilágosadottak és a híthüséget s vakbuzgóságot nem tudták
egymástól megkülömböztetni, sőt az utóbbiban vélték az
előbbit megtalálni, seregesen keresték fel Szikszón reb Hilel csodarabbit; csak a putnoki pap és az ő tudós testvérei Braun Márton Sajókazínczról és Braun Sámuel Hangácsról, kiket, mint nagy tudósokat és nagyon vallásosakat hírből ismert, nem keresték őt fel ; noha mínd a hárman szerelték és nagyra becsülték a tudományosságot és
vallásosságot ; de a világbolonditást, a fanatizálást elitélték ; azt pedig, hogy valaki a tudatlan tömeg tömjénezését hajhássza, egész undorral vetették meg minélfogva
tavol is tartották magukat ettől az érdekhajhászó ember-
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től. Mivel pedig, a két utóbbi testvérnek, mint magán em·
bereknek, nem arthatott, egész dühével a putnoki
f
lé fordult. Hogy ezt hathatósabban tehesse, magáb~~ =~
desgette Reb Chajim Szófer sajószentpéteri (később
kácsi, végül pesti orthodox) papot, ki eddigelé na~ t~ utn=
... , h'
B
e.Y tsz e
IO)
e es, . tve vo 1t raun
.. Salamonnak
.
· S ha nem is ko·· nnyen,
de megts megnyerte ot reb Htlel ama ezéliának ho~ a
e.Y
.
'
pu t no k t papot együttesen üldözzék. Sófer ugyanis akkortájt adott ki egy rabbinikus müvet, (Machne Chájim), amelyet reb Hil~I nagyon ajánlgatott az őt látogató sokaságnak. Igy aztan az a reb Chajim szófer, aki hirdette, hogy
Braun Salamon putnoki pap a magyar szónoklatokkal
"mekaddes hase~" volt, beugrott a fanatikus csapdába,
megtagadta előbbt gondolkodását, hogy annak üldözője
lett.
Putnokon és a hozzá tartozó kerületben a zsidóság
e!5y része tudatlan, mondhatni anatfabétákból, más része
üres féltudákosokból és csak csekély része müvelt intelligens emberekből állott. Ez utóbbiak mind a pap rokonságához tartoztak.
Rendszerint és természetszerűen a tudatlanok fanatikt:sak, a féltudákosok pedig veszedelmesek. Ez a két
osz · ál y nagy látogatója lett a szikszói csodarabbinak, ez
pedig soha sem mulasztotta el ezeket papjuk ellen lázitani. Különösen a vagyonos osztályt igyekezett reb Hilel
annyi élettapasztalattai vagy jobban
megnyerni, mivel
mondva furfanggal bírt, hogy egy hitközség szóvivője szegény ember nem lehet, ennek szava nem bir sullyal, migellenben a gazdag, !-la felköti a kolompot és azt rázza, az
egész szegény nyáj vakon követi és bolondságait is okosságnak tartja.
A putnoki tudatlanok közt volt egy, aki már ott szépen megtollasodott és szép vagyonnal bírt. Ez papjának
alázatos híve volt ; de a szikszói befolyás által utóvégre
is annyira fanatizálva lett, hogy saját papjának veszedelmes ellensége lett. Veszedelm es azért, mert mint vagyonos
ember azokat, kik a hitközség békéjének kezdődő bomlását eddig semleges szemmel nézték, kisebb-nagyobb kölcsönök adásával megnyerte a maga, illetőleg a szikszói pap
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czéljainak. Ez képezte a Braun Salamon elleni hajszának
a nagy emeltyűjét
Ha a tudatlanság a rosszakarattal fri\!yre lép, az
mindig veszedelmet szül a józanság ellen. A hítközség intelligens tagjai testtel, lélekkel fedezték ugyan papjukat,
de a tudatlan és fanatizált tömeg elleni harczban gyengébbnek bizonyultak. Braun Salamon pedig, nemcsak hogy ö
szelíd türelemmel nézte a sokadalom felülkerekedését, ama sokadalomnak, amelyet józan logikával felvilágositaní
nem lehetett, hiveit is türelemre és békességre kérte.
Ebben a harczban is sokszor; tanujeiét adta nagylelkűségének és legnagyobb ellenségével is jót tett, ahol erre
alkalom nyilt.
Mint már említettük, Braun Salamon tekintélye nagy
volt a Gömör megyei uri osztály előtt. Ez az osztály pe·
dig nemcsak tudomással birt arról, hogy a putnoki liberális és hazafias zsidópapnak, épen liberalizmusa és hazafias magyar szónoklataíért nagy ellenségei vannak hitközségében, de a mozgalom mínden fázisát is figyeletnmel kisérte. Ezen urak közt sok volt olyan, aki a pap ellenségének
a korcsma vagy bírtokbérletet felmondta, vagy ha az lejárt, meg nem hosszabbitotta. Az ilyen bérlő első sorban
is a szikszói csodarabbihoz szaladt, hogy változtassa meg
a földesúr gondolkodását és csodatevés erejével fordítsa
feléje annak jóakaratát, hogy a bérletet továbbra is neki
adja. - A szikszói szemforgatás biztatások azonban nem
váltak valóra. A földesurak megmaradtak álláspontjukon.
A kirekesztett bérlök tehát bűnbánóan fordultak saját papjukhoz, kérve öt, hasson oda a földesumál, hogy a bérletet továbbra is nekik adja. Braun Salamon a nemesen
gondolkozó, végtelen jó szivű ember és hivatását átérző
rabbinus pedig, mintha soha sem történt volna köztük
semmi, teljesitette a kérést és rnindig sikerrel. - Ezek legtöbbje azonban a Braun Salamon sikeres ajánlását is a
szikszói csodarabbi varázserejének tudta be és midön a
bérlet már meghosszabbitva volt, továbbra is megmaradtak papjuk ellenségének. Voltak azonban olyanok is, kik
papjuk befolyását kellöképen értékelni tudták és annak
ujból hivei l~ttek.
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A Braun Salamon rokonságához tartozott már fentebb emlitett családok, valamint több más intelligenseb b
egyén, köztük a Szentkirály-kerepeczi dominium nagybérlöje, Majzler Salamon, aki papjának mindig törhetetlen hive volt, igyekeztek a hitközség békéjét helyre állitani, a
pap elleni hajszát megszüntetni, a hítközségí elvadult tagokat, kik a békésebb elemek iránt gyülölettel voltak el•
telve, egymással kibékíteni - de FalstaHal szólva: "a hutaság ellen az istenek is hasztalan küzdenek" - fáradozásuk sokáig nem sikerűlt. A szikszói "szent" áskálódásai
sokkal mélyre hatóbbak voltak, sem hogy a félrevezetett
tömeg az okos beszédre hallgatott volna, annál is inkább,
mível a hiu reb Hilel nap- nap után gondoskodott, a sze
gény putnoki pap ellen kirohanásokat intézni.
A hitközség békéje tönkre volt téve, a hitközségi tagok családi békéje fel volt dulva; mert nem ritka eset volt,
hogy ez áldatlan harczban fiu az apával, férj a feleséggel,
testvér testvérrel éles ellentétbe került, ugy, hogy a két
párthoz tartozók egymásiránt a legnagyobb gyűlölettel voltak eltelve.
Az üldözés mindig fáj az embernek; még a legdurvább lélek is feljajdul alatta az esetben is, ha valamely
okot szolgáltatott arra. Mennyivel fájóbban hat az a kristály tiszta jellemre, a szivjóságtól telített lekületre akkor,
amídön ez azért történik, mert az illető üldözött hivatásának magaslatán állva, kötelességét teljesiti Isten, ember és
haza iránt- ; mert egy hithű, a legnagyobb vallásosságban
élő, a legkonzervativább vallási elveket követő zsidópap
lsten igéjét nem is az épitett terr1plomban, nem is a frigyláda előtt, hanem a természet nagy templomában, ahol a
legparányibb és a legnagyobb gigászi élőlény egyaránt dícséri nagy alkotóját, a szabad ég alatt híniette minden felekezethez tartozónak egyaránt, azon a nyelven, melyet a
haza hű gyermekei értenek és igy a hallgatóság meg is értette, hogy a zsidó vallás alapfeltétele a kölcsönös feleba·
ráti szeretet.
Braun Salamonnak is annyíra fájt ez az üldöztetés, ez
az iránta elkövetett méltatlanság és aljasság, hogy egészégét
aláásta és ez okozta 1872. évben bekövetkezett korai halálát.
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Az 1869. évi kongresszuson már nem vehetett részt

~ivel ~k~or már nagyon beteges volt. De beteges állapo~

r

taban lS Igyekezett oda hatni, hogy a felekezeti szakadást
tőle telhetőleg, megakadályozza, hogy azok, kik a kong~
resszusi határozatokat elfogadták, ne tekintessenek renegátoknak, mint azt a legtöbb konzervatív rabbinus hírdette- ; .nem :örődött azzal, hogy ez uj tápot adhat ellensége
f~~at~.zmusan~k-. Egész tudásával, lelkének egész erejével
kuzdott a zs1dóság szétmállása ellen és szive minden lüktetésével forditotta tevékenységél e szent czélnak. De ö
oly környezetben élt és lakott, ahol őt csak nagyon kevesen értették meg.
..
Mint az izzó parázs utolsó fellángolása, lobogott az
o nagy szelleme is, sulyos betegsége ellenére, midön hiveinek magy?rázta, hogy ha az orthodox czímet nem is veszik fel, az~rt még nem fogadják el a kongresszusi határozatokat. Oseink sem nevezték magukat orthodoxoknak
~égis vallásosak v? !tak; ép oly hlthű zsidók maradnak é~
ep ugy a SulchanAruch alapján folytathatják hitéletüket s
követhetik az ősi hagyományok fényesen ragyogó parancsait és tilalmait
. Azonban a közvetítő iroda akkori vezetője, Reich
Ignacz, f~ndorkodása a hitközség tulnyomó többségét, amely az alapostolak fanatizálásával átitatva volt, megnyerte az orthodox czim felvételének. A hitközségben a szakadást ugy ő, mint hü kis gárdája minden áron kerülni
akarta, a többség akarata érvényesült és valamennyien
aláírták a nyilatkozatot, hogy az orthodox czímet felveszik,
amivel a Reich Ignácz pápaságát elismerték.
Reb Chajim Szófer Sajószentpéterről Mukácsra menvén, Re b Hilel magára maradt és nimhusa is alá szállt; a
putnoki hitközség volt intelligens férfiai is minden lehetőt
elkövettek a béke helyre állitására- a Braun Salamon elIeri hajsza is megszünt- , de már későn arra, hogy az
alapjában megtámadt egészségi állapota helyre állhatott volna.
Mindössze ötvenkét évet élt. Ebből huszonkettőt töltött el, mint putnoki pap ; a huszonkettőből öt telt el az ö
üldöztetésével, de több elbetegesedett állapotában.
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Hívták öt más és nagyobb hitközségekbe is papnak ;
de mível ama vidékek zsidósága nem volt azon a vallási
szinvonalon, amint ö-az ö liberális-konzerv atív irányával- azt óhajtotta és szerette volna, anyagi helyzetének
javítását háttérbe szaritotta vallási meggyőződése és Putnokan maradt.
Néhai Löw Lipót volt szegedi főrabbi szerkesztésében megjelent Ben Chananja folyóiratban sok értékes tanulmány jel~nt meg tőle; valamint a hatvanas'években megjelent Magyar Izraelita és M?gyar Zsidó felekezeti lapokba is sokat irt. Nevezett folyóiratok e ezéiból még átkutandók.
Sok értékes héber és magyar kézirat maradt utána.
Ezeket egy Rottenberg Mór nevű tudós férfiú az elhaltnak
bizalmas barátja vette magához, hogy azokat sajtó alá
rendezi, de időközben Amerikába költözött, ahol a Newyorki askenáz hitközséget megalapította, az összes kéziratokat magával vitte és igy nem tudjuk, mi történt azokkal.
A család soha sem kapott e tekintetben értesítést Rottenberg Mórtól.
Igy lett Braun Salamon, Putnok első rabbija, áldozata az ö liberális gondolkodásának Igy tört derékon egy
szépen kezdödött kariére.
Ezen életrajzot pedig halálának negyvenedik évfordulóján azért bocsátjuk közre, hogy ennek a szabadelvűség
mártirjának en~lékét az örök feledéstől megmentsük. Egyben kinyomatjuk a jeles férfiu egyik emlékbeszédét és egy
magán levelét.
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körjegyző.

FUGGELÉK
EMLÉKBESZÉD GRÖF SZÉCHENYI ISTVÁN FELETT.
Hová tünt barátod? hová !hová! keressük veled !
Barátom, lement vala az ö kertjébe, a füszerek ágyára, a kertben gyönyörködni és rpzsákat szedni.
: Énekek éneke :
Igen ! eltünt ~ magyarföldről a magyarnak legkegyesebb fia, leghűségesebb barátja, legmagasztosabb férfia,
szellemi nagyságának legkitünőbb alapítója, irodalmának
gyökeresitője, iparának előmozdítója; erkölcsiségének megszilárdítója, ki vagyonát, erejét, egész lényét, a hon boldogítására szentelé .. -Megszünt Gróf Széchenyi István földi
életet élni, megszünt szenvední és a sok viszállyal küzdeni,
átszellemült édennek kertjébe, ott gyönyörködni, hol nem
létezik nyomor, ott nyugodni a füszerek ágyán, a virágok
tulvilágí égi illatárjában a nagy gond és fáradság teljes
élet után ; oda menekült az élet nyomasztó terhe alól, hol
előre megkészíté tiszta erényes és nagyszerrű tettei által
kényelmes nyughelyét ; oda, hová testvérei, honfiai legő
szintébb a szivek legnemesebb érzelméből eredő áldásai
követik. Mert a világhirü Magyarnak, Gróf Széchenyi
Istvánnak neve és szeplőtlen jelleme dicsőíttelni fog a
magyar nemzetnél, míg önérzeimét bírni fogja, s mig csak
egy honfi szíve életjeiét adhatandja, mert ő volt az egésznek bölcs és önzéstelen nevelője, az egyérmek pedig hű
barátja s tanácslója, még pedig minden rend, vallás s állapotkülönbség nélkül. De nem szándokunk dicséretét szavazni naflvsá~ának.
mert hisz ő sokkal főnebben fénylik sem hogy (dicséretünk
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elérhctné, 'agy csak megközelithetné öt, s mert hisz disznevét hangoztatja még a folyamoknak zugó moraja is, s a
szabályzott mederben bátran rohanó hajók eléggé hirdetik
lélekerejét, becsületét, szorgalmát, s áldozat készségél a
nagy világnak, - a nagy világnak, mely az éneklövel
szóllitja meg a magyart, mondván : hová ti.int barátod, kegyelted ! hová ! hová l keressük veled !
Szükségtelen, sőt felesleges volna tehát öt a jelenkoruaknak bemutatni, velük meg ismertetni vagy előttük
megdicsérni akarni - öt - öt ! kit magyar tudomány,
ipar, müvészet s egy szóval minden közjó, közhasznú,
k özüdvü intézet s al apiim ány mint egyik fő alkotóját,
iavitóját s erélyes fenntartóját elég szivreható kifejezéssel
jelentik. A j övőre nézve, pedig nagyobb szónoki tehetségnek , a történetnek hagyatik fönn, nagyszerű tetteit, fönséges életrajzát, közismertessé tenni, a történetnek e
részrehajlatiar bíróságnak, mely elveit s cselekvényeit
megitélve, örök emlékre följegyzi, s öt, azon nagyok közé
sorozza, melyek a késő utódoktól nemcsak csodáltatnak,
hanem szerettetnek, tiszteltetnek s imádtatnak ; - a történetnek, mely öt, mint példaképet állitandia oda népeknek s nemzeteknek, hogy a köznapíak öt szemléljék, öt
kövessék, s hozzá hasonlitani igyekezzenek ; - a történetnek, mely főkép mínket magyarokat, komoly szavakkal
int s buzdit, hogy Kitörleszthetlen betükkel jegyezzük szivünk mélyébe miPden jellemvonásait e halhatatlan hősünk
nek, ugy hogyha a nagy világtól eltüntéről kérdetünk, jó
öntudattal mondbassuk, miszerint ha elköltözék is barátunk egy jobb vidékre, érdemlett jutalmát veendő, de örökségül hagyá nekünk gondolkozásmódját s lelkületét, s
ha ö nyugszik a füszerek ágyán, az ö emlékvirága keblünkön virul, s mi ápoljuk e szent ereklyét, hogy soha el
ne hervadjon. -
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gyermekid fohászait, kik mélyen sebzett kebellel, de teljes
bízalommal folyamodnak végtelen írgalmasságodhoz, bűn
bocsánatért annak ki egész élte folytában a te akaratodat
teljesítní, téged magasztalni s dicsőittetni igyekezett míg a sok szenvedés s küzdelem által végre megtört szivereje, kibontakozék anyagi hullájából s felemelkedék lelke oda honnan leküldetett egy pályát bejárni, melyen mínden lépése áldást hagyott maga után. Szabadítsd meg tehát, Kegyelmes urunk lelkét, s vezesd be örök nyugalmába, hogy Ábrahámnak, Izsáknak,
Jákobnak s több jámborok lelkeinek társaságában élvezhesse édennek gyönyörét, beavattatván, az örök élet titkaiba örömtelten arczod fényétől, boldogitva örök hatalmad áltaL Nekünk pedig engedd meg Menyei Atyánk! hogy
emlékét tarthassuk fönn, hogy haladhassunk azon ösvényen, melyet ö készíté számunkra, s melyen haladásunkat
látni óhajtá; lebegjen vezérkép az ö szelleme, az államférfiak szemei előtt, hogy el ne tévesszék az igazság, becsület s erény utját melyen csak egyedül megszerezhetö s
megtartható a hon boldogsága. Viruljon szerelett hazánk
s érlelje korunk, az ő ültetvényeinek gyümölcseit, hogy
mint atya gyermeki jóvíseletök által szerzett boldog állapotukkal meg lehessen elégedve velünk a megboldogult
honatyánk szelleme. Boldogítsci honunkat, s tartsd meg fönséges, szerelett
uralkodónkat, fönséges házát s bölcs kormányát, hogy általuk fönntarthassék jóléte, hű alattvalóinak adj békességet országunkban s az eg~s~ vi~ágban ; ~~~njék meg ~. ~~
pek s nemzetek köz t az mgyseg s gyulalet; egyesuiJon
érzelmök hogy szeretettel s jó akara.ttal víselt~ssenek eg':'más irányában kivétel nélkül, hogy tgy az egesz emben. ö ·ava levén czéluk, egyesült erővel müködhessenek aw
se., l elérésére, uralkodjék általánosan, egye t·e rt es,
·
t est ve·
·
nak
riség s barátság az egész világban s dicsőittessék a te szent
neved örökké !
Amen !

Ennélfogva tehát fő okunk s célunk ezennel csak az
lehet. Kegyelmes Istenünk! te hozzád intézni forró imáinkat, Ú! vedd kegyelettel megboldogult Széchenyi Istvánnak szerelett hazánkért hozott számtalan áldozatait. Ezen
összegyűlt hű honfiak esede7.nek ünnepelt honatyjok örök

űd~~~~rts~um vet~ m~ m~y gy~á:s:z:b:a~b=o=r~~=t- 1~-------------------------------__

Bra un Salamon

BRAUN SALAMON LEVELE.
Tekintetes

Lichtenschein Adolf
orvos tudor urnak ,

Putnok, Márc. 8-án 1864.

Bécs ben.

TISZTELT BARÁTOM
Jól tudom, váratlan vendég leend levelem Bécsben,
s ha még mint az elmult jobb időkben enyelgésre volna
kedvem, azt mondanám: oly váratlan, mintha egy szép tavaszi napon a várva ·várt Messiásunk külön gőzösön jönne át Kísmártonból Bécsben és tenné tisztelkedését az elpártolt Horovitz Rabbi urnál!
Igen, kegyednek komolyságát látván, azt tevém fel
magamban, hogy felvidító leveleket menesztendek kegyedhez, mert én tudtam vigadozni is s gyermekiesen vidám
lenni - ámde sok keserűséget kelle izlelnern azóta is mióta kegyed elutazott! S mint a sötét börtönben epedő rab,
vala.h~nys~or kínzójának dörgő szavát hallja annyiszor
huzod1k v1ssza barlangja legsötétebb zugába rettegvén a
kivülről füléhez nyomuló szellőnek suttogása s némely repedezésen át szemét érintő napsugár által való elárultatástól: .u~y az, kit mint engem annyi balsors ért, napcól napr~ felen~ebben vonul 'issza magányába, keresvén menekvest tulaJdon gondolataitól félvén a légtől mely annyi kese~.v~~ tartal~az, ijedezvén a naptól, mely világosságotköl~so~?z, a~y1 szenv~désnek. Ismerte ke~yed Mártont, az
en .1° ~estv~rem~t, kmek szive megszünt felém dobo(ni, s
azert ertem ~ogJa fájdalmam roppantságát ! . Nem mmt ha oly hohó volnék be nem látni mikép a
halai ~em _a ..legnagyobb szerencsétlenség, sőt arról is meg
-vagyo gyozodve, hogy az ő tiszta lelk
ó
t .
e en 5 em szerem

l

...l
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meg nem szünt- hisz az ő fönséges jellemének egyik fővo
nása az volt, hogy szive szótárában a "gyűlölet" nem létezett: de ő volt egyike azon kevés lényeknek kik engem
a sötét környezetemben ismertek, ki engem becsülni, szánni s szivreható, testvéri szavakkal vigasztaltiÍ tudott. Mi
ismertük s értettük egymást bár én az ő lelki nagyságát
csak csodálni tudtam, de elérni soha s em! De megszakasztom a fájdalom kép ecsetelését,
hisz egészen lerajzolni ugy sem vagyok képes s egyébiránt
nem is akarom részvevő szivét annyira szomoritani; sőt
másrészt biztosítom is kegy~::det arról, hogy a fájdalmam
magasztosabb nemű sem hogy elbódítana vagy lelkemet
elzsibbasztaná, s ha egyes egyedűl létemkor az ő emlékezetének szentelt perczekben könyeket hullatok, megkönynyehült szivvel térek vissza dolgomhoz, mint akkor szaktam volt midőn látogatásától jöttem. Ő él az én szivemben
mely őt melegen szere~ni meg nem szünik, mig el nem hül! Semmi ujságot nem írhatok. A nagy szükség itt nem
ujság; a mive~etlenség is régi megrögzött baj itten, melynek
orvoslására sok jó, kegye dhez hasonló orvosnak kellene
hogy letelepednék, vidékünk ön. Az avult Sz . . ... i féle beszédek s jelenetek megujulnak ugyan koronként, de mivel
egyidomuak s a régiekhez hasonlók, azokat sem tartom
annyira érdekeseknek hogy a józan eszű s jó érzelm ü em·
ber előtt ujság gyanánt táláljam ki. - Ha egészségem javult volna, azt bizonyosan mint ritka ujságot megimám
kegyednek mert azzal - arról meg vagyok győződve
megörvendeztetném az én jó barátomat, de azt csak a jó
Istentől s a tavasz üdítő napjaitól kell várnom s remélnem.
Hogy F. ur és ellene között már szent a béke, azt
bizonyosan tudja már kegyed, hisz az előre istudható volt,
mert minden anyagi érdek szüleménye változékony mint
annak létrehozó okai; tarthatlan minden mi féktelen irodulatból ered s állandó csak a hszta sziv minden aljassá1Húl
ment kifolyása lehet.
De eléggé fárasztottam kegyedet
ezuttal. lsten áldja meg kegyedeL Boldogítson, kegyed le·
velével mely után vágyva vágyódik
őszinte barátja és tisztelője

Braun Salamon
Rabbi,
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természetszerűleg átmentek a tolvajnyelvbe, sőt idővel
czélszerűségi okokból meg is szaporodtak. E héber szavak

A NEMET TOLVAJNYELV
HÉBER-JARGON ELEMEL
A német irodalmi nyelvben előforduló héber eredetű szavak tudvalevőleg részint magán a biblián alapszanak
1

részint pedig a héber-iargon termékei. )
De találunk a németben, m. p. elég szép számban
oly héber-iargon szavakat és szólásmódokat is, a melyek
nem mentek át a közhasználatba, a melyek mint az u. n.
tolvajnyelv (Gaunersprache) termékei csak szükebb körre
szoritkoznak és csupán egyes szerencsétlen, elzüllött existencíáknak titkos érintkező eszközévé váltak.
A német tolvajnyelv a r o t w e ls c h-ből fejlőd-ött ki,
me:y évszázadokon át a német koldusok, csavargók és
házalók nyelve volt. A rotwelsch voltaképen nem különálló nyelv, · nem is nyelvjárás, mint pl. a Németország északi részében beszélt plattdeutsch, mely szintén lényegesen elüt az irodalmi nyelvtől, hanem részint különböző népektől átvett idegen szavak konglomerátuma, részint német
szavaknak vagy német és idegen szavaknak szokatlan
összetétele, részint pedig német irodalmi szav(\knak új fogalmakkal való felruházása. 2 )
A rotwelsebben előforduló héber-jargon elemek 3 )
') V ö. "Sémi eredetű német szók" e. két czikkemet e folyóirat

1907. évfolyamaban.
_
•) .11. rot w e ls ch kifejezés etimológiájára vonatkozólag megjegyzendo, hogy az a tolvajnyelvból ismert Rot ( = koldus, pl. Rotboos koldusanya) és a közismert német welsch (='idegen, pl. Welschkorn: Welschland, Kauderwelsch. welsche Nuss stb.) összetétele: értelme tehát: a
koldusoknak idegenszerű nyelve.
. _•) ~u~her Márton, ki nagy nyelvészeti tudásána! fogva a rotwelsch
kutat01 koze tartozott, a n.!vtelen szerzótól me\(jelent "LijJer ·vagatorum
(D:r Bettlerordeto)" ~z. munkához irt elószavában a rotwelsehet a benne
eloforduidő szá~o s Ehbeb~r elemtól megtévesztve, zsidó eredetűnek mondja ;
.. - - · · - enn v1e
re1scher wort dr unen .
.
Werden, die sichauH Ebreisch verste'l~n". smd, w1e den n wol mercken

1

j

l

alakra nézve többnyire a német nyelv géniusához alkalmazkodnak, mint pl. ganfen v. genfen, alchen, halchen v.
holchen (menni), medabber sein, meramme sein (megcsalni),
Mitteleile, Mittiam (dél), Mantelmelochner (cserepes), Dannegaul stb., átvitt értelmük pedig néha annyira elüt az
eredeti jelentéstől, hogy szinte mosolyra késztetnek
De éppen e megváltozott értelem az, mely bennünket folklorisztikus szempontból érdekel, mert eklatáns bizonyitékot nyújt a nép e romlott rétegének gondolkodásmódjáról, élénk fantáziájáról és olykor humorisztikus venájáról is.
A rendelkezésemre álló forrásművekböP) a német tolvajok száján élő héber-iargon szavakat és szólásmódokat
összegyűjtöttem és itt jelentésük feltüntetésével betűrend
ben adom. A héber eredetit csak ott tüntetern fel a hol
azt egy-egy homályosabb kifejezés etimológiai megértéséhez szükségesnek véltem.
Achelei v. Achíll v. Achilo peter öreg munkaképteevés; tof Achill lakoma; len egyén, a ki már csak
acheln v. achielen enni ; az evéshez ért ; Achelsore
Acheliniken kommt ebé- <1':'11np) - -éteL
det hoznak a fegyházba; Adone := Isten.
Achelfahrt lakoma; Achel- afilu ::- sőt.
kesz (kesz tolvajnyelven Agole v. Gole = kocsi.
okos) buta, tapasztalatlan ; Aiwo ~ szeretet.
Achelkies pénz szegények a/chen= v. schalchen v.
ellátására, nem egyéb mínt holchen
menni ; Alche
falvakban való
a héber !:.'~~ mely pénzt, il- schieben
letőleg erszényt jelent; Achel
koldulás.

=

1)

Fr. Kluge: RotwelsclL Quellen und Wortschatz der Gaunersprader verwandten Geheimsprachen, L Bd. Strassburg J~l•ll A
masod1k kötet, mely a rotwelsch történetét és aL elsó kötetben közzetett
nyelvemlékeknek renct~zeres etimológiai feldolgozását tartalmazná, szerzónck 1döközben történt megvakulása következtében - sajnos -egyhamar
nem fog napvilágot látni. - L, Günther: Das Rotwelsch des deutschen
Gauners, Leipzig 1905. H . Ostwald: Rinnsteinsprache. Lexikon der
Gauner-Dirncn - und Landslreichersprache, Berlin 1906.
ch~ u~d
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Almone özvegy.
Amhorez (pl.-ím) nem sikerült lopás, továbbá meglopott
Aschmedei v. Aschmathei
ördög.
assern megtiltaní.
auscher horn (horn tolvajnyelven pénz) gazdag.
Azoes költségek.
Baj ís v. Bos ház ; bebajse
geben v. sterben halálra ítéltetni ; Baiser gazda.
Baiz v. Betzam v. Bazing v.
Bazergen tojás ; Baize handein óvatosa n elj á rni, innen
a "Baize" szó mer ész lopást
is jelent.
Ba l férfi ; BaH.itze biró ;
Balbos v. Palpoth gazda,
továbbá a tolvajok
és
zsebmelszök oktató mcstere; Bal chochem a tolvajnyelvhez értö hivatalnok ;
Baldower v. Baldowererkém,
felj el entő , föcinkos; baldowern kikémlelni ; Balderschmei v. Balverschtr.ei vizsgálóbiró; Balhei a meglopott, továbbá kém, üldözö ;
Balmachom v. Palmachum
v. Balmach v. Palmer v.
Machomme katona; Oberpalmachum tiszt ; Balmischpet vizsgálóbiró ; Bal-Schochad megvesztegetett biró ;
Bariserol (pl.-im) ~N"'1W' "'1::l
zsidó.
- T: • Barsei v. Bassei v. , usei-

Ium vas, lánc. keresztvas;
Barselmelochner laka tos ·
bassein megláncolni.
'
boys v. bet kettő.
B ef!íde félelem.
Behem es állat
bei jom nappal, bei leile éjjel.
Beísag a Peszach ünnepe.
bekaspern h~lP~) hazudni,
megcsalní.
bekoch v. berkohg v. berkaug v. bekanach erő
sza kkal; berkohg handein
éjjeli támadás a meglopott
bántalmazásávaL
bekovít megbizható.
bekw·e v. bequure !egen v.
zu gawuhre malochenen elrejteni, elásni.
Beriach retesz, závár.
besehaskert v. bekaskert
részeg ; schaskern inni ; sich
besehickeru lerészegedni.
beschulmen megfizetni.
Be~ hakzsse \ N!;l~ trónus)titkos szoba.
Be su g (n]J~) nyílás; bosgenen
nyitni; Poschengannew betörö.
betuch v. betuke biztos, óvatos.
Bochur hivatalnok, a kí a
tolvajok nyelvét és titkos
útjait ismeri.
Bodíll ( "''"!~) ólom.
Bossert v. · Boszhart v. Bosocher hús.
brauges v. brooges harag-

Dr. Barta Mór

J

j

ban lenni; Roges harag ;
Ragsen haragos.
Busche szégyen.
capares gehen elveszni.
Chabruse v. Caprosebe barátság, tolvajbanda.
chaddisch v. chattisc h uj,
ch. jom hajhaL
Chajes v. Gajes v. Gains
élet, Ghajes lackechen, (np."{)
az élettől megfosztani.
chaif v. keif adós; keif machen korcsmában adósságot
csinálni.
Chailoff v. Kailoff v. Keiloff v. Kieloff stb kutya.
Chaim v. Chaírnchen v. Kaim zsidó.
Challe kisebb lopás, Ch.
schlagen a lopott holmi egy
részétől társait megfosztani.
Chalm v. Kaloros v. Kalonis
v. Gallonis ablak.
Chaluke os:..tás.
Chammer szamár, buta.
Charpe gyalázat; a Charpe
un a Busebe szégyen és gyalázat.
ch as wechalilo Isten ments!
chasime handein lepecsételt
értékes csomagot értéktelennel felcserélni.
Chassene v. Kassene lakodalom: Ch. handein erőszak
kal betörni.
Chasser v. Kasser v. Gasser v. Gosser disznó.
chau/e v. kaule beteg; k.
eghen v. werden elfogatni ;

231

treefe k. werden a lopott
holmi v. a tolvajkuksok birtokában hurokra kerülni.
Chelef faggyú.
Chelik v. Cheilik rész ; Ch.
vo n der Gnaife geben a lopott tárgyakban osztozkodni.
Ches nyolcz.
Cheschbon számítás.
Cheider v. Geider szoba,
szállás ; Cheider belattchen
a szobát kiüriteni.
Chilefeschem Istenkáromlás.
Chifick külömbség.
Chochum v. kokum v. kochem okos, beavatott, tolvaj ; chochum loschum v.
pleonasztikus összevonással
Kaloschensprache (azaz : Kochemerloschen-sprache) tolvajnyelv ; Kochemer Beiser
a tolvajok szállásadója; Kochemer Kaim zsidó orgazda.
Choleff tej.
Chalom v. Schion álom ;
Chalaurnesz hiú ábránd; cholemen álmodni.
Chomes b attein ·gyanus dolgok eltakaritása.
Choschesch v. Kohschogh v.
Koschuf v. Gauschef sötétség, a lopásra alkalmas
hosszú éjszakák ideje októbertől februárig.
Chossen völegény, kifosztandó személy.
Chozer v. Gozer udvar.
Choze a fele viminek ; Ch. Le-
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wone félhold, Ch. (v. halbel
Lewone schneíden betöres
czéljából ajtón vagy ablakon
félholdalakú lyukat furni.
dajeno v. doje elég.
Dalles szegénység, szerencsétlenseg i im D. sein v.
Dallesbruder v. D. e. Co.
elnyűtt ruhájú ; der D. ist
Rittmeister nagy a szükség;
D. bekisz (C 1 ~) haben nincs
pénze.
Damm vér.
da wnen imádkozni.
Diiles v. Deele a jtó.
Desz kilencz.
dibbern v. dibhein beszélni.
Dinn jog, egyházi törvény.
Dofes v. Dobes börtön.
Dofe (,,~1TQ) szívesség ; tu
mír den Dofe légy szíves !
dohlet négy.
duchenen áldani, üzletet kifosztani.
duft v. tov jó, hasznavehető, megbízható, tapasztalt ;
dufter Junge gyakorlott betörö.
·
Ed tanú.
Ehdo község.
Ehsch tüz.
Eisef fű .
Eitz v. Elz v. Etz fa.
Eitzebujes v. Etzebais (,,~if. )
városház, r<?.ndörség.
Emmes valóság ; law er E.
hazugság; E. machen v.
pfeifen vallani, E . putzen
előbbi vallomásátvisszavonni

v. módosítani; Emmespríese
a beismerő vallomást tevő
tolvajoknak hálából juttatott burnót.
Enaien v. Najem szem.
Eref este i Erefg anger v.
Erefhalchener tolvaj, a ki az
esti órákban lop.
Erez föld ország.
Ewen loehom próbakő ; E.
tov drágakő.
Finkeijoehem v. Fünkeljohann pálinka. E szó első része a fünkeln , fiukeln (v. ö.
Funke) igével függ össze,
melynek "főni" v . .,forrni"
a jelentése, a második rész
pedig nem más mínt a héber r:~
Gallach v. Gollach v. Galch
v. Gerlach v. gunyosan Wallach pap ; Gallachschicks
plébánián szolgáló szakácsnő ; Galchenbas paplak; Galachine v. Gallachte v. Galachkrone a pap felesége :
G. roachen v. malochnen papot meglopni.
ganfen v. gannewen v. geneifen lopni; Garnef v. Garnew tolvaj ; Gannewe v.
Gnofe v. Gneifl lopás.
gaseln rabolni ; Gaslaus rablás.
Gedinne v. gedinbecsületes.
gedolmt werden (:17J;I ) felakasztani; Dallinger v. Dallinger hóhér; Dolman v. Thalmann akasztófa; Getalgener
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dő kben jártas ; összefügg a
akasztott.
Gemore v. Karnora v. Ko- junen v. jonen (rászední, hamísao játszani) és Joner, J aumore kártya.
Geseires szérencsétlen álla- ner, illetőleg Gauner szavakkal, szárm. végeredménypot, felesle ges fecsegés.
gigges gagges butaság ; lo~ ben a héber ·1~ 1 (erőszakos~
gigges lo gagges nem foghat kodni) igéből; jenische Sprache v.
Jenísch - Tippern
semmihez sem.
tolvajnyelv.
gíme/ három.
Gimelbliittchen v. Kümmel- Illon v. Illoe fa.
blattchen v. Gimpelblattchen jodea hozzá értő .
hamis játék három kártyá- Jodschaber véső.
val.
jof v. jofe szép.
Ga del v. kohdel nagy, erős; Jom nap (pl. Jomim); J.
k. Majum a Rajna folyó ; k. bes hétfő, J. gímmel kedd
Melach Isterl; k. Rohre (v. J. doleth szerda, J. he csüSrore) fejedelem.
törtök, J. wof péntek, J.
Goi nem zsidó vallásu.
schín v. Schabbas szombat.
Grossmausche törvényszéki J. tof v. Junduf vasár- és
elnök.
ünnepnap.
hakkel mínden.
Jammakener nappali tolvaj.
Hanoe élvezet.
Jomschien nappali börtönőr,
Harr hegy.
a schien szó nem egyéb,
Baurech gyilkos.
mínt a német ,.Schlíesser"
haschiwene gehen megszök- (börtönőr) héber kezdőbetű
je.
ní.
Hebel balhiedelem.
josch alvás; joschen v. goHeimesgannav {:1~0~) : a ki schen aludni.
marhát lop.
·
joscher igaz, becsületes, emHessik veszteség.
mes wejoscher jogos és mélHulchener (1,;:Tl lopásL ter- tányos.
vező .
lsche v. lscho v. Hisebe v.
lsch asszony.
Jaar v. Jahre erdő.
Jad kéz.
Jüschuf zsidók lakta helység.
Jadbarsei bilincs.
Jajírn v. Joehem v. Joham Kalle menyasszony.
bor.
kaporen kiengesztelni, kapoJalcher (1~~) koldus.
re halchenen megöletni, k.
jenisch okos, a tolvaji teen- zawem torkát elvágatni ; k.
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ro achen meggyilkolni ; k. gehen meghalni.
Kassaph írnok, könyv.
Kassibe v. Gasibe útlevél ;
línke G. hamisitott útlevél.
kaswen v.kasfafemen írni.
Katteschonum ('e'1~) ujév.
K audemmakk ener a kora
reggeli órákban főleg szállodákba betörő tolvaj.
Katzoff v. Kazuf v. Katz ef
mészáros.
K e/i szerszám.
Ken igen.
Keso ff v. Kisof ezüst ; K. malochner ezüstmives.
Kihlo zsidók lakta város.
Kier v. Kyr úr, főleg összetételben : Amtskehr tiszttartó, Oberkehr kormányzó,
Schöppekehr bírósági elnök
stb. ; alklamasint nem egyéb
mint a 16. század óta szokásossá vált kiroh (v. kihr
v. kher) rövidítés a Kaisar
jarum hodo szólásmód jelölésére.
kínjenen venni.
Kinne (pl. Kinnem v. Kienum) tetű.
koden kicsiny, gyermek.
koffscher szabad ; k. kommen a börtönből megszabadulni.
Kohel a tolvajok gyülekezete.
Kohl hang; K. machen v.
reíssen vlmit szinleg elkövetni, hogy ezáltal helyzetén

könnyítsen ; oly rabról pl. a
ki magát a börtö11ben szinleg felakasztotta, de még idejében észrevették,
azt
mondják:" er hat a K. gerissen."
Kohm fal.
Rone vevő.
Ko nchovírn csillagok.
K ooch v. Koog (IJ1.:;,) betörő
szerszám.
Koozen gazdag ember.
koscher nem gyanus, hű,
megbizható ; sich kaschern a
lopott holmit vizsgálat előtt
elrejteni.
Kriee y. Krio ruhán ejtett
szakitás haláleset alkalmából ; átvitt értelemben : eine
K. schneiden pórul járni j K.
über jemand pereat !
Lakiach belaile éjjeli lopás.
lamet harminc.
lameile fenn.
Lampen kém, őrködő, továbbá minden gátló körül-nény a lopás elkövetésekor;
e szó eredetileg "lamdon"
,~~ J volt és a lopást meghiusitó okos, éber személyt
jelentette j L. bekommen a
gátló körülményről idejében
értesülni; L. machen v. reissen elárulni ; haushohe L.
haben a rendőrség kutatása.
lajenen v. lajumen olvasni.
Latigener tolvaj ; lattschenen v. lakeachenv.lackechen
lopni.

(

law v. lau nem.
Leff sziv, bátorság j wo kein
L. ist, ist Pech ha a tolvajnak nincs bátorsága, pórul
jár j be L. tof szives - örömest.
Legum v Leehum v. Lehem
v. Leham v. lehm kenyér;
Legumschieber v. Lehmer
pék.
Leile éjszaka j LeHeganger
éjjeli tolvaj j Léilesr.hien v.
Leileschmier éjjeli őr.
lematto lent, részeg; lemattoschieber pinczetolvaj.
lerof elég.
leschem ért ; um l. schamaiim az istenért !
Lewaye temetés j lewaige tun
tolong ani.
Lieche titkos ut.
Jolohne v. aussen (:il!il' )law
hagyd abba ! ne tedd ~eg!
Loweneschurich v. Lowene
q~~) Schurch (:'ij~np ; vászonárú.
Machilo bocsánat.
Machulten vő.
Maijim kikötő : majemen utazás a Rajnán.
Mackes verés ; mackenen
verni, lopni ; M. marclesz
iszonyú verés.
Malach hamaves a halál
angyala.
Malbisch ruha.
Malches birodalom, koronázott fő ; M. jowen az orosz
czár, M. zadoff franczia ki-
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r ál y.
maluchen v. melochnen dolgozni j Maloche _ Bajis
fegyház .
mamsen szidni.
marachum'kegyes.
Maremokum hamis alibi:
Margoleaus gyöngy.
ma schue mi külömbség ?
Maschke zálog.
Maschores v. Meschores hivatali szolga, szolga.
masel tof sok szerencse.
Massernatlen betöréses lopás, összefügg a Nt!'..l venni
és 1l'1~ adni igékkel, tehát
osztozkodás ; einen M. stehen haben tervezett betörés·
zierlichP. M. betörés, ha ~
kifosztandó alszik.
Masser áruló ; massem, vermassern elárulni; Messire árulás.
maliberen v. medabern beszélni.
Matzeponum himlőhelyes arc.
Mattone ajándék, M. nasseneu ajándékot adni.
maude beismerő.
Maure v. Mohr félelem.
Mauschef zsidó j mauscheln
csalni, hamisan kártyázni.
meat kevés.
mechaje sein táplálni, fenntartani.
Mechane sein örülni.
Medinne v Martine v. Mattine ország, vidék ; blaue M.
Poroszország,
weisse M.
T

236

A

héber tolvajnyelv elemei

Szászország, grüne l\1. Csehország, schwarze l\1 Lengyelország j auf der l\1. gehen lopás céljából vándorolni j .Medínne specht ("Specht''
tolvajnyelven erdész) csendőr.

mefajisch sein megsérteni.
Mejs száz.
Melach só.
Meilach király.
Melommef tanító.
merages sein boszantani.
meramme sein (,'i~"')) megcsalni.
Merchecz (rt'T1} v. .Mergocz
fehérnemű, bírósági bizonyitás j .Merheczer Diebe v.
Mergeczer fehérnemű tolvaj;
eine M. haben vlki ellen sok
terhelél bizonyiték van.
mescbugge bolond, részeg.
mezaer sein elszomoritani.
mioalophim 100,000.
Mischpef v. Mischpot itélet,
vizsgálat, Mischpetkaszvener
bírósági írnok.
Mischpoke v. Muschpoke v.
Mischbage család, tolvajbanda.
Mitte ágy.
mocher holnap.
Mokum hely, város ; M.
Beis Berlin, M dollet Drezda, M. Hey Hannover, gran-
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dig v. godel M. Hei Hamburg, M. Jeik Bréma, M.
Kuf Kassel, l\1. Lamet Lipcse, M. Pey a Majna melleti Frankfurt, M. R ens Regensburg, M. Schin Stuttgart
l\1. Zaddik v. csak Z. Köln'
Grossmokum Boroszló.
'
Moos pénz, szárm. a chald
N~t? (obolus, nummulus}, ez
meg "- b 3 ber ,,))T~ (kövecske}
szóbóJ.l}
Naches öröm; Nachesruach
nagy élvezet.
Nachosehím pénztekercs.
Nelere
vétek.
Ne/um (~)l)} czipő; Nelumsmalocher v. Nehlimar czipész.
Nemone vallás · toflemone
kath. vallású. '
Nephes test.
Neres v. Neir fény.
nischbenen esküdni.
M'ffes börtön.
Nivehlo dög, kópé, gonosz
ember.
Oger (n~} testvér.
Ohef barát; 0. Isroel zsidóbarát
Ohlen v. Ohlem világ ; olmusch életfogytiglan.
Ol! egy.
Onschemer v. Onschener
emberek.

. l) Ismeretes e ném.et közmondás: Moses und die Propheten haben
pen z felett rendelkezn~, ahol M o se s szójátékból
t 1
helyett áll. Viszont ebben a közmondásban J·emand aM ro we sdch . M o o sr
•
M
"
oses
un d1e Prope ten l eh ren a oses szó nem egyéb mint a latin morcs.

=

Ores bőr.
osser til os.
Pee v. Pay száj.
Peritz betörő.
peikern v. paikern v. pegern
meghalni.
Pischenpeh kifogás kulcslyuk; schofel P. rossz kifogás.
Pischtim vászon ; Beged p.
vászonkendő.

Pleite v. Plehto menekülés ;
Pl. malochnen csődbe jutni ;
Pleitegeier hamis bukás.
Ponum v. Ponírn arcz; kein
P. und kei Zuhre haben nem
jól fest ; ins P. steilen szembesiteni; jemandern ins P.
pfeifen terhelő vallomást vlki
ellen tenni, ha az jelen van.
poter szabad ; p. werden
megszabadulni valamitől ; p.
roachen megszökni (a börtönből) ; p. kommen szabadon bocsáttatni.
pschito természetes, magától
értetődő.

Raue pásztor ; roinen v. ronen nézni.
Rauf v. Rophii. orvos ; Rephuo orvosság.
Rebach v. Reibach v. Rewich nyereség, rablás, R.
macben beszedett pénzt elsikkasztani, nagy kereset.
Rebbemosche v. Rebmosche
v. Remosche betöréseknél
használt nagy vasrúd: a
Mózesről frivol módon vett
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elnevezés az erő és fenség
k:fejezése. Hasonló értelemben használatos a Rebtauweie v. Rebbe Toweie, azaz
Tobias rabbi kifejezés is, némelyek szerint II. Krónikák
17, 8. vagy Nehemías 13,
5- 8. alapján.
Reckel láb.
Rezieche v. Reziege rablógyilkosság ; Rozeach gyilkos.
Rzoier Siirfner gyujtogató.
Rosch fej.
Roof: éhség ; roofíg éhes.
Sachirus jutalom bér.
Sachem v. Zacken v. Zackum kés ; Z. melochen késsel megszúrni,
sarchen bűzleni, füstölni;
Sarcher v. Sarcherstock
pipa.
Szassaras közvetitési díj ;
Sasser lopott holmik vásárlója ; sassem kikémlení.
sarfenen gyujtogatni ; Sarfener gyujtogató, Serf tűz ;
Soroff (t. k. Jajin sorof) pálinka ; Srepho tűzvész.
SchCicker v. Sebeiker v.
Schkoruru hazugság.
Schaddren házassági lközvetitő ; Schadchente kerítőnő ;
Sch;ddach házasság.
Schammes v. Schommes bírósági szolga, hímvessző.
Scharcheles v. Schalscheles
láncz .
schaulen kérdezni.
Schaute v. Schaude v. Seho-
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te bolond, egyűgyú.
Sclla zmaz egy tolvajbanda
feje.
S cllechune szomszédság.
Scllefuah v. Schevua eskü.
Scileges v. Schecks v. Schitz
legény.
Scfleinlattc!zener nappali tolvaj.
Schelek hó.
Sdzem név, hir ; linker Sch.
álnév.
S dzemen v. Schomen olaj.
Sdzemis v. Schemes nap.
S dzemir őrség.
S dzett ördög.
sdzicker részeg, schikkern inni, beschikkernlerészegiteni i
Schickures részegség.
Sdziksr vándoruton lévő aszszony; Schicksei felnőtt leány.

sdzibes idza[dtenen megszökni.
Sdtindollet csendőr; e szó
nem egyéb, mint a német
Sdzandarm két szótagjának
héber kezdőbetűi.
Sdzinügelsbais v. Schinnagel
fegyház ; e kifejezés a rotwelsch Sdzinagole targoncza
(német Schubkarren) származéka, a hol a Schin a
Scitub szó röviditése, a go/e
pedig a héber Agole (L fenn !)
Szószer\nt tehát oly házat
jelent, a hol a fegyenczek
targoncai
munkálatokra
kényszerittetnek.lnnen szár-

maznak továbbá a schinage/n v. schinnageln v. schenigeln igék, a melyeknek
általánosságban .,dolgozni"
az értelmük.
Schinpelommet rossz j e szó
a héber sdiofel rövidítése,
amennyiben csupán mássalhangzói vannak feltüntetve
(Schín. Pe, Lommet.)
schiwe v. schiwes fogságban
levő.

Schlamassel szerencsétlenség;
sch. sein bezárva lenni.
Schlemihl ügyetlen, szerencsétlen.
Schliach követ.
Schmadde
keresztelés
schmaddern keresztelni ; er
ist geschmaddert (képletesen)
megjavutl, azaz nem lop többé.
sch maien hallani : Schmaj es
oh jaj ! Schmaj Isroel Jaj
neked zsidó! Schmeisz Isten.
Schmiere v. Schernire rendörség ; Sch. stehen a lopás alkalmából őrt állani.
Schmul zsidó : Schmulchen
zsidó fiú.
schrriueen beszélni.
Schoberbarthel v. Sebaberbarthel betörö vas ('T. "'1~ és
,:1'1.:.! összetétele.)
.'
Schoch v. Schoh v. Schih óra.
sdzodzern inni ; Schocherbett
korcsma.
schocher v. sehoger fekete ;
Schochermajum v. Sockelme-
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um kávé; schohger leagem
Jekete kenyér.
Sehoehet metsző.
schofel megviselt, szegény ;
Schofelbajis fegyház.
Schohfet biró.
Sehoiam leehem Isten hozott !
Schomme (:-Ttf~~) élek.
Schone v. Sehonum év; Sehonergeritt országos vásár.
Schorge v. Schore v. Schorrern
ökör ; Sch - bossert ökörhús.
Schuldzer v. Schuichem asz
taL

Schurich ("'11J~) portéka j Socher v. Zocher v. Söger kereskedő.

Schuwe v. Tschuwe felelet.
Schwüche korcsma; Schwaeber korcsmáros ; schwachen
inni ; Schwachbruder Saufbruder ; Schwachert kút. Ezek mind a héber 'i!IW
szárT ••
mazékai és valószinüleg az
alkohol gyengítő (schwachen)
hatásánál fogva népetimológia szüleményei.
schwuh hét.
Sechel v. Segge! v. Süchel
ész.
Sekohne veszedelem.
sela kész.
Serike hazugság, csalás.
Sikken öreg.
Simen jeL
Sinne v. Sino gyűlölet.
Sippern számlálni.
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Sliche vallomás; Slichner áruló.
Sode mező.
Sodon ördög.
Sohne ellenség ; S. - Isroel
zsidógyűlölő.

Sof v. Soff arany. forint ; S.
- maluchner aranymives.
sojn hét.
Sonof fark, bolond.
Stiko csend, hallgatás.
Suhdo lakoma.
Sulm v. Solm létra.
Sus v. Zosse v. Zusem ló :
SushandJer v. Zoskenhandler
v. Susgannew lótolvaj.
Swiwo környék.
Tarnechol v. Dannegaul tyúk.
Taube (a héber :l1'!Ci) szerencse; Tauben haben szerencsében lenni.
Tauwesawone drágakő.
Tchilles este, mielött a hold
világitani kezd; T.- v. Tillis
- v, Cherillesganger tolvaj,
a ki alkonyatkor lop.
Tephilo ima j tiphlo templom.
Tfieze börtön; to fis nehmen
bezárni ; tofis kommen bezáratni.
Tmnef sár, értéktelen holmi;
t. sein elfogatni.
treefe v. treife tisztátlan, bizonytalan ; tr. Sore lopott
holmi.
·
verjaschwien elzálogositaní.
Verschmeí kihallgatás.
Viefrach menekűlés ; V. ma-
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lochnen megszökni.
wajiwadz madzen mcnckülni
woof hat.
Weissmass ezüstpénz.
Zadekim rendőrség.
Zaires haj.
Zeifer könyv.

Losoncz.

Zom pásztor.
Zonn juh í Z. - gannew juhtolvaj.
Zóof v. Sof vég.
Zores csőcselék
Zoro szerencsétlenség.
Zullre kép, alak.
Dr. Barta Mór .

A RÉGI MAGY ARORSZAG ZSIDÓSAGA
[Folytatás]

A század közepén mínden hét hétfőjétől péntekéig Sopronban vannak, míg 1790-ben két zsidó megveti a láb ilt a városban s a helytartótanács nem engedi kiűzni. Ép ilyen magas
pártfogás alatt telepedett le az első pécsi zsidó: Fuchs Saul
szabó. Nem bírt megélni Pakson, tehát szerencsét próbált
a Pécs mellettí Üszögön, mert Pécsre nem engedte volna
a tanács. II József idejében a városi főnöknek paplantakarókra volt szüksége s hogy ne kelljen a szahónak időt vesztegetni az ide-oda menéssel, letelepitette. 1l A bányavárosok
közelében való tartózkodást már III Károly fejvesztés terhe
alatt megtíltja. 'l 1729-ben e tilalom alá vonja a városoknak 7 médöldnyire eső kerületét is. 3) Mária Terézia 1748ban megerősíti apja rendeleteit, 4 ) sőt 1753-ban Nógrádból kiűzi őket. Rendeletét a nógrádi hatóság nem hajtotta
végre, mert a földesurak nem engedték. A zsidók pedig
folyamodnak az iránt, hogy ne akadályozzák meg őket a
Losonczon való kereskedés lehetőségétől, mert míért lakoljanak ők a jövevény zsidók miatt "mely sok tsinokat cselekesznek". A királynő visszavonja a Nógrádból való kiű
zetés rendeletét, de a bányavárosokba még vásár idejében sem tehette be zsidó a lábát, 5) épugy mint a határőrvidék el volt zárva előlük még 1807-ben 1 ) s még 1815ben csak vásárra kaphatott utlevelet valaki Ausztriába, 7)
de Steíerországba és Karintiába még ebben az esetben
sem 8 ). II József halála után az országgyűlés fenntartotta a bányavárosok előjogát Erről az egykorú író, Kereszturi József igy emlékszik meg gunyosan "Az Ábrahám
maradéki is várják közöttünk békességben Messiásokat és
azokn<lk sebeibe is szabad legyen tölteni olajat és bort a Nagy1 ) Vértes József, Kétszáz esztendö (Székes-Fehérvár 1910}
147 l,
Zipser, Ben Chananja VII, 409, Biharmegye monografiája 567 l. Pollák i,
m. 365 l, Magyar Zs. Almanach 1911 évf. 258.
') Ka . I. 155 l. ') U. a. !7 l. ') U. a. II. 156 l •) Sz. XV. 13i
") Ka. Ill. 303 l. 7 ) U. a 304 l. 8) U. a . 303 l.
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szombati Szamaritanusnak, tsak aranyos V árosainkba ne
mennyenek, hogy környíilmetélkedésnek törvényeik alá a
Körmöczi aranyainkat is ne vessék. '• 1) 1791-ben a bányavárosok bejelentik, hogy közelükbe merészkednek, a mitöl
pedig a közerkölcsöket féltik s en.:ek következtében el is
rendeltetik, hogy aranyat és ezüstöt csupán állami hivataloknak adhatnak el. ~) Nagy Hontruegye verselő földrajzirója pedig nem épen ékes hexameterekben elmondja, hogy
vannak a zsidók között bátor ifjak, kik a tilos területekre
merészkednek. 3) Azt is megtudjuk egy rendeletböl, hogy
sok batyus zsidó (Binkeljuden) Magyarországból Bécsbe
megy grógykezeltetés ürügye alatt s ott kereskedik, a mi
a legszigorubban eltiltatik, épugy mint az, hogy osztrák
zsidók magyarországi vásárokon kirakadhassanak 4 ) • Az
országgyüléshez még 1807-ben azt a kérést intézik, hogy a
zsidó kucsébereket tiltsa el a foglalkozásuktól, mert a játékszenvedélyt szitják 5) és 1794-ben külön rendeletben
eltíltatik nekik a vásárokon játszani szokott "biribits' rendezése 6).

s Nagyváradon három esztendeig bérlő volt, ahonnan ezután megszökött. 1 ) Ugyanilyen kaliberű ember volt Salamon Jakab, a ki "Pozsonyi Zsidók módjára beretváltatván Orczáját ... tiszta Magyar beszédű, jó Németh .. · ·
ezelőtt Kecskeméten lakott, azután Apostagon, Tétényben,
6 Budán helyet nem kaphatván, ment Vörösvárra, a hol
a környéken a bort hitelbe vásároita s 1774-ben 931 frt
hagyva maga után eltünt". 2 ) 1789-ben hozták a lapok
Oesterreicher Mózes csődjét 3), ki 1781-ben nég nagy
terveket forgatott agyában és a Dunán rendes hajójáratot
akart indítani. 4 )
Előfordult ugyan az eset, hogy Magyarországból vándoroltak Ausztriába, de tekintettel arra, hogy Ausztriának
zsidóiakta vidékein a tulzsufoltság, a hatóságok üldözése
és az általános szegénység következtében még nehezebb
volt az életfenntartás, állandó a bevándorlási folyamat
Magyarország felé. A zsidórendeletek egy tetemes része
ezt az áramlatot -akarja feltartóztatni. 1691-ben Máramaros megye, miután egy évvel előbb kiüzte öket papiron,
eltiltja nekik az idegen zsidó befogadását 100 forint büntetés terhe alatt. 5 ) 1715-ben rendelet megv a m~gvékhez,
hogy ne engedjék meg bevándorlásukat, hogy "O Felsége
igaz hitű lakosait ki ne szipolyozzák", a régen letelepedetteket pedig írják össze abból a szempontból, hogy mennyí
adót fizetnek. 6 ) Száz évvel későbben a helytartótanács
egy 8 pontból álló szabályzatot készit a bevándorlók ellen, melyben az is foglaltatik, hogy kiutasításnak teszi ki
magát az, a ki idegenből jövő hittestvérét házába fogadja. 7 }
Pozsony hatósága kezére jár a zsidóknak az idegenek letelepedésének megakadályozásában és ebből a célból a várost négy kerületre osztja, hogy a bevándorlásnak
utját lehessen állani. 8 ) Ugyancsak Pozsonymegye tiltja el

. .

A bizonytalan megélhetési viszonyok miatt a szélhámosság meg volt könnyítve. 1775-ben Jakab Dávid megszökik N agyváradról tetemes adósság csinálás után. A
körözö levélben egész életrajza van megírva. Duklára való, azután talmudi tanulmányok céljából (pro Studiis Judaicis) Pozsonyba ment, a hol elvette Mózes rabbi(?) leányát
1

Második Leopold Elenterinek egy
)
szerint (Pozsony 1790).

magyar

Prophetának látása

') Circulare 8318. A zsidók jövetele miatt .,cl<:nculariae negociati,' nes, ad.1lterationesque juste praemetui possint" miért is .,ne aurum et argentum aliis, quam concernantibus Caesares Regiis Officiis Montanis administrent, neque absque scitu et Testimonialibus eorum cuiquam vendere
praesumao t".
') Topographia ... per Martinum Bekeháza 7 l.
Attamen Hebraeus procui hinc migrare jubetur
Per patria• leges integrum non erit illi
Visere montanas par· es, tamen esse feruntur
lmberbes, primaque freti qui forte juventa
Ommía vestigent oculis, lustrentque fodínas ... ,
') 17% évi 19362 sz. rendelet.
' ] Acta Comiliarum 1807. 303 1.
•J Ka, lll. 299 1.
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Körözö levél 1775 böl.
Körözö levél 1774 böl (2698 sz).
Ungarische Staats u. Gelehrte Nachrichten 1789 évf. 36 sz.
J . M J. T. Évkönyv 1905. 212.
K. O. III. 312 l. és 202 l.
Sz. Il. 203 l.
Sz. VII. 508 l.

' ) K. O. IV. 860, l.
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a baziniaknak az idegen zsidók befogadását és n agyobb
nyomaték kedvéért elrendeli, hogy rendeletét a földe _
uraknak is kihirdessék 1 ). A szombathelyi polgárt, a ~·
bevándorló zsidónak szállást adott, 4 forint vénzbirság fe~
nyegette 1788-ban a) és a székesfehérvárit 12 forint elengedhetetlen büntetés 3) . Helytartótaná csi rendeletek
1806-ban, 1819-ben, 1829-ben akarj ák e k érdést szabályozni, de az ép annyit h asznált, mint a mikor Szeged a század elején rend eletet bocsát ki az ellen, hogy "Jövevény
Zsidók .... b észivodnak" 4). Beregrnegye a vereckei szoros mellett szalgálatot telj esítő pénz ügyőröknek (tricesimator) megparancsolja, hogy határrendő ri szalgálatot végez·
zenek 6 ). 1807-ben a sátoraljaujhelyi főszolgabiró 83 zsidó
családfőt utasit ki a járásából és 1813-ban ki akarják Zemplénb ől utasitani az összes 1790 óta letelepedett zsidókat 6 ).
1832-ben a szerenesi zsidó főbíró megelőzte a korát,
mert ő sem azonosítja magát - comme ehez nous - a bevándorló zsidókkal, hanem kiüzetésüket kéri 7 ).
Hogy a zsidók ipari pályára is törekszenek, a menynyire a viszonyok megengedik, hogy gyárakat ~lapitanak,
hogy a kis bérlő a ~azdasági anyagcsere elősegítésénél
nagy szerepet játszik - mindezt nem veszik észre a céhek, hanem csupán a házaló zsidót látják s őt tűntetik fel
a magyar kereskedelem kerékkötőjének 1791-ben a pesti
kereskedelmi céh az egész országra terjedő mozgalmat indit az országgyűlésnek a zsidók kereskedelmére vonatkozó
határozatai ellen s küldöttséget küldenek Bécsbe. A gyülölet izzó hangján vannak megirva a pozsonyi, pesti, óbudai
4-ereskedelmi testületeknek az 1802. íki országgyűléshez
benyujtott vélemény-adásai 8 ). Legdühösebb a pozsonyi céh.
Nem átal ja kijelenteni, hogy a zsidók sokkal ártalmasabbak a
gazdasagi életre, mint a cigányok. Semmiféle állampolgári

u. o. 849 l.
'l U. o. V. 2 r, 580 l.
1
) u. o . 523 l.
'l Sz. ll. 659, Löw-Kulinyi i. m. 4. l.
•) K. O. II l r. 506 l.
6
l Sz. XXII. 1081. Goldberger Adalékok, Zemplén vm történeté hez. XVII.
7) Adalékok VI. 258 l.
") Vértea, i m. 139. l. Merkantilísche Bemerkungen in BezuJl auf das
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l
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kötelezettséggel megterhelve nincsenek, az a kevés adó nem
számit s igy az állam mintegy szabadalrnat ad nekik, hogy
a nép piócái legyenek 1). Ép ilyen irigylésreméltónak találja helyzetüket Pozsony geografusa 1779-ben "sie sind so
glücklich, wie schon der berühmte Bel angemerket, class
mahn ihnen sogar das Geld bis in die Hauser nachtragt und
sich von ihnen bedienen lasst" 2) A pesH és a budai kereskedők sürgetik a zsidók jogainak megszoritását és más
foglalkozás-ágakra akarják szoritani öket. De Pestrnegye
már 1790-ben mindennemű ilyen törekvést mint igazságta·
lant elutasít az országgyűlési követének adott utasitásában. 3) A céhek hangsulyozzák, hogy az ő szolid üzleti
elveiket nem szabad összetéveszteni a zsidókévaL Ilyen
felfogás hozta létre az olyan rendeleteket, melyekben eltiltatnak a lőporral, fegyverekkel, rézpénzzel való kereskedéstől s ez inditotta öket arra, hogy 1830-ban kűlön kereskedelmi egyesületet létesítsenek József nádor ajánlatára. Hogy milyen volt a polgároknak a véleményük erről,
mutatják az "eszmék", melyeket a pesti kereskedelmi testület termelt 1829-ben s közölt a testvéregyesületekkel. A
testűlet elismeri, hogy a zsidók között tisztességes emberek is vannak, de a legtöbbje olyan, hogy nem érdemli
meg az ember nevet s mégis szükség van rájuk, mert
olyannal is kereskednek, a mivel foglalkozni a keresztény
ember méltóságán alulinak tartaná. A zsidó házalók csalnak
s orgazdáskodnak, a kisebb kereskedők elhitetik a vevők
kel, hogy kisebbek az igényeik, tehát olcsóbban adhatják.
A nagykereskedők csalárd uton jutnak vagyonhoz. A gyárakat a zsidók teszik tönkre, a parasztot is, mert a nyersterményeket olcsón megveszik Ez ellen azt ajánlják,
hogy ne házalhassanak borral, dohánnyal ne kereskedjenek, a városokban ingatlant ne szerezhessenek s ha a korszellem csábításának" nem tudnának a városok ell~~tállni,
csak a müvelt zsidóknak adjanak erre engedélyt, de polgáriság nélkül.')
Königreich Ungarn (Pr~ssburg 1802).
1
) u. o. 71 l.
1
königi. ung . . . . . Krönungstadt
) Beschreibung der
(Pozsony 1779) I. 137 l.
1
) Marcali, Az 1790-91 iki országgyűlés I. 201 I·
') Vértes, l. m,
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Irodalom

IRODALOM.
AZ UJ HÉBER KÖLTÉSZET

(Patai József, Héber költők. Il. kötet, Budapest 1912.
Kiadja az IMIT. Ára 5 korona).
Patai József héber Anthologiája, melyből az első kötet két év előtt jelent meg, a czimben jelzett kötettel teljes lett és benne a magyar olvasó közönség oly müvet bir,
a milyen tudtunkkal más irodalomban eddigelé nincs. Miről Kecskeméti Ármin ugyancsak az Izr. Ma$yar Irodalmi
Társulat által kiadott "Zsidó irodalom története" második
kötete végén vázlatosan, mintegy csak a teljesség kedvéért
emlékezett meg, az a jelen műben terjedelménél és a fordító bevezető tanulmányának kijelentéseinél fogva mint a
héber költészet főtartalma, magva és gyöngye jelenik meg.
Ebben a költészetben is, amely az 1784- ben megindult
"Measszéf" ez. szépirodalmi folyóírattal indul meg, Patai
szerínt az ígazi tulajdonképen csak a legeslegujabb Bíalik, Cserníchovszky és Steinberg mellett legfeljebb még
Jehúda Gordon, a ki 1891-ben halt meg, jöhet számba,
mig Perez csak novellák és drámák terén nagy költő (232.
lap). Az itt röviden vázolt pont az, melyre nézve Patai,
a kinek műfordítóí fényes képességeit és a :z;sidó irodalom
körül egyébb érdemeit teljes mértékben méltányoljuk, nézetünk szerint tulzásba esik. Az uj héber költészet talán
még nem kulminál, mínden esetre hiányzik még a nevezett költöknél az idők próbaköve. A tanulmány a héber
költészetröl, a mely az átültetéseket megelőzi, egyébiránt
találó. Röviden és élesen vannak az irányok és egyének
iellemezve. Itt is csupán egy pont az, melyre nézve szerző
ítéletét nem fogadhatjuk el egészen. Ez a Measszéf-körről
mondott megsemmisítő itélet. A történelmi igazság az, hogy
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a németek küszöbölték ki a héber stílus középkori zagyvaságát, rabbinikus tudós elméskedését és izléstelenségét.
Az egyszerű gondolkozást a német aufklaristák helyezték
vissza ősi jo~aiba és ők civilizálták az orosz-lengyel zsidókat, kik most száz év után leszólják mestereíket, az
előttük egyébként is ellenszenves "dátsot". Ez az antipátia a nemzetiségi gyűlölködés maradványa és nemcsak a
költészet, hahern a német zsidóság más tekintetben való
megítéléséből is teljesen kiküszöbölendő. Már a jó ízlés azt
kivánja, hogy a zsidó szótárból a "dáts" épugy eltünjék,
mint a "pollák". Ennek az ideje lejárt. Ezt nem Patai könyve ellen, hahern csak könyvének bemutatása alkalmából
mondjuk.
Ez is, valamint az előbbi észrevétel csupán alkalmi
megjegyzés és semmikép sem érinti Patai munkájának lényegét, mert műforditásaínak értéke teljesen független az
érintett írodalomtörténeti ítélettől. Összesen 36 költő szólal meg, kik közül a régibbek német, holland, osztrák és
olasz területen éltek, utánuk következnek a magyarok,
lengyelek és oroszok. Érdekes jelenség, hogy a nyugaton
még csupán az olaszok pengetik még néha a héber lantot.
Ha a két jelenkori fiatal héber poétától, Bolgár Mózes és
Kova AlberttőP) eltekintünk, csupán két magyar költő
volt : Lewisohn Salamon (1789-1822) és Eaeher Simon
(1823-1892). Még csak Bergel József említhető, ki ugyan
Prossnítzban született, de Magyarországon élt. Az általános
kultura hazánkban a zsidókat nem érte volt el, tehát héber kultura sem keletkezhetett. A zsidó tudós a talmudis
musban merűlt ki. Lewisohn is csak itt született, de külföldön művelődött.
Patai átültetései, melyekben folyóiratunk olvasói is
számos ízben gyönyörködtek, nem szarulnak külön dicséretre. Legtöbb elődjével szemben első sorban az az elő
nye, hogy híven tükrözteti a héber eredeti szellemét Joggal mondja ezt magáról a fordító, ha nem is ezekkel a
szavakkal. E hűség mellett nem érezni, hogy e költemények fordítások, eredetieknek is bevainának Minden könynyen pereg.
1
)

Feuerstein A, kinek !>éber Verskötetéről alább sz6lunk.
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A részletekre nézve megjegyezhetö, hogy az olasz
Sámuel Romanellit egy kis hely megillette volna és hogy
S. D. Luzatto nem volt a páduai szeminárium igazgatója
(122. lap). - 30. L "Letteris (1775- 1804)" helyett olv.
1804- 1875, mint a 140 L helyesen áll.
Patai e verskötete a magyar olvasó közönség előtt
uj világot tár fel, melyért öt is, valamint az Izr. Magyar
Irodalmi Társulatot, a mely kiadta és több ezer kézbe
juttatta, igaz köszönet illeti meg.

B udapest

B. L.

FEUERSTE IN A. HÉBER VERSEL

Feuerstein Albert, héber folyóiratunk munkatársa, a
rabbiképző volt növendék e i'lilttl1'~~ 111)':1~ '1'ttlt: czim alatt
kiadt a héber verseinek első füzetét {Budapest 1912), a
mely kereken 100 verset tartalmaz. A magyarországi czionista szervezet adta ki, de a czión szó talán elő sem fordul benne. Ez nem gáncs, mert a versek azért igaz zsidó
érzésről tanuskodnak és a zsidó nép szellemét lehelik,
ott is, hol a jelen fonákságait ostorozza. Talán nem tévedünk, ha a forma és némi homály alapján azt mondjuk,
hogy F. olyan héber Ady. Bizvást remélhető, hogy a fiatal
szerző mind tartalom, mind nyelvkezelés tekintetében még
tökéletesedni fog. Igen szép reményekre jogosító kezde L Igazitani való nyilt sajtóhibákon kivül is elég akad.
Ezeket példányunkon megjelöltük, de itt közölni fölöslegesnek tartjuk A könyv kapható szerzönél és Schlesinger
József könyvkereskedőnél (Budapest, Király-utca 1). A
legmelegebben ajánljuk a héber költészet barátainak figyelmébe. Ára 3 korona.

VEGYES.
Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett : Perles F.,
Jüdische Skizzen. Leípzig 1912( Gusfav Enge l kiadása). Funk S., Talmudproben, Leipzzg 1912 (Sammlung Göschen
583 .szám ).- Müller N., Die jüdische Katakorube a~ Maoteverde zu Rom. Mit 12 Abbildungen, Leipzig 1912, Gustav
Fo ck , 5 márka, kötve 6 márka (Schriften der G. z. F . d.
W . d. Judentums). - Qzar Yisrael (ed. Eisenstein, Newyork
165 East Brodway) ~IL k őtet (héber Encyclopedia, ára
15 korona). - Endrez G., A papyruszak világábóL Losoncz
1912 (ára 60 fill.), - Grünwald J., Maimúni philosophiájának viszonya a mútaúlitakalámhoz, Budapest 1912 (dissz)
- Guttman S ., Széder Elijáhu Rabba . .. vezutta, Vácz
1912. (bp. dissz.). - Kis Ch . H. , Gáoni responsumok, Budapest 1912 (dissz). - Goldziher J., Az iszlám ujabb alaFeuerstein
kulásai (ford. Molnár E.), Budapest. 1912. A ., Héber-versek, Budapest 1912 (héber nyelven).
Dr. Schnitzer A.rmin, komáromi főrabbi és az úrsz.
Rabbiegyesület elnöke, junius 23 án ünnepelte papi műkö
désének félszázados jubileumát. A nagy érdemű férfiut, kitünö munkatársunkat e nagy alkalomból szivb ől üdvözöljük. Eletét és működését a "Magyar Izrael" juniusi füzete
részletesen ismertette, illetve méltatta, melyre olvasóink
figyeimét felhivjuk
Dr. Perls Armin beszédeinek IV kötetét adja ki,
melynek előfizetési ára 5 kor. czim: Pers A. főrabbi Pécs.
A budapesti falasa-bizottság felhívása. Abessziniában élő hittestvéreink, a Falasák támogatására Flóreneben müködő Pro Falasa-bizottság üdvös kezdeményezései
elől nem zárkózhatik ·el a magyar zsidóság, mely megpróbáltatásoknak kitett hitttestvéreinkkel szemben mindig kész
volt szolidaritását áldozatkészségével híven tanusítani.
E meggyőződés vezet bennünket, midőn magyar zsidó hittestvéreinket fölhivjuk, hogy kivegyék részüket abból a wunkából, mely zsidó iskolák alapitása által törekszík • Falasákaf szent vallásunk és az emberi művelődés
bővebb áldásaiban részesitenz.
A tagsági díj évi 4 K. Pártoló tagok azok, kik a rendes tagsági díjnak legalább a kétszeresét fizetik. Kérjük
nemes és buzgó hitfeleinket, ezen zsidó vallásos kultur-akcióhoz való hozzájárulásukat taggyűjtő-ivükön kijelenteni.
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Vegyes

.
A zsídó sziv eleven ereje : a testvériség érzése legyen
1rányitónk és tanácsadónk!
Budapest, 5672. Szivan havában.
Mezei Mór, elnök
Adler Illés dr., Alapi Béla, Eaeher Vilmos dr., Blau Lajos dr., Id. Class !zor dr., Grauer Vzlm os dr., Guttmann
Mihály dr., H evesi Szmon dr., Kiss Arnold dr., Kohner
Adolf dr. , K ohn ~rnold, Kramer Re:.ső, Munkácsi Bernát
dr, dr. N eumann Armínné, Stiller Mór dr., Szabolcsi Miksa,
Székely F erenc, Venelianer Lajos dr., Winfe1berg Gyula,
Weisz Jakab dr. bizottsági tagok.
Előfizetési felhívás. Jeruzsálemben kitünő szakemberekből es érdemes férfiakból külön bizottság alakult,
hogy a jeruzsálemi talrnudot, a palesztinai amorák nagy alkotását, a tudomány követelményeinek megfelelő alakban
kiadja. A kiadás kritikaí rnódon, kéziratok és egyéb segédeszközök alapján történik, a szöveget Rási rnódjára
rövid, világos kommentár és külön forráskimutatás kiséri.
Hézagpótló rnü, amely a Jerusaimi gazdag forrásait könynyerr hozzáférhetővé teszi. Papiros és betű igen szép. A
már megjelent füzetek rninden várakozást fölülmulnak.
A nagyérdemü vállalkozást, a rabbinikus irodalom becsületbeli ügyét, ajánljuk rabbijaink, tudósaink és rnecenásaink jóákaró figyelmébe.
Eaeher Vilmos dr., Blau Lajos dr., Guttmann Mihály
dr., Hevesi Simon dr .
Előfizetés egy.-egy füzetre 5 korona. Az előfizetési
összegek Eaeher Vilmos dr. igazgató eimére küldendők:
Budapest, VII. kerület Erzsébet-körut 9.
Az IM.IT pályakérdése. A magyar zsidóság társadalmi és kulturális jelentősége és az ellene irányuló áramlatok okai. Pályadíj 500 K. Határidő 1912. szept. 1. A tanulmány adja elő a magyarországi zsidóknak a hazai kultura különböző terein az emancipáció (1867) óta kifejtett
rnunkásságát és rnutasson rá e rnunkásság kapcsán keletkezett ellenséges áramlat kezdetére és fejlődésére. A tanulmány terjedelme 4- 5 nyomtatott ív lehet.
A pályarnunka jeligés levéllel ellátva és idegen kézzel irva az Imít elnökéhez, báró Hatvany József urhoz,
(V., Nádor-u. 3.) küldendő.
Rabbiválasztások Dr. Goldberger Izidor (Ujhely).
kitünő rnunkatársunk Tatán, dr. Silberfeld Jakab (Arany srnarót) Békéscsabán főrabbívá választatott
Helyreigazítás. Jelen XXIX. évfolyamunk 2. számában megjelent R Ajzik Kalever czimü czikkben: a 141.
lap 4. sorában alulról 21-ike helyett 11-ike, a 142. lap 3.
sorában alulról erő helyett eső és a 147. lap felső első sorában bolygatott ~elyett polygloil olvasandó és ugyancsak
ezen lapon a (sic 1), nem a szi szi szi szótagok, hanern a
danúlni szó után álljon. -

TUDOMÁNY
A ZSIDÖK TÖRTÉNETE VASMEGYÉBEN.
A. vasmegyei zsidók történetének eleje m
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Dr Bernstein Béla

Zsigmond király engedelyét, hogy "V asmegyeí Kőszeg nevű városukba, Némethonból, Csehországból, vagy a Külföldröl bárhonnan érkező zsidókat befogadni, ott megtelepíteni, tartani és birni, őket vallási és törvényes szakásaikban megőrizni, megadáztatni és fölöttük tetszés szerint
rendelkezni, szabad és korlátlan hatalommal bírjanak. '' 4 )
Majd pedig a stájerországi zsidók kíüzetése után, a XV.
század végén, a közvetlen határos V asmegye egyes községeiben találnak a számüzöttek - a hagyomány szerint uj otthont,!')
Míndamellett zsidó községek létéről csak a XVII. századból van határozott adatunk és pedig Rohonc, meg
Város - Szalonakra nézve. Ez utóbbira vonatkozólag,
sajnos, megint csak hiányosan, mert az utókorra átszármazott kútfőket elpusztította a sors kegyetlensége tüzvész utján.
Igy a kutforrások, melyek a vasmegyei zsidók legkorábbi állapotáról nyujthatnának felvilágosítást, részben
örökre bedugultak, részben azonban rendelkezésünkre állanak, hogy felkutathassuk azokat. Ez okból csak két község változatos sorsáról adhatunk bővebb történetet, a megyének hajdani és mostani legnevezetesebb zsidó községeiről, t. í. a rohonczí és a szombathelyíéről. A megye többi
zsidó községeinek kezdetéről és haladásáról csak rövid
vázlatokat nyujthatunk, ahol nem ritkán a szájhagyományra szorulunk írott kútfők hiányában.
Mídőn pedig e mozaikszerü képet legjobb igyekezetünk szerint összerakjuk, azt hisszük, hogy nemcsak sajátlagos felekezeti, de általános kulturtörténeti szempontból is érdekes feladatot és értékes munkát végzünk. Mert
azok a viszonyok, melyek közölt hazánkban a zsidó községek századokon át éltek és fejlődtek, vagy jobban mondva tengődtek, azok jellemzők nemcsak a zsidók állapotára, de az egyes korszakokra nézve általában. Az a korlátlan rendelkezésmód, mellyel egyes városok, vagy nagy
a csatári kolostornak. Az erről szóló oklevél benn van a bíblíában ; bizonyára egy kesöbbi tulajdonosa íratta bele a saját igazolására. L. Vasvárrnegye. 1893, dec. 31.
') Kohn i. m. 182 l.
•J L. alább Nérnetujvár és Szalanak községeinéL
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urak a maguk zsidaival elbáiltak, jellemző a zsidók iránt
a legujabb korig uralkodó, emberiességet nem igen ismerő
szellemre ; az az uszoraszerü kiaknázás, mely a zsidót
csak adótárgynak tekintette, jellemző a mohácsí vész
után következő szomoru korszakra, de különösen MáriaTerézia korára 6); az a szükkeblű kícsinyesség, mellyel ~
"becsületes" céhek kenyéririgysége a legszűkebb korlátok
közzé szaritotta a zsidókat, jellemző az egész céhrendszerre, mely mindent a saját szabadalmának akart tudni, ami
azután sirját is megásta, érvényt szerezve a szabad kereskedelem elvének.
És mínd e mostoha körűlmények mellett is fejlődtek
a zsidó közsP.gek, megfeleltek vallásfelekezeti és emberbaráti, valamint hazafiui feladataiknak, sőt egyik - másik
kiváló módon haladt a maga kijelölt utján, ami viszont
jellemző a zsidóság szivós kitartására és életrevalóságára.
E történeti tények megvilágítására szolgálnak azok az adatok, melyeket a rendelkezésünkre álló forrásokból meritettünk.
Első sorban állanak azok, melyeket a vasmegyeí levéltár őrzött meg a vasmegyei zsidók történetére vonatkozólag7), másodsorban az egyes városi és hitközségi levéltárak, kiegészítve a nyomtatásban fellelhető adatokkal.
Különös érdekességgel és jelentőséggel birnak azok
az összeírások, melyeket a megye felsőbb utasitás.ra, eleinte nagyobb időközökben, később a XVIII. század második felében, majdnem évről-évre készitett, hogy ezek alapul szalgálhassanak a zsidók megadóztatásának, főleg a
magyar zsidóságra annyira sérelmes türelmi adó kivetésének Ez összeirások adatai annál inkább megbízhatók,
mert a kormány féltve őrzött anyagi érdekét védve, szigo') Az 1760 ápr. 17-iki helytartósági rendelet egyenesen kimondja,
hogy azért kell a zsidóknak meg ~ ng e dni a vásározást, a különféle mesterségek gyakorlását, hogy tudjanak adót fiz e tni. "Es so ll da her auf die J uden, als auf ein Steuer tragendes Volk künftighin gesehen werden." Közölve Ben-Chananja, 1864, 960. l.
7 ) Ahol más forrást meg nem nevezünk, ott mindenkor a vasmegyei
lev éltúrban levő megyei je~yzökönyv e k 1595-töl kezdve és az ugyanott
található "Zsidó Ü!!y" okíratai értendők egész értekezésünk folyamán .
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ruan ügyelt azok pontos elkészítésére és nem ritkán, igy
1771, 1773-ban, visszaküldi Vasmegyenek az összeirásokat
különbözö pótlások eszközlése végett, sőt formularet is
küld az összeiráshoz és körülményesen megállapítja, hogy
mi mindenről kiván felvilágositást. 8 )
Már 1725-ben felszólítja a helytartótanács Vasmegyét
is, hogy írja össze a , zsidókat, de nem találjuk a megyénél nyomát annak, hogy megfelelt volna e követelésnek
Az 1735-ikí rendeletre azonban már 1736, május 11-én
elküldi a megye a kész összeirásokat, amint erről jegyző
könyYe tanuskodik Ekkor V asmegye területén 18 helységben 128 zsidó család él, a legtöbb helyen csak 1- 2 család, a legtöbb Rohoncon: 78.9) 1770-től kezdve, amikormár
Németujvár hiányával is 356 zsidó család volt Vasmegyében, több évi összeirást találunk a megye levéltárában.
Ezek az összeirások mutatják, mily szétszórtan éltek a
zsidók a megye területén, mivelhogy erre kényszeritették
őket a viszonyok Igy pL 1798-ban 457 család lakik 85
helységben, 1813-ban 598 család 91 helységben, 1817-ben
657-90 helyen és 1822-ben 671 család 92 helységben.
Nagyjában ilyen marad az állapot egész a szabadságharc után következő időkig, mert ugyanis a városok
nem nézték jó szemmel a zsidók letelepedését, viszont az
egyes földesurak jó pénzért szivesen tűrték meg a zsidókat birtokuko-n és a falvak népe is barátsággallátott egyegy zsidót maga között,"akire szüksége is volt, mint a kereskedelem közvetitőjére. Mutatják az összeirások azt is,
hogy a zsidók száma nem csak főösszegükben, de az egyes
helységekben is állandó fluctuátioban volt, mert a nehéz
megélhetési viszonyok következtében ide-oda vándoroltak,
szerencsét próbálva itt is, ott is.
' ) 1778-ban uj összeirást kiván a helytartótanács, mert a türelmi
adót ujból emelni akarja, és feljegyezni kivánja a 6. pontban, vajjon miböl él
az illető : an Mercator, Questor, Opifex, et qualis, vel Arendator. ac eujus Beneficiy vel denique Schachterus, Ludi magister Aut alius et qualis
Servitor sive publicus, sive privatus, vel etiam Mendicus aut cujus qualisve ceteraquin conditionis sit?
. ") Az 1736-iki összeirás nincs meg a vasmegyei levéltárban. Ennek,
vala~u~t az 1770-iknek adatait Dr. Büchler Sándor kesühelyi kollega szivessegenek köszönöm.
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Lassan ugyan, de mégis szaporodik a zsidó letelepüszáma a rnegyében; igy pL 1783-ban 402 a zsidó családok főösszege, 1795-ben 440, 1798-ban 457, 1799-ben viszont csak 436, 1809-ben 580, 1813-ban 632, 1817-ben 657,
1822-ban 671, 1831-ben 765 és 1835-ben 760.
A vármegye elég jó indulattal van a zsidók iránt,
nem akarja letelepülésüket meggátolni, sőt amikor Szemhathely városa következetesen visszautasítja az oda lakni
menni akaró zsidókat egész 1840-ig, a vármegye állandóan
védelméb e veszi őket a város ellen és teljesítendőnek tartja kivánságukat,l 0 ) Legfeljebb azt kivánja a rnegye, hogy
a területére jövő kül, vagy belföldi zsidók hiteles okmányokkal igazolják magukat, különben bezáratja őket. Ezért
is átir 1775, junius 22-én a szomszédos Sopronvármegyének, hogy figyelmeztesse az ott lakó zsidókat, ha átjönnek
V asmegyébe, lássák el magukat kellő iratokkaL
Viszont Draskovits Miklós gróf, királyi főajtónálló,
már 1680 április 2-án bebocsátást kér Sopron városától
az ő sárvári zsidai számára, még pedig annál is inkább,
mert az ő ügyében járnak ott. Hasonlóképpen Batthányi
Kristóf gróf Németujvár, Rohonc, Körmend, Borostyánkő,
Szalonak, vasmegyei városok ura 1686, április 7-én levelet
ir Sopron városához, hogy az ő jószágain lakó zsidóknak
ne tiltsa meg a vérosba való bernenetelt, "rnert egyébiránt
az Siclók jobbágy számban lévén bevétetve az országban,
ha k~gyelrnetek őket onnét eltilttya, nékern is okom adatik reá, hogy kegyelmetek emberit jószágomból el til tom" .11)
V asmegye zsidósága tehát az ő uraiban megfelelő védők
re talál, csak a kormány fél attól, hogy nagyon elszaporodnak és ad ki ennek veszélye ellen több rendeletet ;
igy 1820, április 28-án is érkezik ily rendelet a megyéhez,
mire nézve az május 31-ilü ülésében elhatározza, hogy
azt magyar és német nyelven kinyomatja. További nyomát azonban nem találjuk
De végre enged a rnegye a felsőbb oktatásnak és
lők

l

10 )

11

213 l.

)

L. alább Szombathely községe történeténéL
Dr, Pollák Miksa, A zsidók története Sopronban, Budapest 1896,
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1828-ban több napon át tartott gyűlésén terjedelmes
"Rendszabásokat" állit össze, "a zsidók veszedelmes Koborlásának, és helytelen megszaporodásának meggátlása
iránt." Ezek a rendszahások megállapítják, hogy ahollegalább 20 zsidó lakik, ott zsidó birót válasszanak, akinek
kötelessége az ott lakó zsíd0k összeírása. Ha húsznál kevesebben laknak valamely helységben, ugy a legközelebbi
zsidó biróhoz tartoznak 2. Nem elég az évi összeírás, a
zsidó birónak naplót (Diarium) Kell vezetnie, amelybe naponként beírja, ha idegen zsidó ott megfordul, felveszi annak személyleirását, kinél lakott a helységben és milyen
iratai vannak. A helységben való tartózkodásra engedélyt
csak helyes okból ad, ha pedig az idegen zsidónak utlevele nincs, akkor feljelenti "a keresztény Elöljáróknak a
szalgabíró elébe való állitás végett."
A 6. pont meghatározza, hogy az utlevél nélkül kóborló zsidó "a Vármegyének a Keresztény Kóborlókra
nézve tett előbbi Rendelései szerint, az illető Járásbeli Sz.
Bíró Urak által 24 páltzákkal nyom ban megbüntettetni, és
születési helyére egyetemben vissza küldetni rendeltetik"
A 15 pontból álló rendszabály tehát ebben is egyformán akar elbánni keresztény és zsidó kóborlóval, különben sem viselkedik elutasítóan a más országból vagy m{s
megyéből bevándorló zsidóval szemben, mert 9. pontjában
azt határozza meg, hogy csak úgy nem telepedhetik meg
az illető, ".ha tsak azok jó viseletükről hiteles Leveleket
vélek nem hoztak, azt is be bizonyítani nem tudják, hogy
magoknak és hozzá tartozandóiknak el tartásokra elegendő vagyonnal bírnak."
Hogy pedig a kormány és ennek révén a megye anynyit foglalkozik az idegenekkel, az érthető, mert a XVIII.
század volt Magyarországban a bevándorlás ideje. Már
1712 óta folyt az j idejöttek a bevándorlók, mert óriási területek lakatlanul, müveletlenül maradtak a török uralom
alól való felszabadulás után. Az idegenek nagyobb tömegével jöttek zsidók is, főleg Morva-, Lengyel-és Csehországból. Igy az 1735-38-iki összeirások szerint az összeirt
zsidók 28.35° l 0 Morvaországból származott, Lengy~Zlország
ból 11.05%, Csehországból azonban csak 3.07, Ausztria
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többi tartományaiból 4.35°/0 , mig a német birodalomból 1.
24 és Európa többi országaiból 0.44%?)
.
Vasrnegyében azonban nem volt veszedelmes az Idegenek száma, hisz pl. 1770-ben az összeirt 356 családfő
közül 272 volt magyar és csak 84 idegen származásu. A
18. század végén megszünt az általános bevándorlás és az
idegen zsidóknak veszedelmes elszaporodása általában
üres agyrém volt, mint ma is az. Legjobban bizonyitja ezt
az a tény, hogy az első felelős magyar kormány által18~8,
májusban elrendelt összeírása a zsidóknak, különös tekintettel arra, hogy hány külföldí van közöttük és kinek van
ezek között engedélye az itt lakásra, alaposan rácáfol a
hamis állitásra. Hísz pl. Pest 15000 zsidó lakása között,
csak 224 volt az ugynevezett "jogtalanul itt tartózkodó
egyén'', és másutt is alig volt ilyen számba vehető mértékben. Vasrnegyében az összes falvakban és kisebb községekben egy idegen zsidó sincs, mind magyar születésü,
akiknek magaviselete : jó és csak a városokban van csekély
számu külföldi j ezeknek is tulnyomó része olyan, ki már
hosszu évtizedek óta lakik ott. Szombathelyen 289 zsidó
lélek között csak 2 morva, 2 cseh, az egyik a megye tiszteletbeli orvosa s 1 lengyel származású. A mellette levő
Szentmártonban 171 lélek között 1 lengyel és 1 bajor j
Németujvárott 634 lélek között 4 cseh és 2 lengyel j Rohonczon 209 család közül Morvaországból való 6, Csehországból 7, Bajorországból 3, Sziléziából 1 ; Kis-Czellben 39
lélek között 1 bajor és 1 morva származásu, aki a nemzetörséggel vonult ki; V as várott 300 lélek között cseh 1,
morva 1, osztrák 1, orvos a megyénél és a mo;~:ditható
őrseregnél", végül bajor 1. 18) Az 1857 -iki népszámlálás szerint V asmegyében 7640 zsidó élt, az egész me gye népességének 2.60fo.u)
Amint tehát látjuk, lassanként ugyan növekedett a
megye zsidó lakosságának száma, de korántsem arányta11

U) Acsády lgnácz, A magyar zsidók 1735-38-ban. Imi t Évkönyv 1896,
180-181 l.
11
) Dr.Bernstein Béla, Az 1848 '49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Budapest, 1898, 80-82 l.
l') Ben-Chananja, III. 5671.
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lanul. Ez külömben szerencse volt első sorban rájuk nézve, mert bizony megélhetésük nem volt a legfényesebb,
sőt oly szűkes volt, hogy tömegesen szaporodó zsidóságot
nem birt volna meg. Általában kereskedéssei foglalkoztak
és pedig tulnyomóan vásározással, házalássaL Hisz a keresetágak legnagyobb része el volt zárva előttük és a viszonyok egyenesen ráutalták őket a nagyon szűk határu
üzletekre. Ennek okozója is nem a megye, hanem a kormány volt. Ime pl. 1727, október 24-iki rendelete azt követeli Vasmegyétől, hogy a Rohoncon, Csákányban és
Muraszombaton zsidóknak bérbeadott vámszedés elvétessék azoktól, mert ami!Z azok birják azt a jogot, senki sem
tartozik nekik vámot fizetni. Tényleg azt látjuk a 18. századi összeirásokból, hogy csak a kereskedelem külömböző ágai szolgáltattak a zsidóknak megélhetési forrást, a
földmívelés már szintén nem számított keresetágaik közzé.
Az 1715-20-iki na~y adóösszeírásokban el vétve találni még
egy-egy zsidó jobbágyot, aki a rendes telken gazdálkodott,
mások meg mint bérlők űztek földművelést a korcsmákhoz
tartozó földbirtokon. Ez még 1735-38-ban is előfordul, de
igen elvétve. Ipar és kereskedés volt az a megélhetési ág,
melyet nekik kijelölt az állam és a társadalom. 15) Az 1736.
iki összeirás szerint Vasmeliyében a 128 családfő közül:
pálinkafőző és korcsmáros 13, iparos 30, árendás 4, alkalmazott, napszámos, ügynök 6, kereskedő, házaló 67, muzsikus 1, szegény 7. És az 1779-iki összeirás is azt mutatja, hogy a vasmegyei zsidók jövedelme kereskedés után
2380, kiskereskedés 4845, mesterség 1286, bérlet után 384
és egyéb foglalkozásból 1377 frt.
Mikor pedig IL József türelmi rendelete után zsidók
egyenként vagy csoportosan folyamodnak a császárhoz,
hogy kincstári földeket adjanak nekik bérbe és ők megművelik, de a telepeseknek adott kedvezményeket és a
türelmi adó alól való felmentést kérik, a kormány szükkeblüsége folytán elutasította őket és nem lett a szép
álomból semmí. 16 )
16

Acsády, í. h. 182-183 L
Mandl
Magyarországi zsidók földmivetési lörekvé~>eí a XVIII.
azadban. lmit Evkönyv, 1907. 280-298 11.
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De még a megengedett kereskedelem terén is minduntalan megszoritások érték őket ; így 1798, aug. 16-ru;.
kelt rendelet eltiltja a belföldi zsidóknak a borral valo
kereskedést és csak a külföldieknek engedi meg azt a borüzlet érdekében. 1808-ban megint eltiltják nekik a s?létrommal és lőporral való kereskedést, aminek folytán 1823:
dec. 15-én elkobozzák a megyei esküdtek egy körmendi
zsidótól az általa árult lőport és serétet, a jövőre nézve
szígoruan eltiltják az ilyen üzlettől, az elkobzott árut pedig átadják a görög boltosnak 1818, julius 20-án viszont
azt rendeli el a helytartótanács, ami főleg a vasmegyeí zsidókra nézve volt sérelmes, hogy Styriába és Karinthiába
nem kaphatnak zsidók kereskedés céljából utlevelet, szeptember 15-én pedig azt adja a megye tudtára, hogv egész
Ausztriába csak vásárok látogatására, de nem egyéb kereskedés céljából adhatók ki zsidóknak utlevelek.
Természetes, hogy ily viszonyok között általános vagyonosságról szó sem lehet és ha voltak is az egyes helységekben itt-ott jómódu zsidók, a többség napról-napra
tengette életét. Ime, 1778-ban az összeirt 286 család évi
jövedelme 10272 frt, 1822-ben 671 családé 34887 frt, mig a
1835-ík évi megyeí bizottság jelentése szerint 267 önálló
egyénnek évi jövedelme 20 frtnál kevesebb, 184 pedig egészen szegény a megye zsidósága között.
És nemcsak a keresetforrások megszoritása okozta
azt, hogy a zsidók vagyonosadása nagyon szerény méretekben mozgott, hanem ezen kivül főleg a roppant adóteher, mely rájuk nehezedett 17 ) és e téren első sorban a Mária-Terézia által rendszeresitett türelmi adó.
Ez az erkölcsileg lealázó, anyagilag lenyűgöző, mínden
tekintetben vészt okozó adó majd száz évig nyomta és
nyomorgatta a magyar zsidókat, mig végre az 1846, junius
24-íkí királyi rendelet eltörölte, illetve kimondta az 1.200.000
frttal való végleges megváltását Rendkívül terhes volt
ez az adó a magyar zsídókra nézve, mert a kormány
egyetemlegesen tette őket felelőssé az egy összegben kivetett adóért és féltékenyen őrködött a felett, hogy be-

)

16

•

A zsidók története V asmegyében,

)

!3·•

17] Lásd ennek jellemző példáit alább Rohoncz községe történetében
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hajtass~k. E Yégböl igénybe vette a megye segítségét, a
katanat -végrehajtást, és első sorban magukat a zsidókat
kényszeritette arra, hogy sajat végrehajtóik legyenek. Zsidók voltak a kivetök és zsidók a beszedök, aluket a kormányhatalom fenyegetése alázatos eszközeivé tett.1 8)
A megyéket e végből kerületekre osztotta a kormány
és minden kerület székhelyén volt egy pénztáros, aki az
oda tartozó zsidók türelmi adóját behajtotta ; ezek felett
pedig állott a föbeszedö. Vasmegyét eleinte hat kerületre
osztották, a rohonci, körmendi, németujvári, város-szalonaki, sárvári és jánosházi kerületre. Ezekhez járult később hetediknek a vasvári, majd 1820 körül, mint nyolcadik kerület, Szombathely és Köszeg város zsidó községe.
A türelmi adó összege először 1749-ben évi 20.000frt
volt, ebből Vasrnegye zsidósága 1400 frtot, tehát 15.2%-ot
fizet. 1755-ben az évi 25.000 frtból 1757 frtot, 1760-ban a
30.000 frtból 1860 frtot, míg az 1771-ben megállapitott
50.000 frtból 3000 frtos quota esett rája. 1777, junius 9-én
azonban folyamodik a megye zsidósága és a megye melegen pártolja folyamodását, igazolva állításait, hogy ez az
összeg túlnagy neki és annyira terhes, hogy sokan a zsidók kőzül tönkremennek miatta, mások viszont elköltőz
nek onnan más megyébe, hol kisebb a quota. Erre a helytartótanács n< gy kegyesen leszállítja az összeget 2627 frtra. Az 1778- ban 80.000 frtra felemelt összegből 3655 frtot
ró ki rája a h elytartótanács, amit azonban ujabb megokolt
folyamadásra 2715 frt. 65/ 8 -xra szállít le. V égre az 1812-ben
160.000 frtra felszőktetett föösszegböl évi 5396 frt. 34 xr.
szakad a vasmegyeí zsidók nyakába. 19)
Amint azonban a megyei bizottságok által eszközölt
vizsgálatok bebizonyították, a zsidók képtelenek voltak a
roppant adót teljesen lefizetill és minden jóakarat mellett
is állandóan hátralékban voltak, Vasrnegyében csak ugy,
rnint az ország egyéb részében. A vasmegye.i zsidók tü'"l A türelmi adó monográfiaját l. Dr. Bernstcín'Béla, Oi<: Toleranztaxe der Jud en ín Ungarn. Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. Ereslau 1900, 599-628. Vasrnegyére nézve külön: A türelmi adó
Vasmegyében, Imít Evkönyv, 1902, 184-209 l.
19
) E szerint helyesbítendö,
lmit Evkönyv. 1902. 200 l.
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relmi adó hátraléka 1834-ben már 52707 frt. 30 /, kr volt,
amit egészen törleszteni nem is tudtak soha. Természetes
ezek után, hogy az 1846-ban felajinlott váltságdíjból rájuk eső 34, 929. 13 frtnyi összeget szivesen elvállalják,
hogy végre megszabaduljanak attól a vasbilincstől, mely
állandóan összeszorította tagjaikat, ugy, hogy nem fejlödhettek és terjeszkedhettek a természet törvényei szerint.
És ha maga a türelmi adó is elég volt arra, hogy
megnyomoritsa a szük keresetű zsidóságot, még azon felül
egész sereg más adót is kellett fízetníök, a főldesúrnak
és az államnak különböző címeken, ami még sulyosabbá
tette helyzetüket. Az 1789-iki összeirás pl. a következő
számokat mutatja: Rohonczon fizetett 1782-88 -ig 95 család
türelmi adót (Kameral-Taxe) 7076, frt, 66 3 / 4 krt, hadi és
házadót (Contribution- und Domestical-Gebühr) 1066 frt.
92 krt ; Németújvaron 47 család fizetett 3885 frt. 30 xrt.
türelmi adóban, a másik két tétel alatt semmit, mert ugymond - nincs nekik semmi birtokuk20 ) . Körmenden
39 család 2178 frt türelmi és 77 frt. 84 kr. hadiadót rótt le;
Jánosházán pedig 14 család 1391 frt. 57 kr. i.ürelrni és
19 frt. 22 1/ 4 xr. hadi adót, mig Város-Szalonakon 48 család
ugyanazon idő alatt 3124 frt. 27 kr. türelmi adót.
Ilyen arányban, illetve aránytalanságban viselték a
többiek is a falvakban a terheket és könnyen érthető,
hogy ilyen viszonyok között nem igen jutott nekik a saját
felekezeti szűkségleteik számára elegendő, hisz amellett
még élni is kellett szegényeknek. Csodálatos, hogy az
adóval agyonterhelt vasmegyei zsidóság 1797-ben önkényt
felajánl még 500 frtot az insurrectio számára. Ugyancsak ez
időben vetik ki rá a pénzadó mellett a véradót is, miután
már Il. József elrendelte, hogy a zsidók is besorozandók
katonáknak és nem válthatják meg magukat pénzzel. A
magyar zsidók jó nagy része igen nehezen akar ebbe belctörődni és mikor az 1791. országgyűlés is ezt kötötte ki a
zsidók helyzetének javítása fejében, Rohancon gyülekez20
) NB. Nachdem die Giessinger Juden keine bcsonde~en Facultiiten
besitzen. hangzik a jegyzet, so haben sie an Contribulion und DomesticaiGebühr nicht gezahlt,
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. Amint láttuk, valóban sulyos volt a helyzetük minden
tekmtetben és elhihetjük, hogy mikor 1782-ben II J·
f
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1
· ozse
n~m~s . uzg~ m~~~n arra. t~rekszik, hogy a magyarországi
~sid~k .Is muvelodJenek es Iskolákat létesítsenek, a hozzáJUk mtezett kérdésre a megye két legnagyobb községe
R~honcz,. ~s Város-Szalonak kijelentésének igaza van, hog;
sz1vesen )aratnák gyermekeiket nyilvános elemi iskolába
de ilyent a maguk erejéből felálli tani nem képesek.
'
Mindeddig persze nem igen fektettek súlyt a világi
tantárgyak tanítására, de igenis gondoskodtak arról, hogy
gyermekeik a vallás követelte tárgyakban megfelelő oktatást nyerjenek és ne maradjanak analfabéták. A zsidók
csszeirása mindenütt, ahol több zsidó lakott, nevez meg
egyeseket, akik a tanítás nehéz mesterségét vallják foglalkozásuknak; Így 1736-ban Körmenden és Szombathelven
tesz említést egy-egy tanitóról, Rohancon pedig négyet névleg felsorol, mind a négy magyar származásu, négyet viszont
nevek említése nélkül mond ennek. 1740-ben ugyancsak Rohonc községe folyamodik a Batthányi ·grófnőhöz, hogy engedje meg neki két idegen tanító letelepedését, miután ezekre
szüksége van. A grófnő meg is engedi, csak azt köti ki,
hogy azoknak semmiféle kereskedést nem szabad folytatniok. Az 1770 és 1774-iki összeirások Rohancon kilenc tanitót neveznek meg, Sárvárott meg egyet.
Templomuk, illetve imaházuk ebben az időben, amint
11

74 l.

)

Bergl József. A magyarorszá~i Ziidók története, Kaposvár 1879

A zsidók története Vasmegyében.

263

az 1782-iki jelentésekből kitünik, csak a rohonci, városszalonakí, németujvári, körmendi és sárvári zsidóknak
volt Ez a tény is azt bizonyítja, hogy ezekben a helységekben voltak nagyobb számmal zsidók, úgy hogy községeket is alkottak vallásos intézményekkeL
Ezeken a helyeken pedig azért voltak többen, mert
Sárvár a Draskóczy grófo"Ké, Rohonc, Szalonak, Németujvár és Körmend a Batthányiaké volt, akik jó pénzért
vagy egyéb szalgálatokért szivesen megtürték öket birtokaikon, sőt kellő védelemben is részesitették
Mindezeken a helyeken többé-kevésbbé nyugodt, békés
volt a helyzetük és Szombathelyt kivéve, a többi mező
városban is szabadon telepedhettek meg, ahol idővel kisebb-nagyobb községeket is képeztek, amelyekhez a falvakban szétszórtan lakó zsidóK tetszésük szerint csatlakoztak
és oda nem fizettek községi adót, ahova éppen nem
akartak.
Már 1747-ben panaszkodik pL a rohonci hitközség
földesuránál, hogy kültagjai nem fizetik az adójukat, ami
annál fontosabb volt rá nézve, mert a község egyetemlegesen volt felelős a grófnak járó összegért A gróf elrendeli, hogy az ilyen hátralékban levő tagot vessék börtönbe és addig ne bocsássák szabadon, mig nem fizet. De ez
a rendelet sem igen használt, mert hisz ahhoz előbb Rohoncra kellett volna hozni azt a kültagot . 1749-ben újra
felhangzik a község panasza és azt kéri, hogy törölhesse
az í1yen tagokat, ami által persze az illetők adójáért való
±elelősség alól is felszabadulna. A gróf ehhez hozzájárul,
kiköti azonban, hogy az az évi adót azért teljes összegében
le kell fizetniök. lYiég száz évvel később épp oly rendezetlen volt a községek viszonya kültagjaihoz, mig az 1885-iki
miniszteri rendelet nem szabályozta az anyakönyvi kerületek révén.
A községek azonban azért fentartották magukat a
zsidó áldozatkészség utján és a régiek mellé ujak is kerültek. Különösen akkor, ~ikor az 1840, 29 tcz. végre
megnyitotta a zsidók előtt az összes városokat a bányavárosok kívételé~L Ez a törvény nagyon üdvös hatással
volt a magyar zsídóságra, mert nemcsak uj lakóhelyeket
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szerzett neki, dc hatalmas lépéssei vitte előbbre törekvéscit a teljes egycnjogusitás felé 2ll), bár viszonl indító oka
Yolt annak az ellenségeskedésnek, mely a szabadságharc
kitörése elott országszerte zsidó üldözésekben tört magának utat és Vasrnegyé ben is, fő leg Szombathelyen kárhozatos módon nyilvánult meg. nl
Majd elmult a di cs ő szabadságharc, a zsidók derekasan kivették r észöket belőle, amiért azután Haynau
óriási hadisarcot is rótt ki rájuk, melyet az eredeti rendelet kö ve.~elm ény ei szerint nem is lettek volna képesek lefiz etni. Ofelsége kegyelme azonban elengedte azt és átváltoztatta 1851-ben zsidó iskolaalapra fizetendő 1.000.000
frtra, anúhez Vasvármegye zsidósága 25.000 frttal járult. 2 ')
A szabadságharc leveretését követő abszolutisztikus korszak általában a tespedés ideje volt ; a levertség és lemondás bús hangulata nem volt alkalmas arra, hogy a
fejlődés és haladás munkája minden téren meginduljon,
amint az kivánatos lett volna. A zsidóság helyzete ugyanolyan volt, mint a magyar hazáé. Nagyjában már akkor
kezdődöft közepette az ellentétes elemek harca, de nyiltan
nem tört ki, csak az 1868-iki congressus után.
.
A kiegyezés létrejötte azután nagy változást idézett
elő, nemcsak a politikai, de, ami még fontosabb, -· . a
gazdasági életben. Hosszú századok rr1ulasztását kellett e
téren pótolni, valóra kellett váltani a legnagyobb magyar
jóslatát: Magyarország nem volt, hanem lesz. Meg is
indult a gazdasági harc
mindenfelé az országban
és
nagy, mélyreható átalakulásokat hozott létre. A
magyar zsidóság életében is hamarosan éreztette hatását.
Megváltoztak ugyanis az életfeltételek és ennek folytán a
zsidók elhelyezkedése az országban is. A falvakból kezdtek
bevonulni a városokba, majd a kisebb városokból, melyek
a mindinkább kiépülő vasutaktól oldalt estek, a nagyobb
városokba, melyek a gazdasági élet lüktető központjai
lettek.
,.) Dr. Bernstein. Az 1848 49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók
13 ll.

UJ

Ugyanott 46-75 l.

"l Ugyanott 279 l. és 290-310 1.
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Ez a döntő gazdasági ok eredményezte azt, amit
Vasmegyében feltünő példákon látunk, hogy nagy és virágzó községek míndínkább fogynak és sü:yednek, elvesztik egykori előkelő helyüket, viszont kis hitközségek
elkezdenek emelkedni, naggyá lesznek és elfoglalják a
tönkremenők helyét.
1830-ban még Szombathely zsidó hitközsége fiókja
volt a rohoncinak és ma már a forditott viszony állhatna
be. A Dunántúlnak hajdan legnagyobb és legnevesebb hitközsége a rohonci, mely még 1848-ban is 209 családból
állott, míg ugyanakkor Szombathelyen csak 289 zsidó lélek
lakik, a kiegyezés után való korszakban rohamosan el··
veszti tagjait és immár csak árnyéka régi dicsőségének.
Ugyanígy, vagy még rosszabbul járt Németujvár és
Városszalanak községe, mig más helyeken viszont uj hitközségek alakulnak a zsidóság szaporodása folytán, mint
Celldömölk, Muraszombat és Szentgotthárd városaiban ;
sőt néhol két zsidó község is áll ma fenn, ahol :~.zelőtt
egy se volt.
Ez az átalakulási folyamat még most sem zárult le
egészen, hísz főleg az utolsó évtizedek gazdasági politikája, az u. n. szövetkezetek alakitása hajtotta a zsidókat a
falvakból még jobban a városokba és kényszeritette öket
arra, hogy uj megélhetési források után lássanak. A zsidók szívóssága és életrevalósága azonban oly tényezők,
melyek nem hagyják őket cserben és a tények igazolják,
hogy a megváltozott viszonyok között is megtalálják helyüket. Jelenleg Vasvármegye területén tizenhat zsidó
község áll fenn és pedig a következő hely~ken: Celldömölk, Jánosháza, Körmend, Kőszeg, Muraszombat, Németujvár, Rohonc, Sárvár, Simonyi, Szentgotthárd, Szombathely, V árosszalonak és Vasvár városában.
Mindezen helyeken az eredeti anyahitközség ek, háro ·-.. nak, a sárvári, simonyi és jánosházinak kivételével,
a congressusi párthoz tartoznak, ami a Dunántúl mü" el ts égi előrehaladottságával függ össze.
Ezek a hitközségek képezik a VIII. congressusi közsél!kerületet és rendelkeznek mindazon vallási és culturális
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intézményekkel, melyek utján rendeltetésüknek megfelelhetnek.
De a vasmegyei orthodox hitközségek sem maradnak
el e tekintetben a rájuk háramló feladatok mögött ; ezek
is más módon fejlődnek és állanak hivatásu~ szolgálatában, mint pL az ország keleti részében létező nagyszámu
orthodox hitközség.
Jellemző ugyancsak a megye zsidóságának culturális
állapotára, hogy a 16 hitközség közül tízben van felekezeti elemi iskola és pedig szám szerínt 12, összesen húsz
tanítóvaL Mindez iskolák nemcsak a felekezeti és vallási
de ép oly mértékben a magyar nemzeti müvelődés tűzhe~
lyei.
A hitközségek fejlődését és mai állapotát egyenként
fogjuk tárgyalni, és pedig első sorban a volt legnagyobb
községét, a rohonciét ; ezzel szembeállitjuk a jelenleg legnagyobbét, a szombathelyiét, utánok pedig a többi következik keletkezésük időrendje szerint.
A vasmegyei zsidók változatos története, amint az
az egyes községek haladásában és működésében kifejezésre jut, érdekes részét képezi a magyarországi zsidók történetének, melynek feltüntetéséhez mi e monografiánkkal hozzá akarunk járulni.
(Folytatása következík.)

Nyiregyháza.
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WINTERBERG GYULA
udva ri t anácsosnak, a pesti Chevra Kadisa elnökének
csaladfája. lA XV. század 2-ik felétől napjainkig!.
Összeállitolta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátla Dr. Weisz Mór rabbi.

Egy nemzedéknek, családnak eredete utáni kutatás
némileg valamely folyam járatlan utakon megközelíthető
forrásának kereséséhez hasonlít_!) E mély értelmű szavakkal
vezeti be boldogult tanárom, Dr. Kaufmann David 2 ), a
Gomperz családról sz ó ló művét, a mely család- a véletlen
mily tálálkozása 3) ! - prágai ágának őse ugyanabból a westfaliai városból - Lippstadtból4 ) - származott a cseh fővá
rosba, mint a Winterbergé. De mig a Gomperzék családfája csak három évszázadra visszamenőleg állapitható
meg, addig Winterbergé, hiteles adatok bizonyítják, a XV.
század 2. ik felébe nyulik vissza. S hogy mennyire találóak Kaufmannak fentidézett szavai és egy zsidó családfa
összeállitásának nehézségére vonatkozó megjegyzése, azt e
genealógiai téma kidolgozásánál tapasztaltam, a melyre az
impulzust Gans Dávid életével és műveivel való foglalkozásom adta.
1
) "Die Familie Gomperz" von Prof. Dr. David Kaufmann und Dr.
Max FreudenihaL Frankfurt a. M. 1907, l. oldal.
'l Öszinte és hálás kegyelettel emlékszem meg néhai tanáromról és
mesteremröl, Dr. Kaufmann Dávid urról, a ki a zsidó történelemmel való
foglalkozásra serkentelt és buzditott s a kinek egyik közleménye-Flekeles
Eleazar Jichusz levele-a Monatsschrift für Geschichte u. W. des J . XXXVII
évf. 378 392. oldalain, megbecsülhetetlen utbai~azitást nyujtott e genealogiai dolgozatomhoz.
•) Winterherg a Chevra Kadisának és a Gomperz család egyik jeles tagja, Gomperz Károly, az aggokházának, a Chevra egyik nagyszerű intézményének, az elnöke.
'"l Kaufmann-Freudenihal i. m. 370. oldal és Gans Davidról szóló
dolgozalunkban Magyar Zsidó Szemle XXIX (!912) 174.
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Winterherg Gy. családfája

Ugyams Gans ivadékai utáni kutatásom a kellem
.
.
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par
pesti Chevra Kadisának érdemdus elnöke a történés esz_o
csi:lagász Gans Dávidnak (szül. 1541, megh. 1613) : z:~
szarmazoffja. 1)
A prágai zsidók történetének tüzetes tanulmányozása meglepetésemet még fokozta. Meggyőzödtem arról
hogy nemcsak a világi t1.1dományokban kiváló Gans Dávid'
hanem nagyhírű rabbikortársai is, a kik IL Rudolf uralko~
d~sa idejében (1576-1612) a prágai zsidóság szellemi vezérei s az ujkori zsidóság kimagasló alakjai voltak, ugymint
R. Jehuda Lőws) b. Beczalel (der hohe R. Lőb 8) és R.
Lencsyc Efraim Salomon ( Olelót Efraim) szintén Winterherg ősei közé tartoznak. S őseinek díszes koszoruját nem
csupán az emlitett kiválóságok, hanem R. Szinaj b. Beczalel (R. Jehuda Lőwnek bátyja), R. Josua Heschel luhiini
és krakói rabbi, R. Perles Meir4 ), R. Flekeles Eleazaró), R.
6
Spítz Izsák ) és a felsoroltakon kívül még más, ugy a zsi1

) Magyar Zsidó Szemle XXIX. évf.
szóló dolgozatunkban ..

186. oldal 4. jegyzet

Gansról

'J 1).' ',l 8. szám. A siremlékén SN',l::l p :"111:"1' név áll. Gans 111 mll)J N11'' '::11". A N11'' név J''
nek felel meg. s a~ betű a "!l11''" szóban ,.e" t és nem ,.i"t jelent. L. erjában L rész 1592. évnél il!y nevezi ·· S:o~S:.:J

re vonatkozólag Klemperer G. ,.Das Rabbinat zu Prag .. , . Pascheles
,.lllustrirter Volkskalender" (5641 évről) 121. oldal. L. még Lurja ',rv O'

m~',rv Gittinhez a férfi nevekről szóló értekezésében.
•j R. Arje Leb b. Zecharja krakói rabbit is {megh. 1671-ben) "hoher R. Lőb"nek nevezték. Friedbe"g R, .,J11.:l! l"l1;"11',• 19 oldal. L. m. aBrann

Rosenihal által kiadott "Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann" 549. oldal.
•) Ez a )'Onl' n',•Jo szerzője Wertheirner Samson rabbinatusában
mint titkár és rabbiülnök működött. Kaufmann: "S. Wertheirner der
Oberhol!actor und Landesrabbiner 1658-1724 und seine Kinder" 56. old.
t, jegyzet.
•) Flekeles E. ra vonatkozólag l. Spitz Jónás ;'IT).'',N
Prag
1827.

p,;))"

'l Spilz Izsák junJlbunzlaui rabbi Winlerber~nek dédapja volt. Reá
vonatkozólag l. Dr. M. Grünwald "JnnJlhunzlauer Rabbiner" 20. L. m. Spitz

Dr. Weisz Mór

269

dó tudomány, valamint a jótékonyság terén kimagasló, kiférfiak ékesítik.
Winterbergnek családfája, a melynek összefoglaló
genealógiai táblázata e dolgozat végén található, érdekes
és tanulságós egyaránt. Érdekessé teszi az a körülmény
is, hogy egy családnak vállain, nemzedékek leszármazásáll át, egy megbizható családfának ágain a régmult századokba mintegy visszatekinthetünk és visszaszállhatunk
S érdekességét növeli, értékét emeli az a tény, hogy
nálunk zsidólrnál a legnagyobb ritkaság számba megy,
hogy egy nemzetségnek évszázadokba visszanyuló leszármazását - hitelesen - kimutathassuk S az utóbbi kettős oknak a) a családi név és b) a história iránti fogékonyságnak, a kifejlett történeti érzék hiányának a folyománya. A családi név az, a mely a genealógiával foglalkozót biztos fonalként a letűnt évszázadok sötét útvesztőjén át vezeti. De elődeinknél az állandó, generatiókat
kisérő családi névre csak nagyon elvétve akadunk. Az
előnév a tégmult időkben a zsidó familíáknál a lakó és
tartózkodási hely után igazodott. Elágazódás, gyakori üldözé~ek és kiüzetések folytán ez a név is v~ltozott 1 ).
Onnan eredt az a sűrűn észlelhető jelenség, hogy ugyanegy zsidó apa fiainak különféle családi neveik voltak.~)
A történet iránti fogékonyság fejletlensege 3 ) abban
nyilatkozik, hogy zsidó családi vonatkozásu feljegyzések,
a genealógiai kutatásnak egy másik hathatós segédeszköze, csak nagyon ritkán találhatók Ez egyrészt a zsidó körökben uralkodott felfogásnak, másrészt pedig a zsidók
viszontagságos életének, szánalomra méltó sorsának következménye. A tóra tanulmányozása, a szent tannal való
behatá és szakadatlan foglalkozás volt az életczél, a mely
felé elődeink törekedtek. lgyekvésük oda irányult, hogy
tűnő

Jónás :

p;,~' n11S1n Prag 1843.

'l Igy pl. a Gomperz család nevei a XVII. és XVI. században lakó-

helylik ut~n igazodva: Emmerich., Cleve, W .. sel. Kaufmann i. m. 3,
') Allandó c~aládi nevet Il. József uralkodása idejében vettek fel a
zsidók.
3

j L. Grünwald czikkét a Wiener "Neuzeit''-ban 1891, évf. deczember 8-ik számában ,.Warum die Juden keinen hislorischcn Sinn hallen ?"

270

Winterherg Gy. családfája

jámbor ösök méltó ivadékai legyenek A földi életet
örökkéYalóság szempontjából tekintették s az egyén, bá:~
mennyire kiváló és kitünő is, mint Spinoza mondja, csak
"sub specie aeternitatis" jött számitásba 1 ). Azért nem tartották magukat oly jelentőseknek, hogy történeti személyekké váljanak, hogy élmenyeiket, családi eseményeiket
az utókor részére megörökítsék
A történet iránti fogékonyságnak, a: mult iránti érdeklődésnek s általában a történelem művelésének föfeltétele a békés zavartalan életből folyó nyugalom, a mely
az események szemlélödését, csoportosítását, lehetövé teszi9). Egyházi és fejedelmi határozatok, törvények és zabolátlan önkény, felekezeti türelmetlenség, a népek mesterségesen szitott gyűlölete és ellenszenve a zsidók elől
elzárták azt, hogy a nyugodt élet lelkesítő érzetét és felemelő tudatát élvezhessék Életük elnyomások, üldözések
szakadatlan lánczolata. S szenvedések lélekölő talaja nem
alkalmas a történeti érzék kifejlődésére. Mert mmnN rmll
l11J11i'.lti:"l nN n~M':lli'~ a jelen gyötrelmei, kinjai elfeledtették
velük a multnak nyomoruságait. V agy, a mint Winterherg
3
egyik öse ) még találóbban mondja, "a jelen annyi keserű
séget nyujt, hogy a mult szenvedései megfigyeléseire idő
nem jut".
Azonban még ez a szomoru, kedvezőtlen és nyomasztó helyzet, a mely évszázadokon át a zsidók osztályrésze volt, sem tudta a történeti érzéÍ<.et 4) belőlük teljesen kiölni.
Ezt épen Winterherg két ősének - a történet keretébe
vágó - feljegyzései bizonyítják. Ezek R. Perls Meírnek
"J'On1• n~·;~" ja 6 ), a mely R. Jehuda Lőw b. Beczalel csal) Grünwald, Jungbunzlauer Rabbiner 4. oldal
1
) Kaufmann ,.Gesammelte Schriften" L 274. oldal, a Pester
Lloyd
1891 szeptember 10. iki számában Graetzról írott tárczaczikkében.
3
Lenczyc Efraim ,.O'i!:lN ll1~~1)1" ez. munkája előszavában
) R.
(az 1883-iki varsói kiadás 4. oldalán).

1"l::!M

~~ ;,:m~ 01' ~:l n'?~p1 :"ln"lJM llM:l!i'~ :"l"llll 1N'll1' li'1M 'J!:l~ lt!l'1

') A zsidó történetírás általános jellemzésére vonatkozólag l. Gans
Dávid czimü dolgozatunkat. M. Zs. Szemle XXIX. 186.
. • ] A •l'OMl' ll~'JrYl Perls a lN"l!:l~ C, ;.;~ [=: R. Lőw b. BeczalelJ
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ládjának rövid történetét és genealógíáját t~rgyai_\~ és }<·
Flekeles Eleazarnak 1 ) családjára vonatkozo "o1n (leszarmazási) levele, a meiyek e családfa összeállításánál fő~o~
rásainkat képezték S Winterbergnek családfája rendkívül
tanulságos is. Fényesen tanuskodik a hires franczia filozó2
fusnak, Ribot F. H. nak. "A lelki átöröklés" ) czímű mű
vében felállitott teóriáí helyessége mellett. Valóban az
örökös változások közt az átöröklés képez maradandó
alapot. S nemcsak a külső és belső alkat vihető át az
útódokra, hanem az egyéniség legsajátosabb jellemvonásai, értelmi, észbeli tehetségek, érzelmek és hajlamok is
átszállnak az ivadékokra, a kik gyakran öröklik őseik testi-lelki tulajdonságait a nélkül, hogy szüleikhez hasonlitanának.8) E családfa is klasszikus példákat szolgáltat nem
csupán a fiziológiai, de a lelki átöröklés és atavismus
mellett.
Ennek megvilágítására a sok közül csak egynehány
példát hozunk fel. A külső átöröklés nagyszerű bizonyitéka pL az, hogy Winterherg Gyula arczvonásaiban jeles
és nagyhírű ükapja - Flekeles Eleazar prágai rabbisági elnök (szül. 1754. megh. 1826. ban)-fiziognómiájának hű mását láth?tjuk'). Az utóbbinak lelki tulajdonságai, szellemi
képességei önkénytelenűl is ükapjára R. Lencsyc Efraimra
(mgh. 1619-ben) emlékeztetnek. Mindkettő kiváló clarsan
(predíkátor). Szónoklataikat ugyanaz a hallgatót magával
ragadó előadás, bátor szókimondás, a nyelv mesteri kezelése és költőí hév jellemzi. Flekeles hístoriai érzéke, a
egyik leszármazottjának, Jesaja Kohen bródi dajjannak kérése folytán írta.
L. i. m. (Levin N. Ch . által kiadott '' ·~ van előttünk és e szerint idézünk) 12a oldal. Jesaja Kohen, a o·~~n ll:l'~O szerzöjének, Naftali Kohen
poseni rabbinak fiv_ére, Jiczchak Kohennek a Nli MJ)I!:l kabalisztikus munka
glosszatórának, R. Lőw vejének, dédunokája volt.
1
) Monatsschrift XXXVII. 387-389,
. . '] ~ibot T. H ... A lelki átöröklés" forditotta az 5. javított franczia
kmdas utan Holló István Bpest. 1896 (akadémiai kiadvány].
3
] L m. l, 4, 113, 467 oldalakon.
'.J Flekeles E. litografált arczképét [készült Prágában) a pesti Che"ra Kadtsa előljárósági szobája falán láttam s nyomban {eltünt a frappáns
hasonlatossá2 Winterherg arczvonásaivaL
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mely a prágai régi temető átkutatására indítja és családja története felé írányitja figyelmét, akaratlanul is történetíró őseit. Gans Dávidot és Perls Meírt juttatja eszünkbe.
S ez a történeti érzék Flekeles unokája - Spítz Jónás műveíben 1 ) is megnyilatkozik.
Spitz Izsák jungbunzlaui rabbi (szül. 1766, mgh. 1842),
a zseniális sakkozó, 2) poétai tehetsé!!ét, a ki még 76 éves korában is verselt, tanitványa 3) és unokája Hartmann Moritz') a jeles osztrák lyrikus és író örökli, a ki Szarvadyval közösen Petőfi költeményeit is lefordította. 5]
A zsidó közügyek iránti érdeklődés és azokért való
önzetlen munkálkodás, a jótékonyság gyakorlása s - <;t mit
első sorban kellett volna említenünk- a Chevra Ka dis a intézmény felkarolása, istápolása és szent ezéliának szolgálata a Winterherg családban örökletes volt.
A prágai Chevra Kadisának, a mely 1564- ben alakult,
tulajdonképeni szervezője, megszilárditója és felvirágoztatája Winterbergnek egyik leghiresebb őse, R. Jehuda Lőw
b. Beczalel, volt. 6 ) A tekintély, a mely személyéhez fűző
dött, az általa szervezett egyesületre is átszállott s buzdil) A "'!)hl( )1i:l! és pi!~' 1'111~111 czimü birográfiai müveiben, a melyekben nagyapjának, Flekelesnek, és apjának (Spitz Izsákn ak} életr'lj7.ával foglalkozik. Spitz Jóná~ kolini tanító volt és a fentidézett müveken
kivül a pedagógiai irodalom terén fejtett ki munkásságot. Szerzője : "Das
bibli! che PaHistina·' czimü münek is . l'l1:l:l )1~~ czim alatt (megjelent
1826-ban Prágában] nagyon szép gyászkölteményt irt nagyatyja, Flekeles,
halálára.
') Nemcsak zseniális, de szenvedélyes sakkozó is volt. Hogy ennek
a nemes szenvedélynek szombati napon is hódolhasson, hitköz~ége, a meiy
nagy szereleltel és becsüléssei vette körül, ezüst sakk-figurákat készittetett részére. (Szóbeli értesítés alapján),
'J Spitz Izsák tanítványai sorában nehány jeles és kiváló férfiut találunk. Ilyenek Kompert Lipót a hires iró és Heller Izidor "Die Alliirten der Reaktion'' ez. regény és más belletrisztikus dolgozat szerzője.
Pascheles Síppurim V. kötet 195.
') Született 1821 okt. 15-én Dusnikban (Cseh-o.} megh. 1872. máj,
18. Ober-Döblingben.
•1 Bartmann Morítz Winterherg Gyulának nagyb i tyja volt. 1-I ~ rl
mann összes müvei 10 kötetben jelentek meg Stuttgartban (1873-74.).
"l Podiebra~-Foges: Alterthümer der Prager Josefstadt. Prag 1880.
164. Hock: ,.Gal Ed" 8.
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tó mintaképül szolgált a zsidó hitközségeknek arra, lu~ gy ke1
belükben hasonló chevrákat alakitsanak ) R Jehu~a. ~
egyik jeles ivadéka Perls Meir, a ~rágai ~h~-v~~ J<adisanal
huzamosabb időn át mint elöljáróság! tag mukodott Js ugyanannál az egyesületnél fejtett ki közel három évtizeden át, Pe_rls
3
unokája-Flekeles E.- mint gabbaj áldásos működést. ) W~
terberg József- W. Gyula nagyatyja -évtizedeken keresztul
állott a jungbunzlaui (Kis-prágai]') Chevra Kadisa élén. V agyonának nagy részét ennek czéljára és más jótékony intézményekre áldozta. S ennek egyik unokája Winterherg Vilmos a prágai Chevra elöljáróságának jelenleg is tagja, a
másik unokája pedig a világ legnagyobb szent egyletének
- a pestinek - lankadatlan buzgalF. u, kitünő elnöke.

L
Ama jeles férfiak között, a kik Winterherg
őseinek díszes sorozatát képezik, a leghiresebb R
da Lőw ben Beczalel. 5 ) A zsidó irodalomban ~N'1tl~
6
om·~ ':1'1 :l'1i1 U'11~) a köznép körében "der hohe )
Lőb'' néven ismeretes. Már kortársai is kiváló hódoló -- tisztelettel környezték R Lőwöt "a nagy

Gyula
Jehu~".,,.,~

Rabbi
szinte
rabbit,

l) A halottak körül uralkodó minhagok tekintetében is nagy hatással volt a prágai chevra a többi szent egyletre. Megnyilatkozik ez a
pesti Chevra Kadisa ritualejában pl. i1'1iT!O nál és l'lt:iT l'IIP':l~ nél, a hol a
prágai minhagot kövP.tik."
') Perls, a mint sírkőfelirata is bizonyitja (Ho ck: Die Familien
Prags, 280 oldal (2-473. szám). .~?131 n•:l:l p·n~ J11PN'1 '1:l!J" volt.
3
) Spitz .'1l)l~lt p'1:ll" 40 o.
') Dr. Grünwald M.: Zur Geschic!->te der Juden in Jungbunzlau
(Geiger Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland I. 288.)
6)
Sirkövének feliratán, a mint erről személyesen meggyöződtem,
·~N~~:l ):l iT,1iT'" név áll. Gans Dávid ,.Zemach D.-jában a N11'~ ''1 nevet
használja. I. r. 1592. évnél és "Nechmad Venáim" Sa. R. Löw müveiben
mindig igy irja alá nevét :.':ltot~~:l p ~11'~ i111i1'"· Po diebrad
Foges:
Alterthümer der Prager Josefsadt, Prag 1872 (Ili. kiadás) 61. tévesen nevezi Rabbi L ö w y-nek. Dr. L. Jerábek, Der alte Prager Friedhof (Prag
1903) czimü müvéhen - 31. oldal - a N1~'~ nevet, a mely ,.,,1:"1' cognomenje s megfelel :l'~ nek. családi névnek vettes Jehuda b . Bezalel Löwnek nevezte.
6
) A "hohe" jelzöt a monda szerint magas termetétől kapta. Pascheles
,.Sipurrim" III. Sammlunl! 51,
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a b ölcsek koronáját, korának csodáját, a kinek fénye után
járnak a népek és a kinek vizéből Izrael szétszórtjai
szarniukat oltják 1)''. S nagy tekintélyének sulya nem fogyatkozott meg, dicsőségének fénye nem halványult el
maig sem, jóllehet több mint háromszáz év mult e~ azóta,
hogy földi zarándoklását befejezte (1609 augusztus 22·én)
s a prágai te metőb en örök pihenőre teríttetett. Emléke
élénken él napjainkban is nem csupán Prágában, áldásos
műk ö dés e színhelyén, nem csupán nagy számu elmetermékeiben,ll) hanem a zsidó köznép is jámbor tisztelettel emlegeti nevét, a mely köré hatalmas mondakör alakule), a
csodatevő szentnek fényé>el övezve a hohe Rabbi Lőb
alakját.
Népszerűsége és hirneve keresztény körökben is elterjedt. Az utóbbi mellett bizonyit, hogy a jeles csillagász
Riccioli Giovanni Baptista, bolognai jezsuitapáter 1651
1
) Igy' nyilatkozik róla kortársa Gans "Zemach D."jában. A róla
szóló történeti feljegyzést L r . 1592, évnél a következő magasztaló szavakkal vezeti be :

?:l 1:l;'

,,,N;

"ltt~N

1.l'Ml,,,

ntm-'

c•,.,;,n ,,.l

; .~1ltl'

t,m,; :.;.,,,

~1:'1 Nn•t, ':l1
1'~'"'1 C'"'V;,

l"IW1tll"l S;, C'l"llltl

Egy másik kortársa, Maharam Lublin (Resp. 51. szám) a következő
diszjelzőkkel kiséri nevét : ,SN"lltl' 1l 1.)'1"11',.) 1Ntl 1;111 l"ltl1"'"
S hasonló magasztaló hangon irnak róla más kiváló kortársai is,
') Müvei a következök: 1) :'1'1N 11.) (Prága 1578) terjedelmes Rasi2
commentar ) Cltl:-1 1"111.:1.) (Krakó _1582) 3) :'1:l1ltl l"l.:llt'S ltl11, (Prága 1583)
4
) c••n 11, (Krakó 1589) a "Pirké Abot" magyarázata ó) Sm;, l"l.:lltl':l ltl11i
6
(Prága 1589) ) :'1,1.:1)11 :'1"111"1 Sv tt~m (Prága 1593) 7) "lti1W (? rága 1593)
8
) .i.ll.ll/ '='v
,,Otl (Prága 1594) 9) ct,1V 111:l'l"IJ (Prága 1596) 10 ) itlO:"l
(Prága 1598) Frankfurter Akiba fel e tt tartott gyászbeszéd. ll) ~1 ',1.);'1 1N:l
12
(Prága 1598) ) 'N1ltl' n~.l (Prága 1599) 18) ?N1ltl' l"I1N0l"l (V eleneLe 1599)
u) ltl,n 11N (Prága 1600) és ugyanabban az évben jelent meg Prágában
n:-11~,., 1.l" czimü müve is, Kéziratban maradt müvei: l) i"' '11N.:l, ~) 'tt'li•i

;,•1N 11.l )''"''01 ml;,:l ,,.lJ . tt~ipn '':l,;,;.,,., l"l:l'l"l:l ,;,mo •;•;
C'i'NJ
4
l"liHO::m . ) ':lii01 9'.,:'1
C1.,1N'J, 6 ) .,,,.,;1"1 .,iC. Müvei tartalmára vo8

;V

natkozolag l, Hock .i)l
)'Onl'.-hez.
1

t,.)•

t,v

4. oldal és Levin N. Ch. bevezetését a

nt,•m•

Legismertebb a "Golem"-re(homunculusra) vonatkozó monda.
)
Pascheles .,Sippurim" (Prága 1854). 50. Sagen der Prager Juden "Der
Golem".
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ben megjelent "Almagestum novum"-jában, a melyben a
holdformátiókat hires férfiak nevével jelöli meg, az egyiket
Rabbi Lőw " n évvel jelzi. 1) Ez a név a holdalakzatok
'~omenclaturájában évszázadokon át megmaradt.
Rabbi Lőw személye és ruandaköre keresztény poétákat2) és poétanőe) is megihletett Erről egynehány szép
költemény tanuskodik. S napjainkban készül Saloun tanár
jeles prágai szabrász műtermében R. Lőw szobra a köréje kialakult monda alapján. Ezt a szoborcsoportozatot a
prágai városi diszterem egyik fülkéjében fogják fel állitani. 4 )
Rabbi J. Lőw hírneves, Wormsból 5) származó családnak
sarja, a XVI. század első negyedében 6) Posen 7) városában
született. A gyermek és ifjukorát megvilágitó, talmudtaniHasonló csodatevő erővel az Orosz- és Lengyelor•z. zsidó köznép
hite szerint .,R. Elia Baal Sem" , a chelmi csodaférfi is rendelkezett, a
mennyiben ö is alakitott ilyen .,homunculust, golemot". Kaufmann: Gesammelte Schriften IL 303.
l) Dr Kohut Adolf: .,Der alte Prager jüdische Friedhof" (Jüdische
Universal-Bibliothek 61. szám.) 66. oldal. Dr. W einek L. a prágai csillag•
vizsgáló intézet igazgatójának 1889. január 29. én kelt és a prágai Chevra
Kadisa levéltárában őrzött levele nyon,án, a mely a Rabbi Lőwről elnevezett holdforma ti ó ról sz ól.
' J ,.Rabbi Löw" Gedicht von Ritter von Tschabuschnigg. Wertheirner .,Jahrbuch fiir lsraeliten" V. 344.
Schafer Carl .,Haiderosen" (Darmsladl 18871 150. ,.Rabbi Löw " ez.
költemény,
') Christen Ada költönö .,R. Löw " ez. k ölt . Kohut i. m. 71.
') Bloch .,Oesterreichische Wochenschrift" 1912 augusztus 2-iki számában.
5
) Perls i. m. 7a. R.
Löw nagyapja Wormsban lakó R. Chajjim
Németország förabbija tmegh.
volt. R. C hajjim fiai; Beczalel, Jakob 1563)
és Helmann. Beczalel fiai : Chajjim - friedbergi rabbi o·•n:-1 -~o
és '1'10:'1 l"lilN szerzöje (megh. 1588). Szinaj, Simson és Jehuda Lőw. lllind
a négyen ki váló talmudisták voltak (Zemac l1 D wid I. r. 15S3. ik év né l)
R. Jakob Ne metorszá g fő rabbijára vonatkozólag: Zemacll D. i. h. és Steinschneider, Hebr. Bibliographie l. 131 és Kaufmann a Revu e de s é tu dcs
juives XXII, 91 oldal 7. j.
6
) Pe rls i. m. szerint R. Löw, a ki 97 éves korában halt meg, !512ben születelt. Evvel szemben Dr. Grün N . .,Der hohe Rabbi Löw und
sein Sagenkreis" (Prága 1895) 6. oldalon azt bizonyilja, hogy 1520 körül
Születelt.
7

)

Grün i. m. 7+
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tóira vonatkozólag utbaigazítást nyujtó adatok teljesen hiányoznak.
Első nyilvános szereplése az 1553. évvel kezdődik
a mely évben Morvaország főrabbi (országos rab Li) állásá~
1
elfoglalta. ) Nagy, széleskörű tudása és kitünő adminisztratori
képessége országos rabbiállásában is megnyilványult
Szervezte a morvaországi hi tközségeket, a régi statumokat összegyűjtötte s azokat, a mennyíre a viszonyok megkívánták, u jakkal bővítette. 2) A talmud tanulását és tanitását szilárd alapokra fektette s ennek terjesztése czéljából az egyes morva községekben iskolákat létesitett 8).
Közel husz éven át töltötte be R. Lőw ezt a díszes
országos-rabbi állást, a melyet valószinűleg a Morvaországban kitört vad és kegyetlen zsidóüldözések folytán 1573ban otthagyott') s Prágában, a hol Perl nevű neje 6 ) révén
rok01 ai voltak, telepedett le.
Itt tartózkodott 1584-ig a poseni rabbiállás elfoglalásáig.
Prágában való időzése alatt - jóllehet hivatalos állást
6
nem töltött be ) - nagyon hasznos és áldásos működést
fejtett ki. Szervezte a Chevra Kadisát, Bet- hamidrast
(Klaust) és ugynevezett "Misnájot Chevrtkat" alakitott 7).
R. Lőw 1584-től 88-ig volt poseni rabbiállásában 8). 1588tól 1592 -ig uj ból Prágában találj uk. Az utóbbi évben
rendkivül nagy feltűnést keltő esemény történt R. Lőwwel,
a mely annyi fantasztikus hirnek és szép mondának a
szülőoka lett. A babonás és mysticismus felé hajló II.
1
)

Gans : Zemach Dávid I. r. 1592 évnél.
") Dr, Brüll N. Zur Geschichte der Juden in Miihren, (Szántó:
Wiener Jahrbuch der Israeliten 1867-1868) 188 és k. ol., Löw L. ,.Gesammelte Schriften" II. 71 -72.
•j Brüll i. h.
') Gans i. m. I rész és II. rész 1574. éveknéL
') Hock: ,.Gal-Éd" 2. és Grün i. m. 9.
') Prágai főrabbi akkor Melnik Jiczchak Eisik volt a ki 1583 május 3-á!l halt rr.eg. Gans i. m. 1583. évnél és I-lock: ,.Gal-Ed" 14. szám.
Melnik halála után Chajot Izsák lett prágai főrabbi. Gans i. m. 1584. évnél.

'J

Jerabek i. m : 33. Hock í. m. és Grün i. m.
Perles: Geschicl,[ ," d 'l' JuJcn ':1 Puscn 42. oldalon tévesen irja,
hogy l<. Lilw már poseni állása elfoglalása előtt is prágai rabbi volt.
8
)
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Rudolf király füléhez is eljutott R. Lőwnek nagy tudásáról, a titkos tanban- a kabbalában való jártasságáról
szóló hire. Magához rendelte - kihallgatás czéljából - a
rabbit, rendkivül nagy szivélyességel és leereszkedő nyájasággal fogadta 1) (1592 február 23. án) :J) és jó sokáig elbeszélgetett vele. Hogy a király és a rabbi között lefolyt
beszélgetésnek mi volt a tartalma, arról R. Lőw semmiféle
feljegyzést nem hagyott ránk. 3) De minden jel arra vall,
hogy a kabbaláról folyt a diskurzus. Ezt a feltevést a
II. Rudolf részére készült arnolette is megerősíti, :-:NS~J ;"'J;'I:!P"
.o1cSN,,, ,o•pS ;"'.:lrl::lJ ;'1N,1:1 a mely Bacharach Chajjim Jair
wormsi rabbinak, R. Lőw dédunokájának, kéziratai között
található volt. 4 )
A prágai hitközségben uralkodó visszás állapotok6J, a
melyek miatt R. Lő w az ottani főrabbi tisztséget el nem fogadhatta, arra késztették, hogy a poseni és Nagy-Lengyelorszá2 főrabbiállás elválialására vonatkozó megtisztelő
hivásnak engedve, a cseh fővárosból (1592. év ljar hó
4.-én::::::: április 16) ismét eltávozzék6). S csak 1597 tavaszán tért vissza Prágába, hogy nemes törekvése czélját, a
főrabbi széket, elfoglalja, a melyet 1609 aug. 22-én bekövetkezett haláláig betöltött. A rákövetkező év május hav ában méltó hitvese - Perl - követte őt a halálban.').
1

)

Gans i. m. 1592. évnél

mpn11P1 n;o• O'.C -.:eJ (,O'j?;"i) 1S:p
:--TO ~N

;"l!:)

10)1 ~:l,

"J Gans szeríni a kihallgatás vasárnap, Adar hó 3. napján -

febr
16. án volt. R. Löw egyik unokája
Koh«.i Izsák
feljegyzése szerint, a
ki a kihallgatás lefolyásáról llartalmáról is igért leírást) részielesen beszámol, az aucleneia napjául Adar hó !O-ikét(= febr. 23) mond12. V. ö.
u1'J7.:;'1" 1872.-ik évfolyam 14. szám.
3
j Kohen Izsáknak a királyi kihallgatás tartalmáról - ibért jel en lés e nem maradt ránk.
'J Kaufmann: J. Ch. Bacharach. 127. Bacharach XXIV. kézirat-kötetének 56. oldalán.
' ) G~iger: Zeitschrift für die Gesch. der Juden in D. L 309., G. Wolf
Gemeindestreitigkeiten in Prag (1567-1678]. Grün i. m. 26. Graetz (Gc; eh.
der. J, IX 3. 462) állítása, hogy R. Löw az :lU di : noia következmcnyképen hagyla el Prágát, nagyon valószinütlen. Ellene S7Ói az a körülmeny,
rogy 1597-bcn. mé~ Rudolf életében, visszatért Prágába.
') GJ.ns i. m. 1592. évnél. Perles i. ro. i. h.
7} Gal-Ed 8-ik számú sírfelirat.
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R. Lownek egyetlen fia Beczalel, a ki éleseszű tal

dist a volt, 1600 ban (Tisri 3. napján ) K olin városába:u
h.~ l .. az által~ .~lapit~tt. jesibát .:·ez.~tte,. férfioko~a delén kÖI~
t~~~tt el az ~Iok sor~bol. R. Low ot leanya") Kózül a másodszul?t~et~ G~te/.n:vut (~~gh. 1634-ben pénteken Tisri 7. én)
a reg1 pragat zstdo patncms családb ól 3) származó Brand · 4)
5
S imon ;et.te. fe~:sé.gül. ) Brandeis S. előkelő tisztséget fo;t:IL
el a pragat hit~ozsegbe~, .a ~elynek. primátora (=0~''10 elnök)
volt. Ezt a tiszt eletb eh aliast B. S1mon halála után Sámuel
n~vű fiára ruházták (megh. 1628.-ban), 6 ) B. Sámuelnek fia
Szm.on, .(megh. 1665.' Tam~uz hó 13.-án) 7), a ki nagyatyja
nevet VI selte s a k1 annytra elmélyedt a talmudtanulásba.
hogy . Aserit ( = Ros) sz ó ról szóra könyvnélkül tudta
8
Perls ) Mózes le ányát - Libelet - (megh. 1674. Sziva~
9
20.-án) ) vette el nőül. Ezeknek a veje, - Ruchama (Nutemetőben levő sirkövén, csak
) Síre mlék ének feliratá t, a k olini
nagyneheze n tudtam k i b etűz ni, a nnyira m <'gviselt ~ az idő vasfoga.
' ) Elsőszülött leá nya - V ö g e l e (mgh . 1629 ben] a ki a talmudban
is !á rtas vo lt, Ji~z chak b. Si mso n -hak ohe n - a ~~, mvo glosszatorának neJ e volt. [ Gal-Ed 9 1 és 84. sz. sírfelirata] Családfaját l. Perls i. m. é
Pe rl es i. m. 43. Jiczchak Ko hen a p ja a Budáról származó Akiba Kohen
(pl~~) vo lt· Perls i. m. ll a. Harm a dik leánya "Reichel" Wall erstein Ábr a hám prágai clarsannak neje v olt. Negyedik leánya : "Ti la" Szobotki
Birsnek és ötödik leánya, "Relina" Wahl Chajjimnak volt a neje. Perls
i. m. !Oa és Podiebrad-Foges i. m. 145.
") A XV, Száza d 2-ik felében Brandeis Mózes a prágai hitközség elnöke volf. A XVI. "2-ik f~ léb_en szintén B. nevű az elnök L Hock J'"J' mnowr.•
JN'10 51. oldal 1989. szam es u. o. 1830. szám. Ga l-Ed 142. számu sírfelirat.
•) " Brandeis" családi;név a hasonnevű Brandeis (Elba mellett) községből származik, a hol már a XV. században is laktak zsidók. "Jahrbuchs
für die izrael. Cultusgemeinden Böhmens" (Prag 1893) 165.
' ) Perls i. m. !Oa, Ho ck : J~'10 P" P n1<'1::llt'~" 52. ol:hl 191/ 5162 sz
sirköfelíra t.
6
) Hock i. h. 51 oldal, 763. sz. úrfelirat.
7
) J. h. 53. o. 8964 számu sírfelirat. Brandeis Simon fiairól
L Perls
i, m, és •. nSn~ mJ~ '100' a .,.
f::lP" VIII, k. (B evezetés XII-XIV,)
8
•
Perls név a zsidóknál,joly gyakori "matronymica" egyik példá) A
Ja. A családi névnek az anya utáni igazodása sürün fordul elő nálunk. PL
Samuel Eliezer E d e ls (Maharsa], Joel Szerkesz (Bach]. Ilyen nevek Jeiteles (?10" ból) Mireles (S1•~ ból) sat.
1

'v

") Hock i. m. 279. ol. 9501 sz, sÍrfelirata szerint nagyon tudós asZ·
szony volt.
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chama)1) leányuknak (megh. 1745. ben Dessauban2 ) l és
egyuttal rokonának, unokar. őv érének a férje, - a nagytudású Perls Méir (megh. 1729. Adar I. 20-= febr. 28). 3 )
P erls Méir ifjabb éveiben a · hírneves Wertheirner Sámsonnak a titkára és a bécsi rabbinátosnak ülnöke volt. 4 )
Későbbi éveiben visszavonult szülővárosába, Prágába. A
W ertheirner család és a bécsi hitközség a körükben kifejtett müködését annyira becsülték és értékelték, hogy Prágában szép házat építettek részére es életfogytiglani 500
foríntos tíszteletdí~at biztositottak neki. 5 )
Perls Méír, a tekintélyes Perles 6 ) rábbicsaládnak egyik
őse, értékes irodalmi tevékenységet is fejtett ki. Szerzője
a '10C n~.,~. rom• n'•Jr. és o'w .,,~ Olr:mp czimü nyomtatásban
megjelent és más kézíratban meglevő müveknek;).
Perls Méir veje, Gitel nevű leányának (mgh. 1776ban) 8 ) férje, Sc'lüttenhofen 9 ) Efraim a prágai Hochschul 10 )
(;,lJJ ncJ:m n•::J) kurátora volt. Ez a Sch. Efraím 11 ) pedig apai
1

)

2

Flekeles Eleazar. "01n•·• leveléb en Monatsschrift XXXVII. 389.

A Cseh országban szokatlan Ruchama nevet Nochamára vált oztatták J. h.
3
] Hock i. m. 280. 2!4973 számu sirfelirat és Monatsschrift i . h .
'J Kaufmann : Samson W ertheirner 56. L jegyzet.
' l Monatsschrift i. h, 388. P erls M. a prága i hitközségnél is töltött be tiszteletbeli állást. A hitközség " Szoferje'' [ =: actuarius, tollvivö ,
;egyzö]
6

)

A Perls és Perles név családi hagyomány szerint R. Löw felea Perl-és Perlesek Monatsschrift i. h. 388. L m. •i~~.l !1'::1" Perls Meir nagykárolyi rabbi respon
sumainak (kiadta Dr. Perls .tumin pécsi fő rabbi] a kiadó által irt bevez.,tésében. E hagyományos feltevés helyes vo ltát megdönti az a tény, hogy
már a XVI. század elején is akadunk "Perls'· családi névre a prágai zsidóknál. Hock i. m. 279 o. 2720. sz. sírfelirat.
7
•
) A sir;!mlékén még :'Ir.;, '.lO ,nl::l'!1.l '1'N~ és )I::J•N
nevű művek
ts felvannak sorolva. Hock i, m. 280. Monatsschrift i. ev!. :l88.
") Hock i. m. 282 o. 4115. sz. sírfelirat.
0
) Schüttenhofen Csehország délnyugati
részében fekv ő város ne ve. Innen származik a családi név.
10
] Ezt a zsinagógát a hires jótevő, Meisél Mordechai , épittette !568ban. Jahrbuch f. die izrael. Cultu~gemeinden in Böhmen lPrag 1893]
98.
]

ségétöl-Perltől-származik a melynek ivadékai

n·.,p

11

Hock i. m. 364,
] Sirfeliratát nem találtam. Két fia siremlékét l.
o. 1740, 1744 szám,
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ágon a kitünő clarsannak és prágai főrabbinak - R Lencsyc Efraim Salamonnak 1) (mgh. 1613 febr. 21.) leszármazottja, dédunokája. Lencsycnek veje Schahblovitz Izsák 2)
Csehország primátora, 3) apja Schüttenhofen Hirs') prágai
rabbiülnöknek és nagyapja a fentnevezett Sch. Efraimnak.
Anyai ágon Sch. Efraim ivadéka R. Szinaj b. Beczaleinek
a níkolsburgi és morvaországi főrabbinak 6 )
·
'
R. Szinaj 6 ) unokája Judit - R Chajjzm kolini rabbinak a leánya, 7) (mgh. 1614. Elul 12.) a prágai hítközség előljárásága egyik tagjának - Eliezer b. Todrosznak
(mgh. 1635-ben 39 éves korában)~) a neje. Eliezernek fia
Chajjim a Pinkasz zsinagóga 9) rabbija és jeles talmudtudós (mgh. 1709. Elul 29 .:::; szept. 4), 10) leánya Judit (megh.
1
) Gal- Éd
10 szám. A Lencsyc nevet hasonnevű [Orosz-lengyelországi] szülövarósától kapta. Müvei: 0''11:ll '1')1 .0''10N rnSS1v [ezen müve

után nevezik Lencsyct] O"n', i1'11N ,Q''10N fn:l.:J'1, '1P' '':l ,lt'tt' '11~)1 Életrajzát l. Pascheles, Vorkskalender 5643. és ennek külön lenyomata 1892,
Frankfurtban. Dr. M. Grünwald: R. S. E. Luntschitz.
• Talán azor.os az 1ilfl2. meghalt Schabla Izsákkal. Hock i. m. 184
1396, sz. sírfelirat.
•] Monatschrift i. évf. [Fiekeles E.• Oln'" levelében] 388.
'l Hogy az apa családi neve Schablovitz és a fiáé Schüttenhofen
az is bizonyitó példa arra, amit bevezetésünkben a zsidó családi nevekról mondottunk.
•) R. Szinaj R. Jehuda Löw b. Beczaleinek bátyja. Perls .n'?·l~
l'Oi11'" ja után indultam, a mikor nikolsburgi és morvaorszagi fórabbinak
állitom oda. Dr Feuchtwang D. "Epitaphien mahrischer Landes- u. Localrabbiner von Nikolsburg (Kaufmann Gedenkbuch] 399 és kk, nevét a rabbik sorában nem említi.
'')R. Szinaj a Xv'l. száza J második felében halt meg.
'l R. Chajjim el halálozásának dátumát - a kolini temetöben - ·
siremlékéról olvastam le.
"j Hock: 137 o. 10301 sz. sirfelirat Kaufmann [Hock 1:l7. o. a 7739. sz.
sirfeliratra vonatkozó 2. számu jegyzetben] tévesen állítja, hogy az 1670- ben
elhalt Eliezer b. Todrosz volt R. Chajjimnak a veje.
"l A Pinkasz zsi.tagóga Prága egyik legrégibb temploma volt. Jahrbuch der izr. Cultusgemeinden in Böhnten i. évf. 92.
10 Per\s i. m. lOb, Hock i.
m. 137. és Gai-Éd H:3. sz. sirfelirat
Flekelcs Eleázár .o1n•• levelében (Monatschrift i. évf. 31:l8[ a Chajjim b.
Todr?sz ~ltal néval~irása m~llctt hasznalt N'!~ szót a .O'OllN 0 , 11 ;,, )li!~"
kezdob<!tu1nek· veszt. E szennt a Todroszok spanyol eredetű marranos"
csaladból származnának. Azonban Kaufmann maga: Revuedes ét~des juives
XX, :;ov-t:. L.~ nom de N'lr.l ez. czikkében bebizonyitotta, hogy az a szó
s ee-böJ.
nem kezdobetuket, hanem helységnevet jelent

=
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1740. Szivan. ), Schüttenhofen Hirsnek a neje, Sch. Efraimnak az édesanyja.
Sch. Efraimnak leánya Chaje Sárat) (mgh. 1807 junius
23.) Flekeles Dávidnak 3 ) (mgh. 1798. máj. 21., 75 éves korában) a neje lett. Ezeknek fia Eleazar a nagyhírű talmu ·
dista a legkiválóbb darsanok egyike, a prágai rabhínátus
elnöke. Flekeles Ell!azar (szüL 1754 aug. 16, mgh. 1826.
apr. 27), Landatt Ezekiel legjelesebb és legkedveltebb tanítványa, kitünő és alapos talmudtudós volt - erről kiadott responsumaí4 ) fényes tanuságot tesznek, de nagy hirnevét első sorban szónoklataival (derása) alapitotta meg.
Szónoklataí a talalóan választott textusnak a szöveg szellemes magyarázatának 5) míntaképei. Tűzes előadásával, a
midras helyes felhasználásával és elmés ötleteivel szinte
fellelkesítette hallgatóit. Gyászbeszédei a "heszpednek"
mesterművei.

6

)

FL Eleazarnak a veje -

Winterherg Gyulának a

'l Hock i. m. 393. 6949. sz. sírfelirat.
'l és ") L. Flekeles Eleazarnak sziilei felett ta rtott remek gyüszbeszédjeinek és emlékbeszédeinek ;,•,, . tt'Ol1 "111 tt•Ol Oital1p ez. alatt kiadott müvének bevezetésében. Prága lb l 2. Német czime .Monument [= lt'Ol)
Davids und Chajas errichtet in tiefster Ehrfurcht und kindlichstem Dankgcfiihle seillen seiigen und ewiJunvergesslichen Eitern von ihrem dankbaren Sohne Eleazar Fl. ersten Oberjuristen der prager Is'raeliten-Gemeinde".
'l Responsumai czime : i1:1i1N~ i1::l1tt'l'1 •. Ebböl 3 r&sz megjelent
Prágában 1809, 1815, 182ll-ban a 4. rész k< ziratban maradt ránk.
") Derásai "tt'1n:"1 nS1)1" czimen -! kötetben jelentek meg Prágában
I. 17&r!, II. 1787, III. 1793. IV 1&00-ban.
") Gyászbeszédei (N100:"11 •S•o) az tt'1i1;"1 nS1v Ill. kötete. Flckeles
E .. még a következö müveket irta : .tt'11p:'1 n::N'~ '100" l, és ll. A bibliaban elöforduló lsten nevekról és azoknak irásáról ISzóferek által) Prág.t
lhl2, "1)1'r.IS prn. Prága 1824. A Tisri 'Jó ünnepeire vonatkozó valláserkölcsi fejtegetések. "'1l)I'SN ':l•:J :"!It').'~" Prága l&lb. Kommentár a Peszach
hagadá hoz. Kéziratban nm adt az emlitett Resp . .J.. kötetén kivül cS· 1:ll
ez. Eszter könyvére vonatkozó magyarázatok és egyéb müve. Éierajzára
vonatkozalag l. unokájának Spitz jo11ásnak .'1t;•Stot p'1:::• ~z. müvet !Prága
lti2il és Orient
Literaturblatt - t8.J.O .!vf. 2~1 skk. Eletet és müveit
kimeritöén tárgyaló tanulmány most fog megjelenni, Szerzöje Dr. S. ll.
Licben prágai középiskolai vallástanár, az ottaui zsidók történetének alapos ismeröje, a ki prágai tanulmányutamon ndgy elözékenységgel segédkezett nekem egyes adatok kikcresésébcn, a miért c helyen is hálás köszönetet mondok neki.
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nagyapja
Spitz Izsák - jugbunzlaui rabbi - volt. Sp.
Izsák 1766.-ban · sz ületett Kolin városában. Benjámin nevü
atYia - foglalkozására nézve Szó fer - , a ki elsőszülött
fiából jeles talmudtudóst akart nevelni, már . zsenge gyermekkorában a talmu dta nulásra szorította. Evek folyamán
az éles észszel megáldott, tudásvágyó és vasszorgalmu Izsák
annyi talmudismer etet sa játitott el, hogy 13 éves korában
a talmudi tudomány legünnepeltebb mesterének, a világhírű Landau Ezekiel, prágai fő rabbi jesibájának a hallgat ója lett.
Ernyedetlen buzgalmával, jeles szellemi képességével
csakhamar kivált a bachurok között s oly hirnévre tett szert,
hogy a híres prágai orvos Dr. Jeiteles Jónás gyermekei
talmudtanítójává fogadta. Dr. Jeiteles Jónás házában, a
melyben világí müveltség és felvilágosodás is otthonos
volt, alkalma nyilott Mendelssohn és Wessely munkáíval
és a héber grammatíkával való foglalkozásra és a német
irók - Lessing, Klopstock, Herder, Wíeland- müveínek tanulmányozására. Prágában Sp. Izsák hat évet töltött szorgalmas tanulással és szelleme kíművelésével s onnan tizenkilenc éves korában Fürthbe, a hires Kohn Salamon (a
":-m;"':l '1l:J" ez. talmudi munka szerzöje) jesibájára, távozott.
Ott is kitünt éles elméjével és tudásávaL Hat évi fürthi
tartózkodás után, a fürthí rabbitól kapott határával, viszszatért szülővárosába Kolínba. Innen gyakran rándult fel
a szomszéd Prágába. 1) S talmudi eszmecsere czéljából sürün látogatta meg a rabbíkat, köztük első sorban Flekeles
Eleazart. Az utóbbi, felismervén az ifju Sp. Izsáknak tudását és tehetségét, örömmel fogadta őt vejéül, a míkor
Rebeka leánya kezét levélben megkértell-j. Két évig lakott
ifjú nejével apósa házában s letelvén a kormányhatós~g
által megállapitott letelepedési idő, állás után nézett. Konigswarthban (Cseh o.) működött egynéhány évi~ mínt
talmudtanító. 1802.-ben a praehími (székhely : Brezmtz) ke1) Spitz Izsák életrajzára vonatkozó~ag l. fiána.k Jonlovnak 1'111,11'1"
.. pMll' ez, müvét [Prága 1843]. a melyet forrasui hasznalok.
2) F!ekeles Eleazarnak és nejének Bondi Eszternek [megh. 1811
szept. 1\J] 2 fia és 3 leánya volt: Ábrahám Meir [ mgh. 18n3, aug. 10 Juda]
[mgh. 1855 jun. 28.] Rebeka férje z Spi t z Izsákné (mgh. 11:508 szept. 30

283

rületí rabbiállást nyerte el. Itteni működése idej ében sulyos csapás érte. Jámbor és gyöngéd hitvese 1808 szept.
30. án rövid betegség után életének virágkorában elhunyt.
. A gyász év elmultával, kiskoru árva gyermekeire való tekintettel1) s volt apósa FL Eleazar rábeszélésére, másod2
szor is megnősült. ) Praehíni rabbíállásában, a melyet
1824. ig és jungbunzlauí rabbíállásában, a melyet 1824. től
1842. máj. 6. án bekövetkezett haláláig betöltött, ígazi jámborságával, hivatása buzgó teljesítésével, nemes cselekedeteivel hívei nagy tiszteletét és osztatlan becsülését vivta ki
magának.
Spítz Izsák szellemi termékeiből csak egy kis töredék
jelent meg nyomtatásban"). S ebből is /.ivíláglik, hogy
nemcsak éleseszű, alapos talmudtudós, de"művelt s a héber
és német írodalombaa jártas s a költészet iránt rendkivül
fogékonylelkű férfiu volt. Igazi poétalélek lakozott benne').
Ezt klasszikus héberséggel írott prózai kísérletei, gyönyörű
eredeti és németből oly szépen lefordított költeményei is
bizonyítják. S a világi irodalom és költészetért való lelkesedést Spitz Izsák tanítványai fogékony szivébe és lelkébe
is plántálta. Ezek között a legkíválóbbak : Kompert Lipót
Rachel férj ez. Hamburger Izsákné (rn gh. 1847. nov. 7), aki éde• anyja
Hamburger H.,rmannak a böhmisch-leipai rabbinak (Orient li:i48. 31 ol.),
Peszl férj ez. ~ Friedlii.ndér Feis Löbné (mgh. 1865 jun. 8-án.) Az adatokat
a prágai hitközség anyakö nyvében kerestem ki. Friedlii.nderné halálozási dátumát sirkövéről (kolini temető ) olvastam le.
l) Gyermekei voltak : Jónás, a kit többször idéztem, Scheva (Zsófia) a ki Hartmann Izraelnek a neje lett, és Dávid.
2
Tabor
) Második neje özv. Simeles J. né szül. Gutmann Chane városából ·- volt. Ennek gyermekei : Sarolta férjezett Österreicher, Teréz
férjez. Kohn (Raudnitz), Julia férjez. Broch (Brünn\, Spítz Salarnon és
Spitz Jakab. Sp. Iszák 2. nejére vonatkozó adatokat Beck Ernst kolini
kereskedő - Spitz Izsák dédunokája - szivességének köszönhetem.
3
) Apósa, Fl ekeles Eleazar, ,.;"l:J:'lNr.J - :Jlftll'l" r"sponsum gyűjteményé
ben Spitznek talmudi tartalmu kérdései és azok tárgyalása 30 nál többresponsurn. Prózájának és költeményeinek töredékét fia, Jónás, adta
kí •i:'Mll' 'O),'fat:i/1 ez. alatt (Prága 1843). Kéziratban maradtak. .. J'P'll' - re
vonatkozó talmudi munkája, szónoklatai és egyéb dolgozatai.
4
poétai szellemére vall, hogy még aggkorában, 76. éves
) Élénk
volt, három hónappal halála előtt is irt egy szep költeményt. a melynek czime .. :"lM~tP:"l ii1l)S 'ltP 'l'ftl" L. .pnll' '~)1to~· 14 b.
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a Ghetto-Geschichten kitünő írója; Heller lzidúr ) "Die Ali. der
Reaktion" ez. regény szerzője, végre Bartmann Moritz, a ki a
YIX századbeli német-osztrák irók és költők legjelesebbjei
között méltán foglal helyet. S Hartmann Moritz nemcsak
tanítványa és neveltje~) Spitz Izsák rabbinak, de unokája is, amennyiben Zsófia (Scheva) 8 ) leányának, Harimann
Izrael dusniki kereskedő nejének, első szülött gyermeke. 4)
Hartmann Moritz (szüL 1821 okt. 15, Dusnikban (Cseh o.
mgh. 1872 máj. 13. OberDöblingben). a kitünő német költő
és termékeny író lelkes magyarbarát férfiu volt. Bebizonyította ezt Petőfi forditásával 6 ), különösen pedig a magyarokra vonatkozó eredeti költeményeiveL "A magyar
szabadságharcz lelkes dalnoka", találóan nevezi igy Ko zma Andor (Szemelvények Hartman Moritz költeményeibőL
Olcsó könyvtár 1450. szám) Hartman Moritzot, a magyar
dicsőségnek lelkesszavu hirdetője és terjesztője. A szabadságharcz kitörése alkalmával lángoló lelkesedéssel, szivhez
szóló, ékes szavakkal fordul a világhoz ~s esdekelve kéri
annak támogatását a magyarak részére. S a nagy katasztrófa s a szabadságharcz letörése után buskomoly
1

1
] Paschetes "Sippurim". Ftinfle Sammlung 196 o. (Mendl David
,.Mezuza" eine Ghetlo
Sage aus Jungbunzlau" bevézetésében)
' l Arról a nal(y hatásról. a melyet nagyatyja lelki kiművelésére
l(yakoroll, gyakran beszélt llarlmann családja körében. (Hozzálartozójának
szóbeli közlése).
aJ A prybrami városi dekanátus által 1840. szept. 15 én kiállitott
sz ületési bizonyítvány kivonalában n~ve tévesen Sc h i v a nak iratott. Ezt
a szülelési bizonyítványt Winterherg Vilmos ur (lakik Prágaban) juttatta
kezemhez.
'l Sógora Spitz Jónás az állala kiadott .pn~' '~)ltoiY-Ot neki. és
Scheva nővérének dedikálja.
6) A Hadmann házaspár gyermekei a következők : Móritz az i ró é~
kiiltií. Károly, Rozália férjez. Winterberl( Wolfné (W. Gyula édesanyja). Pauh
na férjcz. Sehoabel K-n.; , Léni férjez. Lewit l .né, Annd, a kinek férje a jeles
költö és író Dr. Kapper Siegfried volt (szül. 1811. Smichowban, mgh. 1879
jun. 7. Pisaban). Beck Ernő kolini kereskedő levélbeli közlése alapján.
") Alexander Petőfi, ,.Gedichte aus dem Ungarischen übersetzt von
Fr. Szarvadi und Moritz Hartmann", - Darmsladt 1851. Hartmann nem
tudolt magyarul s a fordítást ugy eszközölte, hogy az erede til Szarvady
Frigyes lelte ál némel prózára és ennek alapján dolgozott Hartmann.
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hangulatu versekben ad a magyarak iránti őszinte rokonenvének kifejezéstt).
sz
·
S Hartmann M on't zna k novere, a nemessztvu es
.. géd lelkületű Rozália (szüL 1822. okt. 12-én Dusnikf:~), 'Winterberg Wolfnak (szül.. 1815. í~~· 5. én Junghunzl ban)3j neje, Vvinterberg Gyulanak (szul. 1846 decz. 30
;:ngbunzlauban) 4 ) az édes anyja. A Winterbe~g 5 ) család
a mult század első felében Jungbunzlau legtekintélyesebb
sidó familiája volt. Winterberg Jó.zsef (szül. 1776. mgh.
~868. decz. 11. 6 ) - W. Gyulának nagyatyja - több mint
eg fél évszázadon át az ottani Chevra Kadisának elnöke
és ya hitközségnek primátora volt. Jótékonyságával, nagylelküségével és hitsorsosaiért ~aló áldozatkészségével
nagy hirnevet szerzett r_nagána~. Aldóan e~lék~znek . meg
róla még most is, a mmt ezt JUngbunzlam tartozkadasom
alatt hallottam, szülővárosának öreg zsidói. W. Józsefnek méltó párja volt hitvese szül Raudnitz Emma (mgh. 1850
aug. 27) 7), a kinek emlékét nemesczélu alapitványai is
őrzik. 8)

Winterherg József három 9 ) fia közül a legfiatalabbik
l) Kozma Andor a szemelvények bevezetésében.
•) Az adatokat születési bizonyitványa alapján irom.
') A jungbunzlaui hitközségi anyakönyv nyomán, a melye_t Dr.
Hoch M. ottani rabbi a helyszinén készségesen bocsátott rendelkezesemre. Szivességét e helyen is megköszönöm.

')u.

o.
h .
•) A Winterherg név - valószinűleg
Winterherg nevü cse varostál eredt 7 a hol a család egyik őse lakott.
.
f
"J W, József atyja Izsák volt, az anyja neve ,.Nechama"
~ozse
Prágában halt meg s onmn szállittatolt Jungbunzlauba. (Anyakonyvl feljegyzés és sirfelirata nyomán.]
.
7) Aranylakodalmát készült
férjével megülni, a mtk~_r a _Iung.
d
·I"k
orából
UnokaJa.
Wmlerbunzlaubaa dühöngő kolera kuaga la az e o s
·
berg Vilmos, kőzlése.
. .
.
") Siremlékének feliralában is ernlittettnek alapttvanyat.
..
. k • h ane m Evának van fellunlelve.
Az anyakönyvben nem E romana
. l
") Fiai: l) Sándor (1,lll0) (szül 1800. dec. 15 .. mgh._ 18 73·.. -~~ . 21_· .
Prágában) atyja W. Vilmosnak. a ki a prágai Chevra Kadtsa elolJarosaganak tagja,
') Feit (szül. 1808. febr. 6. mgh. 1876 decz. 6 ·)
•) Wolf (szül. 1815 juL 5. mgh, 1867 okt. 15 ·)

'?·
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volt Wolf, a ki 1841 -ben 1 ) 26 éves korában Bartmann
Rozáliával kötölt hazassági frigyet. Házasságukból 1 fiú Vvinterberg Gyula - és 5 leány született 2).
W. Wolfot, a kr atyja kiterjedt gyapjúkereskedését
átvette, üzleti utjai gyakran vezették hazánkba a pesti
Yásárra. S részben ezen üzleti összeköttetései miatt, részben pedig mert hazánkat megkedvelte, a mult század hatvanas éveiben Pesten családostul állandóan letelepedett. S
uj hazájában fejezte be férfikora teljében, alig 52 éves korában, szorgalmas tevékenységben, becsületes törekvésben
eltöltött és családjának szentelt életét 1867 okt. 15-én ·) S
nyolcz évre (1875 április 4.) 4 ) rá követte őt a halálban 53
éves korában neje, a női erények mintaképe, a ki ritka
odaadással, páratlan önfeláldozással nevelte gyermekeit s a kinek szemefénye, büszkesége és reménysége
egyetlen fia volt, a ki később a hozzá füzött reménységeket oly fényesen beváltja. Ez Winterberg Gyula udvari

tanácsos a pesti Chevra Kadisa elnöke.
II.
Winterherg Gyula ősei között - mint talmudtudósa legelső helyet foglalja el R. Heschel 5 ) b. Jakob lubliní
és krakói rabbi, szül. a XVI. század 2. felében (Lublinban ?)
l) 1841. máj . 21.-ikéröl van keltezve a "Gubernialkonsens", a mely
a háza~ságkötésre a hatósági engedélyt megadja. (Jungbunzlaui anyakönyv
nyomán.)
1 ) Leányaik : P3uline, férjez ett Müller Vilmosné (lakik
Budapesten).
Olga, özv. Holitscher Manóné (lakik Budapesten), Hermina özv. Strakosch Simonné(lakik Brünnben l , Matild , özv. Str:ikosch Edéné [Wien] és az
1854. febr. 14-én születdt s korán elhunyt Fride rika.
') és 'l A halálozási adatokat a kerepesi t eme tőben levő siremlékeikről vettük.
6) A R. Heschelti\1 való leszármazást illetőleg ( egészen R. Lőb b .
Eizik Jekelsig) Flekeles . o~n" levele után indulta'Tl. Az idevágó munkákban: Dembitzer Ch. N. "'!:ll' nS•S::" I és II (Krakó 1888 és 1893, 39 b és

kk. ol.), Zunz J. M.
·•át p~::l

n1mS

.. p,ll;"' ·•v"

(Lemberg !864) 104 s. k. Friedberg Ber-

Drohobycz 1897). Niszenbaum S. B. C',l;"'';"'

n1·1pS •tc•

•rS:~1',:1 (Lublin 1899) 132. s végre Landshuth L. ,l:ll':''l 'lt'JN ",,,,",
{Berlin 18841 69. s. k. o. Adatol, a mely megerősítené azt, hogy Höchl
Ábrahám tényleg R. Heschel veje volt éo hogy Höcht veje Eizik Jekels
lell volna, nem találtam.
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1

mgh. 1663. okt. 21. Krakóban ). R HescheJ2) b. Jakobnak3)
kora legkitünőbb és. leg.~lese~b eszű talmudkorifeusának,
veje a Bécsben la~o Hoc.ht Ab~ahám udvari zsidó volt,
a kitAbraharrl Levi Epstemnak rs neveztek'). Höcht, a bécsi hitközség előljáróinak egyike 6), nagy vagyonnal rendelkező férfiú, a ghettó legértékesebb házának tulajdonosa61-a
zsidóknak Bécsből való kíüzetése 1670 előtt, -apósa volt
a Krakóban lakó dúsgazdag R. Eizek JekPlsnek (mgh. 1653,
junius 21. 7). R. Eiziknek, a ki szülővárosában saját költségén - a később róla elnevezett - remek zsinagógát
építtette s a ki nagyszabásu jótékonyczélu alapitványaival tette nevét emlékezetessé, egyik fia R. Lőb/ 8)
(Baruch ?) Prágában telepedett le. A járn borság és tudás
l) Friedberg .. pi:ll mn1S" 18. oldalán közölt sirfelirata alapján.
L. m. Niszenbaum i. m. 58 .
R . Heschel leszármazottjai sorába tartozik R. Landau E zek iel is
Kamelhar J. N . ..;1,:"1 l'\~1~ "1!:)0" (Munkács !903) l. Az Eskeles rabbi család is R. Heschel ivadéka. Dembitzer '<:ll' n',•',:l U. 64. R. Iszachar Berisnek, R. Heschel fiának, a veje volt .~pNip~ 'N'i:ll" :::: Eskeles Gabri el,
Őse Báró Eskeles Bernátnak az osztrák nemzeti barok igazgatójának, a hires
bankárnak (szül. 1752. mgh. 1839}. Levín Hirschl berlini rabbi is ivadéka
R. Heschelnek. Landshut i. m. 69.
•) Josua Heschelnek is hívják. A Josua nevet sulyos betegsége idején kapta .
3 } R. Jakob b, Efraim Heschel atyja - briski és luhiini rabbi
vo lt. Feinstein J. A .•;"!',:"'n i'V' [Varsó 1886] 25. és Niszenbaum i. m. 38.
R. Jakob 1644-ben halt meg Lublinban.
' ) Dr. Wachstein Bernát: Die Inschrilten aes alten Judenfriedhofes
Ín Wien. I. Teil (1540-1670) Wien u. Leipzig 1912. 224, 535 és 536. oldalakon.
6 ) és 6} Kaufmann : A zsidók utolsó kiüzése Bécsből és Alsó-Ausztriából (Bpest 1889.) 54, 63 és 169 o. 5. jegyzet
7) Frizdberg : .Jl~:lt mm',• 46 és 47 . Eizik b. Jekels:::: :lPll' i:l pn:l'.
R. Eizíkra vonatkozólag 1. m .i')~;"'" I. évf 48. Apósa Israel Jec~ie l haCohen Rapa volt és ha helyes Fl ekeles feljegyzése a ,::'ii'' levelebe n, R.
Eizik 2. ik felesége volt Höcht leánya. R. Eizikra vonatko 7 ólag Lm. Kaulmann -Gedenkbuch: (héber részében] .il1S ;"'',;"'rr" 79. Wellstem 'Cj;';tr:
NpN"'p:l ',;"'p:"!.
Eizik öccse Mózes b. Jekel .,Menedékházat

.n~tn~: l"'',ll:- n•:•

épittetett Krakóban. Friedberg i. m. 50.
.
8 ) Hock i. m. 172, o. 3680. számu sirfelírat, amely szenot Peszel aty..
Janak neve

•1l"':l" volt,
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tekintében kiváló R. Lőb b . Eiziknek leánya - Peszel
(mgh. 1724. Elul 11 =aug. 30.) 1 ) az előkelő családból származó Epstein Nátán:~) prágai orvoshoz ment nőül. Epsteinnak Sára nevü leánya (mgh. 1738 Tisri hóban=: szeptemberben) gyermekágyi lázban 3 ) Hadner József prágai
hitközségi elnöknek volt a neje. Az utóbbinak a veje,
Frumet leányának (mgh. 1745. julius 22,)') a férje Flekeles Wolf, a ki unokája a nagyhírű FL Eleazar tanusága
5
szeriht ), Mária Terézia királynő prágai helytartóságánál
persona grata volt. Befolyását úgy egyesek, valamint hitközsége javának előmozdítására használta fel s mindenkor
buzgó, lelkes munkása volt a közügynek A jótevésből és
nemes cselekedetek gyakorlásából derék hitvese, Frumet,
is kivette részét. Odaadó buzgalmának eredménye, hogy
a zsidóknak 1744. ben Prágából való kegyetlen kiüzetése
alkalmával a gyermekágyas asszonyok és betegek részére
egynéhány napi halasztást eszközölt ki a ható ságnál 6 ).
FL Wolfnak a fia Dávid (megh. 1798 máj. 21) Fl.
Eleazarnak az édesatyja. A Flekeles család Prága legrégibb zsidó familiái közé tartozott. A család hirnevének
megalapítója Fl. Wolf prágai rabbisági ülnök, kiváló talmudtudós, a ki a nagynevű Gans Dávídnak (szül 1541
megh. 1613) a veje volC).

1]

U. o. és Hock 248, o. 3680 b. számu sírfelirat.
'] Epstein N. sírfeliratát nem találtam. Nevét a Prágából kiűzött beteg ek sorsának enyhítésére vonatkozó s a kormányzóhoz intézett kérvé~y
aláírói közölt találjuk. Jahrbuch für die Geschichte der Juden [Wolf "Dte
Vertreíbung dt:r Juden aus Böhmen 1744] 191. L. m. LandauEzekíel "Rabbunesz " levelének alaírói közölt .,,,;, r1010• Ba.
3] Hock i. m. 99. o 3679 sz. sírfelirat.
. . .
•J Hock í. m. 275. o. 3661 sz. sírfelirat. Monatsschnft 1. evf. 380.
'l Monatsschríft í. évf. 387.
'l U. o. és Ho~k í. m. í. h. A Flekeles család genealógiáját Flekeles Eleazar J:~M~ levele alapján a dol!!ozatom végén található leszármazisi táblázatban közlöm.
'J L. 'ans Dávidról szóló dol-<tJntomban a Magyar Zsidó Szemle
XXIX évf. 181. ol. és Monatsschrilt i. évf. 387.

WINTERBBRG GYULA
c s a l á d f á j á n a k g e n e a l ó g i a i ö s s z e á ll i t á s a.

I.
R. Chajjim Worms

(Perls

J'On1' n?·~~ 7•.

feljegyzése szerint az 1440-ben meghalt nagy talmudtudósnak Jehuda Livának az unokája)

(szül. 1450 körül)

l
R. Beczalel

R. Jakob

(mgh . a XVL század elsö negyedében)

(mgh. 1563)

1

Németország és Worms
förabbija

R. Helmann

l
R. Chajjím
(ml!h. 1587)

friedbergi rabbi

R. Szináj

l

Nikolsburg é~ M.?rva~r'
szag forabb!Ja
(mgh. l600 körül)

R. Siroson

l<rzmienici rabbi
(mgh. a XVL sz 2. felében)

R. Jehuda LÖW

l.

leánya : Gitel a prágai hitközség primátorának
(mgh. 1634 szept. 29)

Brandeis Sámuel
(mgh. 1628.)

(der hohc Rabbi LöwJ

prágai

főrabbi

(szül 1520 körül. mgh. 1609 aug. 22)
neje: Perl (mgh. 1610)

a prágai hitközség elnöke

Brandeis Simonnak

neje

--· ·-- -----leánytt]1 :

Ruchama

l
(Nuchama).

férje,

(mg h. 17 45. Dessauban)

leányuk:

R. Perls Méir

a hirneves Wertheirner Sam·
son htkára, a bécs1 rabbio;ág ülnőke s késöbb a prágai Chev·
ra Kadisa elöljáróságának tagja.

Gitel,

férje:

(mgh. 17'r6.)

leányuk :

Chaje Sára,

férje : Flekeles Dávid
(mgh. 1798 május 21)

R. Flekeles Eleazar,

l
a prágai rabbiság elnöke

(szül. 1754 aug. 16, mgh. 1826 aprilis 2)

(Scheva),

lérje :

Rozália

1846

Hartmann Izrael,

dusniki kereskedő

(mgh. 1861)

(szül. !822 okt. 12, mgh. 1875 április 4)

Winterber~

neje : Bandi Eszter
(mgh. 1811 szept. 19)

férje : Spitz Izsák, jungbunzlaui rabbi
(szül. 1766, mgh. 1842 május 6)

(mgh. 1808 szept. 30)

(szül.

'

l
T ·-

leányuk : Rebeka,

Hartmam1 Móritz, a kiváló író és költö,
(szül. 1821 okt. 15, mgh. 1872 máj. 13)

Schüttenhofen Efraim

a prágai "Hochschul" templomkurátora

(mgh. 1807 junius 23)

leányuk : Zsófia
(mgh. !857).

'J'0n1' nS'J~· szerzöje

(mgh. 1729 · febr. 28.)

Gyula

férje: Winterherg Wolf
(szül. 1815 julius 5, mgh. 1861 okt. 15)

---------

udvari tanácsos a pesti Chevra Kadisa elnöke

deczb. 20. Jungbunzlauban);
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II.
Gans Seiigmann
(szül. a XV. század második felében)

l

Gans Salamon
(megh. 1550 körül)

Gans !Dávid

(Zom"h n'";'l "'""'';,, •• ""''''"
(szül 1541. Lippstadtban, mgh. 16!3 aug. 22. Prágában)

l
l
l

veje: R. Fl ekeles Wolf
(mgh. a XVII. sz. első felében)

a prágai rabbiság ülnöke

Fl. Dávid
Fl. Wolf
(mgh. 1673. szeplember .)

l

FL Dávid

l

Fl. Zelig

l

FI. Wolf,

neje:

Harfner F rum et

mgh, t750 kó~mgh. t745 ]•t. 22]

Fl. Dávid, neje: Cha je Sára
mgh. 1798 máj. 21]
mgh. 1807 junius 23)

T

Flekeles Eleazar
(szül 1754 mgh. 1826)

(Folytatását lásd az I.
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IV.

R. Lencsyc Efraim Salamon (~~~b~iEfraimJ prágai
[mgh. 1619 febr. 21]

neje:

Zelde

R. Szi.náj

(mgh. Hi26)

ben

Beczalel,

Nikolsburg és Morvao. förabbija

(mgh. 1600 körűiJ

l

veje :

Schablovítz Izsák,

Csehország zsidóságának primátora

R Chajjim ben Szinaj

'

l

na :

Schüttenhofen Hírsch

l

Sch. Efraim,

a Hochschul

Chaje Sára,

prágai rabbisági ülnök

templomkurát~ra.

neje :

leánya: Judit, l érje :
mgh. 1635)

Perls Gitel

Eliezer ben Todros

a prágai hitközség
elöljárósági tagj a

l

l

leányuk:

kolini rabbi

(mgh. r 4 a ug. 12)

férje:

(mgh . 1807 jun, 23 .)

R. Chajjim

(Juditens) a Prágai Pinkasz zsinagóga rabbija
[mgh. t 709 szept. 4]

Flekeles Dávid
(mgh. 1798 máj. 21)

l

leánya: Judit, férje Schüttenhofen
(mgh. 1740. SLivan hóban)

Flekele) Eleazar

Hirs

prágai rabbivági
ülnök

l

[szül. 1754 mgh. 1826)

Schüttenhofen Efraim

(Folytatását lásd az I. számu genealógiai táblán

[Folyta tását l. az

l

t

1.

és lll. számu genealóg1ai táblán!
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VI.

R. Jakob ben Efraim Hirs,

briski és lub lini

főrabbi:

Winterherg Izsák

[mgh. 1644.]

(szül a XVIII. század első felében).

l

R. Josua Heschel

ben

Jakob,

lublini

főrab bi

és krakói

(mgh. 1663 okjóber 21)

veje:

l

Höcht Abraham

lJj""'"'

R. Eizik eke ls,
(mgh. 1683.

Lőb

elöljárója

Vilmos

Sára,

l

Feit
(szül 1808 febr 6.
mgh. 1876 decz. 6)

a prágai Chevra K. elölj. tagja.
(szül.1837. dec. 12.l

Wolf

(szűl.

1815 jul. 5
mgh. 1867 okt. 15)

l

WINTERSERG GYULA
udv. tanácsos a pesti Chevra Kadisaelnöke
(szül. 1846, decz. 20.)

férje:

Epstein Nátán

orvos. a prágai hitközség előljárója

{mgh. 1724 aug. 3)

leányuk:

l

neje : Raudnitz Emma
(mgh. 1850 aug. 27)

l

(szül. 1800 decz. 18,
mgh. 1873 jul 21)

l

21.(

(Baruch> b. Eizík Jekels

leánya:

Winterherg József, a jungbunzlaui
Chevra K. elnöke, és az ottani hi tk. primátora
(szül 1776, mgh. 1868 decz. ll)

· Sándor
a ki Krakóban a róla eln«vezett templomot épittette

(mgh. 1690 körül)

l
P eszel,

. l

[Ábrahám L évi Epst<dn] a bécsi hitk,

í mgh. 1680 körül)

ve je:
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T

férje: Harfner
(mgh. 1738. szep~

József

leányuk · F rum et, férje Fl ekeles
(mgh. 1745 julius_2_21~-

a prágai hitköz!éf;! elnöke

Wolf

Flekeles Dávid,

neje; Chaje Sára
(mgh, 1798 május 21~gh. 1807 junius. 23)

Flekeles Eleazar
(szül. 1754 mgh. 1826)
(Folytatását l. az I számu ge nealógiai táblán)

A régi Magyarorsz<ig zsidósága

A REGI MAGYARORSZAG ZSIDÖSAGA.
(Folytatás.)

Az idő kerekét azonban nem
lehetett . visszafordítani. A jólét emelkedésével emelkedik lassan a
műYeltségi fokozat és ezzel együtt a külvilág elötti tekintély. Ebben csak némi része van a hatóságok részéről
jövő rendeleteknek József azon rendeletét, hogy a zsidó
okiratokat az ország nyelvenszerkesszék,zsidó családneveiken
kivül német nevet is viseljenek, sokszor kellett ismételni. Borsod IDegye 1796-ban !l.angsulyozza, hogy minden "sidó bizonyos nevet felvegyen s azzal magát másolhatatlanul neveztetvén éljen" a kötelességévé teszi a szolgabiráknak
a zsidók nevei megállapitását 1 ). Az 1814 - íkí rendelet szerínt okiratokat nem szabad héberül kiállítani.
Azt az intézkedést, melynek értelmében nem házasodbatik
oly zsidó ifju, ki nem "égzett népiskolát, sohasem hajtották végre, - nem is lehetett, bár még 1806-ban adtak róJa bizonyítványt 2 ). Azok a szellemi áramlatok, melyek a
század vége felé a vallási életre s ezzel összefüggö irodalomra oly messzemenö hatással voltak Németországban,
Magyarországon nem ércztették befolyásukat. Az akkori
lapok egyike üdvözli Mendelssohn Phaedonját, 3 ) közli a
két perseiyes jótékonyságot, 4 ) melyet Lazarus az ö erkölcstanában úgy magasztal, 5 ) egy másik leír egy vizsgát abban az iskolában, melyet a Mendelssohn tanítvál) K. Ó. IL 1 r. 486 J.
2 ) 1798.
évi 9814 rendelet szerint: ne videlicet ulli Judaici Juvenes
antequam fide dignum acceptae Normalis Institutionis Scholasticae exhibeant Testimonium, ad ineunda matrimonia admittantur.
1
)
Pressburger Zeitung 1767, 62 sz. "Der hiesige gel, Vorsteher der
jüdischen Gemeinde Hr. Moses Mendelsohn" .
'l Pressburger Zeitung 1776, 74 sz. A us zug ein es hebraischen
Briefes aus Berlin von einern durchreisenden Rabi an einen Rabi in Ungarn.
') Lazarus, Die Ethik des Judenthums (Frankfurt a. M. 1901)
l. 39 l,
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nyaiból álló egyesület tartott fenn, 1) de e lapokat nem
igen olvasták zsidók. A hatóságokat az uj zsidó áramlat által
létrehozott munkák és a régi zsidó irodalom legfeljebb a cenzura szempontjából érdekelték Mendelssohn Phaedonja is a
tiltott könyvek közé tartozott és mikor Biharmegye felír a
sajtószabadság megszoritása ellen, panaszlólag említi, hogy
az egész világ barbárnak fogja Magyarországot tartani,
mert még a Phaedont sem engedik kinyomatni. 2 ) A
francia zsidó szanhedrin tárgyalásai élénkebb visszhangra
találtak, 3 ) de Barnbergernek az erről szóló értekezése
ki lett vonva a nyilvánosság használata elöl és azon könyvek közé soroltatott, melyeket csak hatósági engedéllyel lehetett szakembereknek odaadni olvasni (erga schaedam) 4 ).
Ép ebbe a kategoriába tartozott az első német nyelvű
zsidó folyóirat a 11Sulamit" 5). Még Mária Terézia alatt tiltották el nekik a censurától kifogásolt könyvekkel való kereskedést. II Józsefet politikai szempontok vezették, a 'mikor
hajlandónak nyilatkozott osztrák és magyar könyvnyomtatóknak héber művek nyomására szahadaimat adni. 6 ). A
cenzura szempontjából fontos volt megtudni, hogy a zsidók
milyen héber s mily imádságos könyveket használnak. 7)
Zemplén megye felterjeszt egy ilyen lajstromot. Schmidt
1

)

podását

Kerekes, Hadi történetek IV. 129. "A jónak és szépnek gyaraBerlini Zsidó Társaság". E név alatt a :'1'W1l1:'11 :mo;, ''1n1W

eszközlő

értendő.

') "Calumniatores nationis nostrae nos barbaros esse publicarunt
.. , . Certe dolere debet autern . anae philosophiae eruditu' orbis quando
versionem operis philosophici Mendelsoni sub titulo Phaedon per Censuram Ungricarn revideri et censurae subjici imo castigari etiam et truncari
audit" Townson i. m, 334 l.
1 1 Sz. XXIV. 128 l.
'l Barnberger Joseph "Ein Wort zu sein<>r Zeit oder Betrachtungen
bey Gelegenheil des grossen Sanhendrio zu Paris".
5) Frank! u. Wolf: Sulamith eine Zeitschrift zur Befőrderung der
Cuitur ~nd Humanitat unterder jüdischen Nation !Lipcse 1806]. Mind a kettő a "mit erga Schadam beschrankte Bücher" közölt foglal helyet.
r.) 1789. évi okt. 23. án kiadott 40 846 sz. rendelet.
7} Circulare 1800 jul. 22. A "consignatio librorum tam Judaicorum
quam Rebraieorum ac Chaideieorum per censuram admissorum" jegyzéket
beküldték a hdóságoknak és a mennyiben más könyveket is használnak
"unum exemplar horsum submittant".
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Antal bécsi könyvkereskedő kieszközölte a bécsi hatóságoknál, hogy csak az ő ünnepi imakönyveit használhassák. Igy
tehát Zemplénmegye természetesnak találja, hogy ez az
utasitás "Schmidt bécsi zsidó érdekében" adatott ki. 1)
A XIX. század huszas éveitől kezdve bizonyos megbecsülésben s tekintélyben részesülnek, bár egyes helyeken
még soká maradnak meg a régi viszonyok. Kálló-Semjén
a Kállayak, Balmazujvárosban a Semseyek megkivánják a
zsidó árendástól, hogy engedélyt kérjen, ha peszuchra vagy
szukkószra ünnepi ruhát akar varratni magának. 2 ) Ha a lapokban hir jelenik meg róluk, akkor a többi polgár módjára "ur"azzák őket. Meller Ferdinánd a nemzeti muzeum könyvtárosa felszólítja udvariasan a pesti községet a könyvtárra való
adakozásra s ez 4005 forintot gyűjt. Mikor a nemzeti
szinház felépítéséről volt szó, úgy a pesti, mint a budai
zsidók tekintélyes összegeket ajánltak föl 8). 1817-ben
Rá th Mózesnek, kinek családja , ,0vszázadok óta" lakott
Miskolczon, aranylakodalmán a főispán is megjelenik 4 ).
Gr. Festetich György temetésén a keszthelyi zsidó község
kiküldöttjei előkelő helyet foglaltak el, li) mert még 1779ben, mikor iskolát akart alapítani, a keszthelyi zsidók között
különösen a két Schwarzenberg testvér: Ádám és Nátán
tűntek ki az adakczásban. 6 )
Kanitz Joachim pesti és
Kanitz Dávid óbudai kendő - és vászongyárosok öszszes készítményeik mintagyüjteményét felajánlják a nemzeti muzeumnak. 7) Hogy milyen foglalkozások terén találunk zsidókat, mutatja az a hir, hogy Hersch Jakab Aradon szinházának egy esti jövedelmét a zsidó és keresztény
kórház javára adja. Dewidels Lőb 1811-ben ajánlja magát
mint kalligraphus és míndennemű kereskedelmi ismeretek
oktatására8 ). Míndenképen érdekes, hogy Csokonai a"To1
)

Sz XXII, 108 l. Sz. III , 704 l.

'l Vadász Ede szóbeli közlées.
'l Világ c. napilap 1911. évf.
•) Vereinigte P. O. Z. 1817 évf. 223 l.
•) u. o. 1819. 435 l.
'') Literii.rischer Anzeiger für Un garn 1779 évf. jan. 3
7
1 Vereinigte P. O. Z, 1818 évf. 69 sz.
'! u. o. 96 sz.
') U. o. 1811 évi. 437 l.
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ponan Zsidókat is a Pegazus szárnyain felforspontoltatta" és
megemlíti toponári Azsafnak, Izsáknak száraz fáját és
Izraelt a nagybőgöst 1 ). Hivatalos akták tárgyát képezte,
hogy Ábrahám Mendl mint lakodalmi alkalmi költő (marsalik) bejárta Sziléziát, a mihez nem volt joga, mert Magyarországon lakik a felesége, mint sziléziai pályatársai
elpanaszolják 1810 körül a bonyhádi zsidó banda prímása: Rózsavölgyi Márk volt1 ). Az értelmi foglalkozások között
első helyen e korban az orvoslás említendő, már a mennyiben nem kuruzslással történt, mint a mikor 1766-ban V áradolaszin egy boszorkány azt vallja, "valami Ujlaki Lázár
zsidóné gyermekeinek is csináltam ilyen orvosságot" 3) vagy
pedig a csodarabbik feliratos amuletjeitől nem vártak gyógyító hatást'). Nagyobb községekben zsidókórházat lélesitettek és chirurgust alkalmaztak saját költségükön, melyhez
természetesen a chevrák is járultak. Érthetetlen tehát, hogy
miért intézi 1788-ban a helytartóság Békés, Csanád, Csongrád megyéhez azt a rendeletet, melyben a chevrákat felakarja oszlatni s vagyonukat a szegénykórház fenntartására fordittatni. Az irgalmasok a XIX. század elején minden
évben a kórházaikban ápoltak között csupán 2-3 zsidó beteget mutatnak ki. Ó Budán müködik Oesterreicher József,
aki irodalmilag is tevékenykedett li). Még előtte tesz
Nagy Szombatban orvosi vizsgát 1773-ban Üppenheimer,
pozsonyi orvos, a kit a tuberkulozis elleni küzdelem történetében kell megemlíteni. Mint maga elmondja (1788-ban),
mindenkor arra törekedett, hogy a szenvedő emberiségen
olyan gyógyszerekkel és gyógymódokkal segítsen, · a melyeket olcsóságuknál fogva még a szegény ember is igénybe
vehet. Évek hosszúsorán kisérletezett, hogyan segíthetne a
vérrel köpők baján s sikerült neki hathatós szereket fel') Csokonay, Dorottya (Nagyvárad 1808) 18, 27, 55 l.
•) Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde 1909. évf. 6 és 26 L
•) Komáromy, Magyarországi boszorkányperek, [Budapest 19101 702 l.
'l Pressburger Zeitung 1768. évf. 56 sz. egy nagymártani leányról
.,Sie versuchten auch Inscriptionen von ihren Rabbinern , mit welchen sie
behangt wurde".
ö) Lőw.-Klein,

A szegedi chevra, 108 l., Reich, Beth El I. k. 1.
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találni, melyeket husz betegen kipróbált. A gyógymódjában van egy kis kotyvasztás, házi szer, diéta, de az már
nagyfoku ideálísmuzra veli, hogy szereít nem tartja titokban, hanem a szenvedő emberiség javára közli a nyilvánossággaL Ezzel az önzetlenséggel éles ellentétben van a
kenyéririgység, mely kivitte, hogy 1818-ban eltiltják a zsidó Or'' Osokat orvosi bizonyítványok kiállitásától, 1830-ban
a beoltás végzésétől 1). Gazdaságilag megerősödött, szellemileg előrehaladt zsidó népréteget látott maga előtt br.
Eötvös József, a mikor a zsidók emancipatíójáról szóló
dolgozatát megírta, mely neki halhatatlan nevet biztosit a
zsidóság emancipationális törekv€ seinek történetében. De
már négy é\ tizeddel előbb az objektív hideg szemlélőre
sokkal kedvc:zőtlenebb hatást tevő zsidóság számára teljes
emberi jogot követelt s benne hasznos társadalmi réteget ismert fel Nagyváti János, a kinek névtelenül kiadott munkájában a) a zsidókról szóló részlet szerfölött jellemző
a zsidóság jogi és gazdasági viszonyaira : "Kivált az megfoghatatlan előttem. hogy miképen üldözhetem én, a szakállával s nyelvével tőlem különböző szegény Sídóságot?
miért keserítem én neki meg ezt az életet, melynek bírására vagy érzésére őtet a Teremtő szinte oly Kéz, Lábbal
felkészitette mint engem. Talán azért, hogy az Idvezítő'
nem tsak megölte, de nem is hiszen benne : Ugyvan : de
ezek nem ölték meg, e Fiak pedig az Atyáknak álnokságért nem büntettetnek, hogy nem hisznek benne, nem a
mi dolgunk, valamint az nem a Sidóság dolga, hogy mi
benne lúszünk .... A l't agyar Nemesség volt maid a legelső Európába, mely ennek az ügyefogyott s üldözött Népnek Szabadságot, Oltalmat és Élet-könnyebbséget ajánlott
tsupán tsak Emberi szeretetböl, noha azt is meg kell vallani, hogy ez a nemzetség hasznot is nem a legkevesebbet
hajt mind az Hazának mind a nemességnek különösen.
Ugy lehet hát mondani, hogy az haza emberi és Polgári
1

) Pressburger Zeitunl! 1778,
dók lörlenele, 139 l.

]Ui.

8., Bergl,
-

'1 A tizenkHenczedik században élt igaz
órái [s. l 1800] 28 l.

A magyarországi zsi-

magyar Hazafinak öröm-
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Kötelességének felelt meg e részben is, hogy a Sidóságnak
jobb karban helyhetését véghez vitte. Ugyanis.
L A közönséges Oltalomba mind a külső, mind a
belső erőszak ellen részt kell venni a legkisebb Tagnak is
személy szerint és érezhetőképen.
2., V alakit nyouwrgatni annyit teszen, hogy még a
Magyar Nemzetség nem szabad Nemzetség, hanem tsak a
ki erősebb az a hatalmasabb.
3. A ki a Hazán fekvő terhet viselte, annak a Hazából folyó minden haszonvételre is jussa van.
4. Ez a nemzet a Nemes égnek kivált tsupa Kasznárja, e veszi, áruilya borát, buzáját és egyéb terméseit
5. Ugy gondolom, hogy ha a Sidó Biblián merjük hitünket fundálni, ha a Sidó Soltárokat merjük sőt szereljük
T em piomainkban énekelgetm, nincs semmi okunk rá, hogy
a Sidó Nemzetséget Vallásáért, különös szokásaiért, a lakosságból is kirekesszük annyira, hogy Élete megszenvedéseért Türedelern adót kivánnak. És miért? Azért, mert
él. Oh! Európa ! Európa! ugyan mikor ezt tselekszed,
nem magad ellen vétkeze!· é? . . . a Sidótól pedig azért,
hogy él és magát meg nem öli, Türedelern adót kivánsz!
O Életnek Eltürése ! tst.da nevezet : Ellenkezés 1 Szörnyüség, annyival nagyobb szörnyüség pedig ez, hogy a Sidó
a Bátorságos megmaradásra szint ugy adódzík mint más.
A háborúk alkalmatosságával katonát is adna, de Szekereket bizonyosan állit~ katonatartásra portiét fizet: az Élet
könnyebbségére pedig kereskedést és kézi mesterséget
folytat, mínt más Hazafi. Bizony ha mínd annyival is bé
nem érjük, telhetetlenek vagyunk és egy rókáról kzt Bürt
vonunk.
"Jól tudtam, hogy ha ezen Gond0lkozásomat me~
hallanák, sokan úgy szállanának. mint én IS c"előtt L elekedtem. Hogy L i. a Siclók nem akarnak szántan·, -.. ..!l.nJ,
hogy tsaJárd huzó vonó tolvaj s a Társasá~nak ,·eszedelmes
Nemzetség
"De bizony, ha ezen dolgot részrehajlás nl-Ikül me~
hányom v tem, úgy találom. hogy ezen nehézségt:k egészen eltünnek. Lássuk azért a Panaszt.
1., Nem szántanak, nem vetnek. Úgy van, merl nincs
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mit. Jobbágy nem akar lenni, minthogy ő is Ember, az
Ember pedig Szabadságra teremtet ett. Más az, hogy Szántó vdő embereink most is nagy szá mmal lévén Jobbágynak se m foga dnák be.
2., Tsalárd, huzó vonó tolvaj Nemzetség Az igaz némely rész be, de ennek is aligha magunk nem vagyunk
okai, mert a Boldogságnak minden forrását bedugjuk előt
lök , Szántó Földet nem adu J k a kezekbe, de ha adunk
is, a Közember nem megyen földét megdolgozni, ha tsak
kétszer és háromszorosan nem fizet neki. Igy pedig amit
a V ámon nyeme is, elYeszti a Ré, en. Mesterségeket nem
folytathat , ha szinte tudna is valamit, mert a Városokba,
Céhekbe bé nem fogadják őket és igy nem lévén semmi
utja, módja a tisztességes elélésre, kintelen tsalárkodni,
huzni vonni és lopni.
3 A Társaságnak veszedelmes Nemzetség. Ugy látszik, de nem a z, mert ugyanis a Földes Urak jószágaikba,
a Falusi társaságokba nem hogy veszedelmesek volnának,
de még hasznosok is, úgy hát Nagyobbakba sem lehetnek
veszedelmesek is. Azonban rr:eg kell "\allani, hogy erköltstelenségek sem olyan nagy a mint közönségesen tartyák,
mert a tíz Parantsolatokat ők is szorosan megtartják, a
melly csak abból is megtetszík, hogyha a tömlötze';:et eljárjuk, ritka madár az, hogy tsak egy Siclót is talállyunk bennük".
"A tizenkilentzedik százban élt igaz magyar hazafi
örömórái" részben valósággá lettek, a mióta köztudatba
ment át, hogy a zsidó-kérdés az igazságnak, az emberi
jogok elismerésének a kérdése.

nek leírását. Magyarul olvashatjuk Medicei Pál a zsidó
szokásokról szóló könyvének magyar átdolgozásában 1 ) és
latinul Bombardius Topographiájában~). A rémes rágalom
két sL.ázadig nem hallatszott, de a XVIII. század közepe
óta ismételten felüti fP.jét. Részint a zsidó lakosság gyarapodásával magyarázható ez, részint meg azzal, hogy a tudomány és az olvasnivaló iránti érdeklődés következtében
a kézi könyveknek Nagyszombatról és Bazinról szóló elbeszélései széles körben elterjedtek~
1753-ban azt híresztelik, hogy a verseczi metsző
megköpülőzött volna egy hat éves gyermeket rituális cél ·
!Jól. A vád ugyan alaptalannak biszonyult, de annyi eredménye volt mégis, hogy eltiltották a keresztényeknek a zsidóknál való hálást 3). Hét évvel késöbb Abaujvármegyében
egy iparoslegény elveszett. A míg egészségesen elökerült,
addíg lejátszódott a vérvád az összes jeleneteiveL A n:estere elhiresztelte, hogy az a zsidó, akinél egyes dolgait
zálogba szokta tenni, megölte. Az illetőnek tíz éves leányát addig vallatták, a mig bevallotta, hogy látta, mint
ölte meg az apja a legényt. Erre több zsidót is elfogtak.
Az élve megkerült legény véget vetett a továbbiaknak 1 ).
Alig csendesedett le ez az esemény, elfogtak 1762- ben
négy asszonyt, mert egy gyermeknek ujjából vért folyattak
A biztos haláltól csak a kamara elnökének bölcsesége
mentette meg őket. 5)
Sok dolgot adott a hatóságnak a sárosmegyei orkuti
vérvád 1764-ben. Erről a következő, kegyetlen hidegséggel

v
VÉRVÁDAK.
Az első magyarországi vérvád, mely a zsidóság vértanuinak számát szaporította, Nagy-Szombatban 1494-ben
volt, a mint azt Bonfini elmondja. A 152'hk évben történt
bazini zsidóégetésre és vérvádra egyetlen kutfö Bél Mátyás.
A XVIII. názadbeli földrajzok hűségesen ismétlik e kettő~
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l) A zsidókn<>.k, szokásí és szertartási mellyeket ugyan a zsidóságból me6tértt Doktor Medicei Pál olasz nyelven kiadott, .... mostan p e di~
magyar" nyelvre által tette és . . meghevítette egy pécsi pÜ>pöki megyéböl való pap ... (Pécs 1783) 83. l , a hol azzal fejezi be "tsak hitclkcdü
költemény tehát ez a keresztényeknek a pogányoktól \'aló mc!lkiilönbböztetése, mellyet előnkbe toszitanak az utóbbi zsidók". A megjeg\'Zés a könyvek elején szokásos :'l.:li :'1)11 ~ kijelentésre céloz.

'l Bombardius, Topograpbia (Bécs 1750} 339 l Itt említ 'ndö, hOI\Y
egy Budapesten megjelent ponyva elbeszélés (j?1:> "") c'~ ~Wil j' ~) mi· ~
166:l-ban is talál zsidókal N1gy Szombntban.
3] Emlékkönyv Bloch Mózes tiszlelelére 121 l.
') Sz. I. 348·

•) u.

o.
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megirt egykori hir szál: "Eperjes, den 20 Juli. In der benachbarten Stacll Zeben hat sich neulich ein sehr trauriger
FaU ereignet. Fm Ch istenknahc gieng seínen Aeltern verlobren nur nach etlichen Tagen fand man ihn mit vielen
Stichen jiimerlich e mordet im Walde liegen. Aus denen
an seinem Leibe bemerkten Charakteren geriethen die dortigen Jnden in Verdacht von denen man auch schon verschiedene in Verhaft genomen." 1 ) Az elfogatás junius 3-án
történt, a mikor 31 zsidót börtönöztek be. A hir országszerfc megdöbbenést kelthetett, mert a pozsonyi hitközség
közbevetette magát s azt kéri a helytartóságtól, hogy bocsássák szabadon az elfogottakat s rendeljék el a vizsgálatot. Hosszas huza-vona után kiszabadultak a foglyok, de
egy aggastyán meghalt, valószinűleg a kimások alatt. Az
egyik elfogottnak tíz éves fiát erőszakkal megkeresztelték,
mi ellen a szülők hiába tiltakoztak 2 ) A "testén lát~ató jelek" -et a melyekről a hirlapi tudósítás sz ól, úgy kell érteni,
hogy a megyilkolt fiunak : Balla Istvánnak holttestén levő
sebek elhelyezéséből a sárosmegyei héber szakértők nem
kevesebbet olvastak ki, mint azt: "egy az Isten, egyet ölj
meg". A fiunak a képét terjesztették, de a királynő eltiltotta, hogy második tridenti szt. Simont csináljanak belőle.
Az ügy másik részletét világítja meg Mária Teréziának
1765. április 17.-i leirata, melyben tudomására adja Sá.rosmegyének, hogy Sapsa Sámuel, az ádámfalvi bérlő veje
ki lett hallgatva, ugyszintén a szentimrei zsidó tanító, ki
valótlannak mondotta azt, mintha előtte Sapsa a gyilkosságot bevallotta volna. Az a keresztény kocsis, a ki a
mondott időben Sapsa Sámuelt vitte, nem tud az egész
dologról semmit. A fogságban levő Sapsát, feleségét, Herskó szentimrei tanitót, és a gombosf:dvi arendást szabadon
kell bocsátani 3 ) Az ádámfalvi bérlő nevt> Lefkovics Jakab
volt, a ki a 10 óráig tartó kínzások következtében meghalt.
1)

Pressburger Zeitung 1764
'l Sz. I 350. Eötvös Károly
Jakab ádámfalvi bérlö 12 éves fia
földesurnál a kitérésre.
•) Sz. XIII. 79, de az illelő

évf. 6. szám.
szerint (A nagy per l k. 25 1.) Lefkovics
önként ;e]entkezett Bornemisza László
neve nem Japsa, hanem

Sapsa (•n:!lt')
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Kisebb körben folyt le a komáromi eset a hol a gyilkosságot nem a sakter, hanem az elképzelhető legnagyobb
ellentéte egy zsidó csepűrágó követte volna el. 1788-ban
Komáromban Sámuel Léhi zsidó bűvészt elfogják, mert
egy négy éves gyermek elleni vallási gyilkosság elkövetésével gyanusitatták Öt hónap után kiszabadult, mert kiderült, hogy a gyermeket saját anyja ölte meg 1 )
Hogy 1790-ben mily élénk figyelemmel kisérték az
országgyűlésen tárgyalandó, a zsidóságra vonatkozó kérdéseket, mutatja az, hogy több helyen lázitanak a vérváddaL Legnagyobb az izgalom Szabolcsmegyében, a mely 1791. julius 27.-én határozatilag kimondja, hogy felhívja a járási föszolgabirákat, hogy világítsák föl a népet a vád igaztalan
voltáról 2) Okot erre valószinüleg a péri eset adott. Pér
község Szilágymegyében nem. Ebben az időben KözépSzolnok megyéhez tartozott. Az esetről az egykori lap következőképen emlékszik meg "Nagy basszusággal vagyon
a nép ezen a környéken a Zsidók ellen. Oka az, mivel a
mint hiszi egy Péri Zsidó megölte a maga Keresztény
Szomszédjának a Fiatskáját több zsidóknak s még a Károlyi Zsidó Papnak is jelenlétében, a ki aztán a Gyermek
vérét el is vitte tsak ugyan magával. A dolog darab idő
től fogva foly már a Törvényszék előtt, de nem jöhetett
mind ekkoráig egész világosságra. Egyes erővel dolgozik a
Zsidóság, hogy a vád alatt levő tagját megigazithassa,
mert tudja, hogyha reá talál sülni arra a gyilkosság, jaj
lesz úgy az egész felekezetnek 3 ) Mátyási József egyik versezményében meg is énekli a dolgot, a mikor többek közütt azt is mondja:
Valóság a dolog, mert a gyilkos fia
Elárulá, mint folyt a rút historia')
A szabolcsmegyei határozatot követte az erdélyi
kormányszék, a mikor 1792 január 3 L-én a püspökökhöz
fordúl, hogy ők hassanak felvilágosítólag a népre 5}. Mind11

Mitteilungen für jüdische Volkskunde 1909 évf. 41
Acsády, A magyar birodalom története Il. 576 l.
3) Kerekes, Hadi történelek V. 19 l.
') Sz. III. 460
6) Acsády u. o,
2

)
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kettőnek inditója a budai helytartótanácsnak 1791. junius
24.-én kelt leirata, volt1), melyben a hatóságnak kötelességéve teszik, hogy világositsák fel a köznépet arról, hogy
a gyilkosság a mózesi törvény, a prófétai iratok, az egész
ószövetség valamint a többi vallási törvények alapján a
legszigorubban meg van tiltva. S ha egy zsidó babonás
célból gyilkosságot követne is el, ezt ép úgy nem lehet
az egész zsidóság rovására írni, mint egy keresztény tettét az egész kereszténység számlájára. A rendelet igy
hangzik:
Judaei in hocce Regno degentes nomine communi
acerbi quaesti sunt Consilio huic Locumtenentiali Regio,
quod ob refricatum apud plerosque Christianos praejudícium illud, quasi Judaei pro celebrando Paschate Christiana sanguine egerent, graves rudioris pracsertim plebis
Persecutiones experírí cogantur, ac in hu jus r ei T estimonium plura commemorarunt Exempla.
Ut itaque securítati hujusce gentis vano 'praejudicio
labefactatae consulatus Praetitulatis DominaHonibus Vestris commitendum duxít Consilium isthoc, ut ex animo populi conveníentissima quoque pro Ratione localium circumstantiarum applicandam censebunt ratione, adhibiti[s]
si e re visum fuerit etiam animarum curatoribus, Praejudicium illud, quasi in Judaeorum sacris humano litar.etur sanguine, evelli facere studeant, eundemque edocen . c~rent,
abominandum hocce crimen Legi mosaicae, senphsque
Prophetarum, toti adeoque Veteris Testamenti Le~i, quibus Religio Judaeorum potissimum nititur, non mmus ac
caeterarum Religionum Legibus adversari, consequ~nte~
casus homícidii, quibus unus alterve Judaeorum ebams~
ad peculiares quospiarn superstiosos fines involveretur, to~l
Genti Judaicae haud majori Jure írnputari posse .quam . Slmiles, si qui inter Christianos contingant casus, m odiUm
omnium converterentur.
·
In reliquo serio invigilaturae sunt Praetitulatae Dominationes Vestrae ne in observum novissimae Legis Artic.
quippe 38. Judaei quaqua ratíone molestentur, id ipsu m-
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l) Kerekes, Hadi történetek V, 564

')
') 11516. sz. rend .
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que per solítas Currentales Populo districtim, ac sub comminatíone graviorum poenarum inhibebunt et in quolibet
persecutionis ac illatae Judaeis injuriae casu Reum in exemplum aliorum severius castigabant.
Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Hungarica
Budae, die Vigesima Quarto Mensis Junii, Anno Míllesimo
Septingentesimo Nonagesírno Primo celebrato.
A rendeletből láthatjuk, hogy több helyen bukkant
föl a rágalom, mert szükségesnek tartja az egész országban kihirdetését s hogy össze volt kötve a zsidók megtámadásával, a városokból való kiüzetésével, azt a dolog térruészetén kivül az 1790- ik í 38. törvénycikkre való hiv a tkozás teszi valószinüvé. Az egykorú ujság hivatkozva e rendelehe azt mondja "Nem is méltatlanok a zsidók a mi
felebaráti szeretetü1 'kre mert, a mint b öltsen megjegyzette
a F . Kir. Helytartó Tanáts azon Rendelésében, mellyet a
rr_ul t J uniusban adott ki a Z~idók iránt: ha szinte reábizonyosodott is már az valamely Zsidókra, hogy ők babonaságból emberölés által tettek szert keresztény vérre,
azért tsak azzal a jussal lehet vádolni az egész Zsidóságot, a milyennel kárhoztatná valaki hqlmi babonás tselekedeteikért némely Keresztényeknek az egész Kereszténységet1)
De még 1795 novemberében jön le egy királyi leirat,
a mely egy egészen középkori tettet akadályoz meg, Megsemmisiti ugyanis a Jakab Dávid, Salamon Ábrahám és
felesége Sára, Markovics Jakab perjei, Markovics Ferencz
pellei zsidók ellen hozott halálos itéletet, szabadonbocsáttatásukat elrendeli s a bünügyet vezető hivatalnokokat
vád alá helyezi. Nevezetteket a középszolnokme2yei törvényszek vérváddal illette, kinzásokkal vallomást csikart
ki belőlük s ennek alapján halálra ítélte öket. A nyomozás folyamán az egyik vádlott harminc botütést kapott,
az asszonyt is megbotozták s a hat éves fiát felhasználták ellene tanunak 2 )
Eötvös Károly könyvéből (A nagy a per, l k. 34- 58

Egyenlőség

l évf 44 szam
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lap) látjuk, hof,!y mindezek a péri eset szenvedö hősei s
igy tehát négy esztendeig tartott a vértanuságuk.
Kö, etkezö évben a bácsmegyei Jabukáról eltünt egy
kis leány. Késöbb megkerült élve Pancsován, dP. közben
kiűzték azt a hat gabona kereskedéssei foglalkozó zsidót,
a kiknek a pancsovai hatóság letelepedési engedélyt
adotel
A vérvád természetrajzához tartozó föjellemvonásokat
megtalálhatjuk a magyarországi kisérleteknél is : a helyi
hatóság korlátoltságból vagy gonoszságból mindig hajlandó
felhasználni az alkalmat egy kis müködésre, mig a felsöbb
hatóságok felvilágosadottsága s erélye nem tartja vissza
tőle. Ez is tehát a jogviszonyoknak s igy a kulturának
kérdése.

VI
KITÉRÉSEK
Az angol nyelvű zsidó enciklopédia (The Jewish Encyclopaedia) a hitehagyott irókról, tudósokról, müvészekról, államférfiakról is szól. Ezt az eljárást azzallehet indokoloi, hogy az illet9k müködése kitérésüktől . olt-~re
a fajuk kulturértéke és szellebli ereje mellett fiausagot
tesz. Kitérésük pedig azt mutötia, hogy a kitérés szokott
okainak egvike vagy másika, a milyenek a közömbösség,
a képmutatas, az akarat-gyengeség, a hiuság er6 eb\lVQlt
náluk erkölcsi megállapodottságuknál. A:z. egyénilég ~en
tékteleneknek kitérése is csak akkor válik kór«ineUé, li.A
tömegesen történik.
A kitér6knincseaek vallásilaJt meggy6zve, banetn társadalmi
ldtéréa ~

· *'~

3ti

tett becsületbeli kötelesség -a milyen a közösséghez való
ragaszkodás-nyujt. Az emancipatio előtt a szellemi minöség
tekintetében számbajövöknek kitérése aránytalanul ritka,
leginkább a zsidóság legalacsonyabb rétegéből valók, a
söpredékből kikerülök változtattak vallást. Erre vall az a
kevés adat is, melyet a hazai zsidóság történetében találunk erről. Egész a XIX. századig valóban csak Szerenesés
Imre vált ki az uj-keresztények között. Irodalmilag kísérletezett ll Lajosnak kitért nevelője. Vagyonuknál és összeköttetéseiknél fogva karriert csináltak : Dan Enzelein,
Thuz János, Mátyás király keresztapja. és Hampó János. 1)
Egynéhány jellemző esetet felsorol Acsády Ignác, a
melyek között megragadja a figyelmünket · az, hogy 1336ban Urias panonhalmi apát előtt megjelenik két zsidó s
követelik azt a jutalmat. melyet arra az esetre igért nekik.
ha felveszik a keresztséget. s mivel az apát azt megfizetni nem akarta, a pápa elé vitték a dolgot. Nem egészen
világos az az eset, a mikor 1438-ban egy pozsonyi zsidó
uton van a paphoz, hogy kitérjen, Ventur Gásp6r
zsidó biró elfogja. A katonák között és a fejedelmi udvarokban találunk egy-egy kitértet. A XVII század közepén
Rákóczinak török származásu zsidó orvosa : Arje Jehuda Naszr-eddin felvette a kereszténységetiJ
A kitérések a XVTII században gy;!Lk.<•ritlb._.k _n~~
vagy legalább több adat szól róluk,
ből. Ha látjuk, hogy mily kétes ~~>.Li!im . ~lr'iilllllö-i·Jfj!
séget s az akkori lapok ttil®llria.~ , ~féJ-~';1
tételeznünk, hogy komolya•1 Wl~et \ll~~~JrDeJjlfelü.
februárjában Lőbel teschetli ifju lea& ·~·UG·yayt':a
zsuiták budai templomáUan*). ~~ríllldlri~Mfíeli. _~<;:•rot-~l._.
ben Nádas Izsák, egy 12 éves fiu elhllt'riá• 8z'&lei ~ ~
dobja a szemlélp rojtok;k.ál ellátott ~ aUUIWHI
(seine anteh~t sogenaimte zehea Gelfotl

kit_.,
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· · Terézia hitbuzgósága magával hozta a térítés
M ana
l I . .
·
d'
z stvan" Ismertté
tette
It
e ene ese·t . Uralkodása elején
.. .. Schu
..
. .
Kulonosen az or.,zag eszeknyuneve•t t·en'to'"1 buz6almáYal.
"'
• "n teYékenykedett. Csaczán egyszer elfogták, mert
6 t.
."a
1 resz...
.
. k L l .. 't
b ..
kémnek tartották s m1kor elkobozta · Ii.O m!Jai ara , to1
rök görög. és zsidó könyveket talált.a~ .~ála. ) ~r~nk. Jófnek a messíási csalónak emberel lS Jartak tentem Mazse
'
b
k' 'l ..
gyarországon 2 ) Térités tekín~eté en .. ~. 1ra y~o ~e~ tett
különbséget zsidó s evangélikus kozott A Jezsmtak 8-9
éves gyermekeket csalogattak el a szülői háztól s vissza
nem adták többé. Kenesén jajveszékelő rokonok köréből
kiragadták a kálvinista árvákat. 1756-ban a kormány ren·
deletben parancsolja meg azon szülők megbüntetését, a
kik a tőlük kicsikart reverzális ellenére nem katholikus
vallásban nevelik összes gyermekeiket. 3) Igy tehát érthető
vé lesz, hogy megtiltja az akatholikusoknak a zsidók térítését sulyos büntetés terhe alatt 1761-ben') s a következő évben 2 évi börtönt szab arra a zsidóra, a ki a keresztség felvétele után visszatért régi hitéhez. Elrendeli,
hogy a két évet a zsidónak tanítására használják föl s az
eredményről külön jelentésben számoljanak be. 1775-ben
a Lirálynő szükségesnek találja, hogy a zsidók térítését és
megkeresztelését szabályozza. A május 16.-án kelt re~de
let első sorban eltiltja azt, a miről már 1763-ben hocsatott
ki rendeletet, hogy a bá bák csecsemőket sz ül eik akarata
ellen megkereszteljenek b) Kivételnek csak abban az eset?en
van helye, ha az ujszülött gyerrrek halálán van ~ .a baba
meg akarja menteni lelkét. Teljesen elhagyott zs1do. ~yer
meket át kell adni a gondnoknak, a ki a fejedelem vallasab~n
való neveltetéséről intézkedni fog. Ha valaki a törvény ellenere megkereszteltet zsidó gyermeket, úgy saját költségén kell
nevelnie. Belátással biró gyermekek kath olizálása ellen sen:miféle akadályt görditeni nem szabad. A szülői ellenkezes
1

) Korabinszky, Geographisch- Historisch es Lexicon
'l Sz. XXIV, 599 l.
') Acsádi. A magyar birodalom története, IL 491
•) Kassich, Enchiridion ll. 21
•) 2062 számu rendelet

s. v. Csaeze
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nem vétetik figyelembe. Az "annus discretionis" : a hetedik
életév. A megkeresztelt gyermek szüleit kényszeriteni kell
az osztályrésze kiadására. Az atya kitérése után a kiskorú
gyermekek is az ő vallását követik, a nagyobbaknak megmaradt a szabad választásuk. A nagyapának is joga van
árván maradt unokáját az orthodox vallás kebelébe vezetni.
Hogy a gyermekeknek erős:mkos kitéritése mennyire
elterjedt, mutatja az a körülmény, hogy 1806-ban ujra el
kellett tiltani nyomatékosan. 1 ) A hitcseréhez szükséges kor
gyanánt (annus discretionis) a helytartóság 1789 október
20.-án a tizennyolczadik évet állapítja meg, hogy ne forduljon elő viszaesési eset "wo ein bereits getauftes Judenkind in das Judentum zurücktreten will".') Értelmes
vagy halálos ágyon fekvő gyerekkel kivételt lehet tenni.
1799- ben a helytartótanács megengedi a tizennégy éve t
betöltött zsidó gyermek baptizálásáe), miután előbb elrendelte, hogy az apa kitérése esetén a kiskorú gyermekek
követik s ha csupán az anya tér ki, akkor a gyermek k
apjuk életében az utóbbinak vallásában nevelhetők, de
halála után az anyának joga van a gyermekeit a maga
vallására téríteni, ha a rokonok egyike sem veszi pártfogásba öket') E rendszabályok mellett is nagy eseményvolt
egy-egy kitérés. A pozsonymegyei Modor nevezetességei
között az egykorú földrajzíró felsorolja azt is, hogy 1784ben ünn( pélyesen megkereszteltek egy zsidót 6 )
1776-ban Sassinban egy 17 éves leány "az uj szövetség könyvébe akarta beiratni magát". A hirlaptudósító
azt jegyzi meg erre: Dies es hi er so seltene als rührende
Beispíel bewog einen kleinen Hebraer von 12 Jahren ganz
sehnsuchtsvoll um einen gleichnanigen Unterricht 6 )
Családi tragédia rejlik ezen száraz hir mögött, ho~y
1781. márcíus 2-án megkereszteltetett Győrött egy veszpl)
')
")
')
6
)

6
)

Kassich lll. 30 l.
41 777 sz. rendelet
Sz. VIli. 302 l.
1790. január 22. én kelt 2747 sz. rendelel
Korabinszky i. m. s. v. Modor
Pressburger Zeitung 1776. év[ 4. szám
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rémi zsidó két gyermekével, a kiket e püspök megajándékozott, de az anya megmaradt zsidónak 1) U gy an ez az
eset forog fenn Schreiber Löbnél, kit Pozsonyban gr. Apponyi György keresztapasága mellett megkereszteltek, de
a fel es é ge a kékszem ű Leítersdorfer Réz e három kis gyermekével elmenekült, a miért is a hatóság körözteti öket.
A középsö öt éves Leánykáról azt mondja a köröző levél, hogy kiválóan szép, zsidó jelleggel egyáltalában nem
bíró arca vanl Ugyancsak feleségét keresi a hatóságok
által NeuHinder Mózes árvamegyei lakos, a ki uj házasságra akar lépni. NeuHinder a keresztségben a Novák
László nevet nyerte. 3) Körözőlevéllel találkozunk Neumann
Frigyes kitérttel, kit Mária Teréz'a kémkedés miatt üldöztet. Az akasztófa alatt tér ki 1779-ben egy budai zsidó. 4 )
Egy neophítát talán nem célzatosság nélkül neveztek el
Szerencsésnek 5 ) Valószinűleg mint keresztény kapta a
Cseh nevet az a leány, a kiről az 1780. október 15.-íkí
rendelet úgy intézkedik, hogy tizennyolcz éves korában
visszatérhet a zsídósághoz,de addig a fejedelem vallásában
nevelkedjék Szófer Mózes pozsonyi rabbi megemlíti, hogy
három esetben a férj áttért, mert uj házasságra akart lépni
s a feleségétől nem válhatott el rítuálisan. 6 )
Gróf Batthányí hercegprímás Kazinczy F erencz tudósítása szerint szabadkőműves volt. S mint manapság
előkelő szabadkőművesek keresztapai tisztet vállalnak,
úgy látjuk azt a prímás esetében, a ki Pozsonyban konvertita otthont létesített a zsidók számára s bő javadamazással látta eL 1777-ben március 15.-én az ő jelenlétében lett keresztény egy 15 éves liptószentmiklósi leány, ki
"még németül is tudott írni", azonkívül jól értett a hegedű és
zongora játékhoz. Apja Dávid nemsokára követni fogja
U. o. 1781 évf. 21 sz.
Pressburger Zeitung 1774 évf 42 szám. A körözö levél a leányka "elegantis pulchrae faciei, quae nec formam Judaicae prolis habet"
'l 1791 évi 5656 sz. rendelet
') Sz, XXIV évf. 128 l. Pressburger Zeitung 1779 évf. 48
'l Büchl~:r. A zsidók története Budapesten 66 l.
"1 Sz. VIli 302 l. Chaszam Szófer, Ev. Ha. I. 4. V11' •JN nW~W
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1

példáját ) Ugyancsak arisztokrata patrónusról szól a következő hir. "A most közelebb jelentett meghalt Hertzeg Eszterházi ama Sidóból szerencsésen Kereszténnyé lett B.
Vesziart hagyta minden jószágától Curator Bonorumnak,
melyet sokan nem hisznek, hogy a ]V',agyar Statusok és a
király megengedné" 2 )
Egész modern esetet olvashatunk 1791-ből. A bácsmegyeí apa "még héber maradt" de a leányt 20000
frt hozománnyal keresztény ifju veszí eL A csa~ádnak még nem lehetett kellő érzéke a nyilvánosság
Iránt, mert a nev~k nincsen közölve 3 ) Míndennapi történet
ehetett az, a m1 1781-ben Illava környékén Klobuschitzban történt. Egy jómódu mészáros 14 éves leánya megszökött a plébániára. Előbb elutasították, míre elrejtőzött
egy asszonynál "welche schon das Glück hatte zuvor zveen andere jüd. Magcllein dem Schosse der christl. Kirche
zuzuführen," majd ismét a plébániára ment, hol meg is
keresztelték A szülei és a többi rokonsága meg voll
ugyan botránkozva s hevesen követelték a leány ki adatását, de a leány levelet irt a plébániáróL hogy ne bántsák, mert ez már régi elhatározása4 )
Valószinűleg csak anekdóta, de jellemző a kilenczvenes évek elején uralkodott hangra, hogy Kolozsvárott egy
szegény zsidó asszony citromot és egyéb apróságet árulgatott uri társaságban, a hol "édesgetésekkel hajtogattatik
vala a kereszténység felvételére" s mídőn azt mondták
neki, hogy mindent megtesznek érdekében, azt felelte,
hogy ő "csak hajlik kérésükre, ha az erdélyi püspök neje
5
lehet~e." J Ugyancsak Kolozsvárott történt, hogy "egy ne:e •dekeny felserdült forma Sidó gyermek" kitért. Az apJa nem akarta tettének törvényes voltát elismemí, merl a
gyermek az ő fenhatósága alatt van. A királ,ig ment a

l)

1)

1
)

',n; r··~·

n-n

jt: 1~:t·~;•

P res . burger Zeitung 1777 évf. 24 és 27 szám
Magyar Kurir 1792, jan. 10.
)
.
:) Neuer Kurir aus Ungarn 17Ql ev!. 411 l Beispiel emcr merk",.ürd!gen Vaterliebe eim alatt
2

') Pressburger Zeitung 1781 évf. 51 sz.
•) Magyar Kurir 1792. jan. 10.
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dolo~, a ki az apának adott igazat "Ha e történet igy vagyon, igazság szerint \agyon és b ölts végezés"
Csak mende monda jellegével bir az, a mit a már emlitett antidinasztikus röpirat említ, hogy a nyomasztó busadó következtében sokan keresztények lettek s midőn
egy zsidó küldöttség Bécsben az uralkodónak, Ferencnek
elpanaszolta, hogy e valláscserének nemtelen okai vannak, azt felelte; "ha az áttért szülők nem is igazi keresztények, remélhető, hogy a gyermekek azok lesznek".:tl
De az tény, hogy a huszas években Csehországban és
Ausztriában nagy arányú volt a kitér~si mozgalom a külön
megadáztatások miatt. Mivel a kitérés nagyon könnyü volt,
nem állit lehetetlent az a kis elbeszélés, mely egy még most
is szereplő család ősének kikeresztelkedéséről szól. Az
illetőnek már sok ingatlana v It az inasának nevén, mivel
saját névre nem szerezhetett. Egy szép napon eszébe jut_ott,
hogy mind ennek jogos tulajdonos~ leh~t, _ ha felveszt a
katholikus hitet. A szándékát meg JS valos1totta. De akkor
az is eszébe jutott, hogy ez a legjobb út arra, he gy a vallásos
· - ésű feleségétől, kit nem szeretett, megszabadulhasson.
s elmondja neki, hogy tekintettel
vallásukra a házassági köteléket felbontottnak tekinti. Az as~
szony erre a kijelentésre megadta a méltó vála~z: , ~ mtkor másnap felmutatta férjének a megkeresztelest btzony1)

~:zajön

különböző

latot.

·t
· d
A XIX század elején tapasztaljuk azt, ~ . mt a ~~~za.
végén, hogy a meggazdagodott zsidók hagyJak ott ~st httüket. Ulimann Móric a feleségének, F rumetnek ~~lenze.~e da.
kt'te'rt s később nemességet is nyert. A hoslelku aszcara
l nem
szon
ott-hagyta egész családját, d e a . hTt"l
~.e ~ ~
.
tánt:r.odote) Ulimann kitérése
a pesh
..
.. . . • .
1t H"lf Gerson bankár is a buclat hükozsegi
elol]aro)a vo ·
u
·
·nb 4] Enész
sk .
t . t ·ge'ből ment át 1818-ban a keresztenyses e
tsz
se
.
k
k
modem tipus Liebner Bemát pesh 1a os, a 1 gyerme ett

előtt

htt~oz~eg eg~~~
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már katholikusoknak nevelte, mig végre ő maga is felvette
a keresz ts égeV) ~
Bizonytalan jellemű ember volt Weisz Márkusz, a ki
1804-ben röpiratot irt, a melyért állitólag annyira üldözték
a hitsorsosai, hogy kénytelen volt kitérni. 1807-ben röpiratot irt a zsidók helyzetéről kapcsolatban a párizsi zsidó
szanhedrinnek Napoleon által történt egyhivásával, melyben
magát igy nevezi: "ein redlich er Exjude, vongöttlicher Gnade bereits Christ" A röpiratnak kortörténeti jelentősége van,
bár az egészen végigvonuló képmutatóan kenetteljes hang ellenszenvessé teszi. Fell ép benne a felvilágosodott zsidó, a
ki emancipatiót sürget, a régiekhez ragaszkodó zsidó, a ki
szerint a zsidók helyzetét sem mesterségek, sem művésze
tek megtanulása által nem lehet megjavítani, hanem a vallásos
alaphoz való visszatérés által. A két irányzat meglehető
sen korlátolt képviselője után a keresztény, azaz ő maga
veszi át a szót. Az orthodoxokról keveset szól, ellenben
a felvilágosodott zsidóról azt mondja, hogy felvilágosodottsága abban áll, hogy szereti a sonkát és udvarolgat a bálokon felekezeti különbség nélkül, de az üzleti életben vagy
ha arról van szó, hogy katonának menjen, mesterséget folytasson, igazi zsidó. Azt reméli, hogy a keresztény társadalomban felülkerekedik a vallásos áramlat s ez hatni fog
majd a zsidókra is, hogy életbe léptessék a reformált zsidó
vallást s ekkor három részre fog majd oszlani a zsidóság.
1. A hivő felvilágosodott rész, a melynek megadandó a
polgári jog 2. A hitetlen felvilágosodott, a ki se zsidó, se
keresztény. De ha az illető vagyonának egy részét kulturális célokra áldozza, előléphet az első osztályba 3. A
régi hagyományokhoz ragaszkodék kik természetesen be
nem vehetők a polgári társadalomba. ~) A "redlícher Exjude" talán nem is merte volna elképzelni, hogy tcrvezete
egy század után volt hittestvérei között valláspolitikai jelszóvá iesz s hogy őt is be kell sorolni "a két zsidó felekezetiség" bajookai közé.

') U. a. jan. 12.
müködö átka. Wolf, Judentaufen,
') Egy rabbinak helven év óta
94 l.

') Löw, Der jüdischc Kongress 108 l.
' Vereiniile 0, P.
1818.

z.

1
)
1
)

U. a. 86 sz

Unpartheyische Betrachtung über das grosse jüdische Sanhenrin
[Buda 1807]
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A mit Kayseriing mond 1) Schiller-Szinesiröl, hogy
életrajza sohasern lesz megirható, az állítható egy magyar
származású kitértről is: Liebermannról. Azt beszélik, hogy
Homonnán (Zemplén megye) született. A hamburgi templom körül keletkezett viszálykodásban szerephez jutott. Ö
gyüjtőtte össze azokat a véleményeket, a melyeket a templomi reformok érdekében írtak. Nemsokára rá kitér. A hatvanas évek elején könyöradományokat gyüjt egy Liebermann,
ki homonnai születésü s a ki napvilágot nem látott zsidó
tudományos munkák állítólagos szerzője, s mint ilyet Jó kai Mór is ajánlja s ki alighanem azonos e már egyszer kitértteP)
Neophitákról szólva meg kellene emliteni az ellenkező eseteket, a mikor zsidókká lettek egyesek. De ezt az
illetők érthető okokból titkolták. Családi hagyomány szerínt a dunapentelei hitközséget egy simándi ember alapította, a kinek 1786-ban zsidó hitre való térése miatt me3
nekülni kellett. ) Rendkivül érdekes Kovács József szombatosna k levele 1778-ból, melyben bejelenti szüleinek,
hogy Drinápolyba eljutott szerencsésen s tizennégy székely
társával együtt felvette a zsidó vallást') s igy megelőzte
véreit, a kik kilenczven év mulva ugyanezt tették Böződ
Ujfalun.

Budapest.

Dr. Richtmann Mózes.

BRAUN SALAMON RABBI
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Vadász Ede

FOLKLORE
ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS SZÓLAMOK.
Páros-Párue-Minnig. A zsidó konyha egyik perennis
rvá'andó conplicatiójának kutforrását a
t
me r fo ly ton Obse
l ·
M·
tórának Mózes 2. XXni. 19 és XXXIV 2? va amt~t . ozes
5. XIV. 11 !J.áromszor kifejezett ezen h lalma. k~pez.I : Ne
nödöl ét anyj a tejében. - Ezen egyszen hlalomnak
fozz
!;
y
. k 'll t ' k
- . d
még kétszeri ismé tlését szent törvén~e~~ ~ e e es ~re1 o . a
magyarázták, miszerint nemcsak a godol~enek az o anYJ a
te jéb en való fözése és élvezése legyen hlos, hanem hogy
semelyik k ülönben megengedett cmlösnek v~gy ~adárnak
husát, zsírj át, velejét m szabad jon semelytk . te11el va~ y
ennek termékevel keverve főz ni, sütni, rántam; vagy bar
külön külön mivoltukban is, egy ugyanazon edényben feltálalni. Mi több ! A külön k észült huso s· zsiros eledelt az
ugyancsak külön készült tej essel - vajass~l nem sz~ba
dott egvidejüleg elfpgy asztani, hanem csak btzonyos emesztési idő tartam leteltével, mely a husos eledelekre néz.ve
hosszabbra, a tejesekrenézve rövidebbre szahat án; a teJeS
étel után sokkal előbb szabadott husosat élvezni, mint
megfordítva , mert a husos P.t el után hat óra letelte előtt
tejest élvezni nem szabad .
Mielőtt folytatnám, szabadjon, nem tudom hányadszor, hivatkoznom az ezen folyóiratban nem egyszer hangoztatott és b ővebb en is indokolt a zon nyilatkozatomra,
mely szerint közleményeim néha azért nem nélkülözhetik
a fentihez hasonló extensíókat, minthogy ezen folyóirat
nem valamenyi olvasója - bár tulnyomó része, - talmudista is, magam sem vagyok az, de ezen beismerésern ne
tekintessék szerény - telenségnek Meg kellett magyaráz,:
nom azt, hogy rítualiter mit érteni ezen szóból "husos
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és mit ebből "tejes".- Azt is kellett fennebb kiemelnem
hogy csakis emlősnek vagy madárnak husa, zsirja, veleje
"husos", mert a halak, melyek köz ül csak azokat sza bad
ennünk, amelyeknek uszószárnyuk is pikkelyük is vagyon,
továbbá a Mózes 3. XI. 21 alatt generalizált és 22 alatt
felsorolt négy sáskafaj nem tekintendők husosaknak, a
husosság ritualis értelmében. - A sáskákról, melyeket itt
csak az akadémikus teljesség ked véért emlitettern fel, jelen
czikkemben többé ne essék szó ; mert vajjon melyik ország zsidaja eszik sáskát Keresztelő János óta, akiről Máté III, 4 és Márk I, 6 ezt olvashatni ; megkérdeztem ez
iránt számos nálunk kéregetni járt ázsiai és afrikai peregrinust, majd csak nem kinevettek
A halat akár husos lakomába illeszthetni, akár tejesbe ; főzhetni, párolhatni vízben, süthetni, ranthatill olajban
vajban; a vajjal készültet persze csak tejes lakomához
tálalhatni. Annak pedig, hogy a bár husos menube illesztett halhoz zsírt használni nem szabad és hogy azon tányérokat, amelyekről a halat ettük, valamint azon kanalakat, késeket, villákat, melyeket halevéskor használtunk,
h us os ételekhez mosatlan, tisztitatlan állapotjukban nem használhatjuk, annak inkább egészségi prophylaxisban - némelyek szerint kabb alistikumban is - de nem a :hr.:: il!' :J fogalom
körében rejlik az oka.- Ez ek után megállapíthatjuk immár,
hogy az állati termékek közül valamennyi megengedett
madárfaj tojása, hogy valamennyi növényi és ásványi termék akár a husos, akár a tejes étel elkészítéséhez használható, akármelyikkel párosítható, amiért is ezen anyagokat páros-aknak nevezi a magyar zsidó gazdasszony és
ennek akár nem zsidó vallású cselédsége is. Vajjon a többnyire szláv nyelvterületeken szokásos ,. párve:=: páreve"
sinanymák a páros nak jargon-torzitmányai-e vagy szláv
eredetűek-e? . .. nem tudom - ezen esetben, habár .,,J;J'
mégsem ·n~:o:o
Ezek után immár meg van magyarázatja annak is,
hogy a konyhájának, asztalának ritualis voltára, létére
szóval házának n~·t:':l·jára sulyt fektető zsidónak háztartásában né~yféle edényn<>k kell lenni és van is és pedig;
husos, teJes és páros és .. tréfi. - tréfi. - Tréfi? Igen
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ZSIDÓ SZOI<
Páros-Párve-Minn
mert folyton observá' ar
tórának Mózes 2. XXH:
5. XIV. 11 !-láromszor
főzz gödölyét anyja tej
még kétszeri ismétlését
magyarázták, miszerint
tejében való főzése és
semelyik különben meg
husát, zsírját, velejét n
ennek termékevel keve
külön külön mivoltukb:
tálalni. Mi több ! A kü
ugyancsak külön kés:
dott egyidejüleg elfpgy<
tési időtartam leteltévE
hosszabbra, a tejesekre ne e rovt e re szaba t . án í a te!es
étel után sokkal előbb szabadott busosat élvezni, mmt
megfordítva, mert a husos ~tel után hat óra letelte előtt
tejest élvezni nem szabad.
Mielőtt folytatnám, szabadjon, nem tudom hányadszor, hivatkoznom az ezen folyóiratban nem egyszer hangoztatott és bővebben is indokolt azon nyilatkozatomra,
mely szerint közleményeim néha azért nem nélkülözhetik
a fentihez hasonló extensiókat, mínthogy ezen folyóirat
nem valamenyi olvasója - bár tulnyomó része, - talmudista is, magam sem vagyok az, de ezen beismerésern ne
tekintessék szerény - telenségnek Meg kellett magyaráznom azt, hogy rítualiter mit érteni ezen szóból "husos"
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és mit ebből "tejes".- Azt is kellett fennebb kiemelnem
hogy csakis emlősnek vagy madárnak husa, zsirja, veleje
"husos", mert a halak, melyek köz ül csak azokat sza bad
ennünk, amelyeknek uszószárnyuk is pikkelvük is vagyon,
továbbá a Mózes 3. XL 21 alatt generalizált és 22 alatt
felsorolt négy sáskafaj nem tekintendők husosaknak, a
husosság rítualis értelmében. - A sáskákról, melyeket itt
csak az akadémikus teljesség ked véért ernlitettem fel, jelen
czikkemben többé DE' essék szó; mert vajjon melyik ország zsidaja eszik sáskát Keresztelő János óta, akiről Máté III, 4 és Márk I, 6 ezt olvashatni ; megkérdeztem ez
iránt számos nálunk kéregetni járt ázsiai és afrikai peregrinust, majd csak nem kinevettek
A halat akár h us os lakomába illeszthetni, a kár tejesbe ; főzhetni, párolhatni vízben, süthetni, ránthatni olajban
vajban; a vajjal készültet persze csak tejes lakomához
tálalhatni. Annak pedig, hogy a bár husos menube illesztett halhoz zsírt használni nem szabad és hogy azon tányérokat, amelyekről a halat ettük, valamint azon kanalakat, késeket, villákat, melyeket halevéskor használtunk
husos ételekhez mosatlan, tisztitatlan állapotjukban nem hasz~
nálhatjuk, annak inkább egészségi prophylaxisban - némelyek szerint kabbalistikumban is- de nem a::~',;,::~ W':l fogalom
körében rejlik az oka.- Ezek után megállapíthatjuk immár,
hogy az állati termékek köziil valamennyi megengedett
madárfaj tojása, hogy valamennyi növényi és ásványi termék akár a husos, akár a tejes étel elkészítéséhez használható, akármelyikkel párosítható, amiért is ezen anyagokat páros-aknak nevezi a magyar zsidó gazdasszony és
ennek akár nem zsidó vallású cselédsége is. Vajjon a többnyire szláv nyelvterületeken szokásos ,.párve:=: páreve"
sinanymák a páros nak jargon-torzitmányai-e vagy szláv
eredetűek-c? ... nem tudom - ezen esetben, habár 'Mlll'
mégsem ·n~:;~
Ezek után immár meg van magyarázatja annak is,
hogy a konyhájának, asztalának ritualis voltára, létére
szóval házának m;t:J:J·jára sulyt fektető zsidónak háztartásában négyféle edénynP-k kell lenni fs van is és pedig :
husos, tejes és páros és .. tréfi. - tréfi. - Tréfi? Igen
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is tréfi; ebbe dobják, öntögetik, folyatják főkép koseroláskor a bármely oknál fogva élvezhetlen , akár tömör, akár
hig hulladékot, az általunk - mert hor ror sanguinis ataYistice Judaeis insitus - annyira perhorrescált vért. - A
tréfit megelőző fenn differentiált háromféleségnek a colleetiv neve kóser; csakhogy ezt a jelzőt sokhelyt például a
cseh - mor va és nálunk a feldunai és vágvölgyi zsidóság
köréhén kat exochen azon se nem husos se nem tejes ételekre, edényekre és evőeszközökre alkalmazzák, melyekre máshol a "páros" alkalmaztatik Ha most még figyelembe vesszük azon körülményt is, hogy peszachkor mind
a fenn elősorolt négyféleségb ől ugyanannyi noö:l Sw-ra van
szükségünk, a 2 X 4== 8 igazsága szerint nyolczfélék a 'itt';)
zsidó háztartás edénye és evőeszközei. - Ezen nyolcféle
séghez hadd füzhe:.sem a mostani cselédmizériák egyik jelenségét.
Hajdan, még nem is oly régen, a beszegődés céljából
bemutatott vagy bemutatkozó nőcselédet kérdezgettük, mit
tud, mire vállalkozik ; ma ? Ma másképen áll a bál; ma a
cseléd intéz hozzánk - hochnothpeinlich - kérdéseket, mely ek közül itt a következőt idézem : Nagyságáék ajtaja
félfáján észrevettem miatyánkjuk (;nm~) folytán szabadjon
kérdeznem a hust is koserolják-e ; mert akkor én ide be
nem szegődöm. Szalgáltam én már kóser izraelitáknál, de
nem teszem többé. Ki is vigyázhat folyton a husosra, teJ•esre párosra tréfire? Szivünkre kötik - ha elhibázzuk,
,
'
,
,
u
eh étjük - lelkünkön szárad. -- Elerkeztem a "paros
ételek egyik kiválóbb rendeltetésükhöz, mely igen is kellemes. A ritualis konyháju zsidó háznak hasonszőrü zsidó
vendége van. Ez a vendég, ha hyperorthodox és például
csak a maga saktolta szárnyasnak a husát, "von der Hand
kóser" t. i. príma vista kóser hust, csak az etetett és soha
a tömve hizlalt libi..nak, kacsának zsírját (Fütterschmalz
kein Stopfschmalz) élvezi, habár kifogástalannak tartja az
általa látogatott ház 1"11'irP;)-ját, kóservoltát ; az ilyen ve~
dég, mert valószínű, hogy a tej és ennek termékei iránt IS
vannak scrupulusaí, ezen házban csak is páros (par excellence 'itt';)) ételeket, tésztanemüeket, gyümölcsöt fogyaszthat; ha csak nem főzeti - sütteti ott magának a magá-
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val hozott edényekben az ő saját különlegességeit, hogy
ne mondjam "különczlegességeit". Szabadjon ide péld a
gyanánt idéznem az ezen folyóirat XXIV. évfolyam ának
350. lapján ismertetett R eb F eis t. - A következő példa
még érthetőbbé teszi a "páros" -nak az ő alkalmazhatóságával megnyilvánuló kellemességét. - Valaki megéhezik ;
t ejest nem ehet, mert még nem rég busost evett ; ehetne
ugyan, de nem tudja vajjon nem-e tejes ebéd vagy vacsora vár reá ; nem ehetik egyebet páros-nál. - Ahol a régi
patriarchalis azon szokás dívik még, hogy az akár csak
órányi, akár még rövidebb időtartamra látogató vendéget
is uzsonnával, valamelves étellel kinálgatják, ott a páros
étel a legalkalmasabb : a vendég nem utasithatja vissza
"mert busost evett" nem rontjuk_ el vele az ő következő esetleg tejes lakomáját. Németországban a vendéglős, a czukrász és pedig ez, ha keresztyén is " das ist
minnig" szavakkal figyelmezteti vendégeit, vevőit az illető
étel páros voltára, a vendéglátónő is imigyen biztatja vendégeit, kinálgatja ételeit " nehmen Sie doch unbesorgt, das
ist minnig". - Ugy ezen "minnig-nek" mint a "párve vagy
páreve-nek" etymologicumának megfejtése philologusra vár·
Fentiek fogalom köréből vétetvék a következő mondások is : E kóserer lapp ü n e kóserer lefl zen bajdö kóser = Simílis simifi gandet.- Fa dén iz (ver- - · - vór)
e sód zach czü ferflásign . ~ Kár (volna - - - volt)
ezért (azért) lekötni magát t. i. ígérettel, szerződéssel, szegődéssel, csatlakozással annyira, hogy rövidebb- hosszabb
ideig nem lehetne czélszerűbben rendelkezni-cselekedui.Je ezt kümt erausz fün vű zájn (májn- - dájn - ir - - ünzr - - enkr - - zéer) milchig zilbr eh e er
i z. ~ Most elvégre kitudódik tejes ezüstjének (ömnek - ödnek - - ünknek - - etek - - jöknek) provennientiája. Akinek csak valahogy módjában vagyon annak
peszachkor hacsak kevéskék is de ezüstneműek díszítik a
széderesti asztalát - 2. Mózes XI 2. XII. 35. emlékére is
a módosabbjának szombatokon, ünnepeken a dúsgazdagnak akár mindennap ezüsttel terítenek - - a husos lakomákhoz : azt pedig, aki magának a te\es ezüstnemű luxusát megengedhetí, azt már Kroesusnak taksálják.- Most_
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már ha Yalaki vagycl!lának provenientiája kitudódik : ha
az becsületes eredetű például örökség, hozomány, lottonyeremén y, szerzői, feltalálói vagy gazdasági siker, akkor ritkábban alkalmazzák az ilyen esetekre ezen szójárást, de
annál gyakrabban és pedig ironice akkor, ha valaki, az ő
vagyonának görbe eredeténél fogva csávába - hurokra
kerül. D íí kanszt (er va~Sy zi kan - - ecz kancz - zé kennen) jeczt eszn flásigsz adr üngezájercz :::::Fel
is út, le is út Mehetsz jobbra, mehetsz balra. Válogatha tsz. En armcn mónsz flás íz kán flás: zájn milach
iz kán m il a ch. Münz Mózes ezen mondását már közöltem ezen Szemle XIV. évfolyamának 250. lapján.
Czü mátn tajrö iz Fránkfart nit báj n bárg Szine
gest.ánnen. - A majnai Frankfurt zsidósága és pedig
úgy a neolog mint az orthodox irányú praepotens viselked ésénél és arrogáns modoránál fogva más zsidók előtt
gyülöletes. - A legtöbb Habsburgit it.t választották és koronázták római német császárokká; 1848-ban a német
., Reichsparlament" itt székeit a Paulskirchében ; ugyan
csak Frft. volt a .. Bundestag" székhelye valamint a csak
1870 óta a német ~'rszágiak második helyére került tőzs
déé ; Goethe, Schopenhauer, Bőrne szülővárosa és a Rothschildok ősi fészke, 1866-ig állami souverainitással is birt.
Büszkén vallotta magát ezen szabad város fiának, akár
Pál apostol (Ap. Cs. XXII. 27 és 28, továbbá XXIII. 6.) rómainak és farizeus fiának, a frankfurti zsidó, kinek fölényérzetét hitközsége multja és intézményei tulságossá dagasztották. - Frankfurtnak voltak mindíg koruk leghiresebb rabbijai és a mult XIX. század második felében itt
székeit a német zsidók Pázmán Péter-e Sámson Raphael
Hir sch.
Ha frankfurti zsidóval bárhol a föld kerekségén együvé kerülünk, az magához ragadj a a primatu st. Vásáros
vagy gyógyfürdőhelyek vendéglőiben ök ülnek az asztalok
legelőkelöbb helyeire ; az imaházakban gáboi-szerí.íleg rendelkeznek, ezekben is a közöslakomák alkalmával is mag~kh.oz ra(adják a legtöbb functiót, Utitársaik panaszkodasat szerint igy viselkedtek, a Szentföld felé vagy egyéb
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máshová rendezett utazások alkalmával a tengeren, ahol
a hajó vendéglő is, imaház is. - Ezen viselkedésük adja
fenti közmondás magyarázatát : váj! venn Frankfarter bájn
hár Szine gevezen veern, hettn ze Kócles Barchü nix czügelaszt czü kan dóvr kedüsö - - zé varn de tajrö gébn.
Hogy mekkora az autochton Frankfurtiaknak a
.. cívis Romanus sumra" emlékeztető önérzetük és őn
teltségük, azt azon körülményből is észrevehetni, mely
szerint R. Szófer Mózes szülővárosából történt elköltözése
után több mínt 50 évi tartamig nem hagyta el a neve mellöl
a Frankfurt a. M.-bólt

Drágaság alkalmával a mult század 50-es éveinek
egyikében, Nagyváradon a zsynagógákban kílúrdették,
hogy Purimra a hitközség gazdag baJbószainak se szabadjon a szokásos süteményeket süttetniök nehogy a szegények elbusuljanak a fölött, hogy ők nem süthetnek, nekik
nem futja ki az idén a paszománt, Azt hogy, ugyancsak
azon Purimra következett Peszachkor, a cantelákra- szemen szedés stb.-való figyelmeztetés mellett a rizst, babot
borsót, lencsét megengedték volna nem tudom. Nem tudom azt se vajjon az utolsó évek kí.ílönösen az ideiének
drágasága mennyiben az a Purim és Peszach szempontjából, hopy mennyiben financziaiméból azt érzem.

Budapest.
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IRODALOM
IRODALMI. SZEMLE
Salamon ódai, melyekröl Harnack művét e helyen
már ismertettük és melyekröl Chajes H. héber folyóiratunkban (Haczófe I, 1911, 113 kövv.} értekezett, nagy port
vertek fel. Leforditották, illetve visszafordították görögre
és héberre. Ez utóbbit Grimme H. végezte el: "Die Oden
Salomos syrisch-hebraisch-deutsch. Ein kritischer Versuch"
(Heidelberg 1911) ez. munkában. A héber szöveg rendesen önmagában is érthető, bibliai heberség ujhéberrel keverve. Hiba persze akad. Pl. 4, 6 uS mi:l ~s "nem volt
ránk szükséged" (1'i:lt' szóból ige a kalban) ; 4, 9 n•wv S:l1
(S:lm helyett). Az összes ádákat nem néztük most át és
ugyanezért még csak azt említjük, hogy Grimme az eredeti héber ódák szerzöségét az idő számításunk elötti sz ázad elejére teszi Harnackkal szemben, ki ugyanazon század közepére tette (136 és 148). A héber nyelv történetének jelen ismerete mellett nézetem szerint 50 évi differencziáról egyáltalában nem lehet vitatkozni, legkevésbbé
pedig egy nem is létező, hanem csak rekonstruált héber szövegnél. A keresztény interpolácziók közt G. olyan
hármat vél felismerni, melyek a kanonikus evangéliumok
ellenében a héberek evangéliumával egyeznek. G. az eredeti héber ritmusát is helyreállítja - irigylésre méltó ön..
bizalom.

A .,Dob" B pseudonym szerzö, kinek neve előttünk
ismeretes, 10:"1~:"1 '1 és megfelelő német cLim alatt szépen
kiállitott müvet bocsátott közre a zsidó nép feléledéséről
őshazájában (Berlin-Schöneber~ 1911), melynek jövedelme
vagyis a befolyó összeg zsidó czélokra fog szolgálni. Szerzö oros? és a pogromokat átélte, habár testi és anyagi
sérelmet nem szenvedett, de annál nagyobb lelki megráz·

'

ll

327

kodást. Ennek hatása alatt írta müvét, melynek 'különös czime különös biblia-és talmudmagyarázatoknak felel meg. Bajos volna röviden megmondan~ hogy mi a mű tartalma, de a lényeg világos. Szerző a nemzeti zsidóság híve és a zsidó nemzet restaurálását kivánja Palesztinában. Szávai czionista és
czionista ideálért küzd. Az argumentálás egészen modern,
azaz nem a régi messiási hitből indul ki és nem a jámborság nevében beszél, hanem a zsidó nép helyz ::: téből és a
leendő zsidó nemzet nevében. Mondhatjuk, hogy e mű a
zsidó politika agádája. "Nemzeti politikai eszmék" vannak
a bibliában és ezek rendesen a vav conversivumban rejlenek. A mystikát öl':"! (lét) és az istennevek betűivel való
játék képviseli. A mű tudománya nem izlésünk szerint
való ugyan, de a nemes érzés, a mely egészen áthatja,
felemelő. A hűtlenség és árulás visszataszító példái után,
melynek tanui vagyunk, az íly mű olvasása valóságos
megnyugtatás. A könyv Herzl T. emlékének van ajánlva;
nem került a könyvpiaczra.
Az amerikai rabbiegyesület Évkönyvének XXI. kötete
(Y ear Book of Central Conference of American Rabbis
1911) beszámol a bizottságok tevékenységéről és számos
egyesületi ügyről. Általánosabb érdeklődésre tarthat számot az "Appendix" czim alá foglalt 14 közlemény, melyek
beszédek, diszkussziók és előadásokból állanak (129--327).
Ezek közül kiemeljük a következőket: Komfeld S. J.,
Ludwig Philippson (149-190); Rappaport J., LeopoldLőw
(213-229); Currick M C. Some Aspects of Jewish Apologetics (271-305); Ettelson H. W., Leopold Stein (306 - 327).
Lapozgatván ezt a szép kiállitásu kötelet, azt a benyomást kapjuk, hogy az amerikai rabbik nehéz viszonyok
között dolgoznak, de praktikus érzékkel. és ugyanezért
nem siker nélkül. A reformokat a helyzet teremti és csakis ennek figyelembe vétele mellett birálható el. Az egye·
sület anyagi eszközei nem amerikai arányuak.

Meyer E., a hires ókori történész, ki "Die Entstehung
des Judentums" és "Israel und seine Nachbarstiimme" ez.
műveivel a zsidó történetből is jelentős müveket bocsátott
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a zsidó papyrusokat világtörténeti szempontból

népszerű alakban do 1gozta fel .. Der Papyrusfund von Ele-

phantine" ez. íratában (Leipzig 1912). Bevezetési.il méltatja
általánosságban az uj lelet jelentőségét, leírja feltalálását,
Elephantíne városát, a papyrusok külső alakját és Egyptom állapotát a perzsa uralom alatt (1 - 32). Ezután rátér
az elephantínei zsidó katonai telep ismertetésére. Azon
nézeten van, hogy már 621 óta voltak zsidó katonák Egyptomban (Deut. 17. fej. alapján), általában a 7. és 6. században erős diaspora volt Egyiptomban (34). Az elephantinei zsidók kultuszközséget képeztek (37). A papyrusok
alapján merész hypothesisekkel vegyítve képet fest "a zsidó népvallásról Jeruzsálemben és Elephantineben" (38 -67).
Az eleph. zsidók JHU mellett Asima és Anath két női
istent imádták (59). Bét-Él névről lásd 61 köv. és Charanr
Bét-Éiről 63 köv. De az "eláhajá" "istenek'' csupán a héber , elóhim'· aequivalense és nem mutat polytheismusra
(57). Külön fejezetben adja elő M. "a zsidó tőnény behozatalát" (67 - 75), hogy beleszőhesse a papyrusok idevágó
adatait. Az utolsó fejezetben : .. Az elephantinei zsidó templom lerombolása" (75 - 97) M ezt az eseményt világtörténeti keretbe helyezi, némely Sacbau-féle töredékes papyrust felderíteni iparkodván. Néhány részlet. M. azt hiszi'
hogy az elephantinei zsidók uj hazájukban cserélték fel a
héber nyelvet az arammal, majd pedig a göröggeL "Die
Juden sind eben immer mit dem herrsebenden Volk gegangen und habensich den durch dieses gegeben en Bedingungen
anbequemt" (19). De kitől tanulták volna el a nu biai határon
az aram nyelvet ? - "A perzsa király akaratnyilvántása
birodalmi törvény és hivatalo 3 formában kíhírdetve, meg·
szeghetetlen és megvaltozhatatlan" (23). Ez ernlékeztet
Eszter 8, 8-ra. Syene (Assuan) egy kerület fővárosa volt
(2-l). - Asz-Hor nem volt építész, hanem'7kir. palota alkalmazottja (29). Ennek házasságlevelét M. (30) leforditja
és a benne emlitett p{!nznemeket átszámitja márkára.
Mása\ többesszáma nem "mislim" (117), hanem mesálim.Az utolsó fejezetek az Achikar könyvről szólnak
(102--128). Nagy m~~1,.,-~•·-~· 1 '· 1 --;,tt, hogy ezt a bölcsmondások gyüjteményét, melyre a Tóbit apokrif könyv
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czéloz, az 5. században isz. e. zsidók az egyptom- nubiai
határon olvasták M. aram (nem zsidó) eredetűnek tartja
és elterjedéséről tanulságos képet ad. Zsidó M. szerint héberül irt vo:na. Achjakar az eredeti név és ::::: drága testvér.
A "Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur"
idei 1912. kötete hét közleményt tartalmaz. A visszatekintés a mult évre (Philippson) és az év irodalmára (Bernfeld)
szokásos czikkek után következik "A becsület a talmudban" (Stíer- Berlin), a mely terjedelmes dolgozat. Schechter müvéből van leforditva: "A szentség és szeretet törvénye". Tudós és mély gondolkozó dolgozata. Geiger L.
Wolfsohn W orosz eredetű német költő emlékét eleveniti fel, végül Scheinhaus Rülf I. memeli rabbiról érdekes
kép~t ad. Rülf hivatása mellett az orosz zsidók jótevője,
napllap szerkesztője és filozófus volt. A palesztinai telepitést már a czionizmus létezése előtt szorgalmazta. Egy
novella után következnek a hivatalos közlemények. 229
irodaltllÍ egylet müködik, a berlininek egymagának 1220
tagja vau. Az összes egyletek körülbelül 20,000 tagot
számlálnak

Eucken R., ki a jelen bölcsésze\: legnevesebbjei közé
tartozik, uj életideál felépítésén fáradozik. Csak az
imént 3-ik kiadásban jelent meg "Der Sinn und Wert
des Lebens" czimű könyve, melyben világnézletét a
müvelt közönségnek előadja. Rövid bevezetés után "A
kor feleletei" czim alatt történelmi visszapillantást, illetve
kritikát ad a mult idők világnézletéről. Első helyen
a vallásról beszél. A keresztény vallást ismerteti, de a
keresztény hit jellegzetes kriteriumának minden érintése
nélkül. Azután következik "az írnn-anem idealizmus",
melynek meglestesitője Goethe. Az ujabb életfelfogások
a naturalizmus, a sociális é;; az índi·Yidualis kultura. i\1indezeket kritikailag bonczolja (eredmények 16, 23, 34-36,
4~) ~s végül összefoglalja vizsgálódásait (45), melyből csak
nehany mondatot idézünk: ,.So geraten wir unvermerkt
aus unbestreitbarer Wahrheit in schwere lrrung hinein und
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müssen schliesslich misstrauisch gegen alles werden, was
aus der Lage der Gegenwart unsere Seele gewinnen
möchte" (45) . E zután rövid ruandatokban adja az egyes
világfelfogások kritikáját.
Az 55. lapon azután megkezdi saját világnézletének
kife jtését (V ersuch ein es Aufbaus). Azt találja, hogy az
emb er megkülönböztető sajátsága a gondolkozás és érzés
és kivánság. Ez utóbbiak sem azonosok az állatvilágévaL
" So zeigen alle drei Seiten der Tiitigkeít ein Selbstiindigwerden inneren Lebens, ein Verhinden in ein Ganzes, ein
Streben nach Überschreitung der menschlichen Zustiindlichkeit: augenscheinlich ist das nicht eine Fortführung
der Natur, sondern ein Bruch mit ihr, ein Ergreifen eines
ne u en A usgangpunktes, ja eine Umkehrung des Lebens . . .
So ist in aliern eine neue Lebensstufe nicht zu verkenu en"

ORSZÁG-VILÁG.
JEWISH TERRITORIAL ORGANIZATION.

(59 ).

•l

Az utolsó hónapokban az Egyenlőség a Bécsben tartott világkongresszus ötletéből akcziót inditott, hogy hazánkban is alakuljon ITO szervezet. vrömmmel látjuk,
hogy a mozgalom teljes sikerrel kecsegtet, és megvalósul
az eszme, melyet folyóiratunk 1906. októberi füzetében
(XXIII 305-308) az akkor még uj organizáczió ismertetése
és méltatása kapcsán hazai hitrokonainknak ajánlottunk
Az előkészítés munkája csendben folyt, de Zangvill közremüködésével, ki az egyik londoni gyülésen a magyarok
érdeklődésére joggal hivatkozott, mert nem kisebb emb~r
mint boldogult báró Komfeld Zsigmond foglalkozott a bizottság és a szervezet megalakitásáva!. A. jeles férf~úval
való többszöri tanácskozás után 1907 1anuarban a kavetkezöket jelentettük :
Szerencsések voltunk közéletünknek egyik köztiszteletb~n álló férfiának véleményét hallani, ki a szóban forgó nagy kérdést az ethika, ~zociológia és P.olit~ka legmagasabb álláspontjából bölcs hi~ga~t.s~ggal VIlágitotta meg
és oda konkludált, hogy a terntonahs mozgalom felkarolása emberi felekezeti és hazafiui kötelesség. Százezrekről van szó' kik ártatlanul szenvednek, kiken segiteni kell,
és a mi a fő, kiken közmegelégedésre segiteni lehet. Ez a
vélemény megszilárditotta abbeli meggyőződésünket, hogy
a minden jóért és nemesért lelkesedő magyar közönség,
különösen a vallásos közösség révén első sorban érintett
és kötelezett hazai zsidóság a territorialista akczió támogatói közé f~g á.llani és ugy anyagi mint .~~k~lcsi ~rejével
elö fogja segltem a nagy eszme megtestuleset. Mmdezek
alapján reméljük, hogy a megfelelő akczió már legközelebb
meg fog indulni a szerencsétlen áldozatok üdvére és a
magyar sziv dicsőségére."
Az utolsó pillanatban, midőn a memorandum, melynek derekát Zangvillnek az ügyet minden oldalról megvilágító levele képezte, az alapszabályokkal egyetemben elkészült és kinyomatni szándékoltatott, általam Londonba is
jelentett nehézségek merültek fel felekezetünk saját körében, melyek leküzdése időt vett igénybe. Az idő folya-
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má~ ~z n~o akkor_ igazolt az akczió szabadság nyomós
okaboi szelese?b re~egek szervezéséről lemondott és igy a
magyar !TO b~zotts~g megalakulása elmaradt Most. hogy
az ITO eredeti tervehez, szelesebb rétegek bevonásához
"~.sszatért,_ a. magyar zsidóság kötelessége, hogy az üldözott testveremek segélyezésére törekvő akczíót teljes erejével tárr1ogassa. "Remélni bátorkodunk azt is - ezt írtuk
e helyen 1906 végén - hogy mint az angol, ugy a magyar nemzet fenkölt tagjai között is nem egy akad majd,
ki nem a felekezet, hanem a tiszta humanizmus nevében
!og az ember?aráti műhöz csatlakozni." Megelégedéssel látJuk, hogy ez IS bekövetkezés előtt álL
Az !TO jelentőségét a jelen helyzetből és a zsidó nép
történetéből meritett tények alapján több ízben világítottuk meg, mit ismételni az akczió sikeres megindulás d mellett szükségesnek nem t 1rtunk. Csupán egy pont az, melyre a jelen alkalommal rá akarunk utalni. c~endes magányból figyeljük egy emberöltő óta a zsidóság ügyeit és azt
a jelenséget észleltük, hogy az utolsó évtizedben a segitő
szervezetekben egyre erősebb féltékenység fejlődik ki.
Mindegyik egymaga akarja a zsidóságot megmenteni. Szomoru jelenség, ha tudjuk, hogy erre a nagy feladatra egygyűttes erői sem elégsegesek. Az erőket nem kell szétforgácsolní, de mínden jogos és eredménnyel biztató szervezetet minden hű zsidónak támogatui kötelessége. Az !TO
pedig minden szempontból tekintve, nemcsak jogos, hanem
szükséges szervezet is. A zsidók, fájdalom, az antiszemitizmust magukkal hordják. Hogy a gyülölet igazolt-e
vagy nem, a sulyos tényen nem változtat. Az !TO ily körűlmények közepette eminens szükség, mert végleges megoldást tervez. Hogy ez eddig nem sikerűlt, nem zárja ki
azt, hogy ezután sikerüljön. Az európai államok, amelyek
határaikat az üldözöttek előtt elzárták, nem zárták talán
még el magukat a józan ész sz va elől, a mely azt diktálja, hogy a szerencsétlen tömegeket egy helyre kell letelepiteni. Tudomásunk szerint nemcsak angol, hanem más
nemzetbeli államférfiak is így gondolkoznak és adott alkalommal igy cselekedni késznek nyilatkoztak. A zsidó
nép háromezeréves vérrel irt történetében sincs példa arra, hegy egyszerre milliók léte forgott koczkán, mint ma.
Súlyos probléma, melyet minden más ügytől menten a jelentőségéből folyó szempontok szerínt kell tekinteni és értékelni. Nem kételkedünk benne, hogy ez igy lesz és az
ITO hazánkban oly méretü támogatást fog találni, a mely
a nagy ügyhöz és hozzánk méltó.
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A KÖZSÉGKERULETI ELNÖKOK GYULESE
Az izraelita község~erületi elz:ökök julius .. h? 8-~n
tartottak. A gyűlés d. e. 10 .. o~ak?r kezdadott es.
délután 2 órakor végződött. Az elnok.~ t~~ztet
Mezez
Mór, az Országos Iroda elnöke, _az _eloa~OI~ pedig Dr. Mezey Ferenc, az Országos Irod<l; btkara _toltott~ be ..
A napirend főtárgya az allam_segelyek _kzosztasa vo!.t.
- Az Országos Iroda kidolgozott )avasl~t~:t a k.er. ~lno
kökkel előzetesen közölte. - E propoZiciOk kepeztek a
tárgyalás alapját. Beható tanácsk.ozás után az államsegélyek következőképen oszta!tak_ ki :
. . . .
L Zszdó kulturális intezmenyek. Az 1910. evi Juhus
hó 14-én 75,706. sz. kultuszminiszteri rendelet értelmében
az állarnsegélyjavadalom, vagyis ez évben 109,040 korona
összegnek 10° 0 -a, azaz 10,904 korona zsidó kulturális intézmények között lévén szétosztandó, az összegnek szétosztása a következőképen történt :
Az Országos Rabbiképző-intézet menzája 1000 korona. Az Országos Izr. Tanitóképzö-intézet szegénysorsu növendékeinek segélyezésére 1000 korona. Magyar Zsidó
Museurn javára 800 kor. Irodalmi célokra 1800 kor. Az izr.
hitközségi hivatalnokok létesítendő segély- és nyugdíjintézményére (Kezeli az Orsz. Magy. Izr. KözalapJ 5000 kor.
Az Országos Rabbiegyesület általános céljaira 600 kor Az
IMIT részére a Talmud forditása céljára 600 korona.
Összesen 10. 800 korona.
IL Hitközségek : 66.060 kor.
IlL Rabbik és Rabbiözvegyek K. 10.750
A fennmaradó összegre nézve az Orsz. Izr. Iroda elnöksége felhatalmazást nyert, hogy a még tárgyalás alatt levő
számos kérvény alapján és az illetékes kerületi elnökség
meghallgatása után a rendelkezésre álló összeget kerületi
elnöki gyűlés egybehívása nélkül ossza ki és a számadásokat szakott módon a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumhoz terjessze feL
Tudomásul vette a kerületi elnökök gyűlése, hogy a
vallás- és kozoktatásügyi miniszterium a mult évi államsegélyre vonatkozó számadásokat jóváhagyó tudomásul
vette és hogy az Orsz. Irodának az állarnsegélyek kezelése tekintetében ez évben is a felmentvényt megadta.
A hitközségeket ujból figyelmeztetni fogják, hogy az
államsegély iránti kérvények az illetékes kerületi elnökség
utján mindig legkésőbben március hó l · ig nyujtandék be
az Országos Iroda elnökségénéL A kérvények a hitközség
költségvetésével, előző évi zárszámadásával szerelendők
fel. A zárszámadásokban a nyert államsegély a következőgyűlést
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képen tüntetendő ki a bevételek közt: ,.Az izr. egyházi
célokra törvényhozásilag megállapitott összegbő l az Orsz.
Izr. Iroda utján utalványozott államsegély". A zárszámadások szintén a kerületi elnökségek által láttamozandók
és az államsegélyek szempontjából két példányban állitandák ki, melyek közül az egyik a miniszterium számára
szolgál, mig a másik az ujabb segély iránti kérvényhez
csatolandó. A kérvényhez mell éklendő a hitközségi tagok
névjegyzéke és a hitközség területén lakó izr. vallásuak
lélekszámának kim utatása. Az érdekelt hitközségek ez
alakszerüségek betartására figyelmeztetendők, mivel a meg.
jelö t mó don fel nem szerelt és kellő időben be nem érkezett folyama dások figyelembe vehet ő k nem lesznek.
A hitközségí alkalmaz ottak fizet ési- és nyugdíjügyében
Dr. Mezey Ferenc részletes előterj eszté se alapján élénk
eszmecsere fejlő dö tt ki, melyben a megjelent kerületi elnökök mindegyike résztvett A kerületi elnökök az Országos iroda felhivására már előzetesen nyilatkoztak a kérdésben, de minthogy a vélemények elágaztak, az ügyet
napirendre kellett hozni. A gyűlés melegen karolta fel az
egész kérdést és felkér te az előadót, hogy e tárgyban a
kérdés rendezésére alkalmas elaboratumot készítsen, mely~ en ugy a fennforgó viszonyokat, valamint a jövő fejlődést
figyelembe véve, a hitközségi alkalmazottak és a hitkózségek érdekeit összhangba hozva, konkrét előterjesztése
ket tegyen. Az államsegélyekből ez évben már 5000 koronát hasitottak ki a nyugdíjalap javára.
A középiskolai hitoktatók helyzetének rendezése tárgyában gróf Zichy János kultuszminiszter tudvalevőleg
egységes intézkedéseket kiván tenni, mely kérdéssel az Országos Iroda felhivására az egyes kerületi elnökségek tüze tes.e?be~ fo~la~ko zt ak. A gyűl és a kérdést alapos megbesz ~les targyava tette és elhatározta, hogy ez ügyben az
O_rsz~g.os .Rabbik~p~ő -int ézet és az Országos Izr. Tanitókepz o.~mte~ et tanan karának, továbbá az Országos Rabbie~y es~let ~s az Országos izr. Tanítóegyesület elnöKségének
velemenyel kéressenek ki, melyeknek alapján az Országos
Iro~a a kerületi elnökök legközelebbi gyűlésén javaslatot
teqesszen elő .
k
érsekujvári hitközség kebelében felmerült kérdés
~pc~an a g~ülés tá~gyalás alá vette azt a kérdést, hogy
nok zskolas~~kben reszt vehetnek-e és igenlőleg határozott.
lk Felmerült az a kérdés, hogy az ipari és kereskedelmi
~l'1azo~t0;knak betegség és baleset esetére való biztosilhalo szolo .1907. évi XIX. f.-e. a hitközségekre illetve
~é:~m~~~~~:k:~ t:erje1-e?bA k~rmány ~z Ors~. Iroda
e
ez ugy en, miVel e vitás kérdés kö-
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rül számtala~ per és viszály keletkezett. Előadó jelenti
hogy a kormany az Iroda előtecj es ztése értelmében dönt ötte el a kérdést. A vallás- és közoktatásügyi míniszte ~
rium 1912. évi junius hó 21-én 2086. eln. sz. alatt közölte
az Irodával a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1912. évi
május hó 16-án 30.578 VI. D szám alatt kelt döntését
mely szerint az 1907. XIX. t.-c. határozmányai a hitközségl
alkalmazottakra nem terjednek ki. A gyűlés e jelentést
megelégedéssel vette tudomásul.
A zsidó utónevek, illetve a:.ok kiigazítása tárgyában
kiadott vallás- és közoktatásügyi miniszteri 84.561 9 I 3. sz.
körrendeletet a gyűlés örömmel vette tudomásul és gróf
Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő excellenciájának ezen számos zsidó családra kedvező intézkedéséért jegyzőkönyvi köszönetet és elismerést szavaz .
A kisebb izr. · népiskolák feloszlása folytán szükségessé vált lépések bejelentése, egyes kerületek megalakulására
a községkerületi bíróságak funkciójára, a felekezetet érd~klő statisztikai ügyekre vonatkozó tárgyalás és néhány
bizalmas jellegű kérdés megbeszélése után a gyűlés berekesztetett és az Országos Irodának müködéséért a legmelegebb elismerés szavaztatott

AZ ORSZÁGOS MAGYAR IZRAELITA KÖZALAP
BIZOTTSÁGA
junius 25-én ülést tartott. Jelen voltak a tisztikar rébáró hatvany-Deutsch Sándor f0rendiházi tag elnök, Dr. Mezei Mór másodelnök, Baumgarten Lajos pénztáros és Dr. Mezey Ferenc előadó, továbbá D. Gu th Jenő,
báró Gutmann Vilmos, Vá~helyi Rósa Izsó dr. kir. tanácsos, enyingi Wertheírn Armin és mucsinyi Wohl-Rumi
Adolf ker. elnökök, valamint Winterherg Gyula udvari tanácsos, a Pesti Chevra Kadisa elnöke. Távolmaradásukat
kimentették Dr. Donáth Manó (Trencsén), báró HatvanyDeutsch József, báró Dr Kohner Adolf udv. tanácsos, Dr
Sin-ger József (Líptó-Szt -Miklós) és ujpesti Wolfner Tivadar.
Báró Hatvany-Deutsch Sándor melegen üdvözli a jelenlevőket és nagy vonásokban ismerteti a közalap munkáját, a melyet részleteiben méltat Dr. Mezey Fe rene elő
adói jelentése. A Közalap tiszta vagyona alig haladja túl
az egymillió koronát. Rendkivül csekél y összeg azokhoz a
nagy feladatokhoz mérten, a melyeknek szolQálatában áll
Magas célok lebegtek azok szeme előtt, a kik létesitették
és érthetetlen, hogy hitrokonaink áldozatkészsége csak
széről
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nagy ritkán irányul reá és hogy vele szemben gyakran
még a vállalt kötelezettségről is megfeledkeznek. Intézményeket, testüleleket és személyeket támogat, tudományos
és müvészeti törekvéseket mozdit elő és soha sem kutatja, hogy milyen pártárnyalathoz tartoznak azok, a kik segítségért fordulnak hozzá. A kőrösmezői iskola neki köszöni fe1mállását, ötvenegy más iskola egy vagy több ízben
részesült támogatá!'ában, 76,942 K 53 f-re rug az az ősz
szeg, a mellyel a Közalap fennállása óta iskolákat segélyezett Az utolsó négy évben több mint 133,000 koronát forditott a magyar zsidóság kulturtörekvéseinek istápolására,
ebből az összegből hitközségeknek és ezek intézményeinek
30,548,30 K jutott. A hitközségi tisztviselők nyugdíjintézetének alapját 18,984 K 38 f-rel dotálta, az IMIT, a Zsidó
Muzeum, az ORE, a Patronage, az OMIKE menzája, az
Országos Rabbiképző és az Orsz. Izr. Tanítóképző-intézet
állandó támogatásában részesülnek és tisztikarának nemes
önzetlenségére és bölcs körültekintésére vall, hogy az egész
mintaszerüen adminisztrált intézmény ügykezelése évente
csak 1800 koronát vesz igénybe.
A bizottság hálás elismeréssel vette tudomásul Dr.
Mezey Ferenc előadónak jelentését, mely a tisztikar lankadatlan buzgóságának és a Közalap szolgálatában kifejtett példaadó tevékenységének képét nyujtja. Ennek az
intézménynek is az a férfiu a lelke, a kinek keze nyomaival mindenütt találkózunk, a hol a magyar zsidóság érdekében céltudatos és eredményes munka folyik. Ki kell ezt
emelnünk, mínthogy az előadó érthető okokból a sáját tevékenységéről hallgatott.
A felmentvény megadását és a bizottság köszönetének
adott kifejezését az 1912 évi költségvetés megállapitása és
a bizottság kiegészítése követte. Uj tagjai: Adler Gyula,
Dr. Basch Gyula, Dr. Bakonyi Samu országgyülési képviselő. Baumel Sc>ndor udv. tanácsos, az ügyvédi kamara
elnöke, Báró Dirs.~tay Béla, Gomperz Károly, Lederer Arthur, Dr. Mayer Odön országgyülési képviselő, ~r. Nem.es
Zsigmond országgy. képviselő, Báró Ohrenstem Hennk,
Ormódi Orrnódy Vilmos főrendiházi tag, Popper István, Dr.
Stiller Mór Schwartz Fetenc, Dr. Vadász Lipót országgyulési kepvis~lő, Dr. Vázsonyi Vilm?s. o.rszággy. ~épv.isel~ ~s
baranyavári Ullman Adolf főrendtha~t .tag. A szamvtz~galo
bizottság tagjaivá választattak : Baro . Gutmann Vtlmos,
Winterherg Gyula és ujpesti Wolfner Ttvadar.
A ~izottság kegyelettel adózo~t elhunyt t.agjai~.a~. és
különös elismerés kiséretében örökitette meg )egyzokonyvében néh. Sternthal Adolf és neje Terézia emlékét, a
kiknek végrendelkezése folytán az 191 l évben a Közalap
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kulturcéljaira, első sorban pedig Jrüzdő iskolák jav_ár~
140 OOO korona alapitvány jutott a Közalapnak Mucsmy1
W ;hl-Rumi Adolf szóvá tette a Közalap alkotása idején
alapitott Luclovika-akadémiai helyek ügyét. Ennek kapcsán
és a nyert felvilágvsitások után Dr. Guth Jenő annak az
óhajnak adott kifejezést, hogy ezekre a valláskülőnbségre
való tekintet nélkül rendelt alapítványi helyekre a zsidók
figyelme kellő módon felhivass ék. Dr. V árhelyi Rós a Izsó
megelégedéssel látja, hogy a Közalap egész igazgatására
évente mindössze csak 1800 koronát költ és elismeréssel
domborítja ki ennek a körülménynek jelentőségét, rámutatva arra, hogy napjainkban az uj alkotások rendszerint
igen nagy igazgatási költséggel járnak. Tett indítvány folytán
tisztikar megbízást kapott, hogy a teljes bizottságot
a m atatkozó szükség és belátása szerint megállapítandó
időpUntokon hívja egybe, munkálataít az eddigi szellemben
folyt o sa és évenként a számvitel eredményeiről a bizottság asgjainak rövid értesítést küldjön. Ezzel a teljes ülés
vége aért, a tisztikar pedig nyomban megtartott értekezletben a függő ügyeket intézte el. (Magyar Izrael.)

KUTFOK.
314.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minszternek
1912. évi 84,561. számu körrendelete az izraeliták
utáneveinek kiigazítása tárgyában.
Az izraeliták utáneveinek kiigazítása tárgyában az
1892. évi február hó 13-án 6858 1892. sz. a. kelt itteni körrendelet alapján hozott s az érdekeltek fellebezése folytán hozzám került elutasító alispáni, illetőleg thj. várositanácsi határozatok felülvizsgálata kapcsán ismételten tapasztaltam, hogy az idézett körrendelet vonatkozó 14-ik
pontjában megjelölt azon körülmény, hogy az anyakönyvvezető rabbinak anyakönyvezés végett a névadáskor milyen utánevet mondottak be, hitelt érdemlőleg csak ritkán
állapitható meg. A névadásokra vonatkozó eljárás alakiságai ugyanis nem lévén egyöntetűen szabályozva, a születésí esetet s ennek kapcsán az ujszülött utónevét, hol maga a szülő, hol csak egy megbízottja - többnyire a koma,
vagy bába - jelenti be, vagy közvetlenül az anyakönyvvezető rabbinak, esetleg helyettesének vagy csupán a
metszőnek s csak annak közvetítésével az anyakönyvvezetőnek Ily körűlmények között évek, sőt néha évtizedek
elmultával legtöbb esetben csaknem legyőzhetetlen akadályokba ütközik annak bebizonyitása, hogy a születési
anyakönyvben szereplő utónév téves, illetve nem a szülők
által az ujszülöttnek adott, vagy adni szándékolt utónév
íratott be a gyermek születési anyakönyvi tételekbe.
Azokban az utónév kíigazitásí ügyekben, melyek másodfokon leendő elbírálás végett a vezetésern alatt álló
miniszterium elé terjesztettek, többször, ha nem is bizonyittatott, de valószínűsíttetett, hogy különösen a megbizottak által eszközölt bejelentéseknél, a szülők által adni
szándékolt név helyett, jóhiszemű tévedésből, feledékenységből, de néha egészen önkényesen más néven anyakönyvezték a gyermeket. Igy előfordult, hogy az idegen anyanyelvű rabbi félreértvén a szülők által magyarul bemondott utónevet, más nevet jegyzett be, vagy, hogy a bemondott magyar utónév helyett az anyakönyvvezető rabbi
valamely - nézetc szerint hasonló hangzásu héber nevet
írt be az anyakönyvbe, végül előfordult oly eset is, hogy
az anyakönyvvezető rabbi - akár feledékenységből, akár
szándékosan - mellőzvén a tényleg bemondott magyar
utónevet, azt a születési anyakönyvben a minden zsidó
vallásu ujszülöttnek adni szokott héber utónévhez hangzásra némile~ hasonló másik utónévvel helyettesitette
figyelmen Kivül hagyva, vagy nem tudva, hogy a hébe;
utóneve~ek semmiféle magyar utónév nem felel meg.
Az tlyen és ehhez hasonló hibák, különösen azon kö-
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rülmény folytán fordultak elő gyakrabban, ho.gy a névadás
tényét, mely gyakran családi körben üm;epelyesen folyt
le nem követte azonnal a bevezetés tenye, hanem kÍílönösen olyankor, ha az anyakönyv nem a szi.ilők lakhelyén vezettetett - sokszor csak napok mulva vez'?ttetett be a születési eset a születési anyakönyvbe.
.. .
Minthogy pedig gyakran igazolt?tott, h~g~ a ~.z':~ete
si anyakönyvi és polgári életben használt utone.v ko.z~tt, a
téves vagy hiányos bejegyzés folytán mutatkozo elt~r~s az
érdekelteknek nehézségeket, sőt károkat okoz, az tdezett
6658 1892. sz. alatt kelt itteni körrendeletnek az utónevek
kiigazítására vonatkozó részét (14-ik pont 2-ik bekezdése)
a következőkkel egészitern ki.
Oly esetekben, mikor az érdekelt fél a személyazonosság kellő igazolása után közép- vagy felső iskolai bizonyitványokkal, valamely tanintézetben nyert oklevéllel,
kinevezési okmánnyal, vagy más, a kérelem támogatására
alkalmas hitelt érdemlő okirattal igazolni, vagy valószínű
síteni tudja, hogy a polgári életben ifjúkora óta állandóan
azt az utánevet használta, a melyre utánevét a születési
anyakönyvben kiigazittatni kéri, az utánévre vonatkozó
anyakönyvi bejegyzés téves volta igazoltnak tekintendő
már akkor is, ha a szülők, vagy azok egyike hit alatt
vallja, hogy gyermekének azt a nevet kivánta adni, a mely
névre a kiigazittatás kérelmeztetik, s a melyet az illető a
felmutatott okmányok tanusága szerint gyermekkora óta
állandóan használt.
Oly esetekben, mikor a szülök már nincsenek élet·
ben s igy tanuvallomást nem tehetnek, a folyamodó azonban a személyazonosság kellő igazolása után a fentebb
megjelölt okiratokkal valószínűsiteni tudja, hogy ifjukora
óta állandóan azt az utánevet használja, a melyre utánevét a születési anyakönyvben kiigazittatni kéri, az utónévre vonatkozó annyakönyvi bejegyzés téves volta igazoltnak tekintendő akkor, ha két megbizható tanu hit alatti
vallomásával igazolja, hogy a folyamodó gyermekkora óta
ugy a szülői házban, mint azon kivül mindig azon a néven neveztetett, melyre utánevét kiigazittatni kéri.
Minden más esetben az izraelita születési anyakönyvekbe bejegyzett utónevek anyakönyvi kiigazítására irányuló kérelmek ezután is a (>658 1892. sz. itteni körrendelet 5. pontjában foglaltak szem előtt tartásával birálandák

el.

Végül megjegyzem, hogy ezen körrendeletem alapján
utónév kiigazitási ügyek ujrafelvételét ezen körrendeletnek
a Rendeletek Tárában történt közzétételétöl számított egy
~ven belül mindazok is kérelmezhetik, kik utánevüknek
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kiigazitására vonatkozó kérelmükkel előzőleg már a 6658
1892. sz. alatt kelt körrendelet értelmében a vezetésern
alatt álló miniszterium részéről is elutasíttattak
Az ilyen ujra felvett ügyekben hozott elsőfoku határozatok azonban jóváhagyás végett ide mit1denesetre bemutatandók.
Budapest, 1912. junius hó 19.
Zichy s. k.
315. sz.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter átirata a
vallás- és közokt. miniszterhez a hitközségi alkalmazottak munkásbiztositási kötelezettsége ügyében.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter hivatkozással
az Izr. Orsz. Irodájának 1911. augusztus 20-án 30864. sz.
a. kelt felterjesztésére f. é. junius hó 21- én 2086. ein. sz.
a. kelt rendeletével a kereskedelemügyi miniszterhez intézett következő átiratot közölte az Országos Irodával :
30~78 VI. D. 1912. sz.
Nagyméltóságu Miniszter ur!
Foly ó évi j an u ár hó 18-án 4987 ein. 1911. szám alatt
kelt átíralábán Nagyméltóságod a maga részéről azon véleménynek adott kifejezést, hogy az ipari és kereskedelmi
alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való biztosításáról szóló 1907. évi XIX. t.-c határozmányai a hítközségi alkalmazottakra nem terjednek ki. A véleményét
Nagvméltóságod arra alapítja, hogy hazai felekezeteinknek
országos törvényeken alapuló közjogi jellegére való tekintettel törvényhozásunk mindenkor, midőn a felekezetekre
és hitközségekre vonatkozólag intézkedik, ezeket sohasem
érti az egyesületek vagy közintézetek általános elnevezése
alatt, hanem kifejezetten egyházakat, hitközségeket említ
és mivel ezzel szemben az 1907. évi XIX. t.- c. csak általában szól egyesületekről, közintézetekről, a hitközségeket
ezen elnevezések alatt a törvényhozás nem érthette, Nagyméltóságod ezen álláspontját, illetve az abból levont ama
következtetést, hogy a hitközségi alkalmazottak betegség
és baleset esetére való biztosítási kötelezettsége csak törvényhozási uton az 1907. évi XIX. t -c. novelláris módositása kapcsán lesz megállapítható, a felhozott indokok
alapján magamévá teszem s az érintett kötelezettség kimondását nevezett alkalmazottakra nézve az 1907. évi
XIX. t.-c. rendelkezései alapján mellőzni szándékozom. A
folyó évi március hó 8-án 747. eln- szám alatt kelt átiratának mellékletét idezártan visszaküldöm.
Beőthy s. k,
Budapest, 1912. május hó 16.

VEGYES.
lroda~mi hírek Megjelent és beküldetett: Rainer B ,
Ahawath Zwn We-Jerusc~IOlail?; Traktat Megilla, Wilna
1?12.- Elbogen J .. Ludwig Phihppson (emlékbeszéd), LeipZig 1912. Gustav Fock (Schriften der Gesellschaft zur
Fö~d. d. Wiss. ~- ~ude~tums). - Catalog 1912-13 Hebrew
Umon College Cmcmnab. - Schwartz A. Die Tosifta des
~raktat~s ~esikin. B<l;ba Karnroa geordnet und kommznh~rt. MJt eu~ er EmleJtung: Das Verhaltnis. der Tosifta zur
MI~ch~~· Wzen 1912 (wieni rabbiképző Ertesitőjében). Lezmdorfer D., Talmudisebe Ethik des Alphabets, Frankfu~/ a. M 1912. (K. l. a Wahrheitból). - Weisz M
WI~te.rberg Gy~la -~ ;vari tanácsos, a pesti Chevra Kadis~
elnokenek csaladfaJa (1450-től kezdvE>) és őse Gans Dávid
~lete. é~ művej! Budapest 1911 (K. l. a M. Zs. Szemle 191Z.
evf.-abol)-:- G runhul L., Die Geographie Paliistmas von Estori
haf-Farchi bearbeitet, übersetzt und erliiutert Frankfurt a.
M 1912. - Krau~~ S, .. D~e galiliiseben Synagogenruinen
[1912) (Gesellsch. ~u~ Pa)ashn.aforschung 3. Veröffentlichung).
~ B!,au. L., A zsido hazassagfelbontás és a zsidó válóle?el. tort~nete: ~:.rész. Budapest 1912 (az orsz. n bbiképző
mte~et ErtesJtOJeben). - Ugyanaz németül: Die jüd. Ebescheidung und der jüd. Scheidebrief. Eine historisebe Untersuchung 2. Teil (u. o. és Srtassburg i. E., Karl J . Trübner). - Guttmann M, Maftéach Hatalmud, II, 2, Budapest
1?,12 (Ara 1.50 korona, előfizetés szerzőnél az egész 2.
kote~r~ 12 korona). - Kún L., Sámnel El-Magrebi: A
k~raJtak erk?lcsi és szentségtörvényei stb, Vácz, 1Y12 (bp.
d1~sz.). - Szdersky M D., Etude sur l' origine astronom:que de la. c?ronologi~. juive. Par~s 1911. - Schlögl N.,
Dte ech~e bibhsch-hebraJsche Metnk. Mit grammatischl>n
Vorstudien, Freiburg i. B. 1912 (Biblische Studien XVII ll.
Breitner L. Zsigmond udvari tanácsos az ismert' fi
!antróp, a pesti iz.r. hitközség előljárója, 70-ik születésnap]a alkalmából széles körökben ünnepeltetett.
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Vegyes

Rabbi~á~asztások. Dr. Bgnde Zoltán (Csongrád) Kispesten rabb1va, dr. F eldmann Aron (pancsovai rabbi) és
dr. Winkler (Bécs) a pesti izr. hitközség által hittanárokká

választa d ak.
,
D r. Schnizer Armin komáromi főrabbi, az ORE elnök e, a Ferencz József-rend lovagkeresztjévellett kitüntetve, melyet a főispán díszes közönség jelenlétében nagy
ünnepségek közt adott át f. évi aug. 18-án. Az ORE elnök ét dr. Venelianer Lajos által szerkesztett lelkes üdvöz·
lő irattal ünnepelte. A kitünő férfiút, ugyis mint munkatársát, folyóiratunk is melegen üdvözli e kiváló alkalorr1ból.
Zsidó árvaház Palesztinában. A zsidó árvaház, a
mely eddig Jeruzsálemben volt, a Salvendi telepre (Petach
Tikva mellett) helyeztetik át, hol az árvák minta-farmon
földmívesekké fognak neveltetni. Az átalakítás, noha a
területet dr. Salvendi (magyar származásu rabbi) ajándékba
adta, sok pénzbe kerül. Az iskola igazgatója, dr. Grünhut
Lázár neves honfitársunk ez uton is fordul a hazai hítro konokhoz, hogy évi tagdíjakkal vagy egyszeri adományokkal járuljanak hozzá e nagy mű megvalósitásához. Mínden
ügyLen ő maga szolgál felvilágosítással (Czim : Dr. L Grünhut Direktor d. jüd. Waísenhauses Jerusale m).
Elsass Manó rózsahegyi rabbi 40 évi müködés után
82 éves korában aug. 22-én meghalt. A jeles férfiu vég ..
tisztessége nagy részvét mell.ett fol~t le, többek kőzött. fia,
dr. Elsass Bernát landsberg1 rabb1 bucsuztatta. Aldas a
jámbor férfiú emlékére.
.
. . , ..
Ozer Zsigmond, az orsz. 1zr. tamtokepzo nyug.
tanára, az orsz . izr. Tanítóegyesület egykori elnöke 81 éves
korában meghalt.
Schwarz Jakab csáktornyai rabbi a koronás aran~
érdemkereszttel lett kitüntetve. - Schweiger Lázár egn
főrabbi a néprajzi társaságban: vallás és néprajz ez. székfoglaló értekezést olvasott fel
Izraelita Családi :Saptár. Ezen elterjedt becses naptár X. évfolyama tanulságo~ tar~~l~ával é~ érdeke.s illusztráczióíval méltóan sorakozik elode1hez, t~bb tekmtetb~n
felül is mulja. Az irodalmi rész egyre terJedelmesebb es
tökéletesebb lesz, az idei kilencz. dolgozatot tartalmaz,
melyeket dr. Groszmann Zs., d~. E1sl~r M ..' dr. Perle~. ~·
(königsbergí rabbi), a szerkeszto s masok 1rtak. Az eloszo
dr. Schnitzer Á. k~máromí főrabbitól ered. Különösen
gazdag az Év Krónik~ja.! A n~ptári rész~en ügye.~en és
gondosan van összealhtva mmden, amit a mu rendeltetésénél fogva benne a zsidó vallásról és a magyar-izraelita felekezetről keresni lehet. Melegen aj~nlhatjuk olvasóínknak. Megszerezhető a szerkesztőnél : Otvös Károly,
Budapest, VI~. Dohány-utca 22. A szépen kiállított terjedelmes kötet ára kötve 2 korona.
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