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TARSADALOM. ·
A FERENCZ JÖZSEF ALAP
A nagy világrornlásban, a fájdalrnak és szenvedések
vérzivaLtrában, a sorsdöntő idők elrnulását be nem várhatva tért meg őseihez jó öreg királyunk, I. Ferencz József. Halála végtelen fájdalommal tölti el összes népeit, akik a l~gfénylőbb uralkodói és emberí erényekkel felruházott fejedelmök iránt mélységes szeretettel és ragaszkodással voltak eltelve. A magyar zsidóság, melynek történetében Ferencz József uralkodása ékes kövekkel van bevésve, különösen nagy szeretettel övezte uralkodóját, mert
atyai gondoskodása, igazságszerető szive egész uralkodása
alatt oly fejedelmi tényekben nyilvánult meg, melyek soha el nem nmló hálát éi dicső emléket biztositanak na~y
nevének.
A nagy uralkodó, kí a sors kegyessége folytán két
emberöltőn át vezette és irányitotta népeit, mély bölcseséggel, igazi fejedelmet jellemző nemes tulajdonságainál fogva a kor és haladás eszméi előtt meghódolva nemcsak a jogara alatt egyesült nemzeteket vezette be a szabadság és
egyenlőség uj korszakába, hanem í!.!aszágszerető és az emberi jogok iránti igaz és benső érzéseinek sugallalát is követve, évszázados előitéleteket leküzdve a népképviselettel
együtt a zsidó vallásuakat a polgári jogok teljességfbe emelte, a z11idó felekezetet pedig bevett vallásfelekezetté való
nyilvánításával hazánk történelmi egyházaival egyenrangúvá telte.
Ferencz József király a jogokat egyenlő mértékkel
mérte. Hű alattvalói egyformán közel áiltak atyai szivéhez,
a valtás b elótte sohasem képezte akac..;.;.~yát a polgári jogok egyenlöségének, az érvényesülésnek és előrejutásnak
A lelkiismereti szabadság tisztelelé legnagyobb uralkodói
erényei közé tartozott. Míhelyt az egyetértés a nemzet
és királya között létrejött és az alkotmányos élet helyre
állott, a törvényhozás első feladatai közé vette fel a zsidó
vallásu polgárok egyenjogusitását. A király és a nemzet
képviselete a haladas és felvilágosultság eszméitől áthatva
me2valósitotta a jogegyenlőség elvét a zsidó vallásu polgá-
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rokra nézve is, akik most már a polgári jogok tekinteteben a haza többi polgáraival egyforma jogállapotba jutottak. Egyszerre leomlottak azok az évszázados válaszfalak
melyek a magyar hazájukhoz mindig hű és odaadó zsidó~
ságot vallásuk lUiatt a nemzeti ll:ötelékből kiszorította és a
nép többi rétegeitől eh·álaszloUa. A magyar zsidóság ki.ilönleges jogállapota, melybrm különbözö korok és kormányok alatt sokszor kellett viselnie a jo2talanság és elnyomottság szenvedéseit, megszünt. A zaidók szabad és egyenjogu polgárok lettek.
De megdicsőült uralkodónk még egy lépéssei tovább
ment. Nem érte be azzal, hogy a zsidó vallásu polgárok
mint egyesek a polgári jogok teljességét élvezzék, hanem
azt akarta, hogy a zsidóság összeségében is, mint felekezeli
testület autonom módon önma{ia hívja életbe alkotmányát
és ezzel intézményesen is biztosítsa magának azt a jogállást, mely őt a többi felekezelek sorában megilleti. Ezért,
mihelyt a zsidók polgári egyenjogositását kimondó 1867:
XII. t-ez-t szent~sitette, az egyetemes izr. kongresszus eg}behivását rendelte el, majd ezen egyetemes gyülés által
hozott szuverén szabályzatot és határozatokat királyi szentesitésével látta el. Bár a kongresszus csupán a hitközségi
igazgatás és a képviselet kérdéseit szabályozta, vagyis kizáróla~ a külső szervezetet állította fel, azonban a lelkiismereti szabadsággal összefüggő vallási kérdéseket érintő
határozatokat egyáltalán nem hozott ,- e szervezet a fele·
kezet kebelében megnyilvánuló sajnálatos egyenetlenségek
és főleg a konzervatív érzelmű orthodox hittestvéreink separatistikus törekvései folytán az egész .!J.azai zsidóságra nézve egységesen nem léphetett életbe, mivel az orthodox
pártárnyalalu hitközségek külön csoportosultak, egyes hitközsE'gek pedig, az ugynevezett statusquo ante alapon állók, a kongresszus előtti régi, szervezetlen állapolban m.lradtak meg. Felekezetünk egységes szervezetének, autonom alkotmányunk me&valósuláia igy elódázást nyert. A
közel jövő legfontosabb feladata felekezeti életünkben a
külső herelek megszüntetésével az egységes szervezet és
autonornia életbehivása le~:z. - De a szervezeti kérdések
bizonytalansága nem képezbette akadályát annak, hogy felekezetünk bevett vallássá nyilvánittassék. A 1895: XLII t.cz.-kel a király és nemzet a zsidó vallást az c.rszág többi
bevett vallásaival egyenran2unak ismerte el.
De nemcsak e törvényes intézkedésekkel, hanem más,
fejedelmi elhatározásokban és tényekb.el_l i~ me~n>_Fi}~tko
zott a nagy uralkodónak felekezetü~k tranb .atyat jomd_ulatá. Uralkodása alatt szabad ul nytlolt a zstdoknak az allamí életben való érvényesülésre. A katonai pályát is meg-
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nyitotta a zsidóknak, a~ arra érdemesek. a. t~szti p~ ly án .. is
a legnagyobb rangig elj u! hatt ak- Egyem es vallaserkolesi ezétjaik megvalósításában nem voltak akadályozva, sőt
alapve lő intézményeink éppen az ö fejedelmi kegyének köszönhetik rr.egvalósu!ásukat. - Felekezetünk iráuli atyai jóindulalának egyik l egkiemelked őbb ténye az volt, hogy azt
a nagy hadisarczot, mel yet a zsidókra az 1848/49-iki szabadságharczban való részvételük mialt kiróttak, részben eleugedte illetve a kulturális czélok iránti megértö szívvel
elrendelte, hogy a már egybegyűlt mintegy l millió forintnyi lők ébő l a magyarországi izraelita iskolai és oktatás
íígy előmozdítására eg , alap lélesit tessék. Igy jött létre fejedelmi elhatározá3on az országos izr. iskola alap, melyből
azután feiállittatott kél legÍontosabb országos kulturálís intézményünk, két főiskolánk ; az országos rabbiképző és az
ors,:ágos izr. tanítóképző intézet.
E két főiskolánk eszerint megdicsőült királyunk fejedelmi tényének kös zönheti életbehívását A rabbíszemínárium létesítésével és fejlesztésével erős bástyát emelt a
magyar zsidóságban, mert a hitnek, tudománynak és a mű
veltségnek eme hajlékából kerültek és kerülnek ki papjaink, kiknek felekezetünknek nemzeti irányban való előbb
vitele, a hit igényeinek magyar nyelven való terjesztése és
a hazaszeretet istápolása körüli mánkássága a rabbiszemináriumnak nemcsak a zsidó tudomány, hanem a nemzeti
kultura szempontjából is kiváló fontosságát eléggé illusztrálja.
E rövid áttekintés is világot vet Ferencz József uralkodásának felekezetünk történetében való nagy jelentősé
gére. Ezért érthető az a mélységes hálaérzet, me l y felekezetünk minden egyes tagját, annak intézményeit és 'teslületeit a megdicsőült nagy uralkodó iránt eltölti. A kegyelet és hála nemcsak templomainkban nyilvánult meg a nagy
nem7:eti gyászban tartott istentiszteletek során, hanem olyan
inlézl<edésekben is, melyek azt czélozzák, hogy felséges királyunk emlékezete és s:r.elleme örök időkön át éljen felekezetűnkben és hirdesse a na!ly uralkodó jelentőségéL l!!y
az országos izr. iroda előterjesztést tett az iránt, ho!;!.y az
országos rabbiképző-intézet halhatatlan megalkotójának
nagy nevéról neveztessék el, nagyobb hitközségeink és testületeink kulturális~és jótékónysági alapitványokat létesitettek F ere n ez József nevére, hogy szelleme az idők teljességéig terjessze áldását.
De ezeken kivül a felekezet vezető tényezőiben megnyil?-tkozott ~z az óhaj, hogy dicső királyunk nevének oly
emleket emeljen, rnellyelleróhassa a kegyelet és hála adó-
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ját a na~y fejedelem irilnt, mely méltó legyen a felekezet
egyeteméhez és oly Il'agas erkölcsi érdek megvalósitását
czélozza, mely a zsidóság országos intézményeiben tegye
nevét öröl.:ké maradandóvá.
Ezért a felekezet vezetó tényezői az ország0s izraelita
iroda kezdeménvezésére 1916 deczember hó 11-én tartott
értekezletükön elhatározták, hogy t? gy nagy•zabásu országos
alap: F'renc~ József alap létesittessék, mely két föislwlánk, az országos rabbiképzö és az ors 7ágos izr. tanitóképz:í
intézet internatusainak felállítására és fenntartására fordittassék
Az értekezl~ten, melyet Dr. Mezei Mór, az országos
izr. iroda elnöke vezefett, a felekezet vezetőmértékadó na~y
számban vettek részt. Többek között jelen voltak: Dr.
báró Kohner Adolf az országos izr. l,özalap elnöke, Dr.
Mezey F~rencz kir. tan. az orszál!os izr. iroda alelnöke,
Dr. Déri Ferencz, Budapest székesfőváros pol!.!ármestere,
Dr. Bánóczi József egyet. ny. rk. tanár, Dr. Blau Lajos
rabbiszemináriumi igazgató, Dr. Neumann Ede na~ykani
zsai főrabb i, az országos rabbie~yes iílet elnöke, Dr. l'femess Zsigmond orsz. képviselő (Arad), Dr. Guth Jenő (Ereekujvár), Dr. Vámos Géza (Szolnok), mFcsinyi Wohl Rumi
Adolf (Losoncz) községkerületi elnökö { Dr. Szabolcsi Izidor, a budaí izr. hitközsé~! elnöke I}r. Fischer Gyula, pesti
rabbi, Katzburg Fülöp, Leveluki Armin, Dr. Szabolcsi La-

jos, Dr. Mezey Sándor, Dr. Patai József, Dr. Deutsch
Vadász Ed, és méJZ számosan. Sokan távolmara-

Ernő,

dásukat kimentették

Dr. Mezeí Mór lelkes meJ;!nyitó beszédében mély hálaérzettel emlékezett meg megdicsőült uralkodónkróL Majd
ismertette az értekezlet czélJát. A felekezet a nagy uralkodó iránt háláját - ugymond - csak ugy róhatja l,f;"
i~azán, ha azon két intézetet, mely m~gvaló sulását az O
elhalálozásának köszönhette, most felekezetiink a maga
áldozatkészségéből fejleszti tovább. Kifejtette, hogy minő
na~y horderejű kolturalis és humanitarím érdek_ek . fi~ződ_
nek ahhoz, hogy k~t főiskolánkat internatussal egeszttsel~.lo.
Ama reményének adott kifejezést, hogv feleke7etnnk
minden egyes tényczöie nagv királyunk emlékéhez l<apcsolódó kegveletnek a Fer en ez József orszá!!os kulturalis alnp
megalkotásában méltó módon fo~ja kivenni részét.
Ezután Dr. Mezei Mór elnök felkérte Dr. Mezey Ferencz kir. tan., az orszá~os izr. iroda alelnökét, ld az alap
létesitésének eszméjét megpenditette, hogy terjessze elő
javaslatait
Dr. Mezey Ferencz, mielőtt javaslatait előterjesztette
volna, a következőkben ismertette azon okokat. melyek
az alap felállitásának szükségességét indokolják A Ferencz
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József alap két főiskolánk internatusának életbehívásával
és fenntartásával a feleke7etnek egy régen me),!oldásra
váró, felette fontos kulturalis feladatát lesz hivatva megvalósítani. Ugy az országos rabbiképző. valamint az országos in. tanítóképző intézet növendékei is lernagyobbrészt vidéki szegénvsorsu és főleg orthodox szülők gyermekei, kílmek a fővárosb an kellő anyagi támogatás híjján már
z~enge ifjukorukhan fnk o7oft tanu lm~ n v aik mellett a ]~t
fenntartáss al is küzden íök kell. mely kÖrülmény tanulmányaik intensítására, egyéniséQiik kifejl ésére és részben valláser köles i nevelésükre is hátráltatólag hat.
Az ors zágos izr. isl{olaalap, me!v az alapot terhelő
egyéb czélokon kiviíl főleg két főiskolánk f<>nntartására
szolgál, passiv állásánál fogva a növend~'>kek ellátásának
kiadásaival nem terhelhető, az állam pedi?, melv felekezetünk kolturalis intézménveivel szemben rendszerint I{özönyös, az eléje tornyosuló és a hossnntartó háboru folvtán mérhetetlenné lett terhek sulva alatt e szorosan felekezeti vonatlwzásu kérelés megoldását felad<ltainak körébe
sem most. sem a jövőben nem vonhatja. lgv a f<>lekezetre
hárul a feladat, hogy két főiskolánk iránt régi tartozását
lerójja.
Az állami tanitó-képezdék mellett mindenütt fennáll
internatus, ul!yszintén más egvházak theologiai főiskolái
mellett is. melyekért az esívházak nagv áldozatobt hoznak.
- A zsidósá!5 azonban két föiskoláiál>rt eddig mit sem
áldozott, nedi~ e két intézet m~r a7. eddilS elért mtgv eredménveknél is magasztos feladatainál fogva is méltán
kiérdemelte a fel<>kezet hálájátA rabbiképző intézeti internatus felállitása a papi
élethivatásra induló ifj:>k nevelésének S7.empontiából egvike
a legsíírgősebhen me2oldandó b>rdt>s<>lmek - A növenelékek nyomorán az intézet vezérlőhizotts8óa a lehetősf.óhez
képést igvekezett envhiteni. Boldop emlél<ez~>tii báró Hatvanv .József. a vezérlöbi?otts;íó n~óvn<>vií elnnkP P<:. é\ 7 intézet íótPvniP <;;Jí;>H;>h,.q «"n,..ln.,1...-"r1"tt "' n;.;v.,nrlhlr<>t""l<
r<>óóelivel veló elláf:ís<lról. Néh:>i "Rl"rh MA7e<:., ~ hr,:)ri l(:~r
elnöh• a rendelkezésére álló fplo+t" l<icc:inv és 1,e7.Jetl<'pE'S
ezközökkeL maid a rnPrdicsf\íilt Dr. Rnrhrr ViTmf}~. az
intézet nac1vnevií i~a76?lÓÍil m?·· s?élC'sehb teYékenv"él~!!el
karolták fel a nnvendékek sepéh "7P!'PTIP1< ÍÍ!5vét Dr Rach('r
Vilmos halála után utóda Dr. Blnu foins i~azP.ató < lctlnllgyobb bu7.pósáMal törPks~ik 1-1 'li)vendél{ek sors?n Pnvhiteni. Maid
MPzev Ferencznt>k él ve::o:érlőbimttsá!S mnstani elnökén~>k erköksi íntézmé>nveínk s7erénv évi hon:ái~
rulá<:.ával és más anva{!i e7közök m~>\!szet'7éséve1 sikt-riílt
életbe hivnia a menzát, hol a növendékek rggeli.t ki,,üJ most

nr.

6

F erencz József alap

~ár ebédet i~ k?pnak. Ez a növendékek h elyzetét jel en lekenyen me~Ja\1\otta, azonban nyomorukon csak részben
envhitett. A háboru folytán az élelmiszerek horribilis drá~ulása miatt a menza fenntartása válságossá lett és csak
a le~nal.!yobb erőfeszítéssel tartható még fenn. Internatus
nemlétéhen lakáspénzzel és tanszerek beszerzése czeljáhól kisebb segélyekkel is támo~atni kell a növendékeket.
F_en.náll ~~g~a~ az in_t.~zet kebelében a növendékek segélyezeset ezeizo Ecz ChaJim egylet, ez azonban, mínthogy szerény vagyona jórészt lekötött alapitványokból áll, a nö,·endékeket csakis a legminimalisabb, alig számbavehe1éí
méctékben ~yámolithatja.
Egy internatus felállitása tehát a rabbiképző intézeire
nézye valósá~gal életkérdés. N erncsak vallási, erkölcsi és
nevelési érdekek, hanem a humanizmus is megkövetelik az
ínternatust.- Ez pedig csak ugy lehetséges, ha az orsz.
izr. tanítóképző intézet, mely a rabbiszemináriummal egy
épületben van elhelyezve, innen Icihelyeztetik és külön épületet kap. Az igy felszabaduló helyiségekben az épület
me~felelő átalakításával a rabbiképző intézet internatusa
elhelyezhető lesz, viszont az országos izr. tanítóképző,
melynek már van egy ideiglenes, bérházban elhelyezett
internatusa, külön épületben állandó internatusával együtt
nyerne elhelyezést. Azonban ugy a rabbiképző intézet átalakítása, valamint a tanítóképző intézet számára telek
szerzése és épület emelése nagy összegeket igényel. A felekezetnek meg kell hoznia az áldozatot, me ll vel a F erencz
József alap letesitésének keretében nemcsak jelzett czélok
éretnének el, hanem méltó emlék állittatnék fel a nagy
király nevér.ek is.
Miután az értekezlet Dr. Mezey Fer~ncz ezen elő
terjes7.1éseit nagy érdeklődéssei hallgatta végig, az alaJ)
létesitásére irányuló javaslatait, mucs~nyí Wohl Rumi 1d~lf,
Dr. Guth Jenö és Dr. Nemus Zstgmond ker. einokolcn ek valamint Dr. Neumann Ede főrabbinak lelkes hozzászólásai. után egyhan~ulag elfo);!adla és ehhez képest elhatározta, hogy a Ferencz József országos alap megalko~fas
sék és az alap létesitése körüli munkálatokat az orszagos
izr. iroda az e czélra alkotandó vés!rehajtó bíwttság~al
együtt intézze. Elhatározta továbbá az é.rte~e.zl~t, holo!y az
eRybegyülő pénz a-idig is, mig az alap l(>t:sttes:nek .. munkálatai befejeződnek, az országos magyar Izraelita kozalap
őrizelébe helyeztessék
.. .
Miután a vé~rehajtó bizottság a felekezet vezeto ferfiainak es az orszá$!os intézmények bevonásával az országos izraelita iroda által megszerveztetett, a következő
felhivással fordult a hazai zsidósághoz:
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Felhivás a hatai uídósájlhoz f
Első F erencz József Ö császári és apostoli királyi
Felségének halála feletti fájdalmunk és kegyeletes megemlékezéseink közepetie egyesekben és gyülekezeteinkben
országszerte bensőséggel nyilvánult meg a magyar zsidóság
mélységes hálaérzete, melyet me~dicsőült fejedelmünk iránt
érez, kinek uralkodása polgári jogaink és vallásunk közjogi
állásának alaptörvényekkel való biztositása és hitfelekezetünk elsőrendű kulturális intézményeinek megalkotása alapján a hazai zsidóság köreiben örökké felejthetelen marad.
A nemzet gyászával összefort bánatunk mellett a magyar zsidóság története szent hagyományként örökiti át
nagy királyunknak áldást áraliztó és a multnak szenvedései után hatványozottan átérzett igazságszeretetét, a jogegyenlőség elvének dicső vezérlete alatt tett diadalmas
hóditásait és az előítéletek homályán át világosságot ontó,
népeknek, kormányoknak mindenkoron fénylő fejedelmi
példáját..
Érzelmeinket a boldogult király Ő felségének külön
keáyeibe fogadott intézményeinkkel kapcsolatosan is maradandóvá avatni óhajtván, fenséges szelleméhez való hű
séggel eltökéltük, hogy szerény erőnkből egy nagyszabásu
országos Ferencz József alap létesülj ön, mely a hit és a
nemzeti közmüvelődés erősítésére és ideális élethívatásukra
induló ifjuságnak javára szolgálván, az Országos Rabbiképző é.s Országos Izr. Tanítóképző Intézet•k mint nagy
királyunk országlásához füződö alkotások kereteiben léillsitendő internálusok javára fordittassék.
Első eset, hogy hitközségeínk, testületeink és hitfeleekezetünk tagjainak összessége ily közös nagy és szent
kegyeleti áldozatra hívatnak fel. Czélunk, hogy egyrészt a
zsidóság háláját és másrészt a megdicsőült uralkodó eszményi hitet, kulturát és emberszeretetet terjesztő harmonikus életművének szellemét a zsidóság intézményeiben is
megörökitsük. Kell tehát, hogy ez alap méltó legyen jóságos királyunk emlékéhez, tettekre hívó kegyeletünkhöz és
egyetemes hítfelekezetünk magasztos feladataihoz.
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Bizalommal kérjük fel ime a hazai zsidóságot adakozásra és erős ama hitünk, ho2y hitközségeink és testületeink a gyűjtést szeretettel megszervezik, hogy felekezetünk háládatosságának eme közös oltárán önnön erejükből
és a tagok széles rétegeinek bevonásával szivük szerint
készséggel áldo?.hassanak.
Isten áldja és óvja szerelett hazánkat !
Budapeat, 1916. december havában.

TUDOMÁNY.
A TERMÉSZET ES SZELLEM VILAGÁBÓL

Dr. Mezey Ferencz
az orsz. izr.

irod~

alelnöke.

Mezei Mór
az orsz. izr. iroda elnöke.

A felhívást, mint a vélirehajtó bizottzág tagjai, felekezetünknek több mint 200 lelkes és kiváló tagja írta alá.
Otthont kell létesitenünk jövendő rabbijainknak és
tanitóinknak, lü kell őket emelnünk eddigi nyomorusá~uk
ból. Azoknak, akik az intézetből kikerülve, majdan hivatva
lesznek, hogy mint a vallási élet fejei, a hít és erkölcs
vezetöi és az ige hirdetői és !lyermekeink tanítói a zsidóság nemes élethivatásának és eszméinek szolgálatában
töltsék be magasztos hivatásukat, nem szabad iskoláikból
magukkal vinniök annak keserű gondolatát és érzését, hogy
a felekezet, melynek szolgáivá szegődtek, ifjuságukban
nyomorban hagyta őket tengődni.
A felekezet kötelessége önmagával, de leendő papjaival és tanítóival szemben is, hogy minden erejét egyesilse a nagy ezé! megvalósítása érdekében.

Budapest.

Dr. Gedő Árpád.

A zsidó népélet a multban és jelenben, a . zsidóság
szellemi termékei, tudománya és irodalma Yalójában csak
az általános népélet és szellemi moz.f.!~tlmak világossága
mellett érthető meg. A zsidó nép saj..; t életét élte minden
időben, de nem ghettó-életet, amely elzárta a küiYilágtól
és kivetköztette volna nép mivolt · 0ól. Szellemi faktor Yolt,
adott és vett, nagyobb arányb~ :1, mint rendesen hiszik.
Még a 16. század, amely a grcttót külsőleg is ínaugurálta,
"humanizrnus"-t produkált 'lZ ola~ z zsidóknál, még pedig
nemcsak az általános tudományokkal foglalkozólmál, a
mílyenek a zsidó orvosol\. voltak, hanem a rabbinikus írodalommal foglalkozáLnál is. Kevesen vannak. de kevesen voltak a zsíc1 0k is. Kevesebb fejre esik egy humanista, mint a többi népeknél. Az általános tudással,
a kor eszméivel és ismereteivel való kapcsolat az ó- és
középkorban r1ég szorosabb volt, áll ez a talmudról is,
habár nem vagyunk többé abban a helyzethen, hogy szélesebb alapon nyugvó összehasonlitásokat tegyünk Az ókeleti népek tudománya és irodalma t. i. a népekkel egylill
meghalt , nem került mind a föld alá, hogy kiásható legyen.
A hít és erkölcs kivételével itt is első sorban, a lényegre
nézve, az anyagi és szellemi élet közös volt és mindaz, a
mit most zsidó speciálitásnak tekintenek, nagyjában l{özös
volt a többi népekkel. A zsidó nép szellemi ereje, lntllura
szeretete abban mutatkozik, hogy szellemi kincsei l az utókorra hozta. A puszta tény, hogy a bibliai és rabbinikus
irodalom létezik, a zsidó nép csodálatos intellígenciájának
és végtelen ideálizmusának megdönthetetlen fényes bizonylata. A rabbinikus irodalom elnyomott népnek alkotása.
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Ez a világirodalomban páratlan jelenség, mert az elnyomás talaiá11 kiilönben nem term c ttek szellemi -...irát;;ok És
ez az irodalom nem mutat SLellenu l'. lernyedest, az iildözes nyomai láthatók, de nem a szellem frisseségének hiányában, hanem pusztán az ell e nálláson, a reagaláson. A
materiális ismeretektől a zsidók sohascm zárkóztak el, részesei recpetiv és produktiv tekintetben egyaránt. Azért
alig van olyan ismeretkör, amdy a zsidósággal - mindig
a multat is szem előtt tartva kapcsolatba nem volna
hozható.
Ennek a kimutatása nem lehet sem egy ember, sem
egy cikk feladata . De mutatóban elég lesz, ha egy nép5Zerű gyűjtemény néhány könyvecskéjét, amelyek különféle tudományszakok tárgyaira vonatlwznak, szemügyre
vesszük. Ilyen gyűjtemény az ,.Aus Natur und Geisteswelt", melyböl eddig kereken 500 kötet látait napvilágoL
Ezek célja, hogy szaktudás alapján közvehtsenek Ismereteket a művelt közönség széles rétegeiveL A következők
ben a bennünket egyénileg érdeklő csoportból nehányat
zsidó szempontból ísmertetűnk, illetve hozzájuk észrevételeket füzünk, anélkül hogy a teljes kimentésre Igényt
tartanánk. Célunkat elértnek tekinthetjük, ha a·L ohasót
meg2yőzzük arról, hogy a zsidóságnak és irodalmának ez
ismeretkörökhöz van közük. A speciálísta természeteHn
többet fog i.alálni, mint rní, kik ezeken a mezőkön csupán
tallóz unk. Ezek előrebocsátása után rátérünk tárgy unkra.
Általában azt állitják, hogy a nő állását a hereszténység emelte, vagy legalabb a g<:rmánok emelték magasabb fokra. Ezzel szemben már német írók hivatkoztak
. a történelmi tényekre, meiyek ezeket az állitá:.okat nem
igazolják. Ez el;!y népszerű kÖnyvből, amely. nagy ~zen::~
tettel ecseteli a nemet nő életét a multban, szmten lathato
(Otto Ed., Deuts~hes Frauenleben im Wandd der ~ahr
hunderte, 2. kiadas, Leipzzg 1909. Aus Natur u Ge1stes·
welt 45. szám). A házasságtörő nőt a ré2i germánoknál a
férj megölheh (.). lap) (a biblia szerint válólevelet ad neki ,
szükségben el is adhatja (u~yanott, a LíLlía szerínt, Mózes
V. 21. fej., még a Íogoly nőt sem adhatja el, ha egysl':er

11

1 tt c). f { g a népvándorlás korában az asszony követte
e veurd_. •,
halálba ' megfojtotta magát (6). Az özvegy férjaz
heziilP .elének tilalma gyengébb formában _még a fr~nko~
ke ,an is élt (7). A munkát az ass~ony v~gezte. l:a~yalselédeivel és kiskorú gyermekeivel, mig a fer) habo... ll{~dott vagy vadászott, azután pedig a medvebőrön
rus
, l,
t· ,
. t,
·tózkodott (11). A gyógyítást, varazs as u )an, szm en a
·
k t"bb
··· 'tfb en
nyuJ
o ne)uses
" · 6ezte (17). A keresztény merowmge
~~e~e."és ágyasokat tarlottak (30). Nagy Károlyról Otto
~·1 élet~tsen azt mondja: "Sein Verhaltnis zu den Frauen
ís :Unicht über jeden Tadel erhaben" (33). A 8. és 9. szádban az erkölcsök a nőlmél nagyon alacsonyak, hogy a
ot nevén ne nevezzük (38 és 46). "Vie! Schadsinn
ben die K.irchenlehrer des Mittelalters aufgewandt, um d1e
einander widersprechenden Grundsatze, den Grundsat.z
des göttlichen Ursprungs und der Heili~keit der Ehe mit
dem der Verdienstlíchkeít des ehelosen Lebens, der Jungfraulichkeit in Einklang zu bringen" (47). A házasságkötés
formájának (48-51) a zsidó házasságkötéshez való viszonyáról a Schwarz ünnepi iratban szólunk. Az apácák _a
tulvilági életet érzékiesen képzelték (54-5). A lovagkor es
reformáció asszonyai sem voltak mind szentek - Az esküvő symbolíkus cselekedei Yoltak: a völegény a menyassz.onyt ölébe ülteti, köpenyege alá veszi, lábára hág (3.
lap). Akiba használja ezt a kifejezést: "miután köpenye~ét
ráterjesztette" (Kíddusín 18b. n•C,v wC,t:J lt'"I'O~, Mechllta
Fricdm. 78b
helytelen olvasat, mint Rasiból K.idd. i.
h. látható). A birtokbavétel módja volt (L. Büchler A.
Lewy-Festschrift 112-115), ezt jelenti a targumi i1:l n·~S~o:l
is, mert az aram ~C,w r. bírtokbavétel terminus technícusa, a
mely görögül is hyrieuei, rnint az egyptomi görög papyrusok sürün mutatják.

~~lg

h~

,,,:l

Ugyanazon gyűjtemény 60. száma Wislícenus W. F.,
Der Kalender (2. kiad. L~ipzig 1914). Ez a 118lapos könyvecske a tanulságos általános bevezetésen kivül, a mely
az időmértékekről (nap és hold) szól, a kereszHmy, zsidó,
rnohamedán és az első francia köztár$aság kalendáríumát
ismerteti röviden és vil~gosan, a függel~k még tabellákat

Dr. Blau Lajos
ad .. ~z év el~j~ Angliában 1752-i2 márczíus 25 .. voll, tehát
a 1·eg1 tavaszi evkezdet. A keresztény aera Angliában 704
Francziaországban 742, Németországban 876, Aragóniába~
1349, Castiliában 1383, Portugáliában 1422-ben lelt me<5.
honositva. A pápák kizárólag csak 1431 óta használj~,
(15). Történeti kutatások csak a 18. szftzad végén hozták
be angol tudósok példájára a "Krisztus előtti" időszá
mítást, azelőtt más aerát használtak (u. o.).
A napot azelőtt vagy naplemente- vagy napfelkeltekor
kezdték. A zsidók az előbbit követték, de a nap fogalma
nem volt kellően meghatározva, amennyiben a nappalt is
Ol'-nak nevezték (pl. :-t~•S1 01') és a 24 órás napo( azaz a
nappalt és éjjelt együttvéve, szintén 01'-nak nevezték.
Ha a teremtés történetében azt olvassuk: "És lőn este
és lőn re2gel egy nap", akkor nézetem szerint azt ugy kell
felfo2nunk,• hogy a teljes nap azért van igy jelezve, mert
Ol' nem volt elég világos szó, amennyiben a na"ppalt is jelenthette éjjel nélkül. Ki kellett tehát fejezni a nap két
me~határozott, általában észrevehető momentumával az
:ill és "~j:ll: szavakkal. A zsoltárköltő (55, 18) három momentumot nevez : este, reggel, dél. A törvény (Mózes III,
23, 32) azt mondja: "a hónap kilenczedik na.pján estétől
estéig ünnepeljetek", mert a "hónap kilenczedike" nem
elég szabatos kifejezés ::l'lll 1ll :l"l)lr" nélkül. A decisoroknál
teljes nap kitétele nvS nv~;, pl ;;',•',-val szemben. Ez ',N :-v~
nv kitétellel (I Króníka 9, 25) azonos, de ott nem a napot
jelenti, hanem a meghatározott időszakot (Rasi: egy hét).
Ellenben Ezekiel 4, 10. 16 nv 1v nv~ Kimchi szerint -= egy
nap. A mohamedánok sziutén estével kezdik a napot, a
nappalt és éjjelt 12-12 órára osztják, melyet el-sáát elzemánije névvel illetnek, mert az ej, illetve a nap hosszúsága szerínt az óra időtartama változik (88). A talmudisták
szintén ismerik a m•;tr nl)lltl-t ugyanilyen értelemben. Bizonyos, ho~y a mohamedánok a zsidóktól vették át és
nem megfordítva, mert a talmud is csak 12 órára osztja a
napot és éjjelt.
A zsidó kalendárium jól van ismertetve. A világteremtés aerájának az utolaó Hillel (4. század) volna a megalapítója (75), de a baby]. talmud (Abóda zára 10) már
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előbb beszél róla, behozni pedig Hillél sem H~en hozhatb
be, mintho~y még ]{psöhb 1s a Seleukída aera szerint su1

mitottak. A kérdés mP.g l!Íncs megoldva. A byzanci világaera a 6. század \'ége felé honosodott meg és Oroszországban a 17. századig tartotta magát. Wislícenus ~ z~idó
dátumok átszámítására rövid és világos ulmutalással szol~ál.
A 63. szám Hansemann D.. Der Aberglaube ín der
Medízin und seine Gefahren für Gesundheit u. Leben (2.
kiad., Leipzig 1914), zsidó szempon tból első sorban azért
érdekes, mert azt mulatja, hogv ne•ncsak a bab. talmud
"steckt voller Aberglaube", mint SchLirer valahol mondja,
hanem az egész világ, még a művelt jelenkor is . .f\legvan
az idöváiogatás, a szerenesés és szerencsétlen nap (Sonnlagskind, a zsidókhoz is eljutott szerencsétlen pénteld, az
amnlett (42, 67) slb., vastagabb formában, mínt a zsidóknál. A "Versehen" (23), amely ma is él nem zsidó körökben is, már a talmudban előfordul jó értelemben. Jóchananról, ki szép ember volt. azt mondja, hogy a fürdö e!Q
ült, hogy az asszonyok lássák. Az utolsó boszorkányt
Sinaloa államban (Mexikó) 1874 május 7-én égették el (39).
A legismertebb "Pastoralmedízín", melynek szerzője Cappelmann és melyet Bergmann 1907-ben 15. kiadásban bocsákott közre, az exorcisatiót még orvosi eljáráskent írja elő
(41). Az őrülteket mai napig babona veszi kőriil (57 kk.).
Scienfismus és Gesundbeten babonákról, melyekről hirdetések is jelennek meg a lapokban, 95 k van szó.
A 209. szám Dietrich K., Byzantinische Charakterköpfe (Leipzig 1909) Összesen 12 jellemrajz, 4 császár,
5 tudós, 3 asszony (Theodora császárné apáca naplójából,
Anna Commena). A császár.Jk.: Justinian, III. Leo, II.
Basilius, Manuel a zsidók történetében is szerepeinek A
tudósok és költők· Theodor Studita (szerzetes), Michael
Psellos, Photios, Romanos, Tymaríon (költött nev). Ezek
lcöziil Ro'manos, ki !;vr eredetű, zsidó sziiletésű volt és
valószinüleg a 6. században élt, az elsi) byzanci hymnusköltö, a keresztény nagy ,.pajian" Az életéről alig tudni
valamit (93), akár KalirróL Romanos az antik formával
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szakított,

a syr fonnn.t (talán a zsidó is) választotta.
,.~heologisch-soph_ist ísc.he Dogmatik, weit ausgesponnene,
nuchterne ReflexH n und rhetorische Breíte findet man
auch bei R oma uos" (95).
,.Neben dieser -ason~:enden Darstellung finden wir
bei RomaT"! os auch eine objektív erúihlende, die nur dem
poetisch n Gestaltungsbediirfnis ihre Entstehung verdankt.
Aber auch hiebei halt er 5Ích wíe die meisten Hvmnendichter oft mehr oder weniger genau an ~ege bene Muster,
besonders an die hiblischen Geschíchten, die Homilien der
Kirchenvater und die Marlyrer- und Heiligenleben, die er
im aligemeinen getreu nacherzahit" (96). Ez a jellemzés mutatís mutandis Kalirról is áll. Meglepő a következő. Romanos kora és egyháza keretében saját világnézetet alkotott
magának. "Aki Istenhez jönni akar, teheti is" (97). Nem
szóról szóra, de lényegében ugyanaz, amit az agáda így
fejez ki: "Aki jön, hogy tiszta (hit- és erkölcsbelileg)legyen,
segítik őt" (t. i. Isten). Simon ben Lakis (250 körül) ezen
mondása: lf111C )'V''O~ i:"!toS IC:l:"! (Sa bb. 104a, levezetve Példabeszédek 3, 34-böll az agáda közhelye (Menach. 29b, Jóma 35b,
Abóda Z. 55a). A hít maga Romanos szerínt nem üdvözít,
hanem épúgy a cselekedetek A főerény a könyörületesség (97). Nemcsak hit, hanem épúgy cselekedet, főerény
a könyörületesség - zsidó nézetek. A zsidók három tulajdonsága: 1cönyörületesek, szégyellősök, jótevők (Jebám.
79a). A hust és vért tintával és papirossal hasonlítja össze.
Ezt Romanos (Dietrich szerint Zeítschr. d. Ver. f. Volkskunde 1902. 3. füz.) a héber költészetből vette l{ölcsön
(101). "Antíthesisek, szócsengések (Gleichklange), rím- és
szójátékok" (103). Kedvelt motívum: az angyalsereg bámulva tekint le az égből (102). Romanos állitólag 1000
hymnust írt, melyek közül azonban . csak 80 maradt ránk
és eddig csupán 36 ismeretes, kiadva pedig csak 12 van
(94). Ö a byz. hymnusköltészet megalapitója. Nagyon sok
a pijutköltészettel való megegyezés, semhogy véletlen találkozásról lehetne szó. Talán akad hellenista, ki Romanost
az itt érintett szempontból teszi tanulmány tárgyá vá.
Az 54. szám Geffcken

l., Aus der Werdezeit des
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Christentums (2. kiad., Leipzig 1909), amely tárgyá•1ál fogva zsidó szempontból is nagyobb érdeklődésre tarthat igényt
Ezek a ta.oulmányok 5 fejezetre oszlanak: l. A kereszténység belépése a görög-római világba (1-17). 2. Enthusíasta áramlatok (Apokalypsisek, Sybilla. 18-47). 3 A
külső üldözések (47-63). 4. Irodalmi harcok a ~örögökkel
és rómaiakkal (63- 107). 5. Kelet és nyugat a régi kereszténységben (107-126). A tartalom gazdag és változatos,
mi azonban liaját szempontunktól csupán néhány pontra
teszünlc észrevételeket
A Stoa is ker~ste a feleletet a nagy kérdésre : unde
malum ? "Die Stoa hat die tapfere Überzeugung, die ja
auch in die chri1'>tlíche Anschauun\1 ühergegangen ist, die
Übe] seien die beste Übun~ d2s Menschen . . . Wenn
man sich aber fragt, warum denn bei einern Erdbeben,
warum bei ein er Wassersnot so viele Gute mit umkommen müssen, so lautet die Antwort, dass sich uns di11
niiheren Gründe entziehen, class wír nach íhnen auch nicht
fragen sol!en: Gott, der das Ganzg als ein g11ruhter
Vater ím Auge hat, weiss besser als wir kurzsichtígen
Menschenkinder, was dem WeltaU frommt. . . . Geht es
aber oft dem Bösen gut, dem Guten übe!. so bedenke
der Zweífler, class die Gut2n und Goa mít einander verwancll sind, die Bösen sind nur seine Haussklann: lass
die lustig und frivol sein, die Kinder des Herrn haben die
Aufgabe, sittig und austandig zu leben'' stb. (8 lap).
Ho~y mmdezt a kereszténység a stoikusokból vette
volna át, semmi .ép sem valószinü, mert már Jób (Jeremiás
~2. Zsoltár 37 és 73) is tárgyaltak a kérdést, melyet a
~abbíl{ igy fonnu'áztak: "A gonosznak jó dolga Yan, a7.
Iga?S<Hiosnak pedi~~ ro:,sz dolga • van" és a Geffcken elmefuttaf.1siÍt a bibliából €-s talmudból eredönek tekinthetnénk,
ha nem mondaná, hogy a Stoa ·eszméit ismerteti
P0seídorios .. A vilagegyetemről szóló mth1ká1áhan a
világról azt mondia , hogy pusztulás nélkül ma: ad öröl:röl örökre" (10 l<!p). Ez a hébe: oS~y,., 1r1 r:hnm il:, amely
a _szenttrasban négyszer fordul eió. Ké~szer a zsoltárban,
~mt az első és negyedik könvvet bezáró doxológia (41, 14
es 106, 48), ugyancsak doxológia I. Krónika 16, 36 ~s Ne-
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hemiás 9, 5 · Istent l<ell dicsőiteni o~1v;, ,))1 0~1));, ~~ A ·
(Berákh. végén} azt mondia helyes szöveg szerint · (D'Imdisnk~
Szo' fer~m
.) A
l b
H
u e
: . szenté y en u befejező benedikczióban ne
mondt~k (t:'").'., ,V) "a világig", m1óta az eretnekek ros:
t.tra tertek (O')•~;, 1~p':-p~t•o) és azt mondták hogy c 1
·1·
. .
.
'
sa< egy
\'l ag letez1k, elrendeltek, hogy igy mondják .
az eg 'l
világtól a másik világig" (o~•v;, 1))1 oSl).';, l~). A ·~1 isna Y~;
0~1)1 szót már újhéber értelemben veszi, de ugyanarról a
for muláról besúl, mint a szentélyben szokásosról és az
"eretnekek" ellen meghonosítottróL Ha nem is épen Poseidoniosszal, de a szeme előtt lebegett hellenista gondolatkörrel összefüggésben állhat a htétel: "öröktől örökre"
melyet a mísna a maga korában aktuális tulvilági élet kér~
désével hozott kapcsolatba.
Poseidonios Istenről lényegében úgy beszél, mint a
zsidók Igy pl. azt mondja, hogy Isten láthatatlan, csak
sejtelem által érhető el, csak műveiből ismerhf'téi meg.
Egy ő, sok név\·el nevezve, ő szükségesség, sors, oszlha~
tatlan, látás; ő kezdet, közép és vég (10). A láthatatlanság
a pogányoimái a zsidó isten jell~mzője volt, ezért az
Onomaslikonok a tetragrammat mt és származékait következelesen aoratos szóval fordít< llák és Tacitus Historiarum
V. ismert helyén azt mondja: amquaín invisibile. A talmudban "látó, de nem látható" (.,N;; 1;•s1 ;"!N1"1 Berák. 10a).
A "hezdet, közép és vég" kilétel a talmudban ebben
az alakban fordul elő, hogy Isten pecsétje n~N (igazság), a
mely szó az ábéczé első (N), utolsó (n) és középső (~) betűje (Sabb. 55a, Jóma 69b, Szanh. 64a). Rási szerínl Ézs.
44, 6 versén "én vagyok az első és én vagyok az ulolsó"
alapszik, ami azonban nem a kezdet és vég képe. Minlhogy Chanina (3. század) a mondás auctora, a görög hatás
nagyon valószínű.
Epiktet, az első század végén élő moralísta, a halha
tatlansággal vigasztalja a halálra ítéltekeL Seneca azt
mondja: "A halaw-lóság arasznyi léte csupán el öJatéka
egy jobb, hosszabb életnek". A halál órája a léle"huek nem
szól (13). A fellámadás kérdése épen az első század vé11,én foglalkoztatta erősen a palesztinai irástudo kat (Szanh.
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korszellem. Figye.

~éltó, hogy a képet : ez a világ a más világ előszo-

·
bája, igen szemléllető.en alkalm~zta R abb'
...t J'k
a ..ob..az tsmert mondásban : "a vtlág c~ak eloszoba a }Ovend? vtlaf,lho~;
k · ülj elő az előszobában, hogy bemehess az etterembe
rA~~th 4, 16). Az auctor két idegen szót használ (21}
,,,!11El és l'Sp;l', a képet tehát átvehette.
Apollonins T y anából ókori csoda emher volt, ki az
ördögöket a megszállottakból kiűzi, tanítás nélkül ismer
nyelvet, a vizen járkál, a levegőben repül, halottak.at feltámaszt, a börtönben láncait könnyü szerrel ledobJa ma6áról (15). G. ezeket párhuzamokul idézi a régi kereszténység hitéhez, vagyis arra, hogy a görög-római vilá~ elő
volt készítve a megváltó hitéhez, Apollaniost is ilyennek
hitték a pogányok. Miodezt, ami itt említve van, a zsidók
is ismerték. Az exorcismust megtiltották ugyan mint varázslást, de hittek benne, a nép bizonyára gyakorolta is.
A repülést és a tenger tükrén való járást, valamint az
égbe való felszállást, mint teljesithetetlen feltételeket
emlitik a válólevél adásánál (Tósz. Gittiq 7, 8. 331, 24;
Gittin 84a, B. M. 94a, j. ib. 11c 15. Máté 14, 24-33;
Márk 6, 47- 50. V. ö. A zsidó házasságfelbontás II. 43 k.)
A minden nyelv ismeretével Mordekai birt és a szanhedrin tagjaitól általában követelték "a 70 nyelv" ismeretét.
A dologról beszéltek, ha nem is tartották csodának és
nem tételezték fel, hogy tanítás nélkül sajátithatók el. A
börtön láncairól pedig van egy röpke szó: .. A megkötözött nem oldja fel magát a börtönből" (Ber. 56b s máshol:
0'"11t:lN;"! n•:!~ 1r.Jll)) ;•nr.J lt'1.::lr'l J'K). A talmud szerzői a dolgokról
csak beszélnek, a nép bizonyára hitt is bennük.
Más összefü&ü!ésben, az apokalypsisekről szólva igy
nyilatkozik :
"Denn wenn auch Christus in mehrfacher direkter
Abwendung von jüdischen Sitten und Anschauungen auftrat, so hat das Christentum doch, besonders im literarischeu Schaffen, den heirnischen Boden des Judemtums
lange nicht zu verlassen vermacht und auch nicht verlassen wollen" (19). Ha a kereszténység az irodalomban,
amely J:!Örög-római dominium volt már ebben a korban,
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nem volt képes a zsidó talajtól elszakítani magát, akkor a
kép7elct- és $!ondollwdás körében mé~ kevésbbé volt erre
képes. A "zsidó szol<ásoktól Yaló elfordulás" is cum grano salis áll. Az e!sö kerPsztények zsidók voltak, még
pedig hornines illiterati (agrammafoi, mint maguk mondják),
hi á baYaló fáradozas tehat az öskereszténvség elterjedéséhez az előfeltételeket, különösen hit- és erkölcsbelieket,
jórészt szakásakat is, a zsidóságon kivül keresni. Ha az
írodalom döntött volna, akkor elöszőr a művelt köröknek
kel!ctt Yolna az uj tanhoz csatlakszni, holott notoriusan
az ellenkező áll - a műveltek voltak a legelkeseredettebb
ellenségei, elsősorban a hellenisták, Egyptomban a tisztafajú
görögök Yoltak azok. akik a legtovább ellenállottak, némely "görö~ kolónia" az 5.-6. ~zázadig. Az erőlködés, az
ui vallás elterjedését a hellenista-római világ számlájára
elkönyvelni. meddő kísérlet, amely a közismert tényekkel
meröen ellenkezik. A mult eseményeit semmiféle tudománnyal nem lehet megváltoztatni. Ezt a pontot nem is
érintjük többé.
A kereszt,ényüldözések a római birodalomban nem
kis rés:.1:ben legendák. A mik voltak, sem olyan förtelmesek
mint amilyeneket a középkor vége felé és még az ujkorban
is keresztények keresztények ellen mscenáltak, a ,.folytatólagos üldöző rendszer". amely a máglyákat meggyujtoHa
[63) G. a zsidó üldözésekről ebben az összefüggésben
sem beszél.
A1 apolo~éták bemutatását Philo, Josephus és Pá!
rtpostollal kezdi, kinek beszédjei ,.az egész keresztény
apolo~etika pdiludíumai". Azután következik a "Petms
mediknc:inja", amely csak kivonatokban maradt meg. Fbhöl idézzük G. fordításában az e~yistenről szól0 részletet.
.. So crkermet denn nun, dass nur ein Goti ist, der
den A nfang 'V(JD aliern gernacht hat uud aucb die Macht
ü her das Ende hat und der unsíchtbar i~ t und doch alles sieht,
der nicht durch alles umfasst w 1rd und doch alles umfasst,
der nichts bedarf und dessen alles bedarf, durch den ailes
ist. Er ist nnber,reíflich, ew1g, unvergangiich, 'mgemacht,
er selbst hat alJes gernacht durch das Wort seiner KrafL
D~csen Gott nun "erehret nicht nach der Gríechen Art ;

denn sie lassen sich von Unwissenheit Jeiten und verstehen
Gott n.icht gleích euch nach euerer vollkommenen Erkenntniss, und sie macben sich von dem, worüber er ihnen
Macht zur Benutzung gegeben, ein Bíld, von Holz, Stein,
Erz, Eisen, Silber und Gold, und stellen, was der Materie
unterworfen war, aus solchen Stoffe und Gebrauch auf•
und verebren es, und was Gott íhnen zur Speise gegeben
hat, die Vögel der Luft und die fische des Meeres und
das Gewlirm auf dem Lande und clíe Tiere mit dem vierfüssipen Vieh des Ackers, Wiesel und Mause, Katzen und
H unde und Affen (verebren sie); und die ei~nen Speisen
opfern sie Tieren, die auch ver:r:ehrt werden, und Totes
bringen sie den Toten dar, als oh diese Götter wiiren, und
so erwiesen sie sich Gott gef.!enűber undankbar, denn
damit leugnen sie, class er sei. - Und verehret Gott nicht
nach der .Juden \Y/eise, denn auch jene glauben a!lein Gott
zu erkennen und vers te h en es doch nicht, indern sie den Engeln und Erzengeln, dem Monat und dem Monde dienen.
Und scheint der Mond nicht, so feiern sie nicht Sabbath,
den sie den ersten nennen, noch das Fest der ungesauerten Brote. noch den grossen Tag" (65-66}.
Tiszta zo;ídó felfogás, amely a báh-ányokat illetőle!! a
bibliára megy vissza. Figyelmet érdemel az epítheton "a
ld láthatatlan és mégis mindent lát", melyről már fent
szóltunk Tertullían (84. lap) apoló~iájában már azt mondia: Isten láthatatlan, ámbár láttatja , magát. Még az is,
hogy szava erejével teremtett mindcnt, rabbinikus formula
(A bóth 5, 1 oS,J.· .., w1:ll zmo~o~o :"l"'ilt'V::J. Gen. r. 4 0')1'.,Y:"' o•r.:;,
"'ON'-'.::1 D'lSn) ., Hollal .holtnak áldozni" ~ c·no •n:Jl. A többiról
is lehet a zsidó forrást kimutatni. Ma~varázatra 1'-Zorul az,
amit a zsidé istentisztelet ellen mond. Bogv <1 zsidók :-tz
angyalokat és arkangyalokai szoh~álják - a,; ar>gval im á·
dás vádja már Kolossz. 2, 98 - arra vonatkozik. hof!y a
zsídó nép egv része a rabbik hdytelt>nitésf> mcliett <z
angyalokat ínvokálta (í. Berák. 13a). Ez olvan mélv RYÜh·
ret vert, hogy az imákból az cl!esz középkoron át nem
volt kiküszöhölhet() és részb.on ma is megvan a járatos
imakönyvekben (Lásd AngeJology cikkeket .!ew. Encyclopedia I, kiilönösen 595-6 lap). A holdimádással kapcsola·
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tos .. els() szombat, h usvét és a hossz u nap" mig P , l
Ko~os~belíekez irt levelében 2, 16 azt mond ja': Ne ny;gta~
l~nltsatok magatokat senkitől evés vagy ivásér t, ünnep,
UJhold vagy szom bat d olgába n En nek értelme világos.
Ne h~ll!lassatok azokra, kik azt mondj ák, hogy meg kell
tartam az étkezési tör vényeket, az ünnepeke t, az ujholdat
a szombatot. A törvény megsz ünt. Ebből a mi apokrif ira:
tunkba~ az a vád lesz, hogy a zsidók a holdat imádják,
am~nny~ben tőle teszik fü ggövé az ünnepek napjának meghatarozasát. " A szombat, melyet elsőnek neveznek" csak
az ujév lehet. ll' tt'N'\;) ll.:llt', melyre gondolni lehetne, ~ly értelemb en, hogy .. az első szombat" a tóra olvasásánál amely az u jhold megha tár ozással némi összefüggésbe v~lna
hozható, amennyíben az ünnepek után következik be nem
igen íllik, azonfelül Palesztinában a hároméves cyclus 'járta·
Az ujévet az ujhold megjelenésekor ünnepelték, várták a
hold jeleit, jól illik tehát, hogy "a hónapot és a holdat
imádják" és hogy nélküle nem ülik meg az ünnepet. A .
hosszúnap említése helyén van, mert nagy zavarban voltak,
hogy mikor lesz, ha nem tudták meg hamarosan az ujhold
napját. A peszách napjának megállapítását, ílletve niszan
ujholdjának jelentését szintén feszülten várták, nem jött,
nem ünnepelték A keresztények is lesték a zsidó husvét
napját, illetve niszan ujholdjának békövetkezését, mint az
ujévet is a hosszúnappal együtt és igy érthető, hogy a
Petrus prédikációjának írója kikeit a zsidó szokás ellen
és azt holdimádásnak minősítette.
A pogányok egyebek közt a keresztények ellen azt
is felhozták, hogy miért nem pusztítja el Isten a bálványimádókat, ha a bálványokat és kultuszukat annyira gyülöli (72). Ugyanazt hozták fel a zsidók ellen is. A zsidók azt
felelték, hogy a napot, holda t, csíllagokat s egyebeket is
imádnak, a balgák miatt nem pusztíthatja el Isten teremtett
világát (A. Z. 54b).
Porphyríus, ujplatonista bölcsész azt mondta, hogy
Dániel vaticinatío ex eventu és Antiochus Epiphanes korából ered "er hat damit der Forschung unserer Tage fasl
wie ein Professor der Theologie ín denkwürdígster Weíse
vorgearbeitet", mondja G. 95. lap. Spiit komrot ihr, aber

A természet és szellem vilá2áhól

21

'h k 1mt mondhatta volna még. - A gnosis kabbalistar
on '
. . , kk l .
féle elm~let, amely magiával, betükompoz1c10 ~ t~ks vakrázsformulákkal dolgozik (118) . Mint az_összes m1sz 1 uso ,
a gnostikusok is költők volta~ (mutatvanyok 119).
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A 31. szám Kirchhofi A., Mensch und Erde (4. kiad.,
· 'g 1914). Ez a könyv sem érdektelen, ami saját szemL ezpzz
'l
, ' l 'k
pontunkból sem . A puszta lakóinak fel~t~e, e e~, erze {el
vannak : csodálatos halló, szagló és latokBpe.sseg: ... Am
Geruch erkennen die Leute menschlíche Wle hen~che
Fiihrte, wenn sie auf unbewachsenem . Felshoclen kemen
Eíndruck zurückliess, mitunter noch nach Tagen" (29). ~ly
érzékeny szagló érzék mellett megérthetjük azt az Ismert mondást, melynek egyik pontja : "A világ nem állhat
fe~n fűszeres és tímár nélkül, boldog az, aki fűszeres (drogista), jaj annak, aki tim ár" (Kidd. 82 b). ~a a , férj e, t~lün
tetben tévedésbe ejtette a f~lesé get, válook es az epttkezésnél is bízonyos tilalmak vannak a timárságra. A látás
és hallás erejér ő l a talmud különböző vonatkozásban tesz
említést. Ez szintén a szóban forgó körúlményből érthető
meg.
Több ízben hangsulyoztuk e helyen, hogy a régi izraeliták szokásait a beduin, a régi zsidókét pedig a fellach
ör zi. Idézzük e szempontból a 33 és köv. lapok következő
részletéL
"Das stete Wanderleben auf dürrer Fliiche erzeugt
eine Fülle von Gewohnheiten, die ganzlich abwc1chen von
denen sesshafter Menschen, und sich darum weitweníger
wandeln, \VeJ! hier eine Natur von uubeugsamer Starrheit
gebielet. In der Syrisch-Arabischen Wüste fühlt man sich
noch heute in die Tage der Erzviiter Israels verselzt. Der
Reichtum besteht wie zu Abrahams Zeit in Vieh und Silbergeschmeide, in Waffen und Teppichen. Ausser dí'm unentbehrlichen Zeit, dessen Gestange nebst hiirenen Ti.ichern
die Lasttiere auf dem Marsch zu schleppen haben, muss die
sonsfige fahrende Habe aufs sparsamste bemessen werden.
Man darf sich nicht Fisch, Stuhl oder Bettstatt gönnen. Man
hockt und schlaft auf platter Erde, auf den hingebreiteten
T eppich wir d die grosse Schüss el mit d em einfacben Mahl
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gesetzt, in die greifen die Herumhockenden, wil: Christus
und seine Jünger, denu die Israelíten behíelten gar manche
Sitten des alten Nomadenleben1 bei, auch als sie ín Palastina sesshaft geworden; nannten sie doch für immer ihr
Heim Ohel d. h. das Zeit. Die Gerate müssen dauerhaft
sein, weil man sie nicht so oft beim HandJer erneuern
l{ann, aus hölzernen, womöglich mit Metallreifen geschützten Sebalen trinkt der Mongole seineu gemüseurtig gekochten Tee mit reíchlicher Zutat von Hammeltalg. Geringer geachtet als der Mann ist das Weíb, es verrichtet
niedere Dienste, bleibt ausgeschlossen vom Mahl der Maoner. Sobald Abends das Zeit aufgeschlagen, begiebt sich
Frau und Tochter zum Wasserholen und clarnit sie den oft
nicht so Imrzen Wel! nicht mehrmals zurücklege, muss der
tönerne Wasserkcug recht aufangreich sein, darum wieder
liisst er sich nur auf der Schulter oder auf dem Kopf tr?.geu, was zu straff aufreclüer Haltung des Körpers víel
beitragt. Das Bild der Rebekka am Brunnen keh< t alla bencllich im Orient hundertfii.ltíg wíeder. Es fesseit stds
durch die V erbindung von Anmut und Kraftübung; wie
spíelend hebt die Wassertragerin den schweren Krug empor und tragt íhn elastischen Schrittes von dam:Jen. Mitten
in der Syrischen Wüste begegnete unser Wettstein eine
wassertragende Beduinenfrau, die unterwegs geboren hatte
in mcnschenleere Őde, und nun rüstíg dahínschritt den
Wasserkrug auf dem Haupt, das Neugeborene im Arm;'.
Renan volt az első, ak1 azt allitolta, hogy a sémi népek egyistenhite a puszta ~gyhani.WságábóJ, a képzelet szegénységéből ered. A vallástudományban meghaladolt alláspont, a geográfiában, ugy látszik, 1llég rendületlenül all.
Kirchhofi ugyanís röv1den és velósen azt mondja: "\Valdund Seevölker ptiegen Polytheisten zu sem, Steppen- und
Wüslenvölker neit:en víelmehr zum Monotheismus. Vom
Sínai, aus Palastina und Arablen empfing die Welt du:! drei
wirkungsvollsten Lebren vom eÍn(>n Gott" stb. (39). A bizonyitással K. adós marad. A monotheismust a zsidó nép
hirdette (ez a Sinai), Palesztina (e;t. Jézus), Arábia (ez Mohamed}, de sem Jézus, sem fv'iohamed nem a puszta benyomásaibó! meritelte az egylstenben való hitet, az első
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.. ökségben kapta, mint zsidó, a másik a zsidóktól átv:tte,
or
behódolt a zsidó istenhitnek, mint a nem pusztaban
azaz· nőrög-római világ. A puszta és az egyistenhit
·
• · ,_
.. "l'
11.0ZO L
k
la
&
•
valóo okozati
kapcsolat csak akkor
vo 1na b'Izonyi·tva, ha a
ta lakók, pl. maguk az arab nomádok, nem lettek volna
pusz
· ·1{, ..es
· .masresz
· · t,
a dsahiliában (Mohamed elött) po l yt1leista
ha a polytheismus megmaradt vo_lna az erdo- es tenger

'

népeinéL
. . . .
. .
Rendkívül érdekes és tanulságos a Kmarol es kmatak·t o'lo' ku'.lönfe)'ezct (71--82). Nemneveti kia "Chineserl'',
ro sz
.d.
.k .
fk
minek Schürer ismert történetében a zs1 ot ~z o o:• an 1
·1 · nban meg tette, sőt nagy elismeréssel szol "a Jelenkor
VI a~>
eme
legrégibb kulturnépéröl' ' (76). Kon f u t se .. a. na~>.~ y b o"l cs "
(77). A kínai ember legfőbb törekvése, hogy biztosiha ma·
gftnak halotti évfordulójára a hal~tti áldozatot, melyt::l csakis a fiu vagy annak férfi ivadéka hozhat. "l~nen ered a
kínainak forró vágya a házasság után, hog~ hu.kat neuu.zen és hogy ezeket ismét minél előbb k1hazaslt~a. Cs~k
a legrettenesebb szegénység tartja vissza a ~1-eg_hazasod~s
tól, agglegények alig vannak, ellenben 34-.)t> eves ~~gy~
apúk nem ritkák -Fiu szuietését a legszegényebb K111a 1
sátorban kitörő örömmel üdvözlik, leány születését gazdaP-oknál is rossz kQdvvel, maJdn~m gyászesetként fogad!.ák
A feleseg, ha éveken at nem ad fiunak életet, elturr11
kénytelen, hogy a féf) más feieséget vesz mellé . . . " l77).
J,tlindezt a régi zsidóknál 1s találjuk, anélkül hogy a "Jahrzeit" szukásaívai összefüggött volna, melyet a vázolt ertelemben nem ismertek. Meg a forró kívánság a haza1 földben eltemettelni IS megvolt a reg1 zsidóknál, valamint a
oazdag gyermekáldás is (78). A kinainál a munka lenné;zetté vált [79) es a legtakarékosabb nep a világon (80)
és e mdlett mindíg jókedvű (81). "Eddtg kétféle kulturembcriséY. volt, a.-: egyik európai szinezettel, a másik kínaival' [u. o.) és nagy jövö vár reá. Késön, dc rehabihtaija vl:gre az európat kulturember a ... Cllineser" -t.
A 350. szám Deurient E., Fam1lien.iorschung {Leipzig
1788-ban
közrebo~:;sátott "Lehrbuch der Genealoiie" ez. kéziköny1911). A genealógia megaiapitóia Galterer volt,
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vével, kit száz évvel késöbb Lorenz Otto követett "Lehrbuch der gesamten wissenschaftlichen Genealogie" c. korszakalkotó művével (1898, 2. kiad. 1910). Ez utóbbi a következő meghatározást adja: "Die Genealogie ist die
Wissenschaft von der Fortpflanzung des Geschlechtes in
seinen individuellen Erscheinungen" (16), mely formulát
Devrient a következore bővíti: "Die Genealogie ist die
Lehre von den Abstammungsverhaltnissen der Individuen
und den claraus sich ergebenden biologischen und rechtlichen Bezíehungen" (17). A genealógia mívelésére 1904-ben
Lipcsében külön intézmény létesült, melynek cime: "Zentralstelle für deutsche Personen- una Familíengeschíchte"
és melynek Mítteilungen c. külön on~ánuma van. Mint ismeretes, 1912-ben Bécsben megindult az "Achiv für jüdische F amílienforschung", amely a háború folytán a 2. évfolyamnál megakadt, de ismét mc:~g fog indulni.
Akik ezekben a tanulmányokban részt akarnak venni, a jelen müvet nagy haszonnal tanulmányozhatják, mert
felöleli az összes kérdéseket és világos utbaígazitásokkal
szolgál. Ide iktatom a 6 fejezet címeit: 1. A genealógia
története és alapfogalmai. 2. Források és segédeszközök.
3. Segédtudományok és kritíka. 4. Az eredmények előadá
sa. 5. Az átöröklés tanának problémai. 6. A családtörténet vonatkozásai az államtudományokhoz.
A származásra talán egy nép sem volt annyira tekmtettel, mínt a zsidó nép ösídöktől fogva és róla feltétlenül
áll Gatterer állítása, hogy .,az emberek közt előbb létezett
genealógia, mínt historia" (1. lap). A biblia még a teremtés történetét is .,Toledóth" származás szóval vezelí be,
akár az Izsák genealógiáját. A családi származás terminusa szalgáltatja a történet terminusát. A Genesis tulajdonképen a népek genealógiája, melynek bevezetése a vi~ág
teremtése. A miS1n szó kereken 40 ·sz er fordul elő a btbliában, C'~'i1 ,,,, pedig, ha jól számoltam, 33-szor. Mig az
első a Krónikában is található, a második a tárában nem
fordul elő. A régibb kor csak genealógiát (miSm) ismert,
a későbbi kor (Királyok, Krónika, Ezra-Nahemia, Eszter)
már történetet is (c'O'öl 'i::l1). A multak eseményeit Mózes V.
32, 7 az ősidők és a nemzedékek évei kitételekkel fejezi
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ki. Már a Krónika ismeri a genealógiára a !PM' és származékai müszót, amely a talmudban on• és főkép :·om• szóban
elég sűrűn jelenik meg. Nemcsak a papok, hanem a -világi
családok is vezettek családfát, amely papokkal való házasságkötéshez nélkülözhetetlen volt. Josephus Régiségeiben
említi, hogy az elégetett családi regisztereket ujból helyreállilották (i'Oö11' n~JO Jeb. 49a stb.). A talmud utáni korból
az exilarchiík, a gáónok és , sol, elókelő spanyol család
családfái emlittetnek. Zakuto Abrahám ismert művét Juchszinnak nevezte (16. száz. eleje) és mai napig él, bár
korcs alakban, a "Jichusz", különösen a lengyel zsidók
köré ben. Mindenesetre a genealógia iránti érzéknek csalhatatlan jele. Ujabb időben Kaufmann Dávid foglalkozott
behatóbban zsidó családtörténettel, az átöröklést, mintegy magától értelódőnek tekintette, igy Heine költői lánglelküségét egy pénzügyi tehetségű östől származtat-va le.
Tímy az, hogy sok zsidó családban a tudás, különösen a
rabbinikus - kívüle még csak orvostudomány volt- öröklődött át, nem rikán évszázadokig. Nincs alapos ok pl. a
Maimuní hossszú csalftdfájában való kételkedésre. <:;sak a
lengyelek diskréditálták koholt származási adataíklcal a
régi zsidó családfákat, a tudományvs 1mbtásnak azonban
különbséget kell tenni az adatok közt.
A "családfa" terminus először 1521-ből ismeretes,
(9. lap), az ó- és középkor nem ismerle. Azelött ,.családtábla" járta, meg ,.az ősök táblája". A rómaiaknál az örökösödésí jog miatt birt fontossággal a ,.törzstáhla". A rokonság meghatátüzása nem oly egyszerű, amilyennek hinni
hajlandók vagyunk. A rabbinikus jog szerint más a közelebbi rokon, mint a római jog szerint (1. 114. lap). A mózesi törvény a távolabbi rokont közelebbről nem határozza
meg, egyszertien "a vérrokonról" szólva, mint közismert
dologról.
A zsidó források, melyekböl a genealógia merilhet,
még nincsenek összeállítva. A leggazdagabb forrás a sírkő
és a Chevra könyv, nemcsak a szent, hanem más e2yletek
könyvei is. De ilyen könyvek csaK az utolsó századokból
erednek, régibb sírkövek is aránylag gyérele Ugyanez áll
a. zsidó archívumokróL Gazdagabb az állami zsidó adólista,
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amely természetesen senkit sem hagyott ki. Keresztény
egyházi [anya) könyvek csak a 15. századból ismt::relesek
azelőtt ilyeneket nem vezette!.:, noha az ókori Rómában ~
császárság korában a keresztények viasztáblákra vezették
be hitközségtik tagjainak neveit, mellé jegyezve a keresztelés, házasságkötés és elhalálozás napját. Ez a 10. szazadban megszünt (19 -20). Voltak-e ilyen diptycha és poly ptycha a római zsidóknál?- A reformáczió óta sokszor
a házi biblia előlapjára jegyezték fel a családi eseményeket (18). A jambor zsidók ezt a szokást mai napig gyakorolják, persze nem szoritkoznak épen a bibliára, talán
sürübben használják az imakönyvet, tudós emberek valamely
rabbinikus művet. Mióta van Móhelkönyv? Nem valószínű,
hogy ősi szokás, talán nem nyulik vissza a 16. századba
sem. A zsidóknál a leggazdagabb forrás az irodalom, a
sok approbáczíó és a könyvtablákra való feljegyzés is (némelykor hogy örökség utján jutott az illető birtokáq a). A
zsidó források rendszeres és teljes összefoglalása érdemes
hézagpótló munka volna, melynek elkészítésénél a szóban
forgó mű, valamint a Lorenzé kitünő vezérfonalul szolgálhatna.
A 223. szaru Weinstein M. B., Entstehung der Welt
und der Erde nach Sage und Wissenschaft (2. kiad., Leipzig
1913) Ez a mű 2 szakaszra oszlik, melyek közül az első
a monda és mythus világelbeszéléseit adja, a másik pedig
a tudományos elméleteket. 15 feJezetben 30 nál több világkeletkezési elbeszélés kerül elő. Első helyen áll a biblia
és a habylóniai elbeszélés, azutan kövelkezuele fönicziaiak,
arabok, egyptomiak, indusok, iraniak, görögök, rómaiak,
emanáczió elméJet (Philo, Basílides, Valentínus, gnostíkusok), germánok, keltek , szlávok, litvániak, kínaiak, japánok, mongolok, finnek -- turáni népek, eszkimók és indián
törzsek, régi amerikai kulturnépek, négerek stb. Szerző
szerint b1zonyos nézetek a z egész földön el vannak terjedve (65 k.). A görögök kosmogiája szegényes. ,.Das Wundervolk der Griechen berettet uns gerade auf diesem Gehiete eine arge Enttii.uschung. Ihre Kosmogonien, soweit sie
nicht plulosophisch erdacht sind, stehen tief unter der
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Kosmagonie der lnd~r und. se!bst. der i~_an~~chen, V:~n d~r
hiblischen zu schwe1gen, dte 1sohert bluht (25). M1er_t Vlágzik a bibliai elbeszélés önmagában? és miért erneh ezt
csak mellékesen ki? A görögök (más népek is) a világot
nem teremtettnek, hanem keletkezettnek tekintették, ugy
hogy világteremté sről náluk nincs szó. Innen érthető, hogy
LXX Mózes I. könyvének (Genesis toy kosmoy) (világ) keletkezés nevet adott. Ez annál jellemzőbb, mert héber
nevet oS1v M~'1:1 fordított le, amely világteremtést jelent.
Akylas, ki 100 körül .. Akiba (Eliezer és Józsua) szájából
fordított", tudatosau ktidzó (teremt) szóvál adja vissza
Mózes I, 1, 1. N·:! szavát, melyet LXX epoiése ,.csinált"
szóval fordít. A görög nyelvnek nem volt szabatos kifejezP.sé a ,.s em mib ől való alkotásra", a teremtésre.
A tudományos elméletek a világ keletkezéséről, melyek
az ókori természetbölcsészekkel kezdődnek, Kant és Laplaceon át ujabbakhoz Lord Kelvin és Arrheniushoz vezetnek, érdekes feltevések, kétsé~Ztelenűl mély tudományúHk, de nem közérthetőek A Genesis nem lenne a világ
legnép!lzerübb és legolvasottabb könyve, ha ilyen elmélet~t
adna elő. Ugyanazzal az erővel, mellyel ezeket a tudomanyos világkeletkezéseket elhiszik, elhíhetik a világteremtést is.

l w.

A 217. számban Lehmann Edo. ismerteti a mystikát
a pogányságban és kereszténységben (Mystik im Heidentum und Christentum, Leipzig 1908), oly kép, amely zsidó
szempontból tanulságos. A samanizmuszról szólva (saman =
samano, buddhista as~kéta) azt mondja szerzö, hogy Kínában, Perzsiában, Törökországban ugró és táncoló lépésse! akarnak istenhez odatáncolni (14). A quakerek
amerikai ágánál: verzücktes Gespringen und Gehopse (146).
Az ugrás és táncolás a mystika primitiv foka. Ez a jelen·
ség a zsidóságon belül, legalább az askenázoknál, mystikus residuum. Magam láttam rabbit, ki a Sema Jiszróél mondásakor az ülésre ugrott, d e hogy tudatával lett volna annak,
hogy a távol Keleten régibb társai vannak, nem gondolom.
A fehérbe öltözöll chaszidok sem tudják, hogy a nagykofta
fehér ruhában jár, a minthogy a ,.feher papok" scm tud-
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ták, valamint azl sem, hogy a szufizmusz hívei nevüket
fehér gyapjutól (= szuf) kapták, melybe öltözköd11ek (33~
Ez a külsöség is elárulja, hogy a chaszídizmusz Keletröl
jött, amil egyébiránt a ti;irténete is mutat. A szufizmus
perzsa termék: vonásai a költés, ivás, romantika és rajongás (35) . A szembeötlő külső vonása - az ívás - a
c~aszídnál is látható, de megvan a másik három ·vonás
is. A perzsáknál a mystika akkor honosodott meg, míkor
az arabok meghódították országukat, megfosztották politikai hatalmuktól, s:zóval elnyomták öket (i. h.). A theophania (Ézs. 6 és Ezekiel 1-2) más lapra tartozván, nem
lesz véletlen, hogy a zsidó mystikáról szóló értesítés a
zs1dó állam elpusztulása korából ered (Jochanan ben
Zakkai és tanítványai, Akiba is). Halaiommá azonban
kereken csak 1500 év mulva lett, a 16. századtól kezdve,
tehát a zsidó nép elnyomásának legsötétebb korában. A
18. század végéig egyre nagyobb és nagyobb hullámokat
vet és csak a 19. században apadnak le a vizek. Az is
érdekes, hogy a kabbala kezdetei (13-14. század) összeesnek a keresztény rnystika hullámveréseivel (90 kövv.)
Meister Ekh rt (mh . 1327), Suso (1361), Tauler ( 1361).
A zsidók szerzőnk szerint nem mystíkusolc ,.lsraels
Sohn hat sich ja allezeít, jetzt wie h·üher als Praktikus
bewahrt. Energisch und berechnend, geschmeíd g Auswege
findend, eher nüchlern als schwiirmerisch angelegt, wie er
1st..... Wie nüchtern sind Hiobs Freunde, diese Wortführer überlieferten Judenlums! Und Hiob selbst, der
aus den Erfahrungen seiner Leiden heraus mit ihnen streitet, wane gabe er sich einen Augenblíck der Schwiirmerei
hín?" (56 k). Erre is mondhatjuk: Wahrheit und Dichtunl!l. Lehmann a zsidókat Kopenhágában tanulmányozta,
Uj-Sandez, Sadagora, Csortkov stb . előtte ismeretlenek.
Az igazság az, hogy jelenben a zsidó nép kebelében él
aránylag a legtöbb rnyslikus és hogy a multban a Zóhar
volt a leghatalmasabb mystikus könyv, amely a humanistákat köztük Reuchlint is, büvkörébe vonzotta. Suso mystikáj~nak elemét, a bölcseséget, a Példabeszédekből vette (109).
L. szerint a későbbi zsidóság szükkeblű volt, a humanismost Plato és a kereszténység hirdette, sőt a keresztény-

ség szüntette meg (56). Egy lappal alább már ezt olvassuk :
und gíbt demGlaubensleben, ja dem Gott ihres Glaubens.
j~neHartherzigkei t , die das spatere Judentum kennzechtnet,
aber zugleich schandet". Az érdernnél Plato és Krisztus, a
hibánál: a zsidóság. Jézusról azt mondta, hogy hite magasabb fajtáju volt: ,.befreít von Gesetzesschranken und
Volksschra nken, von Egoísmus, Áusserlichkeiten und SterlliHi.t stb." (ugyanott). Micsoda történeti igazság és micsoda hála.
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A 115 szám: · "Ehe und Eherecht" és szerzGJe Wahrmund L., id az osztrák házassági jogot, tehát a kath. JOgot
akarja megreformálni (Lzipzig 1916). Nincs elragadtatva az
egyház háza~ságjogától és nem zengi ebben a pontban,
mint szokták, a l{ereszténység dicsőségét. Bennünket azonban ezen a helyen csupán néhány részlet érdekel.
A házasság célja a faj fenntartása, ez a természeti és
erkölcsi nemi viszony határköve. "Miért marad a férfi és
~ nő együtt? Mert a gyermeket . .. védeni és táplálni kelL
Es mire való ez? Nem tudják, csak érzik, hogy ennek igy
kell lenni. Csak az örök természet ismeri a maga céljait"
(10). "ln deiner Nachkommenschaft wirst du wiedergeboren, das Sterbliche ist deine Unsterblichkeit"i(idézve ·ll).
Ez meg eeyéb, mit szerző mond, nem más, mint a mit a
zsidók egyszerühben igy fejeztek ki: Szaporodjatok és
sokasodjatok, ez az első parancsolat, Ezsaíás szavával
Isten a világot nem pusztának teremtette, hanem hogy
lakot: legyen. Az egyház beavatkozását a házasság ügyébe ve~z_elesnek tartja. Idevonatkozó szavait (14) nem rep rodul.{alJuk A . poly~amia ,.az ókor összes kullurnépemél a
szaba!~ :'?~~ es tere ma is sohkal kiterjedtebb, rnint a
monogam1ae (16). Jogosulatlan tehát a talmudot azért a
O:i be~ne _közös egész egykoru világával, külön hítikábau
reszesliem. Az egyiptomiaknál korlátla 11 pol ~ · ·
11
d
·
.
ty.,a:ma ura tto~tt, de a __Pa~ monogám volt (17) Erdekes, hogy a zsidókn~! ez ~ torveny, ~:~_al~bb időszámításunk elején, a főpapra
kotelezo volt. A goroóoknél a hőskor a va' la· st
.
l
11
·
"
·
nem 1smer e,
{ assz1kus korban azonban a férj és a feleség egyaránt
felbonthatta a házasságot. A terminus (24) apopempsis l és
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apo/eipsis) megfelel a héber n~tv és az aram 1':J'!tl-nak. Demosthenes ismert mondása szerint a görög feleségel vett•
ho,áy gyermeke legyen (hetéra gyönyörködtetés, pallaké
mindennapi táplálás). A IL felolvasás "Házasság es kereszténység" az evangeliumoknak a válásra vonatkozó nyilatkozatait tárgyalja, melvekről A zsidóházasságfelbontás
L reszében szólottunk. Hogy Mózes I, 2, 24 Ádám szavai,
{34. lap) helytelen ugyan, de abban W.-nak igaza van,
hogy az abszolut febonthatatlanságot Jézus szavai nem
tartalmazzák. A rómaiak megnehezítették a válást, de a
lehetőség megmaradt (39). A germánokról (39. 1.) ezt olvassuk: "Eínseítiges Scheídungsrecht stand ursprünglich
nur dem Manne zu. Erst spater, unter dem Einflusse des
römíschrn Rechtes, erhielt auch die Frau die Befugnís, sich
aus bestimmten Gründen vom Manne loszusagen". A hamisítatlan germán jog tehát a zsidó joggal egyezett. Az
egyházatyák házasságellenes tanairól szól W. 45. lap. A
zsidó felfogás minden időben a házasság mellett volt,
a házasságralépést a legjámborabb cselekedeinek tekintette, a menyasszonyt mindenki ünnepelte, Pál apostolnak ~ázassá~ellenes nyi 1atkozata talán élZ egyetlen, a
mit nem rabbiktól vett át. A "Törvénv" ellen volt zsidó
áramlat, de a házasság ellen nem volt. Az esszeizmus
ezen pontjának kevés híve lehetett. Miután az átmenet a
vételházasságból az egyezésházasságra (Konsensche) ugy
történt, hogy a fizetett ár nem felel meg többé a nő
értékének, ez az ár lépésről lépésre kevesbedik, mig
végül csak symbólilms jelentősége marad. De előfordul az
is, h0gy a völegény nagy fizetést teljesít, azonban nem vételárkép, hanem ajándékképen a szülőknek, vagy a nőnek
magának, a mí azután özvegyi eltartásra szolgál (55). Az
itt röviden előadott fejlődés utolsó fokig a zsidóknál már
az ókorban ment végbe. Mózes törvénye a "móhar" alatt
a menyasszonyért az atyának, esetleg anyának és fivérnek
fizetett összeget értette. Mózes V, 22, 29 ötven ezűst sekelt említ; 22, 26 általában beszél "a szűzek mohárjár61";
22, 19 pedig büntetéskép száz ezüstöt említ. Mindhárom
adatból kitűnik, hogy a móhar fix összeg volt, nem változott a menyasszony minősége szerint, a míből önként fo~
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l il< ho~y nem volt ,, vételár" és a leány nem volt ,.áru ,

;in~

a keresztény theolóP,usok a saját ma~uk által elismert biblia és "Izráel" losebbitéshel a régi germán házasság Jeirásaiból vett me~1bélyet!ző szavakkal állitják. Az
izraeltta" házásság története
amennyiben még látható~tt kezdődik, a hol az európai népek házasságtörténete
körűlbelül az uj kor beállta előtt végződik. Ezen a fokon
állt a zsidó házassá,gkötés bibliai korban. A második templom korában a férfi az atyának már nem fizetett, hanem
a nőnek magának, a ki háztartásbeli tán~yakat vett érte, későbbi korban hitbér lett belőle, azaz a férj a házasságlevéiben
lekötötte az összegel válás vagy özvegység esetére. A fejlődés ezen fokán állt a zsidó háza~ság kereken 100-ban
időszámításunk elött. Az eljegyzés azonban továbbra is
pénz vagy értéktárgy átadása által történt, de ez lehetett
má1· egy denár vagy akár egy peruta (fillér). Más szóval
symbofum lett. A forma maradt, a tartalom megváltozott,
oly jelenség, melyet a zsidó jog más ágain is megfigyelhetünk A "csökönyös" talmud megtartotta a formát, de megváltoztatta a tartalmat. Külsőleg régi jog, belsőleg uj jog.
Helyesen nem is a talmudról, hanem a zsidó népről kelle~
ne beszélni, melynek é!ete és szelleme a talmudban kifejezésre jutott.
Az esketésről a 63. lapon ezt olvassuk: " Der V organg des Brautkaufes namlich zerfíel nach dem deutschen
Recht soz.usagen ín zwei Phasen: die Verlobung und die
Trauung. E1 stere ein formaler Vertra2 zwischen d cm Gewalthaber oder Muntwalt der Braut und dem Brauh~am
über Kaufgegenstand und Kaufpreis. Letzlere die EdülJung díeses Vertrages, d. h. die Uber~abe oder Anvcrtrattung (daher der Name) der Braut an den Brauhgam. Beide
erfolgten ursprún~lich unmittelbar nacheinander"
A zsidó házasság, a mint hibliából és a ta 1mudból is·
merjük, szintén két aktusból állt: az elíegyzésLol és az elvételböl. Bibliai korban az eljegyzés a móhar megfizetésével jö.hetett létre, talmudi korban pedig pénz (va~y értéktárgy) átadása által eljegyzési czélzattal.
Későbbi időpontban következett azután a menyasr.zony
hazavitele (a lakodalom), mivel a házasságkötés teljessé vált.
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A két aktus összevonására a talmud adatot ne_m ny~j~, habár
házasságjoga ez elé akadályt nem gördít._ Beszel arrolts, hogy
a völegény mennyi időt tartozík eng~dm a menyass_z~?ynak
az előkészületekre, mársészt arról ts, hogy mely tdot~rta··J k''teles a völegény a lakodalmat megtartam, de
mon b el u o
t'' t· t
'l h ~ az el 1·egyzés és a lakodalom egyszerre or en
arro, o",y
.
·
k t• t
volna, nem szól. Egy szóval, nem ismen .a m~1 es e e_s .
Világos, hogy a zsidók a középkorban az al~al_a~os szokast
vették át a mit meg is tehettek, mert a zstdo JOggal nem
állt ellentétben. A ,.kiddusin" és "nisszuin" egy időpont
ban, vagyis közvetlenül egymásután is történhetik.- ,.Un_d
erst das Konzil von Trient im 16. Jahrbundert hat dte
heutige Reschtslage geschaffen, indern es vorschrieb,
class künftíghin die Konsenserklarung zur Ehe vor dem
eigenen Pfarrer der Brautieute und zwei oder drei Zeugen
erfolgen müsse, und class die Ausserachtlassung dieser Form
die Nichtigkeit der Ehe nach sich riehen solle". (65).
A két vagy három tanu bibliai eredetű ugyan. de
hogy a házasságkötéshez, illetve az eljegyzéshez (~íddusin)
két tanu jelenléte szűkséges , rabbinikus szabály. Erdemcs
volna kutatni, hogy erre a zsinatí határozaha nem volt-e
a zsidó jognak közvetett nagy kö:1vetlen hatása ?
Wahrmud szabadelvű harcos és nem helyesli az
"ille$!itim 2yermek" intézményét, melyet az egyház honositott meg. "Denn auch das ist ja der Kirche seit dem 11.
Jahrbundert allmahlich gelung en, die allen deutschen Volksbegriffe, welebe von einer gemindeden Ehre und Rechlsfahigkeit der unehelich Geboreneu níchts wussten, durch
íhr eigenes Sittlíchkeitsprogramm zu verdrangen. Sie hat
an Stelle des liebevollen Allvaters eínes Christus den rachM
süchtigen Jehova des Moses zum Gott der Germanen gemacht, der da die Sünden der Vater an den Kinclern verfolgt bis ins dritte Glied". (65).
A ki ezt olvassa, azt hiszi, hogy a zsidó házassági
jo~ legalább oly kegyetlen, mint a Wahrmund által vádolt
egyházi jog. Azonban a régi németelméi is régibb zsidók
a törvénytelen gyermek fogalmát nem ismerték. Az atya
akkor is atya, ha a gyermek anyját elcsábította vagy vivlálta. A gyermek teljesen egyenjogu törvényes házasságból
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származott testvéreivel. W. Jehovára inkább akkor hivatkozzék, majd ha eszményei megvalósulnak és a természetes atya, törvényen kivüli gyermek kitételek töröltetnek a
szótárból.
A zsidó jog ep a gyermek szempontjából nem tesz
különbséget házasság és nem házasság közt. De azért van
nyoma a legitim házasság fogalmának a rokonság megállapítása tekintetében. "Asszony" (mvx) kriteríuma a talmud
szerint csak a házasság. Az olyan nő, a melyet az atya
nem vett el, nem tekintendő "az atya feleségének" és a fiu
feleségül veheti, holott az atya törvényes feleségénél a
mózesi törvény értelmében ez meg van tiltva. Feltűnő
distinctio, nem illeszkedik be a rabbinikus házassági törvények szellemébe. Valamely ősi szokás maradványa lappanghat mögötte.
A 91. szám az éremről szól, melynek szerzöje .Lusschin v. Ebengreu/h (Die Münze als historisebes Denkmal
sowie ihre Bedeutung im Rechts-und Wirtschaftleben. Mit
53 Abbildungen im Text, Leipzig 1906). Az ókort csak
épen hogy érinti, különben az európai közép-és ujkorról
szól és igy a párhuzamokra csak a középkori zsidó irodalom jöhet nagyobb mértékben tekintetbe.
Zunz "Münzkunde" (Zur Geschichte und Literatur
535-564) jelentős dolgozala mellett is még maradt tér a
további kutatásra, már azért is, mert a:z.óta kéziratok publikácÍói uj anyagot szolgáltattak. Mi célunkhoz csupán
néhány megjegyzésre szoritkozunk.
Az érem circulálásának elősegítésére európai érmekre
arab felirást is alkalmaztak, pl. Il. Frigyes, viszont keleti
uralkodók hasonlo okból latin felirást használtak (19. lap).
A makkabeusol, érmeiken az első időkben ré!li héber
(főnicziaí) irást használtak, nem aram (négyzetes) irást, l<étségtelenül a .. ért, hogy az érmek forgalma akadályba ne ütközzék. H P.sonló okból 100 körül (ante) görö~ f('lirást is
alkalmazta k. - Kuriozumként említi a szerzö, hogy vannak
a középk orból érmek héber felirással, nevezetesen lengyel
érmek Miesko korából (1178- 1202). Mint ismeretes, vannak
mag ar érmek is, melyeken az éremverő héber betűt
alkalmazott.
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A hamisitások és utánzások gyakoriak voltak és nem
ritkán gazdasági katasztrófára vezettek Könyvünkből meggyőződünk, hogy a veszedelmes praktikákat nagy urak
gyakorolták, zsidók aránylag ritkán ... In Amerika gab es
Fabriken, welche sich m1t der Verfalschung von 20-Dollarstücken bdassten" (52). A zsidók közt Ephraim lett e
tekintetben hirhedtté.
"Als Beíspiel von Münzen, die mít fremden Stempeln
ausgegeben wurden, sind die Ephraimiten aus dem 7 jahrigen Kríeg zu erwahnen. Als in Leipzig die Stempel der
sachsischen Münzstatten in die Hande König Friedrichs
IL fi elen, überlie<-s dieser die Aus pr iigung von Kriegsmünzen
mit diesen Stempeln dem Juden Ephraím, der statt 14
Taler erst 20, dann 25, 30 bis 45 Stück auf die feine Mark
schlug. Der Berliner Volkswitz bemachtigte sích der Sache
und spottete :
von innen schlimm, Von aussen
1 ,Von aussen schön,
Friedrich, von innen Ephraim" (51-52).
Nemcsak zsidók, hanem keresztények is hamisítottak.
Idézzük a következő részletet:
.. Hören wir nun, wie sich die Zeitgenossen über dies
Unwesen aussprachen. Aus Nord- und Mitteldeutschland
stammt eine wahre Fiut von Flugschriften und Flugblattern,
die sich vom Jahre 1621 angefangen mit diesem Gegenstand heschaftigten:
Als o geht es zu in der W eit,
Ein jeder strebt nach Gut und Geld:
Schinclen und schaben ist ein Kunst,
Wer's wohl kann, erlanget Gunst .
Die Kipper und A ufwechsler fein,
lhr Orden ist gross und gemein.
Es ist kein Stadt, es ist kein Land,
Da man nicht merket ihre Hand. . .
heisst es in einern Flugblatt, das uns ,,den jüdischen
Kipper und Aufwechsler" auch im Bilde vorstellt.
Es ist jetzl lwmmen dic letzte Zeit,
Von weleber Christus prophezeit,
Dass grosser Trübsal sollte werden
Von Angst und Not auf dieser Erden.
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beginnt ein Augsburger Flughlatt mit der .. neuen
wahrhaften Abhildung und Kontrafaktur von den schadlichen Münzverderbern, welche Kipper und \Vipper genannt werden" (100-101).
A pénz nem készült míndig ércből, mint ismeretes.
barom is szolgált pénzkép (pecunia stb.) Ibrahim ibn Jakub zsidó író, kí 965 körűl Német-és Csehországot utazta
he, azt mondja, hogy az utóbbi orszá~han a fizető eszköz
a vászon. Egész ládákat látott, melyek tele voltak vékonvan szőtt kis kendőkkel, melyek semmire sem voltak használhatók, de azért mindenki pénz gyanánt elfogadta (57).
A gyürüről, mint pénznemről iZerzónk a következőt
mondja:
"Das eine ist die jedern A ltertumsforscher bekante
Erscheinung, dass man unter den _usgegrabenen Alterfíimern ungernein haufig Rín~e fínd; ~ die man als Arm- BeinHalsringe usw. hezeichnet. E. unterliegt wohl keinern
Zweife], dass diese Rínge nic 1l l bios als Schmuck gedient
haben, sondern gleichzeitig C "'d waren. Der Besitzer von
GPld trug es eben an Hals. an Armen und Beineu mit
sich und hatte ciabei n0 · den Vorteil. class er keinen
hesonderen Verwahrun<' c t nötig hatte. Man hat geradezu
ein gewisses Gewichts
tem aus der Schwere dieser Ringe ableiten wollen, ;. • n die hisher gemachten Erhebunqen sind nicht zu• .:: 1end, um diese Annabme zu rechtfertigen. Solebe R; ~. fínden wir auch bei den Germanen,·
ehe sie durch di· d)mer Kenntniss der Münzen erhielten,
als beliehtes 7. ·•l.mgsmittel. ja selbst in spaterer Zeit, als
die Münze 1- :Imen langst schon sich eingeblírgert hatte,
nur mög" si.:. daruals mehr die Bedeutung eines selmndaren r"' ;;s gehabt haben. Ring heisst altnordisch Bau ge
voP ,01egen"; als Bau~enbrechei· werden nun von Skald< die nordischen Köníge gepri2sen, wenn sie frei6cbí•l
en, denn bei solchen Gele·~enheíten wurde •der Rin~
~1J<,estreift, gebrochen und die Stiídce als Geschcnk , ertdt. Nehen diesem Ri_nP.geld gab es ím Norden und Osten
von Europa auch eine rohere Form, wclche et\'U dem
a es ru de entspr~cht" (59- 60).
Ebből megGrthetjüh. ho~y az el)e~yzést (eskelést) a
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zsidók is gyürü által eszközéilték
ez volt a pénzérték
melyet a (rabbimkus) tőn én-y követelt. A meghonosodott
szokásnál megmaradtak akkor is, mikor a gyiirü- pénz helyére már ré!!en érem lépett. annál is inkább, mert megfelelt a törvénykövetelte "pénzérték"-nek.
A ki meg akarja tudni, hogy egy könyv technikailag
mikép készül, olvassa el A. W. Unger sikerült müvecskéjét: .,Wie ein Buch entsteht" (175. szám. Leipzig 1912). A
héber könyv, amely a 15. és 16. században technikailag a kor
szinvonalán állott, azóta nagyon elmaradt. A mig a kézírás
járta, s az egész ó- és középkorban, a zsidó könyvmásoló
művészet és külörrösen gondosság tekintetében versenvzett.
pogány illetve keresztény pályatársaival, de a héber n~om
tatás, mióta Olaszországból és Hollandiából az akkor kevésbbé müvelt Német-és Lengyelországba szorult ki, szégyenletesen hanyatlott. Bár ujabban emelkedőben van, a
többi könyvvel még mindig nem állja ki a versenyt. Erről
meggyőződhetünk az előttünk fekvő könyv minden lapjából
Ezen általános benyomás mellett említhetjük még a következöket.
A papirost a kínaiak találtak fel időszámításunk eleje
körül. Tőlük tanulták el a készitést az arabok a 8. században, tökéletesitették és kereskedtek vele Európáb~n.
Németországban csak a 15. században létesült az első papirgyár (6). Keleti kéziratolmál. különösen a Genizából
eredöknél a papiros e tények mellett nem tekinthető a
kézirat fiatal voltának ieléül. Az ólombetűt a kínaiak állitólag már a 11. században ismertek (7l. A nyomás ellen a
zsidóknál is voltak eleinte némi vallásos aggályok, a menynyiben az istennév áhitat nélkül nyomódik s hasonló, de
csakhamar megszüntek. A törökök azonban halálbüntetés
terhe alatt bitották meg a nyomást (17). 1500-ban Velencében 250 nyomda működött, az összes produkció nyomtatolt könyvekben, melynél 208 nyomtatási hely 1213 nyomdával volt részes, 1630 műre rugott (9). A héber kö?yvek
kereken 100-at tesznek ki, elég csekély arány. A foho ma
a könyvformátumokból körülbelül eltünt (16), a talmud még
tarija, noha itt-ott más formátummal is kísérleteztek.
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Az ásatások alapján Ziebarth az ókori görög városokról szép képeket adott, mely művet Irodalmi szemle 1kben már ernlitettük (Kulturbilder aus grieclJischen SUidi.cn
131. szám). A legalkalmasabb anyagot azonban Pompeji
szolgáltatja, melyet Duhn fr. ir le (Pompeji, eine hellenistisebe St adt in Italien, Leipzig 191 O 114. szám). Hogy a
kereszténység hellenista talajból vette volna az erőt, melylyel a világot meghódította (2), divatos állítás, de nem is
egyéb. Igaz azonban a másik állítás, hogy a görögség
Kisázsiát és Syriát már Nagy Sándor előtt járta át éi> hogy
az ujtastamentom Nagy Sándor hódító hadjárata nélkül
nem lett volna görögül írható (15). Pompeji 79 aug. 24-26án lett eltemetve, miért a szerző szerint a Vezuvnak hálá:-ak lehetünk, mert konzervált egy ókori hellenista \'árost
(21.). Talán a palesztinai hellenista városok színtén igy
néztek ld. A bazilika, melyel D. le1r (41), \ásárcsa1nok
volt. Pompeji macellumát színtén leírja (42). A macellumban hust (halat) mértek ki, de élő állatok számára is volt
hely. A midras tehát jól van értesülve, mídön egy hasonlatban azt mondja, hogy a tehenet ugy csalogatják a macellumba, hogy borját viszik előtte (Gen. r. 86 eleje, Levy
III 223). Máshol hust nem árultak. Innen érthető,· hogy a
talmud nem tart tiltott bustól ott, hol macelluru van és a
mészárosok zsidók (Chull. 95a, Levy i. h.). Pompejiben
zsidók is laktak, zsidóktól ered kétségtelenül az egyik falon talált felírás: Sodom Gomorra (97). - A halottnak
mindenféle lárgyat adtak az utra, de idők folytán, mikor
már tudatára ébredtek annak hogy a halottnak nem kell
semmi, egyre kevesebbet és kevesebbet adtak \ele, "eine
unbedeutende dem Toten mitgegebene Münze ist die lelL:te
symbolisebe Ablösung des ihm vorenthaltenen, auf die
Erben übergegangemn Etgentums" (103). Ha ez áll, akkor
ebben uj példát látunk arra, hogy mikép alakul át ajándék
vagy fizetés symbolíkus uton apró pénzzé. De lehd, hogy
a halott mellé temetett érem varázstörő eszköz volt, mert
az érc elűzi a démonokat, melyek ellen a halott nem védekezhelik - Az évszazadok folyam;:i.t1 különféle okból
szokássá lett, hogy az orszagut szeleit használták lel sirhelyül. Ezt D. részletesen kifejti (104).
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Szóról szóra eLl mondja:
,,Im sechsten Jahrbundert v. Chr. beginnt in der griecláschen W clt das Gr ab sic h der Erdoberflache wicder
mehr zu n.ihern, wird der Grabhügcl monumentaler, vielfach mit besonderen Vcrrichlungen zur Aufnahme der
Spenden ausgestaltet; künsHerisch verú~rte Steinplatten
erheben sich an diesen Htigeln, ze1gen oHmals das Bild
oder eine andere individuelle Andeutung des Toten, und
beginnen, von der Ausblldung der Schrift Nutzen ziehend,
Namen und Geschlecht des Totell zu me/den. Noch begraben viele 1hre Toten auf ihren eigenen Besitz, wenn
sie solchen habe.1., oder senken sie ín die grossen Graberfelder ausserhalb der Stadmauer, so wie es früher Sitte
war. Mehr und mehr aber heginn t im fünften Jahrbundert
das Zusammendrangen der Gdiber an den ebenfalls :w
festerer Ausbildung gelangenden Landstrassen. Schon im
allen Kyma des siebenten und sechsten Jahrhunderts sind
die reichsten und b esten Gr ab er der einzigen "Graberstrasse"
nach N. am nachsten, dic armeren die. entfernteren. Je
mehr Menschen sterben, um so mehr Land wird für ihre
Bestattung zur Verwendung kommen" (103).
Igy érthető talán a talmud "két utja, melyek közül az
egyik tiszta, a másik tisztátlan" (sir által). R. Ji.rmija azt rendelte, hogy halála után lábaira sarut tegyenek, kezébe botot adjanak és az országut közelébe temessék el, hogy a feltámadásnál felle!h en készülve (Kethlib. lll b, Szanh. 90b., Gen. r.
Vajechi. E helyeket beszélgetés közben Gerlóczi juttatta
eszembe}.
A pompejiekről egyebek közt D. a következőket
mondja:
"Auch wer nicht von dH Hand ín den Mund leoL
ehrliche sowohl ab unchrliche Leute, waren damals "'t,enso eifrig clarauf aus, ihr Geschaftchen zu machen, aL ,1eute:
"sah'e lucrum" - "es íebe der Profit" 8ie lli höchst
unbefangen in Mosaikschrift im Hanseingang t ines Industriellen, lucrum gaudium "Proflt ist doch c;n wahre Freude" ín einern anderen, communem numml:m dividendum
censio est, nam noster nummus magnam h .bet pecuniam "ich stimme. dafür, die Stadtkasse ausz .llen, de.m unsere
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.Kas~e. hat heide~massi~ vie! Geld", vetiert ein damaliger
Soz1altst und schneh diese seine Ansicht an ·
H
wand" (94).

eme

aus-

Mit szálnának az archeológusok és olvasóik, ha Ge-

z~r~en, T~anac~b~n vagy pláne Jeruzsálemben ástak volna

k1 IlyenfaJta falr Irásokat?
Duhn szép könyvét a következő versseJ fejezi be.
"Dan1als trat kein grassliches Gerippe
Vor das Bett des Sterbenden. Ein Kuss
N~hm das letzte Leben von der Lippe,
Seme Fackel senkt' ein Geni us.
Mint ismeretes, Mózes Isten csókjával halt m~g. A no
~'TPl:l, a nagyjámborok halálozás módja, színtén megtalalható nem zsidó körben.

A 110. szám Oppenheim S. munkája: "Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit" (2 · k 1'ad as,
·
L elpZtR
· ·
1912). Az asztronómia története hat fejezetben: az asztronómia kezdetei, az asztronómia a görögöknél a görö 5
asztronó1~1Ía. v~ágkora, a középkor, az ujkor, 'a legujab~
kor. A btbha es a talmud az első fejezetben, hol az e6 .
t
. k . b b ]' . k ' l
."yp
om1a _es. _a Y ~ma ro van szó, sem szerepelnek, mert
asztronomtai elmelet azokban nincs. De vannak nyilatkoza~-ok, ~.e!yek?ől szakember a háttérben lappangó elméletet
ossz~al~IihatJa, .sőt már össze is állította. A világegyetem
egyseget a b1bha teremtéstörténete föltételezi, valamint a
geocent~ikus vilá~nézletet is. A babylőniaknál a pap figyelt~ az UJ~old megJelenését, a görögöknél és rómaiaknál pedtg szokas volt, hogy a hold me-'J'
elen és e· t ny 1"lva·
k"
5
nosan I· d t 'k
l ur
e te , a mely szokástól a l·alendáriu
· ·
·
'k k z
, ... 1 .
'
m nev IS szarmaZI ,
a eo = KlkJa,tam
(6. lap). Ez a szokás a
'd ' k ·1
·ts megvo 1t, a .eg
1
f"'
oob hatósá<> kimondta a
" zsJ o na
e;
me 5 van szeflt~~ve (TP11po) s~ót _és az összegyűlt nép ezt ismételte. E nélkul nem volt ervenyes (Ros Hasána 24aj · A h e' t ost
·· · 1'd"b
o en
5 vagy 10 napból állt, az ujjaknak megfelelően d
t·
,
l'
b
.
h
,
e
az
u an
7 l
a
p ane a o.1 vett_ ét. _ter~~dt ~l (ll) Az európai népek
~zonban a kereszte~~seg kozveblésével a zsidóktól vették
~t. a hetet. A babylomak világképe, Üppenheim szavai után
It.e~ve, az 5. planétaétól eltekintve, egészben a ré<> ' I . l
VIlagképére is illik.
61 zrae
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,.Die Welt íst eine gewölbte Halle, heisst es bei den
Babyloniern, dic feste Decke dieser Halle ist das Himmelsgewölbe. Über ihr liegt das Regenwasser. Wírd eín Gitt~r
fortgezogen, so strőmt der Regen nieder. Auf der Innenseite des Hímmels sind die Sterne festgenagelt und unter
ilmen bewegen sích die zwei grossen Lichter, Sonne und
Mond mít den fünf kleineren Lichteren, der Plan"ter.. Die
Erde selbst ist eine Sebeibe, iedoch nicht ganz flach, sondern in der Mitte ein wenig aufwarts gewölbt und unter
díeser Wölbung ist eine dunkle Höhle die Unterwelt, der
Aufenthaltsort der Toten". - (14).
A görögök egyebek közt ezt mondták : Az ég
roppant nagy csarnok, a melynek fent kristályb oltozat a teteje és sötét pince az alja. A föld kerek tábla, a
mely széleivel a gömbboltozatot ér.inti" (15). Ezt fejez i ki
a talmud azon képével, hogy az ég ugy áll a földön, mínt
a fed!!l a fazékon (i1"1ii'~ 'lO:l:l Peszách 94a). 1 ) "Allen diesen
Weltanschaungen liegt, wie man sieht, eine gemeínschaftlíche Idee zugrunde, die, class die Erde als die Wohnstal te
der Menschen eine fiaebe Scheibe und class der Hímmel
eine sich über sie wölbende Kuppel ist. Die Quelle, der
diese Anschauung entstammt, ist der Augenschein, na ch
dem sích alle Erscheinungen am Hímmel abspíelen, und auch
alle Tauschungen, die mit ih m verbunden sind ". (15) . T hales szerint a táblaformáju föld az éggömb középpontjában
áll és az oceánon uszík . .. A viz mozgása által kelet keznek a földrengések (17). A talm ud azt mondja, hogy Isten
minden nap két könnyet ejt az ő zsidó népének sz:í müzésére. Ez a két könycsepp az óceánba esik és ebb ől keletkezik a földrengés (Berák. 69a). Világos, hogy a talmud
poe tikus mondásának alapja T hales világképe, nem az Anaximanderé. A 10-es számot k ülönb en már a pyt hagoreusok
a legszentebb számnak tartották (ugyanot t.) A talmudi
galgal materiális kerék (sphara) megegyezik Aristoteles
sphara elméletével (39).
A ptolomeusi világ,rendszerhez képest a középkori
1
) A világ olyan a gye hemu\ra , minl a f e dő a fazékr a. A vi lág gö mb.
k erek h11:l) L j, A. Z. 42 c 52, Num r. 13, 14: a tenge r k örü lveszi a
földet mmt a fazék,
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felfoflás hanyatlást mutat. Kosmas Indikopleustes 6. századbeli szerzetes visszatért a régibb felfogáshoz és azt tanította, hogy a föld az óceántól körülfolyt korong (Sebeibe),
melyen tul örök sötétség uralkodik. Palesztina e korong
közepén fekszik és Palesztina közepén Jeruzsálem stb. (67).
A va llással össze nem függö részletek talán a régi zsidóktól
kerültek Kosmashoz. Az "Alfonsiní tabellák"-at X-Alfons,
castiliai király (1252-1282 uralkodott) által Toledoba öszszehivott asztronómiai kongresszus készítette. Részt vettek
arab, zsidó és keresztény tudósok Izsák ben Szaid Haszszan rabbi elnöklele alatt (71). A dolog ismeretes, de Cid
nem volt rabbi. Máshol nem találkozunk művünkben zsidóval. Zsidó asztronómus csak a 19. században akad
ujra.

Biihnisch A. a német személynevekről igen érdekes
kia könyvet bocsátott közre (Die deutschen Personennamen,
2. Auf!., Leipzig - Berlin 1914. 296. szám). A zsidó nevek
szempontjából általában tanulságos, de kifejezetten csak
elvétve van róluk szó. Egy féloldalon vannak elintézve a
zsidó családnevek (103). Szerzö szerint Ehrlich, Aufrichtig,
Dienstfertig, Immerwahr zsidó clialádnevek, "me]yeknél a hízelgés nagyon Íli előtérbe van állítva" (u. o.). Az "Ehrlich"
valószinűleg "jámbor" jelentéiű (ehrlicher Jid). Az utolsó
két nevet sohasem hallottuk. A németek idegen országokban neveiket könnyen feladják (95). Ha Pál apostol Saul
{Saulus) nevét Paulusra változtatta, csak kora zsidó azokását követte {94. laphoz). Valószínű azonban, hogy más
népek kivándorolt tagjai épígy jártak el. A polgárok családnevet a 12. század végén kezdtek felvenni, a mesteremberek 1300 körül {96 k.). Ebben a korban kezdték a
zsidók is, Lendesen a város nevet vették fel.
Bevezetés ül a nyelvtudományba szolgálnak Richter E lis e
(Lflipzii! 1912.). Sok kérdésről van szó. Érdekea hogy a héber nyelvtannak a Széfer
Jecirára (kb. 8. század) visszamenő caoportoaitását a betűknek nagyjában a hangphysiológia is helyesli. Az irást
eredetileg a papok 2yakorolták, kik a szent szabványokat
előadásai: Wie wir aprechen
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feljegyezték Ugyanezért minden feljegyzést tisztelet környezte . .,Daran zu rühren war F reveL Híerdurch wurde
auch jede Wortform, wenn sie einmal "geschrieben" war
ehrwürdig und ma n scheute si ch, den . W ortlau t zu andern ~
Man kanu und darf nicht anders als die Altvorderen Die
Überlieferung ist heílig nicht nur in bezug au f den Inhalt
so n d ern auch ín bezug auf die Form" (86). A biblíakriti~
k usok pedig azt állitják, hogy az izraelita őskori papság
k énye-kedve szerint gy urta át a szöyeget mind tartalmilag,
mind formailag, nem is egyszer, hanem ~ vszázadokig. Vagy
a z izraeliták nem voltak oly szentek és konzervatívak,
mint a németek, kik végeredményben germánhitűekből izraelitahitűek lettek?
A szégyenérzet euphemismusokra vezet. A minnesingerek a Liebe szót mint nagyon érzékít a minne szóval
helyettesitették (=holdes Gedenken). Mikor ép saját énekeik folytán a minne az alacsonyabb rendű szerelern értelmét kapta, előkerül a Líebe, mint a nemesebb szerelern
szava (106) . A jelenség a héber megfelelő két szónál is
megfigyelhető, C,Jw szót a hagyomány durvának érezte és
:J::lltl-ot olvastat helyette.- A kis könyv a héber nyelvés zet szempontjából is tanulsá~os.

é"'ibb az irás az ujabb fázis a bölcsek életében.1'rás a r 5
'
•
k et ha ll gatm,· a sza'
d' l'1 országok
népe szeret beszede
A kl:t nagy hatással van rájuk (18). Ez áll a. zsidó nép~ól
n~ den időben, a próféták koráról épugy, mmt a talmudis~: koráróL Gyönyörrel _h~llgatta. órákon. á~ a . prófétát ~s
gadístát (irásmagyarazo rabbit). A zs1do nep ezen haJlaz : a héb er szónoki termékek háttere, a talmud nyelvén:
am emzedék méltó vo 1t rea.
'"A m1· rean
· l{ mara dt , ca ak
"a
n
·
·
egy csepp a tengerből, ~e~t,_ mmt me.gmt a ta lmu d ~on d ja, csak a meJ!levő profeta1 1ratok szoltak "a nemzedek~kk". A többi sok próféta szava elhangzott eszyszersmm~=nkorra, nem szólt "nemzedékekre". A próféták sem irtak élő szóval és életükkel tanítottak, akár Sokrates. a
mí~el nem akarjuk az egyéniségeket azonosítani, mert csak
külső jelenségre, mint párhuzamra utalunk. Belsö azon~an
a következő : "Erkölcsösen cselekedni (Sokrates szen~t),
a zt jelenti, hogy a gondolkozás, az. ész p~rancsa .sz er~ t
cselekszünk". "A ki nem cseleksztk a felismert 1gazsa$!
szerint annak nincs ismerete" (15); Más szóval ez anynyit je,lent, hogy megismerés ~s .~ecsületes.~ég egy ~i
ugyanaz . E z a héber no:m. A k1 b olcs, .becsul_etes, .~
nem becsületes, nem bölcs. Hogy valakt "chochem és
,.róse" lehessen, a régi zsidók el sem k~p.zelhektt~k. t f t
A Spinozáról szóló előadás i~en v1la~os epe
~s ·
Spinozában volt mystika, a wennyiben az l~t~nne~. valo egyesülést kereste. Ebben is hatott reá a zstdo . korn~ez~t
a Luria kabbaláját követő század, a Sabbatat Cev1 almessíás kora. Spinoza azt mondja : "A ki Istent íJtazán
szereli, nem kívánja, hogy lsten őt viszontszeresse" (64).
A chasúdízmus közhelye, ha nem is épen ebben a formu. • ban .- Kant erk ölcstanának élére a következö
1azas
. híres
mondatot állítot a : "Es ist üb erali nich ts in der Wel t, Ja überh pt auch au5ser derseiben zu denken mö glich, was ohne
E~~schrankung fü r gut könnte gehalten werden, als aliein
ein guter W ille" (87). Már a mondás formája filbelemre
mélló: csak egy jó dolog, van a vilá2on. Jóchanan ben
Zakkai (az ismert helyen A b óth 2, 13. 14) azt a k érdést
adta fel a tanítványainak: mi az az egy dolog, a mihez
csatlakozni kell és mi az az e2y d olo ~ , a mitől távol kelt

A 176 szám: Cohn J .. Führende Denker. Geschichtlíche EinJeitung in die Philosophie (2. kiadás, Leipzig 19 11).
Rövid b:!vezetés mellett hat előadasból áll: Sokrates, Plato Descar tes, Spinoza, Kant, Fichte. Az ember igazán olcsÓn és könnyen informáltathatja magát, mert Cohn igen
·1 · "'osan tud beszélni. A fílozófía természetesen a zsidóvJ a&
• · d ·
·
·g szempontjából általában nagy fontos sagu, e Itt csupau
~~hány alkalmi észrevételt teszünk, a melyek inkább.. a filo·l nünt a filozófiával függnek össze. Sokrates
zo. fu ssa,
. bolcseleh'
tét életével lestesitette meg. .,Iratokat ne~' h~.gyott .. .a tra
Igen
S o k r a t es, kinek a szóról igen magas, a. hoH konyvrol
't t 't ·
·
véleménye
volt.
Beszélgetéselt,
tanai
am
vanya1
a l acsony
l ·
'd · b"l
.
t· k fel" (21). Ez érdekes ana óg1a a zs1 o o esekre,
Jegyez e
.. · .. k
· k k" ·
k 'l k l
kik szintén tanítványokat gyu]totte magu , or_e, a 1 ~ e
besz~láettek, a kiknek életükkel mutaUak pel~at, fanazkai
élő szóval adták e lő, esetrő l esetre, de nem zrtak. A nem
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~?a~adni? Az öt felelet közül a legjobbnak mondta a
JO es a legrosszabbnak a rossz szíve!. A jó és rossz

szivben, ugymond, minden bennfogialtatik Ha a :lS ért 1 1 't
tekintjiik. benne a jó akarat a fő. A zsido'k Kant f"l e ~ f~
"'h
l
l ozo 1. a)a oz eső perctől kezdve csatlakoztak, öntudatlanul rokon aondolkozást és ethil<át éreztek ki belőle.
Olcsó pénzért olvasható .,Allgemeine Völkerkund "
(487 - 88 köt. Heilhorn A.), amely zsidó szempontból s e
ér~e.ktel.en . .1\~ár azér.t s~~1, .mert kanstatálható belőle, hogyet:
zs1do _nep,. mt~\ a b tb hat tratok tükrözietik, már nem volt
"termeszeh nep . Ilyennek nyomára sehol nem al d k
.. l
.l
<a un .
A t uz
1aszna ata, a táplálék me6szerzése
(fo" Jd mtve
· J·es,
d·
"'
va. aszat,.. mar~ate~yésztés) nem vall kezdetleges népre.
~mdebbol a~ latsz1k, hogy a zsidó nép kolturvilág tagja.
Erdekes az I.s' ~ogy étkezési törvények más népelméi is
voltak A d1sznot sok nép utáita a skótok a 18
·. d
1 ···
'
. szaza
e e)e.Ig .nem ettek hust (I, 49, hol több nép van felsorol va).
A k:rg1Z papok a juh lapockájából {SchulterblaH) jósolnak
(54), talán ilyen ősi szokás rejtőzködik a zsidó törvény mögött
hogy az áldozati állat szegyét és lapo cl,áját adták a papna!:
(?1tt'1 mn). A szamár a zsidó népnél sokféle szolgálalra alkalmaztatott; ebben a körülötte élő népek szokását követte
(56). Tragloditák Judeában is éltek. "Die schon im Allertum bewohnten IIöhlenkompiexe der Gegend von Peth
Dschíb~i~ im westlichen Judiia, deren Aniage auf die
v.~rsemt_bsche~ "Choriier" (d. h. "Höhlenbewohner") zuruckgefuhrt Wird, dienen (n-ach Blanckenhorn) noch heule
&_anzen Beduinenstiimmen mit ihrem Vieh zur Behausung"
(62). Némely népnél még ma is szigoruan tilos betegségnél
vagy halálesetnél vaseszközzel dolgnzni (II. 69). Ez bizonyár~..magiku~ felfogással függ össze, amely szerínt vas
megion a varazst. - "Der arabisebe Kaufer reicht dem
ei.ngebore~en Verkaufer unter einem Tuche, zumeist einern
Z1pfel semes Gewandes, die Hand und gebe nun durch
Drücken einzelnen Finger usf. sein Angebot ab, das in
derseiben W eis e angenommen o der abgelehnt werde . ·
' h
, etn
dn'tt ~r erra
re also von den Abmachun2en nichts" (lJ, 82).
Ez lenye~esen nem más, m.ínl a talmudból ismert iilO l'l''
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j'!:l''m. A kettő míndenesetre összefüg~ egymással, a talmudban persze már csak symbolum.

A 4.52. szám Preuss K Th . alapos kis munkája : .,Die
~eístige

Kultur ' der Naturvölhr" (Leipzig-Berlin 1914) .
Az anyag 6 feíezetre van felosziva, melyeknek cimei:
Primitiv gondolkozás. A mágia. Az istenek. Va 1lás és társad.almi élet. A tudomány. A müvészet. Zsidó szempontból sem érdek te len mű, kiilönösen a varázslásróL istenekről, szóló részek Jobban értjúk meg s hibliát és különö5en
a talmudot, illetve ezeknek sok nyilatkozatát. Csupán néhány pontot érintünk
Ha a próféta azt mondja az Isten igéjéről: "olyan a
szivemben mint égő tüz, be , van zárva csontjaimba. nem
viselhetem el, nem birom ki" (Jeremiás 20, 9), azt hisszük,
hogy tulzott vagy legalább is extasisban volt. lgy gondolkozunk, ha az írná ban azt olvassuk : "Mínden csontom azt
mondja: Ki olyan, mint Te, ó Örökkévaló". Pedig ezt szószerint kell venni. Egyáltalában nincs ma sem gondolat
minden érzés nélkül, annál kevébbé yoJt ilyen a régieknéL
A gondolatra a sziv lüktetésbe jött, azért hítték a régiek,
hogy a gondolkozás székhelye a sziv. Amit a biblia :l;
szóval, azt a talmud nem ritkán 1'1)11-al fejezi ki, de azért
még ő is a régi állásponton van, noha szó van már az
agyról is, mint az ész székhelyéről. Jehuda patriarcha azt
mondja Lévinak: Ugy rémlik, míntha nem volna velő
koponyájában (Jebám. 9a lent). A primitiv népek képzeteiről szóló fejtegetést Preuss ezzel a mondattal vezeti
be: "Es ist heu te wohl aligemein anerkannt, class es ein
uninteres~;íertes Denken, wie es die abstrakten Gesetze
unserer Logik vorspíegeln, gar nicht gibt. Ohne Erregung
vermag selbst der gewohnheitsmiissige Denker, der Philosoph, nicht Gedanken und Phantasie in Tatigkeít zu setzen" (9. lap). Mint a talmud, ugy több primitiv nép a betegségek-et a szélnek tulajdonítja (23).
Az 561. kötet a háboruról szól, öt felolvasás öt szerzőtől (Kulturgeschíchte des Kríeges Leipzig- Berlin 1916).

Alacsony ~müveltségí fokon az egész nép épugy részt vesz;

, .....
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a háborúl an, mínt a legmagasabb műveltségi fokon (6,
lap). Ha tehát Mó zes IV. könyve első fejezeteiben a zsidó
népet, amely ép kiszabadult a z egyptomí szolgaságból, katonailag szervezettnek mutatja be, nem mond egyebet
mint azt, amit a háború története tanit. Gyakori eset mai
napig, hogy prímítivek egész törzseket kiírtanak (7. 1.). A
tóra az amalekita törzs kiírtását parancsolja meg a .. 7 nép''
mellett. Az utóbbiaknál buzdításul azt az okot ·mondja,
hogy ellenkező esetben tövis lesz a szemedben, el fog
csábitaní bálványhitéhez . Más népeknél nem volt szül<ség
sem írtó parancsra, sem buzdító megokolásra. Elvé~ezte
az elpusztitást szive szerint. A bibliából nem az következik tehát, hogy a zsidó nép kegyetlen volt, mit a 19. század szabatudósai sürün hangoztatták, hanem ép az ellenkező. A zsidó nép a parancs dacára egyetlenegy népet sem
írtott ki. Igazi kegyetlenségeket 10-12 olvasunk, sok esetben a háború indító oka az emberhusra való éhezés. Némely népeknél a folvonult két sereg helyett ezeknek
egy-egy képviselője harcol és igy döntik el a háborút. ,.A
beduinoknál az egyik lovas a'l ellenséges csatasor elé ugrat és a le2vitézebbet harcra szólítja" (8). Goliát és Dávid
históriája még él. A hadi trophaa legsűrűbben a megölt
ellenség feje, de membruma is, jó analógia a Dávid hős
tetteihez. A kanníbalísmusnak még Homerosnál is vannak
emlékei (14). Athén népe 427-ben a mytileni férfiakatmind
lemészárolta, az asszonyokat és gyerekeket rabszolgálmak
adta el (31. V. ö. 34). A rómaiak kevésbbé kegyellenek
voltak, de kereskedelmi konkurrens t nem tűrtek: Syrakusa,
Tarent, Karthago, Korínth virágzó kereskedésük áldozatai
lettek (37). A ,.ceterum censeo" csak a történeti órában nemes nyilatkozat. A germánok háborús kegyetlenségéről a
középkorban 6'3-65. Katona csak szabad ember lehet. Az
emancipáció a zsidók hadi szolgálatával vette kezdetét,
IL József nem sujtotta, hanem f~lemelte zsidó alattvalóit,
midőn katonai szalgálatra kötelezte őket.
Budap~st.

Dr. B/au Lajos.
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Walde B. beható monográfiát írt a német keresz.tény
. · ta'król a középlwr végén (Christliche Hebratsten
h e l)rats
Mt t · 'W
De utschlands am Ausgang des Mittelalters,
uns er t ... .. ·
l 916 = Alttest. Abhandlungen VI. 2-3) . Erről a murol
külön ismertetést fogunk közölni. ugyanezert e hely_en cs~k
néhány megjegyzést teszünk Henricus de Hassta ut_an
Stephan Bodeker brandenburgi püspök (mh._ 14~9) vo_lt Jelentékenyebb hebraista. A berlini egyetemi konyvtarnak
még megvan a héber szótár (Menachem be~ ~zar~k M~ch
b erethje), melyet Bodeker glossált, ezen ktvul ket h~ber
bibliacodex és egy "Contra Judaeos" értekezése. A he_b~r
studiumokat, mint valamennyi elődje és utódja Reuchh~t~
és még azontul is igen sokan, polemikus, azaz a zs1do
misszió céljából mivelte.
.
Wa/de behatóan ismerteti irodalmi tevékenységét, kt
is javítja lapsusaif, de nem vett mindent észre, . i:t-ott
maga is kisiklik. Bodeker magyarázza, hogy a z~tdok a
tau betüt sz-nek ejtik1 (52. lap). Ehhez W. a 11. Jegyze_tben idéz egy párhúzamot · "et sic licet iudei scribant Brestt,
legunt, tamen Bresis, ellesen;os, rus, o b es". Az obes, ~e~
lyet W. nem identificált, Abóth tractatus, némel zstdo
kiejtésben.
Az istennévről szólva azt mondja B., hogy ennek betüi yod, he, vau, he. A sancti patres ellen, kik Jod, he,
va:.t, het betüket mondanak, nem mer ugyan polemizálni,
de a zsidók talán nem hamisitották könyveiket, különösen
a tetragrammatonnál, melyet annyira tisztelnek, hogy csak
in magnis libris" írják más könyvekben "ponunt literarn
l~e cnm aliquali sígno, 'quod per hoc denotetur" (54). Világos, hogy Bodeker ':'1 röviditésre gondolt. Walde 4. jegyzet:
"Scheint die Abkürzung ;:t; zu meínen" . Ilyen rövidítés
nincs, a két betüs istennévre már azért sem gondolhatott,
mert arról a folytatásban nyomban beszél. Az érdekes
hely így hangzik:
"Sed hic ocurrit mihi dubium, de quo vellern líbenter
informari. omnes enim doctores nostri, eciam sanctipa tres,
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dicunt, quod hoc ineffabile nomen domini adonay tetral!rarnrnaton scribitur per has quatuor litteras J od het vau
he. debet autern vau esse rnonosillabum, et non vah~ pro~
nunccíant. omnes autern libri hebreorum scribunt per yod,
he, vau, he, vnde quid horurn verius sit, dubito. presumptuositatia et temerítatis esset valde ponere os in celum
contra tot sanctos patres ; dicere eciam iudeorum libros in
hoc falsos nescio an sit, benedictum maxime cum ipsi
hoc nornen cum iiijor literis in magna habeant reverencia, adeo quod ipsi in quibuslibet libris per ipsas
iiijor literas scribunt, sed solum in magnis libris, unde,
quando necesse est in aliis libris fieri mencionem de isto
nomine, ponunt literarn he cum aliquali signo, quod per
hoc denotetur. hoc nomen nec pronuncdant nisi in capite
tecto et cum mafi!na reuerencia, nec per easdem literas,
qiubus scribitur, sed loco (308 b) Talis naminis profertur
aliud nemen compasitum ex aliis literis ac(?) - · quatuor
predictis, que senant adonay scz. dominus. Et soli sacerdotes1 in: tempio sacrifieia mi (ni) strantes illud nomen
proferebant, prout iacet, et hoc tempore sacrificiorum et
in tempio et non alibi. Certum est eciam, quod prime due
litere seorsum eciam vel se sole posite scz. J od et he, que
sonant jah, significant dominum, ut probatur in hac diccione1 alleluia. Dicunt eciam hebrei, quod in hoc nomine dei
Jod et he, deus creauit seculum et prohant hoc ysay
XXVII ubi nos habemus : sperasti in domino in seculis
eternis, in domino deo fert imperpetuum." (53-54)
Érdekes értesítés, hogy a tetragrammatont csak fedett fővel ejtik ki. Ugyanezt találjuk R. Áser végakaratában, hol fiainak megha!;!yja, hogy az istennév kiejtésénél
takarják be fejüket.
Hogy Isten a jod és he betlivel teremtette a világot,
ismert agáda Ézs. 26, 4 alapján (Gen. r. 12; Sócher. Tob
114. Bacher, Agada der pal. Amoraer II, 32 és I, 328). E
szerint ysay XXVII irás- vagy sajtóhiba.
B. magyarázza a héber vokálisokat és megjegyzi,
hol!y a sevá nem hangzó. "dicatur et scribatur : Rbi, smuel,
smay et non Rabi, samuel, samay" (58). W. 8. jegyzet :
11 Samay =~~'fH· Ennek nincs értelme. Világos, hogy névre
1
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d It. Samaí. melyet ~~~-nak pontozott szakértö zsidója.
ó~lá~okban (203. lap) W. ugyanezt említi, de kérd?jell.el.
AA ~
Rb 1' szót illeti más összefüggésben fogunk meg rola
m1 a
'e folyóiratban tö bb szor
.. u t a It un k mar
·
szo'l am,· amint hony
~>
rabbi" szó kiejtésére és jelentésére.
a " Nem világos a következő: "Hanüca alias Chanuka
strena, hantgifft, quod alicui datur in kalendis íanuarií uel
· prima di anni vel in kalendis cuiuslibet mensis et est
~~stum de victoria Judith . . . - Ebd. r1;mt1" (60). Mire
gondolt a püspök? A makkabeus győzelmi ünnepet összetévesztbette a Judith gyözelmeivel, de míre gondolt az
ajándékokkal, melyet jó előjelkép adnak (stren~) éT ~~gy
hó elején? Szokásban volt a középkorban az Ilyen a}andékozás a zsidóknál? Talán a purirr. ajándékkal való összetévesztés. A szombati ételről ezt mondja : "Hamyn alias
Chamin calida et est cibus, qui sexta feria paratur pro
sabbato" (61). W. nem értette egészen, mert ezt jegyzi
meg: o•~n ,J'~M warm, heiss: l'~'~M heisses Wasser. A püspök a szombati étel szokásos nevét )'OM-t magyarázta. A
Schalet szót, mint ismeretes, calidus (ófrancia schald) szóból származtatják. SemhamHoras a 42 betűs istennév
(u. o.). - "Guff corpus; chorus in cella" (u. o.). Az utóbbinak nincs értelme. Talán: corpus ín cella= morv;n ,r,,.ltl 1V
l.'Jll:J~ (Jebám. 62-63)? "Aynhara maius oculus, fascinacio,
inuidia" (u. o.). Más helyen: inuidia est ayn hara. Ez
helyes, rnert l'"\M l'll az igézés mellett az irigységet is jelenti.
W. téved, mikor azt mondja erre )1"\M )'V, statt richtigern
M)l"l l'V·- A 24 könyv es!irim vearba, melyek felosztatnak :
"in hurnas, quinque; Mikkra, Ieetura; ksuvim, sancta scriptura" (61). Ez középkori termínologia: .O':Jlm ,l<"li?O ,lt'Oln A
N"li'~ szóval a profétákat és hagiagráfákat együtt is jelölték. A pótlásokban W. maga idézi egy codexbőL a következőt: Secunda, (sc. pars biblieJ mikra i. e. Ieetura d icitur W.
62.1., 4. j. helytelenüljavítja lt'Oln (chómes) ésJ'lt'Oó"1-ra. Ugyan ott
még három héber hiba van a sajlóhibán kivül. A középkori
zsidók 60 talmudtraktálust mondtak, mínt nem tudományos
körben ma is. Ugyanennyit mond a mi püspökünk, illetve
a forrása (63. 1., 3. j.).
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A legkiválóbb hebraista Petrus Nígri volt (ca 14351.483). A cseh születésű dominikánus Salamancaban zsidó
!tukkal t~~~~!.t héberül, 1481-ben Budape$/re hivták az egyee~ vezefo]~ul (13.). 1Budapest mindenesetre pontatlan, akkor
m.eg ne.m letezett. A müncheni herezeg IV. Albert 42 (43)
h~b.er. es aram kéziratot ajándékozott a regensburgi domimtmk~us kolostornak Nigri utján és ő készitette róluk
,.~a~b1 Dávid EichsHitt" segitségével a jegyzéket. Rabbi
D.avtd .a h~rczeg kivánságára a bizonyár& elkobzás utján
btrtokaba Jutott könyveket felbecsülte · 30 forintot érnek
de ennyire nem akad vevő (76). A kÖnyvek listája még
m:g~~n : 9 folío (Aséri 3, Machzor 1, Mordechai, Maimon.
illiSilaJa 2 széder, széder Nezikin 1, Peros bafa •meziah
(~agy .tószafoth, vagy Rasi), 33 kisebb (töredékes) l(önyv,
toszafoth és talmud traktátusok. 26a: !tem ein register
ií.her fünf pücher mos5che. Mi ez? A 613 parancs felsorolasa (nl::i/'-',, 'O) ? Nevezetes, hogy a talmudok apró kéziratok. A 31. izám "qe·doschím, der heílikeit". Ez talán misna
vag\' kiddusin, mint a 25. szám. W. szerint egy része kodásimnak
Nigri műve Tractatus contra Judaeos (Esslíngen 1475)
és ennek német bövítése "Stem des Messias" (Esslingen
1477). Ebben a két műben vannak az első héber betűk
németországi nyomtatványban (W. 83. és 103. lap). Tnctatus 14a a tetragrammatont három pont • (jod) által adja
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egY megfordított szegól (83). Nigr! leford~totta ..héber~e a
Miatyánkot és egyebeket, de a hehert lahn betukkel tda,
int már mások előtte. Ezt W. átírja héber betűkkel, itt:tt tévesen, pl. 85, 1, 'V'll (o helyett) . Hogy tridenti Simont
a zsidók megölték és vérét ették-itták, Nigri Zsoltárlwmmentárjában állítja (W. 94, 2). Ebben nem hitt a Ra?bi,
Rabbinus,'hebrei szavának, kiktől tanult és kiknek nézeteit
idézgeti. Nigri héber Abécé~ könyvet (Fibel) is írt. Átírásaiból, pl. m, = ruah stb. kitűnik, hogy akkor még nem
ejtettek a patach furtivum előtt vav, t (W. 115).
Egy codexben latinul ez van mondva, hogy zsidó
pénzt szombaton vagy ünnepnapon nem 'Vesz a kezébe, ha
azonban át van lyukasztva, megteszi, mert, ugy mondják,
már nem pénz. A végén ez a szó áll onon. Eztttán közvetlentil következik: Item nullus tali festiuitate auclet ambulare vltra duo milia passnum etc. - et est tantum dicere
chtum on (172). W. 01"M szóhoz megjegyzi : Doch wohl c~nn
(gesiegelt), on hoz pedig : Gehört hinauf. on ist Schreibfehler, Világos, hogy chtum = Oln/'1 (szombati 2000 lépés) és
igy on iráshiba o1nn helyett, 01~n pedig nem más, mint chtum,
héber átírása szintén téves 1:nnn. E szerint c~rn tartozik le
s nem on fel. - 177. lap a hónapok nevei közt M::lt!' h.
olv. ~:lll'.
Egy peszach hagáda latin forditása 1493-ból :-ttllj:l:-1
szóhoz megjegyzi: Gutta quedam sanguinea de celo. (179)
Ez a mai napig közszáion forgó "Biutstropfen". Látjuk,
mily régi. Ugyanott megjegyzi a feldolgozó, hogv a héber
szavakat
(zsidó) kiejtés szerint irla át. c~~k u~yan azt
mondja pL herosses. Ha tehát "miczueh" szóval jelöl maczeszt, nem kétes, hogy :-tl::l~ n::l~, vagyis smire maczeszt
gondol. Me~ is mondja í principales azÍmQ, quas et sole1mes
appellant (keresztény vérrel l{észített a trienti Simon lwrtársa szerint). W. miczueh szóhoz hozzáteszi : :-T'll~. de kérdőjellel. - A chamecz megse'11mi~ilő formula (nem benedikczió, mint W. mondja 108) végszavait: N,l:l)):l •1nS1 So::~S,
így fordítja : fiat quasi lutum et veluti puluis aut cinis.
Világos, hogy ,O)) (pulvis) és ,!l~ (cinis) közt ingadozott és
mindkettőt felvette. Hogy S~:JS .,sár legyen" (fiat Iutum) a
fordító zsidótól hallhatta, ki nem tudta máskép megmagyarázni.
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Hogyan tárgyalja a tudósok éleW?

A zsidó történet elsősorban irodalomtörténet. De
nem a történetirók kénye-kedve teszi azzá. A nép története úgy fejlődik, hogy a jellemző e~emények irodalmiak.
Más szóval: nemzeti kapcsok (közös haza, közös élő nyelv)
nincsenek A nemzeti tevékenység a nemzeti; tudomány
körül folyik s mint irodalom csapódik le a történelem
érclapjának felületére.
Amit mondani akarunk röviden ez: a zsidó történetnek anyagot első sorban a nemzeti tudomány körül való
irodalom ad, és ez mutatkozik már Á. b. D. történetirásában is. Az. a centrifugalis erő, mely a zsidó nép életéböJ
a következő korok számára a nemeset és nagyot kiragadja, az irodalmi életből indult ki mint egyedüli nemzeti
tevékenységből és történet gyanánt nem is adhatott mást,
mint az irodalom történetét

Á. b. D. is egyike azoknak, akik azt az anyagot, ami
a centrifugalis erővel a nép életéből a következő korok
részére kivetódík, röptében elkapják és irásban a következő nemzedékek számára megőrzik. Ig1 látjuk nála is,
hogy mít hajított ki magával a felszínre a zsidó nép élete?
Ez a tudományos élet lerakódása volt : Á. b. D. a tudósok
történetét adja. Még az életrajzi vonatkozások is mínd a
tudománnyal összeköttetésben szerepeinek Külsö történetet is ad, de azt pár szóra redukálja. Mintegy megemliti. 1)
Elöforduluak természetesen oly adatok is, kiknek világi szereplése igen fontos. 1) Még annál is mily nagy gondot
fordit tudományos érdeklődésének kifejtésére l
l) Izsák b. Baruch Albalia.
Meridából származtatták magukat azon előkelő zsidó
családok maradéka gyanánt, akiket Titus küldött Spanyolországba.

Arról, hogy Vespasianus küldött zsidó családokat
Spanyolországba, van hagyományos értesülésünk: 3) N.:!
1) !zsák Albália és Almutamid,
') Sámuel Hanág.
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2) ;,,•.::~C,N Olbera, ugyan'csak Andalus1aban.
3) m~to•C,M Lucena, (Andal.)
4) ;,•C,•.::~~:•N Sevilla
5) ~..lNoC,p Kalcana
.
1
6) :'1,'10 Mérida, a Guad]ana mellett. Dél-ny. Spanyoország.
.
b
Sámuel Hanágiddal érintkeztk .. Tanitója a hé er tudományokban egy francia ember: Pengors ..
. • tos 1'1 , J 1 , ;, r.l .::1 n :J. M1t kell ez alatt
... 1 )ara
A zon k 1vu
érlenünk? JudaHalevi a filazofiát érti alatta, amely~ el k e~
fajulása miatt, ö ellensége. De itt nem ig~n van arr~ sz~.
T'i'l1' :'10.::Iii kifejezés n em.ismerellen előttünk. Előfo~dult .Samue nél, az amoránál és ott bőven tárl;!yaltuk, ott cstllagaszattant
jelentett.
Továbbá azt látjuk róla, hogy mo ~.::11 ,1::1')1 m.::~no .::lr'l.::l,
Ez a vonás szinlén a csillagászat mellett bizonyit. - Azonkivül tudjuk róla, hogy Al-Mutamid astrolo2usa volt. 5) 1) Rappaport: Erek Míllin 157 .
') 80. 0 , Juda ibn Ezra.
') C''lt/1,, '.:Jltl1'1~ C:'lltl
.
') Ez még nincs feldolgozva s igy szórványos kuta!ása1nk, hogy c
városokat mel!találjuk, nem veuitek eredményre.
') T11l')ltali'K:-1 M.::l,,.::l (Grae!z VI 73.).
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Tehát a 11'll' ;,I.)::JM elsősorban csillagászat. De arnenn iben látjuk, hogy a kor zsidó tudósai is élénken foglalk:z.
nak filazofiai kérdésekkel és Juda Halevi is ebben az értel~mben használja ezt a kifejezést, - mondhatjuk, hogy
11'll' :'!~-"" jelentett minden, a hagyományos tanon kivül eső
tudományt: csillagászatot, mathematikát, filozofiát.
Élete végső részét Mutamed kalifa astrologusaként
töltötte Sevillában. 1 )
A végén megjegyzi A. b. D., hogy anyai ágon e tudós családjából származik. Ez a megjegyzés emlékeztet
Serira hasonló megjegyzéseire, a genealo1;!iát illetőleg. A z
egész közéi?kor jell~mző vonása az ősök utáni esengés.
2) Izsák b. Gaját (1030-1089). A Korclovához igen köze
fekvő Lucénaban élt. Mikor megbetegedett. szolgái Korclová-J
ba vitték orvoshoz Lucenából.- Ugy látszik, hogy ez a két
mondat :'1 J M o' ? N :l o i1 S 1 N' \ n? 'S :'1 ':l l :lS' l nem illik
szorosan az elbeszélés menetébe, mert az előadás gyors s
csak a legfőbb eseményekre kiterjeszkedő. Itt pedig ilyen
részleteseményt látunk, mely egyáltalán nem fontos. - Ez
arra enged következtetni, hogy bizonyo:~ források - írottak voltak előtte és az ő képzelőerejét igen megragadta ez a vonás, hogy a halottat egész éjjel vitték. És ezt
a vonást, mely oda, valószinüleg a milieu-be jól illett, kiriván
beszőtte ebbe az elbeszélésbe, mely csak a legfontosabbakat akarta mondani.
Két tanítványa élelét mondja el.
a) József b. Szahal kordovai biró (1070-11 24). Neve: S:'1 o, Steinschneider szerinl 2) egyenlő az arab "szahl",
jelentése: sovány.
b) József ibn Cadik (1080-1U9), kordovai bíró. Érdekes, hogy mint filozofust nem említi [t1'jl' :'l~:lr.]. Ö
írta az ilOi:! c?1v-t. Mint Juda Halevinél3) sem említi filozofus voltát.- Izsák b. Alb. és Izsák b. Gaj. 'i:lM-jának mondták. Az é• számok szerint csak "tanítvány" lehetett. Mert Izs.
b. Alb. 1094-ben, lzs. b. Gaj . 1089-ben meghal. Ekkor 9 éves
1

1 Graetz (u. o .) Sevillál eml tl. Á. h. D. sze ri nt Granadában halt me)(
'l J , Q. R, Xl. 314.
') 81 O,
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volt. Úgy, hogy helytelennek bizonyul még az az adat is,
hogy ibn Gaját tanítványa volt,l)
3) • , :: c p p n ll •. Graetz 1 ) a 'J-'0 olvasatot fogadja
el. _ Dénia: a Földközi tenger partján, Spanyolország keleli szélén ma is meglevő város. Pumpeditába ment Háj
örökébe. Semmi évszámunk nincs róla.
4) Izsák Al-Barceloni3) 1043 szül. Halálozási éve ismeretlen. A talmud tudás terén vált ki c' P., O? IV 1 ., ' O 'i:J/'T

l • ~,., • v n ::1 c

l)~

IV 1., • !l 1 rn:Il/1::1 mcoo .

5) Izsák Al-Faszi (1013-1103). Kala ibn') Hamadban született. .::mÓN ):l ,,o?:~ 5 ) elűzi otthonábóL Szefaradba megy, hol 1lN:-t~ ):l . . . 9C1' fogadja. De nincs megmondva, mely városban. Graetz (VI. 112) említ egy Dávid
íbn Mohadzsar-t, tudós rabbit, GranadábóL Az íbn Muh.
család itt lakott, lehetséges tehát, hogy Izsák először
Granadában volt.
HARMADIK RABBINIKUS KORSZAK.
Ide tartoznak: 1) József íbn Migás és 2) Baruch íbn
Albalia.
l) Józsefíbn Migás. (1077- 1141). Élettörténetét három
részben kapjuk a) ifju kora, neveltetése b) felnőtt ember,
tudós feje az iskolának c) jellemzése. Sevillábán született és
tanult. 12 éves korátóll089-től15 évig (1103) Alfaszi haláláig
tanítványa volt. - Az ő nagyapja menekült Granadából Sevillába. 6) Józseí, a nagyapa, Granadában a cirída kalifa, Abu
1

) ;,•;,

l' 1•oSn ,,,,lol

') VI. 76
') Barcelona Kataloniában. Ész. Keleti SpanyolorszáJl. Ez már nem
,'\00· [Zunz, Zeitschrift I 156). Széfarad alatt Kala lonia , mint keresztény
állam , nem érletödik.
') Az "ibn" -t Graetz teszi közbe.
. •) E név kiejtése: kalfatun (J. O. R. XI. 127). adLsab: jelentése: csudálatos (Wahronu nd: Arab .. d Wb.)
6

Apja nev~. El

másik
) A szöveg csupán "JOl' '1-ot mond. De egy versio ,,,,-t, a
111:1 -t olvas. Utóbbit fogadja el Neubauer (199. o. Additions.) és Graetz is
(VL 127). T. i. leh el•éges; mert 1027·töl uralkodott a kalifa, udv a rán élt
~ó zsel, a nagyapa, az uno ka 1077-ben szüle!ett, tehát 1027-töl 1077-ig 50
ev s •!!Y n.~gyon lehetséges, hogy Jó zse f az unokája volt.
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Erdekes, hogy A. b . D. szób eli közlés alapján [• t,~ ana. 0
.. j'1 t"!
.
k oz
o e az egye d"l
u mnen
ismeretes tört · t t NH1;"!1]
2
Izsák ibn Albalia, ) de k ülönösen Izsák ibn eGne -~t~) ogy
.
.
l'atta'k I zsák A liaszi t ki Lucena' b aJa t 1nem
1gen
sz1vesen
.
.
•
an e eped et t meg, az bizonyos.
Tekmtélyük és') ·0.... . .. k
.
1 VOJU egy re. "l f
..
s.zetok . oszth~btt~ meg ok et egy nagy tudós. _ Baruch halálana eve 1 as : l • ~p o n 1 · és nincs más ol
t A
'b
1 .
'
vasa . meny..OYI en 5 evvel ~ózse_f előtt halt meg, ez 1126-ot jelent.
Ha a P,-t ott hagyJuk, ugy tényleg 1126-ot kapunk
A. b. D. mínt tanítóját említi. Ez a kifejezés 1;,;,;, 'JMl
oS1~:l!V, Ha az évszám adatokat nem nézzük pontosa 1 · n
.
. .
'l tk
n, u6y
szerenyseg1 nyi a ozatnak vehetnők De ha meggondol'uk
hogy 1110 körül született") és Baruch 1126-ban halt ~e6,
úgy h~lálakor 16 éves, tehát tényleg fiatal volt. 6)
"''
A b. D. kf>rlársaí voltak már a két Meir, sőt Toledoban is laktak, A . b. D. lakóhelyén. Az almohádok üldözése
elő l menekültek Lucenából Toledóba. De Toledóban sem
sikerült a tudást megalapozniok Graetz szerint (VI3. 209)
abban a korban a filozofia és költészet kötötte le az emberek érdekl ő d é sét. - Az almohádok birodalma N t, :l lll'iOt ól :"l' i M :"l o t, N n J '1 o 1V terjed. Szala az Atlanti tengerpartján Afrika nyugoti szélén, mig Mehadia a keleti szélén,
a Földközi tenger mellékén. 7)
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Egykorú francia tudósok.

,:,

N!ö!o!Jil:l .,:OI:lll
Sevillában.
Lucénában.
J. ibn Gaj-nAl talán.
Graetz VI 190 .
Graetz ép a helyből következtet kb . 1110-re. mint születé~i esz(2. jegyzet 190 o -)
Lásd Droy sens Hist. Hand a llas 18. o. a lsó ábra .

1) R. Mózes b. József
2) R. Ábraham b. Izsák.
3) R. Meír b . Izsák.
Mindhárom Narbonne-ból, a 12. században.1}
4) R . Jákob, Ramerupt-bóP) Ez nem más, mínt Rási
3
unokája, Rabenu Tam. )
•
Szép szavakkal dicséri A. b . D. külföldi kortársait.'}

Polemia a karaiták ellen.
Bevezefésül az eddigi nemzedékek összegezése. Itt 35 nemzedéket sorol fel és 38-at mond •n't, helyett •;,•t,
kell olvasni.
Annál különösebb, hogy egy passust ismételve találunk s ez : S"l '1':"1 ~Cl' '"' 1V ·~~ÓOl :"l'i:lT 'lMO ll1i11 nt, t,1~.1 101.
A 'nS helyett itt is ,,t, olvasandó. Előtte pedig áll .,,, ,,IC •;;,
, .. , '1':"1

~Cl' '"' lli'töO 1V 110t,n;, l1~W1~ l11il1

Ennek magyarázata a következő : Míután egyszer
felsorolta a nemzedékeket, illetőleg megállapitotta öszszegszámukat, kiemeli az utolsó 13-at, közülök [a talmud befejezése óta] és ezt a 13 nemzedéket veti a karaiták ellenébe : C'.lO~.l o•1v 'O:l C'.l~M.l c•1v c'm, ami a karaitákról
nem mondható. - Ha jól megnézzük, úgy látjuk, hogy
a zmn .,., 1SN '"1:"1 kezdetű mondat t, "1 ' 1 t, :1 'l o l ' 'i-lal végzödile Az első
:J;, 10 kezdetű mondat előtt pedig szin.
tén ., " l ' 1 S ;, ~ o 1 ' 'i álL Nincs tehát kizárva, hogy mikor
a másoló 1 S N ' i ;, szakaszt befejezte, akkor újból Sl::l:"l 10kezdett, mert az első ,,";, 1 c előtt ugyancsak S•1 , ,~;,;, •• '"'
olvasható.

"1

A rabbanifa zsidóság elterjf.dtsége.
Érdekes a sorrend, amelyben a zsidóságialda helyeket felsorolja: Afrika legmagasabb pontján kezdi,végig megy a Földközi-tenger partvidékén, mindenütt a tengerpart mentén,
1

) L b ö vebb en H. Groas : Gall ia Jud aica, a Narbonne-c.ikk 11., 12.
éa 13. számu t ud ósait (413. kk.)
~) Champagne-i városka Troye& k özeléb en (Graetz Vl. 74,)
•) L. Gross, Gallia Jud. 634. o.
•) 1.1"10ltl' hdyelt C"n•l·mel parthuza mban. 0'1/::lltl' kell.
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majd északnak fordul, megkerüli a Kaspi-tengert, a Feketetengert, folytatja az utat a Földközi-tenger északi partvidékén, hogy a~ ellipsis alakú utat Spanyolország déli részével
befejezze. [Erdekes, hogy kínai zsidókról, falasákról még
nem tud.}

Indentifikálása a helyneveknek :
1) M~O : Szala. [az Atlanti-oceán partján.}
2) :l'1V~: Marokko [MagrebJ
3} mnMn: Táhert [közel a Földközi-tengerhez.]
4) np·'1oN: Magrebtől keletre a Földközi-tenger mentén délre, Egyiptomig. - Karthago. 1)
5) C 1 '1lC~ : Egyiptom
6} ':lll: f'1N: Palesztina.
7} :l'1ll 'N: Arábia.
8) '1)1J~&~ ·N : Babylonía.
9) cS•N 'N: Elímais.
10} 0'1E:l 'K : Perzsia.
11) ),1 'N: ?
12)
'l&'l'1J:-t 'N} Dzsardzsan a Kaspi-tenger
IJ'1l M1p:1
délkeleti partján. 2 )
13) {Mt:01:l~ : Tabarisztán előzőtől nyugatra.
14) C~'1: Deilem. [A Dilasz olvasat (oS•1) helytelen] A
Kaspi-tenger délnyugati partján.
15) ;..,M -m: Ilii, a Volgávai a Kaspi-tengerbe: ömlő
folyam.
16) i 1 • o ' Az aegai-tenger. De ez kiesnék a földrajzi
sorrendbőL Valószinübb lenne, mert sor szerínt az következne, a. Fekete-tenger. És lényleg a 190. o-on egy töre dék ll o ' :l It' o •-t olvas, ami hasonlitana és talán identifikálható lenne Ponfos Euxinos-sal.
17) '1jm ?
18) nm ?
19) MN~ltl~&~1p = t Konstantinápoly, Byzánc, székhelye a
20);,;,,,;, M'l.m = f kelet-római császárságnak
21) i'1~1)11l: Balkán-félsziget. [Törökország mégnem "olt].
1
)

Rapp. Erekh Míllín 184.
') L.: Droyscn's Hist. Hand•tl. 78. o.
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22) 7J."~'N : Németország.
23) no,ll : Franciaország.
24) M';1D ; Apulia. (Merész földrajzi ugrás.)
25) N'Cl'l~ Magnesia [v. Magna Graecía? t. i. = Italia.]
26) w; 1,c•~t : Sícilia.
27) N'1,:l~l; : Lombardia.
28) ,,,,, ,nl : Durano folyó.
29)
arab-Spanyolország.
30) ]N;,.,, : Wardzsilán, Marokkótól délkeletre levő
pusztaság.

,,Ile :

A KARAITÁK TÖRTÉNETE.
Palesztinában élt Abul Faradzs. Teljes neve: Jesua
b. Juda Abul Faradzs. Arabosan: Forkan ibn Asszád 1}.
Epithetonja : 1'1&';K, héberül lPl:-t.
Al-Tarasz hozza tanait Castiliába..1'"''M 1~ 1E:l0 • • :m~
Ez a szerkesztés 1~ :ln:l arab idíotismus : "kataba anhu"
valakinek véleményét, mondását leirni. 1 )
Halála után feleséiZe [n~;lll.l] Muallima3 ) terjeszti a
tanokat.
Első iz ben leszorítja őket 1 , , p ~ K l1,0~N J:lK !:JOl' ,, •
Graetz egy más olvasatot fogad el ,,:lp ~N El-Kabri. És
Kabra városából származtatja; - Azonosnak véli továbbá
Alfonzo kegyencével, Cidellussal. S karaita-üldözésének
idejéül 1088 és 1109 közötti ídőközt 2ondolja').
Alfonzo Raimundez király pedig uralkodott 1126 1157. Azaz: 31 esztendeig. S így hibás a n•o, valamint a
n'S olvasat is. w; kellene.
Alatta élt a másik karaita üldöző. Juda íbn Ezra. Két
jótt tett a zsidósággal. Először : mikor az almohádoktól6)
hajszoltakat megszabaditotta .. Másodszor : mikor elnyomta
a karaitákat.
Alfonz
1
)
1
)

1
)

Graetz VI 94 és 95,
Wahrmund Arab, Wörterbuch.
Jelentése : a tudós nő.

') VI 96.

•)

király az arabok elleni harcban elfoglalta

c·,w~n
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1

Kalatravát ). - De mikor az almohádok 2) betörtek, kel
lemetlen napok virradtak a zsidókra. Vagy áttértek 3 ), vagmenekülni kellett, különben halált szenvedtek. S ekkor·:
király isteni sugallatra, Juda ibu Ezrát tette Kalalrav a
paranc;snokáYá, alá hitsorsosail a Jegnagyobb védelemben
részesítette. Granadai származásu s Jeruzsálem lakóitól
származtatták magukat. Kalatravából átvezette4.) hilsorsosait arab-Spacyolországba, Toledo.ba. A lehető legnagyobb
5
kényelemben, ) igásbarrnokon. -A. b. D. nem győzi eléggé
a hálálkodást ezzel a nemes férfiuval szemben azért a kiváló
tettért és az egész részletben - ott is ahol üldözésről
van szó, - a bibliai versek esőjét hullatja a szövegbé).
Ben Agríppával hasonlítja össze Juda ibn Ezrát. 7)
A második jótéteménye a karaiták végleges elnyomása volt.
Végső polemia a karaiták ellen.
Nem írtak egyetlen valamire való könyvet. Amit írtak

is, pl. Abul-Faradzs, n1Índenféle valótlanságot és szemen
szedett dolgokat hoznak fel. 1'11~m 1'11:1)111'1 D\1S~ '?v 1:11
mondja Abul-Faradzs művéről. 8 )
Befejezésül elmondja, hogy ő is írt cáfolatot a karaiták ellen. Ezt a művét nem ismerjük.
) ,1:1"1 ).':1~ Igy mondja Graetz (VI. 188). Cordo"a és Toledo
És l. Droysennél a 78.-o-on.
1

kiizt.

•) Ll'1"11~:-r
3
)

?S:m

1~

',i

?,ll~ Lli1'1,1S · A 60. o.-on kitérésre egy más i<ifejezés; i:l~'l/1,1?

') :-rS1l:-r :1"\:!V 11• Sv
') 1'11~:-J:!:::l és nem ; m~.i:!::l
o) mp n•n "1))~1 Zs 68. 31.

"lll1:l:l 11' :lltm Jer. 6, 9.
.1•:-rtv ':-r ''1' Zs. 124, l. és 2.
':-r "111 /'IN iit'1':1 Ex. 9, 20.
s~"IIP'' 'N<J"I:l I-los. 7, 1.
7
) Bába B atr a 11 a : :"liZI~' m~ '1'11:1~ liSr;,:-r r:m~l
Nem idézi ponl o•an. Ci?))öS '/'l !J l '.lN1 Tehát Ben Agrippa= Munhaz. 51.o-on (fen l) olvas>uk: 1.):1 T:l.l1~l jS~:-r 010''1)~

uS

') Ezzel Abul Faradzs és általán a karaiták mutazilila álláspontját
támadja. A mutaziliták pl. Isten te,lnQlküliségét, tanitották minden emberi
kifeje1és lstenről képletes módon értendő (Graétz VI. 95.)
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Függelék gyanánt felsorolja korának nevezetesebb
alakjait.
.
h 'd
(G
Ezen korszak forrása gyanánt Stemsc. n~.~. er
.e.schíchtslítteratur 30. §l Moses ibn Ezra poehka1at em!JtJ.
A ;·,;,~iöSN1 ~-, ll. M n r;, 'N :!NJ'l:l a rabul iródott. A ~nun~áb~~
elé.ífor duló zsidó írókat és évszámaikat Zakuto adJa. heberul
kivonat olva.
..
Amennyire e kivonatból köYetkeztethetunk, ez a mű
nem lehet Á. b. D. forrása.
1) Mert Mozes ibn Ezrától sok irót nem vesz át.
2) S
döntöbb: merl sok olyat emlit, kik Mózes
ibn Ezrán~; nem is szerepelnek. Pl. Juda Haleví, Abrahám
ibn Ezra, R. Öhéb, Chajudzs, R. Marinus.
..
Igaz, hogy vannak adatok, mikben e~en felul , me~Han •-ról mond}a '1:1ntv c 100 ~)
. t 1) Sa'•nuel
eg\'ezne1c M111
•
Izs·. ib n. Gajatról ő is mondja m~c·S~S l:'1l::lS1:1:. N:liZ1'1p:1 ~r;, (noha
De
· k sorrend1' e nem azonosan kovetkez1k).
a t enye
H
'l
határozott ellenmondások is vannak, mínt pl. Sam. an:-na
l c IP n ot (1003) hoz fel. Ami lehetetl~n adat. LegfelJebb
születésí évnek illenék. De azt nem szokták fele.mlite~i.
Eredmény: Az a kevés adat, ami, nem IS. telJesen
födve egymást, megegyezik, nem adhatja meg nekünk a
jogot arra, hogy Mozes ibn Ezra poetik~ját jele~.. esetben
forrás-műnek mondhassuk. Bátran feltetelezhet;uk, hogy
ahonnan a Mózes i bn Ezránál hiányzókal, onnan veli e a
nála meglevőket is. 1 )
Az emlitett tudósok :
1} Juda b. David, Chajudzs
2) R Marin us (Abul valid)
nyel vészek.
3} R Mózes Dzsikatilia
4) Salamon ibn Gabirol
\
5) Izsák ibn Gajat
6) R Öhéb [ismeretlen)
7) Mózes ib n Ezra [Igen magasz-

költők

1
244. o.) kivonatolja az eéész Muháda.
) M. Schreiner (R É J 22.
rat. De azok között, kiket ő a Muhadaratból felsorol, csak hárOm tsmcröst találunk: Ibn Gabirol, Sam. Han. és ibn SzaháL
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talja. Aki olvassa, me2indul (,,, helyett ,,, k ell.)"
8) R József b. r. Izsák ibn SzahaP)
•

KÚTFŐK.

9) József ibn Caddik
10) J uda Halevi1)
11) Ábrahám ibn Ezra (mint költő)

322. sztm

Befejezés.

I

- Ii!éri a

l

.

za kariasi vers

M

ldmagyarázását

'

ho"y
&

z:a~ rem~ny~ . e~siásra nem veszett el. A 'Jitl n•::J •::~C,~

·"

me~;;

.,::J"'

ve gen _h~ IS. ~alt) a Igéretét. De ugyanazon zakariasi fejezet
exegeuset latJuk Joszippon végén.

A MAGYARORSZÁGI IZRAELlTÁK ORSZÁGOS IRODÁJA ELNÖKSÉGÉNEK FELTERJESZTÉSE AZ ORSZ.
RABBIKÉPZŐ INTÉZETNEKFERENCZ JÓZSEE KIRÁL Y
NEVÉVEL VALÓ ELNEVEZÉSE TÁRGYÁBAN ÉS AZ
ER~E VONATKOZÓ KIRÁLYI ENGEDÉLY.
39385 szám.
NA GYMÉLTÓSÁGÚ VALLÁS ÉS KöZOKTATÁSüGYI MINISZTFR ÚRI

1

.,,,l

74. o . ,.b Jákob" vol.t. A '• rövidítés helyilllen felbontása
1
) Filozófiáját nem említi. Sal. ibn Gab-nál legalább az ~ondi .
C::Jn·
a·
)

Ö császári és ltirályi apo'\tolí felségének I- Ferencz
Józsefnek gyászos halála mélységes fájdalommal hatotta
át hitfelekezetünket, mely a megdicsőült királyban nemcsak a nemzet nagy uralkodóját, hanem azt a soha el nem
muló hálájában is öröhké halhalatlan fejedelmet gyászolja.
- akinek igazságban tündöklő uralkodói szelleme árasztotta
reánk a jogok fényét, akinek a nemzet akaratával e2yezö
bölcs királyi rendelkezése a zsidó vallásu magyarok polgári egyenjogositását és hítfelekezetiink receptióját alaptörvényeink közé emelte, országlása dicső folyamán betetőzvén .még mindezt több oly legmagasabb elhatározással,
melyek a jogegyenlőség elvének fokozatos fejlődésére való
hatás melletL hitfelekezetünk intézményeire üdvöt hoztak
és a hazai zsidóság iránti kegyelmének minden időkön át
maradandó bizonyságai lesznek.
Ezen a hála érzelméböl, a magas dinasztia iránti odaadó
szeretetből és a nemzet gondolatával bensőleg összeforrt
kegyeletből eredő spontán is jelentkezett nagy gyásznak hitfelekezetünk intézményeiben méltóképen való megnyilvánulása iránt részben Nagyméltósá2od folv ó november
hó 22 -én 15370/1916 ein. szám alatt kelt leir~lának vétele
előtt, részben ezt követőleg a kellő intézkedéseket megtettük és máris megállapíthatjuk, hogy e tekintetben hitfelekezetünk körében minden mej.ttörténik és hogy a végte·
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len fájdalom megszólalása és lelkiüdvi rendelkezéseken
kivül köreinkben már is oly elhatározások érielődtek meg,
melyek nemzetünk elhunyt királya emlékezetének örök
tisztelete mellett a Megdicsőült szeliemének megfelelően
üdvös köztekinteteket, hazafias, közmüvelődésí és emberbar áti ezélakat szalgálnak Mindezek felől bátorkodunk a
gyász első idejét követő időkben Nagyméltóságod elé kötelezettségszerűen jelentést tenni.
Ezuttal a magyar zsidóság lelkébül fakadó , az izraelita községkerületi elnökségeknek a vezetésünk alatt álló
irodával összhangzó és az elhunyt fenség emléke iránti
hódolattól vezetett tiszteletteljes előterjesztéssei járulunk
Nagyméltóságod elé.
" . Isme~etea, hogy az 1849 -iki harczi események bevégzadese utan az akkori cs. kir. hadsereg - föparancsnoksá~
polgári ü~yekben meghatalmazott biztossal egyetértőlel! a
szabadságharczban való részvételük míatt a magyarországi
zsidó községekre 2. 300. OOO forintnyí sarcot rótt ki, mely
vagyonuk és családi Iétszámuk arányában az ugynevezett
türelmi adó beszedésénél felvett adókulcs alapul vétele
mellett volt kivetendő és behajtandó. Az osztrák miníszteri
tanácshoz 1850 junius havában benyujtott folyamadásra a
belügyminiszter hajlandónak nyilatkozott a bir<>ági sarc elengedését ajánlatba hozni, de a zsidók fizessenek be abudai kamarai pénztárba legalább egy milió forintot, h J gy
ebből egy izraelita vallás és közoktatásügyi alap képeztessék, mely állami kezelés alatt állana és a kormány által
az izraelita vallás és közoktatási szükséglete.kre volna fordítandó.
Az ezt követő hosszas tanácskozások eredményekép
Üfelsége 1850 szeptember 20 -án kelt legfelsőbb elhatározással a községekre és családokra kivetett birságat teljesen
elengedte, minden további eljárást ez ügyben beszüntetett,
ellenben elrendelte, hogy a magyarországi izraelita iskolai
és oktatásügy előmozdítására minden vagyonnal biró izraelita hozzájárulásával egy milió ezüst forintnyi alaptökéből
álló alap létesitessék
Az 1852 decz. l -én kelt további legfelsöbb elhaláro-

~ás elrendelte, hogy izraelita iskolai és oktatási alap állami
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alapnak tekintendő. (!>.z alap hovafordítAsa iránti javaslatok
meghallgatása után Ofelsége 1856 évi március hó 29 -én
kelt legfelsöbb elhatározásával, mint az Nagyméltóságod
miniszteriumának 1872 évi december hó 24- én 33832 szám
alatt kelt leiratából is megállapítható, ugy rendelkezett, hogy
ebbő l első sorban egy rabbi - intézet állittassék fel és az
országos izraelita iskola-alap jövedelmei első sorban e
ezéiba vett üdvös intézet felállítására és fenntartására fordítt assanak Mellőzve a rabbiképző intézetre vonatkozó
egyéb előzményeket, így az első tábla 1844 szeptemher
27 -i ülésében hozott és egy rabbiképezde felállítására
vonatkozó javaslatot, mely szintén a rabbiszeminárium
ügyének országos jelentősége mellett bizonyit, felemlitjiík,
hogy a magyar és erdélyi izraeliták 1869 évi december
10 -ére egybehivott egyetemes gviilése elhatározta, hogv
az országos izraelita iskolaalapból egy önálló rabbiképző
intézet állittassék fel és ő felsége a congressus szabályait
és határozatait, tehát i' rabbiképz ő intézet alapitásárs vonatkozó eme határozatot is 1869 évi junius hó 14 -én b .
Eötvös József miniszter ellenjegyzése mellett a ma!!var
közjognak megfelelő szentesitési záradékkal kegyeskedett
ellátni.
Az 1873 évi május hó 6 -án kelt legfelsőbb elhatározásával pedig Ő"felsége mellőzvén· az ezen intézet létesitése ellen a felekezet némely részében megnyilvánult el!enzéseket, kifejezetten megengedni méltóztatott, hogy a rabbiképző intézet Budapesten az izraelita iskolaalap költsé gére állíttassék fel, amint az Nagyméltóságod minis zteriu.
mának 12355/1873 sz. iratáhól is megáll<1pi 1ható.
Már fentiekből is kiviláglik. hogy b oldo gult F erencz
József király ő felsége uralkodása els ő éveitől kez dve nagv
érdeklődést és jóakaratot tanusitott az orsz áó.os rahbik épző intézet iránt. Az intézet irán ti e me ke <?, ve fényPsen
nyilvánult meg akkor, midőn az intézet műk ödésf> l me<;!kezdte. Viszont az intézet és v<>ze tő ténvező il a fejedelmi
kegynek eme jelei mindenkor b oldogítóan lelkesitették
Az 1877 évi október hó 4-re, fels éges megalkotójának
nevenapjára tüzték ki a hosszu küzdelem után létesült intézet zártkőletételi ünnepélyét, melyet a kormány az or-
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szággyülés mindkét házának, az egyházak főhatóságainak
és a magyar közélet legkiválóbb tagjainak jelenlétében
tartottak meg és már 1877 évi november hó 11-én legmagasabb látogatásával tüntette ki a király Őfelsége az~ínté
zetet, mely a látogatás szokatlan tartama és módja és a
felség mínden iránt tanusitott behatá érdeklődése annak
idején a közéletben feltünést és hítfelekezetünkben örömteljes rnegelegedést keltett.
A z országos rabbiképző intézet és története tehát
össze van forrva nagy rnegalkotójának, elhalt királyunk Ö
felségének nevével. Ö felségének akarata létesitette, fejlesztette, magas védelme és pártolása, valamint Nagyrnéltóságod míníszteriumának mindenkori jóakarata és intézése
emelte a hitet, tudományt miiveltséget és hazaszeretet terjesztő és hitközségeink fejlődését előmozdító igazi magyar
főiskolává, melynek értékét és munkájának jelentöségét
hazánk határain tul is méltatják. Érthető és bizonyára
Nagyméltóságod kegyes méltányolásával is találkozik az a
hő óhaj, mely a rabbiszeminárium nagy fontosságának tudatától áthatott zsidóságban és vezető tényezőiben megnyilvánul, hogy az intézet Ferencz József király dicső nevével diszittessék és nagy nevéről neveztessék el és hogy
életbehívójának ernlékére innen a vallásnak és tudománynak szentelt hajlékból is örök áldás szálljon.
Oda terjed tehát Excellentíád előtt tiszteletteljes kérelmünk:
hogy rn~ltóztassék Ö felsége IV. Károly király előtt
a magyar zsidóság kegyeletes hálájából eredő ama legalázatosab kérelmünknek szószólója lenni, hogy legfelsőbb
engedélyt nyerjünk arra, hogy a budapesti o-szágos rabbiképző intézet ezentul a .. Ferencz József országos rabbíképző intézet" nevet viselhesse.
Kik is egyébiránt kiváló tisztelettel vagyunk
Budapest, 1916 évi november hó 23-án.
Nagyméltóságod alázatos szolgái:
Az izraeliták országos irodája : ·
Mezey Ferencz s. le
Mezei Mór s. k
irodai alelnök

irodai elnök
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Vallás h k özoktatásügyí m. kir. Míníszter.
15453/1917 s1, II.

AZ IZRAELITÁK ORSZÁGOS IRODÁJÁ~AK BUDAPEST.

Ö császári és Apostoli királyi F els.ó.óe
fol · · · · _
. h. 26 . H
"'"'
yo ev1 Ja

nuar o
-an adszintéren kelt legfelsőbb elhatározásával l~gkel;!yelm~s~bb=n megengedni méltóztatott, hogy az
Orsz~g~s ~abbt.kep:o Intézet a "Ferencz József Országos
Rabbtkepzo Intezet nevet viselhesse.
Erről az Orsz. Irodát 1916 évi november hó 23-án
38835 sz. a kelt felterjesztésére örvendetes tudomásul vétel és további íntézked~s végett értesítem.
Budapest, 19l7. február hó 16-án.
J ankovich s. k.
IRODALMI SZEMLE.

A .. Relígionsgeschichtliche Volksbücher für die christliche Gegenwart" gyűjteményben mint a IL sorozat 21-22
füzete jelent meg Fiebi!( P. irata: Das Judenturn von Jesus bis zur Gegenwart (Tübingen 1916), rnelynek czime
nem fedi a tartalmat. Főképen a zsidó liturgiát ismerteti,
mellyel szerző egyébkép is foglalkozott. A történeti rész
mindössze 8 oldalra terjed, rnelyel mindjárt a zsidó Istentisztelet története követ, de ez is csupán 7 oldalt foglal
el. A főtartalom zsidó imák fordításai 25 pontban. Fiebi~
nagy szeretettel mélyed el a régi rabbinikus írodalomba
különösen a rnisnába és tószeftába és ezen szeretetből
sokat átvitt a zsidó népre és vallására. A 8. oldalon ki.ilön
ki~~~li.. a budapesti rabbiképzőt és azt mondja, hogy ezen
mukodott Eaeher V. ,.miden idők egyik legnagyobb zsidó
tudósa".
. . Wachsteín B . közzé teszi a pozsonyi zsidók conscriphó)át 1736-bó~. ~~ie jüdischen Bewohner Pressburgs im
Jahre 1736. Kulonlenyomat ar .. Archív für jüd. Familienforschung" Il. évfolyamából). A pozsonyi Ghetlo 1 .. 50
· 'b
.
e so
eve en_ ezen személylista kimutatása -szerínt nemcsak a
mosta?1 osztrák-magyar birodalom 15 városából, sőt Lívlandboi és Lengyelországból is rekrutálódott (4. L) W. több
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felvilágosító és?.revételt tesz és a legtöbb személynevet
azonosítja.

Hickl hadi kalendáriuma (Hickls jüdischer Volkshlender für das Jahr 5677. XIV. Jahrgang. Brünn 1916) a
kalendáriumi részen kivül tíz közleményt tartalmaz, melyek részben az aktuális kérdések, részben pedig a tudomány és szépirodalom köréből valók Szóba kerül a zsidóság a világháboru után, a háboru, kultura és a szombat
összefüggése. Előtérben a háboruval összefüggő kérdések
állanak Czionista irányzat.
Erez Israel Mitteilungen des Hauptbüro des Jíidischen
Nationalfonds. L füzet. (Hága 1916). Ez a füzetes válJalat
a palesztinai gyarmatosítást kivánja előmozdítani, illetve
az e czélt szolgáló zsidó nemzeti alapot. A "nemzeti alap"
kolonizáló tevél,enységének ismertetése után (1-4), következik : Nehemia de Lieme, Über die Paliistinaarbeit (5 31, J. Oettinger, Die praktischen Vorteile der Erbpacht
(32-47), S . Kaplansky, Die Ansiedlungskapazitiit Palastinas (48-65), J. O., Förderung des Gemüsebaues durch den
Jüdischen Nationalfond (66-67). A füzet, melynek két
szakszerü dolgozata az Oettingeré és a Kaplanskyé, egyébb
közleményeivel is ügyesen szolgálja czélját, a "Nemzeti
,.1\lap" népszerűvé tételét. Az alap háboruban is szépen
gyarapodott.
A lengyel zsidókról , kik a háboru borzalmait első
sorban szenvedték el, nem sok jót mondtak az . izgalmas
napokban. Helyén volt, hogy "a lengyel zsidót" más. világitásban mutatták be Agnon S. J. és Elíasberg A. szépen
kiállított könyvükben: Das Buch von den polnischen Juden (Berlin 1916. Jüd. Verlag). Husz dolgozatban, részbe.n
történetiekben, részben társadalmiakban és szépirodalmlakban van a lengyel zsidóság bemutatva, olyanokban melyek a sokat ocsárolt "pollák" iránt rokszenvet keltenek
A szerzök szép-é~ hirlapirók, kiktől tudományt aH: r sem
lehet lnvánni, ha véletlenül történetről szép-és hirlapírnak
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A lengyel zsidósággal, illelve a háboru által létrejött
akluálításukkal függ össze két zsidó-német szótár. Az e,5 iknek szerzője Strack H. L., ki ismert szabalossággal
áiiitotta össze a zsidó idioma azon szavait, melyek a német köznyelvből nem érthetők meg (Jüdisches Wörterbuch.
Mit besonderer Berücksichtigung der gegenwiirtig in Polen
üblichen Ausdrücke, Leipzig 1916). A czimszók héber betűkkel adatnak, mit szerző igazolni iparkodik. A rövid bevezetésben Strack a szükséges tudnivalókat megszakott
pedagógiai ügyességgel adja elő, ugy hogy ezek megtanulása után a szótárt mindenki könnyen használhatja. Azok
is haszonnal forgathatják, kik a zsargont (helytelenül nevezik igy) ismerik, mert a lengyel zsargon sokban eltér a
magyar stb. zsargontóL A szépen kiállitott 204 kéthasábos
nagy oktáv oldalra terjedő mű ára kötve mindössze 4 márka. Melegen ajánljuk olvasóü;k figyelmébe.
Kevesebb jót mondhatunk Bischoff E. hasonló mű
Jüdisch-deutscher und deutsch-jüdischer Dolmetscher. Kurzgefasstes Wörterbuch für Handel und Verkehr,
4 Auf!., Leipzig [1916]). Előnye, hogy rövid és hogy a
czimszókat németül adja, hátránya, hogy tudományos etymológiákat ad a bibliai, misnikus héber és a talmudi (rabbinikus) aram nyelvből, a mi gyakorlati szótárban nincs
helyén, eltekintve a sok hibától. Alig van oldal ilyen nélküL A Kepóret szerinte "agyonütik" (27. oldal). A tudományos "Ballast-azonban ha!ználhatóságot nem alterálja.
véről:

Wuchstein B., ki a wieni zsidó sírkőfeliratokat díszes
kötelben tette közzé, ujabban a wieni császári akadémia
kiadványai kőzt a 13-15 századbeli héber sirköveket írja
le (Hebriiische Grabsteine aus dem XIIL-X V. Jahrbundert
in Wien und 4 Tafeln Wien 1916). Öss t esen 17 sirkőről
van szó, melyek közt a legrégibb 1262-böl, a legfiatalabb
1414- ből való. 4 feliratnál a kelet már hiányzik. A legrégibb sirfeliratok a puszta név és az elhalálozás napján
kívül még csak az ismert fohászformulát tartalmazzák. AZ
utóbbit az ókorban a héber sálóm vagy a görög ciléné
képviselte. W. alapos munkát végzett. A 15. számban
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Kaufmann és W. ellenében (19. lap) azt h
iszem, hog :mo ':l
keddi napra való czélzás, amely napot
k
igy nevezi.
ma a öznyelv is

Magrzr H. vizsgálat tárgyává tette a Pesitta f d 't . .
Józsua könyvéhez (Die Peschittho zu m B h or asat
Freiburg i. B. 1915). Bevezető megjegyzések uct ·e ~~sua,
u an etrat. k k
na k : a nyom t a t aso , ézíratok, versekre vaJo· oszt · ·
'd· t k
as es az
1 eze e
az egyházatyáknál A szövenkrt't 1'k ·
. .
·
E.
at apparátus
(22 - 45 l zaqa
be az első részt. A második
·
f d't. t . ll
. .
resz a syr
or 1 as )e emzt es megállapítja hony híven d '
·
. 1.
. ..
'
E.
a Ja VIssza a
II~uer
szoveget, hozzátételei másodrendu"ek · t' t ·
.1•
•
es tsz an a
vt agossagot czélozzák (46 és 51). E zután M k' t ·
hon
f d't .
· tmu at1a,
E.Y a syr
or t as a targurumal rokonságban van (46- 63}
A LXX szintén h atással volt a Pesittára (66) S
'k · ·
' t' k b b·
.
·
emmt ep
Sem Ia )U
e tzon yttva. V égűJ következik a t }'
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1•k
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e a syr tulajdonnevekről szól.
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Az

E~yházatyák

könyvtárából,

melyről

két ízben

szo ~tunk, UJab b k ötet látott napvilágot A 24. kötet Ter-

tullwnus váloga tott iratainak második kötetét közlí az ap ológia, dogmatika és montanismus körébőL Ide iktatok
egy részletet a z Apologeticumból Ü45, illetve 491. lap}:
"Und so haben wir, die wir nach Geist und Seele
innigst verbunden sind, keine Bede~klíchkeit hinsiehtlich
d er Mitteilung uns erer Habe l Alles ist bei uns gemeinschafllich nur nicht die Weiber. In diesem Punkte weleber
der eiuzige ist, worin die übrigen Menschen Ge~einsam
keit haben, lösen wir die Gemeínsamkeit. Sie massen'sich
nicht nur die ebelichen Rechte ihrer Freunde an sondern
tret.en auch die ihrigen ihren Freunden mit nem,grősstenn
Gletchmut ab, wie ich glaube, zufolge der Praxis ihrer
Vorfahren und ihrer weisen Manner, welche, wie Sokrates
unter den Gríechen, wie, Cato unter den Römern, von
hren Freunden ihre Gattinnen mitbenützen liessen die
sie W()hl gebeiratet hatten, damil sie auclk noch ;nder:
w:eilíg _Kinder gebaren sollten. Ich weiss nicht gerade, oh
dtes Wteder den Willen Gattinnen geschat ; denn warum
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soHten sie um ihre Keuscheit, die Ehemanner so leichten Kaufs hinweggaben so sehr besorgt sein? O über
dieses BeispiP-l von attischer Weisheil und rőmischer Würde! Küppler ist der Philosoph so gut wie der Zensor !"
Ha a talmud ilyesmit mond, gyűlölködő hazugságot
látnak benne.
Az egyszerű házasságról szóló könyvében {473-519)
a monogamia mellett érvül hozza fel, hol!y a bárkába még
az állatok is csak egy nőstényt vittek be. "Az állatoknál
is monogámia van" (483, ill. 829}. A főbizonyiték természe tesen Ádám, Nóé s a többi ősemberek, kik a biblia
szerint mono~ámok voltak. A parakiét pedig mindent az
elejére, az eredeti állapotra vezet vissza, tehát a házasságot is. Tertullíán, mint Pál apostol is, lényegében rabbinikus gondolatot fruktifikál. A ré~i, már Pál kora előtti
rabbik, a vallás törvény szempontjából a világot két csoportra osztották: izraelitákra és Nóé fiaira, rabbinikus terminussal : o,.,,~N 'J~ és m 'J~ "A Nóé fiai" ellentéte csak
"Ábrahám fiai" lehet. A rend~s terminus: Izráel fiai (= izraeliták) azért, mert nem ellentétben használják, hanem általában nevezik meg Izráelt. Az ujtestamentum már nyomatékosabban használja az "Ábrahám fiai" kitételt, mert
a po~ányokat tartja szem elölt. Tertullián - most csak
róla beszélünk - rabbinikus gondolatot érvényesit akkor,
mikor azt mondja, hogy a circumciso előttí korra, azaz az
Ábrahám előtti korra kell visszamenni A rabbik is azt
mondták, ho,!!y a nemzsidóra csak az a hét törvény kötelezö, melyek már Ábrahám előtt vannak megnevezve Mózes könyvében . Tertullián ~!fogadja a "Nóé fiai" elméletet.
Ez előzetes megjegyzés után idézzük az idevágó rés zletet. (484-5).
. "Denn ~enn es von Anbeginn "an so gebalten wurde,
dann finden wir es ehrklarlích, class wir von Christus auf
den Uranfang hingewiesen werd en. W enn er z. B. bei der
Frage über den Scheidebrief sagt, class derselbe den Juden
wegen ihrer Herzenharte von Moses gestettet wurden, class
es aber von anfang an nicht so gewesen sei, dann führt
er ohne Zweife! die Unteilbarkeit der Eh~ auf ihren anfanglichen Zustand zurück. Und deshaJh weil Gott von
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Anfang die z wei zu ein em Fleische verbunden hat, darf der
Me~tsch sie jetzt nicht trennen, Auch der Ápostei sagt ín
'ieinem Briefe an die Epheser, dass Gott bei sich den Ratschlusz gefasst habe, um die Zeiten zur Fülle zu führen,
alles zum Haupte, d. h. zu seinem Anfang zurückzuführen
in Christo was im Hímmel und auf der Erde ist in ibm,
Daher hat der Herr die beiden griechischen Buchstaben,
den ersten und Jelzten des Alphahets, für sich gwahlt
als Symbole des Anfangs und des Endes, die beide in
ihm zusammenireffen, so class er also, wie man von A bis
Q fortzaJt u.l'd von Q bis A zurückgeht, ín derseiben
Weise a:1. den Tag le2e, class in ihm der Veriauf vom Anfang bis zum Ende und der Rücklauf vom Ende bis zum
Anfang enthalten sei so dass jegliebe Veranstaltung auf
den zi ele durch den sie angefangen hat - du r ch das W ort
Gottes namleb das Fleisch ~eworden ist fin2 sie an -und
ebenso endi~e, wie sie angefangen hat.
Und so finde t in Christo alles seine Zurückbeziehung
auf den Anfang, so in Bezug auf den Glauben, der von
der Besebneidung z.urückkehrt auf die Unversehrtheit des
Fleisches wie es zu Anfan2 war, so in Bezig auf die Freiheit beim Genusz von Speísen und die Enthaltung von
Blut alJein wie es zu Anfang war, so auch in Bezug auf
die Untrennbarkeit der Ehe, wíe SÍe von Anfang an war,
und das Verbot des Scheidebriefs, der von anfang an nicht
war. Zuietzt wird dann der ganze Mensch in das Paradies
zurückgerufen, wo er von Anfang war. Warum sollte Christus den Adam nicht wenigstens als Monogamus dahin zurückbringen, da er ihn in derseiben Unversehrtheit nicht
hersteilen kann, in der er von dort wegges«hickt wurde ?
W as also die Wiederherstellung des Uranfangs belrifft, so
fordert das innere Wesen des Ratschlusses und deiner
Hoffnung von dir das, was von Anfang an war und was
der zweite Anfang war, das, warum deine ersta Abstammung von Adam und warum deine zweite Abstammung
von Noé bestand. Du hast nun z 1 wahlen welchen von
ihnen du für dich als Anfang gelten lassen ~illst. In beiden
nimmt dich die Monogamie mit strenger Sentenz für sich
in Anspruch,
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Aber auch wenn der Anfang so zum Ende hinüber
geht [wie das A zum "2] wíe das Ende auf den Anfang zurückgeht: (wie das Q zum A).
Érdekes az is, a mit az alfa és omel!áról és az omeQa
meg aHáról mond. Ez nem egyéb, mint a píjutban (az igen
régi szombati muszafimában : n.::lt~ m:.ll1) szereplő megforditott ábéczé, P"i~&~n, V ég ül még csak azt jegyezzük meg,
ho2y egyházatyák a 'talmudistákat megazégyenitó pilpulisták.,
A 25, kötet Chrysostomus homiliáinak folytatása. A
görög bölcsek (Plato, Pythogaras stb.) szerinte jellemtelen
emberek voltak. A szinház ellen épugy beszél, mint a
korabeli rabbik (231). Általában a hit mellett az erényt
hirdeti.

Rabinowítz A. S, (Jaffa) tervbe vette Bacher agádaművének lu~berre

való fordítását. A palesztinai arnórák
agadájával kezdi, melyből az első kötet első füzete már
napvilágot látott ~s más két füzet sajtó alá készül (n,lM
~~n i.::l N.l•;n 'i ,öi.lll&'Ni öl'!:mm~ - .)lltiMi 1i::l 'M'1~' }'iN 'MilCM
: plitl ;.,n.::l ··n~ .1"Yinn ltl' .'l::ll i11.lNJ l'iCNOl l'nl,;ln A S.

Rabínowitz, Jaffa. A fordító az előszóban azt mondja,
ho~y az agádákat a forrás ezerint adja, nem pedii! ugy,
hogy Eaeher forditásat vi~szaforditja héberre, Ez a héber
ai!áda-műnek önálló értéket fog adni és kivánatos, hogy
megjelenése biztosiHassék Kész vagyok jelentéseket elfogadni, az előfizetők részére m~noékelt árat kieszközölni.
Ha kellő számu jelentkező lesz, a példányokat ma2am fo·
gom hozatni és az előfizetőkhöz eljuttatom. A fordítál
e2yszerű és világos, becsét a fentemlitett körülményen
kivül a fordító jegyzetei is emelik A szerzővel, ki hozzám
bizalommal fordult, már összeköttetésben állok. A kiállítás
sz ép.

Rabínowitz és Abronin ugyancsak Jaffa 1916 közrebocsátottak egy Jób kommentárt szöve2gel együtt Eáv·
szerű, józan tudományos magyarázat, a mely több modem
munkát is tekintetbe vesz. Vannak benne uj, elfoQadható
tárgyi és nyelvi észrevHelek. A bevezetésben szóba kerűl:
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Jób tartalma és részei, Jób könyvértek szerzo]e és kora
(puszta költemény, a második templom korából, 7. lap),
Jób könyvének általános emberi és nemzeti volta, stílusa
és versformája, dictiójának sajátosságai, általános észrevételek. A nyomás korrekt, a Itiállitás jó. Részletekbe ez
irodalmi szemiében nem bocsátkozhatunk A könyv czirpe:
_,.>•.,n.1 101 pi-:lN ·Nl r':l1l':l., ,j .N ··v .,N:l~ :ll'X .'IV1i:' 1:ln;:) Kap-·
ható : A. S. Rabinowitz, Jaffa (PaHistína) (Ára 3 frank) és
könyvkereskedésekben is

Jelillo J. disszertácziója : "Die peinlichen Strafen im
Kriegs-und Rechtswesen der Babylonier und Assyrer''
(Breslau 1913) a bibliai és talmudi büntetőjog szempontjáhól sem érdektelen. Ide iktatom a fejezetczimeket: 1. Ha-·
Jálbüntetések: viz-és tűzhalál; a dimturól való letaszitás:
leszurás; agyonütés husánggal; a fej levágása; nyuzás; akasztás (PHihlen). 2. T esti fenvités: csonkítás; az aj akba vagy
az orrba való gyűrű behuzás; orrba; ostorozáss hasonló A
halálbüntetések közül a biblia a l<övezést és elégelést ismeri,
fejvételt és nyuzást stb. nem ismeri. A vizbefojtás a csatornázott Babytóniában olyan nemzeti büntetés volt, mint
a kőgazdag Palesztinában a kövezés. A többi kegyetlenk ed és, a mely a sok il t kárhoztatott zsidó kegyetlenségtör
nem telt. A talmud (Szanhedrin 45a) azt rendeli : válasz
felebarátodnak szép halált. A testi fenyíték a talmud szerínt a flagellatío, a "szemet-szemért" röpke szót megszi.intelte, a bibliai ius talionist l<ártérítésre vonatkoztatva. Háboruban az ősi Izráel is kegyetlenkedett, de a pálma az
assyreké és a babylóníaké marad [l. §2. lap, Birák 1, 6;
l. Sám. 11 ; 2 Kir. 25, 7 ; Ezek. 23, 25). Az egyik képen
látható, hogy a győztes király egy fogolynak, liinek alsó
ajkán gyűrű van áthuzva, lándzsájával szemét szurja ki
(57. lap). Ezzel összefüggésben áll talán Mózes IV, 16, 14
ezen kitétele: "vajjon e férfiak személ kiszuröd-e ?" A halottak nJeg!lyalázása napirenden volt (63 kövv), míről
a bibJ!ában is van szó. A sír "az örökkévalóság háza"
névvel jelöltetett (héb. oS1v n•J ma a temető).
Pihlippson M 70 éves születésnapjának tiszteletére a
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Gesellschafl z. F . d. W. d. Is. ünnepi iralot adott ki ezen
czimmel : Bei.fréige zur Geschichte der Juden in Deutschland (Leipzig 19.6). A bevezetésen kivül, melyben Guttmann J a társulat alelnöke, a jubiláló elnök egyéniségél
és érdemeit ecseteli, 23 dol~ozatot kapunk, csupa német
szer zö től és kizárólag a nénJet zsidók történetének köréből. S1monsen kopenhágai tudóst, ugy látszik, németnek
vették. Adjuk a tartalomjegyzéket
J. Gultmann, Einleílunl-!.
H Tykocínski, Die Verfolgung der Juden in Mainz
1m Jahre 1012.
J. Elbogen, Zu den hebriiiseben Berichten über die
Judenverfolgungen im Jahre 1096.
L. Lucas, Judentaufen und Judaismus zur Zeit des
Papstes Innocenz III.
G. Herlitz, Hebraismen in lateínischen und deutscheli
Judenurlmnden des Mittelalters.
J. Kracauer, Feme und Frankfurter Juden.
A. Freimann, Aus der Geschichte der Juden in Regensburg von der Mitte des 15. Jahrnunderts bis zur Vertreibung im Jahre 1519.
E. Zivier, Jüdische Bekehrungsversuche ím 16 Jahrbundert
·
Th. Bloch, Ein vielbegehrler Rabbiner dt.s Rheiugaues
Juda Mehler Reutlingen.
S. Salfeld, Zur Geschichte des Judenschutzes iu Kurmainz.
J. Eschelbacher, Die Anfiinge allt~emeiner · Bildung
unter den deutschen Juden vor Mendelssohn.
P. Rieger, Deutsche Juden als Beidelberger Studenten ím 18. Jahrhundert.
M. Freudenlhal, R Wolf Dessau.
D. Simonsen, Mendelssohniana-aus Danemark.
H. Vogelstein, Handschriftliches zu Isaak Abraham
Euchels Bíographie.
L. Geiger, Briefe an und von Da vid V eit.
N. M. Nathan, Aus den Judenerinnerungen Karl Friedrichs von Klöden.
M. Ginsburger, Aus der Zeit der Revolutionskriege.
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A. Eckstein, Hardenberg und die Frage der Judenemanzipation in dea preussisch - frankischen Fürstentümern.
A. Kober, Zur Vargeschichte der Judenmanzipation
in Nasaau.
S. Silberstein, Die Stellung Preussens und Mecklenburgs zum Artikel XVI der Deutschen Bundesakte.
A. Lewinsky, Aus den Schriftenkampf für und wíder
die Juden ín den 30 er Jahren des 19. Jahrhunderts.
M. Brann, der alteste jüdische Gemeíndeverband ín
Preussen.
· E. Taubler, Zur Handelsbedeutung der Juden in
Deutschland vor Begínn des SUidtewesens L IL
Tykocinski azt bizonyítja, hogy 1012-ben a zsidókat
Mainzból száműzték ugyan, de minden egyéb, nevezetesen,
hogy sok zsidó hitehagyott lett és hogy a számüzéi összefüggésben áll Wezelín ker. papnak a zsidóságra való áttérésével, puszta feltevés. Elbagen azt a különben ismeretes tényt bí:z~nyitja ujra, hogy a keresztes hadjáratokról szóló héber értesítések szövege és fordítása tele van
hibákkal. Luca• cikkéből megtudjuk ezt a tényt, hogy III.
Ince pápa erélyesen ajánlott kitért zsidókat egyházfejedelmeknek anyagi támogatásra. A megtérteknek nem szabad
szükséget szenvední. Leczkéztető levelek. Szó van még
kereaztény rabszolgákról és szolgálókról zsidó kézben.
Herlitz azt a meglepő tényt deriíi ki, hogy középkori zsidó
okmányokban latin és német nyeinn héber okmányokból
eredó kitételek vannak. Freimann a regensburgi zsidók
szomoru történetét adja elő, Zivier hét okmányt közöl a
zaídók téritésitevékenységétől Lengyelországban. A hazai
;,zsidózás" szempontjából is érdekes adalék. Bloch Ph. kéziratból egy prédíkáczió gyűjtemény előszavát publikálja, bevezetőle~ a szerző életrajzát adva. Salfeld alapos dolgozatot közöl tárgyáróL Eschelbacher több zsidó orvosról,
különösen Gumperz Aron és más világi műveltsé~ü zsidókról szól. Mendelssohn elődök által előkészített talajra
épített. Wolf Dessau életrajzából, melyet Freudqnfhal állított össze, azt látjuk, hoRyez a jámbor ember is osztotta
a reformátorok sorsát. Eretneknek nézték Simonsen ui
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adatokat közöl, ugy színtén Vogelstein. A többi dolgozat
is többé- kevésbbé érdekes.

Rahlf• A .. a ma tres lectionis alkalmazásáról a héber
bibliában terjedelmes~bb tanulmányt irt (Zur Setzung der
Lesemütter im Alten Testament. Nachríchten von d. kön.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Phil. hist.
Klasse 1916, Heft 3, 315-.347). Konstatálja a következetlenséget (1. fej), azután a szóvégi olvasó jelről szól a fő
nicziaí és moabita feliratokban és a héberben (2. fej.). "Im
HebriHschen müssen alle auslautenden Vokale ausser -á
stets plene geschrieben werden" (326 és 338). Ez két tenclenezia eredménye : 1) a héber orthográfia konzervatív
vonásának, 2) a szőveg érthetőségének (u o. és 338). Nem
világos, ho~y M miért jelzi az é hangzót, pl. n'N, mn, miről
R. 331 kövv. szól. A l'•t, igék partícipíumanála következetesen r~t,l (lé). A hé általában igen sokféle orthogr. jel.
Azt híszern mesterséges, mint pl. a jod a 3. szem.
birtokragnál vav előtt (pl. 1'"1::1,.) A 3. fej. (339-343) azt
mutatja fel, hogy a rövidebb sz6 alakok plene és a hoszszabbak defective iratnak. Ezt már Elia Levita konstatálta
a Maszóreth Hamaszóreth bevezetésében, mint sok egyebet. Sem ó, sem Chwolson, ki az '1:1:0: ról külön értekezést
irt, nincs emlitví'. A 4. fej. (343-347) az ortho~ráfia variálásról szól. R. azt hiszi, hogy a régi héberek örömet
találtak a változatosságban (Freude an der Abwechslunf,!).
"Diese Freude líegt ja den Rebraern sozusagen in Blute"
!Itb. (345.) Inkább feltehető, hogy nem volt fix helvesirás,
mint ezt a furcsa varietas delectaf· ot. A katona levelek sem
következetesek a helyesírásban, de nem a változalossá~on
érzett gyönyörííségből. Gen. 19, 33 M~1~:l1 második vavja
fölött pont van, 35. versben pedig r1~p:n vav nélkül van
irva. R. azt hiszi, horv a felső pont a vav törlését ielzi
é!' azért tették, hogy a két szó egven10en irassék f347). A
jegyzetben pedig azt mondja, hogy a punctatio a törlést
nem ismerte el, mert :"1~1p:l1-t pontozott Hát R. :"~i':l1 hetüket máskép pontozná? Milven más alak legyen? Más
helyen (Masoretische Untersuchungen 12 k.) bebízonyitottuk, hogy nem a vav, hanem az egész szó volt pontozva .

•
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N agy vita folyik a martyr szó és fogalom eredetéről
theológusok közt. Utoljára az előbb emlitett "Nachríchten"ben Reitzensfein R polemizál "Bemerkungen zur Martyrienliratur I. Die Bezeichnung Martyrer" czimmel ellenfeleivel. Martyr eredetileg nem jelentette azt, a ki vértanuhalált halt, hanem "isten tanuja" azaz a ki "tanuságot
tett, hogy Jézus a messíás, isten. Zsidó fogalom Isten tanuja lenni, próféta lenni és ily minőségben a nép ellen
(jámbortalansága míatt) tanu lenni. "Martyt" a zsidóknál
a kereszténység keletkezésekor egyszerűen J1·:-r megöltnek
neveztetett •mSo 1:l Ji:"IJ!t' 01•, c•m:-r, Jin', találhatók a talmudban. Nem emlékszem, hogy Ji:"IJ vagy 1lt'Ol "C~ összekapcsolva cw:-r lt'11p ~V-mel a talmudban vagy régi midrasban
előfordulna. Ugy látszik, hogy középkori terminusok, mínt
a W11i':"l is íly értelemben, mely uttóbbit Krauss (Antoninus
u. Rabbi) talmudi terminusnak tart. Az Ujtestamentumban
sem ta álható, még a martyr szó sem jelenti ott a martyrt
bevett értelemben. Milyen régi a "Blutzeuge", melynek
"vértan u" a fordítása, és kinek véréről van sz ó, a vértanuéról-e vagy a Jézuséról, a mely mellett a vértanu tanuskodík?

VEGYES.
Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett: B~rnáth
M., Az etymológia a midrásban és talmudban .. Viszonya ..a
Septuagintához, Vulgatához és az "Onomasttca sacra hoz. Budapest 1916.- Oettmger J., Methoden und Kapitalbedarf jüdischer,Kolonisation in Palastina. Nationalfonds
Bibliothek Nr. 3. herausg. v. Hauptbureau des Jüdíschen
Natíonalfonds, Berlin [1916].- Elbogen J., Zu den hebdi.ischen Berichten über die Judenverfolgungen vom .'Jahre
1096, B reslau 1916 (K. L Philippson-F estschríftból).
Halevy József 90 éves korában Párisban meghalt. A
legélesebb eszü orientalisták közé tartozott és talán a legtöbb nyelvet beszélte. E sorok írójával magyarul is beszélt, megjegyezve, hogy 60 év óta nem beszélt magyarul.
Meglepő folyékonysággal és jó kiejtéssel. Legismertebb azon tudományos állítása, hogy szumerek nem léteztek soha. A W ellbausen féle iskolának nagy ellenfele volt és sok
(6 kötet) bibliai kutatása jelent meg. Lelkes ember és a
zsidóságnak lánglelkü fia volt.
Dr. Kelemen Adolf, fogarasmegyei főrabbi, ki a
háboru kezdete óta tábori lelkészi szalgálatot teljesitett a
különböző frontokon, február második felébenhősihalált halt.
Önként jelentkezett szalgálatra és na~y lelki ismeretességgel vé11,ezte honfiui kötelességét, melynek elismeréseü! dekorálásra is lett felterjesztve, melynek leérkezését, fájdalom,
már nem érte meg. 56 éves volt é!il körülbelül 30 évig volt
hittanár és rabbi: Gyöngyösön, Pancsován, Nyíregyházán
és F ogarason. Tanulmányait az orsz. rab biképzö intézet en
kezdte és a berlini Hochschulén folytatta, Kedves és lel-
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kes ember volt.
Áldás emlékére.
Rabbiavatás. A Ferencz József orsz. rabbiképző-inté
zeten február hó 15-én dr. Bernáth Miklós, dr. Niedermann
Mór és dr. Péner Miklós lettek rabbikká felavatva. A vizsgáló bizottság elnöke dr. Venelianer Lajos ujpesti és tagja
dr. Hoffer Ármin veszprémi főrabbi volt a vizs2áló tanárokon kivül.
Mécsláng é5 babér eim alatt dr. Silberfeld Jakab
békéscsabai főrabbi kiadja gyászb~szédeit és bucsuztatóit.
Előfizetési ár 4 korona, bolti ár 5 korona lesz.
Helyrei2azitás. Lőw J. megjegyzi, hogy a mult füzetünkben foglalt Lederer féle hir a syringálról nem helyes
és hogy a Sauerampfer beim Eide már említve van Stabbenál (Die Juden in Deutschland 154) és máshol.

Az országos rabbiképző intézet
(negyven éves fennáll ása alkalmából.)

Hiu királyunknak a magyar zsidóságot érintő első
uralkodói elhatározásából, Ferencz József nevével ékesített
intézetünk fennállásának negyvenedik évfordulóját az intézet
több jó akarója a vezetőséget is mély hálára kötelező
figyelmes méltatás tárgyává tette.
Ha ez az évforduló a hivatalos ünnepségnek alkalma
lehetne is, ugy e mostani sulyos időben, mikor lelkünk
minden szála nemzetünk sorsához kapcsolódik és vágyaínkat a béke' iránti áhítozás tölti el, ily természetű szélesebb kerelű nyilvános ünnepségeket helyén valónak nem
tartok.
Ez <1zonban nem zárja ki azt, hogy ama helyeken, a
h ol felekezetünk szellemi életének dokumentumai gyűlnek,
nyoma legyen annak, hogy ez évfordulón is megértettük,
átéreztük mindazt, amí ez intézet alkotásával, fejlődésével,
hatásával, a jövendővel összefügg. Sőt óhajtandó, hogy ott,
ahol a késői utódok a magyar lelkészképzés renaissance
korszakának és a felekezet átalakulásának jelenségei után
lelkendezve kulatnak, megtalálják mindazt, amí e korszak
történetének mozzanatait tükrözteti. E folyóíratunk is bizonyára él ezzel az alkalommal, hogy az évforduló jelentőségének méltatása mellett míndazt, ami a rabbiszeminaríum
négy évtizedes munkájának eredménye felől képet nyujthat,
megörökítse.
A magam részéről azokhoz, amiket az évfordulóval
kapcsolatosan más helyen elmondok, itt hozzáadhatom
hogy meggyőződésem, hogy a szeminatium hatása a feleke~
zet életszerveit megujította, vérkeringését felfrissítette és
az egészséges alakulás alapjait megleremtette. Ennek a
nehéz folyamatnak azonban az ujszerüségí jellege eltünt és
Magyar Z•idó Szemle 1
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mindaz, amit a szemínarium nyujt ma, már a felekezet
élelmükiidésének ann) ira le>rmészetes es essenlialis részé\ é
vált, hogy ennek k1domborílása, szinle anachronismusnak tetszik. Hiszen amí ez intézet kohójábó! minl tisztult
valláSl)Sság, mint zsidó tudomány és általános müve ltség
eddig kiindult és a felekezel elágazó feladatainak megannyi
rétegében elhelyezkedett, oly mélyen átjárta a magyar zsidóság lelki és szellemi életének szövevényes utjait, hogy
ennek menetét, közvetlen és közvetett hódításaít, csak
érezni és értékelni, de megmérni nem lehet. És a modern
rabbiképzésnek épp az a legnagyobb dicsérete, hogy a belőle kiáradó szellem a felekezet organismusának mintegy
életelemévé 'ált.
Szinte ídekivánkozik, hogy visszapillantsunk a rabbiszemináriumnak küzdelmes multjára. Ám erre az idő nem
alkalmas, tán egészen meg sem érett. Emberek és viszonyok érzékenységének bántalma nélkül ennek a fejezetnek
részletei fel nem tárhatók. Ám mikor a béke hangjai·nak suttogását véljük hallani, kerülnünk is kell a könnyen
lángra lobbanó elszáradt rőzse felhalmozását.
De ha egy eldöntött per régi aktai között tulságosan
nem kutatunk is, a rabbiszeminárium négy évtizedes fennállásából leszürt tapasztalatok feljogosítanak annak a megállapítására, hogy azokat az okadatokat, melyekkel egykor
az intézet életbe hivása ellen perbe szállottak, a való élet
megczátolta. A vallásos élet és annak kérdéseiben a szemináriumból kikerült" rabbik majdnem kivétel nélkül a konzervatív szellemnek hódolnak, csak müveltségülc és formáik simultak a kor igényeihez, csak a szószéknek kiszolgálása és a tudomány ápolása tekintetében lettek oszloposai a nemzeti irányu fejlődésnek. Aki a hazai zsidóság
művelt hitközségeinek a szeminárium fennállása előtti iciöböl való hítéletét és intézményeit a mai állapotokkal öszszehasonlitja, ez egybevetésből a szemináriumból kíkerült
rabbik hátranyára mil sem állapithat meg. A hitközségek
intézményei terén uj vallási reformok nem keletkeztek. Az
egyéni vallásos élet it ott átfinomult, többnyire azonban
mindenütt kisiklott az intézményes befolyásolás alól és
ezen sem a legszigorubb vallási elveket követő rabbik,

sem az íly sze ll~mben vezelelt institutiók segiteni nem tudnak. Iliába támadják a vallásos élet hanyatlása miatt a
rabbiszemináriumol ; egy tekintet a saját nyájukra, nyájaik
vezéreire és a Yád megfagyna az ajkakon. Ellenben ami a
rabbi méltóságát, az általa képviselt magyar zsidó tudomány fejlödését, tekintélyét, eszményi törekvéseinek széles körökre terjedő tudatát és következésképen a zsidóság
erkölcsi czéljainak megismerését és az t.j ideálok befogadására előkészitett lelkekbe való átültelését ílletí, senki
sem tagadhatja, hogy a régi fegyverzet mellett csiszolt
felszerelést hordó rabbik érdemei és sikerei jelentékenyek.
És ha néha még az összehasonlítások alatt szenvedők,
jóbiszemlí aggódók, vagy ritkán letört versenytársak, szomjas ambitiók szenvedélyéből vagy ugynevezett politikából
többnyire lappangva és világosságot meg nem türő eszközökkel a szeminárium és neveltjei ellen itt-ott haragot táplálnak, élesztenek, ez már nem olyan .fájdalmas, mert maga a viharokban született intézet napderűs és tetején a béke fehér virágot csillogtató sziklaként áll a feléje csapdosó
hullámok között. Mert a felekezeti politika szemhatára
mindinkább tágul, az elmék és szivek a már sporádikus
vádak és mesék mérges anyagának ellentállanak és mert
nem kis mértékben épen a rabbiszeminárium nevelte papjaink békés és türelmes szellemének hatásaképen a régi
csaták fegyverei muzéalis vonásokal vesznek fel, kulturtörténeti emlékekké lesznek és minden galvanisatíós mesterkedésen túl a kölcsönös megértés és megegyezés lehetőségei szélesedő terűleteken lassan bár, de megnyilni kezdenek.
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Az előtérbe jutott évforduló után feltáruló uj idöszak
kezdetén talán helyén való, hogy a rabbiszeminárium körüli jövendőbeli feladatokról is szóljak, ugy ahogy azokat
magunk előtt !álom.
Folytatva általánes munkássagát oda kell törekednie
az intézetnek, ho!ly növendékeinek tudását az eddiói alapon, de még inte>nsivebben mélyitse, az uj korsób....an az
ó bor szeretetét az eddiginél is jobban gondozza, hogy
a tudás, müveltség es hit közölti összhangot, melyért már
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edd;g is anny· eredmennve munkálkodott, továhb nemesítse.
Számot ve b e az örökös birálatnak, gáncsnak és hivallan · é'dne1< kitett lelkész helyzetével és a feleket: Pl i
éle, egye u sa}-itos jeienségei IT ei rajta kell lennie, hogy a; okat, kll;:d vallasunk tanítoivá avat, nemcsaL: igaz benső
vallásosságra és meggyőt;öqésük méltó hirdetésére nevelje,
hanem a hívatással járó sz igor ú életmódokra és a hitközségi élet exígentiái iránt is minutiósusan kioktassa, hogy
még tfian elhívatván a nagy feladatokra, vallásos:;águkkal,
formáikkal és a got1d)aikra biwttak megértésével barmónikus munkát teljesithessenek, ön·1Ön maguknak és nevelő
intézetüknek becsülelére váljanak.
A zsidó tudománynak azt a végtelen szeretetU, melyet a rabbiszeminárium tanárai és neveltjei eddig is oly
nagy arányol-ban és oly rnessze. világitóan mutattak, gyarapítsa az intézet továbbra is. Apolják és gazdagítsák szellemi kincses hazul<at ~z eddigi módon, hogy az maradjon
ez az intézet, amivé már most is felleűzdötte magát, a zsidó tudomány vára, melyre nemcsak mi, hanem az egyetemes zsidóság is büszke megeléQedéssel tekint. Tudományos
vagy a vallásgyakorlatot illető, néha meddő, itt-olt félreérlbt
sz ülő viták közben, meggyöződésük érintetlensége me! leLt
ne feledkezzenek meg arró l. hogy minden nyilatkozatuk és
elhatározásuk szavatasságba vouja az alma matert és ·bogy
a kihegyezett szolidaritásnál fogva egyéni cselekvésük gondos revíziójára vannak kötelezve. Keil, hogy az intézet a
szígoru önkriÚka kötelességét növendékeinek u tra valóképen vele adja, merl a rabbiszeminárium e tekinletben más
taointézetekkel szemben kivételes és hátrányos helyzetben
van és mert a növendékek lelkiismeretük megterheltetése
nélkül erre hálából is figyelemmel lehetnek, figyelemmel
lenni tartoznak
Az intézet igazgatóságának nagy gondja legyen, hogy
az elbocsátolt növendékeket a továbbképzésre buzdítsa,
öket tudományos tanácsokkal és instrumentumokkal felszerelje, mert az iskola bármily fokon a tudománynak csak
alapjait, körvonalait adja meg, de nem nyujLhatja. az ismeretek kimerítő menriyiségét, nem dolgozhatja fel azt a nagy

anyaóot. melyet a zsidó tudomány felhalmozott és nem

tárha~ja fel azokat a gazdag bányákat, melyek kut:uókra
várnak Csodálattal eltelve ama sokoldalu és nehéz telje~it~
ménv iránt, melyet a szemináríum növendékeínek tanulói
utja ,feltüntet, többet erre az 1dőn tó.ük jo,gg<'J nem követelhetünk De jogos a fejlődésükhöz kötött várakozás, hiszeu a rabbi, a me!lett hogy a szellemi tökeletesedéssel
az ősi vallás. parancsát teljesíti, népiesen szólva, holtig lanul, ily uton szerzi meg leginkább azt a megbecsülést, rne!yet egyedül szabályok, szerződések, gyűlések és
ülések utjain iga<:án megtalálni felette nehéz. A buvárkodás adja meg a módot arra, hogy példájával bizalmat
arasson, társai között ís helyt álljon, hogy ideálok után iárva,
az élet viszonbgságai között is bensil megeléged_ést érezzen.
Kötelessége az intézet tanárainak, hogy utódokat neveljenek tansZékeik számára, hogy egyes tudományszakok
el ne árvuljar:ak, vagy a csemeték gyenge kezek közölt
el ne satnyuljanak. Ideális, iemondásra képes helytartókról
való gondQskodásra van szükség kiváltképen korunkban,
amíkor a napi élet szüksége a maga számára önzően rnegö'rli a tehetségeket, vagy hálásabb és könnyebb hivatások
hálójukba von ják az egyetemesség szalgálatára rendelt képességeket Ide kapcsolódik az az eddigelé is erőteljesen
képvisell feladatunk, hogy a .szemináriumi tanárok iEetményeinek mostani tarthatatlan mértéke méltóképen emeltessék
Az intézet irántz hűség erkölcsi czéljaínak egyik nevezetes fenntartó el"eme. Er.nek főeszköze a növendékek
iránti jóság és szeretet révén a tanárok- hatalmában van.
Elmaradhatlan kötelessége az intézetnek, hogy odahasson,
hogy a1. iránta való hűség és a meste;·ek iránti hála necsak
a bucsu meghatottsága közben jusson kifejezésre, hanem,
hogy amit azt ma is számos példa mulatja, messze túl ezen
az idíín és az egész életre kiterjedőleg benső közösséget
teremtsen az ip.i.ézet és neveltjei között
A szemínáriumi vezetőség a lehetőség szerint gondozza az ifjuságot, támogatja anyagilag. Ez az anyagi gondozás évről-évre nagyobb kiterjedést veszen. A szüksegllek azonban mínd ez nem felel meg. Az ellátás nem tökéletes, a segitség nem elegendő. Alaphibája az intézel
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alkotásának, hog)' et ről az ellátásról intézményeseu nem
gondoskodott. Az ifjuság li.üzdelmei nem egy szomoru részlelének eml éke az intézelhez füződik, ennek terhére vt>te\ik, holott a valóság az, hogy a felekezeti lestületek azok,
melyek az őket kiszolgáló intézeltel szemben kötelességüket
nem teljesítik és részben maga a rabbikar is hibás, hogy
néhány kivétellel erejét és befolyását ez Ügy érdekében
latba nem vetette. Ezl a kérdést néhány év óta a lcözérdeldödés elé terelni és méltó elintézés felé irányitaní törekszünk. Az anyagi eszközök előteremtése állandó nagy
teher és gond. A most gyűlő Ferencz Jőzsef alap is részben ennek a czélnak. szolgál. Kétségtelen, hogy a jövő
teendöi közé első helyet foglal el egy internátus létesítése,
melynek· vallási, erkölcsi, nevelési és humánus érdekeit
ezen a helyen fejtegetnünk nem szükséges. De igen is helyén
való, hogy e becsületbeli tartozás összes terheltjeinek lelkiismeretére, mindnyájunk kötelességére ma és itt is rámutassunk.
Törekedjenek az intézet neveltjei és oktassanak is arra,
hogy a müveltségben haladó zsidóságnak ígazi szellemi vezetői legyenek, hogy a felekezet egy részében oly el6zomoritó rabbiqualifícatió által keletkezett helyzetlel az elérkező orvoslásig türelmet gyakoroljanak, hogy ilyképen a felekezeli béke papjai legyenek a jövőben is ugy, mint eddig voltak.
Végül nem hagyhatom megen~lités nélkül, hogy az
intézefí épület szükké vált. Negyven esztendő után sok
hézag mulalkozik. Az iskolák iránti igények megnövekedtek, az építkezés terén mutatkozó nagy haladás mellell az
akkori tervezés és berendezés hiányai szembeszöl-ők A
naggyá dagadt -könyvtár, az intézet egyik mé\tó büszkesége, erősen nyujtózlwdik, tolja maga előtt a falakat, megfenyegeti a gerendákat. A felelősséget ezért elhárítván
ma~unkról, sürgessük ezen ügynek elrendezését, a szükre
lcimérl intézeti költségvetés emelését. Panaszainkat hol az
anyagi fedezet hiányára való utalással, hol mint most, a
s.wmoru idők járásával ütih. el. Ámde ezt az ügyet sem
hagyhaljuk nyugvóra. Talán az internálusok kérdésével
találunk utat módol a czélszerü megoldásra. Talán a kormányzatnak az intézet iránt annyiszor gyakorolt jóakarata
segit a bajokon.
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Ekképen bonlakoznak ki elöltünk mosl a negyvenvenhes s?emináriummal össt.ekötött \,ülső és belső kérdések. Kérjük míndehhez jó érzésű hiveinknek, rabbijainknak és tudósainknak segítségét, közremüködését. Bizvást
reméljük, hogy felekezetünk ez egyellen főislwlájának a
megdicsőült alkotók czélja és a halhatatlan tanítói akarata és most müködő kiváló mesterek szelleme szenot egvütles erővel tovább épitkezhetünk, hogy a hit és tudomány
eme hajléka iránti szerelelet mélyitení tudjuk, a közössél!
szolgálatára innen elinduló ideálokkal telt lelkészek gondjait apasztani és állásuk tekintélyét az összesség szerves
akaratából mindenképen emelni fogjuk
Is len áldása legyen erre irányuló minden munkánkon!
Budapest

Dr. Mezey Ferencz.

Dr. Blatt Lajos
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Az országos rabbiképző-intézet előtörténetéhez.
A magyar rabbiképző keletkezésének törlénele több,
mint egy évszázadra nyulik vissza, oly gazdag válloza tokban és fordulatokban, hogy ez az előtörténet érdekességénél és tanulságainál fogva külön monográfiát érdemelne. A
most létező rabbiszemináriumok közül még eszmében sem
volt meg egy sem, mikor Magyarországon egy rabbiiskola
felállitása targyában kérvény és terv adatolt be József
nádorhoz 1806-ban. Igaz, hogy csak egy ember adta be,
hozzá még magán ember is, Friesenhausen Dávid, b
bajor származásu -volt ~s az ösztönzést e tervhez az alá?b
ismerletett szellemi áramlatból meritette, de ez nem v altoztat a tényálláson. Erre az emlékiratra hivatkozott Schweiger Márton az országos ;abbikép;;:ő_-intézet m:gnyit~sán
tartott beszédében, valammt a mas1k kezdemenyezesre,
mely maga után vonta az 1837-ik évi országos bizottság
~unkálatába felvett, a zsidókról szóló törvén~javaslatol,
hova azon határozmány lőn felvéve, hogy rabb1k e~ent~ll
csak azok lehetnek, kik nyilvános felügyelet alatt hivatasuknak megfelelőleg oktattattak és az anyakönyvet az ál~
Iamnyelvén vezetni képesek". Hét évvel később "az also
tábla 1844. szeptember 27-iki ülésében ujólag szóba hozatott a zsidóság és rabbiképző-intézet felállítása, ellenmondás nélkül elhatározatott, mely ellen a főrendi tábl_ánál. sem
támadt ellenmondás" 1). A paduai collegio rabbimcf) es . a
metzi (akkor franczia) seminaire israelile 1829- ben a!apJttattak és 1837-ben Philippsan L kezdeményezésére Nemetországban is mozgalom in_dult ~-e~.' hogy gy~jt~s utján. t.~~
remtessenek elő az anyagi eszkozok egy zs1do theologi?I
intézet felállitásához 2). Az eszme a német zsidóságba.~1 :egibb keletű volt, Ausztriában pedig még rég~bben tortentek hasonló kisérletek 3 ), melyről alább még szo lesz. A_ ra~
biképzés összhanj!ba hozatala a világi műv_eltsé~. elteqede~
sével a zsidó hivek között volt ugyan mmdenutt a rugo
l) Bánóczi J, Az országos rabbiképző-intézet első évtizedének története (X Értesítő) 5. lap. Fricsenhausenról L Büchler S., M Zs. Szemlc
XVII (1900), 114, hol a kérvény közölve van.
'l All~emeine Zeitun~ des Juclentums 1837. év.
') Wolf G. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland
27. kk,

v.
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az uj iskolatypus megtererntéséhez, de. o;~z~g_gyiilés csak
nálunk foglalkozott vele. A zsidó nép Cl\ 11Izal~~a l_ebe~ell
a sürgető müvelt zsidók és az államhatalom elott egva~anl.
A modern műveltséggel való összekapcsolasa . foly~an _a
rabbíl<épző, a "szemináríurn" elejétöl fogva a_~ ~l)ak es__re~
giek, a modern kultura hivei és ellenzői ütko_~.o pontJava
vált. Míntegy harci jelszó lelt a két tábor közott, de sehol
a világon nem oly mértékben, mínt nálunk. Kereken ~eg
alább negyven évvel születése előtt kezdődött a szem.:u~
rium körüli harc, valóságos mystikum rakódott l~ korulötte 1 az ellenzök és részben a hívek táborában 1s - az
egyik fél ugyszólva a messiást, a másik fél az álmessíást
látta benne. Minden egyébtől eltekintve, már a belső küzdelmekkel való szoros kapcsolata folytán a mi rabbib~p
zönk sokkal nagyobb jelentőséggel bir a magyar zsidóságra,
mint bármely más rabbiképző ·az illető ország zsidóságára
nézve, a mint hogy a magyar rabbiképző közjogi állása,
külső-belső szervezete tekintetében valamenn-yí külföld1
társait messze felül is mulja. A magyar zsidósáj?.nak szemefénye, mondta nekem viszonyainkat ismerő külföldí tudós.
Nem kalandazok el a tárgyamtól, mert az ép emlitett körűlmények teszik az országos rabbiképző-inlézd ' előtörté
netét mozgalmassá. érdekessé és jelentőségessé. De egyuttal terjedelmessé is, melynek megirására a jelen körülmények közölt nem vállalkozhatom, ily monográfia különben
is teljes kis kötetet adna, valóságos keresztmetszetet a hazai
zsidóság utolsó évszázadának történetéből.
Meg volt a sibólet, de nem volt meg a pénz. Az igazi
küzdelmek csak akkor kezdődtek, mikor az iskolaalap be
lett fizetve és ennek céljául első helyen rabbiképzö felallítása lett megjelölve. Az ujságok tele vannak idevágó hírekkel és cikkekkel, különösen Löw Lipót "Ben Chananjá"ia, a magdeburgi "Allgemeine Zeitung des Judentums", a
haladó magyar zsidóság vezéreinek szócsöve és a Nenzeít.
A belföldi sajtó organumaí rövidéletűek voltak, az orthodoxia csak a kongressws idején kezdett ehhez a nwdern eszközhöz nyulni, rendszerint azonban gvülésekkel,
kérvényekkel, beadványolekaL 1éber és német röpiratold\al
(röplapokkal) dolgozott. Az utóbbiakból a legritkibh példányok vannak birtokomban, a szemináriumra vonatkozó\
is, de a jelen alkalommal ezeket mellözve c~alc ket IWgyobb nyomtatványt és egy litografált l{éziratot bocsúlol,
közre, a rabbiképző előtörténetének leófontosabb dol,umentumait. A kormány intézkedéséről a ,...,szerninárium alapítás~ ügyében, a budai tanácskozásról, tanterv készilése-
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röl. a honzenati' ok felségfo lyamod ásárúl és egyebehól
részletC's refer:dtmwl, Yannak a Ben Chananja es az Allgemeine Zeitung des JÍtdenh1ms 1864. és 1865. évfolyamaiban.
Groszmann Zsigmond az Egyenlöség f. évi március 17. 24.
és április 3. számában szinlén vázolta a rabbiképző alapitasaL A hudai tanácskozás elé március 30-án terjeszt endő
tervezet céljából Brill S. L pesti rabbisági iilnök (k ésőbb elnöl<], Steinhardt JakGb a rad i és Hirsch Márk felszóliitattak ilv tervezet kidolgozására. Brill Sámuel Löw
életrajzában Budapest l 902 fM. Zs. Szem le 1902. 59 - 65).
hol viszomát a rabbiképzőhöz ecseteltem (27- 53}, lenyomaltam a magvar l<irályi helytarlótanács (1864. febr. 3. kelt)
hozzá intézett levelét. a melv ,,e,:ív rabbinátusi tanadának
rabbijelöltek számára leendéí felállitásá" -ról beszél. Minth0gy a már akkor is öreg urak magyarul nem tudtak, a tervezetet német nyeh en dolgozták ld . Kezeimben van Brill hagyatékából egv nyomtatott példány és egv másik, melyet Dr.
Vágvölgyi Lajos aradi főrabbi ur volt szives számomra
lemásoltatni. A nyomtatott és írott példány szórol-szóra
megegvezvén, az alább következő lenyomatot a nyomtatott példánvból szedettem. Az elaborátumot kétségtelenül
Steinhardt fogalmazta, ki mint hajdani hirlapíró a tollat
a legügyesebben forgatta a három megbizott között. E feltevé~ n1ellett szól az a külsö körülmény is, hogy Aradon
és nem Pesten nyomatott.
Címe: "Das Elabora t der Rabbiner-Commission" és
a Hochlöbl. kön. Statthalterei"-hoz van intézve. A 10 kétha~ábos nagv q uartlapból álló elahorátu~1 igen, alap~~ ..és
érdekes munkálat. Mint1,ogy itt egész tenedelmeben koz.olíiik tartalmának i.;mertelése fölösleges. Konst.atálhat)u~
azonban, hogy a rabbiképzőnek mind külső, mmd belso
szen·ezete belőle ered. Megvan az alsó és felső tanfolya~n!
megvan a négy gvmnasiumi tanár, csak az _öt theo~o,gJai
tanár nincs me~. Ennyi taneröre, noha a tanarak heh oraszámát az akkori szakásnak megfelelőleg elég magasra
telték (20-26). már azért is szükség volt, mert az öt évböJ á11ó alsó tanfolvamban a héber tárgyakat is osztályonként akarták taníttatni. Hogv ez lehető legyen, azt köve!.elték, hogv a gymnasiumi tanárok közül legalább ketto a
tóratanításra képesitó héber tudással birjon. A felső tanfolvam csak három évre van tervezve, bizonyára szintén
évfoh·amok szerint való tanítással. A theológusoktól kivétel nélkül elsősorban talmudtudást lcövetelt, csak másodsorban szaktudást. Ez feJtünő ugyan ma, de akkor magától értetődő volt, mert a zsidó tudomány ugy keletkezett,
hogy elóször volt egy talmudista, azután lett belő.le exe-
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'" l h 1"storikus filozófus stb . A talmud és a Sulchan Ántch
ge a, ben
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yozasa
a ur~~ale gyakorl~ ti dönlésével függ ~~s;-e, merl R ~se1: a
R. Jakob Alfász1 (RJf) kelell eredell! e~ a K:le_t szamara
(Spanyolország is oda tartozott) keszul~ ~uvet, n:~!y~t
szószerin t vesz ál, a toszafista iskola kutatasamal< .. be~zove
sével a •iémet zsidók számára adaptálla, mely korhoz ma
a zsidóság zöme tartozik és mí is tartozu~k.: A ~ant;r:et
nem kívánom bírálni, jelesül a talmudon k1Vul eso di~Clp
linákra vonatkozó részét, az akkori kornak és a haza1 VJszonyoknak megfelelt. A szerzők. különben csak tervezetet
l<észitettek és bizonyára maguk IS URY gondolkoztak, ho~y
a megalakulandó tanári testület javított kiadást rendez ma)d
belőle. Kiemelendő a nagy lwmolyság és lelkesedés, . amely
a bevezetésben megnyilatkozik és az egészet átleng1. Ne?_lcsak a teljesség kedvéért, hanem az érdekesség szem~JOt)a
ból lenyomatom a népiskolára vonatkozó javaslatot ts. (I).
Noha a tervezet a régi iránynak a talmud és a decizorak tanításában, mind a mennyiséget mind a módsze:t
ílletőleg, nagy koncessziókat lett, maga a tény, hogv r":blw
szemináriun~ot állitanak fel, nagy ellenzést keltelL vsz!lltesé6 hiányában nem a tényt magát támadták, legalább ném~h körök, hanem a tervezeteL Minden bizonnyal, mint
az ilyen esetekben szokásos. tatárhireket terjesztettek róla.
Hirsch Márk lévén a rabbibizottság "orthodox" tagja, ő
érezte leginkább a felháborodás szelét. Hogy a haragos
hullámolc"at lecsendesitse, az elaborátumból kivonatol készitett, a mely az előadandó tárgyakat tartalmazta, a "közvellen vezetés" és a "közvetett vezetés" már csak a eimmel szerepel. Ezt á kivonatol Pesten 1864-ben kinyomatta,
kis bevezeléssei és utóészrevétellel. Térkimélés szempontjából a kivonatol elha~yva csupán a Hirsch me!ijegyzése ·t
közöljük A bevezetésnek az elterjedt ujságra vonatkozó
részlete nem elég világos, de ugy hiszem, hogy nem voll
ujságmelléklet. Az egész 5 1/~ kf>thasábos quartoldal. ully
hogy a terjedelem maga mutatja a kivonat mérlékét. A heveze tést. a mely a felállita11dó szeminárium üdviis \ G!lúserkölcsi hatásáról szól , kiemelve azt, hogy az onnan kikerülö rabbik ezt a célt fogják swiQálni, nem közü lhet te,
mivelhogy vádkép hangzolt az eddigi iskolák on ne n· ll, l ehát a müködö rabbik ellen. vagy legalább a nagv u·,bbsé\!
ellen. A saját részvételére a tanácskozásban ,;onalko.tó
megjegyzések hallgatólagos igazolások eshelö. hizOII\'Úra
esett vádak ellen. (Il).
·

Az orsz. rabbiképzőintézet előtörténet é hez

br. Blau Lajos

A tanácskozásoknak állalában és zsidó ügyekben különösen lassu hiYatalos menele mellett az a négy esztendő,
a mel a kongresszus egvhehivásáig lefolyt, igazán csekély
idő. A kongresszus 1869. február 23-án "szervezési és tanten kidol!!o zására" bizollsáuol ldildőtt ki, melynek tagjaiul
nw<lválaszta!tak Brill S. L, Deutsch H. tanítóképezd ei igazuatÓ. Hirsch J\1.., Hochmuth A. veszpr~mi rabbi, Dr. Kohn
S., Steinharcll J., Dr. Zípser M. rohonczí főrabbi (ki az onhan meghalt). Az ezen bizo ttsá 5 állal készített szervezeti
és tanterv, melyet III. alatt közlünk, az el őbbi vállán áll
ugyan, de lényeges pontokb an elt ér tőle. Mig &z "Eiaborat"
a 7 egvetem látogatását csak a theológia befejezése utáni időre
engedélyezi, az ui tanter v már ezt a tanulmányi · idő alatt
kiYánja, ha nem is parancsolj a. Az Elabor.at az intézetet
vidél<i ''árosban akarta felállitani (esetleg O-Buda), az uj
tanterv csak Pestre gondolt. Az Elahorat 8 éve (5-i-3) he lyett E' Z 10 évet áll apit meg (6 alsó tanfolyam, 4 felső tanfoly am). Ala p vető vál i ozás a tannyelvben állt b e a v áltozott viszonyokn ak megf e l elő en , amennyiben ki v an mondva
(25 §) "oda kell törekedni, ho.gy lassanként minél több
t antárgy honi nyélven adassék elő". A tanerők számát az
u j tervezet hétre szállHja le. Alaposabb megtekintés azt
mut atja, h ogy a tervezet tanterve a borvszlóí szeminárium
tantervéhez közeledett Alapjában ezen tantervvel indult
meg az intézet, de az iskoláz: atás tíz évét mindjárt megmegváltoz tatta, a mennyiben a két tanfolyamot őt-öt évben
állnpitotta meg. Részletes összehasonlítás a tényleg életbe
lépett tantervvel és az 1912-ben megváltozottal inkább a
pedagógia feladata, sem mint a történeti visszapillantásé.
De azért azt ki kell emelni, hogy a legideálisabb a héber
tár gyaknak osztárvonként való tanítása, mint az első tervezet kontemplálta. A nagymérvű osztályösszevonás, a
mely az intézden a legujabb időkig fennállott, az utolsó
ével{ben fokozatosan csökkent. Mihelyt a negyedik theológiai tanár ki lesz nevez ve, ez irányban további előhala
dás válik lehetségessé, a minél azután meg is lehet állapodni. A haladás már most is jelentékeny és a mi a fő, a
tanulók előmenetelére már is üdvös hatással van. (Ill).

rabbiképző felállít ása. T ulaid onképen nem is kell" bizohyitás",
elég a tények elmondása is. Cso da, hogy az alap k örül mi ly
homály van a közönségb en még mai n ap ig elterjE.dYe. A z
alapnak soha más cél ja, mint rabbi képz ő felállitása nem
volt, s.em _megalkotásakor, sem kés ő bb. Mín th ogy rengeteg
summal lattak benne, melynek k amatai egy rabbiiskola
költségeit messze tulhaladják, más iskola i céloka t is megjelölt ~z alapítólevél, de hogy ez t az alapot meglehessen
osz tam, vagy a felekezet más célj aira lehe c- sen fo rdítani ,
at ról soha sz ó sem volt, illetve ezt az alapítólev él és legfelső bb királyi elhatározások egyen esen kizárják A z Emlékirat" az izraelita iskoJ.aalap kitünő története a ~iJven
mai napig nem iró,dott. Erdekes is, különöseu a~ért n;ert
illusztrálja a "zsidó ügyekben minden lehetséges" feÍbgást.
Csakis ezen az alapou remélhettek az "orthodoxok " ötleteik sz án~ ára sikert. Ebben az emlékiratban mínden adat
p ontosan össze van állítva és a legjobb uhnutató az izraelita iskolaa!ap tekintetében felmerült és felmerülhető kérdésre. Ha módunkban lesz, magyarul is ki fogjuk adni.
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"Emlékirat a rabbiképző-intézet felállitása ügyében.
A nL kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter megbízásából
írta Rannicher J. osztálylanácsos". Ez a IV. irat, melyet
kiadu~k. Ez eredetileg rr.agyarul iratott, de nincs tudomásom rola, hogy magyar nyelven nyomtatásban .megjelent
vo~n.a . Világcs~n az összes tények és adatok alapján bizonyitJa be Ranmcher, hogy az 1skolaalap eredeti rendeltetése
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Fent említettem már, hogy .a rabbiképző felállitásának
hosszu története van és utaltam Wolf G. erről szóló dolóozatára a Geiger-féle Zeitschrift für die Geschichte der Juden V. kötetére 27- 53. Az első, ki ezt az eszmét bár
nyers alakban, a bécsi kormánynak ajánlotta. Herz Romb erg volt, kit a galiciai zsidók zsidóellenes iskolai tevék enysége míatt joggal gyülöltek Határozottabb formát ölt
az eszme J os ef Peter v. Riegger tanácsos egy 1792- be n
szerzett a prágai helytartósághoz intézett "Gutachten"-jében, a mely a zsidó nép megjavítását célzó iskolatervezetnek egyi), részlete igy szól:
.
. "i.) Privatlehrer, Rabbiner u. dgl. sollten in Zuk unft
kelne mehr ~ugelass~n werden, die nicht ordenlich aus
den Geg~.nstanden.emer deutschen und jüdiche n. Hanplschule warerr gepruft worden.
"k). Das sogenannte hebriiisch oder jüdisch Deutsche
sollte ganz abgeschafft werden stb.
"l). Von diesen so zu sagen unteren jüdicsheo Sch _
le~ sollte der. Jude .. auf die ~öhere Schule, die in P rag se~n
wurd e, schreJten konnen; hi er sollte man eióentl 1'ch d 1· · ··
d.Isc l1e Th eo log1e
· 1m
· ganz en U m f ange , die hebriiisebe
"'
e mit
JUd:.n verwandten Sprachen gelehrt, und die Erkiirung der
Bucher des alten Testaments mit der Mischna und dQm
Talmud vorgetragen werden.
"m). Keiner sollte ein eígentlicher Rabbiner werden
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können, der nicht auf díeser jüdischen Schute Unterrídü
genommen halte Und kciner sotile diesen Unterrichl neh men dürfen, der nicht das plulosophische Studium auf der
christlichen UniYersitat gehörl und geendig t haben würde"
(i. h. 35 k.).
Ezt a "' éleményl" a cseh zsidóságnak adandó patenssel kapcsolatban tárgyallák, melynek fo lyamán a " bizottsag" a talmudiskolák megszüntetését helyesel te. A z
! 797 aug. 3. zsidó pate ns 3§ az t kö vet eli, hogy a rabbik
filozófiai tanulmányok at végzettek legyenek. A cs eh zsidók
a rabbik müv eltsegét tar talmazó po ,ü ellen kérvénye ztek,
mely alkalomból a rab biszeminárium kérdése ujból t árgyalás alá került és 1826-:g t artott. Cseh ra bbik és tudósok
véleményeke t adtak, a z általá nos vélemény egy zsidó theológial facult ás mellett foglalt állást. Az udvari cancellaria
1836. au g. l- én ujból javasolta, hogy Galícia számára a
viszonyokho z képest módosuló rabbiképző-intézet (Rabbiner- Bildungsinstit ut) állittassék fel, a ·milyen Paduában már
fenn áll (43 k.).
Az ügy menete igen érdekes, de itt csupán két szempontból érintettük és pedig C!>Upán a magvát. Először azt
lát juk bel őle, hogy a rabbiképző eszméje Józ&ef császár
k oráb ól datálódik. Dávid Kohn Fríe&enhausen Magyarország számára kérte azt, a mit a hatóságok , részben müvel t zsi dók Csehország, Morvaország és Galícia számára
kértek. A cél a zsidó nép erkölcsi nevelése volt. A mérget eb be a jelen tős kérdésbe HoiJlberg csepegtette, ki a
zsidókat mindenfélével vádolta. Erthető, hogy a galiciai
zsidók irtóztak olyan ínlézettől, melynek eszméje Hombergtől ered és a melynett létesítésénél ő mint szakértő és tanácsadó komáskodott. Homberg kompromittálta az eszmét,
a Szemínárium" elleni gyülölet meggyökeresedett és megmaradt oly korban is, mikor az eszme a salaktól rég megtisztult és Rombergről már senkisem tudott semmit. lmponderabilia. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy a galiciai ellenszenv Magyarországba is beszivárgott, habár itt
az ellenszenv forrását nem is ismerték. De akármint van,
annyi bizonyos, hogy nem a rabbiképzök teremtették meg
a zsidók világi müveltségét, hanem 'l zsidók világi müveltsége teremtette meg a rabbiképzőkot. A világi müveltséget
pedig az állam és társadalom, a modern közszellem terjesztette el a zsidók közőtt, melynek utját épugy nem lehel elállani, mint az ismert anekdotában a keresztbefekvés
által nem zárhatta el a prágaiak népszerű bolondja a Prágába
vezető utat. Vallásos szempontból pedig a rabbiképző nem
destrucliv, hanem valóságos konzervatív eszköz- kulturké11
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p essé telte a ~ sid ó vallást. A zsidó vallás míndí
n em tagadh ato az onban , ho óy a marad · k
, g al z kv?lt,
" t eriesz
"' te tte ho
' ó Ia
neme
az t a l11't e t k e It e lt e, sot
·d · Y 11 •ore
modern m űvelts éggel n em fér össze' E "'ty a bzslrh?t va <jlS .a
· · .1 ·· d ·
d
· · z a a r el a z sJ
t.. ,
. ~
dosa u vere a mo ern rabbikéozől
vall~s5 esz méit és intéLm ényeit a mod~rnlegltort_ebk, 1·Ítdo

b

i:etd~~·z~d:h~~r; am~:be~lfcé_g ~. vallá_s~kna~ ~Ít~Jába~ ~!~1~

vall ásosságot, a tényekkel ~:r~~nszcl~~t~tta~ volna alább a
d oxon, de igaz: A rabbiképző a k n {ezo ~als~m; Para .
n em a jesiva. Ez csak maradván a onzerv?hv mtezmény,
is a le ngyel, sőt ? német zsidóság Y l .m~tbol, a m~ly nélkül
bik épzök érdemeiről a zsidó tud~smeá~g k<?,n~lr.val bv. A rabho~y ezt a tudománvt az által.
Y o~u • Je ~sen arrol,
emelték, ebben a tö;téneti viss~no~lltud?many szmvonalára
a ha~ai rabbiképző . előtörténeté;:~ a~ha.sbanf a mely cs~k
akaqa megvilágitani, nem akarunk n~l a~y ontos pontJát
a rabbiképzök általános törlén t . bszo am. Ennek a helye
dományosság szempont]'ábo'l ee -~1 en van, a magyar tuk 'b ') .
rro az Egyenlő 'g ..
.
l t~ !ter szam.ákbaln s~ól~mk, valamint a rabbiképzs;k h~l~eJ?.ll
a~
, a, a anos lS o atortenetben a Mult , J.. .. .. yero.
szamaban.
es ovo unnepr
A forrásokat, melyek itt követk
k .
betűre nyomattam le sa jtó és . , e~ne. ' . hlven, betűről
sajátosságokkaL Tal~n akad a 1:~sbeh hibak~al, i.ll~ti~leg
de ez csak igen kevés lehet, mintl~~maJbad lS s.aJ_toluba,
arra, hogy a lenyomat az eredeti k,..y ..,on osan ugyel~em
A kongresszusi szakbizoltsáó . te ne ~?ntfsan megfelelJen.
lőnösen a talmudi részletre ;;ézv;veze ene c. tant~rve, küratumának fo r d't
·
H ogy menny1be
.' a rabbibJzottsag
elabo1 asa.
f .. ,~
· d
t
. n ue.g mm kettő a boroszlói tantervtől k'T'
. It J .
'
u on an u 1many tár<l át k .
l
a a ano~ságban a függés szemb~szök.. Ee. Y
epez letné,
semmJkep sem volt baj D
.
o. . z terrneszetes és
:.912- ben életbe lépett Szab' l az ert meg]egyz~m, hogy az
lisztán a tanítási gyakorlato~ ~~a~ ta.nt~rve telJesen önálló,
latokon alapszik, melyre más ta t z mktehze~en tett tapaszta- n _erve
a tassal nem voltak.

l
A Z 1 8 6 4-IK I R A B B I B I O T T ,
TERVEZETE A RABBIKÉPZO
__ S.J\_G
DAS
- ROL
ELAHORAT DER RABBINER - CO MMISSION
.

z

Hochlöbl. kön. StaUbalterei l
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Die gehorsamst Gefert.iglen b
. .
lau t h. Erlass vom 3. F eber L J. Z eehren Sic h l~iemit den
' . 60,6 .. ., von Ihnen aus-
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óearbeitcten Enhvurf zur Errichtung einer J3.abbinerschu~e
~amml dem ausfühdichcn Lelu·plane und em~m Ausweis
Austalt erforderhchen Kosten
u.. b er d'te zur E r halt un•'& díeser
•
ehrerbietigst zu unterbreden.
.
l . h d
Die geh. Gef sind üherzeu~t, d~ss s1e zug e1c . en
Israelden
1m'h Vaterlaude
emen
G e f u·'hl en alla~ 1- ,..<Sutóesinnten
...
.. d
'ó
H
A d- ck geben indem sie zuvor erst 1 rem e1,_,enen erze~~d~~nge folgú~td, ihr~n tiefempfundenen Dank ausspt:eh
f" den hochherz1gen Entschluss der hohen k Regiec en, ~r I 1 sti-tut ins Leben zu rufen, an dessen Zustanderung em I
·
- h
· h
d' b l
kon;;nen und erspriessliches Wirken SIC _ me t nu r Ie ~~.~n
H ff
óen für die Hehung und Entwtckelun~ der rehgws·~li~J~1;; Zustande der isr. Bevölkerung dteses Landes
1
~·u 1)er h aup t .knu"pfen • sondern dessen
baldiges
.. .
d Inslebentreten
Jb
l
· H. bl'cke auf die •'eóenwarhg unter erse en Jerrlm 111 1
e. "'
d
B d.. f ·
schende traurige Zerfahrenheit ein dnngen es
e ur mss
genannt werden muss.
Die Nothwendigkeit einer solc~en ~nst_a~~ lc~nn um so
weniger in Frage gestellt werden, a1s eme grundhehe und
und Schulwed auern de Reg·elung des israelítischen Cultus·· ·
C
ö
sens
und die Einführung einer zwec k masSigen
. u lt. us"emeinde-Ordnung nur dann mit si:herem ~rfolg wtrd unternommen werden können, wenn em Rabbmerstand geschaffen sein wird, der auf der Höhe seine.r Aufgabe .stehend,
vermöge seiner intellectuellen Bildung 1m Allgel?emen, sowic durch gründliche theologische und fachwJssensc~aft
liche Kenntnisse zu dem Anspmche auf das erforderhche
Anseher: bei der jüdischen Bevölkerung se.l.bst . voll berechli6t und zum Erfassen der weisen und v~terhch~n Intenti~nen der hohen Regierung und z_ur Ausfuhrung Il~rer Anordnungen sowie zum nothwendtgen V erkchr mrt deren
Ür6anen befahígt ist.
"' Von d em W ohlwollen und d em V ertraue': e! ner. ho- hen k Landesstelle ermuthigt und von der W1chbglcelt threr Aufgabe durchdrungen, haben. die gehorsams~ Gefertigten die Lösung derseiben nach 1hrem .besten \X:'tssen und
Gewissen unternommen, und erlauben s1ch nun Emer hochlöbl. k. StaUbalterei Rechenschaft zu geben von de~ Grundsatzen und Ansichten, welebe sie bei der Ausarbeitung des
vorliegenden Planes geleitet haben.
·
Das Studium der hiblischen und talmudiseben Wissenschaften, der eigentlichen Grundlage aller jüdisch-theo~ogi
schen Disciplin en, ist seinem W esen nach Quellenstudmm,
welches "ermöge der ihm innewohnenden, auf Entwicklung
aus positív gegebeneu Grundlagen beruhenden, dialectischen
Richtung durch Compendieu ':icht ersetzt werden kann und
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selbst bei den ersten Anfangen keine epítomaiische BehandJung zulassL
Dieses Studium erfordert daher einen sehr grossen
Zeitaufwand und eine vieljahrige Fortset:zung des Unterríchles, so class Derjenige, der sich ihm widmen soll, schon
ín früher Jugend in classeibe eíngeführt werden muss.
Eine F olge hiervon ist, class der, dem Rabbinerstande
sich widmende Jünglíng seineu Einb·itt in eine rabbinisebe
F achschule nicht bis zur Vollendung seiner klassischen und
Realstudien aufschíeben kann, sondern mit diesen letztern
zugleich auch die theoiogischen betreíben muss.
Dass aber Jünglioge ín dem unreifen Alter von 14 bis
19 Jahren zu diesem Zwecke gleichzeitig zweí verschiedene
Austallen (Gymnasium und Rabbinerschule) besuchen, wiire
hir dieselben nicht nur mit grossem Zeitveriuste verbunden, sondern auch für deren Siti.lichkeít höchst bedenklích,
da auf diese Weise keine der beiden Austalten ín der Lage
ware, den nothwendígen erziehenden Eínfluss auf dieselben
in geeignetem Masse auszuüben.
Ein derartiger, von verschiedenen Gesichtspunkten
ausgehender, verschiedene Richtungen und Zíele verfolgender Unterricht - abgesehen davon, class er, wegen der
mangeinden innern Einheil auch in didactischer Beziehung
nur zu lückenhaften Resultaten führen könnte - müsste
auch in so fern nachtbeiiig wirken, als dadurch die Schüler
an Einseitigkeit der Auffassung gewöhnt, ja sogar einem,
die Erkenntniss ebenso wic das Gewissen beírrenden Dualismus zwischen Gianben und Wissen entgegengeführt werden. Dieser kann abccr nur so vermieden werden, wenn die
Schüler zeilig und fortwahrend gewöhnt werden, die religiösen und aligemein wissenschaftlichen Disciplinen nach
ihrer innern Einheit und Zusammengehörigkeit aufzufassen.
Die gehorsamst Gefertigten sind daher der festen
Ueberzeugung, das die Rabbinerschule nur dann edolgreich wirken ünd das Vertrauen der ísraelitischen Bevölkerung nur so verdieneu und gewinnen kann, wenn sie
ihren Schülern wenigstens bis zur Reife für die höheren
F acultatsstudien den Besuch jeder anderen Lehranstalt enlbehrlich machen und volkorr;men ersetzen wird, d. h. wenn
wie es im vorliegenden Plan beantiagt wird, das Studium
der klassischen Sprachen und der Realien, wení6stens so. weít es ím Obergymnasium betricben wird, ín den Lehrkreis der Rabbinerschule eínbezogen wird.
.. Minder beden~lic~. sebeint. es, class die gereifleren
Schuler, nachdem s1e fur dre phllosophischen facullatsstudien gehörig varbereitet sind, ein b.e deutendes Mass theoloMagyar Zaidó Szemle,

2.
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giseber Kenntnisse an der Rabbinerschule erlangt und für
ihre Denkweise und Geislesrichtung eine fe sle Grundlage
gewonnen und zudem noch ferne.r umer der ~eitung. und
dem Einflusse der Anstalt -verbleiben, zur Erganzung 1hrer
altgemein wissenschaftlichen Ausbildung, sow:ett in deru
Ld1rplan dafür nicht gesorgt werden konnte, enlZelne hlerfi.ir geeignete Collegien an einet- andern Staats-Lehranslalt
besuchen.
Die stufenmassige Gligderung der Rabbinerschule ín
zwei Abtheilungen ergtbt sich theils aus den oben angeführten Umstanden, theils aus der Verschiedenheit des Lehrganges in der unteren und de~ oberen Sphare d~s ~heolo
gischen Studiums selbst, als eme nothwend~~e Emnchtung
zum zweckmassigen Betrieb des Lehrgeschaftes.
In Betreff des eigentl'ichen Lehrplanes glauben die g.
Gef. sich bei dieser Gelegenheil einer eiqgehenden Motivirung enthallen und auf die V ersicherung beschranken zu
dürfen, class sie bei der Ausarbeitung dessetben sowohl
den Anforderun6en der Wissenschaft selbst, als den berechtigten Ansp;üchen der jüdischen Gemeinden an ih.re
Rabbiner in allen Punkten gerecht zu werden aufs gewissenhafteste bestrebt waren. Die g. Gef. glauben ciaher die
Erwartung aussprechen zu dürfen, class in ~.ie~em Plane die
Anhanger beider, uuter den Juden gegenwar~Ig horvortretenden Richtungen, sowohl namlich Jene, d1e das Jude~l
thum nach seiner historisch gewordenen Gestaltung und m
sein en hergebrachten F onuen zu er halten wünschen, sowie
die Freunde des F ortschrittes auf religiösem Gebiete und
zeitgemasser Umgestaltung der Cultusformen, ihre voll~om
mene Befriedigung, die etwaigen wahren oder angebhchen
Besorgnisse und Einwendungen. einzelner Extremen und
Eiferer aber die gründlichste W1derlegung fmden werden.
Für die Bestimmung in Betreff der Anzahl und QuaIific/ilion der Lehrindividuen war der Umfang der edorderlichen Lehrzeít und dte Beschaffenheit des Lehrstoffes
massgebend.
.
Hinsiehtlich der ModalíUiten der Ansiellung haben ~te
g. Gef, da ihnen die bezüglichen Absichten .. der h. Regierun g nicht bekannt sind, sich clarauf beschrankt, blos fol6ende zwei Momente anzudeuten :
,.,
crstens, class die Directon•- und die theologischen
Lehrerslellcn im W ege der Berufung besetzt, und
Zweilens class bei der Besetzung der Lehrerstellen
díe Vorschla6~ jener aus lsraeliten bestebenden Körperschaft berücksichtigt werden mögen, welche mit der mittelbaren Beaufsichtigung und Leitung der Austalt betraut
sein wird.
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Das Motiv zu diesen beiden Arrtragen liegt in dem
Umslande, class die jüdisch.-theologische Wissenschaft bisher weder in der Literatur eine derartige Bearbeitung noch
in öffentlichen Schulen eine derarti~e Behandiung erfahren
hat, class man ihr Gesammtbereich, wie dies bei andern
· systemalisch geordneten Disciplinerr der Fali ist, in scharf
abgegrenzte Gebiete abtheilen und die verschiedenen Grade
der Erudition auf diesen Gebieten mit einern bestimmten
Massstabe messen könnte, so class sich die Capacitat eines
l"11annes, der in dieser Wissenschaft als Lehrer zu wirken
hatte, nicht nach Studienzeugnissen beurtheilt, überhaupt
auf dem Papier nicht formulirt, sondern nur nach persönlicher Kenntniss seiner wirklichen literariseben und pradischen Leistungen geschatzt werden kann, wozu aber wieder nur jüdische Theolagen und sonst geeignete Mii.nner ,
jüdischen Glaubens befii.higt sein können.
Hinsiehtlich der mittelbaren Leitung der Rabbinerschule (§ ... ) sind die g. Gef. von der V oraussetzung ausgegangen, class die h. Regierung selbst bei dem Geschafte
der Beaufsichtigung und Leitung des jüdischen Schulwesens schon oft, ja vielleicht allzuoft in der Lage war, den
Mangel eines auf genauer Detaílkenntniss beruhenden Referates in ihrem eigenen Schosse und ein er, durch F achkenntniss wie durch Unabhangigkeil von rel. Parteirichtung verlasslichen Information wahrzunemen. Dieser Mangel wird mit dem Zurückireten der ehrw. kathoL Geistlichkeil von der Inspection der jüd. Schulen noch fühlbarer
werden müssen, und nur durch die Creirun~ eines eigenen
Organes mit theils informirendem, theils vollziehendem und
in einzelnen minderwichtigen Angelegenheiten selbst anordnendem Wirkungskreise ersetzt werden l(önnen. Dieses Organ ware es, welche.~1 auch die mittelbare (obere) Lcitung
der Rabbinerschule anvertraut werden könnte und welches
die g. Gef. in dem vorliegenden Plane sich erlaubt haben,
mit dem Namerr eines "israeL Landesschulrathes" zu bezeichnen.
Ueber die Zusammensetzung dieses Organes, welches
wohl nicht in einer Einzelperson besteben wird, haben die
g. Gef. sich in ihrem Plane jedes .vorgreifenden Antra<les
entha! ten, er lauben sich jedoch, in der oraussetzung, d;ss
demselben auch die míttelbare Leitung der Rabbinerschule
anvertraut würde, bei dieser Gelegenheil zu bernerken class
dieses. Organ nur daon seÍI_Ier Auf!~abe entsprechen kÖnn te,
wenn 10 classeibe ncben emer angemessenen Zahl von intelligenten und Fachkenntniss besitzenden Mannern aus
dem Laienstande auch drei Rabbiner aufgenommen würden,
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die 'cunüge 1hn r fr t mm .L(keit und mnfasscnden th eo logi -

schen Fachgelcl· ·saml~c•L S<l 'ie d UJ ch .~r undhehe alh:emeinc
wi Sl.'nschdlliclu: B1 duu!1 und Gcdre<.:enhc:.it dcs Charaders
bei der L·r .. ehb, .:hen Be,•o!kerung in \nsehcu stehen und
das Vertrducn der h11ht>n Rc~icrun~ 'erdrenen.
ln dem \usv. etse til't'r l.itc Erhaltuugskosten smd die
g. Gcf. 'un der Ueber..eul!ung aus!legangcn, class dre A nsblt nur d.wn du·er Bestmtmung enisprechen líann, we nn
sie nút clem ganten l lass 'on Kraften ausgestattet und mit
ali den Be helfen 'crsehcn wird, die sie zur En t faltu ng ilu·er
diclaetiseben und disciplinaren Tlüitigkeit bedarf. Bet de11
Dm:-ctors- 11nd Lehrergebaiten, hir v.elche die analogen
Ver halliJJSSL' ahnlicher Ansiallen andere r Confessíonen, bei
welchen das Lehr~esclüift zumeist von Ordens- und anderen Geistlichen, das Aufsichts- und Leitungsgeschafl nicht
seilen von ho hen W ürdentragem besorgt wir d, nicht als
Massslab gelten können, müssen d te bekanntlicl1 grősseren
Bedürfnisse jüdischer Haushaltungen berücksichtigt werden.
Nichtsdestoweníger ist bei allen Poslen díeses A usweises
der bei der \ er:.Valtung öffenllicher Fonds nothwendig in
Anwendung kommende Gru 1dsaiz thunlichsler Sparsamkeil
eingebalten worden. Somít u. s w.

ENTWURF ZUR ERRICHTUNG EINER RABBINERSCHULE
FÜR DIE ISRAFLITEN IM KÖNIGRE!CHE UNGARN.

L Allgemeine Bestimmungen.
E i n r í c h t u n g u n d E r h a l t u n g.

§. Um dem Bedürfnisse nach ein er ~ns~alt zur. ~eran
bildung von tüchtigen, sowohl durch grundl1ches JUdischtheologisches Wíssen als durch allgememe,. gekh~·.te BI_l• dung 1hrem Berufe entsprechenden Rabbmern rur <;he
israelitischen Cultusgemeínden in Ungarn abzuhelfen, Wird
in einer geeigneten Stacit dieses Landes eine Rabbinerschule errichteL
.
.
§. Das herkömmliche· Recht jedes Gememde-Rabb~
ners eine Talmudschule (Jeschiba) zu halten und Rabbtnerbefiibigungszeugnisse (Hatara) zu ertheílen, wird hierdurch nicht berührt.
§. Die Rabbinsrschule wírd von den Mitteln des israelitischen Schulfondes emgerichtet und erhalten.
§. Der Unterricht an dieser Anstalt wird allen Schülern unentgeltlich ertheílt.

MTA KÖNYV TÁRA

B e s t i m m u n f! u n d U m f a n f!.
· §. Die Rabbínerschule hal die Be<;tímmnng. israeliti~chc .Tünglinge, die sich dem Rahbinerstande wídmen, Hir
ihren Beruf auszubilden und zu heHihigen.
§. Dieser Beslimmung gemass umfasst der Unterricht
in der Rabbinerschule :
a) das Studíum der jiid1schl'n Theologie mit allen in
deren Bereich gehörenden Dísciplinen ;
hl das zur Begriindun g eincr all~emeinen ·wis ~enscha ft
licliE'n Bildung nothw endige Studíum der klassischen Sprachen und Realíen. so weit dies in d1.'11 Lehrkn::1s des ObcrGymnasiums gehört.
·
§. Die Rabbinerschule hesteht
a) aus einer unteren Ahlheilungmitfii.nliiihri~em
Curse (Praparanden Curs) und
h) eíneroberen Alltheil un~ mit dreijahrigem Curse
(Candidaten-Curs).
§. Die Schüler der unteren Ahiheilung empfangen
ihren gesarnmten Unterricht in der Rabbinerschule ; die
Schiiler der oheren Abtbeilung (Candidaten) empfangen an
derseiben den Unterricht in sammtlichen theologischen Disciplinen und besuchen zur weiteren Erganzung ihrer sonsiiQen wissenschaftlichen B ildun~ die geeigneten Collegien an
einer höhern Staatslehranstalt.*)

II. Lehrplan.
A. Untere Abtheilwzg.
u n l e r r j c h t s g e g e n s t a n d e.
§. Die Unterrichtsgegensliinde der unteren Abtheilung
bilden zwei Gruppen, u. zw. :
a) die obiigaten Lehrgegenslande des OberGymnasiums mit EinschJuss der ungarischen Sprach e
und
b) die jüdisch-theologischen Lehrgegenstande. Zu
diesen gehören : .
l. Bibel-Uebersetzung und Exegese ;
2. Hebraische Grammalik ;
3. Talmud;
4. Geschichte der Juden
') ln der Conferenz wurde für den i.:tzten Pcts'u folgencic Fnssung
angenommen : "und ist es wünschcnswcrth, dass dieselben nach Vollcndung des C urs es zur weiteren Erganzung u. s. w."
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B e h a n d l u n g der L e h r g e g e n s t a n d e.

Gymnasial- Ge genstande.
§. Für den Unlerricht ín den Gymnasialfachern ist
das für öffentlíche O ber- Gynmasien vorgeschriebene, allgemeine Lehrzíel massgebend.
§. Hinsiehtlich der Vertheilung des gesammten Lehrstoffes auf die einzelneu Klassen ist mit Rücksicht auf die
geringere Anzahl wöchenllicher Lehrstunden, welche auf
diese Facher in der Rabbínerschule verwendet werden kann
und auf die fünfjiihrige Dauer des Curses, untcr genauer
Beobachtung des stufenmiissigen Lehrganges, in geeigneter
Weise vorzugehen.
§. Die didactische B~handlung der Lehrgegenstande
ist im Algemeinen dieseibe wie in den Gymnasien. Jedoch
ist nicht nur bei einzelneu Fachern, wie z. B. bei der Behandlung der Geschichte und Auswahl der Leetüre der
historiseben Classiker auf den besondern Zweck der Anstalt Rücksicht zu nehmen, sondern überhaupt eine, die
Beziehungen der theologischen Doctrinen zur aligemeinen
Wissenschaft zum Bewusstsein bringende und die Auffassung beider nach ihrem innern Zusammenhange förderende
Richtung einzuhalten.

Jüdisch-theologísche Lehrgegensta 'l. de.
Bibel-Uebersetzung und Exegese.
§. Der P e n t a t e u c h wird im Laufe des fünfjabri-.
gen Curses zweimal durchgenommen, und zwar das erstemal unter be.;onderer Beachtung des historíschen Theíles
mit dem Raschí-Commentar und den nöthígsten, sachlichen
und gem grammalischen Wissen der Scbüler angem~sse
nen sprachlichen Erliiuterungen ; das zweitemal unte:- besonderer Beachtung des dogmalísch-ethíschen und legislativen lnhaltes mit Rücksicht auf Targum Onkelos, Raschi
und stellenweise Aben-Esra und Raschbam und gelegenheítlicher Anführung der verschiedenen Erkliirungen anderer Commentatoren und Exegeteri und der neueren Ueberselzungen, ferner mit umfassendcren sachlichen und sprachlichen Erliiuterungen. - Ausserdern wird allwöchentlich
der laufende Wochenabschnítt (Sídra) cursorisch gelesen.
§. V on den P r o p h e t e n werden ím ersten und
zweiten Jahren die histurischen Bücher, im dritlen Jahre
J~saiah und ..die alteren unter den kleinen Propheten, ím
vJerle~ unJ ft~nften Jahre Jinneahu, Klagelíeder, Jechesl\eel
tllld llte übrigen kleinen Profelen gelesen.
.

§.Vou den Hagiographen werden tm zweilen
Jahre Ruth, Chronica und ein Theil der Psalmen, im drillen Jahre die Fortsetzung der Psalmen und Spri.iche Salomo's, im vierten Jahre Daniel, Esra. Nehemia und Esther
).!elcsen. Unter den Commentainren werden . durch<~ehends
Raschi. und Re.?ak berücl<sicbtigt Für den Umf;ng der
sprachbehen Erlauterungen und der Erldarung der histurischen u~d Io.calen Beziehungen ist der jeweilige Standpuukt
der Schuler m der Grammalik und in der Geschichte massgebend.
§ Im Hinften Jahre wird allgemeine Einleilun6 in die
h. Schrift vorgetragen.
·
,..,

Hebriiische Sprache.
.
§. Ziel des fünfjahrigen Curses : vollstandige KenntnJss der F ormenlehre, der Syntax und des prosaischen
Accent~ystems ~ f.ertigke~.t im Uebersetzen und Componiren klemer Autsatze erzahlenden und beschreibenden Inhaltes und einige Bekanntscbaft mit den nachbiblischen
Sprachform en.
§. In der Behandiung und Vertheilung des Lehrstoffes
auf die einzelnen ~.~hrgiinge ist unter sleter Einhaltung des,
dem Bau der hebrarschen Sprache angemessenen methodiscbcn .Lehrganges vorzugehen. ln den höheren Klassen werde~ dre Schi.iler durch öftere Exercitíen und stetige Hín~eJsung auf die eígenthü~líche~. Sprachforrneu und stylisb~.chen Wendungen der gleJchze!lJg vorgetragenen hiblischen
~ucher, so'":ie durch Lesei.ibungen in pr, saiseben und poeilschen Schnften aus der spanischen und itc'lienischen Schule
zy selbstandigem Gebrauche des Sprachschatzes und richLJger Anwendung der Regelo angeleitel.

Talmud.
Im. ersten und zweiten Jahre wird Tradal Baba Mezia
Abs.chm.lt L bis einschlíesslich 3. und Abschnitt 5. bis ein~
~chl1esshch. 8. mit Tossafot, Maharscha und Ascheri, und
tn den ~eile~en.dreí Jahren Tradat Kelubot \On Abschnilt
2 .. bis ~mschhsshch 9. ~nit denseiben Commentaloren und
Hmzufugung des Alfasr und dessen Commentatoreu
·getragen.
VOI

.. ... § ..Ne bs t dies er Ilauptlection werelen im Lau fe dcs
ftmfJahnge~ Curs~s die Tradate Pessachím Beza und Mak~
~?l. curson.~ch . Imi·. Raschi und Ascherí durcl 114enomrnen.
~mzeln~, fur dte Rlluallehre wicl1tíge Parthi
· . 1)
tm zwe!len d 'tt
d . b
een, wte z. >.
• n en un Sle enlem Abschníite in Pessachím
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und 'einige Matcrien in Beza werden auch in diesen Tractaten eingehend behandelL
§. Beim Vortrag des Talmuds, welcher nebst der h.
Schrift den Hauptgegensiand des Gesammtunterrích tes un d
die Grundlage Hir alle librigen theologischen Disciplinen
bildct, muss die, diesem Studiuru eigene, dialediseb e Lehrweise, ohne welche ein tieferes Eindringen in classeib e un möglich ist, durchgchends eingehallen, überali au f s lreng
Jogisebe Auffassung gedrungen und das selbstthatige Nachdenken der Schüler angeregt und fortwiihrend wach geba lten werden. Durch öflere Examiuatorien und Exercitien
sollen die Schüler zur Fertigkeil, sowohl im Reprod ucíren
des Gelernten als im AttHassen noch nicht vorgetragen er
Stücke durch eigene Praparatíon gele itet werdetL - In d en
hőheren Klassen haben die Schüler in der Regel für jede
Ledion sich wenigstens so weít vorzubereiten , class sie d en
Talmudtext mit Raschi und Tossafot genau durchlesen, u nd
die von letzteren citirten Siellen na chschlagen. .
§. Durch jed esmaliges Resumiren und ü bersich tliche
Zusammenstellung der R esultat e der Dis cussion über jede
abgehand elte Materie unler pracíser Bestimmun g d es Gegenstandes nach seinen Verzweigun \2en und Modificationen
und Gruppirung d er v P:rschiedenen Meinungen, sow ie durch
Anieitung der Schüler, di ese Operabonen selbst auszufiihren, soll allmahlig príncipielle Auffaussung und systematísches Studium überhaupt an geb ahnt werden.

G e s c h i c h t e d e r J u d e n.
§. Im ersten und zweiien Jahre : Von der Eroberun g
des h. Landes unter Josua bis zum babylonischen Exil (die
wichtigsten Ereiguisse und Personen, Reihenfolge nnd Regíerungszeít der Könige, Propheten u. s. w), verbunden mit
einern Umriss der Geographie des h. Landes (Granzen,
Umgebung, Eintheílung nach Stammgebieten u. s. w.]. -Im dritten Jahre : Von der Zeit des babylonischen Exils
bis zur Zerstörun g d es zweiten T em p els mít ausfiihrlicherer Behandiung der Makkabaerperiode und besonderer
Berücksichtigung der religíonsgeschichtlichen Momenle. lm vierten Jahre : Von d er Zerstörung des zweíten Terupels bis zum Abschlusse der Geonimperiode, ebenfalls mit
besondere r Beachtung des reli gionsgeschichtlichen Theiles.Im fünften Jahre: Uebersicht iiber die Geschichte der J uden bis auf unsere Zeit.
B. Obere Abtheilung.
(C andídalen-Curs.)

§. ln der oberen Abiheilung werden folgende Gegenstande gelehrt :
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1. Bibelexegese.
2. Hebriiisebe und aramaísch ~ Sprache.
3. Talmud.
4. Ri luall ehre (rituelle Paxis].
5. Midraschím.
6. Geschichte der Juden.
7. Reli gionsphílosophie und Ethik (nach jüdischen
. Quell en) .
8. EinJeitung ín Míschna und Talmud.
9. Padagogík und Katechetik.
10. Homiletik

Behandiung der Lehrgegenstiinde.
B i b e l e x e g e s e.
§. Der P e n t at e uch wírd au chin der ob ern Ahlltei lu ng míndes t<>n s einm al durchgenornm en, und zwar mil
slete r Rücksicht auf die Targuruírn (Jonathan , Jeruschaln 1i).
die Septuaginta und die Commentarc des Ab en-Esra und
Ramban. Dabeí werden die Hörer auch auf andere alt e re
und neuere Uebersetzungen, Commeniatore n und Exege len
hingewícsen und mít der eínschlagigen Literatur bel;annl
gemach t.
§. Von den P r o p h e t e n wird mindestens J e s a j a h
und von den Hagiographen der Psalter nochmals gelesen
und zwar mit Berücksichtígung der alteren Commentarc
und eingebender Erlauterung der historiseben und localen
Beziehungen unter Benützung der Resultate der neueren
Forschungen. Ferner werden aus den H a g í o g r a p h e n
Iíob, Kohelet und das hohe Lied, dann die wichtigen Bücher der A p o c r y p h e n mit besonderer Berücksichtigung
der Makkabaer-Bücher gelesen.
An das biblische Quellensludium schliesst sich : Ein-·
Jeitung in die einzelnen Bücher der h. Schrift.

Hebriiische und Aramiiische Sprache.
§. Erganzung der Lehre von den Acce nten. - Metrisches Accentensvstem. - Formeniebre der aramiií sche 11
Sprache. -:- _Die Targum.!~ in spracblícher Beziehung.
Charaktensbk des arama1schen und Verhaltnis:; zum hebraischen Idiom. - Geschichte d er hebraischen Soracl1 ~
und Sprachwissenschaft. Massorehm, W esen und F 0 ; m d er
Massora, einschliigige Literatur. - Punctatoren Alter und
Entwíckelung des Punctations- und Accenten'svstems. Grammatiker, . Pro.ben aus Chaiug', Menachem,' Dunascb,
Aben-Esra, K1mch1 u. s. w. - Neuere Systeme. _ Nach-
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hi bliselle Sprachmonumenlc, a ltes le Sli.ick e d er L ilurgie,
S prachc der Mischna, die arab isch- un ~ s pa ni sch - jiidis:~en
Dichter, scphardische und d e ulsch e P llllim. - . ~xe rc1llen
m Ucbersetzungen, Nach bildun gen und Composü10nen.

Talmud.
§. In dem dreijahri gen Ca ndid aten- Curse wírd vm·gctragcn:
Sta tarisch : Der T raclat G i t t i n ganz ; aus dem
T raclate C h u ll i n die Abschnilte 1., 2. , 3., 7. und 8., mit
den alteren Com menlatoren , Alfasi und dessen Commentato. en un ter b eson d er er Beachtung d es Maor und Milchamot. In d er Behandiun g ist di e dialectische Methode mit
Yorwiegend systemati sch er Richlung einzuhalten.
Bei ein zelnen, wichti geren Materien werden zuweilen
auch mehrere altere und neu ere Commentatoren (Ramban,
Raschba, Rit ba .. . . , Jam schel Schelomoh, Rosch Josef . . ... ) in den Kreis des Unlerrichtes gezagen und der
Gang der Erörterungen über den Gegensland in den Codices (Jad Hachasaka, Tur, Schuichan Aruch mit deren
Commentatoren) nach dessen Verzweigungen verfolgt. Im aligemeinen werden die Hörer auf die vorerwiihnten·
Comm entatcren hingewiesen und zum Verstiindniss und zur
Benützung derseiben angeJeitet und durch öftere Examinatorien angehalten.
§. Cursorisch : T ractat Berachot; einige Abschnitte
aus Tradat Sabbat; Tradat Megillah, der 2 und 3. Abschnitl im Tradate Kidduschin . Es versteht sich, dass einzelne, wichtigere Parthieen auch in diesen Traelaten eingebender zu behandein sind.
Zur Pörderung der principiellen Auffassungsweise und
Unlerstützung des systemalischen Talmudstudiums überhaupt sollen die Hörer fortwiihrend zum fleissigen Studiuru
des Maimuni (sowohl dessen Jad Hachasaka als MischnaCommentar und Einleitungen) angehalten und dessen Sefer
Hamizvot rnit den kritischen Bernerlmngen des Ramban
zum Gegensland eíner Reihe von Vartriigen gemacht werden.

R i t u a l l e h r e.
§. Turírn und Schuichari Aruch, und zwar:
O r a c h C h a i i m : ·Die wichtigsten Capitel in Hílchot Sabbat, Pesach und Jom Tob, quellenmiissíg, rnit Magen A?.;aham, slellenweiser BPrücl(sichti~ung des Ture Sahab
und Jungerer Casuísten, und Benützung des Macbazil
HasebekeL
J o r e D e a : Cap. l bis 122. rnit gründlichem Ein-
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geben auf d ie Quellen, Ture Sahab und Sífte Kohen und
s tellenweiser B erüclcsichtigung jüngerer, für die rítuelle
P raxis w ichtiger Casuisten, dann Cap. 183- 202
E b e n H a es e r : Von Cap. 1. bis' einschliesslich 17.,
dann von Cap. 119. bis 176. mit Bet Schemuel. Bei den
wich ligeren Materien muss auf die lalrimdischen Quell en
gri.indli ch ei ngegangen werden, bei anderen mit blosser Beschrankung auf die Citate des Bet Josef.
Nebstdem wírd das Studium des Schuichan Aruch,
Orach Chajim von Cap. 8. bis 149., 416. bis 428. und 530.
und 697. dem Privatfleisse der Höher empfohlen und ist
von denseiben zu verlangen, dass sie zu Ende des Curses
den für die rítuelle Praxis wichtígsten Theil davon dem
wesentlichen Inhalte nach inne haben.
An Hilchot Rosch Chodesch knüpft sich ein Cyclus
von einigen Vortrii~en über das jüdische Kalenderwesen
mit systemaliseber Darstellung desseiben auf mathemati:;;chastronomíscher Grundlage und Verweisung auf die einschlagige Literatur.
Zur Unterstützung und Ergiinzung des rítuellen Stud.iums werden die Hörer bei eínzelnen Materien zum Nachlesen der wichtigsten, in den Codices cilirten und sonstigen einschlagígen Responsen angewicsen und mit diesem
Literaturzweige überhaupt bekannt gemacht.
M i d r as c h im.

§. EinJeitung in die Midrasch-Literatur . ..L Ueber das
Wes en der Agad.a überhaupt; agadisebe Auslegungsweiseu. - Religiöse u~1d ethische Grundanschauung; Auffassung der weltgescluchtlichen Bedeutung und Mission des
Judent_hum;. --:- Aelt~ste Agada, Targumim, Mechilta, T orat
Kohan1m, l es1kta, S1fre, Midrasch-Sammlunöen nach Verschiedenhei.t de Alters, Characters, der Vo;stellnngs- und
Vorh;a&sweis e, Sprache LL s. w., mít Zugrundelegung vo 11
Zunz s "Gottesdienstl. Vorlriige ff" und B enülzung der
F orschunge n von Rappaport und Anderen. - ProLen aus
d e_u Midrasch-Werken. - Anieitung zur Benüb.un•> d er
,...
M1draschim in der Homiletik

G e s c h i c h t e d e r J u d e n.
§. V~n der Eínwanderun g in d as h. Land bis auf
unsere Z~1l n!Ít ausführlich erer B ehandiung des reli <>iom geschi.cht!I ch en Th ~ il es un~ in d en spiileren Perioden~ auc h
d; r L ile ralur~ eschJchte, m1t slet er Hinweisung auf die itidischen und fremden Quellen und Hilfsbi.icber und Beach-
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tung der neueren Forschungen und der neuesten Geschichlswerke.

ReliRionsphilosophíe und Ethik.
§. Theoret-ische Vorlriige mit theilweise r Zugrundeletlung und Benützung der Werke von R. Saadja G., R.
.Jehuda Hallevi. Majmuni.
Svsiemalísche Darstellung der
israelifiseben Glanhens- und Pflichlenlehre . Jüdisch-dogmatische und elhisebe Lilerahu und Proben aus den vorziíglicheren Werken .
Einleilun.~

in Mischna und Talmud.

§. Svslematische Vortriige : Schriflliche und mündliche Lehr<' - Midrasch und Halacha, halachisebe Exegese,
hermeneutische Regein
l\"osaische und rabhínisebe Gesetze. Codification nnd Texlírung d es nicht geschriehenen
Gesetzes. - Erste Fixin1ng der traditionellen Lehre durch
di e Schrift. - Aelteste Halacha-Sammlungen. - Mischna,
Anordnun!!, Methode, Darstellung. Redaction, Recension.Andere Sammlungen, Borajtot. Tosifta u. s. w. - Die
lViisebna als Gesetzquelle und Dodrin. Ausl egung. Anwendung. Schuldiscussionen. - Talmud, habvlonisch e r und
oalastínensíscher Talmud, AnordnmHi, Methode, Darstellunt?sweise. Snrache. Redacti on, spatere Amplífícatíonen,
gegenwarlige Recension. Textluiflc, Correclionen u. s. w.,
mit Benützun g alterer Hülfsquellen (lgeret R. Scherira, Halachot <~edolot. Aruch, Seder Tanaim veamoraim u. s. w .)
und spaterer Sammelwerke und Handbücher und Beachtung der neueren Forschungen auf diesem Gebíete.
Piida~o~ik

und Katechetik.

§. AllgemeÍ11e Theorie : Pradisebe Regeln. Umfang und
Behandiung des Religíons-Unterrichtes ín der jüdischen
Volksschule. - Katechisationsbeíspiele und Aufgaben zur
katechetíschen Entwíckelung einzelner Satze der Relígíonsund Sitte'llehre.

H om i l e t ik.
§. Allgemeine Grundsatze und Theorie. - Geschichte
der jiidischen Kanzelrede.
Aeltere Literatur.
Wesen
und nolhwendíge Eígenschaften der jüdi:;;chen Predigl. Die Benützunl! der talmudisciten und midraschischen Agada
ín der Predígt. - Praclisebe Anieitung und Uebungsaufgaben zum Ausfi.ihren von Predil!Lsl<izzen, zum Auffinden
passender Texte zu gegebenen Thematen und zu selbst-
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sliindiger Medilat~on und Dísposition..
Ausse~dem sol_len
die rcifen:.n Cand1dalen zur Ueb ung 1m Vortra_ge an Sab baten und Festen in geeigneler Abwechselung m der S ynagoge der Anslalt predigen.

Methode. A.ussernrdentliche

Vortrii~e.

§. Die in diesern Lehrplane gegebeneu Andeulungen
über die Behandiung der einzelnen Lehrgegenslande haben
nur den Zweck Umfang, Richlung und Ziel des Unterrichtes im AllgemeÍ~1en zu bezeichnen. Es bleibt daher jedem
Lehrer unöenommen, beim V ort ra~\ der hebraischen Grammalik und der Geschichte, so wi e bei den sub B. 6 - l O
aufgef iihrten Disciplinen im Einverslandniss mit dem Direetor diejenige Anordnung des Lelnsoffes und Methode zu
befolgen, die seiner Erfahrung nach ihm du~ zweckmassigste
sebeint und die seiner Auffassung des Gegenslandes und
der ihm eigenen Vortragsw~ise am besten entsprichl.
§. Ebenso ist es nicht nur zuli:i.ssig, sondern auch L.U
wünschen, class in der oberen Abtheílung ausser den, im
Lehrplan ausdrücklich angegebenen obiigalen Vorlesungen,
i.iber einzelne wichtigere, -zum Gebiele der bezeiclmeten
Disciplinen gehörige oder m1t denseiben verwandte, specielle Materien selbststandige Vorlrage, oder auch Extraordinaria und Privatissima für die gereifteren Hörer ~ehalten
werd en.
§. Für die Theilnahme an ausserordentlíchen Vorlragen darf von den Hörern keine besondere Bezahlun~ m
Anspruch genommen werde11.
§. J2de beabsichtigle Abweichung \ ' On dem Lehrplane,
soweil eine solche überhaupt zulassig ist, muss vorerst in
der Lehrercor:.ferenz besprochen und besebiossen und der
höheren Leilung der Rabbinerschule zur Kenntníss gebracht
werd en.
§. Die naheren Bestimmungen híerüber wird die Inslruclion fi.ir den Lehrkörper enlhallen.

Geist und Richtung der Lehrthiitigkeit.
§. Sowie es in der Aufgabe der Rabbinerschule lie6t

qen .. Geist wissenschafllícher Forschung nicht n ur bei ihr:~
S~lm!crn a~zuregen und zu pflegen, sondern miltelbar durch
d1e Ergcb111sse 1hres Wn·kens auch m weit-ren Kreisen LU
beleben und zu fördern, so darf andererseits weder ín d~ .
Bel_Iandlung der bezeichneten Disciplinen noch in den et~
watgen, a~sserordentlichen Vorlesungen, überhaupt in keinem lhe1le des Unterrichtes der Boden d
·t·
h' t · h
J d .
es post IVen
JS onsc en
u enthums verlassen werden. Der Lehrkör~
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per muss vielmehr, eingedenh seiner schweren Verantwodlichkeii. yor Gott , auf's eifrigsle bestrebt sein, die ihm an' ertrauten Jünglinge Yor jeder, mít deru ' heiligen Ernst der
Wissenschaft um·ertraglichen Leichtfertigkeit im Urtheile,
sowie ,·or jeder Zweifelsucht und Verirrung zu bewahren.
Er muss bei seinem Lehrgeschafte clarauf bedacht und
fortwiihrend bestrebt sein, den Geist seiner Schüler Hír
die Erkenntniss der ewig en und unveranderlichen W ahrheiten der israelitiseben Religion zu erschlíessen, in ihnen
die Ueberzeugung Yon deru göttlichen Ursprunge der geo ffenbarten und überlieferten Lebren des Judenthums zu begründen und zu befestigen und ~ie Pietiit f~r seine Trager
und Verklinder in ihrem Gemuthe zu nahren und zu
kraftigen.
L e h r b r ü c h e r.

§. Die Wahl der Lehrbrücher f~r die Gym~asíalge
<~enstande hat unter Beobachtung der 1m Orgamsatwnsplan
für die Gymnasien hierüber enthaltenen Varschriften zu
geschehen.
.
..
.
.
§. Für die theolog1schen Gegenstande , sowe1t es mcht
eben Quellenstudien sind und zu deren Beho:ndl~ng L e~r
bi.icher in den Handen der Schüler erforderhch smd, ble1bt
es dem Lehrkörper überlassen, die geeigneten -~ehrbücber
zu bestimmen. Bei dem sub ·B. 5- 10 aufgefuh_rten Ge~
genstanden steht es dem betreffenden Leh~er fre1, sich bei
seinen Vortragen eines Handbucbes zu bedienen, oder nach
selbst vedassten Heften vorzutragen.

Unterrichtssprache.
§. Als Unterrichtssprache i~t bei den. Quellenstud~en
die deutsche, bei den übrígen Facbern theils d1e d~utsche;
theils die ungarische Sprache anzuwenden, und w1rd beJ
Besetzung der Lehrerstellen hierauf Rücksicht zu nehmen
sein. §. Sobald die Mehrzahl der Schüle_r dafür :.eif i~t,
muss mindestestens ein Theil der Gymnas1algegenstande lll
ungarischer Sprache vargetrag en_ werden..
.
§. Damit aber die Schüler ]e eber diese _Reife erlangen, soll der ungarischen Sprache als. ordenthchem Lehrgegenstande in den unteren Klassen eme besondere Pflege
gewidmet werden.

Bibliothek.
§. Nebst den sonstigen nolhwendigen Lehrmitteln wird
hir die Rabbinerschule aus den Mitteln des israelihschen
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Schulfondes eine eigene, den Bedürfnissen der Anstalt
enlsprechende Bibliothek eingerichtet und zeit-weise durch
Anschaffung neu erscheínender oder alterer Werke je
nachdem sich ein Bedürfniss dafür herausstellt in angemessener W eise erweítert.
§. Die Vorschlage zur Erganzung und Erweiterung
der Bibliothek und der sansligen Lehrmiltel werden alijahrlich vom Director rnit Rücksicht auf die Grösse des, für
diesen Zweck systemisirten jahrlichen Beitrages ausgearbeitet und der höheren Schulleitung vorgelegt.
§. In die Bibliothek der Rabbinerschule werden auch
solche, in dieseibe passeude Bi.icher aufgenommen, welche
ihr von Einzelneu oder von Körperschaften geschenkt ·w erden. U e ')er diese Bücher w írd ausser d em Haupt'kataloge
ein besonderer Katalog geführt, in welchem die Namen der
Spender aufgezeichnet werden.
§. Die Aufsieht über die Bibliothek sowie üb ~ r die
sonstigen Lehrmittel führt der Director; jedoch kann er mit
der unmittelbaren Beaufsichtigung und Verwallung einen
Lehrer unter eigener Verantwortung betrauen.
§. Ueber die, bei Benützung der Bibliothek von Seite
der Lehrer, Schüler und anderer Persorren zu beobachtende Vorsicht wird die Instruction die geeigneten Bestimmungen enthalten.

III. Der Lehrkörper.
§. Der Lehrkörper der Rabbmerschule besteht aus

einern D i r e c t o r, der si ch zugleich an dem theo!oois ben
Unterrich te betheiligt, v i er L e h r e r n mit der Befahigung und Bestimmung hir den Unterj'icht in den Gnnnasialgegenstiinden und vier Lehrern mit der Befiihigunö und
Bestimmung für den Unterricht in den theologischen Fachern.
§. Mindestens zwei der hir den Unterrícht in den
Gymnasialgegenstiinden bestimmten Lehrer müssen die Bef~~igung besitzen, den Unterricht in der Bibel, in der hehraJseben Sprache und in der· jüdischen Geschichte in den
unteren ~lassen des Priiparanden-Curses :~:u übernehmen.
§. Dre .. VerthC!lung ~es _l.Jnterrichtes auf diese Lehrer
hat nach F achern nu t Rucksrcht auf die specielle Befahig~ug der einzelneu Lehrer un~ zwar so zu geschehen, class
die verwandteu, emander erganzenden oder unterstützenden Lehrge~enstande jeder ei_n~elnen Klasse wo möglich in
der Hand Emes Lehrers veremrgt werden .
. §. Es verstehl sich, class den hir die Gymnasialfiicher
bestJmmten !--ehrern auch ei~zelne theologische, und ebenso
den theologrschen Lehrern emzelne Gymnasialgegenstiinde
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zu~ewiesen werden konnen, wenn sie die hinreichende Be-
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Hihiöunó dafür besitzen.
"'§. "'F ern er so ll bei der Vertheilung des Un lenichtes
eine billige Verlúiltníssmassigkeit in der Belastung der einzelneu Lelu-er b~obachtet werden. Als Masstab hiefür ha t
zu gellen, class der Director wöchenllich 12-16 und jeder
Lehr<!r mindestens 20 Lehrstunden geben muss, höchs tens
aber zu 26 wochentlichen Lehrstunden angehallen we rde n
d a d.
Qualification. Anstellung.

§. Die Ernennung des Diredors und der Lehrer erfolgt
a uf Grundlage d er Allerhöchsten Entschliessung Sr. Majestat.
§. Die weiteren Bestimmungen über die Concursausschreíbun iJ , Einb ;·í.ngung und Begutachtung der Competenzges uche und die sonstígen Modalítaten, sowíe über die
Directors- und Lehrergehalte, Pensionirung und Enilassung
werden spiiter erfolgen.

§. Als Director und Leh rer an der R abbinerschule
dürfen nur M ann er von bewahr tem religiös-sittlichem C haracter angestellt w erd en.
§. Der Uirector muss ein Mann von umfassend er wissenschaftlicher B1Jdung und gründli cher theologischer G elehrsamkeit und zur Beaufsichtigung und Leitung des gesammten Unterrichtes befahigt sein. Bei der ersten Besetzung d er Directorstelle k ann dem Director die Ke nnt niss
der ungarischen Sprache erlassen werden, wenn er sich
verpflichtet, sich dieselbe binnen fünf Jahren eigen zu
machen.
§. Die für den Unterricht in den Gymnasia!fachern
beslimmten Lehrer müssen neben angemessener Kenntniss
der hebralschen Sprache, die für Gymnasiallehrer vorge schriebene Qualification besitzen.
§_ Die ±ür den Unterricht ín den theologíschen Gegenstancien bestimmten Lehrer müssen neben gründlícher talmudíscher Gelehrsamkeit und der erfordeilichen F achkenntnísse, auch eine entsprechende aligemein wissenschaftlíche
Bildung besitzen.
§. Die Besetzung d'er Directorstelle geschieht im W ege
der berufung ; die Lehrerstellen werden ím Concurswege
besetzt.
§. Die erste Besetzung der Lehrerstellen für die theologischen Facher, ebenso wíe die Wiederbesetzung derselben, wenn eine solebe wahrend der ersten zehn Jahre
nach .Eröffnung der Anstalt nothwendig werden sollte, wird
im Wege der tierufung geschehen.
§. Sowohl für die durch Berufung, als für die ím
Concurswege zu beseizenden Stellen hat der ísraelítische
Landesschulrath (§ ...) jedesmal die geeignetesten Manner
in Vorschlag zu bringen, und werden elessen Vorschlage,
sofern nicht ein besonderes Hinderniss im Wege steht, jedesmal berücksichtigt werd en. F alls dieses nicht geschehen
sollte, wird derselbe zur Unterbreitunf: neuer Vorschlage
aufgefordert werden.

IV. Die Schüler.
A u f n a hm e.

§. Zur Aufnahme in die Rabbinerschule als ordentli- ,
cher Schüler ist erforderlicll :
a) class der Aufzunehmende das 14. Lebensjahr vollendet hat;
b) class er sich durch das Zeugniss eines Rabbiners
über sein religiős-sitt!iches Wohlverhalten ausweiset ·
c) class er die zur erfolgreichen T eílnahme ~n' elem
U nterricht nőthig en Votkentnisse besitzt.
§. An Vorkenntníssen wird für die Aufnahme in die
erste Klasse der unteren Abiheilung erfordert :
a) Reife zum Einhitt in die erste .Kiasse des Obergyl!:nasíums, worüber der Aufzunehmende, falls er nicht
d~s _Zeugniss eines Gymnasiums beíbringt, sich durch eine
mrt 1hm vorzunehmende Prüfung auszuweisen hat.
b) F ertigkeit im U ebersetzen des Pentateuch und der
historiseben Bücher der Bibel und im Auffassen des Talmud- Textes mit dem Raschi-Commentar und den leichteren
~tellen der Tossafot, worüber der Aufzunehmende sich in
Jed em F alle ein er Prüfung durch den Director und den betreffenden Lehrer unterziehen rnuss.
..
§. Zur Aufnahme in eine höhere Klasse wird die Reife
fur d1e betreffend~. _O ber- Gymnasialkla~se und das entspreche?de Mass hebralschen und talmud1schen Wissens erforaert.
§. In die Rabbinerschule können so viele Schüler aufg~nommen ~erden als der Raum gestattet. Sollte jedocJ1
d1e Besor~mss wegen Man~els an Raum eine Beschriinkung
nothwend1g . m~chen, so smd Landeseingeborene óegen
F remde vorzuz1ehen.
"'
§.
Lehramts-Candidaten,
weleb
e
ihre
Ken
t
·
H b --· h
·
n msse ·1111
e ratsc en oder m sonshgen Re1igíbr.sfachern zu erweít.~rn und den Un~:rricht in ei?em oder einigen der theologieschen Gegenstande zu gemessen wünschen k"
1
ausserordentliche Schüler aufgenommen we d ' onnen as
r en.
Magyar Zai<;ló Szemle
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§ Bei der Aufnahme ausserordenllicher Schüler hat
der L hrki>rper clarauf zu sehen, dass d!eseiben hinsichlheh 1hres n~liglös-sittlichen Verhaltens d1e vollko~mne nste
Beruhlgunt: geben und nicht durcb ihre anderwelhf!en Bezienungen u~d 1hre Ausnahmsstellung mnerh~lb. d~r J\nstalt
der Handhabung und Aufrechthaltung der DJsc1plm hmderlich werden.
Dis c z p l i n.
In der Bestimmung der · Rabbinerschule zur Heranvon }.!Hinnem. denen einst die heiligsten ln~e~esse n
ganzer Gesammtheiten anved1a~t w~rden sollen, he;;t -~u
gleich die Bedi.tgung, dass s1e s1~h mchl clarauf besch!a~
ke1 darf. ihre Schüler n1it den fur 1hren Beruf . erforderlt_chen .K. e n n t n i s s e n auszurüsten . Ein .W.~_senth~her Theii
ihrer Aufgabe besteht darin, auf d1e r~!lgl~s-slitl.lche Charakterbildung der ihr anvertraut en Junghnge m_ soleher
Weise einzuw1rken und in, denselben solc_he G~smnung~n
zu entwJclieln und zu begründen, class s1e gee1gnet sem
sollen einst als würdige Vertreler des Glaubens, als Vorbilder' echt israelibseher F römmigkeit an der Erleuchtung
und V ered lung ihrer GemE;inden zu arbei ten. .
.
Der UnterriCht ist allerdings schon an s1ch g~etgn_et,
die Schüler einerseits durch die Menge und M<lnmgfalbgkeil der óeÍs ligen Be'schaftigung, die er vermöge seines
Umfanges" und der Verschíedenartigkeit seiner Übjecte ihnen bietd, g egen manche schadliche und ..führ 1hren s~_tt
lichen Zustand und Entwickelungsgang gefahrbche Emflusse zu schützen, andererseits durch d.:n anregenden . und
veredeinden Inhalt der meisten Lehrgegenstande, éhe er
umfasst einen woh 'thatigen Einfluss auf die Geistes- und
Gemüthsríchlung der Schüler zu üben. Es wird d her eine
Hauptaufgabe des Lehrkörpers sein, den Unterricht auch
nach dieser Ríchtung hin möglichst fruchtbar zu machen:
Doch kann dies allein nicht genügen, und bedarf lile
Le lu thiitigkeit schon zur Sicherung ihrer didadiseben Erfolge der Unterstützung durch eine zweckmassig eingerichtele und kraftig gehandhabte Schuldisciplin, so kann sie
diese für· íhre padagogische T endenz um so weniger entbehren.
Der anzustellende Lehrkörper wird daher noch vor
Eröffnung des Unterrichles eine auiführliche, sammtliche
für Schulen díeses Ranges nöthige Disciplinar-Bestimmungen umfassende und ciabei dem speciellen Character der
Austalt und den őrtlichen V er haltnissen entsprechende
S c h u l o r d n u n g ausarbeiten und zur Genehmigung vorlegen.
blldun~
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lm Hínblick auf jene Kreise der israelítischen Bevölkerung, aus denen die Schüler dec Rabbinerschule voraussichtlich der grossen Mehrzahl nach hervorgehen werden,
muss man erwarten, class dieselben wahrend ihrer Studienzeit nicht nur der elterlichen Leitung und Erzíehung entrückt sein, sondern zumeist auch der hauslichen Aufsieht
entbehren werden, da nur die Allerwenígsten von ilmen
solchen Eitern angehőren werden, die in der Lage sind,
ihre in der Fremde studierenden Söhne bei ansiandigen
Famílíen zur Pflege und Aufsieht nnterzubringen. Es wird
ciaher bei der F eststellung der Disciplin bezü2lich des Verhaltens der Schüler ausserhalb der Anslalt auf diesen Umstand besonders Rücksicht zu nehmen sein.
§. Die Einrichtung eines eigenen Betsaales (Synagoge)
im Gebaude der Rabbinerschule, in welchem nebst dem
ordenilichen (taglichen, Sabbat- und Fest-) Gottesdiens te,
die vorkommenden ausserordevtlichen gottesdienstlichen
F eierlichkeiten und Andachhübungen, Exhorten, homiletische Uebún~svortrage der Candidaten u. s. w. abgehalten
werden, ist ein wesentliches Bedürfniss der Anstalt. Die
Schulordnung wird auch hierüber erschöpfende Bestimmungen enihalten müssen.
§. Die Disciplin ausserhalb der Schule soll auch auf
das aussere Verhalten und Erscheinen der Schi.i.ler, Reinlichkeit, Wohlanstandigkeit in Kleidung und Haltung u. s. w.
Bezug nehmen. Jedoch ist· hierbei jede Kleinlichkeit sowíe
uniformirender Zwang zu vermeioen.
§. Bei sammtlichen Ueberwachungs- und Correctívmassregeln wird der Unterschied des Alters und der moralischen Selbststandigkeit zwischen den Schütern der unteren und denen der oberen Klassen zu berücksíchtigen sein.

P r ü fu n g e n.
§. Die Verselzung aus einer unteren in die na<;;hst
höhere Klasse kann nur am Eeginne des Schulja11.res stattfinden.
§. Gegen Ende jedes Schuljahres wird in jeder Klasse
der unteren Abtheilung eine theils mündliche, theils schriftliche V ersetzungsprüfung gehalten.
§. Das zum Aufsteigen ein'?s Schülers aus eíner unlern in die nachst höhere Klasse erforderliche Mass der
Reife in jedern einzelneu Lehrgegenstande ergiebt sich im
Aligemeinen aus dem Lehrplan.
§. Bei der Prüfung aus d em T almu d wir d gefordert,
dass die Schüler aus den statarisch behandellen Abschnitten die allerwichtigsten, bei der Lection schon als solebe
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hczei.;lmelen Stiickc dem Haup lmbaltc nach, in den höhcren Ktasse n auch mit den Scholicn uno di"ergtrenden Meinungcn der Commentatorcn aus dem Gedachlnisse und
andere, ~)ci der Prtifung zu hezeichnende Stücke aus' dem
Buche 1111~ Ferb\ikl'ít U!ld Leichlígkeit zu reproduciren im
Standc ::.eicn und emen cnbprechendcn Fortschrill im Auffasscn noch nicht Yorgelragener SUieke erlanól haben.
§. pic Ents cheidung ü ber die V P.rsetz~~g geschieht
durch d1e Lehrerconferenz, nach dem combínirten Urtheile
der eiuzelnen in der betreffenden Klasse beschiiftigten Lehrer, und ist hierbei mít unbecíngter Strenge vorzugehen.
§. Die zum Aufsleigen in die höhere Klasse unfiihíc5
befundenen Schüler bleiben das folgende Jahr in ihre~
bisherigen Klassen.
§. Ein Schüler, der nach zweijiihrigem Verbieiben ín
einer Klasse die Reife zum Aufsleigen in die höhere Klasse
aus eigener Schuld nicht erlangt hat, wird aus der Anstalt
entlassen.
§. lm Uebrígen haben ín díeser Beziehung die Gepflogenheiten anderer Mtttelschulen, selbstverstiindlích mít den
aus der eigenthümlichen Beschaffenheit der Anstalt sích als
nothwendig ergebenden Modifícationen auch an der Rabbinerschute zu gelten.
§. Bei der fünflen Klasse der untern Abth~ílung
wo es sic h nicht mehr um d as Vorr~cken der Schüler in
eine zwar höhere, aber d~n Unterricht in denseiben Disciphneu und in derseiben Weise fortselzende Klasse, sondern
um deren Einlrítt ín eine sowohl dem Inhalte als der Me. thode nach neue wissenschaftlíche Sphiire handeit - hat
die Prüfung mcht wie bei den früheren Klassen den Zweek,
die Leístungen der Schüler wiihrend des eben abgelaufenen Jahres zu constatiren. Es soll vielmehr durch die Prüfung errnitlelt werden, ob die Schüler und welche unter
1hnen jenen Grad allgemeíner Reife erlangt haben, den sie
b;:;silzen müssen, um derr. Lelugang ín der oberen Abtheilun~ mit dem gewünschten Nulzen folgen zu können. Die Versetzungsprüfung dieser Klasse darf sích daher nicht
bios auf den Lehrinhalt des Jelzten Jahres beschranken,
sondern muss das Gesammtresultat des ganzen fünfjiihrí\_\en Unlerrichles be1 jedem eínzelnen Schü)er zu erkennen
und zu bestímmen suchen.
§, Bei der Beurtneilung der Resuilale dieser Prüfnng
haben hínsiehtlich der Gy mnasialgcgenstiinde ím All~emeí
nen d1e für die ]\1aluritatspriifungen der Ober-Gymnasien
bestebenden Vorsc riften als Massstab zu gelten.
§. Hinsiehtlieb der theologíschen Gegenstiinde wird
gefordert : das der Schüler jede ihm vorgelesene Stelle im
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Penlaleuch nach dem inhaltlichen Zusanunenhange unler
An•5a be der abweichenden Meinum(en der Comment<:~loren
grií;;dlích zu erkliiren, in den ülmgen gelesencn ~üchern
die schwierigern Steilen richtig iiberselzen, sptachhch und
sachlich zu erldaren, und in den noch nicht geleseneu Hiichcru nünder schwíerige Steilen mii Hilfe des Raschi oder
eínes andern Commentars zu iíberselzen im Slande sei.
In der hebriiiseben Spt·ache : vollstandig(' Kennlniss
der Wor~lehr.e ~nd der wichtí~s~en sy~lacliscben .. Regeln,
u u d F erbgke!l m der Compos!lwn klemer A ulsalze beschreibenden oder erzahlenden Inhalles üher Themala des
eigenen Gedanken- und Anschauungskreises.
Im Talmud: Bekanntscbaft mit den wichli!1eren, in
den slalarisch behandellen Traelalen vorlwrnm~:ndcn Thesen sammt deren niiheren Consequenzen und baufigeren
Anwendungsfiillen und die F erligkeit, eine, ven11öge ih res
principielleu Inhalles und der darín vorkommenden Conlmversen schwierigere Discussion des Talmuds samrot den
Commenlatoren ín einem noch nicht gelesene·1 Tradate
nach mehrstündiger Praparalion richtig aufzufasscn und
vorzutragen.
§. Um das Interesse des israeliliseben Publikums für
di<:. Leislungen der Rabbinerschule anzuregen und wach
zu hullen und den in íhr herrsebenden Geist je öfter in die
Erscheinung treten zu lassen, soll am Schlusse jedes Schuljahres ín jeder KlassP der untern Abtheilung ausser der
Versetzuugsprüfung eine ö f f e u t l i c h e P r ü f u n g abgehalten werden .
§. lu der Candidiilen-Ablheilung werden keine jahrlieben Prüfungen geballen ; iedoch soll den Candidalen
Gelegenheil gegeben W!Crden, bei den alijahrlichen ö ff e n ll í c h e n Prüfun!4en durch V ortrag S(:'lhslslandi<ler
wíssenschaftlicher Arbeilen Liber selbsl~ewahlle oder ;uf~
gegehene Themata ihre Forlsc .,rille und Fiihigkeilen zu
bekunden.
§. Am Schlusse des Candidalencurses hal jeder Abit~ríent ein theils schrifllicbe,; theils mündliches s t r c n g es
E x am e n zu bestehen.
§. Das sc h r if t l i c h c E x am e n bestehl in folgenden Clausurarbei ten:
a) B e a n t w o r t un g v o n ~r e i c as u is l is c h e n
Fr a g_ e n. Die Frallen smd ~us dre1 verschiedenen Gebiden
der Rlluallehre uud so zu wahlen, class det Examinaud darin
G~leg~nheíl und Anla~s find'-!, genaue Bekannlschafl und
gt undlieb es Vers~a,;dntss der Quellen, ri ch lige Auffassung
und ~e~andiheiL 111 der Anwelldung der Principien auf
SpeziaHalle an den Tag zu le/len. - Die Anlwodcu müs-
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sen in (rahbimschl hebriiíscher Sprache geschrieben, klar
und erschöpfend sein, und in der Begründung auf die taltuudischen Quellen zurückgeben und die verschiedenen
Meinungen der AutoriHiten aufführen.
b) Darsellung eines, in der Prüfungs-Confet·enz bezeiclmetl?n Fu n d a me n t a ls a t z e s a u s d e m G e b i e t e
d e r j ü d i s c h e n R e l i g i o n s- u n d S i t t e n l e h r e
nach seiner Begründung in der heil. Schrift, sowi e n ach
dessen Auffassung und Behandiung Í1 1 den rabbinischen
Quellen und bei den jiidischen Religions- und Moralphil osophen. Die Arbeit kann in deutsclter oder on garischer
Sprache abgefasst sein.
c) U e b e r s e t z u n g u n d E x e g e s e e i n e s C ap i t e l s a u s . d e n P r o p h e t e n o d e r H a g i o g r ap h e n, mit Eingehung au f sprachliebe Eigenthi.imlichkeiten ,
historisebe und lo cale Beziehu ngen .
§. Die mündliche Pr üfung erstreckt sich üher :
a) Orach Chajim 8-159 ; 232- 239; 429- 494;
b) Jore De ' 1- 122 und 183- 203;
c) Eben Haeser 1- 17 und 119- 176.
Der Examinand hat auf mehrere Fragen kurz , jedoch
gründlich zu antworten und die Entcheidung der Decisoren nach deren Deduction aus d en Quel:en nachzuweisen.
Bei einzelnen Parthien jedoch, namentlich in Orach Chajim
und Eben Haeser kann dem Examinanden bei sonst richtiger Beantwortung der Fragc die tiefere Begründung derseiben nachgesehen werden .
§. Ausserdern muss jeder Ahiturient, um seine Fahigkeit zu selbststiindiger Auffassung und Gewandtheit ín der
talmudischen Dialektik zu bekunden, über PÍn von ihm
selbst gewiihltes Thema einen 'm ü n d l ic h e n V o r t r a g
halten.
·
§. Ueber Zeit und Ordnung der Versetzungs- und
Abiturienten-Prüfungen und der dabei zu beobachtenden
Formen wird eine besondere lnstruction die niiheren Bestimmungen enthalten.

der Be merkung über Fleiss und reli giös-siltlí cbes Verhalten
erlheilt
§ A uch a usserordentlich en Schi.ilern ist auf ihr Verlangen ein Fre quen ' ati ~ nsz e u gniss mit An ga be der L ~hr 
Hic her in w elch en sie den Un len ich t genossen, zu erth eti en.
§. Nac h Voll endung d es Candida tencurses und mít
ge ni.i ge ndem Erfolg hesland e nem Qualíficati ons-Examen
erlúi.ll j eder Candiclal ein R a h b i n a t s d i p l o m, w omit
ihm seine Befahigung zur Füluung des Rab bin eramtes beurkundet wird.
§. Sowohl die Vers etzungs- und Frequentations zeugnisse, als die Rabbinatsdiplome werden unentgeltlich ertheilt.
§. Die nii.heren Bestimmungen i.iber das Verfahren bei
Feststellung der in den Zengnissen an zugebenden Urtheile,
sowie Liber die Form der Zeugnisse und Diplome wird die
lnslructíon enlbalten.
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V. L e i t u n g.
Unmíttelbare Leitung.
§. Die unmittelbare Beaufsichtigung und Leitung der
Rabbiuerschule, sowohl in Hinsieht des Lelugeschii.ftes als
der Disciplin und der Schulordnung i.iberhaupt übt der
D iredor nach der hie-rüber zu erlassenden lnstructíon, welebe auch über das Verhiiltniss zwischen dem Director und
dem Lehrkörper und der Lehrer zu einander die nöthigen
Bestimmungen enthallen wird.

Mittelbare Leítung.
§. Die mittelbare Aufsieht und Leitung führt der israelitische Landesschulrath, theils vermöge der ihm in den
organischen Bestimmungen über dessen Zusammensetzung
und Wirkungskreis eingeraumten •eigenen Auloritat, theils
in Vollzichung der ihm von der kön. un~. Statthalterei zugehenden Anordnungen.

Z e u g n is se.
§. Nach Vollendung des fünfjiihrigen Priiparandencurses erhiilt jeder Schüler ein Zeugniss, in welchem nebst
dem aligemeinen Urtheile über religiös-sittliches Betragen,
~ahi~keiten. und Fleiss, das Ergebniss der Prüfung beziigheh Jedes emzelnen Lehrgegenstandes genau angegeben ist.
§. Schülern, die vor Vollendung des Curses freiwillig
austreten, wird ein einfaches Frequentalionszeugniss mit

Oberste Leíiung.
§. Die oberste Leitung geht v on der kön. ung. Hofl<anzlei aus, welcher die Anstall in allen Hinsichten untersleht, und welcher die Entscheidung über jede wesenlliche
Veriinderung der inneren und ausseren Gestaltung zusteht.
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VORSC HL A GE
in Betreff des israelitíschen Volks schulwesens.
In der befriedígenden Uebe: zeugung, class díeser Conferenz die Absichl d er h. Regierun g zu Grunde liegt, das
israelihsebe Schulwesen aufs zweckmasssigste und zwar
so zu regeln, class dab ei die wahren religiösen Bedürfnisse
und die berechtigten Wünsch e d er Isra eliten ihre Befriedigung finden so llen, glau ben wir di e hir un se re Meinungsausserungen gf~Zogen en Grenzen nicht zu üb erschreiten ,
wenn wir, ohn e uns a uf die eÍ11Zige Massregel der Bestellung von iüdischen Sch ulbe zirksaufsehe rn zu beschranken,
uns erlaub en un sere unm assgeblíchen Ansichten auch noch
über einige andere das isr. Schulwesen betreffeude Punkte
a uszusprechen.
1. In d er Bestim mun g d er iüdischen Volksschule als
confessioneller A ustalt liegt zugleich die Bedingun"L class
auch die mit d eren didactischer und padagogischer Thatigkeit aufs innigste zus ammenhangende unmíttelbar e Beaufsichtígung und Leítung derseiben ín Handen von Israelíten
sích befínde.
Der D i r e c t o r möge dab er ü b e r V o r sc h l a g d e r
C u l t us g ern e i n d e von der St atthalterei ernannt werd en. ·
Wo der Rabbiner nit::ht selbst Díredor ist, soll ihm wenigstens die B eaufsichtigung und Leítung des hebra.ischen und
des Religíonsunterrichtes vorbehalten bleiben.
2. Soll die jüdísche Volksschule ihrer Bestímmum~
entsprechen, so is es nothwendíg, class bei dem Unlerricht
in der Religionslehre und der hebriiiseben Sprache dem relígiösen Bedürfnisse d e r Israelite n in vollern Masse Rechnung getragen werde, namentlich class die Jugend nebst
der angemessenen religiösen Belchrung wenigstens dasjeníge Mass von Kenntníss der hebriiiseben Sprache erlange,
welches der Israelit besitzen muss, um an dem öffenllíchen
Gottesdieost mit Andi!.cht und Erbauung Antheil nehmen
zu können. Wir können unserer Erfahrung nach versichern,
und uns in dieser Beziehung auf das Zeugníss Aller bernfen, die mit dem isr. Volksschulwesen ín Ungarn bekanot
-;ind, dass die meisten Schwierigkeiten und Zwistigkeiten
zwischen Rabhinern und Schulen sowie zwischen Gemeinden und Lehrern, sowie auch die in einigen Gegenden bei
Rabhinern und Gemeinden nicht selten wahrgenommenen
Antipathien ge~en das öffentliche Schulwesen darío ihren
Grund haben, class üher den Religíons-und den lwbraischen
Unterricht an israelitisclwn Volkschulen kein genaues Normalív besleht, wodurch nach eíuer Seite hin die Ansprüche
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d er Gem einden auf das ríchtige Mass zurückgefiihrt, andererseil s di e Leistungspflicht der Lehrer auf ein h estimmles Strebezíel hingewiesen wírd. Wir erlauben uns den
An trag zu st ell en, class ein solches Normatív auf Grund
eín es n' it Rücksicht auf etwaige nothwendi!5e, ín den Verhallnissen einzelner Gemeinden he2riindete Modifícatíonen,
von ein ern sachverstandigen Comité ausgearbeiteten Ent wurfes festgestelit werden möge.
3. Zur zweckmassigen A~sübung der Bezírksinspection
der ísraelitischen Schulen waren sammtliche Gegerrden des
Landes, in denen israelitische Schulen hestehen. in 30 bis
40 Schulbezirke mit verhaltnissmassig ~leicher Ausdehmmg
und ein er wenióslens annabrend gleichen J' n za hl von Schulen einzutheile;; Hír jeden Schulbezirk wiirde ein isra e li ·
tischer Schulbezirks-Aufseher von der königi. Slatthalterei
ernannt. weleber alle im Bezirke befindlichem Schulen unter
Beobachtung der , auf Grund des heziiglichen Ministerí~l
erlasses vom 28. DecPmber 1855 mit Rücksicht auf die
nothwendigen Modíficationen zu erlassenden lnstruction zu
inspiciren und jahrlich zweimal zu visitírPn hatte.
Für die jedesmalíge Visítirum~ eíner ausserhalb seínes
\Vohnortes befindlichen Schule mi.isste dem P ezirksschulaufseher von der betreffenden israelitisrhPn Cultusgen'einde
zur Beslreitung seiner Auslagen eine Gehühr von fünf Gulden österr. Wahr. entríchtet und die wirklichen Kosten
der Fahrgelegenheit erstattet werden.*)
So wie es einerseits wegen der bedeutenden, weder
vom israel. Schulfonde noch von den israel. Cultusgemeinden zu erschwingenden Koslen fast unausführbar und unzweckmassíg. ia ín vielen Beziehungen sogar bedenldich
ware, die miitelbare Beaufsíchtigung der isr. Schulen einigen wenigen Schulbezirbaufsehern mit grossen Visitationsbezirken und fixen Jahresgehalten zu iibertragen . so kann
11nserer anf Local- und Pcr~onalbekanntschaft 1!e2ri.incl elen
Ueherzeugnng nach mit Sicherheit erwartet werden . das<;
bei ein e derartigen Arrodínm!l der Schulbezirl(e, wie wir
sie hi ermít vorzuschlagen uns erlauhen, in ied Pm Bezirl{e
hefahigte, de)TI Rabbiner- oder dem Laíenstande arH!t>hörende ve rtrauenswiirdi2e Manner v orhanden sein werden
deJ,en das Geschaft der Schulaufsicht mit B ernhigun g an~
vertraut werden kann, und die sich demselhen mít unei6ennützíger Bereílwílligkeit unlerzieh en und es in jedemFalle
•) ~uf \nt ra g d Ps H e rrn Vicepra sid e nl e n v ll wurd·· dteS<• r P :b s u s

~o formultrl, dJss d i ~ G c hühre n- und f <•h r g<,le ge nhei1s - Equintl « n l•· " ll d •· n
"r. S chulf ond. a l geluhr t und von d t esem u n di e Schulh ·z i· k sa ufw lwr 111
Form von R etse pauschali e n ausgezalt\t w e rden .
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mit me hr Unp:ldtilichkeH, A ufrichtigkeit und Pfli~hteíf:r,
. Erfol<~ yersehen werden, als s1ch d1es
a l )er auc ll n Jlt lllehl ~
·"'
..
B .. l · ht ' t
l
Jd •ten IndiYiduen erwarlen lasst. eruc <Sic 1g
Yon )d~~s ~s zur Aufgabe der Bezirksschula~fseheB v~.r
~~~~~~' ei;e gehőren w írd. die Sym~athicn der I.srael: _ evol. gun<•' f 1·1·r das, o"ffentliche Unternchlswesen
mf" emzeln
en
1\Cl
·
d
Ge<~er~cn zu envechen und ím Allgemetnen. zu or e~ n, nar ;;tlich auf die Enichiung yon Schulen m .GReme t!lden,
:.; ~ solebe noch [,aum besteh en, so~1e ~uf .?í~ e~u1m.mg,
Emeiterung und EnHinzung ni~ht d1~·ec hvrr;asstg ~~bge ncl~
teter Schulen hinzuwirken, so tst hem ~wetf~l d~ru er vothanden, class sich in dieser Richtung em gunsbger ~l:!olg
nur yon der Wirl<samlieít soleher Manner . erwarten asst,
die yermöge ihrer unabhangigen StellUt~ g, thres Ansehens,
ihrer Beziehungen, das hierzu erford~.r!Iche V ~rtrauen u~Jd
den nöthiQen Einfluss der israeL BevoJ1,erung. Ihres Bezirkes besitzen, den ab er besoldete Personen, ~1e das I~spec
tionsgeschaft gleichsa'? als ~.roderwerb betretben, bei den
Israelíten níemals bes1tzen lwnnen. .
.
.
.
Schliesslich erlauben wir un~ d1e .Cretrung emes eJgenen der kőnigL ung. StaUbalterel unmtttelbar unterst~hen~
den' Organes vorzuschl~get?, welches bei der .App·r~trun ~
von Lehrbüchern für dJe Israel. Schulen, bel det G nst: lun" von Lehrern und Diredoren der Muster- und. kemheul
des~hulen bei der Ernennung der Orts~ und BeZir ssc u aufseher ~ein Gutachten, sowie iiber D1ff~renzen und Conflide zwischen Gemeinden und LehreJD, uber Beschwe~den
und Antrage der Schul~ezirl~sa~fseher, und ..sofern dt\h.
Je. Statthalterei es nothwendig fmdet auch uber sonsh.,e,
das israelitisebe Schulwesen im Lande betreffende Angelegenheiten , informirende oder gutachtlíche Aeusserungen
abzugeben hatte.
.
.· h L d
Dieses Organ würde den Namen "tsraehbsc e ~n esschulkorrimission" oder "israelitischer Landesschulrath ocler
sonst einen, seinem Wirkungskreis entspr~chend~n Named
führen, aus 7 Mí~gliedern ~n d .. zwar : dre1 Rabl.nne_rn ullvier Laien und em em Schnftfuhrer bestehen, d1e s1ch .a
jahrlich zweí- oder dreimal in Pest-Ofen vsrsa~meln . ~m~s
der Mitglieder und der Schriftführer jedoc~ mu.ssten stehg
in Pest-Ofen wohnen, um die zu jeder Ze1t em~andenden
Schriftstücke ~ntgegenzunehmen und deren Erled1gung varzubereiten oder selbst zu besorRen.
..
Für die Geschaftsführung dieses Centralorganes musste
eine besondere Normalvorschrift erlassen werden.
.
Dieser Körperschaft ware auch, w~e dies bereils _m
dem Entwurfe zur Errichtung der Rabbmerschule vorge-
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schlagen ist, die obere Leilung dieser Lehranslalt zu überlragen.
Die Mitglíeder dieses Centralon~ans würden von Sr.
Majeslat .:rnannt we1 den. Einen fixen Jahresgehalt würde
nur de~ Schriftfü~rer beziehen, fi.ír die M itglíeder waren
nur Re1sepauschahen von ang 2messener Höhe zu svstemisiren. D~r Gehalt des Schriftfübrers. (Secretiirs) und die
Reisepa uschalien, sowie die sonstigen Kosten dieses Amtes
(L _calitat, Kanzleibedarf) würden a us den Einküqften des
israeli tischen Seholfondes bestritten w erden.

Arad. gedruckt bei fl. GoldscheidPr 1864.

II.

HIRSCH MÁRK ó.BUDAI FŐRABBI KÖZLÉSE
A FELÁLLITANDÓ RABBIKÉPZŐRŐL
Mittheilung über die zu errichlende Rabbinerschule.
Von vielen achtbaren Persőnlichkeiten erging an mich
die Aufforderung den wesentlichsten Inhalt des von dem
Rabbiner-Komité- bestehend aus den Herrn S. L. Brill,
Rabbinats-Assesor in Pest, J Steinhardt, über-Rabbiner
in Arad und dem Gefertigten - (in hohem Auftra)ie) gemeinschaftlich ausgearbeiteten Entwurfes für die zu errichtende Rabbiner-Schule in einern verbreiteten Journale zur
aligemeinen Kenntnis zu brim!en, und ich darf um so mehr
Anstand nehmen, diesem Verlangen durch die hierfolgenden wortgetreuen Mittheilungen aus dem authentischén
und vollstandigen Elaborate zu entsprechen, als mich víele
hochgeachtete und ehrwürdige Kollegen versicherten, class
diese Veröffentlichung zur Besc.~wichtigung mancher Gemiiter viel beitragen diirfte - Ubrigens gebe ich der angenehmen Hoffnung Raum, class es mir in Balde vergönnt
sein wird, auch die. theils in dem Elaborate, theils in den
Konferenzen des Weiteren, auseinander gesetzte Begriindung des Operates öffentlich míttheilen zu können.

M. Hirsch,
Ober-Rabbincr.

(Itt következik a kivonat. a melyről fent száltunk Ez
után kőzvetlenül következik a Zweite Nachbemerkung, a
nélkül hogy kiviláglanék, hogy melyik az első ?).
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Zweite Nachbemerkung.

Im Elabora te \\írd die No thwendigkeit ein es für israel.
Schulan óele)2enheiten beslimmten Ün.!anes, mit theils in-

formierc~dem. theils vollziehenden und in einzelnen, min-

der wichtigenAngelegenbeiten selbstanordnendem Wirlnmgs]-;rcise, auseinandergesel7.~. und wird ciaselbst unter. Anderem !oh!endes gesa1.H: "Uber die Zusammensetzung dieses
Organes, welches wohl nicht in einer J;inzelperson besteheu
wi;d haben die g. Gefertigten sich in ihrem Plane iedes
;-org;·eifenden An'trages enthallen, erlauhen sich jedoch, in
der Voraussetzun g. class demselben auch die obere Leitung
der Rabbinenchule anvEOrtraut würde, bei dieser Gelegenheil zu bemerken class díeses On~an nur dann seiner Aufóabe en!sprechen 'könn te, wen n dasselbe, ne ben ein er ange~lessenen Zahl von íntelligenten, Fachkennlniss besitzenden
Mannern aus dem Laienstande, auch Rabbiner aufgenommen würden, die vermöge ibrer Frőmmigkeít und umfassender talmud-teol. Gelehrsamkeit. sowie durch gründliche
allgemeine wissenschaftliche Bildung u. Gediegenheil des
Charakters bei der isr. Bevölkerung in Ansehen stehen".

Auszug aus den ia der Konferenz, vom Gelertigten gestellten Antragen und deren Motivirung.
Es muss in der Anstalt der Geist eínes aufrichtigen
und unóeheuchelten religiösen Denl>ens und Wollens wallen, und müssen die aus derselhen hervon:!ehenden Zöglinge des vollen Vertrauens des überwíegend grössten Theíles der hierlandischen Judenheit sich erfreuen können
was aber nur dann zu hoffen ware, wenn die Anstalt in
eínem Orte errichlet wiírde, wo slrenee Aufsieht auch ohne
Konvikt leicht möglich ist, wo eine grössere Gemeinde und
ein Rabbinat von hekannt religiösem Sinne bestehet, wo
weni g ."!erlockung und Zerstreuung varhanden ist, wo weni ger Ar~ernisse der Irreli!!iositat des Leichtsinnes und der
Frivolitat öffentlich in die Erscheínung treten, wo weniger
Anfechtungen heterogen er und verführender Gesellschaflen
anzulreffen sind, und wo endlic:: auch die Unterhaltungskoslen •sowohl des Inslitutes, als der Zöglinge von massiger Art sind. Lauter Dinge, die auch bei den meísten derartigen lustiluten anderer Konfessionen Berücksichtigung
finden.
Mit dieser Ansialt darf aber auch kein Universit~ts
Besuch verbunden und üherhaupt den Rabbinatskandidat~::n der Besuch anderweitiger Anstalten nicht gestaltd werdeu., bevor er noch die gehörige Festígkeit und Reife in
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der ji.idísch-talmudíschen Theologie, in religíősem .Sinne
und Geiste erlang l ~at, welche ihn g.e~en ali~ V, enrrung
und gege n die Einflusse so.lch.er gesellJgen Kreis~, lll denen
Anschauungen und L2bensweise vorherrsch~n, die mtt .. d encn der jüdischen Religion kollidiren, zu schutzen verr:wchten, w e lehe Re ife und F estigkeít in der Rege l ers.t .mit der
Bee ndigung des ganzen Lehrkurses, der auch Etlltk und
Mcthaphysik der jüdisch-philosopbischen Schul~ umf~ssl,
zu boffen und zu erwarten ist. - Ausserdern ware memes
Eracbtens der Universitats- Besuch w abrend des achtjahrigen Studiencyklus, weleber als das Mínimum ers.cheint um
zablreiche und schwere Gegenslaude der talmud1shen Wlssenschaft gründbch erlernen und erfassen zu können, ohne
schadlíche Überbürdung und nachtbeilige Oberflachlichkeit
und· Halbheit zu erzeugen garnicht möglich.
Es bleibt aber den Candidaten anheimgestellt nach
beendigtem Lehrkurse in der Rabbinerschule, und sornit
nach erhaltener Fesiigung in der Religionswissenschaft und
nachdem sie als diplomirle Rabbiner einen festen Standpunkt und einen Rücksicht erheischenden Charakter eriangten, eine Universitat zu besuchen, da sie auch dann noch in
dem zum Lernen geeigneten Alter von 22 Jahren sleben
werden,. und da in dieser Lehranstalt eine wi<;senschaftlicbe
Maluritat der Zöglinge angestrebt werden soll, die zum
Besuche einer beliebigen Universitat in der Monarchie befahige und berechtige.
M. Hirsch
Obcrrabbiner in Alt-Of~n.

III.
A KONGRESSZUSI SZAKBIZOTTSÁG TERVEZETE.
Az 1868. évi december hó 10-ére egybehivott izraelita
egyetemes gyülés XXXIII. ülésében válaszott szakbizottság által az "országos magyar ize rabbiképezde"
számára készitett szervezési 's tanterv.
Az 1868. évi december hó 10-ére b. e. báró EötYÖs
József miniszter úr Ö Nagymeltósága álbl-egybehivott izr.
egyetemes gyülés 1869. évi február hó 21-én tartoll ülésé
ben rabbiképezde feiállitása tárgyában következő halározalot hozott:
1.) Az izr. egyetemes gyülés az orsz. izr. iskolai pénzalapból egy önálló rabbiképző intézet felállitását határozza,
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mely egyszersmind hitlanár~>l<,al és lal.m_ucl-thora tanítók a t
képezzen, 's állalában a L.stdo theologtai tud omanynak t a nintézele legyen,
.
2) A rabbiképző intézet szo;osan a mos~i ~o-r~bbinicus tan alapján alland, a talmud es. a szertar tast . konyvek
lanilásáról különösen. gondoskodandtk, egyszersmmd azonban a tudomány mai állasa követelményeinek is kell , h og y
Lökéletesen megfelel jen.
3.) Az izr. egye tem,es gy,ülés ezen ~n l~ z et. sz.er~ ez ~ si
és tanletvének kid olgozasa vege tt, szak ferfia kbol a llo h etl~gu hizoltságot válasz t, mely a sze~v,ezet: t él~tbelépte lés
, égett a legközelebbi e.gyetemes gy u les, ele l~q esz lendL
Ezen halározal 3-tk sza kaszanak ertelmeben a z eg yetemes gyül és 1869, évi f~ b,ru á r .2 3-án. a f enn.~m~.it e lt _szervezés1 es Lanterv kidolgozasara btzottsagot kuldott kt, mely be a k övetk ező urakat v álasztolta meg : Brill S L. a pesti
rabbiság eln ök ét: Deutsch H . az orsz, magy. izr, tanitókép eL.d e igazgató ját j Hirsch M ó-budai fö~abbít ;_ !fo~hn_~ut!z
A, , es1.pr emi förab~lit. Dr. Kohn ~- x:esh rab,btsag uln?kot
és hits w nokot. Steznharaf J. aracit forabbtt es Dr, Zzpser
M. ro honczi förabbit.
A b, e. felejthetetlen Zipser azóta, a tudomány és magyar zsidóság kárára kora halál által elragadt~tott .. ~em;_e
e biz ottság lülünö erőt vesztett, melyet munkalatam~l faJd a lommal nélkülözött.
A bizottság az ide kapcsolt alapszabályi tervezet('!
a ha za i v1szonyo k különös tekintetbe vélelével és ide vágó
elömuukal a tok felhasználásával készité és ennek előterje)>zté
sé,·el felad a tá t megoldottnak tekinti.
Zsidó theologia és tudománynak szentelt tanintézet,
mely eddig a haza felsőbb_ tani?t.é~eteine~ so~á~an h~ány~
t.ik már régen táplált ohaJ, felalhtasa mar regola kepezt
tárgyát ismételt tanácskozások és értekezéseknek, nem
különben a felekezeti és napi sajtó többszörös felszólalásának is. Ezen ügy legkülönbözőbb szempontokból már
annyira megvilágitlatott. hogy a bizottság az elvi kérdést
mellőzvén, munkálata csupán azon pontjának ma11,yarázalára szorítknzik, melyeknek megállapításánál a tényleg,.· s
·v iszonyok és szükségletek különösen mérvadók valának.
Ily pontok kiválóan következők:
1). A felgymnasiumi tantárgyaknak a rabbiképezde
lantervébe leendő felvétele (12 - 14 §. §.)
A bizottság nem téveszte szem elöl, hogy e határolatával nem csak az intézet fenntartási költsegeit tetemesen szaporítja és azon nehézségeke!, melyek a tanári állo-
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mások be töltésénél -:- le~alább kezdetben -várhatók még
növeszti, hanem tekmtettel volt azon még fontosabb k örülményre is, hogy az által az inté zet szervezete is b onyo lu ltabbá és ugy a z intézet vezetése, valamint az összes tam tás kezelése nem csekély mértékbe n nehezebbé válik.
Mindezen aggályolmak azonban háttérbe vonulniok
kellett a bizo ttság azon erős meggyőződésé v el szemb en
hogy a ra bbiképezde körének ily módon tá6itása n élkül'
sajátképi czéljának megfelelni képes nem vol~a. Mert h~
az in téze l tisztán theologiai tanulmányokra sZ'oritkozn ék
a tan ~ló~ előtt -;- ~a az egyállalán nem ajánlható magán~
o_~ta l astol elt,ekmlunl~ ----: általanos tudományos kiképzésukre,, csak k~t ut ny1lnek, melyek mindegyike öket hiva tásb ~ h , lanulmanyuk czéljától eltávolitaná. Ugyanis vagy a
rabb1kepezde mellett egyidejűleg nyilvános gymnásiumot is
ke llene látogatniole j vagy pedig csak is felóymnasiumi
t a nulmányaik bevégeztével léphetnének a r"'abbiképezd ~b ~ . - Má:" , pedig ~ltalánosan elismert tény, hogy a
zstdo theologtat szakmak nevezetesen pedig a talmud sok
időt és számos éven át folytalott szakadatlan és tüzetes
tanulmányozást igényelnek, minélfogva oly eredményt minöl
rabbijelöltektől e szakmában megkivánunk, nem képzelhető,
ha e tantárgyak tanulmányozása csupán azon ~sekély időre
szorittatik, mely gymnasium nyilvános látogatása mellett
fennmarad. Még ennél is csekélyebb lenne azopban az
eredmény, ha rabbijelöltek theologiai tanulmányaikat csak
a gymnasium bevégzése után (tán 18-19 é\·ök ben) kezden ék meg, mert még azon esetre is, ha az egyetemes gyiil és
által elrendelt talmud-thora iskolák már tényleg fenn is
álinának, ugy az azok számára kiszabott tananyag (1. az
egyet. gyűlés határozatának 16-19 § §)sokkal csekélyebb
semhogy azzal ifju, ki rabbihivatalra szánja magát beérhetné,
A gymnasiurni oktatás továbbá a rabbijelöltet necsak
a szükséges általános tudománnyal ismertesse meg, hanem
az_o n, segédeszk?zöket is szolgáltassa kezéhez, melyek a
zs1do lheolo~tat tudományok mai álláspontjához k é pest,
azok eredmenyes tanulmányozására nélkülözhetl enek A rabbiképe zde növendékeinek végczélját mindig szem
előtt tartván e kettős czélt sokkal könnyebben és tökéleteseb~en fogja el,érhetni, mint a . gymnasium, melynek rendeltelese. a tanulokat valamennyi tudományos sz akra egyforman ktelegitőleg előkészíteni.
. A_ rabbiképezde ugyanis különös fig yelmet fog fordit<;tm _ m~ndazon felgymnasJUmi tanszakaha melyek egyuttal
a z~1do t?<>ologiai tanulmányok segédeszkÖzének is tekínthetok, mtgl•e n a többi tanszz.koknál csak annak és an~yi-
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nak előadására fog szoritkozhalni , a mit és a mennyit az
ál t alá n os huiveltség 1gen y el.
E mozzanat gymnasiumaink jelenlegi szer veze te melielt különös jelentőségge l bir. G ymnásiumaink t. i. tevékenysegók sulypontj á t mindinkább a reáltudományokra
fek tetik. szám-és mér lanra és term észe ltudományokra, mig
p éld á ul a classicus nyelveke t háttérhe szaritják és a görögö t maJd-majd abba hagyják. Már pedig a zsidó theologiai
t anulmányo! ra nézve classicus nyelveknek, különösen pedig a görög nyehnek ismerete nagy jelentőséggel bir. Továb ba peldául a történelem is izraelita intézetben a zsidóságra való különös tekintettel fog előadathatni ; itt könyn ye bben elkerülhetők illetőleg kügazithatók mindazon téved ések és hamis felfogások, melyekre az általános világtörténelem kézikönyveiben a zsidók és zsidóságra vonatkozólag akadunk, de melyeket az ujabb zsidó tudomány
idevágó részletes nyomozásai helyreigazitottak
A rabbiképezde továbbá hazai nyelvünk gondos ápolása mellett a német nyelv tanítására is kiválóbb gondot
fog fordithatni, mint ez a gymnasiumokban történik, mivel
a modern nyelvek közt a német nyelv az, melyben az
ujabb és jelenkori zsidó theologia majdnem kizárólag mű
veltelik. Tovabbá a felgymnasium tantárgyainak felvétele
által a rabbiképezde tanterve egységesebbé és önállóbbá
válhatik. V e gre a tanítás pontossága és rendje, nemkülön ·
ben Időkimélés tekintetéből csak is kivánatos lehet, hogy
az előadasok ne két - talán egymástól távollevő - hanem egy es ugyanazon intézetben tartassanak.
2 .) A felgymnasiumi tanagyagnak hat évfolya1nra felosztása (13 §.) ép azon már felemlitett körülménynek következménye, miszerint tl:leologiai szakok tanulmányozására
a tanidő nagyobb része ford1tandó mínt minövel a lanulók
rendelkezhetnének, ha a classícus nyelvek és real tudományok tanmódjában a nyilvános felgymnasiumokka l egyenlően haladván, az azokban előadott tantárgyak szintén négy
ev a1atl volnának bevégzendök.
3.) Hogy a felsöbb osztályzat hallgatói magasb általános tudományi kiképzésök czéljából az egyetem egyidejü
látogatására utaltatnak (4 §.) indokolásra a1igha szorul és
legfellebb az ellen lehetne kifogás, hogy a tervezet a hallgatóknak az egyetem látogatását csak megengedi és nem
pedig kötelessegükké tesú. De a bizottság helyescbbnek
tartá a növendékeknek az egyes tantárgyakat előszeretetüle
és hajlamuk vezén) elte szabad választásara bízni azon meggyőzödésből indulván ki, hogy ezek tudományi körük tágllására benső szükséget ér zenduek, és ez érdemben ugy
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az igazga tó, mint a tanári kar á ltal serk entelni és vez ényeltelni fogn ak.
4. ) A rabbiképezd ének k ét osztályzatra felosztása
(3 §. ) a tanfolyamnak és a theologiai tanítás felső és alsó
köré ben használtatui szokott tanmódszer különneműségének
természe les következménye. - Az alsó osztályzatnak, mint
ö~álló eg~sz~ek külön elválasztása annyival szükségesebb,
m1vel az mtezet nem csak rabbij elöltek, hanem hittan és
talnmd-thora tanítók kiképzésére is szolgáland. E minősé
gében pedig az alsóbb osztályzat bevégzése után, a tanuló!' na~_v<:,bb. vagy kisebb része alkalmasint kilépend, és
ez en korulmeny a tanszakoknak a két osztályzatra való
felosztásánál és különösen minden egyes szak tauczéljának
kimérésénél tekintetbe is vétetett.
.. 5).
tanterv megállapításánál a bizottság csupán az
eloadando tanszakok és a tanczél általános kijelölésére
szoritkozott és csak a talmud 's szertartástant illetőleg lehetőleg tartalomdús és sokoldalú egyuttal pedig alapos 's
tervszerü oktatást határozottan követelt (8. 9. és 17. §.)
egyébiránt pedig tartózkodott a elő adandó szakaszok vagy
tanan_vag részletes fe~sorol~sától, _nem különben az irány,
laurnod vagy haszna lando forrasok, segédkönyvek stb.
megjel ölésé lől, nehogy ez által az i2azgató és tanári kar
szabad működési körét korlátozza.
6.) A mi egyes olyan tantárgyaknak a tantervbe való
felvételét illeti, melyek a rabbiképezde tankörélől távolabb
esni látszanak indokolható részint ezen tantáróyaknak mint
pl. az arab és syr nyelv a biblia, talmud és héber h'itbölcsészethe~ való viszony_ával, es ~z~>n körülménynyel, hogy
ezen tantargyak a zs1do theologtai tudománvokra sikerese.bb befolyást gyako.rolhatnak, ha I~agában ~ rabbiképezdeben tamitatnak; reszben ped1g mmt pl. neYeléstan - a
rab~i azon hivalásá.n~k tel,~ntetbe \ételével, melynélfogva
vallastanban oktatm es az Izraehla felekezeti iskolák felelt
felügyelelet gyakorolnia kelL
7.) Azon irányzatnak, mely szerint az intezet a magy_ar 11yelv ~polá~ára és terjesztésére lesz hiv atYa, telj es
mervben _eh~rnere~e mellett a tannyelv meghatározásanál
(~5 . §.) me~ 1s teki~üet~el kelle~t lenni arra, hogy a theologia! tud?m~nyo], targy1la2os resze előad ásánál az előadási
nyelv hatranyt ne okozzon.
A ~lizott.~ág . ~zükségkép_en kivánja, hogy a magyar
?yelv, mmt eloaciast nyelv ~neg a theolo gia[ tanszakoknál
IS foko~a.tosan alkalmaz~assek. .. A bizottság t. i. a rahbiképe;;de, n~w~ Magyararszag elso nyilvános izraelita tudo manyos mlezete fontos feladatának tekinti: hogy a malhar
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ny elv használ atál a zsidó tudomány terén komolyan kezde m.::nver.ze, viszont eL utóbbinak a hazai irodalom körébe
belé-pt ~tésHe utal ny1sson és lllint közvelitő e kellő közt
ily n1ódon a kölcsiinös enntl,ezésre és viszonhatásra az
ehm lépl-st megtegye. E ezé] elérése tt2yan ismételt kisérleLet és lotarlo levd:.enységet igényel - de magyar-zsi dó
lh..:ologini tanmlezel il'ányáhan, nemcsak hazaiiuí, hanern
még vallásbeli kötelességgé ís válik, rrúttán a zsid ósúg
számára mi11díg elönynek tekintendő, vaJahányszor előtte,
gondolattartalmának ldh~jezésére uj tér nyílik eltekint ve
egészen atlól, hogy a magyar nyelv naponta tágabb ki.irökben és igy az izraelitak kőzt is, míndinkább társalgási
nyelvként használlatván, magyar bitszónoldatok és alkalmi
b~szedek; nemkülönben a biblia és vallás tannak magyar
nyelvben elöadása mindinkább égetőbb szíikséggé válik;
minélfogva az egykori rahbik és tanílóknak minél bővebb
aJkallllat kell nyujtani arra, hogy magukat ez irányban le hetőleg kiképezhessélc
A felsöbb osztályzat tantárgyai között magyar nyelv
~s irodalom azon okból nem véletett fel, mivel ezek a
dolog természeténel fogva, elsősorban számila'nak azon
tárgyak közé, melveket a . felsöbb osztályzat növendékei
az egyetemE:n fognalt hallgatni, hol ezen tárgyak előadásá
ról oly mérvben van gondoskodva, mínöben a rabbiképczdéll él aligha eszközölhető volna.
8.} Jelen tervezet a rabbiképezdét, mint szerves egészet tárgyalja és ezen ok~ól, nem tartalmaz intézkedéseket, annak életbeléptetésének módja felett: valjon t. í. egyszerre egészen, vagy csak egymás után az egyes osztályoknak évről évre szaporitása mellett léptettessék-e életbe?
E kérdés többnyire külső körülményektől jelesen az orsz.
izr. iskolaalap pénzügyí viszonyaitól, a megnyitásnál nyolTIban re11deJlcezésre álló tanerőktől nemkülönben a jelentkező hallgatók számától és tudományos ü.épzetségüktől, a
helyiségektől sth. füg?,. Mégis gondoskodni kellend arról,
hogy az oktatás a rabbiképezele mindkél osztályzatában
egyidejüteg vegye kezdetét.
9.) A vezénylő bizottság ll. 64. §.) választása, a tauári testület fizetése, a fegyelmi szabály s. a. t. fölötti közelebbi határozás szorosan ősszefügg azon módozatol,kal,
melyek alatt a rabbil<épezde életbeléptetni fog. Ennélfogva
a bizottság azt az illető testületeknek tartá fenn. -

L
A rabbíképezde rendeltetése és terjedelme.
l. §. A rabbiképezde rendelletése rabbikat, híttan-és
talmud-thora tanítókat képezni és egyáltalán mindenkinek
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zsidó theologiai tudomány elsajátítására alkalmat nyujtani.
2. §. E rendeltetésénél fogva a rabbiképezdében az
oktatás kiterjed :
a.) a szentirás, talmud, szertartásí tőrvénykönyvek
(ritualís codexek) egyéb rabbinicus írodalomnak és mínden
a zsidó theologiához tartozó szakmának tanulmányozására.
b.) az általános tudományos műveltség megalapításához szükséges .classícai nyelvek és realtudományok tanitására, a menny1ben ezek a felgymnasium tankörébe esnek.
c) egyébi; ~udományos táq~yak előadására, a mennyíben ezek ~ .zs1do tudomány mai álláspontjánál fogva a zsidó theologia! tanulmányt elősegítik és kiegészítik.
3. §. A rabbiképezde áll:
a.) alsóbb osztályzatból hat éves tanfolyammal
b.) felsőbb osztályzatból négy éves tanfolyammaL
4 .. §. A_z alsc?bb osztályzatban, melynek czélja egyszersmmd hittan-es talmud-thora tanítókat képezni a i.anulók összes oktatásukat az intézetben nyerik. .
'
A felsőbb osztályzat hallgatói a?. intézetben az Öszszes theologi 1Í tantárgyakban és ezek segédtudományaiban
nyernek oktatást és általános tudományos kiképzésük czéljából egyidejüleg az egyetemet látogathatják

II.
Tanterv
A.) Alsóbb osztályzat

Tantárgyak:
5. §. Az alsóbb osztályzat tantárgyai két csoportra
oszolnak és pedig : .
a.) zsidó theologíai tantárgyakra, melyekhez tartoznak:
l. szentirás és ennek magyarázata (exegesis)
2. talmud és szertartástan (ritualis codexék)
3. héber-és aram nydvtan
4. zsidók története
b.) A felgymnásium köteles tantárgyaira ·
a.} Héber theologiaí tantárgyak.
'
l. Szeutirás és ennek magyarázata.
.
6. ~:. Mózes ő~ könyve .a .hat éves tanfolyam alatt két
1zben veg1g tanulmanyozando es pedig :
első ízbe~ könnye_bb szerkezetü héber értelmezésckkel (c?mm~n.tarc~kka!) es a tanuJók felfo~ásának megfelelő
nyelveszeb es targy1lagos magyarázatol<kal.
másod ízben tüzetesebb commentárok' és uÜnkelos"
külőnös tekintetbe vételéveL
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7. § \ prof.?t.iJ, cs hng l< > ~rnplwk tekínt~!llcl az egy~s
könvYek
rlalrndra l'S nye h-ezekre, valammt a tanulok
hala.dó crett:;cgére
a hat lanh>lyamra osztatnak fel.

2. Talmud és sze.dartástan.

::; §. A ta lmud előadásánál
azon ezé! n:ellelt, ho_gy
a tanuluk l ehetőle~: terjedelmes tananyaggal megismerkedjenek - a z ezen tanulmánnyal járó SaJátszerü díalectícus módszer megtartandó es a tanulók önálló elmélkedésre serkentendők . Ezek \'alamínt az előadotlak ujraelőadására, ugy
n 11.'g el íínem adott szakaszoknak magán előkészülés utján
felfogására oklatandók. - A felsöbb tanfolyamokban_ a
tanulóknak mindeu előadásra rendesen Jegalább anny1ra
elökésziilYe kell lenniök, hogy a talmud szővegét "Raschi"
es "Tossafoth"-lal együtt gondosan átolvasták és ezekben
elöforduló idézeteket felkeresték legyen.
9. §. E ezéinak megfelelöen a szakaszok és egyes
részek minösé6e és kiválasztása meghatározandó, meJyek
a részint gvo;sabban haladó (cursonus) részint pedig a
tüzetesebb (statarius) tanmód szerint tanulmányozandók, ez
utóbbiaimal a régi és ujabb rnagyarázók, sől a felsőbb évfolyamukban az illető ritualcodexek fokozatos használata
melletl.
Ezen kívül még az "Orach-Chajim"-ból mindennapi
vallásos életre vonatkozó szakaszok cursorius tanmód szerínt előadandók.
3. Héber és aramnyelvtan.

10. §. Héber nyelvtan fokozatos tanfolyammal, forditások; önálló héber irásbeli fogalrnazványok ; költészeli
irodalom szentirás utáni korszakbóL Az aram dialectus
alaktana, Onkelos ltülönős tekintetbe vétele mellett.

4. Zsidók története.
ll. §. A zsidók története (Paliisztina és szomszéd or-

szágainak földrajzával együtt) az osztályzat hat tanfolyamára ugy osztandó fel, hogy az ötödik é\ folyam véllével
befejezlelvén, a hatodik Lanfolyamban, az irodalomtörténeti moaanaiok kiemelése meUett ismételten előadassék
b. Gymnasiumi tantárgyak
12. §. A gymnasiumi lantácgyak oktatására nézve
a felgynmasium tanezelia mérvadó.
13. §. !-Iogy ezen tancúd a rabbiképezdén, hol a növendékek k1váJóan talmuddal 's egyébb theologiai tansza-
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lml<kal foglalleoznak elérhető legyen, a feig\'mnasium lananyaga ezen osztályzal hat évfolyamára osztalik feL
14. §. A 1f1ntárgyak kezdése nagyában m!yanaz, mely
a gynmasiumokban szokásos. De az intézet különős ezeliának szemmel tartása mellett hehalóbl> tárgyalás alá fognak
vételni azon tárgyak, melvek a zsidó theologiai tantárgvakhoz közelebb viszon vban állanak

B.) Felsőbb osztályzat.
15. §. A felsőbb osztályzatban kö,·etkezö tantárgyak
adatnak elö:
l. A szenlirás magyarázata
2. Talmud
3. Szertartástan (Turim,~chulchan-Aruch)
4. Midrás
5. Zsidók története
6. Vallásbölcsészet és erkölcstan, (héber források
nyomán.
7. Héber és avval rokon nyelvek,
8. Hitszónoklattan
9. Neveléstan és hitelemzés.

1. Szentirás magyarázata.
16. §. Bevezetés a szentirasba. Ennek egyes könyYei
a régjbb és ujabb héber commentárok használatával, 's
tekinleltel a régibb forditásoha, Yalamint az ide,·ágó irodalomra. Ezen előadások körébe az apokrifálc szinte.

2. Talmud
17. §. A talmud tanulmányozása ezen osztályzatban
nem csak azon szakaszokra és fejezetekre. melyek a szertarlástanból előadott anyagra nézve fontosságal birnak,
hanen1 még más általános eiveket tárgyazó részekre is
kiterjed.
,\ talmud egészben véve ugyanaz mint az alsóbb osztálV7alban, csakho<,\y a regibb és uja::Jb cummen l árok, melyeb·e figyelemmel kell lenni, részle~(;kbl.:n tár~yalandók cs
a növendékek öntevékenységenek lágabb tér engedendö.
E me!Jett a talmud egyes szakaszat cursorius lanmód szerint eliíadandólc Beyezetés a "1\lischnah és Talmudba.

3. Szertartástan.
18. §. A szerlartási codexből (Turim és SchulchanAruch) a rabbinusi hivatalra szükséges részek tanulmúnvoztatuak, Azon szakaszok, melyelmek telje:; is!llerete a rab-
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IV.

hira nézve nélkülözhetetle n, a forr ások kutatása mellelt
lehetöl eg kimerítőe n tárgy al a ndák

4. Midrás.
19. § A midrás alkata és lényege. Mutatványok mídrás művekbö l. Be\' eze tes a midr ás irodalmába. Ulmutalás
a midrásna k szonoldatí czélohra való haswálatára.

5. Zsidók története.
20 §. Zsidók története l{iilönös tel-intettel az irodalomra és re?eszetre. - Történelmi források.
6. Vallállbölcsészet és erkölcstan.
21. §. A zsidó hit-és kötelemtan átnézetes előadása.
A különféle zsidó vallásbölcsészeli rendszerek Mutalványok az ide vonatkozó művel,böL

7. Héber és avval rokon nyelvek.
22. §. Tudomány os tárgyalása a héber nyelvlannak;
a rokon nyelvek és szájárások (aram, syr, arab stb) öszszehasonlitásr . A héber nyelv és héber nyelvtudomány
története. Héber nyelven fogalmazolt önálló dolgozatol(.
Idegen nyelvbeli elemek a talmud és midrás irodalomban.

8. Hitszónoklattan.
23. §. Általános elmélet. Régibb és ujabb hitszónoklati
irodalom. G~ akorlati utmutatás adott tl•emák és szónoldati
várlatok kidolgozására, valamint a biblia és haggadáhnak
hitszónoklati ezétokra való feJ.basználására. Oldatás és gyakorlat szónoklati előadásban. On álló homilétikai dolgoza Lok
Az érettebb növendékek ezenkivűl szombat· és űn
nepnapolwn kellően felváltva, a rabbiképezde synagogájában (L 58 §.) szónoklatokat tartanak
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Tanári testület.
26 . §. A rabbiképezde tanári testiilete egy igazgató
's legal ább hat tanárból áll, mely utóbbiak lúúiil egy kép es és e gy köteles ]ef!ven a felgymnasium t antárg yainak
oktatását vezényelni. Ha ki-_ ált l< cz d elh en, ez egyik vag\·
músik lanilói állomás nem tölthetné~\ b e ugv ideiglenesen
segédlanilók alkalmazhatók
.·
27. Az igazgató alapos rabbinusi tudományossággal,
széles általános mű vellseggel és aJ: összes t•mitás felüg·y elete-és vezényletére képességgel birjon.
28. §. Az igazgatót és a rendes tanítókat első izben
azon állandó bizottság nevezi ki. melyet a rabbiképezde
felsőbb vezénylele és igazgatása megillet (64- 65 §.). Ez.:ntul nlinden egyes kinevezésnél a tanári tesületnek vélemén yadása szükséges.
29. §. A segédtanitói állomások ídeigl ;nes hetöllése a
+anári testület índitványa folytán az állandó bizottság által
történik
30. §. Az ígaz1!ató és rendes ianitók élethossúglan
alkalmazlalnak Nyugdíjban részesülne\( és pedig egy e
czélra kűlön ];idolgozandú nylt!~d i js ?. ab:ilvzat szerint.
A
tanárok fizetése olyan legyen, h<>2.y egész idejüket az intézetnek és a tudománynak szentelhessék.
31 . §. Az igazgató vagy egy rendes tanító csak a tanári lestiilet inditványa és a tanügyi szakbizottság {L 64.§.)
beleegyzése folytán mozditható el állomásából a vezénylö
bizottság áltaL Ha az elmozdítást a szakhíwtlság követeli,
n!_\y ez érdemben a tanári ie:tiilel véleménye kikérendö.
32. §. Ha egy rendes tanítónak azonnali felfüggesztése
válnél< szükségessé, ugy az igazgató azt, a tanári testület
meghallgatása után teheti, de erről a vezénylő hizot.ság,
melyuek tiszte az ügyben véglegesen dönteni, azonnal értesítendő.

v.

9. Nevelés-és hitelemzéstan.

A tanulók felvétele.

24. §. Általános elmélet. Terjedelme és tárgyalásrnódja
a héber és vallásoktatásnak népiskolák és középianodák
számára.

33. §. A rabbiképezdébe annyi tanuló \ étethelik fel,
a mennyi a helyiség 's a sikl!res tanítás viszonyaival megfér. Ha mindazonáltal a letszám megszoritása sziikségcsnek
mutatkoznék a benszülött tanulók az \de~enek előtt elsőbh
ségben részesülnek
34. §. A rabbiképezdének minueu egyes oszlillyába
rendesen 111inden iskolaév hezdelével törtéoik a felvéteL
35. §. A felveendő a me11nyiben az illetó osztályra

IlL
Tannyelv.
. 25. §. A tannyelv résziul mat!yar, részint német ;
n~mdamell.etl oda kell törekeduí, hogy lassanként minél
tobb tantargy honi nyelven adassék elő.
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való képzellségé! nyilvúnos tanintézet bizonyilvánvával
ki nem mutalhnlja, felvéltc>h vizsgára köteles.
36. §. Az alsó osztályzatnak elsö évfolyamába való
felvételre, a héber tantárgyakat illetöleg, vagy az alsó talmud-thora bevégzéséről szóló bizonví lvány, vagy az oltan
elöadott tantárgyak feletti vizsgának lelétele szükséges. (1.
az idevonatkozó congrcssusi határozatok 16 és l 7 §.)

VI.
Köteles tantárgyak.
37. §. Azon növendékekre nézve, kik rabbikká al<aríák magukat kil<épezní, valamennyí a rabbiképezdén döadoll tantárgy köteles.
38. §. Azon növendékeknek kik magukat hil-v.a gy
talmud-thora tanitókká kivánják kiképezni, ki kell mutalmol<,
hogy a reájuk nézve köteles előadásokra elegendő készültséggel bírnak.
.
..
.
39. §. Tanítójelöltekre és olyanokra nézve, ktk hatamtókká ki~ánnak kil<épeztetni, a rabbil<épezde alsó osztál~
zata számára előirt valamennyi tantárgy, a talmud statancus oktatása kivételével köteles . Ezeken kivül a felsöbb
osztálvzaton még vallásbölcsészetet és erkölcstant hallgatni
kötelesek.
.
40. §. Azokra nézve, kik talmud-thora tanitókká lu'vánnak képezletni , azonkivül még az alsóbb osztályzaton
a statarikai talmud· oktatás is köteles.

VII.
Vizsgálatok. Bizonyítványok.
41. §. A tanítás "Tischri" h~ végével kezd~dik , és
rendesen 10 hónapon át folytaltatJk. Mmden lanev vege
felé az alsó osztályzat núnden egves osztályában egy részben szóbeli részben irásbeli vizsgálat tartatik.
42. §. 'Az évi vizsga ideje minden . osz~.ályban ~ tanári
testület által határoztatik 111eg és a vezenylo h1zollsag arrol
kellő időben értesítendő.

43. §. A talmudból vizsgálatnál megkívántatik, h~>gy
a lanulók a tüzetesen előadolt szakaszok legioid.osabb)mt,
's már az előadásnál olyanokul megjelölt darabok fiítart<llmát emléket.et után előadni kepesek legyenek és a még
elö nem adott darabok felfogásában kellö haladást tanu~itsanak.

44. §. Azok ],ik felsőbb osztályba átlépésre alkalmatla·
nolmul< találtatnak, eddigi osztátvail~at ismétlik. Azon ta
uuló, ki önhibájából az osztálv ismétlése után sem bir a
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felsö osztályb~ lépéshez megkívánt érettséggeL az. intézet-

ből elbocsábhk.

45. §. Az alsó osztályzat utolsó évfolyamában a YÍzsga
necsak a utolsó év tananyagára szoritkozzék, hanem főkép
arra szolgáljon, hogy az eddig élvezett oldatás összes eredményét, mínden egyes tanulónál kitüntesse, 's annal< éreltségét a felsőbb osztályzatba való átlépésre igazolja.
46. §. A felső osztályzatban a hallgatók nem évi
vizsgát, hanem csak is az intézetből való kilépéslik előtt
elbocsátási vizsgát tesznek le.
47. §. Mínden a rabbiságra képesitő bizonyitvánvnval
(Hathora) elbocsátandó rendes hallgató irásbeli és szóbeli
vizsgát köteles letenni.
48. §. Az irásbeli vizsgálat következő, zárt ajtók mögött készítendő dolgozatokból áll:
a.) három casuisticus kérdés megfejtésébőL A kérdések a szertartástan különbözö részeiből és ugy választandólc, hogy a vizsgálandónak allealma legyen a források
alapos és pontos ismeretét, helyes felfogását és az elveknek egyes esetekre való alkalmazásbani ügyességét kimutatni.
A válaszok a rabbinicus irodalomban dívó héber nvelven világosan és kimerítően fogalmazandók, az indokolús
a talmudi forásokból meritendö és abban a lekintélyek
ebbeli különbözö véleménvei felsorolandók.
b.} A vizsgálati értekezleten megjelölt zsidó vallás-és
erkölcstani alaptörvénynek kidolgozásából a szentirásból
való índokolással, valamint a rabbinusi források és a zsidó
vallás-és erkölcshölészek felfogása és tárgyalása nyomán.
c.} exegeticus dolgozatból adott thema fölött. A két
utolsó munkálat egyiknek magyar nyelven kell fogalmazva
lennie.
49. §. A szóbeli vizsga a szedartásnak a felső osztály zatban előadott minden részére terjed ki. A vizsgálandónak
több kérdésre röviden de alaposan felelni és a decis01·ok
idevágó dönh'ényeit, ezeknek a forrásokból folyó deducti(,_
ikkal l{imutatnia kell.
A cursorius tamuódon tárgyalt részeknél a k<-rd{>:.;
különbeni helves megfejtése esetében a részletesebb ÍlH.l"
lwlás a vizsgálandónak elnézhető.
SO. §. Azonkivül minden eg}es elbocsátandó hall·falónak ö~álló fe.lfo~ását, a_ talmud-dialeklil,áhani íigv(j.;~i!gi'• l
kell k1mutatma es egv altala szabadon választott th•! IIHt
felett előadást tartania.

51. §. Az elbocsátó vizsgálatoknál a wzénvlö bizottságszakosztálya köteles, mint vizsgálali bizottság jelen lenni.
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52. ~. Jó eredménnyel letett elbocsátó vizsgálat után
a kilépő 1:abbiságra képesitö okmányt (Hnthora) nvEr, mely
az igazgatótól. az illető tanárok és a jelenlevő vizsgáló bizottság két tagja által iratik alá.
53. §. Tanítójelöltek (hit-és talmud-thora tanítók) az
alsóbb osztálvzat tanfolyamának bevége?tével, valarnennyi
rájuk néZ\'e l{Ötelezö tantárgyat, ból vizsgát kötelesek letenni,
de az időpontig tanítói képzettségiiket egy nyilvános tanintézet bizonyítványával kell lcimutatatníok.
54. §. ülv jelölteknek, kik a tanfolyam bevéf;1zése előtt
önl<ényt lépnek kí, kívánságul-ra látogatási bizonyítvány
szol~álatandó ki, rnelyben szorgalrnuk . vallási és erkölcsi
víselésíik felemlithetö.

VIII.
Rendkivüli hallgatók.
55. ~. A rendkivüli hal!Q:atók azon előadásokra, rnelyeket a félév folyarnában hallgatni l<ívánnak jelentkezni
és magukat a rájuk vonaikozó fegyelmi határozatoknak
alávetni kötelesek.
56. §. A rendkhrülí hallgatók kivánságukra látogatásí
bizonyítványokat nyerhetneh, azon tanszakek megjelölésév el, rnelyeket hallgattak

IX.
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részéről, tekintettel az e czélra előirányzott ev1 járulékra,
évenként kidolgoztatnak és a vezénylő bizottság elé ter-

jesztettnek,
61. §. Az általános szabályrendelet kellő intézkedéseket fog tartalmazni a könyvtár felügyelete és használhatása
iránt.
62. §. Az intézet csak a tanulóknak szellemi kiképzéséről gondoskodik, nem pedig azok lakásukról és egyébb
életszükségletükrőL A vezénylő bizottság mind az által oda
fog törekedni, hogy szegény és derék tanulók nyilvános és
magánösztöndíjakkal lehetőleg segélyeztessenek

x.
Vezénylet.
A.) Közvetlen vezénylet.
63. §. A rabbiképezde felügyeletét és vezényletét ugy
az oktatás mint a fegyelem tekintetében, az e tárgyban
kibocsátandó utasítás értelmében az igazgató gyakorolja.
Ezen utasítás, mely egyszersmind az igazgató és a tanári
testület - valamint a tanárok egymásközti viszonyát szabályozza az alkalmazott tanári testület beleegyezésével a
vezénylő bizottság által az intézet megnyitása előtt fog
rnegá.llapittatni.

Általános rendszabályok.

B.) Közvetett vezénylet.

57. §. Az alkalmazandó tanári testület, még az oktatás megkezdése előtt fegyelmi szabályzatokat fog kidolgozni,
mely az intézet sajátságos jellegének és a helyi viszonyoknak megfelelő legyen.
58. §. A rabbíképezdének, az intézet épületében fennálló imateremmel kell bírnia, melyhen a rendes (mindennapi
szomhat és ünnepnapi) istentiszteleten kivül rendkivüli istentiszteleti ünnepélyek, hitszónoklati gyakorlatok stb. tartatnak. Az általános sza bálvrendelet e tekintetben is fog
részletes intézkedéseket tartalrnazni.
59. §. A szükséges taneszközökön kivül a rabbiképezde számára még egy külön az intézet igényeinek megfelelő könyvtár is fog berendeztetni, mely a szükséghez
képest, koronként ujonan megjelenő vagy régibb művek
megszerzése által kellő módon bővítendő.
60 §. A könyvtár és egvébb taneszközök kiegészítésére és szaporítására vom,!tko~ó javaslatok a tanári te:;tület

64. §. Az intézet felsőbb vezényletét és igazgatását
egy "állandó" bízothág eszközli, mely egy elnök és .. tagból áll és hasonszámu tagokból álló gazdasági és tanügyi
szakosztályra oszlik.
65. §. A vezénylő bizottság ügyrendje azon teendők
pontos határozatát fogja tartalmazni, melyeket a bizoltságnak együttesen, vagy az egyik, vagy másik szakosztálynak
külön kell végezniök.
66. §. A vezénylő bizottság az intézet helyén székel
és tagjai egyharmadának ugyanazon helyen állandóan laknia is kell.
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Um sich in der Sache ein richtiges Urtheil bilden zu
könne11, muss hier zunachst die Entslehung, Natur und Besti 111 n1ung des Fondes klargestdlt und dann der Rechtslitel , worauf
das Verlangen nach Tlteilung des Fondes gegrüudet win!, naher
beleuchtet werdert.

IV.

EMLÉKIRAT
A RABBIKÉPZŐ-INTÉZET TÁRGYÁBAN.
SZE RI< ESZTETTE

a

111 .

kir. vallás- és közoktatásügyi míniszter megbízásából
R A N N l C H E R J.
OSZTÁLYT ANÁCSOS.

Separatbeiial!e des .. Pes!er Lloyd" zu Nr. 55,

Freita~,

6. Marz 1874.

DENKSCHRIFT
IN ANGELEGF.NHEIT DES

R A B B l N E R - B l L D U N G S - I N S T I T U T E S.
lm Aufrage ues königi. ungar. Ministers fiir Kultus und Unlerricl1t
VERFASST VON

J. R A N N l C H E R,
SECTIONSRATH.

Die jüdisch-orthodoxen Gemeinden, welche sich mit Petitionen an das Abgeordnetenhaus gewendet haben, verlang_en :
da ss aus dem israelitisch-ungarischen Schulfonde J_n so
· ht d as mll
"' 1 deste
zur Errichtung. des Rabbtnersemtnars
lange ntc
"
..
.
.
'
d e t wet·d e, bt's dieser Fond ntcht ganz!Jch. geo1dnet,
ve rwen
· .lwngswetse
· u11 ter die
Konfe s~tonen nach
bez1e
. beiden .J.üdischen
.
Rechl und Billigkeit aufgetheilt selll wtrd ;
dass ferner der Minisler für Kultus und ~nterrich: .~ nge.
· Bel 1·eff der Auftheilunao des Fondsvermogens
wtese~l
wtr d e, 111
~
..
..
t>inen Gesetzenwurf einzureich~n . und dass als Schlussel. fur
die Theilung entweder die Anzahl der schulpflichtigten I<tnder
oder die Seelenanzahl rler beiden I<onfessionen zur Grundlage
genommen werde ;
.
dass endlich dem Minis!P.r zur Pfltcht gemachi werde,
inzwischen , bis die Theilung de<; Fondes zu Stande kon.llnen
wird, das Fondsertragniss den beiden Konfessionen zu gletchen
l Ui.lften zur autonomen Verfügung zu stellen, vorbehaltl.teh der
gegenseiligen spateren Abrechnung, falls bei der Ausemander~
~etzung des Fondsvermögens der einen oder der anderen Parlel
ein g1össerer Antheil zufallen sollte.

141

j

l

l.

l. Nach Beendigung der Kriegsereignisse im Jahre 1849
hatte das k. k. Armee-Oberkomrnando int Etnvernellmen mil
dem bevollmachtigten Ko111missar Hir die Zivilangelegenheitcn
den Judengemeinden in Ungarn eine Brandschatzung von
2,300.000 Guiden auferlegt, welelle nach Verhallniss illres Verrnögens und ihrer Familienanzahl unler Zugrundelegung des
bei der Einhebung der Toleranzsteuer angenommenen Besteuerungsscltlüssels aufgetheill und eingebracht werden sollte, diiher
denn auch der Verwallungsausschuss fiir die Toleranzsteuerückstande mit diesem Geschafte betraul wurde 1 )
ln Folge eines Bittgesuches, welelles der Verwaltungsausschuss im Juni 1850 an den österreichischen Ministerrallt gerichtel halte, wurde de.11selben alsbald bekannlgegeben, dass
der Minister des Innern geneigl ware, auf Nachsieht der Strafkonlribulion anzutragen, doch hatten die Juden einen Betrag
VOlt wenigslens Einer Million Guiden an die I<ammerkassa in
vfen zu dem Zwecke e1nzuzahlen, damit hie1aus ei11 eigener
Kultus- und Unterrichlsfond gebildet werde, weleber in staatEeher Verwallung stehen und vo11 der Regierung für Bedlilfnisse des inaeliiischen Kultus und Unlerriclttes verwendet werden sollte. 2)

Weiters wurde dem Verwallungsausschusse eröffttet, dass
.vegen der vorzUliehmenden Auftheilung dieser Bei.;teuer eine
GeneralversDmmlung von Bevollmachtlgten der jüdischen Ge meinden einberufen werden könnte.
Der Ausschuss nahm diese Eröffnungen mit grösster Dankbarkeit auf, bemerl<te aber, das ihm die Einberufung eiuer solchen Generalversammlung bedenklich crsc :1eine, weilman mlisse es offen bekennen, "der Bildungsgrad in vielen Gemeinden
Ungams noch auf einer so niedern Stufe stehe, dass hier und
Kriegsmüust~
) Bericht des Armee.Qbe_rkommando's an das k. k
rium, ddo. Hauptquartier Pest, 22. Oktober 1849, 2985/g, 1849.
') 10 366, 1850 (Akten des Civ.-Comm. für Ungarn) .
1
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do t t bei det íiberwíegenden Mehrheit leide r noch krasse Ignoralll und Vedtnsterung vonvalle nnd dal1er eine Misskennung
dcs Ileilsam en und crspiesslichen Zweckcs eines zu bíldende n
l(ultus- und Unterrichtsfondes und somit die Vereitelung des
gcwi'in~chten Resullates auf dicsem Wege zu befürcllten ware " 1 )
Die Regicrung bcrief daher bio:-. jiidische Vertrauensman ner ein, unt mit denseiben übcr die Bildung des Fondes die
nilthigen Berath un gen zu pflegett, wobei mít Ausnahme bios
eines einzigen Mitgliedes sich Alle dankbarsi ei nversh.nden mit
der Orlindun~~ eínes solchen Fondes erk lart en und nur wi.insch
ten , dass derselbe nicht auch für Kultuszwccke dienen solle,
wctl das jiidische l<ultuswesen gegenwariig star :; zersplittert
sei. 2)
Als Ergeb niss dieser BeratllUngen erfolgte die a. h. Entschiic"s\Hlg vom 20. Scptember !850, vonlÍt die den Jude::gcnteind<cn und Judenfamilien auferlegte Strafkontribution ganzli ch ctlasscn und jedes fentPre Verfaliren in dieser Beziellung
cingestdlt, dagegen aber angeordnel wurde, dass ein eigener
Fond zur Pörderung des israelitischen Schul- und Untcrrichtswesens i11 Ungarn nach den folgendeu Bestimmungen gebildet
werde:
a) alle lsraeliten, mil alleiniger Ausnahme der mittellosen,
habell zur Sildung di ~ ses Fondes, bis derselbe das Stammkapi\al E.111er Million Guiden C.-M. erreicht, im Verhaltniss ihres
Einlwmmc11s beizutragen;
b) der Betrag ist bis Ende Dezember 1854 in halbjahrigcn gleichte11 f~aten an das Kammerai-Hauptzahlamt in Ofen
abzufü lll en ;
c) d te se Summe ist, vorbehaltlich der bezügliche11 nah eren
Beslimmungen, .::ls eig ::! ner israeli!iscller Schul- und Unterrichtsfond nt \lerwalten und das Ertrag11tss den Zwecken des israeIttischen Schul- und Unterrichtswesens gewtdmet. 3 )
Die Umlage solile durell den Verwaltungsilusschuss der
Toleranz~teuer mit Zuziehung von Vertrelern der Gemeinden
hcwirkt wenlen.
1

1 12,611 1850 (Civ.-Comm.-Aklen)
') 15,468 1850 (Civ -Comm.-Akten).
•) r:rla>s d"s Mlllisters des lnnero· ddo. 25. Sept. 1850, Z. 5184/M.
F.: 18.204 1~50 tCiv.-Comm.-Akten).
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i\1\it einer weiteren a. 11. E11tschliessung vom l. Dezember
1852 wurdc bestimmt, class der isr. Sclml- und Uoterriclltsto nd
sowohl in Bezrehu ng auf setnc Venvailung als auclt Verweltdung als Staatsfond anzusehen u11d zu behandein sei ; was lUI
Folge ltatte dass alle jene Vorscl1r1ftcn, welelle bezügliclt dc.:r
Vt~rwaltung aller üb1igen öffenlhchen Fonde gellen, auch auf
d1esen Fond angewendet wu~den. )
A:s bereils eiu grösserer Tileil der ausgeworfenen Beirtige
eittge,:alttt war, erstatrek der Ve1w .ltungsausschuss sei11e Antrage über die Verwendung der Fondserttag11isse und belottle
el abe i tll!>besondere das Bedürfniss einer Rabbinerscltult: und diC
Notltwendigkett du Erriclllung von Bildungsanstalten Jür tsraelttische Volksschulleltrer. 2 )
Diese Antrage fanden auch die Unterstützung der betreffeuden ~(egterungsorgane und so erfloss unterm 29. Márl 1856
die a. h l::.ttlschltessung, womach der 1sr. Schulfond als etn
untheilb:uer Fond zu belassell und zu verwalten sei ttttd die
Verwenduug der Foudsertragnisse, im Interesse der ls1ae litett
Ungarn~, mit alleiniger Rückstcht auf die vorhandencr11 Bedlirfnisse, nach dem Ermessen und der Bestimmung du htezu berufenen Regterungsorgane statlzuftnden habe. 3)
Als Zwecke dtc: ser Verwettdung haben gemass a. It Auordnung zu gellen:
a) Die Enieittung ellle!:> l< a. b b 1 11 a ts i us t i l u 1 es lll tt der
Bestintutung, dasb lil)er dre Modalitaten der Erneiuung desselbeu, natnentlich dessen Standort, seiue innere Eiunchtung, dte
BellJeiiig ung der isr. Bevölkerung od er is r. Foudc and et er Kronlander au der Bestreitung de Kostett und sonach den auf deu
ungarisclt-israeliüschen Schulfond en Ifatlenden Koslettani heti,
eine hesondere Veritandiung einwictlen uud dere n Ll gebutss
semer Zeit der Schlussfassung Sr. ,\\ajestat zu unterzichen se 111
wer c;
b) die Erricht!.tng von Musterltauptschulen, wobei zufolge
a. h. Anordnung als Grundsatz zu gelten hat, dass iu jcdem
1

1
) Erlass des
Ministeriums für Kultus und Unterricllt dd. 26. Oez
1853 Z. 3465, 1853 (Statthalterei-Akten.)
") 17745 . 1851 (Stalth.-Aktcn.)
1
) Enass des M.inislers für Kultus und Unterrich t ddo. 7. Apri\1856.
Z. 5114, 6585, 1856 (Aden der Ztvil-SectiOn des General-Gouvemements).
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Verwaltungsgebiet eine isr. Musterschule bestellen soll ; die Bestimmuna des Ortes, wo dieseibe zu errichten, t~Jeibt dem
Minister für Kullus und Untcrricllt iiberlassen, doch ist an der
Sedingung festzuhalten, dass die betheiligte isr. Gemeinde wenigstens die Kosten der HersteiJung und der Erhalt ung der Lokalit~iten aus eigenen Mitteln zu bestreiten habe.
An diesen Musterhauptscl!ulen sind, zufolge derseiben a.
h Enlschliessung, eigene isi. Praparandenkurse überali einzu.
richten, wo mit Rücksicht auf die A11Zahl der isr. Praparanden
und dic übr.gen Landesverhaltnisse es sich als zwcckmassig
dustelll.
Ueberdies soll die Unterstützung armer isr. Volksschulen,
nalllentlich wo öffentliche Rücksichten eine Fürsorge für die
verwahrloste Jugend erheischen, aus den Fondsertrágnissen i n
dem Masse, dis die Erreichung der vorerwáhr;ten Zwecke es gesta !tet, nicht ausgeschlossen sein;
c) die Enieillung von Stiftung · platzen für Blinde und für
taubstumme Kinder arrner isr. Eitern mit der Bestimmung, dass
Sliftungsplatze auf der Grundlage öffentlichen Konkurses an die
bedürftigsten und würdigsten Bewerber von dem Ministerium
für Kultus und Unterricht mit thunlicllster Berücksichtigung der
Verwaltungsgebiete zu verJeillen sind.
Dies sind in wortgetreuer Vollslándigkeit die Bestimmu!lgen
der a. II Emscllliessung über die Verwendung des Fondes, wfe
sie mit Ertass des Mi11isterium::; für Kultus und Uutenicht vom
7. April 1856, Z. 5!14, an das Z1vil- und Militár-Gouvernement
für Ung;Hn erüffnet wurden Es ist d em nach ganz unrichtig,
wcnn die pelilio11irenden Gemeinden die Erriclltung dea f(aiJblllerinstitutes auf eine einfache Veroreinung des Wie11er Ministeriullls aus dem jahre 1856 zurücklühren und die Saclllage
so clarslellen wollen, als ob der in Rede stellende Fond lediglich zu SclluiLwecken in enzerem Sinne des Wortes gewidmet
und den lsraeliten aus der ihnen auferlegten Brandschatzullg
od er St r afkontribution, welelle ja ganzlich nachgesel1eu wurde,
zu1 ückgeschenkt wordell sei.
Mil allerhüchster Entscl!liessuug \OIIl 6. Mai 1873 liaben
endlich Se. Majestat in Gemassheil der eben' berüiJrten, friiheren a. ll. Schlus~fassung ausdrücklicll zu gestatlen geruht, dass
die Rabbiner.Bi!dungsanstalt in Budapest auf Kosten des isr,

1
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Scllulfondes im Sinne des von dem Mini~tter iür Kultus und
Unterricht diesfalls erstattelen a. u. Vortrages errichtet werde,
nachelem nac hgewiesen wurde, dass der Fond, welcher inzwischen auf das Ooppelle seines ursprün gli chen Stammkapitals
gewachsen ist, die Auslagen hieflír, unbeschadet seiner anderen
Bestimmungszwecke, zu tragen im Stande ist_l)
Aus der vorangelassenen, sireng aktenmassigen Darstellung
ergibt sich als feststehende Sachlage, dass der in Rede stellende Fond als u n t h e i l b a r e r S t a a ts fo n d zu betraclJten
und von der Regierung nach den fiir die öffentlichen Fonde
überhaupt geltenden Yorschriften zu verwalten ist ; dass dessen
Ertragnisse zur Pörderung des israelitiscllen Schul- und Unterrich tswesens und zwar insbesondere zur Errichtung eines Rabbinatsinstitutes und von Bilclungsansta lten für israelitisebe Volksschuliehrer, dagegen nur ín soweit, als nach Bestreitung der
systemisirten Auslagen die Mittel dazu eusreichen, auch zur
Unterstützung einzelner armer Volksschulen zu verwenden sind;
dass die Verwendung der Fondsertrag nisse für die bestimmten
Zwecke mit alleiníger Rücksicht auf die vorhandenen Bedürfnisse nach dem Ermessen der Regierung stattzufinden hat.
Es ist zwar auf dem jüdischen Kongres au~h ein Beschluss
bezüglich der Verwendung des israelitischen Schulfondes gefasst worden und hat derselbe mit a. h. Reskript vom 14. Juni
1869 mit allen Librigen Beschlüssen und den vorgelegten Statuten die königliebe Bestattig11ng erhalten. 2) Hiernach sollte der
Kongress entscheiden, welebe Volksschulen aus dem Fonde mit
Beitragen zu unterstützen sind. Da nun aber, in Folge der unter den jucten eingetretenen Spaltung der Zusammentritt eines
gemeinschaftlichen Kangresses derzeit unmöglich geworden ist,
hat selbstverstandlich jener Beschluss nicht zur Ausfüluung gelangen könne11.
II. Was den Rechistitel betrifft, aus welchem die petitioní.
renden Gemeinden die Theilung des Fondes verlangen, stützen
dieselben ihren Anspruch darauf, dass das Abgeordnetenhaus
in seinem Beschlusse vom 18. Marz 1870 den Bestand zweier,
1

) 12, 355, 1873 (Akten des k. ungar. Ministeriums für Kultus und
Unterricht.)

') 10878, 1869 (Akten des königlich ungarischen Mimtersiurns für
Kultus und Unterricht.)
Magyar Zsidó Szemle
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nach ihrem Dogmen von eínander verschíedener und fol lich
auch gleichberechtigtcr jüdíschen Konfessionen ausdriicklich
kannt habe.!)

a~ler

Diese Auffassung ist weder vom Standpunkte des Abgeordnetenhauses, noc11 von jenern des Judenthums richtig.
Vom Standputüde des Abgeordnetenhauses schon darum
nicht, weil es durellaus nicht dessen Absicht sein konnte mittelst eines einfacllen Beschlusses den Bestand ciner besondcren
l~eligionsgcsellschaft, als eigener Kanfession ím staatspoldischen
Sinne dcs Wartes anerkannen oder auch nur aussprechen zu
Wt llen, da die staatliche Anerkennung einzelner Kirchen oder
Religionsgesellschaften nur im Wege eines förmlicnen Gesetzes
rechtsgiltig erfolgen kann und weil der Staat nicht Richter in
Glaubenssachen ist, eine solche Anerkennung stets die Thatsache zur Voraussetzung haben muss, dass die Religionsgenossenschaft. welelle als solene anerkannt werden will, auf Grund
des von ihr selbst gestellten oder angenommenen Glaubensbekenntnisses bereils besteht.
Aber auch vom Standpunkte des Judenthums selbst kann
dem Beschlusse des Abgeordnetenhauses nicht die Deutut;g
gegeben werden, als ob in demselben (k)eine Verschiedenheit
dés jüdiscllen Religionsbekenntnisses im dogmalischen Sin11e
des Wartes a11erkannt warden ware. Ganz abgesehen davon, dass
es eine untu den jüdischen Theologen noch unausgetr;;gene
Streitfrage ist, ob das Judenilium überhaupt Dogmen habe oder
mcht, kenni man in der ganzen Weil r1m Eine jüdische d. i.
mosaische Religion, mit welcher der Begriff des Judenthums
überhaupt ganz zusammenfallt. Allerdings aber gibt es im
Schoosse derseiben verschieder,.:;, me h r o der weniger von ei nander ahweichende Riten und GlaubeFsgebrauche, nach welchen
sich besondere Synagogen oder Sekten gebildet haben, ohne
jedoch darum, wie es in de1 christlichen Kirche der Fali ist,
eine streng abgegrenzte Glaubenstrennung nach veJscllíedenen,
bestimmt festgesetzten und in sich abgeschlossenen Bekenninisseu zu begründen. Beweis dessen ist wie weit auch bei einzelnen Fragen die fv\e1nungen auseÍnan,der gingen, im ungarisch1
) Képviselöház 1869/71 naplója VII. köt. 130. lap. annak Iegyzö_
könvve Il. köt. 291. lap.
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jüdischen Kongresse vom Jahre 1868/9 von hervorragendeu
Rednem beider Parteien gleichmassig hervorgehoben warden
dass man n ur e í n Judenihum kenne, es du her ín der That aucl1
rn unserem Vaterlande keine andere jüdi<.che Religion gebe, als
die eine mosaisch-rabbinische. 1 )
Diesen Standpunkt hat auch die ungarisebe Gesetzgebung
von jeher · eingenommen. Unsere Ge'.;etzartikel aus aller und
neuerer Zeit sprechen i:11mer nur von den Juden im Aligemeinen ; in dem einzigen Artikel, in welchem auclt illres Glaubensbekenntnisses erwahnt wird, dem 2g.: 1840 ist bios von einer
Religion die Rede , inct em es da~elbst heisst : nascituros ducendo per administros religionis matricuiari lrbro inferri oportet.
Wie die ganze Geschichte des Judenthums sei! der Zerstörung des -zweiten Tempel~ nicht eine einzige Període aufweis!, die sich der Einheít der Riten und der Gleichförmigkeit
der religiösen Ceremonien und gottesdienstlichen Einricl!tungen
halte rühmeíl können, so entbehrt dasselbe fast überali auch
einer festen Ordnung der ausseren Kultusangelegenheiten. Ausser in Frankreich besteht nUJ noch in sehr wenigen Slaaten
unter den Juden ein engerer Verband, welcher die Glaubensbekenner als eigene Religionsgenossenschaft zu einer gemeiusamen Körperschdft mrt geregeiter Vertassung und Verwaltunc
einheillich umschliesst. Einen solchen Verb"lnd auch in unserer~
V.at~rla~1de zu schaffen, ltatte der jüdische Kongress versueitt 2)
Er ts! jedoch, abgesehen von ar1deren einwirkenden Ursacilen
ltauptsachlich an der in das Organísationsstatut aufaenommenet;
'Besti mmung gescheitert, dass jeder Israelit verpflic~tel seir~ soll
sich der Kultusgemeínde seines Woll!lortes oder. we!~n daselbst
kerne besteht, derjenigen Kultusgerueinde anzuschlressen welcher
die Librigen lsraeliten seines Wo linories angel!ören. Ei 1; grosser
1
. . ) Dr J M. Jost, Geschichte des Judenthums und seiner Sekten
Le1pz1g 1857. Dr. lmmanuel H. R i t t e r Geschichte d
·"d· h
R f
·
B .
'
er )U JSC en
e oxmal!~n, erlm 1858, 1861. 1865. Dr. H. Graetz., G~schichte der Judeu von
den altesten Zellen b1s auf die Gegenwart aus de
Q ll
b
.
l ~xr B d L · .
'
n
ue en
earbe1tet
.
. an . elpzlg 1870. Stenographisches Taóebuch übe d' V . d
lunge d
·
. . h
"
r
1e erhan n es 1srae 11l1sc en Landeskongresses amllich A , . b p
') D'
l · .
e
uoga e, est, !869
•e san <lwmrlen Statuten und Beschlüsse do.
.
·
1S.68 eröHneten Landeskongresses der lsrá~liten in -s am 10. ~~zemher
burgen, amtliche Ausgabe. Pest l$36 9 ,
Ungarn una S1eben·
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The1l der Judcnschaft wolltc sich ~olchcm Zwange nicht fügen ,
und verJangle nicht nur volle Freihei! in der Bllctung von Gemellltlen, somlern auch volle Selbststandigkeit derseiben ohne
Unterordnung unter eine höhere Leitung.
Diescm Verlangen hat der bekannie Beschluss de~ Abgeonlnetenhauses vom 18. Marz 1870 auch insoferne Folge gegeben, als darin ausgesprochen wurde, dass bei volter Wahrung
dc1 Olauhens- und Gewissensfreiheit Niemand gezwungen werden könne, die Kongressbeschlüsse anzunehmen, weshalb denn
auch der Mir ister für Kultus- und Unterricht die Weisung erhiel!, in diesem Sinne vorzugehen und falls etwa entgegengesetzte Anordnungen im Zweckc der Durchführung jener Beschllis~e ge!roffen worden waren, dieselben aufzuheben.
In Folge dessen fand eine Versammiung der orthodoxen
lsraeliten statt, welche ein eigenes Organisationsstatut entwarf,
dessen Restimmungen von der Reg ierung auf Grund einer mit
a. h. Entschliessung vom 22 Oktober 1871 eigens hiezu erhalterren Ermachtigung auch vollinhaltlich bestatigt und mittelst
Rund.:;chreiben des Ministers für Kultus und Unterricht vom 15
Navt>mbcr desseiben Jahres samrnllichen Jurisdiktionen des Landes mitgethcilt wurden. 1 )
ln diesem Rundsebreiben wircl, entsprechend dern Beschiu<;se des Abgeordnete nhauses, ausdrückliclr gesagt, dass jeder Zwang vermieden, es elarum den israelitiseben Glauhenshckennern frei steilen solle, sich nach elem einen oder dem
andem Grundstatut zu organisiren, ohne class die Gemeinden,
wekhe t•as orthodoxe Organisationsstatut annehmen und ihr
Gemeindewesen darnacll einrichten, hiezu einer variaufigen Erlaubniss bedíirfen.
Es gibt den111ach in der That gegenwariig Gemeinden,
welelle das Kongresstatut andere, welelle das orthodoxe Statut
befoigen, und endlich auch solche, die jeder Parteiung ferne
stehend, bei ihren allen Lokalstatuten geblieben oder zu denseiben zurückgekehrt sind. Haufig kommt es vor, dass in einer
und derseiben Staéit oder Ortschaft zwei besandere j!.idische
') 26084, 3.'26915. 1871 (Akten des kön. unJ!. Ministeriums für Kultu5 und Unt~rricht) Magyarországi rendeletek tára. 1971 [olv. 1871]. 108.
sz.: ÜrJ!anisationstatut für die autonome jüdisch-orthodoxe Religionsgenossenschaft Ungarns und Siebenbürgens. Pest, 1870.
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J<ultusgemeinden neben einander bestehen, wobei. dann natnrlich, bei soleher Zersplitterung der Krafte, nameniheh das Schulund Unterrichtswesen empfindiich !eiden muss.
Wenn nun nicht schon bei der Gründung des Fond.es
ausdrückiich bestimmt warden ware, class derselbe als unthetlharcr Staatsfond zu betrachten und zu behandein sei, würde
eine Auftheilung desselben, wir die petitionirenden G:mein~eR
sie wünschen, unter den abwaltenden Verhaltnissen n1cht rathlich erscheinen und mit Schwierigkeiten, und den grössten
Nachthcilen verbunden -~in, die sich im Augenblicke gar nicht
ii bersehen lassen.
Da aber der eiqerttliche Zielpunkt der vo"rliegenden Petitionen gegen die Errichtung der Rabbinerbi!Jungsanstalt gerichtet ist welebe durch die veriangle Fondstheilung geradezu unrnéigli~h gemachi werden sall, erschemt es nothwendig, auch die
Angelegenheil dieser Bildungsanstalt etwas naher ins Auge zu
fassen.
III. Die Bestrebungen, eine Rabbinerbildungs-Anstalt in
, Ungarn zu errichten, haben eine lange, von vielen Kampfen
und Hindernissen begleitete und darum oft unterbrochene Gesichte. Das ist eben die Macht des K•1lturdranges, welcher zeitweise zurückgedammt, sets auf's Neue hervorbricht und n ich t
ruht, bis sein begründetes Verlangen endlich befriedigt wird.
Der Gedanke, eine Rabbinerschule zu errichten, wurde
zuerst von dem aus Baiern eingewanderten Talmudisten David
Kohn in eincr Denkschrift angeregt, welche derse!be noch im
Jahre 1806 dem Paiatin Erzherzog Jasef überreichte. Der Rabbiner der Pestet Gerneinde erfuhr von der Sache und wusste
jede weitere Verbandiung darUber zu vereiteln, wabei ihm der
Gemeindevorstar.d mithelfend zur Seite stand.
Ebenso crfoig1os blieb eine zweite, obwohi vie\ hedcutungsvollere Anregung. Sie findet sich gedruckt · in den Opera ten der Regnicolar-Kammission aus dem Jahre 1831 und zwar
in dern Gesetzentwurfe über die Juden, warin die Bestirnmung
aufgenammen wurde, class zu Religionsdienern oder Rabbinen
kiinftighm nur solche Personen gewahlt werden dürfen, welelle
unter öffentlicher Aufsieht (sub 1nspectione publica) illrem BLrufe entsprechend unterrichtet worden, und die Matrikelbii -
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in den landesspr?chen zu führen im Standc sintJ.l)
Der Vort•chlag der Rrgníkolar.Kommission hlieb, wie so
vicle andere ihrer Arheiten. auf den1 p,,pier fand aber bald in
einer Stimme aus dem :\ tslande, u. zw. diesmal mitten ilus
dem Kr..!rse des Juden!hums selbst, einen lauten Wiederhall.
Im Okteber 1837 lie!'s nam lich d<'r Rabbiner von Magdeburg, DL Ph:lippson, der um die Sild un g und Hehung seines
Volks·talllrnes verdienstvolle Griinder und Herausgeber der auch
h~ute noch crscheinenden ., Aligemeinen Zeitung desjudenthums",
e~nen .'~u~ruf zur Sammlung vor1 Beitragen für die Errichtung
CllJer ]Udisch-theologisclien Lehranstalt ergehen. Der Gedanke
fand auch in Ungarn lebhaftcn Anklang. Die Regierung vetbot
aber die Sendung von Beifra~en in das Ausland. So enf5tand
denn bei der gebildeten und nach Sildung sirebenden ~uden
schaft der Wun!'ch, e nsolches Institut hier im Lande zu besitzen.
Leopold Löw, dermalen Rabbiner i 'l Szegedi n, ein auf dem
Feldc der ungarisch.jiidiscllen Literatur und theologi<>chen Wissenschaft wohlbekannter Name, gab diesern Wunsche in einem
Artikel des "Pe~ti Hirlap" vom 2. ju11i 1844 wirksamen AusJruck•
ln der Sitzung der Standefafel vom 27. Scptember 1844'
kam die Judenangelegenheit abermals zur Sprache, und wurde
die Errichtung eines Rabbinerbildungs.Institutes ohne Widerrede beschlossen.2)
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Die hierauf bezüglichen Bestim111ungen in dem Ge,-etzentwurfe liber die Juden lauten folgendermassen :
8. §. A zsidók számára Pesten egy külön rabbi- és népiskola-tanítóképző középpanti inté!e! felállitása rendeltetik.
ll. §. Az országbeli minden zsidók Pesten felállítandó r bbi- és népiskola-tanítóképző középpnnti intézet fe:lllállása költségei fedezésére évenként az ő feljelentésök után a királyi Helytartótanács helybenhagyandó sommát ftzetni tartoznak, melyek
reájuk más közköltségekre haswálandó kulcs és mód szerint
maguk költ és maguk állal kivetendik.
Gegen die Errichtung des beantragten Rabbiner-Institufes
edwb sich auch bei der Magnatentafel kein Widerspruch; sie
1

l Opinio exc
Károlyanis 1831.

re~nicolaris Deputationis, Pestini, Typis Tratlner

') 1833-44 m. országi közgyűlések Irásai IV kötetben 302. sz. a.

machte aber in anderer Bezíehung einige Einwenduugen ; und
so kam das Gesetz Jeider nicht zu Stande, was ileute umsomeh r zu hectauern ist, als damals im Schoosse d·~r Judenschaft
noch kleine tiefgehende Spaltung und elarum auch klein hartnackiger Widerstand gegen die Oriindung einer solchen Sildungsanstalt varhanden war, ja es wird sogar aus glaubwürdige r Quelle berichtet, dass der Pesfer Rabbiner S c h w a b bercifs Materialien zur Herausgabe von Lehrbílchern für diese
Scltule gesammelt halte.
So vie! über die verileblichen Versueile vor dern Jahre
1848. Mit der hterauf folgenden Zeit der unumschrankten Machtllerrschaff beginnt ·'· neuer Abschnitt, welcher die Angele~en
heit urn eitv' n bed~.-utenden Schrítt weiterförderte, ohne jedoch
ganz zum Ziele zu gelangen.
Dieser bedeutende Scinitt war zunachst die Bildun:! eines
Fondes, an dem es bisher ganzlich mangelte.
Mit a. h. E 11sch!iessung vom 20. September 18~0 fand
sicll, wie schon eben erwahnt, Se. Mil jestat hewogen die den
judengerneinden vom österrcichiscllen Armee-Oberkommando
auferlegte Strafkontribution, unter gleichzeitiger Einstellung jedes
weilern Verfahrens gegen dieselben, ganzlich zu erlassen. zugleich aber auch anzuordnen, dass ei:-1 eigener Fond zur Pörderung des isr. Schul- und Unterrichtswesens gebildet werde,
zu welchem alle lsraeliten in Ungarn bis zur Höhe eines Stammkapitats von 1.000 OOO Guiden C.-M. be:zutragen haben.
Bald darauf wurden Vdlt der Regiettlllg Vertrauensnüinner,
darunter die Rabbiner von Pest, Szegedin, Stuhlweissenburg und
Raab, zu Betathungert einberufe11, welche die Ausarbeitung eines
umfassenden Sta!utes zu1 Rel{elung der jüdischen Kultus- und
Unterrichtsangelegenheiten in Ungarn "ur Fol ge hatten. ln de111
Entwnrfe zu diesem Statute war auch dte Bestimmun~ enthalten, dass vom l. Janner 1860 in selbststandigen jüdis.chen Gemeinden kein Rabbiner ane-estellt werden dürfe, der nicht da~
Obergymnasium zurLickgelegt und mtl einem Maturitatsuugniss
verselten ist, dass ferner eine Lt hanstalt für jüdische Theolooie
!;egrli11det und dte Kultusgemeindcrt ve~halten werden sollen. 1~ur
solelle Kandidaten zu Rabbinern 711 wahlen, wdche sich mit einelll
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Befahigungszeugnisse ciieser Lehranstatr ausweisen können. 1)
Es waren hauptsachlich die erwahnten Rabbinen und insbesondere der Berichterstatter R<lbbiner Löw aus Szegedin.
welche bei dem Entwurfe dieses Statules massgebend mitgewirkt hatten.
Nach dem ein bedeutender Theil des Fondes bereils eingezahlt war, wurde der mit der Eínhebung der Beitriige betraute
Ausschuss, welcher ganz aus jüdischen Mitgliedern bestand,
aufgefordert, bezüglich der Verwendung der Fondsertragn isse
Vorschlage zu macheiL Derselbe g'tb sein Gutacllten dahin ab,
dass in erster Reihe eine allgemeine Bildungsanstalt für Rabbiner und Lehrer in Wie:1 errichtet und dazu ein entsprechender Beitrag aus diesem Fonde geleistet werden möge, denn es
seí Jeider nicht in Abrede zu stellen. "dass wallrend zu Padua
scl10n langst ein gerelZelles jüdisches Seminar bestehe und ein
solelles in neuester Zeit in Breslau gestiftet wurde, die Juden
in Gesterreich und ?Umal in Ungarn blo3s ungeregelte Winkelschulen besitzen, an deren Spiize hyperorthodoxe Rabbiner
stehen, die selbst aller wissenschaftlichen Bildung bar, ihren
Hörern ausser der Erlernung des Talmud nicht· eii'mal einen
ordenilichen hebraischen Unterricht, vie! weniger dic Anieitung
zu anderen wissenschaf!lichen Gege:1slanúen zu ertheilen im
Stande sind, und aus solchen Instituten gellen die meisten Rabbiner hervor. 2)
Die Regierung lrat d1eser Wohlmeinung be1 und bemerkte
in ihrem Berichte noc h ausdrücklich, dass der Zustand, in welchem sich das Rab!Jinatswesen in Ungarn, sowohl in Betreff der
meist urrgenügenc:len Betahigung der Kandidaten als auch der
Zerfahrenheit der Lehrsatze illres Glaubens befmde, ftir die
Dauer Besorgnisse erregen müsse, und dass nur hierin der
Grund der separatistischen Bestrebungen urod Kultusreformen
der Juden gesucht werden könne. Hierauf erfolgte sodann die
a. h. Entschliessung vom 29. Marz 1856, worin angeordnel
wurde, dass der israelitisebe Schulfond, welcllern schon frliher
die Eigenschaft eines Staatsfondes beigelegi worden war, als
1

21603 und 21853. 1851 tSlalthaltereiakten.) Der jüdische KongPest, 1871, woselbst der Enlwurf des
Or::anisalionsstatules vollsliindig lllÍl~etheilt wird.
') 21405, 185~. (Akten der Olner Stadthaltereiabtheilung.)
)
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untheilbarer Fond zu verwalten sei, und vor Allem zur Errichtun g eines Rabbinats-lnstitutes, beziehungsweise, da der Ort,
wo dasselbe zu errichten ware, noch in Frage stand, zu einer
verhaltnissmassige n Beitragleistucg für die GrUndung der Erhaltung einer solchen Anstalt werwendet werden sol!.
Man trug sích namlich mit dem Gedanken, dies Institut
in Wien oder Prag zu errichten ; aber die Verhandlungen hat.
ten sich so lange hinausge?Ogen, bis wieder die ungarischen
Regierungsbehörden, Hofkanzlei und Slatlhaltereirath, in's Leben
traten. und damil die Sache eine andere Wendung nahm.
lm Schoosse des l<. ung. Statlhaltereirathes wurden unter
Z:.:ziehung von jüdischen Fachmannern, darunter der Rabbiner
Sleinhard von Arad, Hirsch von Alt-Ofen und der RabbinatsAssessor Brüll aus Pest, Berathungen gepflogen, um die AngelegenlH~ it der Rabbi .I erschule endlich zum Austrage zú bringen.
Alle Mitglieder sprachen sich einheliig Hir die Nothwendigkeit
einer solchen Bildungsanstalt aus, welebe sie fiir ein unerlassliches Bcdürfniss erkiarten und wurde sofort auch ein vollstiindiger Organisationsplan sammt Koslenvo1anschlag ausgearbe1kl,
wonach auch das Studium der k!assic::chen Sprachen und l~ea
lien, wenigstens soweit es im Obergymnasium betrieben wird,
in den Lehrkreis der Rabbinerschule einbezogen war.
Um diese Zeit machte sich zuerst eine Bewegung im Judenthum bemerkbar, welelle von vomherein gegen die Errichtung einer solchen Ansialt ihren Angriff kehrte, weil man darin
von sogenannt orthodoxer Seite eine Gefahrdung der Religion
erblickte.
Nicht weniger als 92 Rabbinen reichten ein Majesliit!'gesuch ein um Abwendung der den allen Glauben bedrohenclen
Gefahr, auf welchem jedocll bloss sieben Narnen eigenhündig
unlerferligt, alle übrigen aber von einer und derseiben Iland
geschrieben waren 1 )
Es wurde dalJer auch die Frage : ob die beabsichtigtc
Gründung des Rabbinerinstitules den Glaubenserundsatlcn der
mosaischen ReligiOn nicht zuw1derlaufe? einer ringehende1 1
Beratilung unterzogen un,! ger ad e nac ll d em Aussprue he der
I~abbilien, welche doch in der Sache zumeist urtheihhereclitigt •
l) 70ó6. 181)4 ung. Hofkanzlei-Acten bei Min Z. 148. 1867.
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si n d, di1l•in entschieden, dass ciiessbezi.lglkh die Gla uhensg rund sat ze durchnus nicht im Wegc stehen.
ln dem Berichte vom 17 Juni 1864, mit welchem die B erathungsprotokolle sammt cirm Le hrpl ane de r hö ll eren Ge n e h~
migung unterhreitet w urden, sp ri cht sic h der k. Statth alf ereirath
folgenciermas~en aus.1 )
Teldntettel arra , hogy több rabbi és ném elv iz raelifa hitközsége!< is, v.<.llá si sze mpo nthól ily intéze t feláiÍitása ellen nyila tkoztak legelő bb vitatrí s alrí vétetett azon kérd és, vajjon az
izr vallAs elv ei nem el let17 i k- e azt, hog y a rabbik é ptő-intézet
felállittassék? s enn ek léte si tés e általában szükséges-e?
A tanácsko zmá nv ta g jai e kérdésekre a j egyzőkönyv
ben részlet es i ndokokal apján h atározottiln kijelentvén s megfejtvén i17.l , miszerinf ezen intézet felállitása a z~idó vallás elveivel
ttem co;ak nem ellenke<;zik. de sőt szarosan orthociox szempontból kiindulva felette szükséges is, egyhangúlag oda nyilatkoztak,
miszrrint ennek létesitése a zsidó ügy érdekéhen elkerülhetetlen.
Melléízve azon köriilménvt, hogy ezen rabhiképezde felá llitás:ít Pllenz{l foly amodók állitásuk támogatására a rabbik kiképeztet ésére fenálló eddigi gyakorl aton kivül, me ly a kérdéses
inté ze t fel;íllitásM v:11lási szemponlbnl gátló akadálynak legkevésbé sem tekintethel ik, mi alapos indokot sem képesek érvényesíteni, miután a valódi vallásosság hiánya, mely a magyarországi
izraelitáknál naponta tapasztalt;lfik, kívánatossá teszi, hogy a
hivatásuknak kellőleg megfelelni képes rabbik szaporiltassa nak,
kiknek eddig elég érezhető hiánya miatt az izr. hitközséqek
Galicziáh61 és más távolabb tartományokból kénylelenek nagyobb
költséggel oly rabbikat ho?afni, kik többnyire ódonszerii előitéle
tekkel eltelt, a 131mudhani jártasságon kivül minden más közhasznu mivelts{ g nélküli és az itteni viszonyokat nem ismerő
emhf'rek levé!J, inkább akadályul szalgálnak a józan müveltség
gyarapodásának, semhogv 'l gondjukra bizott népfajnak erl<iilcsi
tekintetbrn Villó szilárdulását előmozdíthatnák és képesek lennének arr<~, hogy a hitköz<>égek iigveiben, mint ez némi tekintetben hivatásukhoz tartoznék, alkalmas közegekül használlassanak;
az e részben hiányt pedi g a rabbijelöltek tanítására nbve eddigdé fennálló gyakorlat, mely sztrint azok a tllmudon kivül,

'l

33788. 1864. (Actt:n d. ung. Stadthaltereirathes l

155

egyéb rsmeretekke l ritkán biró egyes rabtik által l<ik épeztetnek,
leg kevésbbé se1n pótolhatja ; ~ zen kormán yszék véleménye szeri nt egy oly rabbi -i ntézet, lll<'ly az dl etö hittud ományok on kiv ül
növendékeit a miiveltség fogalmából el vá la szthatatlan ism eretekbe is beavassa az izraeliták nemcsak vall ás i de társadalmi viszonyai ná l fogva is felette szük :- éges."
'
Um so eifriger wurden nun ahcr vorr den Gegnern alle
H ebe l in Bewegung gesetzt das ein geleitete Werk noch im letzten Augtnblicke der Entscheidung zu hintertreiben . An hundPif
Rabbinen vt rsamm ellen sich in \' yiregyháza zu einem groSSéli
Concil. Rabbi Hil lel, derselbe, welcher anch gegenwartig wie der hier sein e Rundreisen lla 1t wurde ins Land gerufen um 1111
Zweck . des Wi de1sta ndes auf ~li e Gemeinden zu wirk eu.' wor~uf
dann im Jahre 1867 eine zweite Rabbinerversammlung in NagyMihály Sla ttfand, w elell e Uber da s Halten \On Predigten in einer
anderen als der jüdisclien Sprache, über den Cho rgf'sang im
Tempel und alle Theiinelimer an solehem Gcttesdienst das !n terdik! sprach und jede solcil€ Tlieilnahme als Ahfall vnm
Glaub en erklarte.
Der Rabbiner von Veszp1 im Al r. H o c h 111 u ll r hat d e
Beschli:sse dieser Versammlung, die Banubulle, ein anderer jii discher 'J heologe den Syllabus von Nagy-Mihály genaunt. 1)
Aus dieser Zeit ist noch hervorzuheben, dass sich etwa
gegen 30 jüdische Gemeiuden mit Gesuchen an die k. ung.
Hofkanzleí wendeten, wo ri n sie, damil ja nu r die geplan te Rabbinerschuic nicht zu StanJe kame, baten, es möge der rsr.
Schulfond tieber zur Unturstíitzung i nvalíder Soldaten jüdischer
Relig1 o11 oder sor rsl nach dem Ennessen der Regierung verwendet werden .a)
Zur Verllleilligung der also verschmahten Volksbildun~ rsl
es wohl nicht nöihig, auch n ur ein Wort zu vt diere u. dtt: l,hats?.che all ei11 sprichr fiir sich selbst fchlageud genuu.
lm Scnoosse der Hofkauzlei nalimen di e Verlwud l tJII"CII
da dieseibe deu österr. Unterrichts~a !h um sein Gu tachten
den Leln·plan des Rabbiut:rinstitutcs befrag.te, nur ernen hug-

i71le:

) L e o p o l d L ö w
als Thco lo6 e, H ,storiker und Public~; l
würdt gt von \br. Hoc hmuth, Rabbiner~ in Veszprim. L eipzig, 1~7 1'
j üd i· ch e n Wirrea in Un~~' n. Leipzig u. P<>st, 1868.
1

' ) 148. 1867. (Ung . Minist.-Akten,)
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samen Fortgang und waren Liaher als cn it der Wiederherstellun g
der Verfa~sung das ung. Ministerium die Regierung übernahm,
noch nicht zum Abschlusse g-elangt. 1 )
Der Reichstag brachte das Emancipationsgesetz. ~) ln Folge dessen nahm der damalige ,\\inister B Eötvös, welcher noch
in den vormarzlichen Zeiten in Wort und Schrift am wiirmsten
für d1e bürgerliche Gleichstellung der Juden eingetrete n war,
zurückgreifend auf die Beselllüsse der Standefafel aus dem
Scptember 18-!4 und ganz in Sinne derseiben Veranlassung,
zur RegeJung der jüdischen Gemeindeverhiillnisse den bekannten Congress einzuberufen, auf welchem nothwendiger Weise
auch die Angelegenheil der Rabbinerbild!.ingsanstalt wieder zur
Sprache kommen musste.
Die Mehrheit des Congresses, dankbar gedenkend der a. h.
Entschliessung, rnit welcher die Frage hereils grundsatzlich enischicden war, stimmte für die Rabbinerschule und beschloss,
d ass diese Ibe, als Lehrstatte für jüdisch· theologische Wissenschaft, sirenge auf den1 Boden der mosaisch-rabbinischen Lelire
stehen dem Studium des Talmud und der rítuellen Codices
~anz besonders Rechnung fragen, zugleich aber auch den Anforderungen des Ileutiben Standes der Wissenschaften vollkommen entsprechen sollte.
Die Minderheit, zu welcher, was nicht zu verschweigen
ist, gleichfalls eine bedeutende Auzahl von Congress-Mitgliedern
gehörte, erklarte sich grundsatzlich gegen die Errichtung einer
solchen Ansialt; und hat dieser Widerspruch der Meinungen
nicht wenig zu der bedauerlichen Spaltung unter der Judenschaft
in Ungarn beigetragen.
Rabbiner Dr. Hildesheimer, der Verfreter des Minoritatsvotums. hielt den Kongress nicht für berechtigt zur Sildung von
Anstal!en, die möglicherweise zur Hebung des Judenthums,
mögiicherweise aber nicht zur Hebung des pral:tisch-jüdischreligiösen Lebtons dienen können und bezeichnete die beantragte Rabbinersclmle als e'n Experiment, das schon früher hin und
wicder gemach!, aber nie in vollkommen befriedigendem Masse
gelungen sei, vergessend oder besser verschweigend, class das
1]
1)

15389. 17577 1873. 1Ung. Minisl.·Akten.)
Gesetzartikel XVU. 1567 [olv. 1867j.
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Rabbinerseminar in Padua bereils sei! 50 Jahren besteht, jenes
in Breslau, welelles haufig auch von ungarischen Jlinglin gen
bcsucllt, socben seinen zwanzigjahr_igen Stiftungslag feierte, so_
mit denn doch schon die Probe lebensfahiger Wirksamkeit abg-elegt haben dürfte.
'
Jelzi betheiligt sich derselbe Dr. H1ldesheimer in hervorrage nder Stelle selbst an einem solchen Experiment, indern er die
Leilung eines noch im Laufe dieses Jnhres in Berlin zu eröffnenden Rabbinerseminars Hir das orthodoxe Judenihum iiberllOIIIIllen hat, welelles sich von dem ungarischen Rabbinerim;titute wesentlich nur dadurch unterscheiden wird, dass jenes
bios die theologischen Facher, nicht aber auch die Gymnasialstudien in seinen Lehrplan aufnimmf.l)
Nebenbei bemer-kt, wird der Sulchan-Aruch, auf welchem
man hier bei uns ein gar so grosses Gcwicht legi, unter den
Lehrgege11standen des Ber\iner Seminars auch niclll besonder>.,
sondern nur im Aligememen der Talmud und die Rilualcodices
erwalmt, also ganz so, wie es auch der ungarisch-jüd1sche
Kong1ess beschlossen hat.
Die Gegensatze, welelle das Judenihum nicht bios in Ungarn , sondern seit dem epochemachenden Aufireten Moses J\\endelsohn's und seiner Schule auch in Deutschland trennen, indem ei:1 Theil dem maciliigen Orange der aligemeinen Kulturentwickelung folgend, den ldeen des Fo tschrittes und des engem Anschlusses an das gesellschafdiche Leben der Völker
huldigt, ohne dem Glauben der Vater untreu zu werden, der
andere in jeder Neuerung, sei es auch nur an altererbten Gebraucilen, eine den Untergang drohende Gefahrdung der Religion erblickt, ohne aber selbst alle Yorschriften des Ritualwesens, weil mit den heutigen Zustanden deg Staats- und Volkslebens unvereinbar, halten zu können, lassen sich nicht versöhnen, so wenig-als Bewegung und Stillstand sich vereimgen
1
dass "das
) Ankündigung des jüdischen Centralkomités in Berlin,
Rabbinerseminar für das orthodoxe Judenthum" am 22. Oktober, 1874 ins
Leben Irelen w•rd : "das lhatige, opferfreudige Zusammenwirken der hervorragenrlen Maoner zuniichst der deutschen aber zum grossen Theil aucl 1
der ausserdeutschen Judenheit zur Errichtung dieser Anstalt ist der sicherstc Prüfs!ein für die •llgemeine Erkenntms• dieses unabweislichen Bcdürfni::;s~ ".
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li ·~t. Es i~t em h:ampf, der, weil er auf religiö. en Anscllauun~
gen und Úberzeugunge~• berullt, nur mit (!eistigen J\\itteln ge
íührt, n;cht durell den Sieg der einen U'ld die Unterdriickung
der , nderen P,u•er beendigt werden kann Jedes zwangswei~e
Ei.,~re"fen würde des Übel nur arger machen.
Dre· un i nicflt Anderes haben auch dre hekannten Be:ch ii. ·é des A' ~eordnctenha u,cs \'o m 18 ,\\arz 1870 und \'nm
JI A\arz 1871 bezweci<t. indem sie den Be kennern des mosai_·chctl Glaube'!S die freie Bewegung auf dem Uebiete rilres re l!g-iö. en Gemeindelebens gewáiH'en und ~1chertenl
\\'e1111 daher dem1;ema5s als Grundsatz fes ih leht, dass. wie
br-<her-, auch künf11ghrn jede jlidische Kultusgemeinde un~e
~ch•• lllert das Rech! behalt. síclr 1hren Rilbbiner und die Lelner
fúr dre Talmud- Th ora Scillllen fre i zu wahlen, ohne an J' i.illlli'faten au;; dem R•b!Jincrin;;titute gehunll:.>:l zu se n, d a rt ailderetserts aus demselhen Grunde der vollen Gewissen5- und Reli,, ns· Freihei! au.::h den .:ahlreichen, nach Fortschritt 111 der
l<u!tur s1r benden GePreinden d1e sehnlich~t be~elnte Wollllhat
eincr gut engerichlet •n, auf dem Boden der allen I~raeliten
~emeiw.a:neL, mo;;aisch-rabhi•!lsCh.!n Lellre, zugleich aher <HIC!J
auf ,!er Hölle de r w sserrscllaftlichen For~chun~ steilenden KiJJung -Anstalt für 1hre Riihbiner unJ Religronsiehrer blcs da1um.
\', e1l eme Ge;enpc~~1ei widerstréiJt, 'lrcht lanve1 versa:!! bleiben.i)
Dre~ war.-n die leitende íjes;clnspunkte. welebe den ~e
,!CTmii·li!.(éll ,'1.\:ni"rer für Kulfus und Untenieill tJe"tilnrnt h:ib n, .enrl!ich dea letden Scl1r1t t i:1 der seho!! ~CJ l;1nge verhandelten An~elegenheJt der ErriciHul e; einer un~::;i=cheiJ RahbiJierhildung;:amtalt 7U thun, wozu Se \~ajestat mit a IL Enrschlle,c. un~ vom 6 Mai 1873 auclt dre Genehmi ·~ ung t.:ndgiltig
w err hei'len geruhte.

Budapest.

D1·. B/au Lajos.

1
J Kepviseióhaz 1869/71, rel!y<ókönyve Ili. kötet. 3525. sz.
')A. u. Vortrag des :'\misters Tréfort dd. 29 Aprii 1873, Z. 7559.
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Ra b b i k é p z ő k.
A világ összes rabbiképzői közölt egy sem dicsekedhet:k olyan szilárd alapon nyugvó s minden irányú fpj]6dést biztosító szervezettel, mint a budapesti Ferencz József
Országos Rabbiképző Intézet. Nemcsak államilag elismert,
nemcsak az államérdekből kormányhatósági elienőrzés alá
vont felekezeti intézmény az, hanem való~ággal Országos
intézet, állami alkotás. melynek összes anyagi és szellemi
élete minden szála a m. kir. valiás- és közoktatásügyi míniszter kezében fut össze. Ez a bölcsen megalkotott szervezet adja meg intézetünknek, mint állami fői3kolának, a
külső tekintély sulyát, a tanulmányrend fennállásának biztosítékát s az üdvös fejlődés lehetőségéL
A hazai zsidóság helyzetének történeti kialakulásából
adódott ezen szerenesés körülmény, melyet leginkább akkor tudunk kellően méltányolni, ha szemügyre vesszük s
a miénkkel egybevetjük a világ többi rabbiképzőinek keletkezését, fenntartó és irányitó szen·ezetét. Természetes.
hogy itt csak oly rabbik<-pzőkröl eshetik szó, melyek mint
modern értelemben ,·ett szemináriumok a kor szin,·onalán
álló rabbiképzés czélját követik s tanulmányaik rendjéből
még a szorosan vett theologiai diszcziplinákban sem törlik a tudományos kutatás módszerét. Mert elvégre rabbiképző minden jesiva is, ahol a források mélyéig ható vallástörvényi kutatás képezi az egyoldalú ísmeretszerzés
egész épületét, holott a mi intézetünkkel egybevető kapcsolatban csak azon rabbiképzök jöhetnek szóba, melyek
habár magán, vagy társulati jellegűek is, nem zárkówak ei a korszerű rabbiképzésnek az általános müvelődésben gyökerező követe!ményeitől, söt alapításuk alkalmával kifejezett czél gyanánt tűzték ki azt, hogy országuk
zsid í kőzségei. számára a mü,·dtség és tudományosság
összes fegyvereivel felruházott rabbikat neveljenek.
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A z idörendct véve tekintetb e, lege l ős zör a franczia
rabbik ép z<iról kell szóln unlc M e tzh e n S chwartz Ábrahám
és ne je Agathe jesivát alapított, mel yn ek fentart asi alapjál
a me tzi hitközség kezelte ; midön a napoleoni hitközségí
s ze n•czd elethe lépett, az alapok kezelése s az intézmén ye k felügyelete a kerüleli konzisztóriumokra h árult s igy
ezen jesiva a hitközség hatásköréből a Metz-kerületí konzisztó ri um kezelésébe jutott, mely 1819-ben Talmud Thóra
isko1 a nevet adott a jesivának és a kébeléböl kiküldölt
öt tagü bizottság által igazgatlalta. 1829-ben a Párisban
s z é kel ő országos központi konzisztórium vette ezen Talmud
T hóra iskolát közvetlen felügyelete alá s kimondta, ho~!Y
központi rabbiiskolájává akarja fejleszten~. Ezen határozattal az iskola az első lánczszemct kapta azon kapocshoz, rnely utóbb oly szorosan fűzte az ál amhoz. Csakugyan már 1831-ben Lajos Fülöp 8000 frankot engedélyezett az iskola támogatására, kimond ván egyszersmind a
hallgalóknak felmentését a tényleges katonai szolgálat alól,
1859-ben Eugenia császárné írta ála - IlL Napoleon távollétében - a deluetumot, mely' az iskolát Metzböl Párisba helyezi át, annak Seminaire lsraélite áe France nevet ad és fenntartására 22000 franknyi állami dotácziót
engedélyez. A Párisba áttelepiletl iskolát a franczia közoktatásügyi miniszter már 1860-ban átszervezi, főfelügye
lcttel a franczia közponb konzisztóriumo[, a vezetéssei a
párisi konzisztóriumo! s igazgatásával a francia orsz:ígos
förabbi elnöklete és a párisi főrabbi aidnőklele alaH müködő nyolcz tagü, még pedig a központi konziszt. 2, s a párisi konziszt. 6 laikus tagjából álló bizollságot bizván meg.
Az intézet fenntartási költségeit, mely pL 1884-ben a 32000
franknyi állami segély melletl 80000 frankra rugott, a központi konzisztórium az egész ország zsidó hit1cözségeire
vetelte ki aránvos adó alapján. Másfél évtizede immár,
hogy Francziao-rszágban az állam és egy ház teljes elkülönödé se maga után vonta a párisi rabbiképző teljes függetlenitését az államtól, de ezzel egyszersmind teljesen a franczia zsidóság terhére esését. V alójában állami intézet sohse
volt, nagyrészben mindig a franczia zsidóság viselte a fenntartás · terhét, de nagy tekintély dicsfényét sugároztatta az
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intézetre a szoros felügyelet és meleg érdeklődés, mellyel
a multban viseltetett az állam az egyházak és intézmén yeik iránt. Ez a tekintély nagy csorbát szem·edett az
állam és egyház különválása óta, és félő, hogy alapok hiányában, tisztán csak a községek adózási rendszerére támaszkodó intézmény előbb-utóbb meg fog rendülni. Tanulmányi rendjének szervezetéről nem óhajtok itéletet rnondani, csak mint tellemző jelenséget akarom kiemelni, hogy
az intézet vezetősége, a rabbipályára készülők hiányos
előképzettségének leküzdésére már 1852-ben kénytelen volt
előkészítő tanfolyamot szervezni, mely héber elemi ismereteket nyujt a theológiaí továbbképzésre. Egyébiránt a
zsidó tudomány diszeit : Lazarc Isidort, Zadoc Kahnt, Izsák
Trénelt, Hartwig Derenbourgot, Joseph Haleuyt sorolhatta
nagy mcsterei közé.
Meglepően érdekes, mert a sajátos angol különleges
viszonyokból fakadó jelenség tárul elénk a londoni Jew's
College szemléleténél. Anglia már a mult század közepén
nemcsak rabbikat nem tudott nevelni s kénytelen volt csekéiy szükségletét külföldről fedezni, de már rendkívüli
hiányt szenvedett előimádkozókban, Thora-felolvasókban,
metszőkben, héberül tudó tanítókban is, valamint a vallás
megismertetését nynjtó hitoktatásban. Ezen az állapoton
akart a nemes zsidólélektől áthatott nagy philanthrop Sir
Monteíiore Mózes segíteni, ki 1852- ben bőkezű adománynyal állt egy mozgalom élére, mely iskolaalapitás czélját
tűzte ki, hogy abban hitközségi tisztviselőket, Thóraolvasókat, tanítókat képezzenek és ,1856-ban nyilt meg egy
zsidó elemi iskolával kapcsolatos Beth Ha-Midras. Ezen
kettős iskolát Montefiore alapitványa kam?..taiból s egyesek
önként felajánlott évi járulékaiból tartották fenn, igazgatását pedig a londoni főrabbi elnökletc alatt müködö igazgatótanács intézte, melynek tagjait a fizető tagok közgyü- •
lése évenként választja. 1880-ban megszünt az iskola, s helyébe előkészítő tanfolyam lépett olyanok részére, kik a
rabbi pályára akarnak készülni, hogy ezen tanfolyamon
kellő előism~:::reteket szerezzenele a magasabb theologiai
kiképzéshez és hogy világi tudományokkal is foglalkozva
az egyetemre való felvételben részesülhessenek A theoloMagyar Zsidó Szemle
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gia elvégzése után vizsgát tesz a jelölt, de képesítö oklevelet, Hattarát nem az iskolától, a tanárkartól kap, hanem
a londoni főrabbitóL Ez a különös intézkedés nagy hullámokat korbácsolt fel a londoni zsidó közvéleményben s a
külföldi felekezeti irodalomban, mely harczot a főrabbi
önkényeskedése ellen Gallancz Izrael tanár inditotta meg
s mely harcz csak 1903-ban dőlt el oly módon, hogy az
iskola ad rabbidíplomát, a londoni főrabbi pedig Hötlarát
de a kettő csak együttesen érvényes. V an tehát az angoi
zsidóságnak magánosok hozzájárulása által fenntartott iskolája, mely minden rangú és rendű hitközségi tisztviselő
kiképzése mellett alkalmat ad olyanok tanulmányainak elvégzésére is, kik rabbi pályán óhajtanak működní. A rabbi
pályára készülők tanulmányi rendjének szinvonalra emelése az iskola jelenlegi igazgatójának, a pesti iskolát végzett Dr. Büchler Adolfnak köszönhető.
Az ujkori rabbiképzök mintaképe a boroszlói Jüdisch
Theologisches Semina r Franeke l' sc her Stiftung, melyet
Franckel Jónás keresk tanácsos végrendeletileg alapitott s
mely 1854-ben nyilt meg. Franckel, ki a boroszlói hitközség elnöke volt és rabbijához, Geiger Ábrahámhoz a legmélyebb tisztelet fűzte, bizonyára Geigertől kapta az alapitás eszméjét. Százezer tallért, megfelelő épületet és köny·"lárt hagyományozott e czélra, melynek keresztülvitelét három tagú kuratóriumra bízta. A végrendelet ezen három
tagú végrehajtóbizottsága sok szaKférfiú meghallgatása és
nagy körültekintés után szerenesés választással Frankel
Zakariást hívta meg az alapítandó iskola első igazgatójának és szervezőjének Kezdetben három foka volt az intézetnek : 1) a theologiai, melybe érettségizett ifjak léptek s
melynek hétligatói egyszersmind n egyetemre jártak j 2) elő
készítő fok, mely a héber tárgyakon kivül a gymnázium
7.-8. osztilyainak anyagát 1s tanitotta j 3) tanítóképző; utóbbi, melyet eleinte számosan látogattak, már 1867-ben megszűnt, az előkészítő fok pedig 1887-ben oszlattatott fel.
Azóta csak érettségi bizonyitvánnyal s megfelelő felvételi viz~ga alapján vétetnek fel a hallgatók, kiknek
tanulmányi ideje nincs határhoz kötve s addíg nem bocsáttatnak szigorlathoz, mig annak esetleges megállására
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rnaga a tanári kar nem tartja eléggé képzetteknek Frankel
után még csak Lazarus Leyser volt: igazgató, kinek halálával 1879-ben megváltozott az intézet szervezete, Yáltakozó sorrendben évről évre más a tanári kar elnöke, ki az
intézet adminisztráczióját vezeti, de a talmud és vallástörvény tanára Seminarrabbiner cz!men vezetője és felügyelője az idézet vallásos szellemének Az íntézet, melynek
alapítása óta irányadó elve volt az elméleti szabad kutatás
mellett a hagyomány szigoru követése a vallásgyakorlatban, a jelenkor zsidó tudományának megalapítóit: Frankelen
kivül Graetzet, Joe/t, Bernayst, Freudenthalt, Rosint, Levy
lsraelt, Eranni és Horovitzof tudhatta mcstereinek s a \'Ílág legnevesebb rabbijait mondhatta tanítványainak, kiknek sorából került ki a pesti iskola két büszkesége is :
Bacher Vilmos és Kaufmann Dávid.
Geiger Ábrahám adta meg az eszmét a boroszlói
szeminárium alapitásához, de az intézmény nem az ő szellemében épült feL Geigernek tulajdonképen nem rabbiképző iskola megalapitása volt az eszméje, hanem olyan független iskola szervezése, mely a zsidó .tudomány szabad
kutatásá11ak és terjesztésének székhelye legyen. Ilyen főis
kola megalapításáért agiÜlt és Phil!pson Lajossal szövetkezve a német zsidóság legszélesebb köreiben igyekezett
propagandát csinálni, mig végre alapítványokkat és rendes
évi hozzájárulással sikerült megalkotni az intézményt, mely
Berlinben 1870-ben nyilt meg Hochschule für die Wissenschaft des Judenthums néven. Hallgatója lehetett zsidó és
keresztény egyaránt, mindenki, aki a zsidó tudomány iránt
érdeklődéssei viseltetett, de az előadások, míket már az
első tanárok : Geiger, Cassel, Levy és Sleinthal tanárok
tartottak, úgy voltak szervezve, hogy rendszeres tudást és
képesítést nyujtottak azoknak, kik rabbi pályára készülnele
A főiskola, melyet alapitványokon kívül egylet tart fenn és
egy kilencztagú kuratórium vezet anyagi ügyeiben, 1883-ban
kénytelen volt nevet vállozlatuí, mivelhogy a porosz kormány eltiltotta a Hochschule név viselésétől, mely név
esetleg azt a tévedést idézhetné fel, mintha az államnak
valami köze volna az iskolához. Attól fogva csak Lehranstalt f. d. W. d. J. nevet viseli, de előadásait n~mcsak rab-
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hi pályára kél'zülöknck, hanem mai napig is minden a zsidó tudomány Iránt érd e klődőnek tartja. Különösen áll ez
a jelenben a nagyn evü bölcsész Cohen Herman előadásai
ról. E zen Iskolának Yolt egyik leglüválóbb tanára a pesti
iskoláb ól kikerült Dr. Schreiner Márton.
G eil!er is~ólája már alapitása elvében rejtette azt a
1
sz abadelvű irányzatot, melly a rabbiképzés nézőpontjából
nem rokonszenvezhetett a német orthodoxia. A Lebranstalt k eletkezését elősegitő propagandával egyidejűleg megmo z.dult a német orthodoxia is, melynek segitségére jött az
a sz ere nc ~ és véletlen, hogy 1869-ben, közvetlen a magyar
zsidók kongresszusa után, a berlini orth. hitközség meghív ta rabbijává Dr. Hildesheimer Izrael kismartani rabbit,
ki a meghívást avval a kikötéssel fogadta el, hogy jesivál
tartha sson . Jesiváját csakhamar orth. rabbiképzővé szervezte át, mely hi vat va legyen a modern tudományosság
minden eszközével, de szigoruan hagyományos szellemű
vallásgyakorlással nevelni rabbikaL Az anyagi eszközök
előteremtésében páratlan buzgalmat fejtett ki, beutazla
Németországo t, bejárta a külföldel, alapitványokban és é" i
hozzájárulás kötelezettségben pedig bő aratással tért haza s
1873-ban megnyilt a szervezö igazgató vezetésével és Hoffmann Dávid s Berliner Ábrahám tanárok közreműködésé
vel Berlinben a Rabbiner-Seminar für das orthodoxe Jué.enthum. Érdekes, hogy fennállása első évében két keresztény egyetemi tanár is tartott. előadásokat: Dieterici arab
nyelvet, Weizstein pedig Palesztináról adott elő, de a következő évben a hirneves nyelvész Barth Jakab feleslegessé telte e tudósok közreműködését. Az intézet csak
érettségit tett, vagy legalább egy év alatt leérettségezní
szándékozó ifjul vesz fel, ha középnehéz talmudhelyet meg
tud érteni Rasí és T oszafotlal : rendszerint négy évi tanulmány feljogosit képesilő vizsgára való jelentkezésre. Ki a
felvételi vizsgát nem állja meg, az a két évig tartó előké
szitó lanfolyamban vesz részt, melyből vizsga alapján juthatni fel a magasnbb tanfolyamba. A szellemi vezetés az
igazgató kezében van, de az anyagiakban való intézkedést
egy az alapítók és évi díjasok köré~ől választott kuratórium végzi.
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Csekély állami szubvenczíó daczára is teljesen maa bécsi rabbíképző, az Israelilisch- Theologische
Lehl'anstalt, mely főleg a lengyel és galiczíaí országrészekbe beviendö kultura ezéizatára alapittatott 1893-ban Guttmann Vilmos és Dávid kezdeményezésére s Rothschild
Albert s Königswarter Hermann bárók nagyméretű támogatásávaL Az alapokon kívül évi hozzájárulással segélyezi Bécs, Prága, Lemberg hitközsége, a morva központi zsidó közalap és egyesek adománya. Az anyagi vezetés 15
tagú Kuratoríum kezében van, mig a szellemi ügyeket az
iskola rektora, az alapitás óta lelkes odaadással működő
Dr. Schwarz Adolf t?'1ár, intézi. A kiváló tanári karnak,
melynek a nagynevű orientálista Müller D. H. is tagja volt,
egyik dísze a pesti iskolát végzett Dr. Krausz Sámuel. Az
intézet érettségi bizonyítvány alapján veszi fel hallgatóit,
k~knek legtöbbje Ausztria keleti országrészeiből rekrutálódik s a theologiaí diszczíplinákon kivül, tekintettel Ausztria
lakósságának nyelvi összetételére, k i: .''m előadások tartatnak lengyel és cseh nyelv gyakorlásából, valamint a klaszszíkus német nyelv tiszta olvasásáról és beszédéről. .
Gyökereível bár a legrégibb ujkorba nyúlik vissza,
de jelen fennáHásában az európai rabbikf!pzők közt a legfiatalabb a florenczi Collegio Rabbinico Italiano. Mídőn
I. Fer en ez osztrák császár uralma alá került a lombard-velenezei királyság, az 1820-ban kiadott udvari imnczelláriai rendelet, mely megkövetelte az egész monarchia minden zsidó hitközségétől a rabbik általános mí;veltségét, a
rendelet kiterjesztetett az olasz országrészre is és öt városnak, V elenc~e, ·Pádua, Mantua, Rovigo és V er o na hítközségei egyesültek, hogy megfelelő rabbik képzése czéljából iskolát alapitsanak A közös erővel életbe hivott intézet az Instituo Rabbinico Lombardo-Venelo 1829-ben nvilt
;meg Páduában s fennállt 1870-ig, mely idő alatt Lelio d;lla
Torre s főleg S. D. Luzzatto tanárok sok dicsőséget szereztek a zsidó tudománynak. Az iskola megszüntének hátrányait érezve, az olasz zsidóság nagy nekibuzdulással
1887-ben uj életre hívta Rómában Collegio Rabbinico néven, ami inkább csak Talmud Thora-iskola volt s minthogv
csakhamar az egész fenntartási költség a római ~:sidóság
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nyal<ába s.takadt, szánalma~an len~ődötl, mig yégre Dr.
Mar.!!,ulies S H. florenczi fórabbi rendkivüli fáradozásá nak
· az olasz zsidók áldozatkészségének sikerült az intézelet
Florcnczhe áthelyezni 1899 ben, ahol Margulies erélyes és
bölcs igazgalása ala t t virulásnak indult. Az intézet kél tanfolyamra oszlik : 1) seuola preparatOl ia é$ 2) maga a theologiai kiképzést nyujtó collegio. Az anyagi vezetést egy
héttagu bizottság intézi.
Ne,·ezetesek az ameril,ai rabbiképzök is. Az első
Cincinnatiban létesiilt, az ottani rabbi, a mag ar szárn1azásu Dr. Wíse által meginditott és szivósan folytatott mozgalom eredménve gyanánt. Wi~e már 1854- ben kísérletezett
egyesek áldozatkészségére támaszkodva ily ezéiból egy Zion
College Association létesítésheL de be!átván, hog y nem
egyeseket, hanem községeket kell mozgalomba hoznia,
nagy fáradozással sikerült 1872-ben az Union of the American Hebrew Congre:?ation-t :étesitenie, mely megalapitotta az 1875-ben megnyilt elsö amerikai rabbiképzőt Cincinnatiban Hebr-ew Union College néven. Fokozatosan fejlesztetett az intézet ; megnyilt egy előkészítő osztállyal,
mely négy évfolyamra nővekedett s amely után következett a négy évre terjedő theologiai tanfolya·m. 1896-ban
szerveztek egy kiegészítő orientális tanfolyamot, olyanok
részére, kik nem akarnak rabbik lenni, de keleti nyelvekkel s irodalmakkal óhajtanak foglalkozni ; ezen szalwsztályba, valamint az előkészítő tanfolyamba felvétetnek nők és
nem zsidók is. Európai szemekkel nézve leülönösnek tarthatnók, hogy az intézet állami jogosults.ággal egyetemi formában graduál ; az előkészítő négy év 11tán bachelor of
Hebrew Letters fokol ad ; a theologia végeztével rabhidiplomát, vagy aki nem p.kar rabbi lenni, bachelor of divinity
fokot, de joga van a legfelső foknak, a Doctor of divinity
czimnek adására is. Anyagi ügyeit a községegyesület l{özgyülése által választott 24 tagu bizottság intézi.
A cincinnati iskola, melynek mintaképe a berlini Lehransta\t, reformirányzaitt s igy már létesülése óta sokoldalu
óhaj nyilatkozott meg eRy tradiczwnális alapon álló íslwla
iránt. Dr. Sabbato Morais philadelphiai rabbi nagy fáradozással egyesületet hozott létre, The Jewish Seminary Asso-

Rabbiképzök

167

ciation-t, mely Morais igazgatása és a magyar Dr. Kohut
Sándor tanári közreműködése alatt megnyitotta 1886-ban
New- Yorl<ban a Jewish Theologícal Seminaty of America-t.
Morais és Ko h ut halála után 1897- ben válságba jutott az
iskola, de a nagy emberbarát Jakob H. Schzff meleg érdeldődé sével reorgani7áltatott s félmillió dollár alaptőkével
1902- ben megnyilt az uj intézet a Schiff által ajándéko- ,
z ott palotában. Még a megnyitás előtt New-York állam
rendelettel ismerte el az intézetet "a zsidó vallás fenntartása. a zsidó irodalom müvelése, a bibliai és archeológia:
kutatások elősegítése, zsidó tudományosság előmozditása,
könyvtár létesité5e, zsidó papok és tan ítók nevelése czéljából" s felhatalmazza az intézetet "Rabbi, Hazan, Masteiand Doctor of Hebrew Literatur és Doctor of Divinity"
czimek adására, valamint képesitő okmánv kiszolgáltatására zsidó iskolákban való tanítás czéljából. A rabbiképző
tanfolyam négy évre terjed s hallgatói legnagyobbrészt már
belépés előtt végeztek középiskolát, sőt egyetemet. Az intézet szellemi ügyeit az igazgató vezeti ; ujjászervezése
után első igazgatója a mult évben elhalt kiváló Geniza-lmtató Schechter Salamon volt Az anyagi vezetést az alapítók által meghivott igazgatóválaszt!T'ány intézi.

Vizsgálódó pillantást vetve az összes rabbiképző intézetek keletkezésére, fennálJási módjaira, szervezetére és
tanulmányi föltételeire, a magyar zsidóság hálás szivvel
áldhatja a Gondviselést azért a <;ok előrelátó bölcs~sségért,
mellyel 40 évvel ezelőtt felekezetünk vezetői úgy rakhatták le a kialakult történeti helyzet talaján a mi rabbiképzőnk alapjait, hogy örömmel teli önérzettel tekinthetünk a
jövő fejlődés elé. Még nem képezi kiegészítő részét az
egyetemi fakultásoknak és - mint Amerikában - nem
adhat egyetemi grádust, de a szoros kapcsolat, mely minden anyagi és szellemi Ügyeiben az államhoz füzi, biztosítja mínden ié'őkre az állami főiskola ·jellegéből folvó tel<ínlélyt. Az állam kezeli az alapot mely bár zsidók vagyonából kerü1t össze, de a fejlődé' intézet fenntartásához
nem nyujt elegendő fedezetet az alap, naJ!y államseiélyre
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is szüksége van, melyet az intézet munkásságát méltányló
szeretettcl engedélyez a kormányhatóság. Felekeze ti szakiskolánál természetesen nem gyakorolhatja a kormány a
közvetlen felügyeletet és ellenőrzést, ami a 24 tag u vezérlöbizottság feladatát képezi. E bizottság tagjait a kultuszminiszter nevezi ki, felerészben re ndszerin t a hazai rabbik
körébő!, kik szakismereteiknél fogva a tanulmányi rend
felügyeletével végeznek üdvös szalgálatoL A tanulmányi
és vizsgarend , valamint az egyetemi végzettség követelménye biztosítja a növendékek törekvő szargalmát és az inÚ~zetnek minden más testvérintézet föl é emelkedő szinvonalát
Ujpt!Sl.

Dr. Venelianer Lajos.

A rabbiképző-intézet első tanitványai.
. ... Emlékezem. Lelkem szárnyait bontja és visszaszáll theológiai müködésének első évébe. Ellentétes érzelmek áradata hömpölygött az intézet körül : itt az öröm, a
b oldogság, a rajongás, ott a bosszuság, a harag, a rosszakarat ; itt a maradéktalan bizalom, ott a hitetlen kétség.
A harcnak mely a nagy alkotás megszül etése körül hullámzott, mé~ nem ültek el végképen a viharai : dörgések
hallatszottak, víllámlások látszottak mé~ sürü egvmásutánban - de a zsidó alma mater palotája már ott vöröslött,
nyulánk alakjával, előkelő magányban , messze területen
egyedül, égbetörő magasságávaL Akkoriban legalább még
úgy festett ; a kiváncsi szemre igy hatott még. Fényes remények, forró óhajok váltak valóra vele; legjobbiaink évtizedes fáradalma és nemes verítéke gazdag jutalmát üdvözölte a csendes, komoly épületben. A zsidó tudomány
és a zsidó ékesszólás, a magyar honszerelem és a . tisztult
vallásosság büszke fellegvárát, kiapadhatatlan forrását rejtették benne, minőre az ősi hitében gyökerező, de a korral haladni akaró, hazai Izráelnek oly égető szüksége volt•
Hogy ez ábrándok megtestesülése mindenekelőtt a
mesterektől függ, kiknek kezébe az uj r abbikarnak, a hivek jövendő papjainak tanitása és kiképzése le lesz téve,
azt míndenki természetesnek találta. Nagy tudás, önzetlen
lelkesedés, egyensulyozott jellem és áhítatos sziv - ezeknek a vonásoknak kellett azért lebegniöle azok előtt a
férfiak előtt, kiknek föladata volt a tanítók kiszemelése
és megválogatása. De bölcsen és ritka szerencsével oldották is meg e föladatukat; mert a leghivatottabb erőkből
állitották össze a tanári testületet - egv valóságos szellemi fiastyúk-csillagzatot Olyant, mely tündöklő fényt á rasttott az iskolára és mintaszerüvé, szinte párjátritkítóvá
elllelte a-zt
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A rabbiképző-intézet első tanítványai

De nemcsak a tanárok egvénisége döntő valamely
iskola jóhirére, hanem a tanuJók is járulnak hoz7á némileg annak megalapozásához. Pláne, ha egy nj intézmény
és intézet s0rsa forog szóban. A legkészebb .rnűvész is
csak aklwr fog sikeresen és eredménnyel alkothatní, ha a
megfelelő anvaggal rendelleezik És a_ rabbiképző történeti
hű képének és az igazságnak megállapításához iartozik
annak a ténynek fölemlítése, hogy jó tanulóanvag jegyében
indult meg a magvető munka.
A felső tanfolyamon, melyen az első évfolyam nyilt
meg. öten jelentkeztek. Négyen közülűk elmaradtak az
évek során. mert vagy más pályát választottak, vagy
egyébült szereztek rabbioklevelet. Csak egy végzett rendszeresen az intézeten. *) Érettségi t tett deák volt, ki theológíai tanulmányait részben magánuton szerezte, részben a
pesti izraelita hitközség Taimud-Tóra-iskolájában, ahol nem
kisebb emberek tanítottak, mint Brill Sámuel Lőw, rabbínátusi elnök ( : talmudot: ), Deutsch Hwrik, a zsidó tanitóképzií igazgatója (: szintén talmudot, még pedig magvar
nyelven és vallásbölcsészetet:), Dr. Kayserlin,r!, M és Dr.
Kohn Sámuel rabbik ( : zsidó történetet ill. hibliát és exe6ézíst: ). Brill ezenkívül lakásán hetenként háromszor kétÓrás privatisszimumot tartott talmudból, maga köré gy~jt
ve tanitvánvait. Képzelhető, hogy olyan mesterek keze
alól kíkerűlt fiatal emberek megütötték a 11;:értéket, melvet a szemínátiumba való fölvétel követelt.
· .
.
Az alsó tanfolyamba, melynek 1. és 2. osztálya nyilt
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ról szólva, felkészültségűk teljesen megfelelt a szabályzal
által lüvánt követelményeknek i sől meg is haladta azokat.
Többen a tanuJók közül a jesivából kerültek ki, a biblia
és a talmud al<1p0s tudásával, de még világi müvellséggel
is úgy, hogy ké!nnyű szerrel lehették le az intéz2ten a fölvételi vizsgáL Keltő, lci az V. gimnáziumi osztály jeles bizonyitványával jött, hasonlóan hű járlasságat hozott n.agával a zsidó diszcziplinák terén. Me t ők is élvezt~k a
Talmud- Tóra-iskolállan a fent emlitett mesterek oktatását
és Brill magánlanitását.
Szerényerr lehetett mindezekkel folytatni a munkát.
A pedagógia legfőbb és legnehezebb problémáját: az egyéni
tanitásl ideálisan lehetett velük megoldani. Minden lanárnak volt alkalma széles alapon fektetni és mélyebben kezelni előadandó tárgyát, mínt akármely más gimnáziumban.
Már az első évben oly eredményeket mutallak fel a
tanulók, hogy kérelmükre a tanári kar J,ieszköz()lte az
oktatás[ígvi kormánynál az ~redetileg 6 alsó f>s 4 felső évfolyamra me;;állapitott szervezetnek 5 5 évfolyamra való
átváltoztatását, miáltal a gímnazísták közelebb julollak e~y
évvel a malurához és az egyetemhez. Ez az utóbbi szervezet azóta is fennáll és bevált.
A tanulálc át voltak hatva attól a tudattól, hogv aziskola jóbire és elismerése szoros kapcsolatban áll valláserkölcsi magatartásukkal és az ismeretekben való baladásukkaL A legéberebb figyelem Argus-szemei kisérték öl, el
minden oldahól i lrűlönösen arról az oldalról, mely az intézettel szemben ellensé~es álláspontot foglalt cl és a kákán is szereli fölfedezni a csomót. Ez a tudat és ez a ta-·
pasztalat fölébresztette és míndini<ább folwzta fdelrlssé~
érzésűkel és kötelessé~üket, nlÍt a tanárok is állandc'lan
mer~s7ilárditottak bennük. Ne111 volt senki, aki jot_\os és
megokolt kifogást tehetett. A mí pedig a tanulásban l :lllunusított haladásnkat illeti, annak jellemzésére hadd iiriikitsek meg egy epizódot. Megtartották az elsií nwturát.
Nem csekély izgalom elő:de azt meg és huzódolt raj la , égig. Mosl fog kiderüini a kertészek ápolása és hozn.í.erlese, a cseuwlék fogékonysága és fejlődökép~Jt>sége. Dr. Lut-
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ter Nándor "olt az érettségi vizsgáló biztosa. Katholikus
· 'l'o tudós , sZÍ''oru
tanférfiú. Nagvon
komolyan,
pap, lova
,.;
.
.
nagyon behatóan vezette megbi~atá~át. ?~ ment ~nmd~o,
hiba és fennakadás nélkül. A v1zsgak vegen beszedet mt · tt a tanárokhoz és a tanulókhoz s azt mondotta, hogy
eze
k'
..
"hosszú praxisában - ezt öröm mel jelenti . \ -:- meg..11yen
malurának nem volt a tanuja és hogy az mtezet buszke
lehet eddigi eredményére."
Jól kezdte, jól foly tatta alma materünk és megelégedéssel tekinthet elért eredményeire 4 é vtized után. Lendüljön át a~ ötö dikbe, vadul dul ó háboru förg etegének
ellenére, bátor, erőteljes , magas ível éssei és pihenjen rajta,
taní tókan és tanítványokon egyaránt, a jövőhel}· is !áthatón Isten áldása .

Budapest.

Dr. Fischer Gyula.

A mi homiletikánk.
Isten igéjét hirdetni a rabbinak leggyönyörübb föladata. Van istennek igéje, tehát hirdetni kelL Ne legyen
az ige elszigetelt tudományos körök kizáróla6os birtoka
hanem legyen az közkincs, legyen az ember;ké, legye~
az hatóvá téve, hirdetve, magyarázva, legyen ·az alkotó,
a z életet irányító, fejlesztő eszme, hitnek és erkölcsnek
é ltető forrása, mely nem a maga vermében szikkad el. Ha
van nekünk bibliánk, tele hatalmas gondolatokkal, fönséges erkölcsi irányzattal, csodás szép tartalommal, történetnézéssel, törvényalkotással, emberlátással és világszemlélettel, nevelő erővel, megmentő és gyógyító hatalommal :
ne legyen az sok pecséttel lezárt könyv, melyröl azt kell
mondani : nem tudom mi van benne,· mert le van pecséttel
zárva. Ha van a zsidóknak egy a maga nemében páratlan
könyve, melyben az égi kinyilatkoztatás a zsidóság nemzeti lelkével találkozik és nemzeti erőkkel dúsan, egyetemesen örök emberivé válik, ha van a zsidóságnak az isteni
szentséget és az ő lelküket együtt tükröztető könyve,
nem-e kell akkor minden szellemi erőnek összefogásával,
azt ami benne van, hirdetni, magyarázni, tanitani ? - Ha
van nekünk gyöngyszemű midrásunk, meglepően mély
kincses bányákkal a zsidó néplélek ama második talajrétegében, mely mint szóbeli tan :!s hagyományos irodalom a
belső örök tüzet takaró bibliai alaprétegre borul, ha van
nekünk bölcseleti és költői irodalmunk, mely a nagy istengondolat és a fényes ethikai igazságok megértéséről
tanuskodik és melyben a legszentségesebb ideálok kultusza uralkodik: úgy talán nem szerénytelenség azt mondani, hogy ami bennük mintef1y e)rejtve szendereg, föltárni
és hirdetni kell. A hagyományos irodalom is, amikor a
a nyelvek és nemzetek különböző hivatásokra való rátermettségéről elmélkedik, kiemeli a héber nyelv arravalósá-
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gát, hogy az igét hirdesse ; a héber nyelv oedíg abban a
mnnd ashan a néplélek melonymiája. A rabbi tehát, ha 'an
valami köze a zsidó valláshoz és a zsidó néplélel<hez, hí\'alva legyen a vallás tanítására, az igének élő ~zóval
hirdet ésére ; hivatva kiváltképen az által, hogy képessége
is Yan reá. Amiben minde n összefut, amiben találkozik a
bibliai tudás, a zsidó tÖrténet és a viiágtörténel ismerete,
a hagyományos irodalom bölcsesége, a filozófiai és írodalmi müveltség, az élettapasztalat és egyéni az érzület, a meggyőződés, a jellem és a tehetség s eggyé lesz a szellemi kvalitások és a studiumok eredöie : nem más, mínt az ige
hirdetése.
Egy jeles német író a háboru hangubtai között it ott
könyveben szemébe vágja az ellenséges közvéleménynek,
hogy mí mindent adott a ném et kultura a világnak. Mi
adtuk a világnak - ugymond - a bibliafordítást, a J,ate<iorikus imperativus!, a szocíalis eszmét, a spectralanalízist,
: R ön lgensugarat stb. És megint visszatér, mí adtuk a 'ijágnak Luther bibliafordítását! Nns hát biblíafOiditások
voltak azelőtt is, arameus, szir, görög, aelhióp, kopt, latin,
gót, arab stb ; de biblia, eredeli alkotás, az lstenben való
,ílágszemlélet és az intransigens ethikai vezérelv kategorik us imperativusának örök köny\ e csak egy van - és az
a mienk. És ha van nekünk ilyen bibliánk, kell, hogy legyen annak hirdetője.
Ezen vitán fölül álló elv alapján a rabbiképzö iuté;:etek tanterve és tanmenete · nemcsak arra irányulhat, hogy
tudós térfiakat és a thcologiai studiumok forrásaiban jártas adeptusokat neveljünk, hanem arra is, hogy rendülellen vallásos meggyöződéssel megáldott. hítben erős, tiszta
jellemű, magas ideáloknak élő, a tömeg zajgó érdekharczainak fölébe helyezkedő, emelkedett életfölfogással biró
embereket is neveljünk, akik képes~k az ige tarlalmát a
hiveknek előélni és az ige tartalmát mÉ'g a kételkedöknek
is hódító erővel lelkébe ültetni.
Ha az összes studiü.mok menete erre a czélra pontosul össze, akkor valóban elegendő az a csekély idő, melyet
a homiletikai kiképzésre r~ndszerini. és nálunk is fordítanak.
De ebből is láthatjuk, mily nagy föladatok előt t vagyunk.
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A visszatekintés ez ünnepi időszakán jól esik konstatáln"m, hogy a mi országos rabbiképző intézetünk ezen a
téren is betöltötte hívatását és szép gárdáját nevelte a
szószéken helyüket megálló, a szent igét méltósággal es
behaló erővel hirdető, ebben is hivatásuk magaslatán álló
rabbiknak Erre a tényre, melyet ez ünnepi szám hasábjain kétségtelenül mások is meJ4 fognak" állapítani, jól
esik a megelégedés egy nemével rámutatni és visszatelcin teni.
Hogy az élő szóval gyakorolt igehirdetés nemcsak a
mi időnkben lényeges alkotórésze a vallási életnek hanem
hogy ez ősidőktől fogva korszakokon át így volt, tulajdon~
képen fölösleges igazolni. Hiszen régi ige : "aki elfordítja
füleit és nem hallgatja a tan igéit, annak imádságaais undor lkeltő". Zunz könyvének megállaprtásait kellene ujból
összefoglalnom, az agadisták, a darsánok, a maggidok törlénetét kellene ujra előadnom annak íllustrálására, hogy az
emelkedett tónusú istentiszteleti tanítás a zsidóság praerogativái közé tartozik. E praerogativához való jogát később
tőle el vitatni ugyan megkisérelték, de nem lehetett, mert
az. eredeti megalkotás római jogi értelemben vett origina/is
szerzésmódjával és a kialakult eltagadhatatlan történelmiség erejével biztositotta magának annak birtokát. Isten
igéjét hirdetni ! - Ez a zsidóság szellemi életének egyik
dicsőséges oldala. Isten igéjét hirdetni ! - ez a három szó
nemes öntudattal és lélekemelő büszkeséggel töltheti el a
fiataj papot már pályája küszöbén, aki a zsidó tradiczlo
lánczsorához csatlakozik, mikor először lep fölavatása után
a szászékre a gyülekezet elé. Tegye ezt a fiatal pap mindig büszke örömmel és hálával, hogy megadatott neki a
j-og és a képesség reá. Ne hagyja magát megtéveszteni ;
ne tekintse a hitszónoklatot közőnséges dikcz1ózásnak ; igy
csak kqzönséges vagy egyoldaluságukban megcsontosodott
és ítéletre :~Jár képtelenné vált elmék ítélhetnek A mtiködő pap pedig ne a vakondok szük sikátorából, hanem a
szellemi élet sastávlatából nézze a világot, az életet és annak értékeit. És legyen buzgó és hivatott hirdetője az igénele Ha van hitszónoklat - és van, mert az zsidó intézmény és tradiczió, - úgy legyen az tökéletes ! Legyen a
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szó, a tanítás : hatalom. Legyen a tanítás tökéletes, hibátlan müvészi szempontból is, feleljen meg az az aesthetikai
ígényelmek JS. Buddháról beszélik a régi legendák, hogy tanítványai megkérdezték, kell-e a hit tanításához és megerösíléséhez csoda, mire igy felelt : csoda csak egy van és
az a tanilás csodája. És valóban az a leggyönyörübb csoda, hogy a mi lélekből van mondva, az lél ekbe száll, de
csak akkor, ha nincs semmi zavaró. A zsidóság ebben is
megelőzte Btlddhát; nálunic előbb volt meg a tanítás' csodája és ez a csoda átalakitólag hatott az egész világon ; dc
annak a megállapításában is előljártak őseink, hogy a szayak, melyek szívből kelnek, szivbe mennek. Mínt zsidó
ember csak azt kivánhatom, ha van hitszónoklat, legyen
az a tanítás csodájának eszköze. Ne legyen a predikáczió
a holt pont az istentiszteletben. Ne törpüljön el a predíkáczíó a modern istentisztelet fényes keretében, n e legyen
a predikáczíó az unalom időbeli domíniuma és az istentiszteletnek legmeddöbb része, pusztán ildomosságból elviselni való teher a zsidó istentiszteleten. Nem ideálom uz
a pap, al<i ötöl-hatol és dadog a szószéken; nem ideálom
az a pap, aki szinte közömbösnek látszik, oly száraz és
unalmas; nem ideálom az a pap, aki bár különben kíváló
lehet, (:yönge és gyámoltalan benyomást tesz a hivek ~yü
lehezete előtt; nem ideálom az a pap, akinek nem bontakotik l<i szellemi fölénye a szószéken; nem ideálom az a
pap, aki nem tud érzést l<elteni és lelkesiteni; nem ideálom az a pap, aki ugy áll oll, míntha fegyvereit le akarná
ralmí a szkepszís és a hitetlenség előtt ; nem ideálom az a
!Jap, al1i középkorí skolasztikával akarná megtölteni hallgatóinak modern fogalmakkal telített, de az örök igaznak.
vágyásától még nem egészen idegen lelkét, valamint nem
ideálom az a pap, aki blöfre dolgozik, aki szinészkedik,
aki lapos és. üres dolgokat mond, aki kevés tudással· ren~
dell<ezik, aki megfeledkezik hit- és erkölcsbeli hivatásáról
és olcsó babérokra vágyik, aki primadonnáskodik vagy
negélyes, szenvelgő és önmagát fitogtató.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az író meg a polilikai szónok egészen más mint a hitszónok. Az író a meglevő emberi érzéseket követi, akár jók azok, akár rosszak j
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a politikai szónoknak rnindig csak egy thémája van, az,
amit ígér követőinek : több jogot, több boldogságot, több
szabadságot ; erre kell onosuntalan' folyton visszatérnie. A politikai szónok valamit adrú akar, vagy hozni akar
hallgatóinak és azok tulajdonképen önmagukért Ielkescclnek, míkor érte föllángolnak A vallási szónok, az isteni
ige hirdetője nem hoz földi jót, nem ad, nem igér, hanem
követel ; ő mutatja be az Ibsen által kigúnyolt idealis követelést - tehát szükséges elsősorban, hogy amit követel,
az helyes és ahogyan követeli, a mód, a kivánt eredményelmek föltétele legyen. Ez megint indokolttá teszi a már
bevezetőleg emlitett h.ét alapvető követelést, hogy a hitszónok kiképzésben részesüljön és hogy a rabbikat nevelő
tanítóházak egész studiururendszere szem előtt tartsa a jövendőbeli hítszónokot, az isten ígéjének becsületes és hívatott hirdetőjét, fölszerelve őt hasznos tudással és kiképezve hozzáértését és természetadta alkalrnatosságait.
A mi intézetünkön a Homiletika megalapitója, boldogult és áldott emlékű Kaufmann Dávid professzor volt. E
sokold~lu fényes tehetségű csillogó férfiu, aki intézetünkön a görögöt és a I"iérnet nyelvet tanította, a fölső tanfolyamban a zsidó történetet és a vallásfilozófiát adta elő,
a tudományos akríbia és kritika mellett, melyet a történelmi
forrástanulmányokban és a bölcseleli fordításoknak az arab
szövegekkel való bőséges egybevetésében hüségesen alkal mazott, minden írásában, melyek között a zsidó tudomány
Stal).dard workjai vannak nagyon szerette a finornságot és
a csiszoltságot, mintegy a gvémántköszörüs példáját tartva
szem elölt szerette a drága anyagot kiélezni,
"in allen
Fasetlen leuchten lassen" minden éiben csillogtatui és megtudta őrizni tudományos munl<álataiban is szellemének fényét és lrmdületét. Ez az élénk eszi.i és élénk tollu iró, aki
amellett, hogy kevésszámu megjelent klasszikus vonalu hitszónoklatában rhetori nemes mértéktartásra és előkelő
tónusra törekeciett, polemikus röpirataiban az erős szatírától a fanatikus buzgóságig tudott emelkedni és tudományos
dolgozataiban is szinte az Eufüizmusra emlékeztető ragyogó
irályt kedvelő fényes és szines stilista volt, ez a nagyolvasottságu, művészi érzékkel biró, aesthetikai és mütörlénelrni
Magyar Zsidó Szemle
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studiurnakat fölötte kedvelő sokoldalu es tehetséges, n 1ély
érzésű, törtt'Snelmi öntudatba melegűlt hitü zsidó, tudós és
papi ember kiváló mértékben volt alkalmas arra, hogy az
ifjuságot a hitszónoklat, a horniletika és a rethoríka művé
szetébe bevezesse. El kell ismerni róla, ho gy föladatait ez
irányhan is nagyon komolyan vette. A jelöltek által agyakorlati órán vagy a templomban megtartandó beszédeket
kézírathan előzetesen áttanulmányozta, saját észleleteil és
bíráló megjegvzéseit név és kelet mellett külön füzetbe bevezette és megőrizte, ezen följegyzések segitségével az
egyes szónokok haladását figyelemmel kísérte. Ezen füzetkék, melyekben sok érdekes észlelet, megjegyús és találó
jellemzés olvasható és melynek sárguló lapjain a szónokjelöltek generácziói vonulnak föl egymásután, jelenleg birtokomban vannak. A beszéd megtartása után a birálat következett j az elokvens mester írott jegyzeteinek szem előtt
tartásával a hallott szónoklat bírálatába, sokszor nagyon
szellemes bonczolásába fogott j gyakran használla a .fájó
gunyt paedagógiai eszközül, hogy a kezdő szónokot mennél
több mügonddal alkotó becsvágyra serkentsej beh~tóan
'izsgálta a tart:.1lom sulyát, a szerkesztés czéltudatosságát,
a gondolatmenet logikai tisztaságát, a tanítás vallásethikai
helyességét, a beosztás arányosságát, a textus helyes alkalmazását, a stylus művészi értékét; mindezt az előre
bemutatott kéúrat alapján; ki terjeszkedett azután az előadás,
a hanghordozás, a szókíejtés, a testtartás, a gesztus, a szavalás, a hang_tlatfokozás híb-íira a közvetlen benyomás
friss hatása alatt. Szenvedélyesen küzdött mindig ;13 ízléstelenség és a trivialitás ellen: nem szerette a közhelyeket,
a sekélyességet és a laposságot. A hallgatóknak rendszerint
nem adta meg a hozzászólás és birálat jogát, csak nagyon
ki\lételzsen a legtehetségesebb szónokokkal szemben, mikor kiváncsi volt, hogy a versenytársak vetélkedési vágyából táplálkozó magasabb igényű kritika helyesen birál-e
ösztönösen kiélesedett látásávaL Nem tartom fölöslegesnek
megjegyezni. hogy a mai gyakorlat szerint a horniletikai
órákon tartott minden beszédhez a hallgatók is hozzászólhatnak még pedig első helyen - és elmondhatják véleményüket, ami igen üdvösnek bizonyult, mert a kollegiális megbe-
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sz élés és qirálat jobban tisztázza és mélyebben vési he a
helyes el veket még a birálónak lelicébe is, másrészt pedig
az előadolt szónoklatok irán t a figyelmes érdeklődést intenzivebbé teszi. Ilyen eljárás mellett a tanár bírálala fejezi
b e a gyakorlati órát és az oldja meg a fölvetett kérdéseket.
Különösen ki kell emelni néhai Kaufmann Dávid homiletíkai fölfogásáról azt, hogy szigoruan lradiconálís talaj on állt. Koncedálta ugyan az ö beosztása szerint qgynevezett thematikus beszédet, de nem szerette. Igényeinek
és ízlésének legjobban megfelelt a "textusosbeszéd" a jo régi
.,!fogadott mintát kövelő "Textpredigt". Az ő elméletében,
melyet azonban összefüggően soha se adott elő, csak alkalomszerűen adagíókban és odavetett részletekben birálatai kapcsán, jelzett vagy sejtetett: a predikáczió mintaképe az exordiumból vagy bevezetésből induló, a soros szent oh·asmányból vett, két részre osztható bibliai vers alapján két
arányos részben fölépitett, lehetőleg az·alapidézetnek szellemes fordulalu magyarázalán alapuló és találó midrasidézetekkel élénkitett és a két rész kifejtése után admonitióval zárulö hitszónoklat volt. Ez a schéma elég egyszerű és
kezdők beigazítására nagyon alkalmas. A bibliai versek
gyakori para\lelistikus strukturája is eléggé kedvez a két
részre oszlásnak, ennek az előszeretettel hangoztatott Kaufmann féle elvnek: "die Predigt gehört zu den Bikotyledo nes, mely szerÍ!ll a predikáczíó a kétszikű növények osztályába tartozik, vagyis, hogy a beszédnek két részre oszlása
a szónoklat organikus természetében gyökerezik mínt a
magból kikelő két sziklevélke a növények számos fajtájánál természetszerűleg válil'.:. el egymástól. Igaz ugyan, hogy
a régiek 3-4 sőt több részre is tagolták be.szédeJkd
és az ujabb ak egy tárgyalási főrésszel is me ge légszeneJe,
de a jelzett váz mint normális schémia beválik és biztosságot ad a kezdőnek.
Ami ellen Kaufmann teljes vehemenciával küzdött, az
a plagium volt. Önálló gondolkodásra akarta elsösorban
nevelni az ifjuságot. Jól tudta, hogy nem mindenki lehet
forrás, akiben fölbuzog gazdagsága rejtett és mély gondolatolenak és nagy érzések bősége és hogy nem mindenb van
megáldva alkotó fantáziával, a belső alakitás combinativ
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magassagaJl10l, 1gy az originalitásnak csak jogosultan redukált mértékét követelte és örült annak, ha "a gondolatok gondolatokat szülnek" tételénél fogva az eszmék továbbhorolitását látta, de erkölcsi haraggal szállt szembe azzal
a jelenséggel, milwr a gondolatban szegény tanácstalan
ifju, mint ő mondta "szőröstöl bőröstül" átvett vagy lefordított valamely ibolyaszerényen megjelent kész predikácziót
és azt mínt sajátját harsogta el a l{atedrán. Szellemes birálatai ilyenkor k ülönös élre tettek szert és az egész
hallgatóság, a ,.fölső tanfolyam" legottan fölfigyelt, mikor
kritikáját igy kezdte: "Nem szoktam nyomtatott predikációkat olvasni, vagy legalább csak nagyon ritkán "és igy folyta.tta," .. de ezt apredikáczíót már olvastam - és jelölt úr
már On is olvasta! Bebizonyíthatarn ezt a sajtóhíbákból
is, melyeket hüségesen ál ve . " Rideg kíméletlensége, mely
a nem bocsánaodó bünök közé sorolta a durva plágiumot,
magasabbrendű paedagógía volt, mert belekényszeritette a
lomhább természeliieket is az önálló szellemi munkálkodásba és a fejlődésnek abba az irányába, ahol a tanultak
és olvasottak az egyéniségbe beleolvadnak és a lelkes ifju
követheti Ibsennek gyönyörü tanácsát: Bewundere micb
und folge-dir!
A gyakorlati órák nevelő és kiképző munkáját betetőzte a templomi predíkáczió. A haladottabbakat az intézet kis templomában a szászékre bocsátották, ahol a szombati és az ünnepi istentiszteletek keretében az ifjuság, a
tanári kar és az egybegyült közönség előtt a papi tanítást
önállóan végezték A z intézet végzett növendékeinek, a
hazánkban és a külföldön működő rabbiknak nem egy
érdekes emléke füződik ahoz a kí·s templomhoz és magas
szószékéhez. Kiemelkedő momentumot képeztek az ünnepi
requiemek, a vezérlőbizottság elhunyt tagjainak emlékére
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a ment. U1ahban ez megváltozott a menynyiben hasonló alkalmakkor az ünnepi szónok ne~1es tiszlét a tbeológiai tanári kar tagjai látják el. Ellenben meómaradt a régi helyes szokás, melyet az élet teremtett, hogy
a haladottabb hallgatók fő ünnepi istentiszteleteken a hitszó n oki föladatok hetöltésére a fővárosban is és vidéki
templcmokban, ahol szerte az országban a rabbiállás üresedésb:n van, a_ ta.nári kar részéről kiküldetést nyernek
F-obb vonasaiban ez maradt a rendszer bold. Kaufman~ Dávid halála u:án is, mikor a vezérlő b izottság kére~mere J?r. Kohn Samuel, a vezérlő hízottság leghi\'atoltaob tag1a, a pesti izr. hítközség ff rabbija, a nagytapasztalalu gyakorlati hitszónok és mükodő rabbi. aki előtt a
föladatok körvonalai a le~világosabban rajzolódtak ki vette
át a homiletikaí órák vezetését. 1909-től 1907-ig rö,id me<5szakitással, mikor Blau professzor adta elő a ho 111 ilelíká~,
~~gy bölcseségével és nagy életismeretével a leghelyesebb
Iranyban vezette hallgatóit, kik igen sokat köszönhetnek
neki. Főleg a textusgyűjtésben és a textusföldolgozásban
látta el őket a leghelyesebb módszeres tanácsol<kal, gazdagítva bitszónoki arzenáljukat és módot meg eszközl
adva nekik, hogy az életben hi.tszónoki föladataiknak mcltó
módon megfeleljenek Médszerét fájdalom bővebben nem
jellemezhetem, minthogy közvetlen benyomásaim tanításáról
nincsenek Igy gondoskodott az intézet és annak vezetösége fennállásának évtizedein át a hornilelikai kiképzés
biztosításáról. De hibát követnék el, ha az elért eredmények gyökerét m·m keresnérr, mélyebben is, nevezetesen
ha meg nem emlékezném Bánóczi József érdemeiről, 'aki
már az alsó tanfolyamban tiszta szabatos slilusra, tisz la jó
rnagyarságra, tiszta jó izlésre és tiszta hibállan , ilágus él.
értelmes kiejtésre szoktatta és nevelte az ífjuságol. Sokszor
bizony kemény munka volt ez; ő maga a megmondhalóFtl
A magyar irásbeli dolgozatok jól megválasztott lémai és
gondos bírálata nagyon javára váltak az Ifjuságnak és azt
hiszem mindnyájan elísmerjük, kik tanítványai ,·oltunk, lwgy
uagy hálával tartozunk neki, valamint azt i:;, hogy mcleg
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napsu garu5 "idám len y e, \,ed ves temperamentuma és egf>~z
Iamlásd dtál,korunk legrokonszeD\ esebb ernlék ei közé
tartoznak.
L~yancsak ki 1<1:11 emelnem több féle uton
sll'rzelt tapasztalalom nyomán, biszen az ujabb fölső tanfoh ambt>ii hallgatók l ezcm alatl vannak, azt a nagy hatást
melyei Balogh Ármin profeswr hasonló elj árással és egyé~
nist•gcnek kvalításui' al tanítványaira gyakorolt, valamint
fiihep azzal, hogy nála a szabad előadások már az alsó
tanfolyamhan mel(kezdőd t ek; az ő aegise alatt már a
hatod-heted osztályos gimnazisták tartottak föladott théPJák ról szabad elöadásokat. A horniletikai ldképzés igy
l íliínií elííl,észitö abphoz julotl. Fontos részletek ezek , melycluc a jövőbe is Ügyet kell vetni.
Helyén valónak találom iH kíelllelni néhai Friedmann
fölcúnlor éPeklanítását, mely a az ifjuságnak főleg a hangképzés terén nagyon jó szol,gálalJkat tetL Mikor pedig ezt
megemlítem korántsem akarom azt a fölfogást szolgálni,
hogy a hitszónoklat tendencziája a hallgatóság gyönyörködktése legyen, hiszen már Ezekiel próféta ostorozza
azl a czinizmust, mely az isteni ige hirdetéséhen az érzékgyönyörködtető lantos költészet élveit keresi és nem fárado!< bele ismétellen hangsulyozni azt a követelésemet, hogy
a hítszónokot hit, tudás és meggyőződés belső ereje képesítse szent hivatásának betöltésére, annál is inkább, mert
a helső erő l< ,nélkül a legragyogóbb mí.~vészet, a leglebilincselőbh külsőségekkel együtvéve eltéveszti hatását és a hitélel szempontjából értéktelen, nem szolgálja sem a hitet
se az erkölcsöt, se a zsidóság vitalitá'iát, hanem csak üres
czíkorn va tartalmatlan játék söl ru t visszaélésnél alig egyéb;
csak a~n~k 'a fontosságát akarom leszögezni, hogy a rabbipályára készülő ifjuságot oly irányu kiképzésben kell részesíteni, melynél fogva lennészeladta eszközeit, ha nagyobhak, ha kisebbe\.;,
ízléssel és helyesen tudja használni és
a kötelességeivel egyédelmü czélok szolgálatába beállítani.
A tanítas és kiképzés, amely mínden szakmában szükséges ~s elengedhetellen elöföltétel, még abból az okból is
kiYánalos, hogy a müvészi elemek egyensulyban tudjanak
maradni a lényeggel és tultengesne ne fejlődjenek A mikor
"pap r1t tanithat a komédás"
amíkor a stiláris virágok
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rhe ton msag autocentrizmusa világit át a szép szavakon
és a busásan alkalmazott bravurosságok mintha azt kiáltanák a ~özönség felé : látjátok ez vagyok én! __ akkor
e~ va~ vetve a czél teljesen . Vallom és elísmerem, hogy a
httszonokot a me\!győződés teszi. ez a leghatalmasabb tanító mester, ez súg képet , erős szóf, hatalmas antithezist
ez ad lángoló fölgerjed ést, ez ad lelkesedést hara6of és meg~
hatottságot, gondolatot, fordulatot, indulat~t, föl;zárnyalást,
természetességet, őszinteséget, igazságot, suJ!gesztivitfst. elragadó lenrlületet, tömörséget, életteljességet, megvillanó
egyéni eszméket, uj megvilágításokat! De mégis szü,kségesnek tartom a tanítást és kikép?:ést két okból, először,
mert a tapasztalat azt mutatja. hogy a kezdők gyöngén
beszélnek, másodszor, !J!ert mindent, még a fegyverfogatást
is tanulni kell és gyakorolni. Előző korok tapasztalatai és
alkotásai, kialakult módszerei, a tapasztalatok halmozódásai minden szakmában , így pl. a paedegógíában is javára
vannak a soros nemzedéknek és fradálandók. Igaz, hogy
mínden kor azt kivánja, ho.!!y a maga nvelvén széljanak hozzá és a maga fogalmainak kondenzáczióíval kell mínden kor előtt az örök igazságokat tolmácsolni, de ennek
a módszerét és anyagát is meg kell tanulni és mindamellett
a régiektől sokat lehet tanulni most is, csak meg kell öket
érteni, hogy a jelennek nyelvére át tudjuk őket ültetni.
Diabban a horniletika tanítása, ha nem is óraszámban, hanem tartalomban bővült. Ezt a szükség és czélszeri.iség
parancsolta. A régebbi eljárás szerint az összes órák (hetenként 1) és az összes szemeszterek kizárólag a hitszónokJatok
illetve gyakorlatok számára voltak lefoglalva és kíaknázva.
Természete~en a gyakorlatot kritika és megbeszélés követte.
Ezek utján részekben és részletekben kapta a hallgató a helyes
hitszónoklat és a horniletikai munka képét. Csakhogy a "Pythagoras" -i ól elnevezett fejtörő mértani játékban .is nagyon
nehéz a szabályos darabokból a kivánt mértaní alakot
összerakni. Még kevésbbé képes a fiatal hitszónok a kri-
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til· ai mcgheszclesek alkalmával kapott darabokból a homiletikm múfajok telJes képét magának összeállítani. Ez
az ellenőrizhetlen belsó szinthézis legjobb esetben a roszszul összerakott ferde Nióbe· szoborra fog emlékeztetni.
Szíikségessé vált tehát a hitszónoklat egybefoglaló elméletenek előadása, mely kiterjeszkedik a hitszánokiás homiletikai és rethorikai elemeire, mely ismerteti a didaktikus,
parainetilms, panegirikus és apologétikus beszédek fogalm:H és a kiilönbözö mű(ajok természetét, ismerteti a hitszónokJatok szerkezetének különböző formáit, föleleveníti
és kiegészíti a hallgatók rethorikai és stilisztikai tudását,
föltárja az alkalmi beszédek, kazuáliák kellékeit és az ifjusági istentiszt.eletek exhortáinak körvonalozásáról sem feledkezik meg ; amellett meg kell ismertetni a szónoki hatás eszköz~it, továbbá,
talán már csak a tudományos
szélesség kedvéért, - de inkább azért, mert mélyebb betekintést ad a dolgok velejébe : a szónoki hatás lehetősé
gének lélektani alapjait.
Az elméleti összefoglaló magyarázatokat pedig czélszerüen egésziti ki a szentirásba foglalt prófétai beszédek
hitelvi, erkölcsi, esztétikai, rethorikai és stiláris analizálása,
amiből az ifjuság duplán tanul, végül a Peszikták olvasása
és beható tartalmi tárgyalása, mi által a hallgatók a szentírási versek megválasztásának és földolgozásának módjaíra
lesznek rávezetve és nagyon sok vallási thémára lesznek
figyelmessé- téve. Olvastunk időnként az utolsó tíz év alatt
egyébb idevágó irodalmi termékeket is a IV. Mak. könyvtől Rafael N orzi héber predikáczíóin át a jelenkorig. E rövid vázlat szolgáljon igazolására annak, amit már előzőleg
kifejeztem, hogy intézetünk a homiletikai kiképzé~ terén
is eleget tett mindig nemes missziójának és most is törekszik annak eleget tenni.
V égezet ül rá kell térnem az eddig fölsoroltakból eredö arra a kívánalomra is, mely a homHetikai óráknak szaporítására vonatkozik Nem időzöm e pontncí:l 'sokáig, mivel e postuJatum az eddig elmondottakból magától adódik.
Ugyancsak szükséges volna az eddig elmondottak alapján,
hogy az intézet fölső tanfol yam án rendszeres zsidó ethikai l<Ollegium, továbbá a modern bölcseleti rendszerel,et

isme rtető előadássorozat legyen bevezetve a jövendőbeli
egyházi szónokok és vallási igehirdetők szellemi látóköré-

184

185

nek szélesitésére.
Épen a mi korunkban nem könnyű a vallás tanítójának a föladata. Szükséges, hogy a fiatal pap föl legyen
szerelve hivatása minden kellékével. Ezen a téren még lehet tenni és javítani. Csak a megdicsőült uUörők emlékének akarunk hódolni azzal is, midön erre rámutatunk
Mindazok, kik az intézelen ez idő szerint működnel\ é~
tanítanak, meghajtják zászlójukat példaképeik előtt, készen
követni őket és készen kezdeményezéseiket tovább építeni.

Budapest.

Dr. Hevesi Simon.

Dr. Klein Miksa

A Ferencz József országos rabbil<épző-intézet
könyvtára.
A tudomány művelésének és továbbfejlesztésének
szempontjából a főiskolákon - a tanárok előadásai mellett - a hallgatóság rendelkezésére álló könyvtár nagynagy fontosságu szerepet tölt be. Különösen áll ez a rabbiképző intézetünkön, amelynek hallgatósága specialis siudiumánál fogva alig veheti igénybe a fővárosban levő nagy
könvvtárakat. A könyvszerzés nmnkáját annál nagyobb
szaldudással kell végezni, mert a könyvtár a maga nemében nemcsak a fő városban, hanem az egész országban
páratlanul áll. És bátran mondhatjuk, hogy a rabbiképző
intézet könyvtára minden tel<intetben feladatának magaslatán áll. Negyven évvel ezelőtt, mikor intézetünk megnyilt. 5000 kötet könyvet számlált könyvtára, ma már
34416 kötettel büszkélkedik. A gyarapodás vétel és ajándék utján történik és egy esztendőre átlag több mínt 700
kötet szaporodás jut. Ez igen tekinlétyes szám, ha meggondoljuk, hogy a könyvtár évi budgetje 5000 korona,
mely összegből a személyi kiadások 1400 koronát tesznek ld.
Még az intézet megnyitása előtt 1877 nyarán megvásároltatott Lelio della Torrének, az 1871-ben elhuny.l pa_
duai Collegio rabbinico tudós tanárának nagyértékű könyvtára, amelyet Kaufmann rabbiképző intézeti tanár 1871
julius havában vett át, majd Üppenheim Dávid, nagybecskereki főrabbi (megh. 1876) könyvtára vétetik meg és e
két könytár képezi a mai könyvtár alapját. Mig a della
Torre féle könyvtár ősnyomtatványokban és ki.ilönösen ritka,
XVL századbeli könyvekben igen gazdag, addig az Üppenheim féle az ujabb zsidó irodalom termékeit tartalmazta.
E két nagy gyüjteményen kivül a következő nagyobb
gyüjtemények kerültek ajitndék utján a rabbiképző intézet
birtohába Elulich Ede, nagyván di alrabbi (megh. 1882 rnárc.
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22-én) 2330 kötetből álló könvvtárát végrendeletileg intézeti.iAkre hagyta, ugyancsak a l{önyvtárunkra hagvta gazdag könyvgyüjteményét Hochrnut Abrahám. az 1890-ben
elhunyt veszprémi főrabbi. A pesti izr. hitközség a .,Szent
Egvlet" és e2ves érdeklődök hozzáiár11lásával az 1897 ápr.
8-án elhunyt Bríll S. L. rabbisáéi elnök 2510 kötetből álló
könyvtáráf az elhunyt iránt való pietásból meP,vásárolta
és a rabbiképző intézetnek ajándélwzta. E könvvtárról az
az adományozók íntencióia szerínt kíllön l{atalofJns készült
és mínt Brill S. L. könyvtár külön kezeltetik Bloch Mózes a rabbiképzőintézet első tudós elnöke könvvtárát
szintén az intézetnek hagyta. A könvvtár ielenleg 21 snkra oszlik és következő jelzeteket viseli : 1. A"=" Az aqádikus
mi.ivek. Ide tartoznak a7. összes midrásmunl<ák. 2. B= Bibliakiadások, poly21ották minden nvelven. E szak igen q:lzdag és jelenleg 650 különböző ldadás nn. 3. Bi = Biblíographiai miívek Európa nevezetesebb zsidó ~önyvtárai
nak és kéziratgviijteményeinek tudománvos lulfRlogusai. E .
szal{ban kiemelendő Steinschneider M: CatRlo?tts libr.
Hebr. in Bibl. BodJeiana Berolini 1852-60 3104 c0lumn~ra
terjedő két kötetes műve, a zsidó bibliol!raphia e 1dasszikus munkája, amely az oxfordi könyvtárban meglevő zsidó
nyomtatvánvokat dolgozza fel a legszélesebb tudományos
apparatussal. Továbbá Bartoloccinak oé2y hatalmas folio
kötetü '1!:lO l'\''1i', Bibl. Magna Rabhinica cimű hires műve,
amely lé!tin nyelven alphabetikus sorrendben a bibliogr.
szempontból az egész zsidó irodalmat feldolgozza. Megielent Rómában 1675-1693. E műnek mintegy kiegészitse
CaroJus Josephus lmbonatusnak Rómában 1694-ben megielent :-t~nSr_,, :l'1M1 il" Bibliotheca Latino-Rebraica sive de
Scriptoribus Latinis qui ex diversis nati0nibus contra .Judaeos vel de re Hebrélica utcumqne scripsere cimp müve.
E ritka és nagvbecsű mű, amebret a bihliografusok e~vsze
rűen ,,lmbonat:tsnak" idéznek, a könyvtárnok buzgó fárJdozása által csak mi!llegv egy évvel ezelőtt jutott a könyvtár birtokába. 4. C= Codices. E szakban v ann 'll< elhelvezve Majmuni Misné Tórájának, Jákob b. Aser Turírniának
és Káró .József Sukhan Aruchjának különböző, csaknem
összes kiadásai. 5. Ch. = Christologia, a kereszténységre
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vonatkozó régibb és ujabb munkák Az egyházatyák müveinek ujabb német forclilása. 6. D. = Decisores, a decisorikus halachikus művek gazdag gyüjteménye, 855 mü
7. Di -= Diarium. R~gi és uj folyóirabk teljes évfolyamai
évkönyvek és naptárak, értesitök és jelentések, héber és
más nyeh·en Megvan az All!4erneine Zeitung des Judentums, Ben Chananja, Zeitschrift für alttest. Wíssenschafl,
Monatschrift für Geschichte und Wisseuschaft des Judenlums, Orient, Revue des Etudes Juiv es, Jewish Quarterly Review, M. Zs. Szemle É'S egyébb régi folyóiratok teljes sorozata, Bikkuré Haittim, Öczar Nechmad, Kékbé Jiczchak összes kötetei, a boroszlói, berlini, bécsi, londoni szemináriumoknak jelentései tudományos mellék1eteikkel. A Journal asiatique 1822-1864-ig terjedő kötetei
diszkötésben , 140 kötet felette olcsó áron kerültek pár éve
a könyvtár birtokába. 8. E= Exegezis. A régi és uj zsidó
és keresztény exegéták müveí. A Delitzsch, Marti, Novack,
Strack-Zöckler, az ujabbak közül Sellín és Nickel féle
exegetísche Handbűcher" teljes gyűjteménye. 9. G =
Grammatica. A héber és aram nyelv nyelvészeti művei,
héber és más nyelveken.
10. H = Hagada. Nagy gyűjteménye a héber nyelvű
horniletikai munkáknak, a mai napig dívó "maggíduth" írodalom termékei.
.
11. Hí = Historia, a zsidó történetre, irodalomtörténetre kulturtörténetre, archeologíára vonatkozó héber és
egyéb nyelvű müvek gazdag gyüjteménye. E szak jelenleg
3255 művet számlál.
12. I= Isagogía, Biblíabevezetés, a katholikus és protestans bibliakritikának majdnem összes művei.
13. L= Liturgia. Sziddurok, machzórok, haggadák,
szelichót kinót változatos kiadásai. Gazdag szak.
14. 'Le~ Lexica. A héber és aram nyelv szótárai, Nátán b. Jechiel Aruchjának különböző kiadásai, Buxtorf,
Gesenius, Dalman, König, Levv, Jastrow szótárai. A tizenkét
kötetes Jewish Encyclopedia, a héber tiz kötetes Öczar
Jíszráél, Ben Juda most megjelenő 11So- ja.
15. Nh = Neohebraíca. Az uj-héber irodalom fontosabb termékei a legrégibb kortól napjainkig és az erre vonatkozó irodalom. Juda Hallévi költeményeinek klassikuskía-

Dr. Klein Míksa

189

dúsa, Gordon, Perecz Szokolow, Solaum Aléchem, Bialik
stb. jelesebb munkái.
16. Nov. A talmudi novellisztikus irodalom gyűjte
ménye, a pilpulisztikus művek, az ujak óriási számban.
17. O ~ Orientalia, a hlet népeinek irodalma, különös tekintettel az arabra. Az ujabb ásatások alkalmával
napfényre került papyrusoknak gazdag irodalma van itt
felhalmozva, az assuani és elephantinei papyrusok facsimíJei Cowley és Sachau kiadásában (Aramaische Papyri und
Ostraka Leipzig 1911).
18. Ph = Philosophia. A zsidó philosophíai írodalom
gazdag gyűjteménye. Sz adja, Bechaj, Majmuní, Juda Hallévi
filozófiai munkáinak sok kiadása. A Baumker által kiadott
és jelenleg is megjelenő Beítrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters gyűjteményes munlm teljessoroza ta.
19. Pr. =- Predícatio. A hazai és külföldi jeles hitszónokok prédikációi.
20. R= Responsa, e -vallás és kulturtörléneti szempontból igen fontos szak a hazai és külföldi legjelesebb
rabbinikus tekintélyek responsumait öleli fel. E szak gyüjtése fontosságánál fogva rendszeresen folyik és jelenleg 694
művet számlál.
21. T = Talmud. A különféle Talmudkiadások és a
Talmudra vonatkozó irodalom gyüjteménye. Az általánosan ismert és használt prágai, bécsi és vilnai kiadásokon
kivül könyvtárunk több ritka kiadásokkal is büszkélkedhetik. A legelső talmudtractatusok Soncinoban és Pesaroban
jelentek meg, de csak elszórv~ egy-e2y tractatus, legelsőnek
Berakó t tr actatusa 1483 dec. l 9-én Soncinóban, Josua Salamon Soncino nyomdájában, amtlyből csak 4 példány ismeretes s. p. a Eritisch Muzeum, a Bodleiana, Frankf. a/M.
és a parmai könyvtárakban. (L. 110Sn.1 noo1:'1 Sv '"1o~r.: Rabbinovicz, München !877, 7. old.) Míkor a Reuchlin-Pfefferkorn féle vitából a Talmud győztesen került ki és X. Leó
Pápa megengedte a Talmud kinyomatását, Bomben~ Dániel
antwerpeni származásu velencei, keresztény nyomdász kinyomaHa az egész T almudot Velencé.ben 1520-22. Ezt nevezik a
TalnJud editio princepsének E kiadás antikszerű diszkötésben majdnem teljesen megvan könyvtárunkban. A kiadás
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csakhamar elfogyhatotl, mert 1526- ban másodszor és l 530ban harmad szor nyomta Bomber g a Talmudot. E második
illelve h armadik kiadás egy r észe is m egvan könyvtárunk~
b a n. A legelső cenzuráz oll Talmudot Baselben nyomták
1579-ben
Abóda Zarat telj esen elhagyták a kiadásból 26 tractatus van könyvtárunkban.
A rendkivül ritka Szaloniki 1563 kiadásból megvan
Baba Ka mma Sebuoth, Abóda Zara (L Rabbiooviz i. h.
62. old .).
A konstantinápolyi s. a . ritka kiadásból csak f1'jJif1
hactatusa v an. Amsterdamban legelőször 1645-47-ig nyomt ák a Talmudot, e kiadás, amely " Benveniste" néven
ismere tes, majdnem teljesen megvan.
A Jus tinianiféle Talmudból (Velence 1550 51) 5 tractatus.
A Marcus Marinus Frankf. a (0 1699 féléből Gittin
Nedárim, Názir és Szóta tractatusa. Valamennyí az utols~
eYekben beszerezve.
A Talmudnak csak egyetlen, 1343-ból származó, leljes kézirata van, a müncheni Königliebe Hof- und Staatsbibliothek tulajdona és Codex Monacensís 95 né' en i~me1 ct cs. A szöveg szempontjából fontos
kéziratnak ezen na~) it ott fascimiléje 2 hatalmas folió kötetbw H. Strack berli ni tanár l..iadásában is dísze a könyvtár talmudi szakának
A je1 uzsalemi Talmud studi um a sohasem volt annyira
elterj ed,e, mint a babilouiáé , a zért nem is nyomJák oly sür un. A kiadások hözött megkülönböztetjük a teljes jeru:tsúlcmi Talmud kiadásokat és az egyes rendek kiadását.
(L. Z. Frank! •oS~;•li'öl N1:r.) E kiadások közül meg van
ktin, vtát unkban l) a Bomberg Daniel nyomdájábau Veleucében 1520-21 l-örül egy kötelben kommentár nélkül 4 columnára nyomtatoll editió princeps.
2) a luakói 1609- ben megjelent lüadás, melynek margóján rövidke kommentár van ismeretlen szerzőtől
3) az 1866 ban megjelent általánosan haswált kroto schini kiadás.
4) 1899-ben Petrik.auban nyomott kiadás több k ommentárraL
5) a M.. Luncz által sajtó alá rendezett leguj a bb luitil;ai lüadá , melynek első füzete 1907-ben jelent meg.
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Ki.ilön szak tartalmazza "Lg" je],éssel a nem zsid{)
irodalma t. Itt különösen a viláV,irodalom klasszikusai fog lalnak h elyet, a "Kultur der Gegenwart" leljes gyüjlcmény(•
Wnndt psychC?logiai mHvei, a Sannniung Göschen és .,Au~
Natur und Ge1steswclt fonlosabb kötetei.
K ülön magyar irodalmi k i' ny v tár áll az alsó tanfolyam b eli tanulók rendelkezésére.
Valamely könyvtárt nagyértékűvé vagy a benne fell~l mozo lt könyvek tömege és a szakirodalmak teljes ,l!yíijtemény e, vagy pedig a ritka nyomtatványok leszik A rabbi ké pző könyvtárának értékét inkább a nagyszámu könyvek adják meg. Míndazonáltal különösen az utolsó évek
alatt ritka nyomásu könyvek is szakszerűen gyüjtetlek. lll
e lsősoEban az u. n. ősnyomlatványok jönnek tekintetbe.
Osnyomtatvány a zsidó írodalomban az, amely 1500
e lőtt jelent meg. Eddig 101 ilyen mü i"n1eretes. (L. .Jew
Ene. VI. Incunable cikk). Érdekes, hogy az első nyomlatolt
héber könyv nem a biblia vagy a Talmud volt, hanem
Rási pentat'i!uchkommentárja, mely 1475-ben Reggiuban
jelent meg Abrahám Garton nyomdájában. Eddig egyellenegy példány ismeretes belőle, még pedig a parmai kijny·,rtárban. Az elsó talmud tractatus- t - mint látluk- J 483 ban
nyomták Sancinóban Josua Salamon Soncino nyomdájáb an.
Az első pentateuch ünkelosz és l{á~ ival 1482 jan. 26-án
nyomatott Bolognában Abrahám dei Tintori nyomdájáuan,
mig az első teljes biblia 1488 febr. 23-án Sancinóban .Josua
Salamon Soncinonál látott napvilágot.
E 101 ismert incunabulából könyvtárunk tízene~yet bir,
azonkiv ül kincsként őriz egy ösnyomlatványt, amely a bíblio graphusok előtt teljesen ismerellen és igy "unicum"-nai<
mondható. Ez a Mózes harmadik könyvére vonatkozó lannaitikus midrás a Szifrá. Címe : c;; :1~ •.:1 ~-co ,C':;öl; n·:n ~r:c
1
:1N~., ~·-·o Konstantinápoly f.. a. de - - 1500 elült. Steinschneider nem ismeri és a ~tc első kiadásaként a Velen~é.ben 1545- ben megjelentet em líti. Benjacob (424. old.} emhb, de nem látta. A Britisch Muzeum könyvtárában incs
(1. Cataloque of the Hebrew books . . . 1867). A többi iJsnyorntatvány kronologiai sorrendben a következö :
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1) Albó József (1380-1-144) O'"''jY>' •o philosophiai mű
Soncino 1485 tébét hó 21-en = de c 29 én. Israel Natán
Soncino nyomdájában. E hires mü editio princepse. A cen~ura látható törléseivel es ismeretlen szcrző kézirásos széljegyzeteivel. (l. St. C. B. l. 1443).
2) Zsoltárok könyve Kimchi Dávid (l l 60-1235) ko_mmentárjával Nápoly "'11::l1 mtv
1487. J ózsef ben Jákob Askenázi rendezte sajtó alá. A szöveg négyzetes, a kommentár Rási betűs. A n;ml::l betük fölött - ha nincs bennük
dages - rafe jel van. A katr'eCZ jele= - (L. Se. C. B. I.
6 Wolf IV. 141). Két példányban van.
3.) Példabeszédek könyve Immanuel b. Jákób kommentárja val, J ób k ö nyve R. Lévi ben Gerson komm. Sir hassirím és Kohelet Rasival, Écha József Kára kommentárjával Rúth Eszter Dániel Ezra Nehemia Rásival Nápoly [1487.
A krónika könyve hiányzik] L. St. C. B. l. 1066, igen ritka !l
4.) Coucy Mózes: Sm IW'll.) '1:1 ('l 'o 'i:!) 2°,. s. l. (Soncino
1488) tébét 15. - dec . 19. E mü második kiadása, az első
s. 1. e. a. 1480 eLtt jelent meg. De Rossi a kiadást a legritkábbnak tartja. A censura törléseivel és széljegyzetekkel.
E kiadás arról nevezetes, hogy Gerson Soncino kiadványai
közül a legelső (L. St. C. B. IL 1797.)
5-) Maimonides (1135-1204) Misné Tórája. Soncino
1490, Gers on S oncino nyomdájában, minden kommentár
nélküL A végén olvasható, hogy a mű befejeztetelt "'''J mo:·,
niszan ujhold napján, Eliezer ben Sámuel által.
Ez a Misné Tóra második kiadása L St. Il. 1870 ed.
rara-nak nevezi [E mű első kiadása s. l. e. a. 1480 előtt
jelent meg). Gyönyörű példány, csak elől kíányzik egy lap
és a censura törlései láthatók rajta. Ugy látszik, hogy Benjacob e lüadást nem !átla, merl azt irja, hogy benne van
a Rabed kritikája.
Itt megjegyezzük, hogy a Misne Tóra legritkább kiadása az. u. n. harmadik kiadás, annak Konstantinápolyban 1509-ben két kötet folioban jelent meg, szintén megvan könyvlárunkban. E kiadás, melyet Ábrahám ben Jáci
ben József rendezett sajtó alá Dávid és Sámuel Nachmán
ílyomdájában Rabed krítikai megjegyzéseivel és Don Vidal
di Tolosa mlt'~ ,,,~-jával. Stünschneíder által (C. B. II. 1871)
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oncm~ nyOI~daJ_aban. Kommentár és lapszámozás nélküL
Igen_ ntka . ktadas (St. C. B. I 1182). Érdekesnek tartjuk
megJe~yezm, hogy a Turírn volt a második nyomtatott héber konyv,_ 1475-ben jelent meg Píove di Saccoban Mesullam Cust nyomdájában.
~-l Kimchi Dávid: ü'tv.,tvn 'O Nápoly 1491-ben Izsák b.
Juda tb~ C_atorzinál. E mű harmadik kiadása. Az ed. pr.
l ~8? ~l ott Jelent meg. Kiadásunkat Steinschneider ed. ransstmanak jelzi.
. 9.) ~~~~enna arab író (980- 1036) orvostudományi
enctklopedta)anak, a Kánonnak héber fordítása József Lorki
és Natán Harnatitól Nápoly 1491. Azriel Günzenhauser
nyo~dájáb_an. Hiányos példány. Teljes példány igen ritka.
Kunosunkent megjegyezzük, hogy egy antiquarius e műért
5000 márkát kér.
10.) Immánuel b. Salamon (megh. 1330 körül) makámái (z"11"'1:~n~) editio princepse Ereseia 1491 Gerson Soncíno
nyomdájában.
ll .) Mísna, Maimonídes Kommentárjával l"ll'.llt'~0 r;•1••o
o:~~;;,?, Nápolv 1492, Josua Salamon Soncinonál. Ez amísna
legelső kiadása (St. C. B. 280).
Ezen értékes ősnyomtatványokon kivül legalább 1000
XVI. században nyomtatott nagybecsű mű van különböző
szakokban elhelyezve. A XVI, XVII és XVIII. században
Törökországban igen kedvező a zsidók sorsa és a kedvező helyzettel magyarázható, hogy a Konstantinápolyban, Szalonikiben és Szmyrnában levő zsidó könyvnyomdák sűr ü egyMagyar Zsidó Szemle
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A z orszá!! os rabbiképz ő-intézet könyvtára

br. Klein Miksa

másutánb an küldik napv il ágra a héber könyvekeL E legnagyob b reszt haláchík. és horniletikai művek egy külföldi
nagy gyiíjtemény megyásárlá.sa által csaknem teljes számban
egye nlő bőrl,ötésbe n megvan kön y vtárunkban . (E nyomtatvá nyok biblíographiai összeállitását l. A. Freírnann a Rosanes ;,~ij1f1:l ;Ni~'' '0' 'i:l, 3. kötetének függelékében).
A XVI. századtó l kezdve keresztény tudósok is elő
s zere te ttel foglalkoznak zsidó tudományokkal. A héber nyelv
tanulmánya eleinte csak eszköz volt a Kabbala tanulmányának lehetőségére, melyben a ker. tanok igazolását látta, . később azonban önálló grammatikai, exegetikai, archeologiai, theológiai munkák keletkeztek, főleg latin,
francia és német nyelven. Ezen igen érdekes irodalom gyűjtése most rendszerésen folyik és az utolsó két
év alatt a rendes l<öltségvetés keretén belül több száz mű
gyüjtet~tt össze, ugy hogy könyvtárunk nemsokára a Christliche Rebraisten teljes gyűjteményével dicsekedhetik.
Rendszeresen folyik a Magyarországon nyomott héber
nyelvű művek (Hebraico-Hungaricv) év más nyelvű, Magyarországon nyomott zsidó tárgyu könyvek (Judaico-Hungarica
gyüjtése. E gyűjteménnyel könyvtárunk páratlanul áll.
Jelenleg 25 folyóirat jár a könyvtárba, (részben a könyvtárnok ajándéka) amelyek a év végén összekötve a D. szakba soroztatnak be.
A kalalogizálás ugy történik, hogy a beérkező uj könyveket a könyvtárnok a naplóba vezeti be az érkezés idejének árának és· beszerzési helyének pontos megjelölésével.
Miután a könyvtárnok kijelöli, hogy a mű melyik szakba
sorozandó, a könyv a katalogost készítő könyvtáros asztalá;10%. kerül, aki ugy a cédula min t a sor- és a szakkatalogusba
bevezeti és a megfelelő jelzéssel látja el. Minden könyv még a legvékonyabb füzet is - beköttetik
A legsűrűbben használt könyvekből az olvasóteremben
külön kis kézikönyvtár van elhelyezve a hallgatóság és látogatók számára.
A könyvkikölcsönzés a legliberálisabb módon történik.
A könyvtár helyiségei már mind telvék és az egységek csak a legnagyobb üggyel-bajjal helyezhetők el. A hely
kérdése írnmár égetőv~ vált és a legsürgősebb megoldásra vár.

A ~Öny~tár kéziratgyüjteménye ma már szintén Yetel{edhehk mas rabbiképzök gyüjteményeivel, természetesen nem az angol, franczía, orosz, német naóv nemzeti
könyvtárakévaL
."'·.b o' l szar·
.
. A
. törzse a della Torre ko" nyv 1ara
m azJ~, . amely evhzedekig csupan hatai rabbik saját kéziratai . alta! gyarapodott. A szük anyagi viszonyok miatt
csak Itt-ott volt egy-két kézírat beszerezhető, mig kere~en
tíz év óta nagyobb arányú beszerzések következtek a leóbecsesebbek az utolsó években. Ma a kéziratok' szán~a
meghaladja a 300-at, · közöttük van több gyűjtőkötet és
pergament kódex. Nagybecsű bibliakódexet néhai báró
Hatvany József ajándékozott a könyvtárnak, a mely az ö
nevét viseli. Több kéziratból más példány sehol sincsen.
Eredetre nézve első helyen áll Olaszország, de van sok
keleli !,ézirat, valamint német is. Forgalomban leginkább
kabbala Va!J, igy könyvtárunkban is nagyobb számban kerültek, de csekély kivétellel csupa remeke a kalligráfiának.
Más fajta ebből a körből nem vásároltatott. KépYi~elve
van az exegésis, a halákha, a költészet, a történet, a bölcsészet (a Móre Nebuchim pergamenten, töredék). Szép
kis geniza gyűjtemény is van. Behaló ismertetéshez e czikk
keretében nincsen hely, külön monográfiát igényeine. Elérkezik majd ennek is az ideje. A Tanchum Jerusaimi
szótárának kiadását most kezdték meg a hallgatók. Egyegy betűt 'választanak dísszertáczióul.
Budapest.

Dr. Klein Miksa.
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Dr. Gutbnann Mihály

A Fe1·encz József országos rabbiképzőintézet
n~vendékeinek statisztikája.
Összeállitotta : dr. SuUmann Mihály.

A Ferencz József országos rabbiképzőintézet növenezuttal harmadízben tétetik közzé statisztikai kimutatás. Az elsö statisztikát dr. Bánóczí József egyet. tanár,
ez intézet vezérlőbizottságának előadója 1888-ban mint
akkori jegyzöje és tanára az intézetnek telte közzé a 10-dík
értesítőben "Az Orszagos Rabbiképzőintézet Első Évtizedének Története" ez. értekezésében (németül .. Die Geschichte des ersten Jahrzehnts der Landes-Rabbinerschule"
ez. alatt). Dr. Bánóczí 17 statisztikai táblát nyujt a növendék:ekről, tulnyomó részben a tanulókróL Az első tábla
feltünteti a beiratkozott növendékek számarányait évfolyamok szerínt, a második a honosság szerínt való megoszlást
adja, a harmadik : a beiratkozók életkora, a negyedik: az
intézetben volt tanulók szülőik polgári állása szerin~. az
ötödik : az intézetben voH tanuJók nyelvi viszonyok szerint, a hatodik a külföldi szemináríumokból jöttek rovata,
a további tizenegy táblázat a tanuJók előmenetelét tünteti
fel osztályok, tárgyak és évfolyamok szerint.
Intézetünk történetének további összefoglalására alkalmat nyujtott a miiléniumi év. 1896-ban közzéteszi a tanári kar akkori jegyzője, Schill Salamon tanár, az országos rabbiképzőintézet történetéL E történet a tanuJók
statiszlikájára vonatkozólag a következő táblázatokat nyujtja: a)'a növendékek névjegyzéke, - b) az intézetben volt
tanulók honosság szerint, - c) az intézet növendékei tanfolyamok szerint, -- d) az éreilségit tett tanuJók 1895 végéig, - e) a rabbiképesítést nyert növendékek és müködési helyük, - f) a kiírt pályakérdések és azoknak nyertesei.
A rabbiképesítést nyert növendékekről és azoknak
müködési helyéről még egy lajstrom számol be, mely az
dékeiről
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intézet huszonötéves jubileuma alkalmából az 1891/2-tki .
islwlaév értesítőjében jelent meg Ez a lajstrom teljesebb
az e) alatt idézettnél, amennyiben nemcsak további hat
évnek az eredményeit adja, hanem hozzáteszi mínden növendéknéf a képesilés évszámát is.
Nagyszabásu és kimerítő lajstromozásnak az alapját vetette meg dr. Eaeher Vilmos. Minden növendéknek szentelt
egy lapot. A ki valaha beiratkozott, az egy külön lapon
meg van örökit ve. Az egyes növendél{ekre vonatkozó adatokat közvetlenül az intézet anyakönyveiből írta ki. Az
adatoknak egy további sorozatát az intézet értesítóiből
vette, melyek a növendéket, amennyiben a theológíai pályán folytatja müködését, tovi1 bb is figyelemmel kisérik és
mínden nevezetesebb mozzanatot megörökítenek Eaeher
azonban egy lépéssei tovább akart menní. Azon növendékek további élete iránt is érdeklődött, kik theológíaí tanulmányaikat abbahagyva, más pályára léptek. Eaeher lelke
nemcsak az iskola falain belül buvárkodó, vagy a templom
szószékén müködő növendékeinek a képét kivánta megörökiteni a készülő törzskönyvben, hanem mindazokét, kik
valaha az intézetet látogatták Bizonyos közelebbi kapcsolat létesült az intézet és annak minden eQyes növendéke
között. A zsidó tudomáhyból s~erzett ismeretek nem lehetnek hatás nélkül azokra sem, kii{ az intézetet elhagyva
más pályára léptek És ezen szellemi kapocs eléggé indokolja Eaeher utolsó müvét.
Ez a mü, sajnos, b.dejezetlen maradt. Bachert elragadta a halál színte munka közben. Az intézet anyakönyveinek adatait még egész teljességükben tudta bevezetni.
Az értesitökből kivonatolt anyag szintén majdnem teljes. A
legtöbb pótolni való az adatok harmadik csoportja számára maradt fenn. Az ezen csoportba tartozó adatok különben is a legnehezebben hozzáférhetők A más pályára lé
pett egykori növendékek életéről csak kevés mozzanat jut
az intézet tudomására. Az érintkezés csak esetleges és véletlen. És amit megtudunk, az nagyobbára nem hi~'atalos,
lianem személyes szóbelí közlés utján jut el hozzá•tk
Eaeher törzskönyve egyes lapolroól áll. A lapok alfabétikus sorrendben vannak elhelyezve. Az adatok 1912-i~
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.terjednek. Az utol~ó én-e Yonatkozó adatok már nem nyerhettek te)jcs clkönyYelést, mert a szerző egyre sulyosbodó
betegsége mindjobban korlátozta munkaidejét az intézetben, meh·nek archívumából meritette az anyag tulnyomó
részét.
A Ferencz József országos rabbiképzőintézet most
ismét egyik neyezetes időjelző határkövéhez közeledik
1917 október 4-ével telik be fennállásának negyedik évtizede. Intézetünk immár 40 éves multra tekinthet vissza. Ez
korszakot jelent nemcsak az intézet, hanem a magyar zsidóság életében is. A magyar zsidóság haladó, müvelt községeinek vallási és kulturális életét irányitó férfiai, a müvelt
és tudós papok gárdája, a zsidó tudományok eme országos
főiskolájának 40 éves eredménye.
Meghatottsággal és hódolattal emlékszünk meg ez öszszefüggésben is, hogy az intézet dicső alapítója Ö felsége
I. F erencz József apostoli királyunk az intézet fennállásának 40-ik évében elköltözött az élők sorából.
A 40 éves cziklus lezárását mi sem jelzi meghatóbban,
mint az, hogy az intézet megalapozói, első theológiai tanárai
már elköltöztek az élők sorából. A gimnáziumi tanárok
közül azok, kik már az intézet megnyitásakor tartoztak a
a tanári kar kötelékéhez és müködésük itt állandósult
legalább egy iskolaéven tul, egynek kivételével, szintén
nincsenek többé.
Az első évtized értesitőjében, valamint a milléníumi
évben közzélett statisztikai táblázatok, . különösen pedig
dr. Bacher Vilmos említett törzskönyve igénybevétele mellett
citlitottam össze az itt következő táblázatokat, melyeknek
adatait 40 évre kiegészitettem,

G1tHmann Mihály
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l.
A beiratkozott növendékek táblázata évfolyamo h. szerint
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1877-78

25

6

31

1897 ·98

41

8

49

1878-79

28

5

33

1898-99

38

13

51

1879-80

35

4

39

1899-900

38

13

51

1880·-81

35

4

39

1900-01

53

17

70

1881-82

41

10

51

1901-02

56

17

73

1882-83

41

15

56

1902-03

69

17

86

1883-84

55

16

71

1903-04

74

13

87

1884-85

74

20

94

1904-05

79

14

93

1885-.86

87

21

108

1905-06

84

15

99

1886-87

94

:t1

115

1906-07

87

15

102

1837-88

106

23

129

1907-08

73

20

93

1888-89

89

29

118

1908-09

71

18

89

}889-90

69

38

107

1909-10

75

20

95

1890-91

69

47

116

1910-11

64

19

83

1891-92

66

42

108

1911-12

52

19

71

1392-93

70

48

118

1912-13

44

19

63

1893-94

66

34

100

1913-14

49

21

70

1894-95

56

30

86

1914-15

47

30

77

1895-96

52

18

70

1915-16

42

32

74

1896-97

47

15

62

1916-17

38

24

62
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Az L tábla a beiratkozásokat tünteti fel. A 40 év
alatt eszközölt összes heiralások 3189. Az alsó tanfolyamra
esik 2379, a felső tanfolyamra 810 beíratás. Ha évtizedenként hasonlitjuk össze a számadatokat, akkor a következő
t;\blázatot kapjuk :

L évtized
II.

III.
IV.

"

alsó tanf.

515
690

"
"

felső

tanf. 122
324

619

142

555

222

A legnagyobb számokat u gy az alsó, mint a felső
tanfolyamban a IL évtizedben laláljuk, a legkisebb számokat természetszerűen az L évtizedben. Hiszen az első évfolyamokban nem is müködhettek még az összes évfolyamok. A megnyitás évében csak két osztálya volt az alsó
tanfolyamnak A felső tanfolyam növendékeinek száma
csak fennállásának 5-ik évében éri cl a 10 ·et. A III és IV
évtized össz·ehasonlitása azt mutatja, hogy mig az alsó
tanfolyam számösszege 64-el csökkent, addig a felső tanfolyam 80-al gyarapodott. Ez azt mutatja, hogy az utolsó
évtizedben érettségizettek közül nagyobb számban léptek
be a felső tanfolyamba.

Az itt nyujtott számadatok csak a beiratkozásokra
vonatkoznak, de nem adnak felvilágosítást arról, hogy
hány növendék iratkozott be az intézetbe 40 évi fennállása
óta. Mert a beíralások száma ugyanis nem azonos a növendékek számávaL Egy-egy növendék szerepelhet 10-szer
is mint beiratkozó. A növendékek száma 702, tehát alig
harmadrésze az összes beiratások számánáL
A következő táblázat, mely a növendékek számarányát honosság szerint tünteti fel, ugyszintén a rákövetkező
többi lajstromok nem a beiratások, hanem a növendékek
száma szerint állapíttattak meg. Minden növendék csak
egyszer szerepel benne. Ezek tehát teljesen uj táblázatok
és nem vethetök egybe az előbbiekkel, melyekn~k alapja.
a beíratkozások ~zámadatai.

Dr. Guttmanr. Mihály
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A növendékek számaránya honosság szerínt.
a) Belföld.

Abauj Torna
Arad
Árva
Bács Bodrog
Baranya
Bars
Békés
Bereg
Beszterce Naszód
Bihar
Borsod
Brassó
Csanád
Csongrád
Esztergom
Fehér
Gömör
Győr

Hajdu
Heves
Hont
Hunyad
J asz
Kolozs
KomáromKrassó-Szörény
Liptó ~ Máramaros
Maros Torda

28

2
6
14
3
7
5
18
3

22
15
1
1
3
5
7

6
2
9
13
3
4
5
2
14
1
11
-20
1

Moson
1
Nógrád
14
Nyitra
54
Pest
36
(Budapest)
-43
Pozscmy
-23
Sáros
-27
Somogy
8
Sopron
7
Szabolcs
15
Szatmár
30
Szepes
- 11
Szerém
1
Szilágy
10
Szolnok Doboka
4
Tolna
10
T orda Aranyos
l
Torontál
3
Trencsén
-21
Turócz
5
Ugocsa
14
Ung
16
Vas
9
Veszprém15
Zala 4
Zemplén - 61
Zólyom
1
Horvátország
Összesen 676

b) Külföld.

Amerika
Ausztria
Galícia
LengyelországLitvánia -

1

Morvaország

2

5

Németorszá~

1

10
l
1

Oroszország
2
Románia
2
Szilézíd
2
Összesen 26

,
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A 10 legnagyobb számot feltüntető megye a követk _
zö : Pest a fővárossal együtt 79, Zemplén 61 , Szalmá• 3~
Abauj 28, Sáros 27, Pozsony 23, Bihar 22, Trencsén 21'
Má:an.laros 20, . Bereg 18. Pestmegye nagyobb részvételé~
az mtczet fekve se magyarázza. A többi helyek nagyobb
kontíngense az illető Yidékek kot1Zervativ szelleméből magyarázandó,

III.
A növendékek minösítési táblázata a belépés idején.
4 osztályú (gymnasiumi vagy polgári iskolai)
bizonyítvánnyal léptek be,
152
4 osztálynál magasabb bizonyitvánnyal
26
Érettségi bizonyítvánnyal
32
Fölvételi vizsga alapján véte~tek fel
395
Az összes kezdő felvételek 702. A felvételi vizsgálatok mutalják a legnagyobb számarányt, amí az intézet különleges jellegéből magyarázható. A héber előképzettség
a felvételnek egyik főalapja lévén, módot kell nyujtania az
intézetnek azon számos zsidó ífjunak, kik nevelési irányuknál fogva a rendes iskoláztatásban nem részesülvén,
inkább a héber tárgyakra fordították idejüket. A köúpiskolák másrészt igen kis kontigensét adják azoknak a tanulóknak, kik világi müveltségük mellett megszerezhették
a felvételre szükséges héber és talmudi ismereteket is.
A következő IV. tá b la a növelidékek szüleinek számarányait tünteti fel foglalkozás szerint. A rabbikat, rabbíhelyetteseket és hittanároka t, kiknek fiai vagy gyámfiai az
intézetet látogatták, névleg is felsoroljuk

IV.
A növendékek szülei foglalkozásuk szerint.
a} Rabbik, rabbihelyetlesek és hitoktatók, kiknek fiai vagy
gyámfiai a Ferencz József országos rabbiképzőintézetbin
jártak:
Abelesz József Lipót, rabbi, Privígye.
Adler Adolf, rabbihelyettes, Fadd.

Dr. Guttmann Mihály
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Dr. Adler Lipót, főrabbi, Baja.
Bande Illés, rabbih. Ráczkeve.
5. Berger Lipót, rabbi , Vasvár.
Blumgrund Nátán, rabbi, Bolesó.
Braun F erencz, rabbíhelyettes, Verebély.
Büchler Juda v. rabbi.
Büchler Pinkász, rabbi, Mór.
10. Czuckermann Frigyes, vallástanitó. Homonna.
Diamant Mór dr .. rabbi , Trencsén.
Ellenbogen Lázár, hittanitó, Nagy Magyar.
Elzász Manó, rabbi , Rózsahegy.
Engelsmann Izrael, rabbi, Zalaegerszeg.
15. F eidmann Mózes, rabbi, Budapest.
Feldmann Mátyás. segédrabbi, Mátészalka.
Feuereísen Zélig, rabbíhelyettes, Lubh
Fischer Antal Ensch, főrabbi, Makó.
Fischer Salamon, t'almudtanító, Budapest.
20. Frankfurter Dávid, rabbi, Holleschau, Morvaorsz.
Goldberger Simon, híttanitó. Budapest.
Dr. Guttmann Mihály, rabbiképzőint tanár. Brest.
Haasz Jakab, rabbi, Nagvszalonta.
HandJer Márk, rabbi, Tata.
25. Dr. Hevesi Simon, rabbi, Budapest.
Dr. Klei~ Mór, főrabbi, N. Becskerek
Klein Albert, rabbi, Szilas Balhás.
Klein József, rabbihelyettes, Aba (Fehér m.).
Kohn Ambrus, rabbi, Szill (Somogy).
· 30. Kohn Eliezer, v. r. Békéscsaba.
Kohn Elíezer, rabbi, Pécel.
Kohn Salamon, ny. rabbi, Budapest.
Krausz Mór, rabbih. Nagy-Vázsa (Veszprém).
Krausz Mór, rabbi, Komárom.
35. Marmarstein N. rabbi, Szenicz (Kudelka József
gyámfia révén) .
·
Kun Mór, rabbihelyettes, Tisza Igar.
Lebovits József, rabbi, Mágocs.
Lederer Gábor, rabbihelyettes, Tiszolcz.
Liebermann Lippmann, rabbi.
40. Nebel N. Lipót, rabbi.
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eumann Bencze, rabbihelye!tes, Özdög,
Dr. Pártos Sandor, rabbi. Dunaföldvár.
Rappaport Márton, rabbihely ette&, Erdőbl>nye.
Reiniger Jakab, rabbi.
45. Richter Zsigmond, rabbi, Érsekujvár. (Maga is járt
az intézetben 1877~79).
Rosenberg Ármin, rabbi, Budapest.
Krausz Gyula, rabbi, Lakompok (dr. Schmelczer
Izsák gyámja).
Schwarz Jakab; rabbi, Csáktornya.
Spitzer Vilmos, rabbihelyettes, Veszprém.
50. Steiner lgnácz, rabbi, Facset.
Taub Jal<ab. rabbi, Lovasberény.
Venetianer Albert, rabbihelyettes, Kecskemét.
Weinbeqer lgnácz, rabbihelyettes. Szent Endre.
Weisz Mór, rabbi, Jablonítz.
5:-. Wiener Márk, rabbi, Kőszeg.
Wolf József, rabbi, Kalocsa.

b) Egyéb foglalkozásuak.
Bérlő

10
Kántor és metsző
48
Földbirtokos
12
Kereskedő (KiskeresFöldmives
5
kedő, nagykereskeGazda
7
dő,szatócs, ügynök
Gyáros
3
és Icorcsmáros)
288
Hitk. alkalmazott
13
Mérnök és ügyvéd
3
Hivatalnok
28
Tanár
2
Iparos, kézműves és
Tanüó
61
munkás
62
Az itt hiányzó szám részint ismeretie-n foglalkozás u,
részint magánzó, nagyobbrészt pedig özvegy.

v.

,

Erettségit tettek 1916-1917 végéig.
Az évs>.ám az érettségi évre vonatkozik.

Abelesz Ármin, Sopron 1899.
Adler Salman Löb, (Lipót)
Szolnok Doboka 1906.

Adler Vilmos, Tolna 1889.
Almási Antal, Nyitra 1893.
Alt J en ő, Bács-Bodrog 1906.
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Bánde Zollán, Pest 1902.
Bárány József, Hajdu 1881.
Bauer Mór, Komárom 1892.
Berger Salamon, Szabolcs
1905
Ben~mann Emil, Szepes 1902
Berkovits Nátán, Ung 1906.
Bernát M. Miklós, SzolnokDoboka 1911.
Bernstein Béla, Veszprém 1887
Bernstein Salamon, Bodrog
1882.
Bichler. 1888-tól kezdve
Bücbler Adolf, Turócz 1887.
Biszeliches Jakab M. Brody
(Galícia) 1898. mérnök.
Blau Lajos, Gömör, 1883.
Blech Gyula, Gorlice (Galícia) 1912.
Blech Lajos, New-York 1>08
orvos.
Borsodi (Klein) József, Borsod 1900.
BraunSalamon,Trencsén1889.
Breuer József, Komárom 1901
mérnök.
Breuer Mór, Komárom 1892ben f- be lépett.
Büchler Jenő, Heves 1905.
Büchler Sándor, 1889.
Bukszbaum Izsák, · Szabolcs
1891.
Burger Dezső, Hajdu 1911.
Burger Izidor, Zemplén 1912.
Czukermann Izidor, Zemplén.
1893. Máv. mérnök.
Diamant Béla, Pozsony 1906,
rabbi (Misslitz).
Diamant Gyula, Bihar 1887.
Diamant Gyula, Nyitra 1907
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Diamant Izidor, {Timár Izsó)
Pozsony 1898. tanár, Bpe. t.
Dományí Ármin, Heves 1892,
tanár.
Duschinszky Jakab, Pozsony
1897. Megha lt.
Edeistein Bertalan, Budapesl
1896.
Ehrenhaft Henrik, Sopron
1892
Eidelhoch Pinkász, (Pál) Bereg 1909.
Eisenberg Bernát, Oszovecz
Litvánia 1901.Bonyhád Ügyv.
Eisenberg Géza, Szerém 1913.
Eisler Mátyás, Pest 1885.
Ellenbogen lgnácz, Vas 1913.
Ellenbogerr Márk, Vas 1916.
Elzász Bernát, Nyitra 1884.
Engelberg J ó zs ef, Pest 1911.
Engli:inder (Endrei) Gerzson,
Bihar 1894. Tanár.
Enten Manó, Sáros 1905.
Farkas (Farbenblum) József,
Bereg 1892.
Farkas József, Szatmár, 1891
mérnök.
Farkas Miklós, Bpest 1905.
Feldmann Áron, Pozsony
1906.
Feldmann József, Szatmár
1882.
f· eidmann Salamon, Pozsony
1910. Orvos.
Fényes (Feuerlicht) Mór,
Zemplén 1887.
Fischer Ernő, Szatmár 1892
orvos.
Físch Lipót, Szatmár 1910.
Fischer Bernát, Moson 1912.
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Fischer Ede, Turócz 1883.
Fischer (Makai) Emil, Csanád
1889. Meghalt.
Fischer G)ula, Fehér 1881.
Fleischmann Illés, 1896, ügy v·
Fleischmann László Pest, 1897,
orvos.
Frank József, Pozsony 1890.
Freírnann Gyula, Nyitra 1890.
Máv. hivatalnok.
Freireich Simon, Szepes, 1906,
orvos.
Freund (Barta) Mór, Nyitra
1894, tanár. tanár, Losonc.
F ri ed Ábrahám, Máramaros
1911.
FriedManó, Máramaros 1913.
Friedmann Gyula, Nógrád
1897.
Friedmann Hilel, Szatmár
1915.
F riedmann Mór, Pozsony
1909.
Friedmann Mó r, Zemplén
1916.
F riedman Sámuel1906. 1910ben befejezte orvosi tánulmányait Philadelphiában,
orvosNewJersey áilamban.
Friedmann Simon, 1893.
Wienben végezte theológiai tanulmányait. 1907 óta
rabbi Troppauban.
Friscll Ármin, Abauj 1889.
Fuchs Antal, Somogy 1899
ügyvéd Budapest.
Fürst Salamon, Esztergom
1897, mérnök.
Gerson József, Nógrád 1911.

Gerstl Izsák (lgnácz), Sáros
1904.
Geyer Arthur, Bpest 1912.
Goitein Zsolt, Bpest 1917.
Goldberger Izidor, Esztergom
1897.
Goldberger Kálmán, Nyitra
1892, orvos (Galántha)
Goldberger Zsigmond, Pest
1887.
Goldklang Arnold, Nyitra i9ll
orvos.
Goldklang Lázár, Nyitra 1911,
orvos.
Goldmann Benő, Vas 1907,
orvos.
Goldmann Dávid, Pozsony
1911.
Goldschmíed Lipót, ~ógrád
1887.
Graf Gyula, Pest 1887.
Gross Ede, Árva 1894, tanár.
Gross Márton, Ung 1882.
Máv. állomásfön. Stubnya.
Grossmann Zsigmond, Bpest.
1900.
Gruder Adolf, Borsod 1893
ügyvéd.
Grünberg Tivadar, Budapest
1913.
Grünberger Márton,Trencsén
1894, mgh. mint egyet. hall~.
Grünstein Jakab, Szatmar
1906.
Grünwald Henrik, Zemplén
1906, ügyvéd, Szombathely.
Grünwald Illés, Nyitra 19~8 ·
Grünwald Nándor, Zemplen ·
1913.
Grünwald Sándor, Zemplén
1912.
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Güncler Márk, Zemplén' 1892.
orvos, Kiskunfélegyháza.
Gutlmann Mihály, Bihar 1899.
Guttmann Simon, Bács 1908.
Haaz Simon,Turócz,1883, orv.
Handler Salamon, Zemplén
1915.
Hamvai (Zeelenfreund) Sándor, Szabolcs 1905.
Hevesi (Handler) Simon, Pest
1887.
Heller (Béla) Bernát, Trencsén
1890.
Heller (Hegedűs) Izidor, Turócz, 1891, tamí:r Bpest.
(Herskovícs) Horvát Dezső,
Bihar 1890.
Herskovits Mózes, Szatmár
1889.
Herzog Manó, Budapest 1881.
Herzog Sámuel, Arad 1914.
Heves Kornél (W einstein Sámuel), Heves 1891.
Hirsch Márton, Kolozs 1915.
Hirsch (Gottlieb) Teofil Zólyom 1896, ügyvéd Bpest.
Hirschhein Lázár, Trencsén
1890.
Hírschfeld Manó, Nyitra 1898.
Hirschler lgnácz, Veszprém
1896.
. Hoffer Ármin, Heves 1890.
Hoffmann (Miksa) Mendel,
Szilágy 1914.
Hornstein József, Sáros 1910.
Horovitz József, Bars 1901.
Junger Mózes (Mór),Zemplén
1904.
Kaiser Manó, Nyitra 1897,
ügyvéd Budapest.
Kán Izsó, Budapest 1912.
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Kandel Samu, Nyitra 1905.
(Katscher) Kerekes lgnácz,
Nyitra 1892. Magániskola
tulajdonosa.
Kecskeméti Ármin, Pest 1892.
Kecskeméti Lipót, Pest 1884.
(Klein) Kelen Ferencz, Sza t·
már 1889, tanár Bpest.
Keleti Lajos, Nógrád 1915.
Kiss Chájim, 1908.
Klein Ábrahám Szatmár 1913.
Klein Ármin, Zemplén 1910,
orvos.
Kiss (Klein) Arnold, Ung 1889.
Klein Bernát (Báruch), Sáros
1907.
Klein Dezső, Heves 1893.
Klein Henrik, Zemplén 1911.
Klein József, Heves 1885.
Klein József, Győr 1908.
Klein Míksa, Zemplén 1909.
Klein Salamon, Zemplén 1915.
Klein Sámuel, Bereg 1911.
Kohlbach Bernát, Liptó 1884,
tanár Ppest.
Kohn Andor, Somogy 1904.
Kohn Ármin, Liptó 1881.
Kohn (Paplof) Bernát, Pozsega
(Horváto.) 1896. Hivatalnok.
Kohn Gyula; Komárom 1902.
Mérnök.
Kohn Izidor, Liptó 1889.
Kohn József Sámuel, Pest
1882.
(Kohn) V ág völgyi Lajos, Trencsén 1898.
Kraemer Lipót, Zemplén1883,
orvos,megh. 1917.
Krausz lgnácz, Nógrád 1907.
Krauss Sámuel, Zala 1889.
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K un Lajos, Heves 1908.
Láczer Dénes, Pest 1915.
Lebovits Manó, Zemplén
1910.
Lebovícs Sándor, Nógrád
1905.
Lederer (Gábor) Ignác, Aba uj
1888, int. tulajdonos Bpest.
Lefkovi fs Salamon, Liptó
1895. Orvos.
Leipniker Márk, Békés 1890.
Lenke {Löwenrosen) Manó,
Pozsony 1888.
Lézmann Jenő , Ugocsa 1907.
Lichtblau Ferencz, (Fáti) Szabolcs 1907.
(Lichtmann) Lantos Mór, Pozsony 1899. ügyvéd, Bpest.
Lichtmann Mór, Szatmár
1891.
.
Linksz lgnácz, T renesén 1891.
Lipene (Hermann) Juda
Hersch, Máramaros 1906.
Lőwinger Adolf, Nyitra 1892.
Lőwinger Salamon, Pest 1898.
Lővy F erencz, Békés 1888.
Lőwy Manó, Nyitra 1904.
Lorber Leó, Budapest 1916.
Luria Adolf, Sopron, 1915.
Maljarevits Izsák, Oroszorsz.
1898.
.
Mandl {Vásárhelyi) Ármin,
Zemplén 1888.
Mandl Áron Lő b, Nyitra 1893.
Mann Lajos, Abauj 1909.
Mann Mór, Abauj 1911, meg
halt a háboruban katonai orvosi szolgálata közben.
Márk Lipót, Nyítra 1908.

Molhár (Morgenstern) Ernő
Budapest 1909.
'
.-'vloskovics Ábrahám, (Mosonyi Albert) Zemplén 1889.
.Moskovits .Arpád, Zemplén
1915.
.
MülleF Salamon, Máramaros
1911.
Nádai (Neuman) Gyula, Szatmár 1885.
Nebel .Ábrahám Izsák, Ung
1913.
Neubrunn Gusztáv, Budapest
1896.
Neumann Adolf, Hont 1910.
Niedermann Mór, Nyítra 1911.
Ostern Lipót, Budapest 1891
ügyvéd Budapesten.
Pelezer József, Tolna 1911.
Péner Miklós, Szatmár 1909.
Péner Tibor, Szatmár 1910,
ügyvéd Budapest.
Pfeiffer Ármin, V eszprém
1896.
Pártos (Pinkusfeld) Sámuel,
Borsod 1881.
Pláner Salamon, Zempién
1903.
Platscheck Gyula, N yitra1898.
Pollak Géza, Gömör 1912.
Pollak Miksa, Sopron 1888.
Pollak Sándor, Nyílra 1893 ..
Preisz Károly, Wien 1897.
orvos Budapest.
Printz József, Zemplén 1898.
Quittner József, Nyitra 1897.
. (Rappapor1.) Pap Béla, Zemplén 1892.
Redlich Lipót, Besztereze
Naszód 1904.
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Reisz Vilmos, Nyitra 1903 Schőnfeld Ferencz, Ugocsa
r. Fort Wayne Ind. Amerika.
1905, orvos.
Res ofszki Artur, 1913 .
S ó őnfeld József, Ugocsa
Ríchtmann Mór, (Mózes)
1903. ügyvéd Budapest.
Zemplén 1900.
Schőnwald Károly, Heves
Robítsek Sándor, Bpest 1907,
1898.
tanár Bpest.
Sehornstein Náchum, Galícia
Rosenbaum Sámuel, Bereg
1898.
1910.
(Schük) Sík Bernát, Nyítra
1898.
.
RosenbergEde,Sza'Qolcs 1885.
Rosenberg Izidor, Szilézía Seholsinger Henrik Galícia
1911.
'
1888.
Rosenberg Salamon, Bpest Schwarz B~ní, Bpest 1904.
1910.
Schwartz Benjámin Bihar
1903.
'
Rosenberg Sándor, Szatmár
1893.
Schwarz Gábor, Hajdu 1891.
Rosenberg Zsigmond, Bpest Schwarz Lázár, Zemplén
1907.
1909. megh. 1909.
RosenblühJenő, Ugocsa 1891. Schwarz Miksa, Szabolcs
1882.
Roseugarten Vilmos, Hunyad
1906.
Schwarz Mór, Zala f889.
· Rosenstein Mór, Komárom Schwarz Sámuel, Ugocsa
190t
1881.
Rosinger József, Bol:'sod 1905. Silberfeld Jakab, Heves 1898.
Silbermanu Adolf, Zemplén
orvos.
1907.
Roth Salamon, Bihar 191 i.
Silberstein
Dezső, Tolna 1909.
Rubinstein Jeremiás, Abauj
Singer
Bernát,
Zemplén 1888.
'1896, ügyvéd Edelény.
Singer Jakab, Borsod 1890.
Rubinstein Mátyás, Fehér
Sonnenfeld Jakab, Pozsony
1888.
. 1909.
Rudolfer Antal, Nyitra 1887. Spiegei Ármin, Heves 1904.
Salamon Kálmán, Bereg 1907.
Spíra Jakab, Zemplé:l 1887.
Salamon Pál, Bereg 1914.
Stein Sió, (Zsigmond) MáraSalzer Géza, Budapest, 1893.
maros 1901.
Hivatalnok
Steiner Lajos, Árva 1890.
Scharf Izidor, Beszterce Na- Steiner Márkus, Pozsony
szód 1895. .
·
1889.
~chlesinger Sámuel,Hontl907. Steiner Sándor, Bars 1910.
·s ch~elcze~ Izsák, Bács 19! O. Steiner Simon, Pozsony 1895.
chonfeldAron, Szatmár 1900. Steiner Vilmos, Pest 1905.
Magyar Zsidó Szemle

9
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Steinhardt Izidor, Árva 190S. We~sz Miksa, Bpest 1891.
Steinherz (Szegő) Adolf,
W eJ sz Míksa, Nógríid 1908.
Bpest 1894, tanár Bpest.
We~sz Miksa, Nyitra 1909.
Steinherz Jakab, Pozsony
~e~sz Mór, Nyitra 1894.
1881.
We~sz Mó.ricz, Szatmár 1893.
Stern lgnácz, Gömör 1907.
We1sz Mor, Hajdu 1912.
Stieglitz Mór, Lipló 1!::.92. Weisz Sámuel, Szabolcs 1900.
ügyvéd Besztercebánya.
(Weisz) Vajda Zsigmond
Streicher Dávid, Ung 1895.
Bpest, 1897._orvos, Öbud~
Szabó Gyula, Máramaros
Weiszbergjlr Abrahám, Ko~
.
lozs 1890.
1910
Szilczer József, Baranya 1905. Weiszberger H. Lébi, Zemplén 1905.
TelJer Kálmán, Komárom
Weiszburg Béla, Zemplén
1894, ügyvéd Bpest.
1899. ügyvéd Budapest.
Thómán Simon, Ung 1905.
Weiszburg Gyula, Zemplén
Trebilsch Jenő, Bpest 1914.
1886.
Ungar Simon, Szatmár 1886.
Weiszfeld Salamon, Ugocsa
Urbach Henrik, Szilézia 1899.
!909.
Vajda (Wiener) Béla, Csong- Weiszkopf Artur, Bpest 1893.
rád 18~3.
W ellesz Gyula, B pest 1891.
V aj da (W ei sz) Ernő, Somogy Wiener lVas) Antal, Csongrád
1910.
Wiener Márkus, Trencsén.
Venelianer Lajos, Pest 1886.
Wíesner Henrik, Abauj
Wassennann Ödön, Ugocsa
1891.
.
1907. megh. 1908.
Winkler Ernő, Pest 1913.
lWeinberger) Loránd Sándor, Winkler Míksa, Zemplén
Zemplén 1914.
1907.
W einstein Pinkász, Jász 1909. Winkler Sándor Z...:mplén,
W e isz (Kelemen) Adolf,
1887.
Veszprém 1882 Mh 1917, Winkler· Mór, Pest 1894.
mínt tábori rabbi.
Wolf József, Budapest 1914.
Weisz Armin, Budapest 1896. Wurmfeld Zoltán, Vas 1901,
Weisz Bernát, Abauj 1892.
orvos.
Weisz Elemér, Bpest 1907.
Zelenka Samu, Trencsén
Weisz Elemer, Budapest 1916.
1892.
Weisz Emánue1, Szatm. 1905 Ziegler lgnácz, Árva 1883. ,
Weisz Izsák, Zemplén 1889.
Zipser Dávid, Szepes 1906.
Weisz Jakab, Nyitra 1908,
Hivatalnok, Bpest.
ügyvéd.

VI.
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A felső tanfolyam növendékei. 1916-17 iskolaév végéig.
Az elsö szám a felsöbe való belépés évszáma.

Abelesz Ármin, Sopron, 1891 -93.
Adler Salamon Löb (Lipót), Szolnok Doboka, 1906-7.
Adler Vilmos, Tolna, 1889, rabbiv. 1896.
Alt Jenő, Bács Bodrog, 1906, alapv. 1907.
5. Bánde Zoltán, Pest, 1902, r. v. 1908.
Bárány József, Haídu, 1881, r. v. 1886.
Bauer Mór, Komárom, 1892, a f. tf. L osztályából
1892-ben kilépett. Rabbi Wienben.
BernáthM. Miklós, Szolnok Doboka, 1911. r. v. 1917.
Bernstein Béla, Veszprém, 1887, r. v. 1892.
10. Bichler, 1888-tól kezdve Büchler Adolf, Turócz, 1887,
r. v. 1892.
Blau Lajos, Gömör, 1883, 1886,pályadijnyertes, r. v.l888
Blumgrund Nattáli, Trencsén. A berlini' rabbiszemináriumot és bécsi IsraeL-theol. Lehranstaltot látogatta. 1897-ben iratkozott be, r. v. 1901.
Borsodi (Klein) József, Borsod, 1900, r. v. 1906.
Braun Salamon, Trencsén, 1889, r. v. 1895.
15. Breuer Mór, Komárom, 1892.
Büchler Sándor, 1889. Két pályadíjat nyert, (!890 és
1892) r. v. 1895.
Burger Izidor, Zemplén, 1912-17.
Dékány Géza, Pest, f-be lépett 1890, kilépett 1895.
Diamant Gyula, Bihar, 1887, r. v. 1893.
20. Diamant Gyula, Nyitra, 1907. 1912-ben kilépett.
Dományi Ármin, Heves, 1892, 1897-ben táv.
Drechsl~r Miksa, Fehér, 1903. Két pályadíjat nyert,
1904, 1906. r. v. 1909.
Drobinszky Jakab, Varsó, 1887-ben lépett be. azután
kilépett r. v. 1906.
t.delstein Bertalan, Budapest, 1896, 1900-ban pálya25.
díjat nyert, r. v. 1902.
Eisenber2 Géza, Szerém, 1913 -17.
Eisler Mátyás, Pest, 1885, r. v. 1891.
Elleobagen Ignácz, Vas, 1913 -17.
Ellenbo~en Márk, Vas. 1916-17.
f.lzász Bernát, Nyitra, 1884, r. v. 1890.
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30. Engelsmann llidor, Zala, 1889.
Eng limcer fEndreí) Gerzson, Bihar, 1894. 1896- ban
pályamüve dieserelben részesült, 1897-ben kilépelL
Enkn Manó, Sáros, 1905. r. v. 191 :.
Farkas (Farbenblum) József, Bereg, 1892, r.. v. 1898
Feldmann Áron, Pozsony, 1906, 1907-ben pályadíjat
nyert, r. v. l 912.
35. Feldmann József, Szatmár, 1882, r. v. 1888.
Fényes (Feuerlicht) Mór, Zemplén, 1887, r. v. 1893.
Fischer Ede, Turócz, 1883-86, (megh.)
Fischer (Makai) Emil, Csanád, 1889- 1893, (megh.)
Fischer Gyula, Fehér, 1881, r. v. 1887.
40. Fleischmann László, Pest, 1897, orvos.
Fleischmann Samu, 1880- 1885.
Flesch Ármin, 1882-87, r. v. 1888.
Frank József, Pozsony, 1890, r. v. 1896.
Frenkel Bernát, 1910, r. v. 1916.
45. Freund Eliezer (Alajos), 1890-93.
Fríedlander Leó, 1888-90, meghalt.
Fríedmann Dávid, 1889, r. v. 1894.
F ríed!llaun Gyula, Nógrád, 1897, r. v. 1903.
Fríedmann Hilel, Szatmár, 1915~17.
50. Frizdmann Mór, Zempl én, 1916- 17.
Friedmann Simon, 1893. Wienben végezte theológíai
tanulmányait. 1907 óla rabbi Troppauban.
Frisch Ármin, Abauj, 1889, 1891-ben pályadíjat
nyert, r. v .. 1895.
Gerson József, Nógrád, 1911, 1911- 15-ig a f-ben,
1916-ban Ereslauban a Jüdischtheol. Seminarban.
Gerstl Izsáli (lgnácz), Sár os, 1904, r. v. 1910.
55. Geyer Arthur, Budapest, 1912-17.
Goldberger Andor, Pest, 1903- 8, r. v. 1909.
Goldberger Farkas, Románia, 1903-5.
Goldberger Izidor, Esztergom, 1897, r. v. 1903.
Goldberger Zsigmond, Pest, 1887-94.
60. Goldschmied Lipót, Nógrád, 1887, r. ~: 1893. '
Graf Gyula, Pest, 1887- 91.
Gross Ede, Árva, 1894, tanár.
Grossmann Zsigmond, Bpest, 1900, r. v. 1906.
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Grünwald Illés, Nyitra, 1908, r. v 1913.
65. Grünw~ld Sándor, Zemplén, 1912-17.
·
Güns Aron, Bács-Bodr., 1879-80. Hittan. Temesvár.
Guttmann Mihálv, Bihar, 1899, pályadíjat nvert 1901
1902, 1903. r. v. 1904
·
'
Guttmann Simon, Bács, 1908, 1910-ben pályadíjat
nyert, r. v. 1913.
Handler Salamon, Zemplén, 1915-17.
70. (Handler) Hevesi Simon, Pest, 1887, r. v. 1894.
Heller (Béla) Bernát, Trencsén, 1890, r. v. 1896.
Heller (Hegedűs)lzidor, Turócz, 1891-96, tan. Bpest.
(Herskovics) Horvát Dezső, Bihar, 1890, r . v. 1896·
Herskovits Mózes, Szatmár. 1889, r. v. 1895.
75. Herzog Manó, Budapest, 1881.1886, pályadíjat nyert,
r. v. 1887.
Herzog Sámuel, Arad, 1914-ben f-be lépett, önként
jelentkezett és bevonult fegyveres szalgálatra a
világháboruban Hadifogo 'y Oroszországban.
Heves Kornél (Weinstein Sámuel), Heves, 1891·
r. v. 1898.
Hirsch Márton, Kolos, 1915-17.
Hírschfeld Manó, Nyitra, 1898, r. v. 1904.
HirschJer lgnácz, Veszprém, 1896, r. v. 1902.
80. Hoffer Ármin, Heves, 1890, r. v. 1896.
Hoffmann t:nil, Pest, 1886-1890, 1889-ben pályadíjat nyert.
Hoffmann (Miksa) Mendel, Szilágy, 1914-17.
Horovitz József, Bars, 1901, r v. 1907.
Junger Mózes (Mór), Zemplén 1904 r. v. 1909.
85. Kahan Samu, 1884-5.
Kálmán Ödön, 1905, r. v. 1912.
Kandel Samu, pályadíj 1909 Nyitra, 1905, 1~ . v. 191 L
Katz Márlon, Bihar, 1899-1904, r. v. 1905.
Katz Márton, 1877.
90. · Kecskeméti Ármin, Pest, 1892, 1896-ban pályadíjat
nyert, r. v. 1898.
Kecskeméti Lipót, Pest, 1884, r. v. 1890.
Kelen (Klein) F erencz, Szatmár, 1889-93. Tan. Bpset.
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Keleti Lajos, Nógrád , 1915- 16.
95. Kírc7 J0zsef, Liptó, 1877-83.
Kiss Chájim,1908,1911-ben pályadíjat nyert, r. v.1914.
Klein Ábraha•n, Szatmár, 1913- 17.
·
Kiss (Klein) Arnold, Ung, 1889, r. v, 1895.
Kiem Dezső, Heves, 1893, r. v. 1899.
100. Klein József, Heves, 1885, r . v. 1891.
Klein Miksa, Zemplén, 1909, r. v. 1914.
Klein Sámuel, Bereg, 191 0-16.
Kohlbach Bernát, Liptó, 1884, r. v. 1890.
Kohn Ármin, Liptó, 1881, r. v. 1888.
105. (Kohn) Vágvölgyi Lajos, Trencsén, 1898, r. v. 1904.
Krausz lgnácz, Nógrád, 1907, (1908-9-ben Wien,
Izr.-theol. Lehranstalt) r. v. 1913.
Krausz Sámuel, Zala, 1889, 1893-ban pályadíjat
nyert r. v. 1894.
Kriszhaber Béla, Bács, 1886-91, r. v. 1893.
Kun Lajos, Heves, 1908, r. v. 1913
110. Láczer Dénes, Pest, 1915--17.
Lederer (Gábor) l~nácz, Abauj, 1888-90.
Leipniker Márk, Békés, 1890, r. v. 1900.
Lenke (Lőwenrosen) Manó, 1888-94.
Líchtmann Mór, Szatmár, 1891, r. v. 1897.
115. Linksz lgnácz, Trencsén, 1891-95. rabbi.
Löwinger Adolf, Nyitra, 1892, r. v. 1898.
Lőwinger Salamon, Pest, 1898, r. v. 1903Lővy Ferenc, Békés, 1888, r. v. 181j4.
Lorber Leó, Budapest, 1916-7.
120. Luria Adolf, Sopron, 1915-16, kilépett.
Maljarevits Izsák, Oroszország, 1898-99.
Mandl (Vásárhelyi) Ármin, Zemplén, 1888, r. v. 1894.
Molnár (Morgenstern) Ernő, Budapest, 1909, r. v.
1914.
.M.oskovits Árpád, Zem pl én, 1Q 15-16. kilépett.
125. Nádai (Neumann) Gyula, Szatmár, 1885, r. v. 1891.
Nebe! Ábrahám Izsák, Ung, 1913- 17.
Neumann Ede, Budapest, 1877, r- v. 1883.
Neumann József, Zemplén, 1902.
Niedermann Mór, Nyitra, 1911, r. v. 1917.
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130. Ostern Lipót, Budapest, 1891, ügyvéd Bpesten.
Péner Míklós, Szatmár, 1909, r. v. 1917.
Pfeiffer Izidor, Komárom, 1906, r. v. 1912.
(Pinkusfeld) Pártos Sámuel, Borsod, 1881, r. v. 1888.
PolJák Miksa, Soproll, 1888, r. v. 1894.
135. (Rappaport) Papp Béla, Zemplén, 1892, r. v. 1898,
1897- ben pályadíjat nyert.
Resofszki Artur, 1913-17.
Richtmann Mózes (Mór), Zemplén, 1900, 1902-ben
p ályadíjat nyert, r. v. 1906.
Rosenberg Ede, Szabolcs, 1885, r. v. 1891.
Rosenb erg Salamon, Budapest, 1910 -12.
.140. Rosenblüh Jenő, Ugocsa, 1891, r. v. 1895.
R osenstein Mór, Komárom, 1881. r. v. 1886,
Rosinger József, Borsod, 1905-6, orvos.
Rubinstein Mátyás, Fehér, 1888, r. v. 1894.
Rudolfer Antal, Nyí~ra, 1887, r. v. 1893.
145. Salamon Pál, Bereg, 1914-17.
Salzer Géza, Budapest, 1893-5.
Scheiber Lajos, Vas, 1890, r. v. 190 l.
Schlesinger Sá ·1 ·uel. Hont. 1907, 1909-ben pályadíjat
nyert, r. v. 1913-ba'l..
Schme.l ner Izsák, Bács, 1910, r. \'. 1916.
15{). S c .önfdd Áron, SBtmár, 1900, 1903-ban és 1904b ~ 'l. pályadiiat nyert. r. v. 1906.
Schönwa ld Károly, Heves, 1898, 1902- ben pályadijal nyert, r. , .. !903.
Sclwrnslein Náchum. Galícia, l 898, majd Berlinben
(Lehranstalt) folytatta, u. o. végzett 1903-han.
SclJrei11er [\ l arton, Bihar, 1881-86, r Y. 1887.
(S chücl, J Sik Bernát, Ndlra, 1898, 1902-ben patvadijat nyP.rt , r v 1903.
155. Schwartz B .!niámin, B1har. 1903, r . v . 909.
~chwarz Gáb0r, Hajdu, 1891, r. v 1897.
Sc\iw;;;rz J ahab, Bihar, 1905, 190o-ban paivadJ Jal
nverl, r. v. 1911.
Sd JWll u. Miksa, Szabolcs, 1882, r v 1888.
S chwarz :'lór, Zala, 1889, r. v. J8<)::i.
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160. Silberfeld Jal,ab, HeH!~. 1898, 1901-ben pályadijal
mcert, r. \' 1903
Singer Bernát, Zemplen, 1888, r. v. 1894.
Smge: Jakab, Borsod, 1890, r. v. 1896.
Spie).!l Ármin, Heves, 1904, 1907-bev pályadíjat
nyert, r. v. 1910.
Spira Jakab, Zemplén, 1887, 1889 és 1890-ben pá. lyadijat nyert, r. v. 1892.
165. Steiner Márkus, Pozsony, 1889, r. v. 1895.
Steiner Vilmos, Pest, 1905, r. v. 191 L
Steinherz Jakab, Pozsony, 1881 , r. v. 1886.
Stern lgnácz, Gömör, 1907-12.
.
Szöllősi Sámuel, 1904. (Schwarz r. Amerika) . •
170. TelJer Kálmán, Komárom, 1894- 97
Trebitsch Jenő, Budapest, 1914-17.
Ungar Henrik, 1877-79.
Ungar Simon, Szatmár, 1886, r. v. 1892.
Urbach Henrik, Szilé.zia, 1899, r. v. 1905.
175. Va1da (Wiener) Béla, Csongrád, 1883, 1885/6-ot a
berlini Lehranstaltban töltötte, a többi theol. évfolyamokat (1883- 85, 1886-88) az intézeten végezte. r. v. 1889.
Venetianer Lajos, Pest, 1886, r. v. 1892.
(Wein berger) Loránd Sándor, Zemplén, l 914-17.
Weisz (Kelemen) Adolf, Veszprém, 1882.
Weisz Elemér, Budapest, 1916/17.
180. Weisz Izsák, Zemplén, 1889-90.
Weisz Jakab, Nyitra, 1908-10, 1910-ben pályadíjat nyert, ügyvéd.
Weisz Miksa, Budapest, 1891, 1895-ben pályadíjat
nyert, r. v, 1897.
Weisz Mór, Nyitra, 1894, 1897-ben pályadíjat nyert,
r. v. 1900.
Weisz Sámuel, Szabolcs, 1902, 1904-ben pályadíjat
nyert, r v. 1906.
185. Weiszberger Ábrahám, Kolozs, 1890/91.
Weiszburg Gyula, Zemplén, 1886, r. v. 1892.
Weiszkopf Artur, Budapest, 1893, r. v. 1900.
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Wellesz Gyula, Budapest, 1891, 189 4-ben pályadíjat
nyert, r. v. 1897.
Wiener Márkus, Trencsén; 1877-83.
190. Wiesner Henrik, Abauj, 1891, r. v. 1898.
Winkler Ernő, Pest, 1913- 17.
Wolf József, Budapest, 1915-17.
Zelenka Samu, Trencsén, 1892.
Ziegler Ignácz, Árva, 1883, r. v. 1889 .
195. Zipser Dávid, Szepes, 1906-11,

VII.

Az intézetből l<ikeriilt rabbik és hittanárok névjegyzéke és müködési helye.
Dr. Adler Vilmos, 1896 óta r. Hatvan.
ff
Bánde Zoltán, 1908 óta r. Csongrád, 1912 óta r. Kispest.
Bárány József, 1887-ben hitszónok Debreczenben,
1888 óta hitk. tanfelügyelő a pesti izr. hitközsé~
nél, 1891 óta r. Kecskeméten. Meghalt 1916.
ff
Be~nstein Béla, 1892 óta r. Szombathely, 1909 óta r
N yiregy háza.
ff
Blau Lajos, 1887-ben megbizatott az alsó tanfolyam
tanításávaL 1889 óta az intézet rendes tanára, 1913
igazgatóhelyettes, 1914 óta az intézet igazgatója.
ff
Blumgrund Naftáli, 1901 óta r. Abony (Pest m.).
ff
Borsodi J ó zs ef, 1906 óta r. Szarvas, 1908 óta r.
Nagyatád.
ff
Braun Salamon, 1895 óta tanár Budapesten.
" Büchler Adolf, 1892 óta az Israeiitisch- theoL Le h ranstalt (Wien) tanára. 1905 óta a Jews' Colle!;!e tanára, 1908 ó la ugyanaunak az intézelnek elnöke, London·
" Bi.íchler Sándor, 1897 óla r. Keszthely, 1914 óta
Budapesti egyet. m. tanár.
fl · Diamant Gyula, 1893 óta r. Vukovár.
fl
Drechsler Miksa, 1909 óta r. Szarvas, 191 O ó la r.
Temesvár.
" Edeistein Bertalan, 1902 óta r. Buda.
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Dr. EisJer Mátyás, 1890-ben helyettes tanár az Orsz. izr.
tanítóképzőintézetben, 1891 óta r. Kolozsvár.
" Elzasz Bernát, 1890 óta r. Landsberg a. d. W. Németorsz·
" Engelsmann Izidor, 1898 óta híttanár Budapesten.
" Enten Manó, 1911 óta r. Marcali, 1914 óta r. Kassa·
" Farkas József, 1899 óta hitszónok és hittanár Fiume
1907 óta híttanár Budapest.
" Feldmann .!uon, 1912-ben r. Pancsova, 1913 óta hittar.ár Budapest.
" F eidmann Józ'sef, 1888 óta r. Czegléd.
., Fényes Mór, 1893 óta híttanár Budapest.
" Fischer Gyula, 1887-ben r. Győr, 1898 óta r. Prága
(Csehorsz.), 1905 óta r. Budapest.
" Fl es ch Ármin, 1888- ban r. Ö- Kanízsa, 1889 óta r. Mohács.
" Frank József, 1897 óta r. Muraszombat, 1904 óta r.
Fi um e.
Frenkel Bernát, 1916 óta hittanár Budapest.
F riedman~ Dávid, 1895- ben segédr. Szeged, 1898 óta
r. Zsolna.
" Friedmann Gyula, 1903 óla r. Szentes.
" Frísch Ármin, 1898 óta hittanár Budapest.
Gerson József, 1916 óta segédr. Szabadka.
Gerstl Jakab, 1910 óta r. N. Szt. Miklós.
Goldberger Andor, 1909 óta híttanár Budapest.
Goldschmied Lipót, 1893 óta r. Míeslítz (Morvaorsz.),
később r. Prossnitz.
Grünwald Illés, 1913 óta r. Csáktornya.
Guttmann Míhály, 1903 óta r. Csongrád, 1907 óta
tanár a rabbiképző intézetben.
" Guttmann Simon, 1913 óta hittanár Budapest.
" Heller Bernát, 1896. középiskolaí tanár Budapest.
Herskovits Mózes, 1900 óta r. Somogy Szíll.
" Herzog Manó, 1887 óta r. Kaposvár.
-Heves Kornél, 1898 óta r. Szolnok.
:: Hevesi Simon, 1894 óta r. Kassán, 1897 óta r. Lugos
1905 óta r. Budapest.
Hirschfeld (Havas) Manó, l 907 óta hittanár Budapest.
Hirschler lgnácz, 1902. r. Vasvár, 1913 óta titkár és
hittanár Szeged.

Dr. Guttmann Mihály

219

Dr. Hoffer Ármin, 1896 óta r. Szentes, 1902 óta r. Veszprém.
" Horowítz József, 1907 óta r. Karánsebes, 1910 üta r·
Szombathely.
Horvát Dezső, 1897 óta hittanár Budapest.
" Junger Mór, 1910 óta r . Siklós.
" Kálmán Ödön, 1912 óta r. Jászberény.
Kandel Samu, 1911 óta hittanár Budapest.
Katz Márton,, 1907 óta hittanár Budapest.
Kecskeméti Armín, 1898 óta r. Makó.
" Kecskeméti Lipót, 1890 óta r. Nagyvárad.
" Kiss Henrik, 1914. óta r. Muraszombat.
" Kiss Arnold, 1895 óta r. Zsolna, 1897 óta r. Veszprém, 1900 óta r. Buda.
" . Klein Dezső, 1899 óta r. Siklós, 1909 óta r. Nyitra.
" Klein József, 1901 óta r. Marcali, 1896 óta r. Szabadka, 1900 óta r. Kassa. Megh.
Klein Míksa, l 915 óta tanár az intézetben.
Kohlbach Bernát, 1890 óta r. Temesvár (Gyár), jelenleg tanár Budapest.
" Kohn Ármin, 1888 óta r. Belovár, 1889 óta r. Szígetvár. 1899 meghalt.
" Krausz lgnácz, 1913-ban segédr. Kecskemét, 1916 óta
r. Körmend.
" Krausz Sámuel, 1894 óta tanár az Orsz. izr. tanitóképzöintézeten, 1905 óta tanár az Isr.-theol. Lehranstaltban (Wien).
" Krishaber Béla, i895 óta r. Kula, 1889 óta r. Erzsébetfalva.
Kun Lajos, 1913 óta hittanár Budapest.
" Leipníker Márk, 1900 óta hittanár Budapesten.
" Lenke Manó, 1894 óta r. Ungarisch Ostrau (Morva:
orsz), 1896 óta r. Beszterczebánya, 1905 óta r. Lugos.
Líchtmann Mór, 1898 óta segédrabbi és hitk. tithár
Ujpest.
" Lőwínger Adolf, 1898 óta segédrabbi Szeged.
" Lő v, F erencz 1894 óta r. Nagyatád, !903 óta r.
Maros vásárhely.
Mande! (Vásárhelyi) Ármin, 1912 óta hittanár Bpest.
Azelőtt r. Mindszent, Vágujhely, Szigetvár.
" Molnár Ernő, 1914 óta hittanár Budapest.
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Dr.

"
.,

"
"

"

,,
"
11

"

ádai Gyula, 1891 óta r. Simánd. Me!~h. 1899.
Neumann Fde, 1893 óta r. Nagykanizsa
Niedermann Mór, 1917. hiitanár Budapest.
Pap Béla. 1898 óta hittanár Budapest.
Pártos Sámuei, 1888 óta r. Dunaföldvár.
Péner Mildós, 1917.
Pfoiffer Izidor, 1912 óta r. Sümeg.
Pollak Miksa. 1 ~94 óta r Sopron.
Richtmann Mózes. 1906. segédr. a pesti ia. hitközs.égnél. 1907 óta az Orsz. izr. tanítóképzőintézet tanara.
Rosenberg Ede, 1891 óta r. Ókanizsa. Megh. l913.
Rosenblüh Jer ő, 1898 óta r. Szászváros. Megh. 1914,
Rosenstein Mór 1886 óta r. Tapolcza, 1889 óta r.
Nagykikinda. '
Rubinst2in Mátyás, 1895 óta r . Mindszent, 1.897 óta
r. Orosháza. 1902 óta r. Szekszárd.
Rudolfer Antal, 1894 óta r. Alsó Lendva:
Scheiber Lajos, 1901. hittanár Budapest.
Schlesinger Sámuel, 1914 óta r . Monor.
Schmelczer Tzsák, 1916 óta hittanár Budapest.
Schőnfeld Áron, 1906. r. Beszterczebánya.
Schőnwald Károly, 1903 (,ta r. Tapolcza.
(B
_
Sehornstein Náchum, 1902 -3 . r L uc kenwalde)' ran
denburg), 1903 óta r. Mieslitz (Morvaorsz.
Schreiner Márton . 1886. r Dunapentele,. 1.8~7 . .:·
Csurgó, 1891 óta tanár az 0:-sz. i7:r.. L mtokepzointézeten. 1894-1902 tanár a berlí"J Lehranstalt
für die Wissei:lschaft des Judentums-on. (Beteg).
· · ·n , !909 óta hittanár Budapest. 't
S ch warcz B en1am1
Schwarz Gábor, 1897 óta r. Károlyváros, 19 0... 0 o a
hittanár Zágráb .
Schwarz Jakab, 1911 óta hittanár Budapest.
Schwarz Miksa, 1888 óta r. Eger. Me~h.
S Ch WilrZ Mo. r, 1896 · r · Turócz Szentmarton. 1898 óta
r. Győr.
Sik Bernát 1903 óta r. ~áro~y_váro s.
.
.
Silberfeld Jakab·\ 19C4'<' <~fa hitSzónok Nylregyhaza,
· r. B'k'
'
1907 óta r. Aranyqs)\\~~.é>t.
1913 ota
e. escs aba~
Singer Bernát, 1894 ó'ta r . .Tapolcza, 1902 ota r. Sza
hadka. Megh. W16 . .1 \ •. ,; :-'
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Dr Singer J?-kab, 1897 óta r. Temesvár (Gyárváros).
Spiegei Armin, 1910. r. Szarvas, 1911 óta r. Esztergom.
Spira Jakab, 1892 óta r. Bisenz (Morvaorsz.). 1894
óta r. Mahrisch Ostrau.
Steiner Márkus, 1896 óta r . Bielitz (Szilézia).
Steiner Vilmos, 19 I l óta r. Hátszeg.
" Steinherz Jakab, 1886. r. Nagyatád, 1888 óta r. Székesfehérvár.
Ungar Simon 1892 óta r. Szekszárd. I90I óta r. Eszék.
11
Urbach Henrik, I 905 óta r. Dolna Tuzla (Bosznia) .
!909 óta r. Zemun.
Vágvölgyi Lajos, I 905 óta r. C~urgó, I906 óta r. Arad.
Vajda Béla, 1889. r. Nagy Abony. 1902 óta r. Losonc.
Venelianer Lajos, 1893 óta r. Csurgó, 1896 óta r.
Lugos, 1897 óta r Ujpest.
Weisz Miksa, I 897 óta hittanár és szakfelügyelő a
pesti izr. hitközségnéL
Weisz Mór, 1900 óta a Chevra Kadisa liturgistája
Budapest.
" Weisz Sámuel, I907 óta hittanár Budapest.
11
Weiszburg Gyula, 1892 óta a pesti izr. kitközség
segédrabbija, !905 óta a pesti izr. hitk. főtitkára.
11
Weiszkopf Artur, 1900 óta r. Rozsnyó, 1909 óta r.
T ur ó ez Szentmárton, 1911. óta r. Rózsa!-legy.
11
Wellesz Gyula, 1898. r. Csurgó, I900 óta r. Nagybittse, 1910 óta r. Óbuda, megh. 1914.
" Wiesner Henrik, 1900. helyettesr. Buda. 1902 óta r.
Bezdán.
11
Ziegler I~!nácz, 1889 óta r. Karlsbad.
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