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H a tvan év el6tt.
. Nem akarunk ünnepelni, nem óhajtunk jubilálni, hiszen
ahgha van rá okunk; csak emlékezni szeretnénk, - me rt a
mult kötelez - egy letünt nemzedékről, ennek a nemzedéknek
reményeiről, küzdelmeiről , csalódásairóL erényeiről és hibáiról.
Az 1868. év december 14-én ragyogó fény és izzó lelkesedés
közepette megnyilt »izraelita egyetemes gyülés« immár hatvanéves multra tekint vissza; a félszázados évforduló beleesett az
1918-as nagy nemzeti és társadalmi összeomlás vigasztalan
káoszába és akkor, a világháboru tragikus végződésének idejében a magyar zsidóság nem találhatta meg a nyugodt, mérlegelő szemlélődés és visszaemlékezés hangulatát és hangját.
Más a helyzet ma, mikor a lábadozás és az ujból feléledő
reménykedés átmeneti korát éljük és más, egészen más volt a
helyzet r 868. decemberében, mikor a nemzet huszéves elnyomatás után visszanyerte alkotmányos szabadságát és a magyar
zsidóság sokszázéves jognélküliség után a felszabadult nemzettől megkapta a polgári jogok teljességét.
Azt a mondást, hogy minden országnak olyan ~sid?i v~n
nak, amilyeneket megérdemel, ezzel kellene helyettesltem: ).Imden ország zsidósága olyan, amilyen maga az ország. Sok-sok
minden következik ebből a szentenciából, ha végiggondoljuk,
de most csak egyetlen tényre szeretnék rámutatni: arra az
óriási alkotmányos harcra, amely a kongresszus ~gyb~hi:·ás~t
az eg~s~ országban megelőz,te. :\ kong;e~szus1 kepvl~elo
választast hadjárat hü képrnasa volt a reg1 magyar kovctválasztásoknak: féktelen korteskedés, a lakomák beláthatatlan
sorozata, - etetés-itatás, itt-ott erőszak, sok helyütt csel és
furfang, zászlók, zeneszó, programmbeszédek és . sok-sok pénz
voltak hangos kisérői az első és utolsó magyar zs1dó parlament
megnyitó előjátékának

Dr. Bakonyi László
Ké~ párt <Ulott ki az alkotmányos porondra: a »haladók«
és a »lutőrök « (sonuL; hadath). A »haladóknak«, akik a válto zott viszonyoknak megfelelő szervczct létesitését, egyházi autonómia kiépitését. rendezett istentiszteletet és főleg tudományos
szim·onalon álló rabbiképző -intézet megtcremtését hangoztatták
Pe.,;t volt a főerösségük és hadálLísaikat a Tiszáig tolták előre'
A hitőrpárt lútünk ősi hagyományait féltette az ujitásoktól,
hallani scm akart a rabbiszeminárium felállításáról és főként
az_ ország keleti és északkeleti r0szeiből szerezte sorkat.m aság:tt,
nug a vezérkar székhelye Pozsony volt, ahol a szóferi hagyományok még élő valóság YOltak.
A nagy küzdelemből végre is a haladópárt került ki győz
tesen és ezzel el volt döntve a magyar zsidóság szervezetének
sorsa. A pecsét csak később, 1870. márciusában került a döntésre: a március I 8-iki végzetes képviselőházi határozattal,
amely nyiltan megtagadta és semmivé tette megdicsőü lt báró
Eötvös József nagyszerü koncepcióját és a lelkiisme reti szabadság. a liberalizmus nevében kétfelé szakitotta a magyar zsidóságot. A báró Eötvös József szabadelvüsége fölött Pauler Tivadar szabadelvüsége győzött!
l\Iie lőtt a kongresszus közvetlen előzményeivel és magával
a kongresszussal bövebben fo glalkoznánk, vessünk rövid pillantást a magyar zsidóság ujabb történetére, amely tniként Magyarország uj korszaka az I 790. évvel k ez dődik. A ».:l lagyarországon élő zsidók közössé gének« az r 790. évi koronázó országgyüléshez intézett petitiója, me ly a II. József által engedett könnyitéseknek, a status quo-nak fenntartását célozta,
nyitja meg a különböző országgyülésekhez benyujtott kérvény·ek
sorozatát. '\Iig azonban a Karok és Rendek az egymást követő
országgyüléseken az ország alkotmányos szabadságának és a
nyugati eszmeáramlatok behatása alatt a modem állami szervezet alapjainak megteremtésével foglalkoznak, a zsidóság a maga
elnyomottságában, rendezetlen zilált . viszonyai közepette nem
gonelolhatott egyházszervezeti problémák megoldására. Az első
és legsürgősebb teendő nem az egyházpolitikai és köz;ogi
kérdéseh terén mutatkozott, hanem mindenek:dőtt a magániogi
vonatkozásban ;etentkező és minden egyes személyt sulyasan
érintő türketetlen és megalázó korlátozások és ;ogelvonások
megszüntetése, tehát a zsidóságnak állampolgárokul leendő elismerése volt a főcél, melyet el·ink szivós, kitartó küzd el emmel,
\'állvetve és e~ysége~ öss~efogással, ó.hajtottak m~gvalósitani .
És érdekes: mrndadd1g, tmg a polgan egyen Jogosilásért folyt
a harc, nem mutatkozott a szakadás a konzervatív és haladó
tábor közt . Vagy legalább is háttérbe szorultak a belső villongá-
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sok. A kölcsönös bizalmatlanság, megnemértés és gyülölködés
~-ozsony és Pest ~arca tulajdonképen csak a szervezeti reform:
torekvések kapcsar: ~á~t na&'yobbarányuvá.
A mag;ar zs1dosa_g UJabb történeimét nagyjából három
ko_rszak_r~, lat om os:l<~:nL ,Az első korszak a már emlitett I 790 .
é_vl pet1t10~al kezdodik e~ csak I 867-ben zárul, amikor is a
torvényhozas által az azév1 XVII. t.-c.-vel »az országos izraelita
lakósal a keresztény lakos?kkal_ minden polgári és politikai
JOg gyakorlás_ára egyaránt Jogosltottaknak nyilvánittatnak.«
A második k!or~zak a ~ongresszussal kezdődik és magában
foglalJa a szervezet1 kérdesek megoldására irányuló kísérleteket, a szakadást (e kisérletek folyományaként \ és a felekezet
köz;ogi egyen;.ogositásáért vivott küzdelmeket. Ez a korszak
a receptiót elvben kimondó és az izraelita felekezetet a történelmi egyházak sorába emelő 1895· évi XLII. t.·c. megalkotásá·
val zárható le.
A harmadik és a mai napig tartó periódusát a magyar zsidóság legujabb történelmének a recepció gyakorlati alkalmazá sáért folytatott munka jellemzi, amelyet a felekezet felelős
tényezői az állanu élet minden vonatkozásában évtizedek óta
több-kevesebb sikerrel igyekeznek kielégitő módon befejezni.
Ezzel párhuzamosan jelentkeznek ezen korszakban a kongres·
szusi szervezet hiányainak pótlására irányuló mozgalmak. :.Iint
epizódok emlitendők az itt,ott felbukkanó, utópisztikus, unifiká·
ciós törekvések és ugyancsak ilyen epizód talán az u. n. status
quó szervezkedés is, amelynek egyébként a szolid közjogi alapja
is hiányzik.
Aligha csalódunk, midön azon véleményünknek adunk ki·
fejezést, hogy a most következő korszakot a »kongresszusi"' szervezet megfelelő kiépítése és azon hibák jóvátételének megkísérlése fogja jellemezni, amelyek a multban, elsősorban 1868-ban
•elkövettettek.
Az u; februári konferencia feladata leend e téren a kezdeményezést megindítani.
Az I 792. év május 22-én megnyitott országgyülés már
junius 26-án berekesztetett és igy a törvényhozásnak az idő
rövidsége miatt sem állott módjában foglalkozni azzal az indo·
kolással ellátott javaslattal, melyet a zs~dók el~be :~rj~sztett,ek.
Ha ezen tervezetet végigolvassuk, két Jellemzo saptsagossag-a
ötlik szemünkbe. Az egyik, ami~ Lő" Lipót is kiemel (Zur
neueren Geschichte der Juden m Fngam, 24. az, hogy a
magyar zsidók nem kérik politikai jogokkal való felruházásukat, csupán azon jogállást óhajtják elnyerni, amellye_l ~z ország
polgári lakos"-ága b.ir. Ez természetes lS volt a r€'nd1 allamban,
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ahol a magán é::; ktizjogok tdjcs::;l-gl~t csupán a nemesség élvezhette. r\ m~bik jellemz() "ajátosaga a peticiának a szervezeti
pro b ll-mák teljes mellÖzl~~<'. Senki nem gonelolt és nem is
gondolhatott azokban az időkben egységes, centralisztikus, a
köz,;égek fölött álló szcryczetrc, noha akkor még teljesnek volt
mondhat6 a magyar zsidóság egysége és az egymással később
~zembenúlló pártok még nem alakultak ki. Különös tragikuma
a magyar zsidóságnak, hogy amikor az egység még érintetlenül
fcmüllott, szó sem. esett (nem is eshetett) az egységes szervezetröl,
hiszen err~ Franciaországban is csak r8o6-ban került
~or
mikor pedig a szervezet megteremtésének előfeltétele
az emancipációval beköYetkezett, a pártoskodás és széthuzás
lehl'tetlenné tette a szervczet és ezzel együtt az autonómia
megtcremtését.
Az 1792-i tervezet, mely a regnikolát-is deputáció elé került,
kimondja a vallás szabad gyakorlásának, a szabad költözködésnek és lakhatásnak valamint az ingatlanok bérlésének és vásárlásának jogát.
Szabadságában áll a zsidóknak núnelenféle ipart elsajátítani és gyakorolni. Hangsulyozza a javaslat a nyilvános iskolák
látogatásának és a tudományos grádusok megszerzésének teljes
szabadságát is.
Az országgyülés berekesztése után a regnikoláris deputáció
J óz,ef főherceg nádor elnökletc alatt tárgyalta a zsidókérdést,
amelyről ugyanekkor törvényjavaslat is készült. A javaslat fi.
gyelemmel YOlt a peticióban foglalt kivánalmakra; kimondja
a Yallás hábortalan gyakorlásának jogát, általában engedélyezi
a kiráh·i bám·a,·árosok kiYételével a lakhatisi és házszerzési
jogot, élismeri az iparüzés és k~reskedés szabadságát. A zsidók
iskolákat állithatnak fel és egyetemeket látogathatnak, ahol
tudományos fokozatokat korlátozás nélkül e/nyerhetnek.
A javaslat, amely haladást jelentett a polgári jogok teljes~égél1ek irányában, javaslat maradt. Az I 8o7. év áprilisában
megnyitott és ugyanazon év decemberében berekesztett országgyi..ilés elé >>az egész magyar királyság összes zsidói« ismét kérelmet terjesztettek, melyben az I 792. évi országos bizottság
által kidolgozott és fentebb ismertetett törvényjavaslat tárgyalását és annak az alábbi hozzáadásával való elfogadását kérik:
.. Az. ország zsidó lakossága öt osztályra és pedig földmivelok, tparo,ok. kereskedők, polgárok és házalók csoportjára
osztassék.
Az egyházi fenyítés joga törvényesen elismertessék azokkal szemben. akik a vallás parancsait nyilvánosan megszegik.
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_ , A, k,érvény an?yiban ne1:n m~radt ~atástalan, hogy a zsidók
JOf!,"allasanak szabalyozása targyaban_ u)abb törvényja,·aslat ké:,zult, amelyet az?r~ban ~z, orszá&"gy_ules. már nem tárgyalt. .\
pv~slat az eg:_yhaZl fenyitek ]oga_t ,J.S. ehsmeri a vallás paran
csalt m~~~zego~kel_ szen;-ben, de klzaqa a pénzbüntetés és mcgszégyemto testt ~untetesek alkalmazását. Első izben történik
emlités a türelm1 taksa megváltásáról is.
A »magyar királyság összes zsidói« I 8o7. december hó
27-én, tehát a~ országgyülés berekesztése után, felségfolyamodványt nyuttanak be, amelyben azt kérik, hogy a királY
addig is, mig az ujonnan egybehivandó országgy-ülésnek aÍkalma lesz a törvényjayaslatot tárgyalás alá venni. kiráh-i
rendelettel szabályoztassanak a zsidók jogviszonyai . .-\ rendelet
kibocsátása azonban elmaradt.
Rosenihal Naftali, Pinkus Elkán és Mauthner .Adám aláirásával, akik abban az időben a pesti zsidóság yezető férfiai
voltak, 18 I I. április 1 2-én ujabb petició nyujtatott be, ezuttal
József főherceg nádornál. akit arra kérnek fel a folyamodvány
szerkesztői, hogy az uralkodónál járjon közben egy királyi
renelelet kibocsájtása érdekében, amely a törvényhozás intézkedéséig rendezné a legfontosabb kérdéseket, a zsidókat polgári jogokkal ruházni fel és a türelmi adót megváltisi uton
eltörölné.
Ugyanakkor Pozsonyban felmerült már az iskoláztatás
korszerü reformjának szükségessége is, amit keresztény részről
több főur, különösen Szapáry József gróf, magáévá tett. Érdekes, hogy ez a mozgalom abból a Pozsonyból indult ki, melynek papja, Szófer l\fózes utóbb az orthodoxia vezére lett.
Az I Sz s-i pozsonyi országgyüléssel uj ból megindult a
tizenhárom év óta szünetelő alkotmányos élet. Ugyanekkor
számos vármegye zsidó ki.ildöttei tanácskozásra gyültek össze,
hogy megbeszéljék a felekezet érdekében teendő lépéseket.
A tanácskozás eredményeként egy bizottság létesült. mely mcgbizatást nyert az országgy-üléshez intézenelő ujabb kérvény megszerkesztésére.
A peticióban hivatkozás történt a külföldi államok példájára
Franciorszáo-ról amely az emancipáeiét elsőnek mondotta ki, nem esik "'emlités
és ujból felsorolja a zsidóság
összes sérelmeit, amelyek a megél hetési szinte lehetetlenné
teszik. Politikai jogok gyakorlásának megengedésérőL vag~
rendezett egyházi viszonyok megteremtéséről hallgat a _folyamodvány, amely »~Iao-yarország- izraelitái<, nevében nyujtatott
be. Száz esztendővel "'később ujból bizonyos aktualitással bir
ez az emlékirat.
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A zsidó küldottek nagy remén) eket füztek az elaborátum?oz t~~ a hitközségekhez intczett körlevélben számoltak le elJárásukról, melytöl teljes sikert reméltek. Az országgyülés
azonban bezárult és minden maradt a régiben.
Ebben az időben merült fel először a szervezeti t~roblémák
korszerü megoldásának terve. Két ilyen munkálat Ismeretes:
az egyiket az orthodox érzelmü Rapoc/z Arje veszprémi hitközségi elnök készitette és 1826-ban be is n1ntatta a Pozsonyban tartózkodó zsidó bizottságnak. Rapoch abból indul ki,
hogy a többi egyházak mintájára, a magyar zsidóságnak is
meg kell teremtenie a maga megfelelő rendezett alkotmányát
ami azonban szerinte csupán oktroj utján volna lehetséges~
''I:.rdekes, hogy r 868-ban az orthodoxia a lelküsmereti szabadságra való hi,-atkozás mellett azt hangoztatta, hogy a kongresszusi szabályzathoz való alkalmazkodásra senki sem kötelezhető. '

Rapoch tcrvezete teljesen a hitközségi szervezet alapján
áll, de gondoskodni kiván az egész magyar zsidóság képviseletéről is, amennyiben azt ajánlja, hogy két kiváló férfiu
választassék, aki a felekezet nevében és érdekében eljárjon.
Javasolja továbbá, hogy három bölcs, jámbor, igazságos és
önzetlen talmudtudós rabbi választassék, akik illő fizetségben
részesüljenek és a fővárosban lakjanak. Feladatuk volna a
rabbik, rabbihelyettesek (moreh cedek), metszők, előimádko
zók és tanítók részére, megejtett vizsgálat után, a képesitő
levelet kiállítani. A három rabbi minden évben beutazza az
országot és felülvizsgálja a rabbik, metszők stb. müködését.
Előírja továbbá iskolák létesítését, »ahol a gyermekek uj módszer szerint tanul janak«, a nagy községekben pedig jesivákat
kiván felállítani. Hangsulyozza az egyházi fenyíték jogát és
kijelenti, hogy vallási kérdésekben mindenki alárendeltessék
a rabbinak. A három tagból álló országos rabbikollégiumnak
jogában áll a vallástalan hitközségi alkalmazottakat hivatalukból elmozdítani.
A másik tervezetet Chorin Áron aradi rabbi készítette.
Chorin első izben hangoztatja egy a kormány védelme alatt
álló zsinat egybehívását és egy vallásalap létesitésének szükségességét. E célra a hagyatékokon kivül még a hozományokat
is meg kivánia adóztatnil A zsinat konzisztóriumot választana
a~elyne~ élén ~gy, Nászi fllana, két egyházi és két világi ül~
nokk~l es e.f.Y t1t~arral. Latható ebből, hogy a haladó érzelmü
~honn a ~oz~o.ntl vezetést hierarchikus alapra akarta helyezni
es a konz1sztonumban az egyházi elem többségben lett volna.
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:\ag; fontossággal bir azon követelmém e. hot, y .cg~ rt>ndes főiskola létesittessék és tartassék fenn.~'
Chorin tcrvezete nem áll a felekezeti autonómia alapj.íu.
A komisztórium évenkénti ülésében csak javaslatokat tennt'
a hatóságnak a zsidóság közérdekli ügyeiben és csak hatosági approbació után foganatosithatná a ~zükségesnek tartott
rendszabályokat.
A zsinatot is, melync.k hatáskörét nem szabályazza n':-,zletesen a ter:vezet, az államfő hivná össze és a zsinat által
választandó N ászit ugyancsak az uralkodó erősitené meg hi,·atalában.
1\Iindezen tervezetek nem kerülhettek a megYalósulás stádiumába, mert hiányzott a szervezet előfeltétele: az emancipáció, vagy legalább a magyar zsidóság jogáliásának töm:nyes szabál) ozása és biztosítása.
A regnikoláris bizottság r83r-ben kiadta az 1790 91. é,·i
67. t.-c. meghagyása értelmében elkészített munkálatait, melyek közt egy a »zsidók szabályozásáról« szóló indokolá~sal
ellátott törvényjavaslat is szerepel.
A javaslat kimondja, hogy a zsidók a bányavárosok kivételével az ország területén szabadon lakhatnak; deklarálja a
vallásszabadság gyakorlását és ujból hangsulyozza a teljes
tanszabadságot. Ellenben kizárja a zsidókat mindennemü közhivatal viseléséből és eltiltja őket ingatlanok bérbevételétől és
az italméréstőL
Iskolákat szabadon választhat-nak, de tanitóh.-ul csak olyanok alkalmazhatók, akik kellő képesítéssel bírnak.
Megengedi a javaslat bizonyos feltételek mellett h<ízak
tulajdonának megszerzését és kimondja a kereskedés és ipar·
üzés szabadságát. Viszont tartoznak katonai szalgálatot teljesíteni.
Az indokolással egybehangzóan megköveteli a javaslat.
hogy rabbikul csak olyanok alkalmazhatók a jö1•őben, akik
egy állami felügyelet alatt álló tanintézetb:?n megjelelő oktatásban részesültek. U gy látszik, a Chorin és a haladók által
hangoztatott kivánság, hogy végre egy zsidó főiskola állittassék fel, a regnikoláris bizottságban is Yisszhangra talált.
Megjegyzendő, hogy már r8zo-ban udvari dekrétum jelent
meg, mely az Osztrák birodalomra nézve kimondotta, hogy
a hitközségek ezentul csak tudomúnyo-an képzett rabbit alkalmazhatnak. Ennek azonban akkor sem lehetett érvényt szerezni még Ausztriában sem. \ Venetianer 467.\
Ezt a kivánalmat egyébként Breuer Lipót is magáé\'á
tette a kormánynak átadott memorandumában. (Löw: Der
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~udisc~e Kong~·ess l4 5. \ Ez a mcmorandum azért i ·

t'

..

J_elentos!ggel bu, mert els6 izben veti fel a községi szs"/ag~
Jele~t olló egyházkerületet~ eszméjét. Az ország nég)~ rtze
~-er~letre osztat~1ék. a1~ze!yek élén egy-egy főrabbi állanr/c~
s_z ervezet csucsan pedig eg} egyházi főtanácsos intézné a
ugyeket.
z
Ez a tervezet is osztotta az előbbiek sorsát: tervezet
maradt.

A hala<;Ió és _kor:zer~vati\· községek között,i lappangó ellent~~ }ass,ankent mmdmkabb élesebb formát öltött. Főleg két
koru~men>: ?~ozta az ellenségeskedés kitörését: az egyik a
r~bb_1szemmanum ten·be Ye_tt létesítése, a másik pedig a pesti
hltkozségnek a magyar zsidóság életében egyre jobban kidomborodó vezérszerepe \'Olt. ~inél inkább tért hóditottak
az országban a liberális nézetek, minél erősebben nyilatkozott
meg a nemzeti eszme, minél jobban kialakult a Bécs elleni
hangulat és minél jobban kezdték terjedni az ország önálló
és modern berendezkedését célzó és a magyamsadást elő
segitő mozgalmak, annál erősebben jelentkezett Pest jelentősége, szemben az aulikus Pozsonnyal.
·
Ez az antagonizmus a zsidó felekezeti életben is éreztetrii
kezdte hatását. A pesti hitközség, amely erőteljes fejlődésnek
indult, a magyarosadást és az istentisztelet külső rendjét és
korszerü reformját istápolta; Pozsony a hitéletben is a tradíciók őre és minden haladás ellensége maradt, élén Szófer
~Iózes rabbival és Lernberger Abrahám Hirschschel, a hitközség elnökével.
A pesti reformn1:ozgalmak vezére U llman Gábor volt, aki
az I832-i országgyülés megnyitása alkalmából összehivatta a
szokásos zsidó konferenciát, amely az eddigi uzushoz híven,
egy szükebb bizottságat küldött ki a zsidó érdekeknek a pozsonyi országgyülésen leendő képviselete céljából.
A zsidókérdés az I832 36. évi országgyülésen ismét nem
került tárgyalás alá. Azonban az egyre erősbödő demokratikus
szellem, amely a jobbágyság felszabadítását követelte, lassanként a zsidóság javára is éreztetni kezdte hatását.
Az I 839. évi országgyülés megnyitása előtt számos vármegye szabadelvü utasításokkal látta el követeit; Pestrnegye
például egyenesen a zsidó vallás recipiálását követeli, azonfelül, hogy a zsidókat teljesen egyenjogusitani kivánja a polgári lakossággal és részükre a nemesség adományozását is
helyénvalónak tartja kiváló érdemek ese té n. (Löw: 17 3·)
A pesti hitközség nem mulasztotta el a kedvező hangulat
felhasználását és körlevelet intézett az ország hitközségeihez,
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melyben felhívja öket, hogy a legközelebbi Lipótnapi vá::.áron
megtartandó tanácskozáson megyénként két-két meghatalmazással ellátott m.egbizottal képviseltessék magukat. A gyülé-;
1839. november havában három napig tartott és tizenhétta<ru
bizottságat választott a zsidóság érdekeinek az országgyülés~n
való képviselete céljából. A bizottságban, ugylátszik, a haladó
érzelmüek voltak tulsulyban. Ennek tulajdonítható, hogy az
országgyülés részére átnyujtandó kérvény megszerkebztésével
a pesti hitközség akkor már hires rabbiját, Schwab Löwöt,
bizták meg.
A bizottság tagjainak megbízólevelében egyébként kimondatott, hogy nem áll jogukban a hitelvek bármily né\·en nevezendő módositása.
Az alsóház r 84o-ben törvényjayaslatot fogadott el, mely
kimondja a zsidó vallás recepcióját. Hogy ez alatt nüt értettek, nem egészen világos . .-\. törvényjavaslat 2. §·a pedig kijelenti, hogy a zsidók azonos jogokat nyernek az ország nem
nemes lakóival, ami az emancipációt jelentette. A r<>ndek a
türelmi adó eltörlését is deklarálták.
A főrendiház azonban nem mutatkozott olyan liberálisnak, mint az alsóház és nem volt hajlandó néhány mondattal
a recepciót és az emancipáeiM egyszerre kinyilvánitani. A fő
rendek táblájától a Felséghez felterjesztett javaslat toYábbi
változásokat szemredett in peius. Igy született meg az ideiglenesnek jelzett és mindösszc hat rövid szakaszból álló 1 84o. évi
XXIX. t.·c. a zsidókról, mely nemcsak a recepcióról hallgat,
hanem az emancipációt is mellözi és tulajdonképpen csak a
status quót rögzíti meg. A csalódás nemcsak a zsidóság körében, hanem a szabadelvü követek körében is nagy volt. Ekkor
lépett fel boldogemlékezetü báró Eötvös József is első izben
nyilvánosan a zsidók érdekében.
Az I 844. évi országgyülés elé ujabb törvényjavaslat került
a zsidókról, amelyből azonban a főrendek táblájának ellenzése folytán nem lett törvény .
A javaslat eltörli a türelmi adót, kimondja a letelepedés
teljes szabadságát és megengedi az ipar és kereskedelem korlátlan gyakorlását. Hangsulyozza a tanulás jogát minden fokozaton és kimondja, hogy Pesten központi tanoda ál/ittassék
fel, ahol a rabbik és tanítók kiképzésüket nyernék. A rabbi·
képzés ügye tehát állandóan napirenden \'an.
Miként Lőw Lipót kiemeli (id. m . r82 J.\ Kossuth nem
volt még feltétlen hive az emancipációnak. Az ö eszméje a
társadaLmi emancipáció, a nemzeti társadalommal való egybeolvadás volt, aminek előfeltétele volt szeiinte a vallásreform.
Szemére hányja a zsidóknak, hogy polgártársaikkal nem iil·
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nek le egy asztalhoz, nem ehetnek, 11Cll1 ihatnak velük együ tt
és. eidlasztják magukat. :\lit <-r ilyen körülmények között
mondja Kossuth
a politikai egyenjogusitás, mikor ann yi
akadálya van a társadalmi emancipácic'lnak? Ezeket az akadályokat csak maguk a zsidók háríthatják el.
Tény az, hogy a pesti zsidó ifjus;íg körében oly mozgalmak kaptak lábra, melyek a Kossuth éhez h asonló esz mekörb ől
származtak. Szerenesél-e ezd~ a szcrtelen tulzók, akik több ek
k özött a ·zombati istentiszteletnek vasá rnapra való á thelyezés ét
is k övetelték és a társadalmi egy beolvadást a megszentelt tradíciók fé lredobásá \'al Yélték bo tor módon elősegit eni, elenyésző
szá mban voltak és csakhama r eltüntek. De puszta létük és
megjelenésük elég volt arra, h ogy a szélső jobb olelal hiveit
feliz gassa és minden halaelás k érlelhetet len ellenségévé t eg ye.
:\z 1848-iki országgyülés elé javaslat terjesz tetett, amely
hiven Yisszatükröz teti az akk ori szabadelvüség ideológiá ját,
melynek ,-égcélja nem a nnyira a zsidóság egyenjogusitása,
mint telj es beolvasztása volt . A javaslat be akarta vezetni a
keresztény-zsidó h ázasságokat polgári házas ságkötésseL .Az
ezen házasságokból származó gye rmekek keresztény vallásban
nevelendők fel. Lőw Lipót é rdeme, hogy meghiusult e javaslat tá rgyalása.
Közben az orthodoxia sem maradt tétlen; a rabbik állandó
levélbeli érintkezésben állottak egymással, majd 1844. augusztus havában összegyült a nevezetes paksi rabbikonferencia,
amelyen Schwab is résztvett. (Lőw: 199. és köv. ) Venetianer
szerint (484. o. talán sikerült volna még megmenteni az egységet, ha éppen Schwab nem hozakodik elő javaslataival, amelyek számára még akkor nem volt érett a magyar zsidóság.
Ezen javaslatok lényege a szervezet kérdésének köréb,e vág
és a következő főbb pontokat tartalmazza:
Az ország zsidóságának élén egy egyházi hatóság álljon,
melynek tagjai rabbik és világiak legyenek. E hatóság felügyeme az iskolaügyre, képesitené a rabbikat, elintézné a
rabbik és községeik közti vitákat stb.
_Szükségesnek tartja a javaslat, hogy egy, a zsidóság
ta11.a1t magában foglaló konfessió szerkesztessék. (Ez később,
I 847 -b~n meg is történt, mikor a pesti hitközség »a magyarországi és kapcsolt részekbern izraeliták nevében« a zsidóság
hitelveit körlevél kapcsán közrebocsátotta. A körlevél, melyet
~~new~l~er Jónás pesti hitközségi elnök irt alá, az emancipá~lon kivul az egyházi szervezet megalkotásának szükségességét
lS hangsulyozza. ) (L. Zeller: A magyar egyházpolitika. L 4
7. )
A Schwab-féle javaslat nem tartalmazott részletesebb
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intézkedéseket a szerveze_t t ~kint e t ében ... Az ő , elg?n dolás,ána~
lényegét az egyh ázi és_ v1l ág~ ele~ el?.yutt~s re:-,Z\·etele k ~pe z1.
E zzel szemben a paks1 ra bbtgyüle_s tobbsege a merev ll!erarchilws rendszer t kivánta bel'ezefnt. ..
,
,
.
Az ország hitközségei négy k e ru~etbe, ~:;ztat~anak es r~un 
den kerület élén egy h á rmas rab b tkoll~gmm al_lana, a_k lkct
a kerületi ra bb ikar kép viselői választan anak :\~mde n evb ~ n
o rszagos kozg\·u... l e t.1 ra bbt'u"lés és mind ~"'n h á, rom, évben
k eru
,l
bb'k ' l
lés tartatnék, amelyn ek a megyek altal va asztott ra 1 vo nának a tagjai.
A rabbioklevelek kiadására csak a k e rületi rabbikollég iulll
jogosult.
. . ,
k
bbik 1
A rabbik és község ek közt1 vttak ugyancsa a ra
·o légium elé tartoznának. .
, ,
,
T,
,
_.. _
A paksi gyülésen nyllvám·alova le t_t, hog) ~ ket ~~ ar,t ko:t
kadás immár elkerülhetetl en. H ollund::r L eo. a z"tdo rnozagalmak
sza
lelkes vezérfia, ez en időb en , b'ua l ma tl ansa, g ga l. fo ouadta.
a gyülés egybehivásának idejét, mely azonban H orovdz l?ápa1
rabbi agitációjára mégis csak m egtartatott.
Venellaner
485 - 87. o. )
k bb
' b
A paksi gyülés demonstrál ta e~őszor és ?s: , _arany an
a magyar zsidóság két táborra tort~nt, szak~clasa,t_ es ,a: 18?8.
évi egyetemes gyülés tett e azt n yüyanvalo,·á es vegzetes~n
véglegessé. A különb ség az vo~t, hogy P_aks~n az ortl;o?oxi.a
tulnyomó többségben volt , mtg a pesti yarmegyehazan a
halaclópárté volt a majoritás.
T

A magyar törvényhozás az abszolutizm\ts előtt mé_g egy
ízben foglalkozott a zsidókérdé~s ~l. A szeged,t forr~claln:1 .I?emzetgyülés Szemere B ertalan m1mszterelnok cs b.dugy_~nm~szte;
hatalmas beszéde után 1849. ;utius 28-án, legutolsó ulésen ktmondotta az emancipációt. Egyben első ízben hangz~k fel (,a
törvény 4· §-áb3ln) a kongresszus gondolata: »A mozesYa.llasuak papjaiból és népválasztottjaiból hivjon össze a bcl~g};
miniszter egy o-yülekezetet, részint, hogy hitágazatukat nyllvanitsák s illetőleg reformálják, részint, hogy iövendö egyházi
szerkezetükre nézve a kor lúwínataival megegyező ;avitásokat
tegyenek.«
. ,
Szemere Bertalan b e széeléből csak egy monclatot 1deze,k:
»Alig van népfaj, mely a zsidókat hüségben és munkasságban nemzeti háborunk körül f clülhaladná.«
A nemzet meg akarta jutalmami nagyatyáink hüségét és
önfeláldozását. Azonban a zsidóság ügye együtt bukott el a
nemzet ügyével és a sors kegyetlensége ugy akarta, hogy
Haynau büntesse meg őket érte.

-
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Az abszolut kormán) zat megfo;;ztott·t az orszáo-ot . b d
sáo·ától é.
. d
.
'
'o
sza a t::
s nunt mm en abszolutlZinus, alkotmán v helyett cent
rahzm~ssa~ és szabadság helyett r~ndszcrrd és ~enddel l· tboldoo-Ita
'
·' zst·d·osagot
·
. meo· akarta nyerni ama
,_ar./a_
o 111 a ncpet
.."-\.
ts
na~ és az általános auszt~-i~i .J~ül&"ári tö;vénykönyv bevezeté~~
Sé\iel de facto az emanC1pacwt 1s megvalósitotta.
. De már e~ t _megelőzőleg 1 8 so-ben a polgári főbiztos felJ:tvta a kerulett ~lztoso!..:at, h;:>gy a területükön élő zsidó notabih!_áso,k~ól véleme1;yes Jelentest "k érjenek a zsidóság iskolai és
eo~h~Zl hel) zetérol, a megfelelo szab ályoz~sra vonatkozó konkret Javaslatokkal. ( Lőw: 215. o. ')
,L'JsY -~z o~thodoxia. t:Ünt ,a haladó érzelmü vezérférfiak
ré_s~_er?l t?bb llyen , szakvelemen y é rkezett be, melyek közül
~ülonos hgyeimet erdemel a dr. Orosz Frigyes által beterJes~t ett Ja;·a~l~t,, m~ly, ~lső , sorb~n egy rabbi és tanítóképző
mtezet felall~tasa~ klvanJa, alla tm felügyelet alatt. Az egyházi
s,zervezet te~mteteben a P"aslat a mé rsékelt hierachia alapjin
al!, amennythen az alakltand ó kerületek élén a rabbikonúsz tórium és a Pesten szék~l6 központi komisztórium élén
országos főrabbi állana. :\1inclazonáltal ezen testületekben a
világi elem is képviselve \'Olna. A komisztó rium tagjait a hitközségek jelöltjei közül a kormány nevezné ki, ami megfelelne
az abszolut- centralisztikus rendszernek. A kétévenként összeülő
zsinat-nak az ország összes rabbijai és a községek két-két kép\'i.selöje volnának a tagjai.
A rabbit a hitközség választaná, de a választás hatósági
megerősítésre szorulna.
~Iiután a benyujtott véleményes jelentésekből terjedelmes
anyag gyült egybe, Geringer polgári főbiztos 18 51. szeptember 23-ra Schwab pesti, Freyer györi, Lőw szegedi, Zipser
székesfehérvári rabbikat és négy világi férfiut, köztük Barnay
Ignác pesti hitközségi titkárt, értekezletre hívta össze Sacher
kormányfőtanácsos elnöklete alatt. (Venetianer 494 o. ) A konferencia Löw Lipótot bizta meg a szervezeti szabályzat kidolgozásával, mely 285 szakaszban kodifikálja a magyar zsidóság
egyházi, közoktatási és kulturális szervezetét. A tervezet kimondja a zsidókra nézve az állampolgári jogok és kötelességek
teljességét, szabályazza az anyakönyvvezetést és a házassági
jogviszonyokat. Részletesen foglalkozik a hitközségi szervezettel,
kötelezi a hitközségeket alapszabályok alkotására, amelyek a
kerületi főnökség jóváhagyására szorulnak. A jóváhagyás folyt;ln
a hitközségek jogi személy jelJegét nyerik. Kimondja a tervezet
azt a mai napig meg nem valósult elvet, hogy helységében csak
egy h~t~özség_létezhet. (Az uj román törvény ezt a szabályt szintén
felálhtJa. ) Mmden, legalább 6oo lelket számláló zsidó kerület
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kö teles hitközséget alkotni és a megfelelő intézményeket létesíteni. A hitközség tagjai kötelesek kultuszadót fizetni. A hitközség élén a háromtagu elölj áróság áll, melynek határozatai biz1nyos fontos ügyekben a választmány, illetve a közgyülés jóváhagyására szorulnak. Azt, hogy az elöljáróság, vagy a választmány tagjai a közgyülés által választatnak-e, vagy pediK a
hatóság által neveztetnek ki, a kormányhatóság határozza meg.
A közgyülés csak a hatóság előzetes engedélye al_apján tartható
meg és azon ennek képviselöjének jelen ke~ lenme.
.
Minden önálló hitközség köteles rabbtt választam; ha ez
záros határidön belül meg nem történik, a polifikai hatóság
feie nevezi ki a rabbit.
A rabbik képesitése tekintetében előírja a tervezet. hogy
a rabbiszenünárium létesitése utáni hat év elteltével csakis az
ezen főiskolában végzett jelöltek alkalmazhatók rabbikuL
A rabbik jogállását és a hitközségi életben való szerepét
a tervezet nagyjábó] akként szabályozza, mint a jel~nleg érvé~y
ben lévő kongresszusi szervezet, amelynek sok tekmtetben mmtául szolgált.
:ftrdekes határozmánya a tervezetnek, hogy a rabbik létminimumát soo forintban állapítja meg.
Az egyes hitközségek öt kerületbe osztatnak, melyek élén
a kerületi bizottság áll. Ennek a b~ottságnak a tagjai a kir.
helyhatóság nevezi ki. A tagok száma négy, akik közül egy
rabbinak kell lenni, egy pedig mint előadó szerepel, aki minden fontosabb ügyben, igy a rabbik és hitközségek között felmerüH viszályok esetén egybehívja a bizottságot. Azonban a
bizottság csupán mint véleményező szen· müköclik, mig a
döntés az illetékes politikai hatóság kezébe van letéve.
A Lőw-féle tervezet megítélésénél figyelembe kell Yennünk
az I 8 5I. évi közállapotokat és a politikai viszonyokat, melyek
minden szabadabb autonom megmozdulást lehetetlenné tettek.
Ki kell emelnünk, hogy ez a iervezet a legelső, ;agi szempontból is szabatos, kimeritő kodexe az egyház szervezetének, mig
a megelőző kisérleteik leginkább csak elveket tartalmaznak.
Tény az, hogy a tervezet ne1m állit fel központi egyházi főhat6ságot és a középfoku szervek hatáskörét is csupán a felügyelet,
ellenőrzés és véleményezésre korlátozza, de minclennek magyarázatául az abszolutisztikus rezsim szolgál. A legnagyobb érdeme
e munkálatnak a községi jogviszonyok kimerítő. részletes szabályozása.
A pesti hitközség hiven eddigi tradicióihoz az 1 861-i országgyülés egybeülte előtt, az alkotmányos élet megujulásával
egyidejüteg ismét összehívta az országos zsidóságnak kiküldöt-
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teit, hog) ,tz emancip;í.ció éldckL·ben az országg}ü léscn a szük~~gt>S lépl-sek mcgt<'·tcss<'twk
•~zu!lh;~n a két t:íh,or k<Jzott {-\'tizcdck <Íta fennállc) ~~" egyre
fokozodo lnzalmatlan::;ag khct ' tlcnné tette az <'gyüttmükiidést.
.\z ellenfelek mindkl-t oldalon szer\'(:zke<lni kezdtek. A haladó
i'.sid<',s:í.g vezetöi. Jlolliindcr Let'>, Uí\\ é~ \[cisel ftírabbik . Dr.
l' t'1z a y J <Íz sd, D r. P okcn~t.·in f~i J HÍt, '\lczci \fór mcgalakitot t{tk a rdormti)rcb·ések céljait szolg:iló »Izraelita Magyar EgyIdet ,< l-s kiadtAk a »:\!agyar lí:raelita« cimü hetilapot. (Venetianer: 497 9R o. ) Dc az orthodo., ia sem maradt tétlen: sike rült
az mh·ari kancelláriánál annak kimondását kieszközölnie, hogy
a lúilön ;/fe zsidó fclehl'zet ::!weh »szétválása meg:mgedhet ű «
azon feltad alatt, »hog) uj , -allás felállitása nem céloztatibe
(Vcnctiancr: 498 o. )
Ez az 1862. évből -;zármazó uclvari kancelláriai rendelet
,·6gz<.'tcs hatás sal ,·ol t a hitközségek formailag még fennálló
cgy~ég('re és alapját k<~pezi az orthodoxia szervezeti különdJásának.
:\ tulhuzgó , elmaradt keleti országrészek rabbijai egymásután tartj;ík titkos összejöveteleiket, amelyekben főleg a rabbiszcminárium létesítése, az emancipáció és a rendezett istentisztclet ellen hadakoznak.
iliajel az r 867. évben megalakult a nevezetes Ilitőregylet
(Somréh haclath és a ' l\lagyar Izraelita« ellenlábasaként kiadja a iliagyar Zsidót«. Az alapszabályokat bolclogemlékezetü
báró Eötvös József kultuszminiszter ugyan nem hagyta jóvá,
(c.z az érckm Paulcr TiYadarnak volt fenntartva ele a formai
jóvúbagyás nem birt fontossággal, mikor már a harc nyiltan
kitiirt és a szakaelás tényleg bekövetkezett. Az agitáció egyre
nagyobb mértékct öltött és a halaclókra, a müvelőclés és magyarosodás hiveire még az egyházi átok is lesujt.
1\ pesti vezető fér fiak és a hitközség fáradhatatlan titkára,
Bamay Ignác közben minclent elkövettek, hogy az emancipációs
törvény végre tető alá jusson. Deák Ferenc 1867. junius 26-án
interpcllációt nyujtott be, melyb~n azt kérdi a miniszteriumtól,
vajjon szándékozik-e még a szüniclő alatt törvényjavaslatot
késziteni a zsidók jogegyenlőségérc nézve, hogy az szünet után
nyomban tárgyalható legyen?
Báró Eötvös Yallási miniszter a miniszterium nevében kijelentette, hogy a jövő ülésszak kezdetén az erre vonatkozó törvényjavaslat a ház elé fog tcrjesztetni. Gróf Andrássy minisztcrclnök J 867. november 2 s-én bcnyujtotta a zsidók egyen jogositására vonatkozó tÖr\'IC'Tlyjavaslatot, mely minclössze két szakaszból állott. A képviselőház egyhangulag, a főrendek 64
szavazattal 4 ellenében elfogadták azt, amely a királyi szen-
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évi XVI l. t.-c. kerult a magyar tör-

A magyar zsidósá-g nyolc évtizedes küzclelme végre sikeres
befejezést nyert, ele ezen ho::.szu harc alatt elvesztette egységét
és azok, akik az 1790., r8o7 .. r8n .. 182:;. és 1831. években
egymással vetekedve, közös táborban küzdött ·~k a r: o l gáti egyen.
jogositás mellett, most mint engesztelhetetlen ellenségek állottak szemb en.
A kongresszu s eszméje Eötvös báró támogatása mellett
minclinkább előtérbe nyomult. Eötvösnek meggyőződése volt,
hogy az emancipáció szükségképpeni következménye és köYetelménye az egyházi autonom szervezet megalkotása, ezzel is
dokumentálván a zsidó felekezetnek a többi egyházzal való
egyenranguságát. Másrészt állami, nemzeti és k~tt~rális ~ekinte
tek is sürgették rendezett Vlszonyok megteremteset. SaJnos, a
Hitőregyletben tömörült rabbiknak és hiveiknek keYés érzéke
volt az ilyen szempontok iránt. Az agitáció jobbról és balról
egyre hevesebbé vált a kongres.szus ellen és mell~tt. "E?t':ö:;
báró r868. február 16-ra összehrvta a kongresszusi elokesZlto
értekezletet. Itt az a nagy, talán végzetes hiba történt, hogy a
34 tagu bizottságba egyetlen rabbi sem nyert meghivást. Joggal
emeli ki Venetianer (503. o.l, hogy ez főleg Dr. Hirsch/er
l gnác befolyására vezetendő vissza, aki a miniszter bizalmi embere volt, de a zsidóság intézményeit és történetét nem ismerte
eléggé. A bizottság kidolgozta a kongresszus ideiglenes választási szabályzatát, amely az összes fizetett hitközségi alkalmazottakat, tehát a rabbikat is, kizárta a cselekvő és szenvedő l'fÍlasztói jogból. Ez a rendelkezés, melynek indoka az ,-olt, hogy
a kongresszus tisztán világi gyülekezet, mely vallási kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozik - élénk visszatetszést keltett.
Később a rabbik választójoga elismertetett. .:\Iagában a bizottságban az ellentétek már a konferencia második J1apján nyilvánvalóvá lettek, amennyiben az orthodox kisebbség nem akart
együtt tanácskozni a többséggeL A miniszter azonban ezt a
kívánságot határozottan visszautasította.
I 868. julius 30-án kelt királyi leirat jó\·áhagyta a választási szabályzatot és a minisztérium körrendeletben intézkedett
a választások megejtés.:: iránt. A választási harc mindkét részről
óriási arányokat öltött és abban minclcn alkotmányos eszköz
felhasználtatott. A korteskedés, etetés-itatás, stb. élé{lken emlékeztetett a követválasztásokra. A két párt a küzclelcm utolsó
heteiben minclenfclé gyüléscket rendezett. Igy a H itöregylf't
november 24-re Budára hivott össze országos rabbigyülést.
(Venetianer so8. O.l Feleletül erre november 26-án az óbudai
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é.." a két pesti rabbi körlevelet intézett valamennyi hitközségck

és nem zsidó humanitárius és kulturális célokra szédületes
magasságra emelkedtek. Az Amerikai Zsidó Bizottság, melynek
el~öke Marshal, _beszámol tevékenységéről, melyet kifejtett,
ép1gy az Iroclalnu Társulat. Tagjainak száma kereken 9000,
mult évi kiadása 122.527 dollár. Az utolsó években külön
nyomdát állitott fel. A kongresszusnak I I tagja van, 7 demokrata, 3 republikánus, I szociálista. Már I 84 I -ben · volt zsidó
képviselő: Levy Dávid. Linfield szárnitása szerint az egész
világon I 5,3 24.5 I 5 zsidó van, I I 2 országban. A nagyob b számok a következők: Egyesült-Államok 4,228.029; Lengyelország 2,854·ooo; O roszország (európai) 2,662.139; Románia.
9oo.ooo, Németo rszág 564.379; Francia birodalom 55r.ooo;
Brit birodalom 5 r 4-442. A zsidók majdnem kétharmadrésze
E urópában, 300jo f:szak- és Dél-Amerikában, a többi Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában lakik. Palesztinában I sS.ooo,
Tanganyikában (Kelet-Afrika) a legkevesebb, összesen I o.

hez, mc:lyben a Hitörcgylctct vallásellenes és hazafiatlan üzel
tnekkcl d.dolják meg és csatlak·ozásra hivják fel a hltközségeket.
Az r 868. decembe t 1 o-n· egybehivott egyetemes gyülés
december q-én ült össze Pest v;í.nncgyc székházában és azt
báró E.iit viis J6zsef kultuszminisztcr nagyhatásu beszéelelel nyitotta meg. A kongresszus egybehivúsának előzményeiből azonhan nyilvám·aló volt, hogy a nagy szervezeti kérdéseknek ered ményb, núndenkit egyaránt kielégitő megoldása szinte lehetetlen .
l.\ l égis az optimisták lelkesedése és jószándéka sokakban
azt a reménységet keltette, hogy a megértés diadalmaskodni és
az ellentétek kiküszöbölése után az egységes, autonom magyar
zsidó egyházi szervezet végre is meg fog alkottatni. Ezek közzé
tartozott a megdicsőült költő-miniszter is.
,\z események sajnos igazat adtak a pesszimistáknak, miként azt későbbi fejteg~téseink során látni fogjuk.
Budapest.
Dr. Bakonyi Lászl ó.

Budapest.
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(The American jewish Year Book 5689. Volume 3". Edi ted by Harry Schneider
for the American Jewish Committee. Philadelphia 1928. (The Jewish Publication Society of America. VIII+ 446. 8°).

Ebben az évkönyYben minden benne van, amit az amerikai
zsidóságról tudni akarunk. A nagy részletességgel kidolgozott
kalendárium után következik a lefolyt h fontosabb eseményeinek áttekintése az összes országokra. vo_natkozólag_, hol
zsidók élnel<. Ezután fel vannak sorolva a JUbileumok, kmevezések, tnegtisztelések, választások, adományok, hagyatékok,
halálozások. Ezt követi L. Simontól egy tanulmány Ahacl Haamról. A legjelentősebb dolgozatokat H. S. Lilz field szolgáltatta. Az egyik végtelen nehéz utánjárással. megállapítja, hogy
az Egyesült-Államokban 1927 végén 4,228.029 zsidó lakott,
az összlakosságnak 3' 58 o:o. De vannak egyes országok, mely ekben ) 2 5 o:o-ot tesz ki a zsidó népesség ( IO r. lap). A részletezés 98 oldalt tölt meg. A községek száma 2948, melyek
közi.il 93 mezei (rural) helyeken van ( 199). 6ooo helyen _vap
zsidó lakosság. I I 30 zsinagógai község épületeib~ roo null!~
dollárt meghaladó összeget épitett be, r 235 községnek év1
kiadása kereken r 6 milli6 dollár. A zsidó lakosság egy része
a városokból a vidékre ( mezei területekre ) vándoro~t ki. E~ <;
tendencia. A gyermekek tulnyomó többsége semm1féle zs ~do
oktatásban nem részesül. Az adakozások és hagyatékok zstdó ·

Bánóczi József siremlékére . érkezett adományok:
Adler Gyula 50 P, Dr. Blau Lajos 50 P, Az Egyenl őség
utján 39 P 80 f, Dr. Fischer Gyula 30 P, Dr. Hevesi Simon 50 P,
Dr. Kecskeméti Lipót 50 P, dr. báró Kobner Adolf 100 P, Izr.
Magy. Irod. Társ. 100 P, Köves Sándor Székesfehérvár 10 P ,
Lasz Samu 3 P, Mande! Bernát igazgató 10 P , Schwarz Izidor
Eperjes 5 P, Orsz. Rabbiképző Intézet 100 P, Orsz. Izr. Tanitóképző 100 P, a Rabbiképző tanári kara 30 P, Székely Ferenc
udv. tan. 100 P, Wertheirner Adolf igazgató 100 P.
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tévé fejlődött pesti hitközségnek negyedik fő rabbija 1 kora
ifjuságától késő aggság~g, egy fél évszázado! me9h<;Jadó_ időn
át 2 állott hivei nagy tűrnegének élén, a telJeS ferfru mmden
készségével. Az általa helyesnek felismert utról soha le nem
tért sem jobbra, sem balra és bölcs mérsékletével megóvta
hitközségét kisiklásoktól, ezzel is elősegítve annak méltán kiérdemelt nagy hirnevét. A diszes állás, melyet betöltött, a zsidóság körén tul is ~orán ismertté tette nevét és a dicsőség fénye,
mely hosszu köztevékenysége alatt bőven sugárzott feléje, besugározta hitközségét is, mely el nem muló kegyelettel őrzi a
nagy papnak dicső emlékét.
l. Tanulóévek.

Kohn Sámuel
(1841-1920)
É l e t és k o r r a j z.

Bevezetés.
A Mendelsohn utáni zsidóság mind e mai napig három
főirányban halad a. vallási élet külső forrr:~ t_ekintetében: Az
egyik irány követŐI abban találJák a poht~allag ema~Clpált
és európailag kultivált zsidóság fent_artó e.reJét, hogy' ~Ibont~
kodva a tradiciók köteleiQől vallásr életuk gyakoriasaban rs
teljesen átengedik magukat ~ körny.e~et a~~zimiláló hatásának.
A másik irány követői, látva a tradiciÓ uqar_ól v~ó ezen n~gy
letérést, az ellenkező szélsőségben keresnekbiZto~,Itékot __a zsrdóság számára és még a természetes kors~eruségbol, ~ ~:mmagá
tól adódó haladástól is ipar~odnak telJesen elzárkozm: ~ két
szélsőséges irány között halad a felvilágosult konzervatl~~m~s,
melynek követői belső meggyőz'ődésből csup-gnek az os1 hit·
életen de amellett nem zárkóznak el az elet által ko_vetelt
halad~.stól sem, jól tudva, hogy midőn a természetes f~Jlődés
törvényének vetik alá magukat, csak életképesebbé tesz1k azt,
ami nekik oly szent, a vallást.
Ezen mérsékelten haladó de ép oly joggal mérsékelten
konzervativnak is nevezhető i~ány egyik legkiválóbb tudományos képviselője volt Frankel Zakariás_ (szül. I 8o r_., mh .. r 875)
drezdai főrabbi, ki az 1854-ben megnyilt boroszlói ra~blszeffil:
nárium élére jutva, a középirány szellemében nevelt tobb pap1
generációt az összzsidóság számára..
__
,.
A kiváló mesternek méltó tamtványa, fenkolt eszmemek
kongenális megértője, lelkes felkarolója és a. magyar _Izraelben
terjesztője volt Kohn Sámuel pesti _főrabbi. A r8-1k __ század
végén keletkezett és a kontinens egyik legnagyobb gyulekeze-

Jámbor életü, tudós elődöknek dicsőségét gyarapító sarja
Kohn Sámuel született Baján 1841. szeptember zr-én, tisri 6-án,
vagyis ros-hásónó és jom-kippur közti időben. Atyai részről
a Posen tartománybeli Schwerinből ide származott Kohn Schn•erin Götz (sz. 1760., mh. 1852. ) bajai és bácsmegyei főrabbinak,
a bajai »gá;on«-nak, anyai részről pedig Neuschfasz Jakab ( mh.
1867.) dunaszerdahelyi rabbinak, utóbb óbudai magántudósnak
kit szülőhelyéről Vágvecséről »rabbi Jákob Vecs«-nek neveztek,
volt unokája. Neuschlosz a már akkor tekintélyes Goldberger
Ferenc óbudai gyámsnak leányát birta feleségül s igy Kohn
Sámuel anyai réven rokonságban állott a kiegyezés évében
elsőnek nemesitett zsidó családdal, az óbudai Goldbergerékkel.3
Szülei a zsidó tudományokban kiváló Kohn Ignác kereskedő
(mh. 19~2. ) ~s Neuschlo?z Karolina (mh. r884. ) gondos nevelésben reszesrtették rabbmak szánt elsőszülött, utóbb egyetlennek maradt gyermeküket. ( Második fiuk , H e nr ik mint boroszlói
tanuló meghalt r86o-ban. )
Első kiképzését szülővárosának zsidó népiskolájában nyerte
hol a 6~10 éves gyermekek heti 43 órát töltöttek s a tanórák~
nak maJdnem felében bibliával és héber nyelvtannal foo-lalk~:>ztak. M'!n~eim fózs~f v?lt az iskola kitünő magyar tanif6ja,
kl a Szentuas egyes reszelt magyarra is fordította. 4 N e feled1.. Pesti ~örabbik voltak: W ahrmann l zr ael (sz. I 5 s-, mh. 1 g 6.)
2
7
I 799· tol I 826-rg, egy évtize<les interregnum után Schwab Löb

\SZ .
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_

mh. r8s7.) 1836-tól I857-ig: Meisel Farkas Alajos (sz. I8rs . mh r86 )'
18 59-től 1867-ig.
'
· ' 7·
2

_
Kohn 54 évig volt pesti rabbi; ily hosszu ideig eddig mé<T
.
rabb r sem müköd-- tt p
A
á é
" eg)
o
:sten. _ sz ~. _vet élt Oppenheimer Simon dá"án
(sz. I75L, mh. r8sr.) otven évrg mukodött a pesti hitközségnéL
JJ
3 !(ohn: Kohn Schwerin Götz:.
4
Pollák: A bajai iskola monografiája.

Dr. Groszmann Zsigmond

Kohn Sámuel

jük, hogy akkor, a 19-ik század neg)Tenes éveiben indult meg
a hazai zsidóság m.agyarosodása és a jó magyar tanító nem
Yolt núndennapi jelenség. Perles Baruch Jser nagytudományu
rabbisági ülnök (Perles József kiváló müncheni rabbi atyja )
vezette őt be a misna és talmud ismereteibe. Kohn Sámuel
később ecry barátjához irt levélben rajongva emlékszik meg _első
mesterérŐl: »Tanitóm, jótevőm, if jukorom vezetője volt - ir]a_ki szeretett eno·em és kit én is ugy szerettem, tiszteltem, mmt
rryennek az atyját«.5 A gyermek tanulmányi előmenetelét. a
patriarka korban levő bajai nagY_atya ellenőrizte és amiko;· blbliából. Rásiból és a misnából kihallgatta, gyakran buzd1t_otta,
hogy foglalkozzék szargalmasan természettannal, geograflával
és nyelvtannal is.6
·Középiskolai tanulmányait a bajai katholikus gymnáziu!Dban ,-égezte, még pedig részben rnint nyilvános, r~szben ~I?~
magántanuló. Közben Perles vezetése mellett behato theolog1a1
tanulmányokat folytat s r 8 54-ben, bar-micva ünnepél_yén tartott
7
hosszabb beszédben gyarapodó tudásának szép tarru]elét adta_.
A kis diák verseket is farag, elbeszéléseket és elmélk!edéseket u
s irómappájában megőrzi azokat.
A gyrrrnázium 6 osztályának t;,lvégzése_ után lz,~rr:o~y. pro~
léma vetődött fel Kohn Sámuel elott. Melyik theolog1a1 IskJolaban folytassa további kiképeztetését? Szive vágya szerint a nem
régiben megnyilt boroszlói rabbiszerniná;iumba lépet_t v~lna,;
Erre biztatta őt rokona, Goldberger Erzsebet asszony lS, ~bo
anvagi támogatást helyezett kilátásba, ha a már akkor huessé
,-áÍt németországi rabbiképzőbe lép. Anyai nagyatyja, Neuschtosz Jakab azonban - Schwerin Götz már nem volt életben - határozottan ellenezte, hogy az ő unokájamodern szemináriumba járjon. Kismartanba küldte Hildesheimer Izrael (~z:
r8zo., mh. 1899.) jesibájába, hol a bachurok a theológtai
tantárgyakon kivül gyrrrnáziumi oktatásban is részesültek. A
- nagyapa ugy képzelte, hogy unokája szá!Dára ez a legi?-e~lisabb
iskola. Az unoka azonban a különben JÓl látogatott Jes1bának
sem theológiai, sem gymnáziális tanításában nem találta meg
azt, amit várt; a tulzsufolt báchur-tanyákon pedig semmikép
sem érezte magát otthonosan. Néhány hónap mulva el is hagyta
Kismarton t.
A nagyatya tanácsára most - 1857-ben - Páp~ra ment,
melynek jesibáját Sommer Sámuel rabbi (mh. I859·) vezette,
ki nemcsak ünnepelt talmudi tekintély volt, hanem világi mü5 Egy fogalmazványban megmaradt francia nyelvü levél

Kohn: i. m. 33 l.
A hat részre tagolt német beszéd kéziratban megmaradt.
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velts~ggcl_ is birt, tiszta német nyelven beszélt és jól tudott
franciául 1s. Az akkor már elaggott, betegeskedő rabbi azonban
~sak rendszertelenül tudta megtartani előadásait, a fegyelem
1s meglazult a bachurok között, ugy hogy Kohn Sámuel itt
még msszabbul érezte magát, mint Kismartonban. Néhány
hónapig csak eltengődött, magán szargalomból sokat foglalkJzott Szentirással, héber grammatikával és talmuddal, leckeórákat is adott, de azután Pápának is hátat forditott.B
Kismartoni és pápai tapasztalatai a rendszeres iskolához
szokott komoly ifjunak végleg kedvét vették a jesibáktól s most
már rni sem tudta őt Boroszlótól visszatartani. I 8 sS. őszén beiratlwzott a szemináriumba, hol tudományszomja kielégülést
lelt. Goldberger Erzsébet bőkezüsége és minden diák pénzforrása, a leckeadás, anyagi gondoktól mentesitik őt. :V1ecenásához I858. november q-én boldogan irja: »Csak most az európai
kultura központj ában, főtisztelendő D r. Fra n kel és a többi
tanár ur vezetése mellett látom, hogy mily csekély az mit eddig
munkálkodtam és hogy mily sokat kell még dolgo~nom. Végtelen nagy a tudomány mezeje, mely szemeim előtt feltárul
és csak most kezdem sejteni, hogy mi az igazi tudomány«.9
S~e~ináriumi tanulmá~y~ közben elkészült a középiskolai
érettsegue, melyet I86r. JuliUs 25-én »bene maturus« eredménnyel tett le a bajai gymnáziumban. Az 18 59· évi nyári
vakációját rokonainál tölti Schwerinben, hol nehány kellemes
hetet töl~. miről irómappáj_ába került nehány kedélyes verse
tanuskodik. De ugyancsak 1tt kezdi meg a később nyomtatásban megjelent első tudományos dolgozatát Illés prófétáról.
A gymnáziurni érettségi után I 86 r. őszi szemesztertől kez~ődőleg p~rhuz:=tn;~san láto~atta a boroszlói tudományegyetemet
es a ra~b1sz~nnnanum felso tanfolyamát. Az egyetemen Magnus, Ogmskt, Roepell, Schmölders professzoroknál hét féléven
át h~gatott fi1ozófiát, keleti nyelvészetet és történetet. E két
utób~~ tud?rr;;ányszak terén, miként látni fogjuk, maradandó
érté~u, ut~o;o munkálkodást fejtett ki a további években. A
rabb1sz_enunarumnak, hol Fran/ul Zakariás, a müvelt és jámbor
ta~mud~st~ m~ll:tt Gratz H enrik (sz. I 8 I 7., mh. I 89 r.) a nagy
zs1d? torten~tuo,_ Bernays Jakab (sz. 1824., mh. r88r.\ a finom
lelku klasszika-filológus és Zuckermann Benedek sz. r8r8.
mh. I8gr. ) tudós kronológus tanítottak, Kohn Sámuel [egyik leo-:
szorgalr:na~a?b, legkomolyabb é_s legtehetségesebb hallgatója
volt, ak1 kiv1vta magának tanárai, első sorban Franket és Griitz

8 Kohn Sámuelnak réstben szóbeli közleményei részben kéziratban
maradt feljegyzései nyomán.
'
9 A levél fogalmazványa kéziratban megmaradt.
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szeretetét és nagyrabecsülését. Oriitz, ki t86s -be~ s~ent~?ldi
tanulmá.nvutra készült Kohnt is magá val akarta vmm \.lt]ara,
de mire 1.872-ben meg~·alósithatta tetYét: a tanit,vány már rége~
a pesti hitk özség papja volti° F~an!u~l ;,gazgato az. ~ ~~6. nyán
szemeszteri<r tartó egész tanullnany1 1do alatt nagy szer~tettel
viselte tett iránta S eaész 1875-ben bekövetkezett h alálá1g .ál·
landó levelezésben állott vele. »N ckem atyátn volt ő - tgy
emlékszik. meo· eo·yk
ori tanító járól ta rtott emlékbeszédben
0
atyám a szerctet és jóindula t által, gondosságával és utmuta tásával«.ll
:\ szorgalmas theológus szivesen forgatta a tolla t és egész
kis íróvá nőt te ki maaát. kinek k ézira tos könyvében egy re
szapo radtak a különbözŐ tá r~yu ver~ek, fordítások, elb eszélése~
és tanulmányok . Diáktársamak korében fel ..szokta ~lvasn,;
egyik-másik k ölteményét, Petőfi és l(isf~lt~dl t_obb v~rset az o
fordításából ismerték meg a német szemmanstak Meg b~ sem
töltötte 20-ik életévét, midőn több dolgozata már nyom.ta~~sba~
is megjelent. A Löw Lipót (sz. 18 Il., mh. I 87 5) ~zeged1 .forabb1
által sze rkesztett B en-C hananja r 86o-ban kozh a »_Sualma~
Könyve« egy részének metrikus fordít ását és. a M_etsel pest1
főrabbi által szerkesztett Cannel két ve rsét (»Dle J~ncho Rose«
és >> l\Iodim«'\ valamint egy elbeszélését (» Der ~leme Mos_es.~<)
hozza. A leendő hitszónok is korán mutatkozik meg, m1don
r86o. augusztusában >>Sóftim« szombatján, majd ugyana~n év
szukkoth ünnepének első napján szülővárosa templomaban,
néhai nagyatyja szószé~én vendégsz.ónoklatot tart.
Ily biztató előzmenyek után Jelent meg a Fr~nk.el-féle
Manatschri/t I 863-ik évfolyam á ban »Der Prophet Ella m ~~·r
Legende« eimen első önálló tudományos dolgozata, mely JOl
megalapozta szerzője tudományos himevét. Két év mulva, 1865.
április 7-én a boroszlói tudományegyetem »De Pentateucho
Samaritano« cimü latin nyelven irt disszertációja alapján b~l
csészdoktorrá avatta. A rabbiszeminárium igazgatója ped1!S
1866. május 22-én igazolja, hogy Dr. Kohn Sámuel a rabbt·
hivatal viselésére érett. Az intézeti alapszabályok értelmében
1867. január 27-én ünnepélyesen rabbivá avattatván, Franket
Zakariás kezéből átvette a rabbiképesitő oklevelet, a hattárát.
ll. Pesti rabbiság.
Rabbiképesitő okmányait még kézhez sem kapta Kohn
Sámuel, midön a pesti hitközség 1866. junius 17-én rabbivá
10 Kohn s.zóbeli közlése. Lásd még Bloch Ph: Biographie des H .
Gratz. 6o L
11 !(ohn: Die beiden Gotteswege.
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válasz totta a 2 5 éves ifj ut. Az országnak már akkor is legnagyobb és legtekintélyesebb hitközségében az aranyszáju
M eisel Farkas A la jos főrab b i , mellette pedig W ah rman n Juda
(sz. 1792., mh. r 868. ) és Brill Sá muel Löb , sz. 18 q. , mh.
1 897. ) rabbitanácsosok lelkészked tek. A magyar n yeh 'llck egyikök sem volt ura. Az 1839-40. évi országgyülés szabadeh·ü
szellemének hatása ala tt a hazai zsidóság körében nagy léptekkel haladt el őre a magyarosadás s r 86o-ban, mihelyt az
ab szolutizmus megen yhült, a megmagyarosadott pesti zsidó
ifjuság magyar hitszónok alkalmazta tását követelte. A hitközség elölj á rásága és M eisel főrabbi is elismerték az ifjuság
követelésének jogos voltá t, de csak h a t év multán k e rült sor
annak megvalósitására. 12 A hitközség . megbízásából De utsch
Sámuel szertartási előljáró, Dr. B eck Baruch ü gyvéd , volt
eperjesi hitszónok, Dr. Hirsch/er Ignác a vezető szerepet b etöltő
szemorvos, volt hitközségi elnök, M ezei Mór (sz. 1836 .. mh.
1925. ) az Izr. Magyar Egylet alelnöke és Dr. Polták H enrik
orvos (sz. 182 I., mh. I 894. ) tagokból álló szükebb biz ottság
több irányban keresett alkalmas jelöltet. Kutatásuk során a
boroszlói szemináriumhoz is fordultak. Frankel igazgató Kohn
Sámueire hívta fel figyelmüket. Kohnnak a bizottsághoz intézett magyar levele oly tetszést keltett ,1 3 h og y haladéktalanul
meghivták vendégbeszéd tartására. I 8 66. j unius 2-án mondotta
el szónoklatát, mel)mek tárgyául e k é rdést választotta: >> ~li
tartotta fen Izraelt?« A Zakariás próféta 4· fej . I 6. versére
épitett beszéd kifejti, hogy Izrael megszünt nemzet lenni, de mint
vallás örökké fog élni. Ez volt az első magyar prédikáció,
mely a hatalmas Dohány uccai templomban elhangzott. Az elő
kelő megjelenésü, szerényerr viselkedő, kellemes modoru pap·
jelölt egy csapásra megnyerte az elöljáróság, Meis el főrabbi és
a hivek tömegeinek tetszését. A hitközségi választmány 1866.
junius 6-iki ülésén ki is mondja: »Tekintve, hogy Dr. Kohn
Sámuel ur Baján születve, 24 éves, nőtlen állapotu. 8 évig a
hires bor;oszlói szemináriumot látogatván, a tud:n és Rabbi
okmányt megnyerte, nem csak a szeminárium jelen igazgatója
Dr. Frankel ur által, hanem mind azok által kik ösmerik mélv
tudományára, szeplötlen jellemére és hits~ónoki tehet~égére
nézve melegen ajánltatik, tekintve, hogy Dr. Kohn Sámuel ur
f. hó 2-án a templomban tartott magyar hitszónoklatával köz12 Büchler: A zsidók története Buda pes ten. 501 l.
- Groszmann:
A magy. zsidók a XIX. száz. közepén. 51 l.
13 »lhr tmga risches Sebreiben in seiner schlichten Wahrha fti g keit und
anziehenden Bescheidenheit hat tiefer g ewirkt, als alle bombastische Phra~cn ,
vondenen sonstige Candidaten sich leicht berauschen lassen « - írja neki
Dr. Pollák egy 1866. máj. 14-ki baráti levélben.
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tetszést aratott és az egész községben felüle a legkedve~őbb
bírálatok keringenek, tekintv~ Yégre, hogy a felolvaso~t bl~ott 
mányi jegyzőkönY" szerint maga főrabbi u~ Dr. Me1sel_ l~ a
betöltendő bitszónoki állomásra Dr. Kohn Samuel urat tokel:tesen alkalmasnak és ajánlhatónak tartja. a választmány rov1d
tárgyalás után a bizottmány indítványát egyhangu~ag_ elfogadta
és Dr. K·ohn Sámuel urat maga részéről hitközségt httszóno~ká
választotta, határozván, ugy ezen választmán>:i v~~asztás szmtc
az alapszabályok értelmében a hitközség képv1selo~ t~stuletének
megerősítés végett alát~rjeszte~sék« . 1 : _Er_r~ a htt~ozség .. kozgyülése j unius r 7 -én »1mnden targyalast vttat "mell~zve, k,ozfelkiáltással« 15 egyhangulag megválasztotta a forabbitól f~gg_et
len állásu rabbivá és hitszónokká. A megválasztott pap Jumus
30-án tartotta székfoglaló beszédét »a zsidó lelkész feladata«
gondolatkört fejtegetve.
A magas pozícióba jutott ifju pap elsőben is felujitotta
atyai nagyatyjának emlékét. »1\Iidőn tanulmányaim. befej~ztével
::\Iagyarország fővárosába kerültem - szerénykechk évttzede~
multán is
a nagyatya iránt megőrzött kegyelet volt az, m1
az unokána.k barátokat és jóakarókat szerzett, még mielőtt
ideje és alkalma lett v.olna azoknak rokons'Zienvét kiérdemelni«. 16
::viajd felkereste anyai nagyatyját Öbudán. A jámbor aggastyán
ekép fogadta boldog unokáját: »Semmikép sem tudok azon
örülni, hogy a reformer pestieknek lettél rabbija. Tudom, hiába
tanácsolnám neked, hogy ne fogadd el e papi széket. De azt
igenis elvárom tőled, hogy hitközségedben nem fogsz ujabb
reformokat teremteni«. 17 És Kohn Sámuel teljesitette nagyatyja kérését. Konzervatív rabbi volt oly értelemben, hogy a
kor által követelt és papi elődei által épen ezért meghonosított
vallási, főleg istentiszteleti formaságokat, melyeket hivatalba
léptekor a pesti hitközségben talált, e hitközség tradiciójaként
ti~zteletben tartotta, ujakkal meg nem toldotta, de azok mellett
hüségesen ki is tartott papságának egész idején. Kohn Sámuelnek ezen konzervativizmusa megóvta a pesti hitközséget akár
jobbra, akár balra irányuló vallási kilengésektől és fentartotta
körében a minden szélsőségtől mentes »pesti minhág«-ot.
Hivek és sa j tó 18 egyaránt nagy lelkesedéssel fogadták
Kohn Sámuel első beszédeit s nagy reményeket füztek jövendő
14 Pesti hitk. jegyzőkönyve 1866. év 192. sz.
16 U. o. 194. sz.
16 Kohn: Kohn Schwerin Götz 3 I.
17 Kohn szóbeli közlése.
'
18 Magyarország és a nagyvilág. 1866. dec. z-ki szám.
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tevé~enységéhez. Alig félév elmultával, r867. elején már büszkén Jelenti a hitközsé~ elöljáróságának beszámolója: »Dr. Kohn
Sámuel ur, a megh1vott. uj hitszónok, tisztelt főrabbinknak
méltóan áll oldalán és hrvatalát méltósággal és szaktudással
tölti be a hitközség teljes megelégedésére«. A fővárosi társaclalom is csakhamar munkásai közé állítja a fiatal rabbit s a
Szentkirályi Móric pesti polgármester kezdeményezésére és
Klapka György 48-as tábornok elnökletc alatt r867-ben a polgári egyenjogosi_tás kivivására törekvő »Egyenlőségi Kör«
választmányába hlVJa meg.19
A munka épen nem volt csekély, ami az uj rabbira várt,
főleg mivel ő volt a nagy hitközség egyetlen magyar hitszónoka.
Az egész magyar és vele a pesti zsidóság azon időben bizonyos
ideális - lázas életet élt. Az abszolutizmust követő magyar
nemzeti ujjáéledés, az alkotmány visszaállitása és a koronázás,
a zsidók polgári egyenjogositása, a kongresszus, a népiskolai
törvény megalkotása: mindmegannyi jelentős esemény, melyek
gyors egymásutánban követték egymást s melyek a le~első
hitközség magyar rabbijára sokszoros munkát róttak.
·
A magyar nyelvnek a zsidók körében való terjesztésére
r_843-ban alakult, de az abszolutizmus által elnémított »-;\Iagyantó Egylet« r86o-ban »>zraelita Magyar Egylet« néven ujra
feléledt s célul tüzte ki »hitfeleinknek magyar és a magyar
nemzetnek izraelita irodalmat szerezni«. E cél elérésére Agai
Adolf (sz. r836., mh. 1916., Fenyvessy Adolf mh. 1920.'.
Hirschter Ignác ~ sz. 1823 ., mh. 1891. ' , Rózsay József mh.
r885.), Tencer Pál \sz. 1835·, mh. 1905 \ és még más-ok nyilvános f~lolvasásokat tartottak az egyletben. Kohn Sámuel nyomban h1vatalba lépésének első téli évadján minden második szom~at este tartott felolvasást a zsidó irodalomról. Ez volt az első
ilynemü magyarnyelvü kisérlet.2o
. Az uralkodó r 867. február 17-én kinevezte a felelős miniszténumot s a hazai z~idó hitk,özségek istentiszteleteken ünnepelték az _alkotmány v1sszaálhtasának nagy nemzeti jelentőségét.
fl: pes~1 terr~plomban !ebruár 23-án Kohn Sámuel tartotta az
u':lnep1 bes_~eci.et. »Me_nJetek kl
szó~t
fö,·árosunk ünnepélyes
dtszruhát oltott utcáu·a, hol nemzet1 zászlaink frissebb szabadabb szellötöl lobog;tatva ragyogn_ak s hallgassatok ott' a megelége?és s bo~dogsag ezer nyelvu szózatára; figyeljetek saját
~eble1tekn~k. edes sugalmára, melyekben most az örömittas
1.ndula~ok arJa hatalmasan hullámzik, s ott is, itt is azt fogjátok
hallan1: Magyarország ujjá született! ... Visszanyerte azt, mi

19 Oroszmann: u. o.
45 1.
20 Oroszmann: u. o. so 1.
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- · 'ben - E!!Y
legdragabb
f e l orome
:;:,. k.lrah-. az ,o nepenek
.
. ,
·lkmcset
lkü-- •
alkom:ám·á adta \is:.za s e nep megmt kiralya nag) e
:.e2
zét dic"ó, fényes "komná,-al hálálta meg_ - ~
•
, •• •
~
.\. n.a-··y rapimar o· és ~lc:>e:>.é~et 1~enylo d~~utacl~ '..ezeé...---ében :·ohn -ámuelrtek ma~ ~lozol~g 15 _n~lt r~:.z:, mt?on a
-ine,·ezer· kormám· "kulm~zmmt~zterer, baro Eo t vos J ozsefct
máju.:: 1 :?-én üd,·özÖl e a hitkozség tamestülere nev~ben.
_.
A haza.fi_a.5 ünnepségek sora auguszru- 18-an. a kuály
5 z1ue~ése napJán tarto t egyházi szónoklanal ~~ródon, le a sokat
Igénybe \"Cit fiatal pesti pap számár~ ...\ ,groJ A:,r~rassy oy:tla
mir.i:z erelnok által az nap . ado~t dl5z~bédnek o_ ~ me l?.hi' ?n
vendé<re vol;., m.i.ként azóta b romden e\·ben a király születese
napj~ ffi,·atalo~ volt a mindenkoi"Í:. mini.;,~terelnöki diszebéden,
melvnek étkezésében tennészetszerüleg reszt nem vett.
· ..\ kieo-,·ezés és koronázás é,·e elhozta a magyar zsidóság
klllön örö~é: is az emancipációnak 1867. december 28-án történ örvénvbe iktatá:oávaL Hos zu énizedekre \"Ísszanyuló küzdclmek Z\·Őzelmes befejezé'-ét jelenti a polgári egyenjogositás,
melvnekv·elnverését hálai.;;renti zteleekben ünnepelte az egész
hazái zoidó~iz. _.\ pesti hi ~öz:;ég 1868. január 12-én tanott
egyenjogosítiSi ünne~n Kohn Sámuel beszédében bü~~én
állapi.o a. meg, hog~· nem körülmények által kényszentYe,
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nem valameh· kénvur hatalom:.zavára, nem egv khebbség zajos
ellenmondás~ és rÍitakozása mellett adtá,~ nekiÍlli· \is~za jo~ain
kat, hanem egy egész nemze onként tette _ezt .!~ !'-- b~ai hitközség templomában február 2-án ano·t unnep1 15tentcz elet·
nek is ö Yol a szónoka .

llL K ongres szus.

Rabb iképző.

Tanügy.

Lezajlonak a magyar zsidó~ág .Jfomunnepei :nelyeke;: a
komolv munka hétkömapjai köve tek az 1868. november u-én
Pe-terÍ megnyilt é.:; 1869. február 23-ig tano~ orszáuo~ z:idó
kongre·:,zussal. Régi óhajok é" kivána.l.rruG: meg\·aló::;i~á:>ára
\"állalkozott a kongre~szus: a ,-allá-:i kérdései. telje~ kikapc-o·
lása mellerr egy"éges egyházközigazgará~i sz;;,_bályzaL<>< ereroteni az ezt erősen néll..-ülözö magyar z::.idó·ág "zámára. A
kongresszus, melyet 186...,. februárjában énekezlet elózótt me<T
a kitüzött célr el nem éne. sőt a hazai zsidóság feldarabolá;:,á·
eredményezte. De anna.'..;: kigondolói, első sorban Hirschfer
l gnác, a magyar z:.idóság akkori yezérférfia, u:óbb a kon~resz
szus elnöke, ](ohn Sámuel, Hir:>chler bizalrna.=.a é- anác.:.adója,
valamint Eötvös József kultu;;zmini:,zter tisztán ide.áli" ::.zándéktól yezéreltetYe. feltétlenül nemeset és jó< akarta1;:. alkom1 A
kongresszus nem hozta a ,·án eredményeke - mondja két
é,-tized multán Kohn Sámuel - " éne Hir"chlen szokták
felelössé tenni. egyebek közt sok oly dologén G. mely nem az
ó szellemében. sót - én tudom - tanácsa ellenére önén
ottan, Yagy pedig egyáltalán nem a kongresszu-n.ak YOlt :züle
ménye . . . Lehet. hogy téves felre,·ésből indul;:: de akknr egy
nagy szellemnek ,-olt az ré\-edése, olyan. melyben e;y Eö vös
o-ztozon Yele -~" Az i:> bizonyos, hogyha ugy a haladó pártban.
mint konzen·atiY oldalon meg len ,-olna az a koncilián::; gondolkozásmód. melyet a c:.odálato, mértékben parlamemárisan
fegyelmezett Kohn Sámuel kép,-belt é" juttatott viselkedé;;é\'el és beszédeiben kifejezésre: a kongres::zus elérhette volna
kitüzött céljár. de ::.emrni e;etre sem \·ezeren ,-olna a hazai
zsidóság részekre bomlá- ára.~" De \bzom az is én··. hogy
midön az elkerülhetetlenül -zük"éges:,é ,-ált kongre~~zt.G elgá:IÍcolá·ára szövetkeztek a _Hi ör Eg.·let -be tomortil konzervati,·ok. ennek ellensulvozására 1 6 ~·november 2o-án ~o halad6
felfogásu rabbi tanácskozá- t foly-tatot~ úbudán. melyne · eredH Kohn: Ho~ an fogadju.: é- hog_-4Il hálál.Jul.:.'rne_;- aze_"')en}O;.--o-ítás ?

Zséru.tr6g= Szónolli:ok. 1 o 2 L
!! P~ llitL jes-yzókonY'" 1S6;. év ..p2 sz
23 l(ohn: u. Q. 11 1 •
!1 /(ohn:

25

Kohn: Emlékbe5zéd Dr Hn-chler Igná( folott.
~ 6 \'enetianer: .-\ z.sid6-.ág szen·ezete az eill6p:u államokban
sköv. - Oroszman.n : i m 82 s. k.ov.
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ményekép Kohn és Brill pesti, ya\amint Hirsch Márk ( sz.
1833 .. mh. 1909. \ óbudai rabbi kiméletlen hangu körlevélben
lándzsát törnek a haladás ugye rncllett. A kongresszus után
pediO'
núnden kétséo·et Icizáró módon, világos szavakkal fejti
0
ki a szószéken saját és a haladó zsidóság vallás_i felf.o.~~sát:
>>Nem köYé vált szokások s megcsontosult régt kulsosegek
képezik Izrael vallását; az évezredek lefolyta alatt nem maradt
ugyanaz, nem h evert tétlenül: . . l\Iert ~ zsidó vallásos ~let_ a
friss , pezsgő élettel szaros osszekottete~b_en maradt mmd1g.
A réO'i az ö számára nem_ volt az élet fáJa, hanem a forr~,
melyböl a jelen foly s a jövő fejlődik - . : Cs~ alapes_zmélt,
régi igazságait ó,·ta me? egész~n a ma1 nap~g re-r:d~etkm
hüsé O'O'el· nem azért nuvel rég1ek, hanem 1111vel regtséguk
dacá~';_ n~ég núndig igazak«.27 ~vagy pedig:_ »,~ jövőben ti)bb,é
nem áll unk hanem Izaladunk es velunlk kozsegun.k és kozse2iink után 'széles e haza minden községe - az egész magyar
Izrael«.2s De a haladás nem léphet ki az általur:tk, ~öve tett
•> rabbinikus zsidóság« határaiból, mert csak e; a zs1dosag élet·
képes .29 l\lidön igy szembe helyezkedett a 1111nden hala~á.snJak
hadat izenö maradiaknak, egyben ~1.e~óvta a_ » ~.a~bm?<:us«
alapon álló haladó zsidóságot a »neolopa«, a hltUJltas latsz.~
tától vagy még inkább a rosszul alkalmazott megn~:re~~stol.
~;_ kongresszus 220 ~épviselöje kö~l huszat, ku~dott a
pesti zsidósáO' s Kohn Samuel nagy nepszeruséget fenyesen
tanusitja, hogy a választásoknál Barnay Ignác (sz. _1813., mh:
1 878.' érdemes régi hitközségi titkár mellett _a hatal ~abb1
kapta a legtöbb szavazatot. ( r 688 szavazat kozul 1656 »lgeJ:?-«
jutott reá. ) Az 1868. december 14-töl r869. f~bruár 2,3·1g
tartott tanácskozások során Kohn Sámuel 2 I 1zben szalalt
fel, mindannyiszor higgadtan, tárgyilag:osan,. egy böl~s hang·
ján és épen ezért még az, elle!1pá~t sor,atban lS nagy hgyelmet
keltve. Általánosan megallap1tottak rola, hogy az egyetemes
gyülés legparlamentálisabb szónoka, ki a szigoru tárgyilagosság teréről soha le nem tért.30 Egyik felszó~alásában kife.~ti,
hogy a zsidóságban és igy a kongres~zuson 1s vanr;iél:k kulon.·
böző vallási felfogásu emberek, de mncsenek vallas1 pártük:
Az egyik túlhosszura nyult ülésen, ~~dön már minden tovább1
érvelgetés fölöslegesnek látszott, klJelentette, hogy legprak·
tikusabb beszéd ilyenkor a szavazás.
A kongresszus »ugró pontja« volt a sulchan áruch kérdése,
27 Kohn: Zsinagógiai Szónoklatok, 4 l.
Kohn: u. o. 24 l.
29 Kohn: u. o. 47 l.
30 Tencer: Album. 30 L
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vagyis, hogy zsinatszerüleg kimondhassák-e, vagy sem, hogy a
hitközségek a sukhan á ruchban kodifikált törvényeken alapulnak. A konzervatívok követelték ennek kimon'dását, a haladók
ellene~ t ék, arra hivatkozva, hogy a kongresszus nem hivatott
valiás1 szabályokkal foglalkozni, hanem csak közigazgatási
ügyekkel. E k érdés megvitatása dulta fel a kongresszus b ékéjét
s vezetett végeredményben a hazai zsidóságnak három részre
bomlására. Kohn, a magyar zsidóság egységét megmentendö.
elvtársával, Hirsch Márkkal együtt közvetitö indítványt tett ,
mely kimondja, hogy a hitközségek vallási, rituális, tanügyi
és jótélmnysági intézményei mózesi rabbinikus alapon állanak.
A tényleges állapotot feltüntető ezen bölcs javaslat - a hitközségek valóban a bibliából és talmudból folyó rabbinikus törvényeken épülnek fel - a konzervatívoknak tul radikális, a
haladóknak tul konzervatív volt 31 s ezért egyik oldalon sem
fogadtatott el. Lehet, hogy ha elfogadták volna. ezzel meg is
lett volna mentve a magyar zsidóság egysége. Azon hitközségek, melyek a kongresszusi szabályzatokat elfogadták, 26 községkeruletre_ oszLottak. A pesti hitközség a VI-ik községkerületbe tartoz1k, melynek Kohn Sámuel kezdettől fogva képvis~~öje, 1895. óta_ Schweiger_ Márto~ (sz. 1834-, mh. 1905. )
elnok mellett alelnoke volt s 1gy tagJa lett a kerületi elnökök
testületének is.
. _So~at vitatott ké;dés volt a rab~i közjogi helyzete a
httkozsegben. Kohn kesz volt elfogadm a kongresszus többségének ~zon felfog~sát, mely szerint a rab~i hitközségi hivataln;ok, kl, c~ak kulon I"?egh1vásra vehet reszt az elöljáróság
tanacskozasatban. A mat modem felfogás szerint a rabbi hit~özségének nem hivatalnoka, hanem vallási vezetője kinek
JOga és kötelessége részt venni az elöljáróság tanácskozásaiban ·
de Kohn ~elf~gása is megért~etö, mert a rabbi tekintélyének
emelkedéset latta abban, ha mmt magasabb hittudó fórum csak
bonyolult~b~- kérdések tárgyalásában vesz részt és nem avatkozik ~ h1~kozsé~i közigazgatás mindennapi ügyeibe.
. M~nkas tagJa volt Kohn Sámuel a kongresszus iskolaügyi
b1zottsag_á~k, mely beható tanácskozások után kimondotta a
felekezet1 1skolák fentartásának, talmud-tóra iskolák al 'tá á
nak és a középiskolai hitoktatás egyöntetü rendezésénettszi.~k~
ségességét.
, . A kongresszus legértékesebb alkotása a
rabbiszem ·narwm, melynek felállitása kör~ Kohn Sámuelnek, mint bizot~·
31

.
Az egyiik képvise~ő szerint a. Kohn-féle javaslat »a sulchan áruchot
fmom módon becsempészi<< a kongresszusi szabályzatokba _ K
·
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,ági előadónak, elévülhetetkn .nagyok az érdemei. 11á,r akkor
több, mint félszázados, nagy IZgalmakat keltett, kérde~~ nye. rt
befejezést a zcminárium felállitás;ínak ~lhatározas.ával.·- Frrescnhauscn Kolzen Dávid talmudista mar t8o6-ban felv,etett.e
nálunk a :-.z.eminárium alapitásának kérclés~t. mely azota 1~
több ízben ujult fel. mig a zsiclókra rótt haclrsarcból uralkodór
kegy folytán 1 8 -o-ben megteremtett iskolaalap ~egadt': a terv
megYalósitásának anyagi lehctőségét . K~nzervatlv részrot he~e
"en ellenezték a zemínárium létesltéset, mert féltették to~e
a vallásosság érintetlenségé_r. Jelle,mző, hogy egy elterJedt ~rr
szerint J eUi nek Adolf bécs r hltszonok a ~~sgazdag. ,és tekm~élycs Schey Fülöp kongresszusi t.ag ~~pn azt ap;tlotta ~
kongrcsszusnak, hogy egy ),nagyon llbe.ralis alapon ~ll.o« r.~bót·
képzőt alapít:-on. mely ne legyen tekintettel ~ HeJ? ~sr, . «
szükséglcteire és szokásaira.3:l Kohn Sámuel, tmnt eloa?~' epen
a rémhírek leszerelésére és . a köztud~t me~nyugtatasa.~a a~
r86<) február 2o-ki ülésen világosan es hatarozott~n ~Jele:r:
tette, hogv a felállítandó rabbüskola szoro,s~n .a . n;ozest-rabb;nikus tan' alapján fog állani ~ .a .. szertartasr torvenye~, t;hat
a sulchan á ruch tanításáról kulonosen fog gondos~odm .. ~zen
előadói bejelentés nemcsak a kongressz us mérsekelt rr,ar:-yu
tagjainak vallási belátását igazolja, han~m Ko.?n. le~egyembb
vallási gondolkozására is világot vet. 11mt, az oszmt~n kon~e;
...-ativ F rankel Zakariás vezetése alatt állo bo~?szlór szeirufla. m egykori növendéke, a németországi rabbuskolában latt~
~ufelállitandó magyar rabbiszeminárium példaképét . és k~sz;
tette elő annak lehetőségét, hogy a magyar rabbrképzo rs
konzervatív iskola legyen.
.
,
A kongresszus által kiküldött hét ~a~~ biWttsagnak, melY:nek feladata volt a felállítandó szemmanu_m ter:vezeté.nek kidolgozása, természetszerüteg Kohn Sámuel rs ta?Ja volt. N_emcsak a tanterv megállapításában v~lt ~roszlánresze és segitett
a tanári kart szerencsésen összeállrtam, - Bloch Mózes (sz.
s , mh. 1909 1, Eaeher Vilmos . (sz. r85o, mh. 1913) és
1 15
Kaufmann Dávid_ ~sz .... 1852, mh. _1~99 ) le~tek .a ~anarok .- hanem a theológrar forskola felállrtasát me~. mm.~rg, meghmhiusitani célzó törekvések ellensulyozás~ra tobbszor ertekezett
T re fort A.goston kultuszmir~is.zterrel, m_rg vég_re 1877 o_kt,óber
4-én fényes ünnepségek kozott ~egny~t az mt.~zet. Mrdőn a
fáradhatatlan pap Tis.za K~lman m;n~szterelnok! a k~~sz:
miniszter az országgyulés rmndkét hazanak, hazar és ~ulfoldr
tudomán~os intézetek és hitközségek kiküldöttei, valammt szá32 Blau: A rabbi,képro első so éve; Oroszmann: u. o. 7 4· s. köv. l.
33 Neu1.cit t86<J. évf. 39 l.
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rnos rabbi jelenlétében az intézet megnyitá::.ánál ünnepi beszédet tartott, eszméinek győzelmét látta, megvaló::.ulását annak,
hogy immár egyengetve van az ut, mely a vallási zavarokból
a helyes irányba vezeti a magyar zsidóságot. ,,A jövő nemzeelék számára - rnondotta
vezetőket, lelki pásztorokat fog
nevelni, kik felekezetünk szent érdekeit méltó módon képviselni s hiveiket az elzárkózás s az előítéletek vasjárroa alól
fölszabadítani fogják, kik hitközségeinkben békét, szászékeinkről átok helyett áldást fognak hirdetni és korunk müveltsége
szinvonalán állván, tanuló ifjuságunkkal oly nyeh·en fognak
beszélni, melyet ez megért és tisztel«.31 Büszkén tekintett mindenkor a boroszlói anyaintézet méltó leányára, a magyar zsidó
főiskolára, melynek tanárai őszinte barátot, nö,·endékei pedig
szives pártfogót találtak b enne.
Néhány héttel a szemmárium megnyitása után. I 877 október z6-án, hódoló küldöttséget vezetett /. F erencz Józs ef király
elé, megköszönve az intézet alapitásának kegyét. midőn pedig
az uralkodó azon év november lj-én magas látogatásával tüntette ki az uj intézetet, Kohn is királyi megszólitásban részesült.
A kongresszus által kiküldött szemináriumi bizottság 1 88oban feloszlott s helyébe a kormány 24 tagu v ezérlő bizottságat
nevezett ki, melynek Kohn állandó tagja volt. Ezen minőségé
ben fogadta. az intézetet ismételten meglátogató Trefort minisztert, majd 1889-ben utódát, gr. Csáky Albin minisztert.
A szemmárium tanmenete iránt állandó érdeklődést mutatott.
majdnem minden rabbiképe s it.ő vizsgán részt Yett, több vizsgán
elnökölt és azok befejeztével elbocsátó beszédet intézett a fela\atandó rabbikhoz.
A tudós Kaufmann Dávid tanárnak korai halálá,·al elárvult hamileükai tanszéket 1 900-ban elvállalta s a leendő
rabbikat és hitszónokokat közel egy évtizeden át látta el tapasztalatainak bő tárházából vett gyakorlati utmutatásokkal.
A thoológusok által bemutatott gyakorlati beszédeknek igazságos, de jóindulatu birálója volt; nem akarta az ifju számrpróbálgatásokat tulszigoru kritikával elbátortalanitani. :\lint a
biblia és midrás irodalom kitünő ismerője, birálat közben
megmutatta növendékeinek, hogy mikép kell a szónoknak ezen
irodalmat a hivek épülésére és tanítására kiaknázni. Tanitványa.in~k i~mételten ajánlotta, hogy szargalmasan tanuljanak
és prédikálpnak. »A századik prédikációnál - szokta mondani - okv:etlen sikerültebb lesz a százegyedik.«
_A szemmáristákat istápoló »Éc-Chájim« egyletnek pártolÓJa volt és Boschán Jakab f mh. 1908 ), a pesti chevra
34 Bánóczi: Az orsz. rabbiképző inté7et elsö évtizedének. története. 1o. l.
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kadisa elnöke az ő tanácsára és buzditására hagyományozta
,-agyonát egy szemináriumi internátus céljaira. Sajnos, a hagyaték utóbb elértéktelenedett s igy nem felelhetett meg céljának. A pesti hitközség részben az ő szorgalmazására vásárolta meg az intézet könp·tára részére az I 897-ben elhalt nagynevü Brill S. L. rabbi gazdag könyvtárát.:l5
A rabbiképző testvérintézete, az Orsz. Izr. Tanitóképz·ő Intézet igazgató tanácsának is állan.dó tagja volt Kohn Sámuel.
).lég a kongresszus munkálatai előtt, az I868 . év folyamán nagy feladat várt a pesti rabbira, ki egy személyben a
pesti izr. elemi iskolák igazgatója is volt: megvédeni a zsidóság érdekeit a népiskolai törvén y megalkotásánáL Az abszolut
kormánynak egy I 8 so. é,-i rendelete a zsidó iskolákat a katholikus papság felügyelete alá állította. A pesti iskolák élén
Mayer István esztergomegyházmegyei áldozár, majd I857 óta
Kriegler János apát állott. Eötvös miniszter megszüntette azon
visszás állapotot, hogy más felekezet lelkészei irányitsák a
zsidó ifjuság nevelését és a hitközségi előljáróság javaslatára
a pesti izr. elemi iskolák igazgatóiává r868 március 8-án Kohn
Sámuelt nevezte ki.36
A kultuszminiszter törvényjavaslatot készitett, mely az
állam, a törvényhatóságok és a felekezetek által fentartott népiskolákat egyöntetüen rendezi. A törvényjavaslat országgyülési tárgyalása előtt a képviselöház tanügyi biwttsága minden
hitfelek~zet szakembereit is meghallgatta. A zsidóság részéről
Kohn Sámuel, mint az iskolák igazgatója, Deutsch Henrik
\ sz. 1822, mh. I889 ) tanítóképezdei igazgató, Holitscher Fülöp
és Fuchs M. R. hitközségi előljárók hallgattattak meg. Kohn
r868 október 3o-án tartott szakszerü szabadelőadásban fej·
tette ki nézeteit a bizottság előtt, a miniszter jelenlét!ében. Altalános érdekü pedagógiai vélemény után annak szükségességét
hangoztatta, hogy a törvény hatóság által_ fentartott iskola legyen felekezetközi és ez által minden hitfeLekezetbeli tanuló
oly iskolát kap, melyben nem uralkodik saját vallásával ellenkező vallási szellem. Tandíj szedhető legyen, nehogy a községi
iskolák ingyenessége folytán megszünjék a minden körülmé:
nyek között fentartandó felekezeti iskola, melynek költséget
csak a tandíjból fedezhetők. A községi iskolába járó zsidó
tanulóknak adassék meg a lehetőség a szombat délelőtti istentisztelet látogatására és szombaton oly tárgyak tanittassanak,
melyeknél a zsidó tanulóknak nem kell irniok. A tervezett heti
2-3 hittanóra kevés, mert mi. zsidók, nemcsak vallástant, de
35 A Rabb~képzö évi értesitöi és az egykoru napi sajtó.
36 Mandl: A pesti izr. hitköz-ségi fiuiskola monografiája. 67 l.
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héber ismereteket is tanitunk gyermekeinknek.37 Kohn ja,·as1atai, melyekben a zsidó érdekekért valóban megható módon
száll síkra, az I 868. évi népiskolai törvényben csak részben
valós ultak meg.
A szorosan vett lelkészi munkával tulhalmozott rabbi k ét
év multán kénytelen volt az iskolaigazgatásról lemondani és
azt Szántó Eleázár ( mh. I 893 ) jeles pedagógusnak átadni.
Rövid ideig tartott igazgatói működéséhez füzödik a hitközség uj iskolaépületének 1868. évi megnyitása és a tanítók
anyagi helyzetének javitása.ss
Kohn Sámuelnek megválása az iskola igazgatásától koránt sem jelentette a tanügytől való visszavonulását. A hitközség
talmud-tóra is~olájában r 87o-től I 883-ig hibliát tanit és
Kayserling, B~tll, _Deutsch H~nrik tanártársaival együtt valóságos proszemmánummá emelt e tanfolya.mot, melynek növendék~i alapo~ ~é~z~lt~éggel lép~.ek a ~abbiképzöbe. Tanitványama~ test: J.?le~e~ ts ,;~~n: ~lott tartja s I 87 I telén figyelmezteti a l,utko~se&'l eloljarosagot, hogy a levesintézet ~_ nép 
lmny~a ) meg m~ndtg nem nyilt meg, minek folytán a talmudtóra rskola .. sok jele~ növen~ék~ éhezik a hid~g tél idejéi1_39
, . I 87 S~~o~ , I 88~-rg
p~ptarsaval, Kayserlmggel , egyutt ellat)~ <; ko~epl~ko,lak fels<? osztályaiban a hitoktatást. Egykori
tamtvanyat kozlese szermt bár szeretöen megértő de vasfegyelmet tartó tanár volt, ki a vallástant az öt megillető szinvonal:a_ em~lte. A hitközségi iskolaszéknek egy r882. évi ülésén k,r ts fejtette, h;>~Y st;Iy helyezendő a vallástani osztálvzatnak ervén~re emelesere es hogy a tanév elején a szülők ·körlevélbre-~ , f~gyel~e~tetendök a hitoktatás fontosságára. 40
,
Kozep1skola1 _lfj,uságu~kal való foglalkozása során megerezte, hogy a zs1d_o nev;el~s szempontjából mennyire szükségéfk':'olna fel;kezet1 kozep1skola létesítése. »Zsinagóga iskola
~. ~l nem ~-ll~at fenn. Annak számára ez ·neveli a buz 6
~~a tos t; csakrs Izraelita is_kolától várhatunk nemzedéket, m~y
. ~~~les\arra, hogy a zsmagógában Izráel szab,-ányai szerint
1111
oz~e .. az ember~s~g at~jához. «U Ezt hirdette már 1 86 .
ben, a httkoz:ég elem1 tskolájának avatásánáL Az ifjuság zsiJ6
n~velését tovabb akarta fejleszteni s nem is nyuaodott addi
~rg. a ~vag Freystii.dtler Antal-féle, eleinte kó:"háznak szá~t
a aprtv yt meg nem nyerte egy zsidó gimnázium céljaira.
37 Izraelita Közlöny 1868. évf. 397 l.
38 Mandl: u. o. 68 1.
39 Pesti hitk. levéltár It. 38. szám.
~~ Izr. Tamü.gyi Értesitö 1882. évf. 70 1.
!(ohn: Zsinagógiai Szónoklatok, 13 g 1.
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H osszu evek rc tc q edö elömunkálat ok utá n, melyekben főleg
!(ohn Sámuel, !(ármán Mór ( sz. 1843, mh. I 9 I 5) és Goldziher
l gnác z. I 8 so. mh . 1 92 r ) ve tt ek részt, n yilt meg I 9 I 9-ben az
alafJilwínyi gymnázium, az or zág egyik legjobb középiskolája.
•.-\ hitoktatás e redményessé té telé re Goldziher Ignáccal
eg yütt egy »izraelita hitoktatás vezérfonala« elkészítésén dolgoúk. A \'ezé rfonal négy kötetre volt tervezve s felölelte volna
az el emi, polgári és középiskolák egész tananyagát. r877 -ben
meg is jelent az első kötet, mely rövid idő alatt 3 kiadást ért
el , a többi kötet azonban, nyilván nem Kohn Sámuelen muló
okokból nem készült cl. :\1időn pedig az Izr. Tanítóegyesület
1878-ban pályázatot hirdetett egy bibliaforditás készítésére,
Kohn elfogadta a Goldziher, Kármán, Eaeher és Bánóczi tagokból álló bírálóbizottság elnökségét. A bizottság Stem Mór
és Füredi l g ná c tanítóké pző tanárok fordítását fogadta el. 42
Igy terjedt ki Kohn Sámuelnek, a nagy hitközség ezerféle lelkészi teendőjével tulterhelt papjának figyelme az oktatás minden mozzanatára. Tanulni és tanítani, ez volt a zsidóság fentartója, ennek érdekében buzgólkodott ö is, a jó. zsidó
pap buzgalmával.

IV. Papi müködés.
Meisel főrabbi r867 november 3o-án, szomb.ati prédikációja után hirtelen rosszul lett, estére meghalt s egy év mulva
meghalt W ah r mann Juda, az elaggott rabbitanácsos is. A hit·
köz~ég minden lelkészi teendője immár Brill és !(ohn vállaira
nehezedett. Az agg bölcs, kiváló talmudista rabbitanácsos és
a fiatal rabbi-hitszónok már kezdettől fogva rokonszenvezett
egymással s e rokonszenv most, hogy ketten maradtak a rabbiságban és nagyon is egymásra voltak utalva, igaz, őszinte,
mcleg barátsággá fejlődött. Az a bölcseség, higadtság, elő
vigyázat és tudásbeli készség, melyet !\john Sámuel hosszu
lelkészkedésének minden idejében tanusított, a vele született
.egyéni hajlamossága mellett Brill rabb~val tartott bels? barát·
ságnak is volt eredménye. Boldognak 1s vallotta magat, hogy
3 I évig állhatott előtte, mint tanitván y a tanitó előtt. 43
Meisel halála után a hitközség elöljárásága a 26 éves
papra bizta a rabbihivatal vezetését, valamint, hogy külsö
hatóságok előtt képviselje a rabbiságot. De a hitközség akkor
már so.ooo lelket számlált s ez halaszthatatlanul szük~égessé
tette a rabbiság kiegészítését. Az előljáróság meleg át1ratban
42 Izr. Tanügyi Értesitö [879· évf. 14 l.
43 Jövő 1897. évf. 16. szám.
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köszönetet mond a három évig majdnem minden . l~lk~:;zi mm~ 
kát egyedül ellátó rabbinak s két uj ~aggal egé~z1~1 kl a ra?bl·
testületet. Németül hitszónokló rabbmak meghlVJa a dohany ·
utcai templomba I 87o-ben a már akkor is kiváló szónok és
tudós történész hirében álló Kayseriing Mayer ( sz. I 8 _29, mh.
1905 ) rabbit a svájci Endingenből , mig a ro~ba~h-utcat, akk<,H
f·e lépült zsinagógába I 872-ben a konzervat1v uányu P_ollak
Lajos (sz. r 822, mh. r 90 5) rabbi hivatott meg a pos em tar·
tománybóL Az igy kiegészített rabbiságnak I 87 4 óta a nagy·
bölcsességű, éles talmudi tudásu Brill Sámuel Lőb volt e~nöke,
tagjai pedig Kohn, . Kayseriing és, Pollák. E ~ég.y férf1u évtizedeken át a legtelJesebb egyetértesben és kartars1 szeretetbcn
munkálkodott egymás mellett; összhangos müködésük ideje a
pesti rabbiság történetének klasszikus korszakát alkotja.
A mult század utolsó harmada, a kiegyezést követő három
évtized, magával hozta az ország gazdasági megerősödését.
A magyar zsidó hitközségek számára is a békés fejlődés ideje
volt ez. A pesti hitközség, melynek mi sem zavarta meg belső
békéjét, ugyancsak folyton gyarapodott s kiváló vallási, közmüvelődési és társadalmi intézmények létesítésével vált közismertté. Kohn Sámuel számára is eljöttek a zavartalan munkál~odás évtizedei, midőn nemcsak szarosan vett lelkészi te·
vékenységét tudta kifejteni, hanem nagyméretü tudományos
müvek megalkotására is jutott ideje.
Mint a rabbihivatal vezetője, naponta több órát töltött
a hivatalsz·o bában. A pesti rabbihivatalban hivek tömegei for·
dulna~ meg a legkülön~özőbb, sokszor nagyon is bonyolult
v':l:llá~1, gyaktan nagyo~ .1s ~énye~ magánügyekkeL Házasságkotésl, hazasságfelbontas1, zs1dó hrtre való áttérési, a zsidó hitből való kitérési, majd meg visszatérési ügyekben az élet sokszor ol:( eseteket hoz felszínre, oly bonyodalmakat alkot, hogy
a rabbmak, r;emcsak ,theológ_usnak, nem.csak lelki pásztornak,
ha~en: valasagos JOgasznak IS kell lenme. Elmérge;;edett család! ugyek, gyakran üzlettársak közt felmerült nézeteltérések
an~,agi összeoml~sokbó~ ~iutat keresők kérelmei tömegesen te~
relodnek a pest! rabbih1vatalba. Kohn mindenkit meghallgat~.tt, mély tudásából és tapasztalatainak bőségéből meritett
bolcs tanáccsal látott el. Főleg családi viszályok elsimitá:;ára
helyezett nagy sulY:t s a családi béke helyreállitása érdekében
még; ~~thonuk~a:: \s felkereste a híveket. Valahányszor edi
a hltkozség. e~?lJarosága, valamely vidéki vagy külföldi YabbT
~va~y a h1tkoz.ségen kivül álló hatóság kereste meg vallás:
ugy1 kér?éssel, válasza minden homályosságat kerülö ala .
0
sa~ megmdokolt, könnyen megérthető szakvélemény ~olt ~1évülhetetlen érdeme a rabbihivatal ügykezelésének mef!mt~gya-
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rositás a: jegyzőköt1yvek, levelezés, bizonyítványok a héber nyelv
mellett fokozatosan teljesen magyarnyehrüvé váltak alatta, az
eddigi német helyett. Itt említjük meg, hogy a rabbik admini ztrati,- munká,-al való tulterhelésének elkerülése okából
Meisel halála óta a pesti hitközségben külön anyakönyvi hivatal látja el a születési, halálozási és házassági anyakönyvek
,-ezetését.
Közismert érdeme Kohn Sámuelnek a pesti szószék megmagyarositása. Miként láttuk, az r866 junius 2-án tartott vendégszónoklata volt az első magyarnyelvü egyházi beszéd, mely
a dohány-utcai templomban elhangzott. r 866 julius 8-án tartotta első magyar halotti beszédét és augusztus 26-án az első
magyar esketési beszédet.H A szombati és ünnepi istentiszteleteken kezdettől fog,-a sürü egymásutánban tartott magyarnyehrü hitszónoklatokaL Kéziratban maradt prédikációs könyvének tanusága szerint lelkészkedésének első évében r 4 magyar
egyházi beszédet tartott. Tekintve, hogy a korosabb hivek a
XI~. század első felében nyert neveltetésüknél fogva teljesen,
sőt az erősen germanizáló Bach-korszakban nevelkedett ifjabb
nemzedék is nagyrészt német anyanyelvü volt, nem lehetett a
szászéket egy csapásra megmagyarositani. De amint idővel
tulsulyra emelkedett a megmagyarosadott nemzedék, mind ritkábban prédikált németül, végül is teljesen magyarrá tette a
szószéket.
:\Iagyarositó munkálkodása nem volt erőltetett tüntetés,
látszat hazafiaskodás, hanem őszintén átérzett meggyőződéséből
fakadt. A hazai zsidóság jognélküliségének korában született
még; ernlékébe bevésődött, hogy az ősz nagyapa mégis mily
széretettel teszi le r 848-ban kevés ékszerét a haza oltárára,
mily lelkesedéssel állanak családjának tagja! a nemzetőrség
sorába;4" majd mint fiatal pap átélte r867-ben az egyenjogusitás nagy lelki élményét: és csak hálatartozását akarta leróni a haza iránt, midőn iparkodott minden erejével szolgálni
a magyarság kulturális megerősödését. Csak azt akarta megvalósítani, amit az egyenjogusírás ünnepén hirdetett: »Egyenjogusitásunknak egyedüli méltó váltságdíja: hazafiság s polgári
erény. Kell, hogy egészen a hazáé legyünk, hogy főnk érte
gondolkozzék, szivünk érte dobogjon, kezünk érte d~lgoziék
s ha kell, - vérünk érte folyjon is.«46
U gy anezen elgondolás vezérelte öt a ciónizmas kérdésében
is. Az oroszországi és romániai zsidóüldözések és a középVadász: A pesti zsidó templ<Jm első ötven éve. 28 l.
Kohn: Kohn Schwerin Götz. 1 o 5 l. s köv.
~ Kohn: Zsinagógiai Szónoklat~k. 133 l.
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európai államokban uralkodó zsidógyülölet hatása alatt Herzl
Tivadar (mh. 1904) oly mozgalmat inditott meg, melynck
célja Palesztinában nemzetközileg biztositott önálló országot
létesiteni az egyes országokból kiüldözött zsidók számára. r\
ciánizmus 1897-ben Bazeiben tartott kongresszuson szenezkcdett s Európa minden országában egyesületeket ;étesitett.
Magyarországon a zsidóság vezető egyéniségei kezdetben idegenül álltak a mozgalommal szemben s a bázeli kongresszus
alkalmával Kohn Sámuel főrabbi, Schweiger Márton, az Izr.
Orsz. Irodája és Lipschitz Lipót, az Orth. Közvetítő Iroda
elnöke, egyaránt a ciánizmus ellen nyilatkoztak. 47 Azóta sokan
vannak, kik ciánizmus és hazafiság között semmi ellentétet
nem· látnak· s ·ma máskép gondolkoznak a palesztinai munkáról, mint gondolkoztak a mozgalom megindulásakor.
Templomi beszédeiben, melyek nemcsak az érzelem, ham.'m
az értelem bíráló széke előtt is megállották helyüket, tudatosan kerülte a külső csillogást, a pompázó, de csakhamar elfonnyadó szóvirágokat, a muló értékü lelki megindulások felkeltését. Higgadt és bölcsszavu volt a szószéken, hol a zsidó
vallás egyszerü, áttetsző igazságait hirdette egyszerü és áttetsző
mondatokban. Gyakran a legaktuálisabb napikérdéseket Yitte
fel a szószékre, igy pl. az r869-ben elrendelt népszámlálás
alkalmából a népszámlálásról prédikál, a kongresszus előtt és
után a zsidóság belső állapotáról, a nyolcvanas években az
antiszemitizmus elleni védekezésről szól, 1896. pészách ünnepi
beszédében egy izr. tanítónőképző felállitását sürgeti, 1897
szukkosz ünnepi beszédében a német »Gemeindebund,. mintájára alkotandó szövetség eszméjét penditi meg. A bibliából és
midrás irodalomból vett találó magyarázatok alkalmazás á val
megőrizte beszédeiben a zsidó egyházi szónoklatnak sajátos jellegét. Beszédeit az első években nagy gonddal dolgozta ki:
bevezetést készitett, melyben előre jelezte tanitásának tárgyát;
magát a tanítást arányosan tagolt 2 3 részben fejtette ki· s
az egész beszédet imaszerü befejezéssei zárta be. A későbbi
években,· midőn egyrészt szónoki gyakorlottsága fölöslegessé,
de meg a fővárosi lelkészkedés lehetetlenné is tette a beszédek
irásos kidolgozását, meghonositatta az exhortát, a soros tórai
vagy prófétai olvasmány valamely mondata alapján kifejtett
vallási buzdítást. Exhortának gondolatkörét azonban núndig
előre megállapította, a gondolatmenetet legalább is vázlatosan
mindig előre papina vetette és soha készületlenül nem lépett
a sz6székre.
Szombati és ünnepi beszédcit a nemes egyszerüség. alkalmi
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szónoklatait klasszikus tömörség jellemzi. .\ltalánosan elismerték, hogy alkalmi beszédek tartásában páratlan mester volt,
kinek egyik-má ik beszéde valóságos essay számba megy. Nem
,-olt hazai zsidó hitszónok , kinek többször lett ,-olna feladata ol v
nagy és előkelő közönség előtt alkalmi beszédet tartani, müÍt
neki. Hallgatósága körében gyakran voltak irók, müvészek ,
tudósok , akadémikusok tön·ényhozók, politikusok és kormányférfiak. A folyton fejlődő hitközség ujabb és ujabb intézményeinél mondott avató beszédei, hazafias és nemzeti ünnepélyeknél
hirdetett papi tanitásai, a magyar zsidóság szellemi és pénzelőkelőségét alkotó nagy hitközség tagjainak esketésénél és
temetésénél tartott beszédei egész légiót alkotnak.
Avató beszédeinek rövid áttekintése fetv.onultatja előttünk
a pesti és részben hazai zsidóság egy fél évszázadon át alkotott
intézményeit, melyeknek létrehozására gyakran ö buzditotta
hiveit. ~Iegki\'ánta, szinte megkövetelte tőlük a felekezeti intézmények folytonos kiépítését és ha valamely év uj alkotás nélkül
mult el. akkor a szászékről nyiltan korholta őket. 187 4· roshasónó ünnepén is igy prédikál »Hitközségünk nem felelt
meg szent hivatásának, hogy mint fővárosunk nagy községe,
a mü,·elödés zászlóvivője legyen, hogy vezércsillaga legyen a
magyar zsidóságnak az uj nagy eszmék énrényesitésében, a
vallásos és szellemi haladás felkarolásában, pártolásában .
:\Io~t. az é,· végén ott van, hol annak kezeletén vala. Aki pedig
nem halad, az hátramegy, hanyatlásnak indul«.J.S
.-\z igazságnak tartozunk azon kijelentéssel, hogy nem volt
gyakran oka a korholásra és a hitközség egymás után hozta
létre sze?bnél szeb_b intézményeit. Igazgatósága idejében, 1869ben a h1tkózség S1p-utcai iskoláját, mig három évtized multán
I 896-ban a Wesselényi-utcában
épült monumentális iskolát
avatta. I86g-ben a fiárvaház Holló-utcai épületét adta át rendeltetésének. Ezen épületben lakott azután több mint ötven
~v~g, eg~sz ~92o-ban b_eköv:etkezett haláláig s a rabbiság ez
1~0 szennt 1? o~t tartJa htvatal_át., A~ árvaház Andrássy-uti
UJa~b otthonat r Jelenl~g. az Alap1tvany1 Leánygymnázium épülete· I 881-bens a fason cl1szes hajlékot 1 900-ban a vatta. A nőegy
let ált~l _fentartott leányárvaház Damjanich-utcai (azóta leb;ont,ott epuleté~ I 870-~en, majd á tépitése után 188o-ban, Dob-utcai
arvamenhelyet ped1g fma a >>Fészek« tulajdona) 1886-ban
avatta. I87?·ben a iászberényi _tem'!lomot adta át magasztos
rend_eltetésenek. A Chevra Kad1sa altal felállitott Damjanichutc~l aggokházáf (most a ~~Mikéfe,, tanoncotthona) I8 .ben
74
maJd évek multan a városbgetben épült otthont avatta. 1 8 n~
"' 8
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ben, miként már láttuk, ünnepi beszédet monclott az orsz. rabbiintézet megnyitásánáL Az Izr. Siketnémák Orsz. Intéjetét
1878-ban avatta, miután az ő tanácsára tette lehetőYé Fochs
Antal ( mh. I874- ) névtelenül tett alapitványával a Bethlen-téri
épület megnyitását. E gyógypedagógiai intézetnek állandóan
pártfogója volt, tanmenetét éber figyelemmel kisérte s miclőn
1889-ben gr. Csáky Albin miniszter az intézetet meglátogatta,
Kohn fogadta őt s felhívta figyeimét arra, hogy a növendékek
a magyar nyelven kivül héberül és németül is tanulnak s vallásos nevelésben részesülnek. 49 A Gyár-utcai régi helyiségből kiköltözött hitközségi kórház most is fenálló modern épületét
1889-ben avatta,50 mig a Bródy Zsigmond ( mh. 1906.; alapitványából létesült Bródy Adél gyermekkórházat I 897-ben
nyitotta meg imáj ával. Ugyanazon évben avatta az orsz. gyüjtőfogfláz zsidó imaházát.
.
Nemzeti öröm- és gyásznapokon a dohányutca1 templomban rendezett istentiszteletek mindenkor a magyar zsidóság
hivatalos istentiszteletének jellegével bírtak, melyek legtöbbjén
a legmagasabb közhatóságok kiküldöttei vettek részt s melyeknek kiemelkedő mozzanata minclenkor Kohn Sámuel hazafias
beszéde volt. Ily beszédet tartott, miként részben már láttuk,
I 867-ben az alkotmány visszaállításako r, a koronázás alkalmával, a király születése napján; 1868-ban a zsidók egyenjogusitásakor; 1870-b,e n br. E ötvös József ernlékére rendezett
gyászistentiszteleten; I873-ban l. Ferenc József trónraléptének negyedszázados évfordulóján; 187 5-ben V. Ferdinánd leköszönt király halálakor; az I 876-ban elhalt Dt>ák
Ferenc ernlékére tartott gyászünnepen; 1879-ben az uralkodó
pár ezüstmenyegzője alkalmával; I 889-ben R.udolf trónörökös
tragikus halálakor; 1892-ben a koronázás zs-ik évfordulóján;
I 894-ben Kossuth La;os halálakor; 51 I 895-ben a zsidó vallás
egyenjogosításának
recepció törvénybeiktatása örömünnepén; 1896-ban a millenniumi országos ünnepen; I898-ban
a 48-as törvények szentesitésének félszázados fordulóján, majd
Erzsébet kirá.l yné tragikus halálakor. Ide sorolható még a Ción
jótékonysági egyletnek a Vigadó nagytermében Liszt Ferenc
jelenlétében I 876-ban tartott 2 5 éves jubileumi ünnepe, melynek Kohn volt szónoka. A világhil·ü müvész a Nőegylet javára
hangversenyt rendezett s ennek megörökítésére az egylet a
képző

49 Neuzeit 1889. évf. 374 L
50 A kórház számára 11agyobb ös;;t.eget gyüjtött. A pesti hitk. le\·élt.
Ap./ált. 173.
51 Egykoru feljegyzések szerint soha azelőtt oly tömeg nem volt a
hatalm<1.s templomban, mint e1 alkalommal.
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leányárvaházban emléktáblát helyezett el melyet I 8 n-ben
Kohn aYatott Liszt jelenlétében.~~
'
:zen? a~atok hijá.n még csak megközelítőleg sem tudjuk
me~~lla~ltam.. ho~y, hány temetési, beszédet mondott. Tény,
~o g} ab pesti zs1do ember I 866-tol fogva egy félévszázadon
at nev;~~ ran~ot, tekintélyt szerzett magának, minden,iknek
koporsojanál Kohn Sámuel mondott bucsuztatót. Közülük csak
nehánya_t sorol_unk fel. 1868-ban Meise! főrabbi, 1874-ben Fochs
Antal kwáló filantróp, I 87 5-ben Löw Lipót szegedi főrabbi és
Horn Ede államtitkár, 1878-ban Barnay /crnác hitk. titkár
I879-ben Lányi Jakab volt hitk. elnök, r88;-ban Löw Tobiá;
kir. főügyészhelyettes, I 881 -ben Dux Adolf kiváló ujságiró,
1885-ben Rózsay József on·os, az ujkori zsidósáo- l~lkes mLmkása koporsójánál, majd Aradon Steinhardt Jakab ottani tudós
rabbi emlékére rendezett gyászistentiszteleten, 1887-ben Posner
Károly Lajos országos nevü iparos, r 889-ben Deutsch Henrik
képezdei igazgató, r89r-ben Hirschfer Ignác, az első zsidó
főrend, kongresszusi elnök és Friedmann Már főkántor, 1892ben Wahrmann Már, az első zsidóhitü országgyülési képviselő,
r 893-ban Szántó Eleázár pedagógus, fiuiskolai igazgató, 1894-ben
Pollák Henrik on-os, a zsidó közélet egyik jeles e, ki a papkereső bizottság nevében I 866-ban levelezésben állott vele s
ki,·el azóta meghitt barátságban volt, I 897 -ben Brill S. L.
rabbisági elnök és Reusz Károly a pesti chevra kadisa elnöke,
r 898-ban a közjótékonyságban fáradhatatlan Bischitz Johanna,
1899-ben Kaufmann Dávid rabbiszemináriumi tudós tanár,
1900-ban báró Schassberger Zsigmond koporsójánál, majd
Goldberger Rafaél budai rabbi emlékére az ottani templomban
tartott gyászistentiszteleten, 1903-ban lovag Wechselmann l gnác,
kinek bőkezü alapit,·ányábóllétesült a vakok intézete, 1905-ben
Schweiger Márton az Orsz. Ir.ocla első elnöke, Tencer Pál ujságiró, a fővárosi és hitközségi közélet munkás tagja, Kayseriing
Mayer paptársa, 1906-ban Bródy Zsigmond ujságiró, főrend,
1908-ban Mandel Pál országgyülési képviselő, Kohner Zsigmond hitközségi elnök, 1909-ben báró Karnfeld Zsigmond, a
hazai közgazdasági élet kiválósága, I9IO-ben Halász Nátán
leányiskolai igazgató, jeles pedagógus, 19 r I -ben W einmann
Fülöp kir. közjegyző, hitk. elnök koporsójánál mondott emlékbeszédet.
Anyaköny,·i feljegyzések alapján módunkban áll pontosan
megállapítani, hogy 1866. julius 24-től - mikor az első esketést
végezte
I 9 I 4· október z o-ig
- mikor visszavonult az alkalmi
funkciók végzésétől - tehát 48 év alatt 7.261 esketési szertar52 Der Ung. Isr. 1877. évf. 388 l.
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tá~t végzett. A f~kciók il~· t~_megének ~áttára, melyhez hasonlót
ahgha végzett barme~y hltkozség papJa, nagyon is megértjük
I~ohn ~ámuel azon t?bb;zor hangoztatott kijelentését, hogy a
fováros1 papnak sokfele es fárasztó munkája közt legfára ztóbb
az esketési és temetési szertartások ellátásának munkája.

V. Társadalmi munkálkodás.
A nagy tömege folytán eléggé fárasztó alkalmi funkciók
végezésénél több lelki gyönyörüséget lelt Kohn Sámuel azon
zsidó vallási közmüvelődési és jóléti intézményekben. melyeknek megalkotásánál ő volt sokszor a kezdeményező, de minden
alkalommal a létrehozásnak és irányitásnak részese. Dolgozó
szabájából indult ki már I 868-ban az Izr. ösztöndii Egylet
gondolata, melyet a kongresszust megelőző februári konferencia
résztvevői Eötvös József buzditására meg is alakítottak. A
Kolm Sámuel társelnöksége alatt müködő egylet hosszu évtizedeken át támogatta a törekvő fiatal főiskolai tanulókat, kiknek
sorából azután a magyar zsidó közélet szánios kiválósága
került ki.
Mint a tanitók tisztelője, készséggel vett részt az Orsz. Izr.
Tanitóegyesület munkájában. Az I 866-ban történt megalapitása
óta az egyesületnek pártoló. majd buzgó választmányi, késöbb
tiszteletbeli tagja, r 889. óta tisztel2tbeli elnöke. .-\z egyesületet minden nagyobb akcióban nemcsak nevéYel. hanem
befolyásával és összeköttetéseivel is segitette. Adományokat.
alapitványokat eszközölt ki számára, miként maga is az egyesületben tett alapitvánnyal örökitette meg néhai atyja nevét.5:l
Az egyesület 2 5 éves jubileumán mondott templomi beszédét
igy méltatja a tanítók szaklapja: »::\Iinden szava gyöngy. minden részlete remek, egészében pedig gyémánt koszoru. odail1esztve a hazai zsidó tanitóság kebelére«.ó±
Miként láttuk, egy teljes évtizeden át fáradozott a rabbiszeminárium érdekében. mig 1877-ben szerencsésen meg is nyilt
az intézet. Tevékeny tagja a szeminárium, a tanilóképezde, a
fiu- és leányárvaház, valamint a siketnémák intézete vezérlő
bizottságának. Ez intézetek fejlődésére. tanmenetére és főleg
valláserkölcsi hivatásának betöltésére é\·tizedeken át nagy gondot fordított.
A kongresszust követő időben Kohn Sámuel arra törekedett, hogy egyre növekedő hitközségének minél szélesebb rétegében ébressze fel az érdeklődést a felekezet ügyei iránt és
'" Izr. Tanügyi Ertesitö 1911. évf. 334 l.
" U. o. 1892. évf. 157 l.
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tcrjessze a Yailási ismereteket. Ezen cél elérésére kitünő paptár:-.á,·al Ka) serling rabbi\'al cgyutt r 87 r -ben »Ungarisch-.
jüdische \Vocherzschrift« eimen hetilapot indit. A lap foglalkozott zsidó felekezeti napikérclésekkel, történelmi, irodalmi és
pedagógiai t6mákkal és ,·olt szépirodalmi melléklete is. A két
szerkesztön kivül többek között Goldziher l g ná c, Klein Mór
becskereki, Ko/wt Sándor székesfehérvári, R.oth Adolf siklósi,
Piaczek brünni rabbi, Reich Ignác pesti és Wolf O. bécsi történész is dolgozott a lap számára. A két papszerkesztö azonban
annyira el volt foglalva lelkészi teendök.kel, hogy már egy év
muh-a kénytelenek voltak beszüntetni a lapot.
Kohn Sámuel todbb is keres eszközt és módokat a zsidó
tudásnak széles körben ,-aló terjesztésére. 1879-ben sokat tanácskowtt Mezei .Hórral a régi magyaritó egylet uj életre keltéséről
s belevitték a köztudatba a magyar zsidó irodalom megteremtésének szükségességét."'' Az igy felkeltett közóhajnak tettek eleget Eaeher Vilmos és Bánóczi József, rniclőn 1884-ben meginditották a Magyar Zsidó Szemlét, a magyar zsidó inadalomnak mai nap is viruló szaklapját, melynek Kohn lelkes híve,
legelső és szorgalmas munkatársa volt s melynek hasábjain
két, később em.litendő terjedelmesebb történelmi tanulmányát
tette közzé.
A :\lagyar Zsidó Szemiében Goldziher és Kohn- egy népszerü irodalmi vállalat eszméjét vetik fel,56 mely irodalmunkat
a modern felfogás ízlésének megfelelő alakban mutatná be a
hittestvéreknek és a tudományos világnak is, amely továbbá
kiadná. a teljes Szentirás héber szövegének egyöntetü müforditását. Igy már előre ki volt jelölve az egy évtizeddel azután
megalakult »Izraelita Magyar Irodalmi Társulat« (Imit) iránya.
Az Orsz. Izr. I roda J 893-ban folyamatba tette a társulat megalakitására irányuló előmunkálatokat, melyek Kohn Sámuel
vezetésével oly gyorsan haladtak előre, hogy 1894. február
14-én megtartotta alakuló ülését. Weinmann Fülöp kir. közjegyző világi elnök mellett, a megalakulás körül sokat fáradozott. pap lett ~- tár~ul~t egy_házi elnöke, ~rodalmi estjeinek gyakorr felolvasop, evkonyvemek munkatarsa és kiadványainak
lelkiism;r~t~s b~rálója. A legtöbb választmányi, igazgatósági és
fel?l~aso ulest o" vez~tte, elnökletc alatt megalakult 1 894-ben a
»blb_ha s~erkeszto(( blZot~sá_g_ s 1896-ban, Marczali H e nrik egyeteml tan:trral egyutt elkes21t1 a társulat altal utóbb kiadott »Magya'f Zs1dó ()klevéltár« tervezetét. Egy tudományos természetü
kérdésben kozte és a társulat többi vezető tagja közt felmerült

nézeteltérés folytán 1899-ben lemondott az elnöki tisztségről,
de továbbra is érdeklődéssei szemlélte a társulat fejlödését,
melynek bölcsőjénél állott s melyet átvezetett a kezdet nehézségein.57
.
A minden izében magyar zsidó pap nem ált közönbössé
az összzsidóság ügyei iránt sem. Tanujeiét adta ennek, midön
1 879-ben segitett megteremteni a zsidóság jogaiért küzdő
»ALliance I sraelite« magyarországi fiók ját. ~em hiányzott
akkorában oly törekvés, mely a központi Alliancetól teljesen
független magyar fiókot kivánt létesíteni, de győzött Köhn felfogása: a magyar fiók az eredményesebb müködés o:-:ából a
központhoz csatlakozott. ~em sokára szomoru alkalma nyilt
az Alliance magyar hiveinek emberbaráti készségüket bebizonyítani. Az r 881 - 2. é\rben kiülclözött orosz zsidók támogatására
Kohn Sámuel, hatvani Deutsch Bernát , mh. 1893. és Simon
József ( sz. I 844., mh. 191 ). az Orsz. Iroda titkára tekintélyes
összeget gyüjtöttek, hogy a hontalanná Yált orosz zsidó testvérek nyomorán enyhítsenek. Később, I9oo-ban, midőn a
Romániából kiüldözött zsidók :vragyarországba menekültek.
Kohn főrabbi Sándor Pállal együtt buzgólkodott a szerencsétlen hittestvérek támogatásában .
Hazánk sem maradt ment a zsidógyülölet árjátóL A nyolcvanas évek elején lstóczy Győző országgyülési képviselő által
meginditott és mind nagyobb körre terjedő antiszemita mozgolódás kellemetlenkedett a magyar zsidóságnak. Kohn Sámuel
szászékre viszi a kérdést és nagy történeti tudásával kimutatja,
hogy a zsidógyülölet nem magyar jelenség. ))Józan gondolkodásu, vallás dolgában türelmes s a védtelen iránt lovagias
nemzetünknél a zsidógyülölet, mely sötét századokban annvi
nyomort s veszedelmet hozott felekezetünkre, mindig idegén
termény volt, melyet a külfölclről hoztak be ide s melynek
mérges magva csak ott burjánozhatott, ahol nem magyar
népség la~:a a földet. :\llagának a magyarr:ak még rövid pár
évvel azelott nem volt meg az, m1vel mmden más ne,mzet
~égóta bővelkedik: nem volt zsidó-ellenséges irodalma. .f.:n
ilyent _kerestem, de nem találtam. De igenis találtam zsidóbarát nato~at, melyekben magyar irók, papok s világiak szót
emeltek a JtOgtalan zsidó me/lett, kit a nemzet képviselői egy~angu hatá,roz~tából .. végre teljesjogu polgárnak, testvérének
1sm~rt.« Masreszt, sz~goruan megkö~'eteli híveitől, hogy iparkod~.~nak máso~nal )obbaknak lemu s, ezz~l is, vegyék elejét
a 'adaskodásoknak.~S Az akkon saJto velemenye szerint e

55
56

U. o. 188o. évf. 3. és 9o L

M. Zs. Sz.emle 188+. évf. 25 4 és 31 g l.

57 Az Imit évköny,·ei és Venelianer u. o. 37o. l.
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beszédet minden honi nyelvre le kellene forditani és mint az
antiszemitizmus elleni \'édöiratot, a nép kozött terjeszteni.59
Különben már a het\'Cnes évek líberálizmusa alatt megI:uzódó s a haladó zsidóság törek\ éseit elgáncsoló antiszemitiZmusról kendőzetlenül kimondja a ·zót: Hiába! nem k edvelik
a művelt, velök egy szinvonalon álló, szóval, a szellemileg fels ~abadult zsidót. Szive:;ebben látják öt régi szomoru alakjában,
knivó ruházatában, felötlő külsejével, romlott nyelvével, batyu,·al hátán, falvat bejárván. Ez innyükre van.«Go
A magyarországi antiszemitizmus külföldi mintára a vérvád
sötét rágalmá,·al is kisértett 1883-ban. Kohn Sámuel, Deutsch
Bemát és Simon Józs ef éber figyelemmel kisérték a Nyiregyházán lefolytatott magy per« minden mozzanatát és a fáradhatatlan buzgalmu Szabolcsi Miksa (sz. 1857, mh. 1915 ), akkor
fiatal uj ságiró te\'ékenykeclésétöl függetlenül, nagy részük volt
abban, hogy Eötvös Károly és Friedmann Bernát vették kezükbe az á1iatlanul megvádolt nyírségi zsidók védelmét, mi
által a per folyama az igazság medrébe terelödött. 61 :Midön
pedig Zimándy Ignác papképviselő >> tudományosan« akarta
bebizonyítani, hogy a zsidók rituális célra használnak keresztény vért, Kohn Sámuel az egész pesti rabbiság és a rabbi'izeminárium tanári karával együtt r 884 október 22-én közzé
tett nyilatkozatában valóban tudományos módon megcáfolja
a képviselö alaptalan vádaskodásait.62
Elült a nyolcvanas évek antiszemitiznmsának izgalma, beköszöntött a kilencvenes évek Jiberálizmusa s elhozta a recepciót, a zsidó vallás egyenjogusitását, melyet a magyar zsidóság már az 1867. évi emancipáció óta sürgetett. A pesti hitközség még 188o-ban kiküldött egy bizottságat a kérdés tanulmányozására, melynek Kohn Sámuel is tagja volt. A lappangó
kérdés Vázsanyi Vilmos (sz. 1868, mh. 1926) ifju hevétől
kapott erősebb lendületet, mig négy évig tartó politikai küzdelmek után a magyar országgyülés 1895 november 2-án törvénybe iktatta a recepciót. Kohn Sámuel még aznap a templomi
szószéken emlékezett meg a nagy vívmányról és mondott buzgó
imát királyért és hazáért.63
A recepciós törvénnyel egyidőben életbe léptek az egyházpolitikai törvények is, melyek kötelezövé teszik az állami anya59 Ung. Israelit t88o. évf. 330 l.
60 !(ohn: Zsinagógai Szónoklatok. 77 L
61 Venetianer: u. o. 346 l. s köv.
62 Venetianer: u. o. 359 I.
63 Oábor Oyula: Az izr. vallás rcceptiója. mozgalorn politikai története.
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köny\'ezést és magánüggyé a felekezeti házasságköté·t, ,-alamint anyakönyyezést. Ha Kohn Sámuel és pesti rabbitársai
»reformerek« lettek ,-olna, melyeknek a z idó Yaliás lényegét
nem érintő, Európaszerte elterjedt és nálunk is meghonosult
istentiszteleti külsöségek megtüréseért és fentartásáért szerették öket némely körök nevezni, ugy most tág terük nyilt ,-olna
a házassáui törvények megreformálásával valóban a Yalliís
lényegét érintő ujitásokat meghonosítani. Tájékozatlanok ,-oltak a hivek., hogy az országos törvény által magánüggyé lefokozott házassági tön·ények mennyiben é mily mértékben
maradnak továbbra is életben. :\Iinden felekezet és igy a zsidóság köreiben is attól tartottak. hogy a hi\'ek immár mellözni
fouják az egyházi házasságkötést és felekezeti anyakönyyezé;;t.
K~hn Sámuel a pesti rabbiság tagjaival együtt beadvánnyal
fordult a hitközség elöljáróságához s kifejtette annak szükséges ségét, hogy a felekezeti anyakön)T mint hitközségi intézmény, tovább is tartassék fenn és hogy házasságkötéseknél a
zsidó vallás idetartozó szabályai to,·ábbra is maradjanak teljes mértékben érvényben. Az elöljáróság magáé\·á tette ezen
javaslatokat, melyeknek helyes voltát a jövő igazolta, tnÍ\'el a
papjai által bölcsen irányitott pesti zsidóság zöme immár önként
kereste vallásunknak a házasságkötésnél és születé nél elöirt
ősi szertartársait. 64
A pesti rabbiság intézkedései irányadók lettek az ország
többi rabbisága számára is. Az uj helyzetben kö,·etendö egységes eljárás megtanácskozására ugyanis 189; október 1;-én
és 1 6-án 7I hazai rabbi gyül t egybe Budapes ten. Az országos
rabbikonferencia, mely Bloch Mózes rabbiszemináriumi rektort diszelnökül, Kohn Sámuelt elnökül, Lőw lmmánuelt és
Klein Mórt (mh. 191.5. ~ alelnökill Yálasztotta, teljesen azono"itotta magát a pesti hitközség ha.tározataival, miáltal az uj
törvények következtében semmiféle za var sem állott be vallási intézményeinkben.
.
A fővárosban egybegyült rabbik érezték a gyakoribb közös tanácskozásoknak szükségességét :; ezért egy rabbiszövetség alakitását határozták el, melynek elökészitéséYel Kohn
Sámuel elnökletc alatt Klein Mór nagybecskereki, Löw Immánuel szegedi, Neumann Ede ~_ mh. 1918 ~ nagykanizsai, Perls
,irmin ( mh. 1914) pécsi és Steinherz Jakab (mh. 1921) székesfehérvári rabbikból álló bizottság külcletett ki. Közben a községkelilleti elnökök kongresszus egybehidsár tervezték. minek
folytán a bizottság elhalasztotta a rabbigyülés egybehiv~í.sát.
A kongresszus elmaradt s a rabbik erre m,egalakitották elóbb
64. Mi'lldezekröl és a következökről lásd az egykoru felekeLeti sajtót.
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a Dunántuli Rabbik Egyesületét, majd annak kibővítésével
1906-ban az Országos Rabbiegyesületet, mely Kohn Sámuelt
d1szelnökül választotta. Az egyesület munkálataiban azonban
az akkor már előrehaladt koru pesti főrabbi nem óhajtott részt
• ,·enni s átengedte a teret ifjabb paptársainak.
A recepció törvénybeiktatását követő évben, r 896-ban fényes keretek közt ünnepelte meg a magyar nemzet s vele
együtt a magyar zsidóság is a millenniamot, a honfoglalás eze r
éves fordulóját. A millenniumi kiállítás történelmi föcsoport
bizottsága, melynek Vaszary Kolozs hercegprímás volt tiszteletbeli elnöke, Kohn Sámuelt az oktatás és tudománytörténeti
csoportbizottság tagjává választotta. Ezen minöségében irányitotta a kiállitásnak a zsidó egy házi életet szemléltetö csoportja rendezését. Ugyancsak tagul hivta öt meg I 8 gg-ben a
Fraknói \'ilmos püspök elnöklete! alatt sze rvczett »Uránia « magyar tudományos szinházegylet müvelödéstörténetének szakosztálya. A »Magyar Vöröskereszt Egylet« igazgatóságának
felkérésé re I8g8-ban részt vállalt az egyletnek háboru esetén
mi.iködö tudositó irodája munkálataiban.
A milleniumi évben a községkerületi elnökök elhatározták
a recepció emlékére egy közalap megalkotását. A Schweiger
Márton elnöklete és Mezey Ferenc ( mh. I927 ) jegyzösége mellett müködö bizottság, melynek munkálataiban Kohn Sámuel
is élénk részt vett, megállapította, hogy az alap rendeltetése
lesz szegény hitközségek támogatása, ösztöndíjak adományozása és közmüvelödési intézmények létesítése.
Ez időben egy reform hitközség gyenge kísérlete is felütötte fejét a pesti hitközség kebelében. Ezen kisérlet össze
sem hasonlitható az I 848. évi reformhitközség szárnypróbálgatásával, mellyel bár téves, de minden esetre tiszteletre méltó
ideálizmusból kisérieteztek annak idején. Most az egyházpolitikai törvények közt foglalt és a vallás szabad gyakorlatáról
szóló törvény örve alatt néhány izgága hitközségi tag, főleg
mészárosok, kik a rabbiság kásrusz-felügyeletét tul szigorunak
tartották, nem épen vallási buzgalomtól, hanem inkább üzleti
céloktól vezérehetve »Szabad Izráel« eimen egy reformált zsidó
hitközséget akartak alapítani. A zsidó vallási törvényeket sértő
felekezeti kontárkodók ellen Kohn Sámuel a pesti rabbiság
nevében erélyesen tiltakozott, mire a kultuszminiszter I 897
november I 6-án kiadott rendeletével betiltotta az »uj vallás«
megalakitását.
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VI. Irodalmi munkásság.
N agy hitközs~g pa~ját a napnak rninden órájában szalgálatba hivja a h1vek t?mege, gyakorta országos, olykor az
ország határain is tul teqedő felekezeti ügyek gondozása. ragy
hitközség papj a cs_ak. a pihenés óráiban tanulhat, csak az
éjszakai nyugalom 1de] én munkálkodhat zavartalanul a tudomány mezej én. Kohn Sámuel, ki talán minden nagyvárosi pap
közül is a legelfoglaltabb volt, sulyos hivatali teendőinek elvégzése után a tudomány buvárlásában talált lelki gyönyörüséget és teremtet~ soha el nem muló értékü alkotásokat. A nagy
pap nagy tudós lS volt.
Emlitettük, hogy korán nyilatkozott meg írói hajlama és
már kis diák korában . megtelik kéziratos könyve a legkülönbözőbb tárgy u irásaival: ir verseket. elbeszéléseket, elmélkedéseket, utleirásokat. Huszadik é,·ében járt, midőn dolgozata ~lő
ször jelent meg nyomtatásban. Még I 8 sg-ben elkészítette Jeremiás Siralmainak németnyelvü teljes müforditását s ennek egy
részét adta közre r86o-ban a Löw-féle Ben-Chananjában »Probe
eine r me tr. Uebersetzang der Klagelieder« cimen.65 Ugyanazon évben megjelenik a Meisel-féle Carmeiben »Der Kleine
Moses « cimü négy folytatásból álló elbeszélése, egy még I 8 sSban irt verses legendája »Die fericha Rose« eimen, mig r86rben megjelent ugyanott »Modim « cimü verse.
Huszonkét éves theológus volt, midőn azon kitüntetés érte,
hogy »Der Prophet Elia in der Legende« cimü, r 8 59-ben megkezdett tanulmányát Frankel érettnek tartotta arra, hogy
Monatschriftjében I 863-ban kinyomassa. Ebben összeállit ja az
Illés prófétáról szóló zsidó, keresztény és mohamedán hitregéket ~s kimutatja ezeknek egymással való összefüggését. A közel
két 1vre terjedő munkával, melyet Frankel kisérő szavakkal
vezet be, a tudósok sorába lép a fiatal szerző.
Ezt követőleg három uttörő munkát irt a szamaritán nyelvészet terén. >> De Pentateacho Samaritano eiusque cum versionibu~ antiquis nexu« eimen Lipcsében I86s-ben latin nyelven
megJelent doktmi disszertációjában összehasonlítja a szamaritánus sze!1tirást az eredeti héber szÖ\'eggel és kimutatja, hogy
a sz::mar~tán szöveg a Szentirásnak régi görög, szit és kaldeus
fordltásaua támaszkodik. »Samaritanische Studien« ( Breslau,
r868 ) és » ?u~ Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner« _( Le1pz1g, I876 ) cimü müvei a szamaritán nyelvnek
65
A bibliográfiai összeállitás t lásd, Weisz: Kohn Sámuel írásai.
M. Z-s. Szemle 1920. évf. 5· l. Lásd még Oroszmann cikkét u. o. 1 •
L és /(álmán Ödön cikkét u. o. 1927. évf. 283 s köv. l.
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nyelnanát, a többi ~émi nyeh·vel Yaló összefuggését
a ~zamarid.nok irodalmát és Yalláú hitelveit tárgyalják. Előbbi
mü ..-e Frank cl folyóiratában. ut(Jbbi a »Deut5ch-:\Iorgenlandisehe
Gesellschaftc< kiad\·ányakép jelent meg két. eddig ismeretlen
szamaritán ~zö,·eggel. · Kohn Sámuel e három nagybeesü n:ü;re
ré ,·én el ·örangu szaktekintélynek \'olt elismerve a szamantan
irodalom tudományában.
.
., . .
:\lik özben több irodalmi i~me rte t ése és predtkáClOJ a J C~ent
meg. hiva taltársával Kayserl.inggel együtt 1 8~ 1 - ~en » Un gansc~
J üdisch e \V ochensclzrift« ctmen szaklapot mdtt . A lap_ eg)
évig állott fenn és K<:>lm.. hé tr ől -_hé t.r e i: ja benne n~p ~ zeru tudományos és felekezeti kozérdek.u cikket~, melyek koz~l t a rt:;lmánál és terjedelménél fogva ktemelked~ a s ulch::m;a.ruchrol,
a zsidó házasságfelbontás ról , az 187 r . é Vl, tul radtkalls augsburgi zsinatról irt cikkso rozata.
Koh n Sámuel 1866-ban b evitte a pesti templon:ba az _eleyen ma o-ya r szót ké t év mulva má r nyomtatássan ts megJelenik ma gya r b eszéde, 66 187 j-ben pe~ig » Zsi:z~gógai szón okla~ok«
eimen egész pré dikációs köte te lat napVllagot . A talmudi ~s
midrás irodalomb ól vett idézetek_ célszerü alkalmaz~s~ ,a~Ja
meg a zsid ó egyh ázi szónokl_a tok Jellegét. KC?hn a predik~ct.?s
könyvében, mely 12 ünnepl és I 2 alkalr:m b esze~ et kozol,
megőrzi ezen tradicionális jelleg~,t . Be;zédetben ~all<;sg'?gs érzés,
,;Jágos gondolatmenet és áttetsz~ ny~ vezet ,vonu ve ~ · ,
Főmunkaerejét a magyar zstdósag tortenetc megnásanak
szenteli. Komolyan számbavehető el~,mun_~álat.o~ nem áll~ttak
rendelkezésére. Zsidó tudósok részé rol Low l.tpotna_k 184,-ben
megjelent »Schiksale und Bestrebungen der Ju?en_ m_ U,ngar~,«
cimü és Zipser Mayernek a b~dai és ro~onc1 httkozsegekr.ol
1 8 4 6- 7 ., illetőleg 1864- 5-ben ut tan~lt;Ianya, kereszté~y tortérrészek részéről Hajnik Imre »A zstdo~ Magya;ors.zagon a
vegyes házakbóli királyok alatt«, ( 1866) es Helmar Agost »A
magyar zsidótörvények az Árpadkorszak ban.« ( 1,879 ) tanulsok tdőt es fáradozást
á nya )"'0 hetett tekintetbe. Ennek folytán
m
'l ' kb an, k..onyv t'rak
· 1
igénylő kutatásokat kellett végezme eve,ta:a
a .~
ban mindenütt böngészve, hol csak nem1 adatot remélt ta
lálni munkája számára.
.
..
Kutatásai közben a Magyar N en:zet~ Muze~~ban I 2 tobb~
kevésbbé értékes, részben igen régt h~ber ~e~tratra , bukka,n,
melyeket »A magyar nemzeti muzeum, konyvtaranak heber keziratai« eimen ismertet a ,> Magyar Konyvszemle« 1877. évf·)lyamában, majd a >> Magazin für die Wissenschaft des Jude;nrhums «66 Kohn: Hogyan fogadjuk és hogyan hálá:juk meg az egyenjogU·
sitá>t. Pest, 1868.
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ban is közzé teszi »Die hebrö.is clzen H andschriften des ungarischen Nationalmus eams in Budapest eimen. ?llind a 1 :::
kéziratnak ismerteti szerzöjét. leírja a kéziratot s azok érdekesebb részeit fordításban bemutatja. Ezen ismertetésnek és
késöbb más dolgozatának kétnyeh-ü közreadásá,-al kettö- cél
lebegett szeme előtt, egyrészt a magyar tudós köz,·élemény elé
vinni a zsidó t~domány~, másrészt pedig a külföld figyeimét
felkelteni a h azat szellerru életre.
U g yancsak a Nemzeti ~Iuzeu mb an feltalált kéziratok, valamint a bécsi és müncheni kéziratok ala pján írj a meg 18;-8-ban
a talmudistának élesel méjé,·el és az irodalombm-árnak hangyaszorgalmával >>M ordechai ben Hillel« eimen a XIII-ik -zázad beli talmudi gyüjtömunka sze nőjének életét és irodalmi munkálkodását. Különös balso rs érte ugy :Y1o rdeehait, ki martyr·
halált halt, mint a vallási élet szabvá nyait összeállító mü,·ét,
mely megrongálva származott az utódokra. Kohn Sá muel a
gyéren fol yó forrásokból némikép rek onstruálja a tudós martyr
életét és irodalmi munkálkodásá t. Legbehatóbban :\Iordechai
főmüvével, talmudi döntvénytá rával (»Széfer ~Iordechai«, foglalkozik, a kéziratok alapján helyreállítja annak helyes szöwgét
és a Mordeehai által felhasznált több mint 300 halaehistára
vonatkozó életrajzi és irodalmi összeállítást sorakoztat fel.
A magyar zsidóság történetének adatgyüjtése kö zb~n azt
észlelte, hogy a régi zsidó krónikák és vallási k érdésekben
hozott döntvények közvetve, sokszor csak mellesleg is többkevesebb adatot nyujtanak azon népek történetére. melyekkel
a zsidók érintkezésben voltak, igy a magyarok történetére vonatkozó adatokat is tartalmaznak. »H éber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez« cimü mü,·ében. melyet a >>Történelmi Tár« I879- 1881 . évfolyamaiban közölt. 32 ily adatot
tesz közzé, be,·ezetésekkel és észrevételekkel ellátva, zó~erint
magyar fordításban s igy nem zsidó tudós körök.nek is megközelíthetővé tett általuk addig hozzáfé rhetetlen történelmi kut·
forrásokat. A közölt adatok főleg a magyarok származására, az
ország földrajzi elhelyezkedésére, a magyar-török háborura
vonatkoQznak. Közben >
>Vestigia Judaeorum « eimen irodalmi
harcot. folytat Vámbéry .S..rminnal arról a kérdésről. hogy
mennytben mutatkoznak a zsidóság nyomai a magyarak östörté netéb~n. Hosszabb-rö,·idebb cikke jelenik meg a >> ~lonatschrift,, ,
a >> Zstdó Évkönyv«, a »Nemzet«, a »Pester Lloyd,<. a »Pesti
N,a~ló«, a >>Történelmi Tár«, a >>:\Iagyar Nyeln)r«. a >>Századoh,
kesobb a >> M. Zs. Szemle<c és az »Imit Évkönyv« erryes évfolyamaiban.
e.
Szem elöl nem tévesztve kitüzött föfeladatát, a klasszikus
történetírás minden eszközének felhasználásával szi.inet nélkül
4
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dolgozik a nú.gyar zsidók történetét tárgyaló nagy munkáján
Fáradha:at~anu,l _kutatja_ ~ források,at, a lelt adatokat lelkiisme:
retese~ ~tnzs~alJa. a kntika éles ~cnyébe helyezi, az értéktelent
clmelloZl, ~ ertékese t felh.asználJa s a .szétfolyó anyago t szerenc,.,éscn szllárd formába ontw>, Jelenten mea 1884-ben főmüve
első kötetét »A zsidók története .11agyarors;ágon, a lecrrégibb
időf~től a mohácsi vészig,< eimen.
"'
.. . P:- z-id~k történe,téneJz megi:ásánál nem könnyü dolog megonzm a szukséges targyilagossagot. »Események és viszonyok,
a szemlélő álláspontjához képest, más-más szinben tünnek feL
Ahol a felekezetiség sérelemre utal, ott a hazafiság helyes intézkedést, a körülményekkel igazolható jogos eljárást lát; ..
mert máskép itél a felekezeti érzület, máskép a nemzeti tudat,
meg máskép az elfogulatlan tárgyilagosság.« Igy vezeti be
Kohn történelmi müvét, melyben csodás módon meg tudta
őrizni a történetirá köteles részrehajlatlanságát és szigoru tárgyilagosságát. A hazai zsidóságnak a mohácsi vészig terjedő
történetét négy korszakra osztja: I. A legrégibb időktől a honfoglalásig 89o. körül. 2. A honfoglalástól az 1092-ki szabolcsi
zsinatig, mely legelőször csorbította a zsidók jogait. 3- A szabolcsi zsinattól a zsidóknak Nagy Lajos alatt 1360-ban történt
számüzetéséig. 4· A számüzetéstől I sz 6-ig, a mohácsi vészig.
~Iegirja a zsidóknak e négy korszakra terjedő külső történetét
és kimutatja. hogy az ezeré,·es ~\!Iagyarország területén már a
honfoglalás előtti időkben is éltek zsidók és hogy a honfoglaló
magyawk közt zsidók is voltak.6 7 Az Árpádházi királyok alatt
keresztények és zsidók között barátságos viszony állott fenn
s csak a külföldi uralkodók hozták be a Magyarországon
eladdig idegen türelmetlenségeL A külső történettel párhuzamosan bemutatja a hazai zsidók társadalmi. vallási és szellemi
életének fejlödését.
Hogy szigoru tudományos szinvonalu könyvét szélesebb
körökben is el tudják olvasni, az események elbesz.élése során
tartózkodik hosszadalmasabb bizonyítgatásoktól és csupán az
általa megállapitott tényeket vonultatja fel. Hogy azonban a
tudósoknak és szakembereknek módjukban álljon minden állitását ellenőrizni és felülbirálni, az általa használt kutfők értelmezését részint szöveg alatti jegyzetekben, részint a könyv
végén közölt hosszabb függelékben indokolja meg. E függelékek mindegyike egy-egy önálló tudományos ~rtekezés. Ugyancsak történelmi következtetéseinek ellenőrizhetése céljából
könyve Yégén 68 addig még ki nem adott okiratot tett közzé.

Otöclfél évtized mulott. el Kohn Sámuel történelmi köny\ ének megjelenése .?t<:t és tm?-cl e mai napig is páratlan munka
maradt, melyet kulonféle kivonatban ismertettek, ké:.őbb merrjelent munkákban felhasználtak, de helyébe ujabbat állita~i
nem tudtak. A Ko~n-féle magyar zsidók története ép oly állandó
értékü marad, mmt nagy tanitójának, Griitznek »Geschichte
der Juden«-ja. Kohn ugy tervezte, hogy egy második kötetben
meg fogja írni, ugyancsa~ négy fejezetre osztva, a magyar
zsidók t<;>~ténetét ~ m?hác~1 vésztől napjainkig. Rengeteg anragot gyuJtOtt a m~sod1k kotet számára, azokat szakszerüen rendezte,. részben fel IS dolgozta és egyes fejezetei készen állanak a
nyomda számára.
A zsi~ó iro~alon~.nak .magyar nyelven való terjesztésérc
Eaeher Vtlmos es Banóczt József által 1884-ben meginditott
»Magyar Zsidó Szemlének« kezdetétől fogva munkatársa YOlt
ő írta számára az első tudományos cikket »A honfoglaló ma~
gyarok és a zsidók« eimen, a hazai zsidóság történetére ,-onatkozó több olzir~t~t jelentet,ett meg ~enne. !tt jelent meg utolsó
két, utóbb onállo tanulmanyk~nt 1s megJelent müve, melyek
méltóan sorakoznak történelmi főmunkája mellé. Közülük az
első 1889-ben jelent meg »A szombatosok, Történetük, doumatikáiuk és irodalmak. Különös tekintettel Péchi Simon"' fő
kancellár életére és munkáira« eimen. A szombatosok keresztény szekta, mely a reformáció hatása alatt a XVI-ik században
keletkezett. E~délyben, B~thlen Gábor fejedelem főkancellárjá
nak, P~ch1. S~onnak hitbuzgalma folytán felvirágzott, majd
hosszu üldoztet~sek nyomása alatt aláhanyatlott, hiveinek száma
egyre apadt, m1g végre a Bözödujfaluban lakó utolsó szombatosok közvetlenül az emancipáció után, 1 868-ban nyiltan a zsidó
vallásra tértek. !'- szekta háromszázados külső történetével kapcsolato~an meg1sn~erjük belső történetét, dogmáit, vallási és
szellemi, ~letét. és 1rodalmát. A különféle könyvtárak és levéltára.k ~ezua~rub~l napfényr~ kerül a magyar irodalomnak eg)
~ddig JaV<l;r~sz~ Ismeretle~ aga, melyet hitcikkek, káték, héber
uná~ f;o~~ltasa1 és eredeti magyar imák, theológiai iratok és
p_redikaCiok alkotnak. A hazai egyháztörténelem és a magyar
I~o~alümtorténelem e nagyfontosságu, stiláris tekintetben is
tokeletes . muvét Kohn Sámuel az érdeklődő külföldi tudósok
számára .ls h.oz~áférhetŐ\'é akarta tenni. Ezért 1894-ben német
delve?- IS koz~e tette »Die Sabbatharier in Sicbenbürgen ihrc
es chtc~te, Ll~eratur und J?ogmatik« eimen, mint aclalékot az
utosó harom evszázad vallas és 1..-ulturtörténetéhez.ss

1

. .':s"

68 A . 'd'

:\{ás történészek részben más tudományos eredményre intnak e
kérdésekben. Lásd Büchln: i. m. 1 3 l.
67
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o hit.re tért. stOmbatu~ok 187+ óta a Kohn által gyújtött
pémekböl Üz<"tték hitoktatÓj \Ikat. Egy r ')03 január 1 s·ki lt>vPlükben igy
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Kohn Sámuel

A ~1. Zs. Szemiében jelent meg 1899-ben másik, egyben
utobó nagyobb történelmi müYc »Kolin Schwerin Götz bajai és
bácsmegyei főrabbi. P.lct és lwrrajz. 1760 1852.« eimen. Kohn
irodalmi emléket állit ebben atyai nagyatyjának, az egyk•or
nagyhi1ii bácskai gáonnak. A dolgozat u~yan első ~orban a
hálás unoka keo·yeletétől ,-an áthatva, de mmt az UJkon magyar
zsidóság történ~tének egy részlet kidolgozása, mindcn időkben
értékes olvasmány marad.
Az 1893-1900. évben megjelent Pallas Nagy Lexilwn számára megírja az összes bibl~~i korszak utáni zs~dó iro~almi és
történeti cikkeket· >>Samaredtkon und Septuagmta« Cimu dolgozatában 1894-b~n ismét ,·iss~atér ifjukori kuta.tásainak ~un
kaköréhez ; egy-egy dolgozata Jelemk. me~ az Im1~ é~~konyvoc;1,
a ~1. Zsidó Szemlében, egy-egy predikácwJát tesZl kozzé. Autan
már csak nagy történeti munkájána~ ~násodik kötetén dolgozott
szüntelenül, szinte élete utolsó napJáig s csak a halál gátolta
meg annak befejezésében.

(sz. 1868. ), I907-ben,A~ler Illés (sz. 1868 .. mh. 192~.) rabbik
megválasztásával egesz~lt ~t. ~ohn Sámuel őszinte ~zerettel
fogadta fiat~abb papt~rsalt, ~lk tisztelet~e: haj?ltak meg a
tapasz~alt, bol;s ag% fopap elott. A rabbtsag mmden hétnek
szerdá]án az o elnoklete alatt reneles u lés t tartott; az abban
uralkodó előkelő hangulat, az ott elhangzott bölcs eszmecserék
valóságos magas k~riává avatták a pesti papi tanácskozást.
Tanácskozás után sZlvesen elbeszélgetett paptársaival s visszapillantva ho ss~ u, ~öztevékenységére, elmondotta élete egy-egy
érdekesebb eptzo?Ját, v~gy Jellemezte nehány találó kifejezéssel
a közéletnek egy1k-más1k egykori szereplőjét. A méltóságának
tetőpontján ~lló főpap atyéli _szeretet~el. volt azon kezdőpapok
iránt is, kik hosszabb-ronelebb 1de1g segédlelkészkedtek
mellette.69
E.lmondhatjuk, hogy _r8~6-tól 1920-ig, tehát S-t éven át
Kohn Sámuel vol~ ,a P.estt. hitközség egyetlen szilárd pontja,
aki mellett egyház1 es v1láp vezetők nemzedéke jött és ment el.
Papi müködése alatt egymásután Lányi Jakab mh. r 879. ,
Neuwelt A.rmin ( mh. r888. ', Wahrmann Mór mh. r892. ),
Kohner Zsigmond ( mh. 1908. ;, W einmann Fülöp :mh. 191 1. ))
Adler Laj,os ( mh. 1927. ) és Székely Ferenc ült a hitközsé()"
elnöki székében. Soha semmiféle esemény meg nem zavarta ~
közte és a mindenkori világi \'ezetők közt fenálló jó viszomt.
Mindenkor lojálisan meghajolt a világi vezetőket megillétő
jogok előtt és épen ezért soha senki sem csorbította az ő papi
jogait. N em utolsó sorban az ő érdeme. hogy soha egyenetlens~_g __ nem tá.madt a pesti hitközség egyházi és világi vezetői
kozott és m1 sem dulta fel a hitközség belső békéjét. A hatalmas. dohányutcai templom fényes istentiszteleteinek ő volt szellemi irányitója, kinek papi akarata előtt tisztelettel hajoltak
meg_.Frie~mann Mór ( mh. 1891. és Lazaras Adolf (mh. 1925. ),
a muvész1 képességli ünnepelt fökántorok.
, ~Vf.egszám.lálhatatlan volt tisztelőinek tábora, ele épen papi
meltos~?ánál fogva kerülte a barátkozásokat. Brill rabbi. a
na~ bolcs,. Polták Henrik az ujkori zsidóság e fáradhatatlan
baJ~~ka,_ fltrs~hler Ignác az első zsidó főrend. Goldziher Ignác
a v!lagluru onentá~ista, D~utsch Henrik preparandiai igazgató,
B_loc~ Mózes szemmánum1 rektor, Kaufmann Dávid szeminá::1~1111 professzor tartoztak azok közé, kikkel meghitt baráti
er~~tkezésben_ állott. Levelezési érintkezésben Yolt Momrnsen,
N old eke, Deldzsch, Strack, Kaufzsch ki.ilföldi tudó::>okkal, C as-

•
VII. Magánélete. Uto1só évek.
A templom szószékén, a tudomány és irodalom mühelyében, a lelkészi hivatal szobájában és mind~n magyar ~sidó ügy
szolO"álatában
fáradhatatlanul munkálkodo papnak élete nyi0
tott köny,· volt hi veinek nagy tömege előtt. Mint 2 5 éves ifju
került az ország legelső hitközségének papi méltóságába és
egyenes jelleme, valamint szerenesés külső körülmények folytán
minden zökkenés nélkül sorakoztak egymás mellé a szakadatlan
munkában töltött hosszu évtizedek, melyeknek növekedésével
növekedett Kohn Sámuel hiveinek és tisztelőinek száma is.
Valamerre csak megjelent a késő aggkoráig meg nem görnyedt,
délceg termetü. ifjabb korában férfias szépségü, később tiszteletet parancsoló fehér hajfürtü, őszszakálln pap, mindenütt
áhitatos hangulatot keltett má.r puszta megjelenésével.
Paptársaival testvéri egyetértésben munkálkoclott és nem
utolsó sorban az ő nagy tapintatosságának érdeme, hogy nem
csak a hitközségben. hanem széles e hazában fogaiommá vált a
Kohn, Kayserling, Brill és Polták rabbikból álló rabbikolliégíum évtizedes összhangos és épen ezért áldásos együttmüködése. E harmonikus együttmüködés nem változott meg akkor
sem, rnidőn kidőlt paptársai helyébe ifjabb munkatársak léptek.
A pesti rabbiság 1900-ban Feldmann Mózes (sz. 1859·, mh.
1927.), 1905-ben Fischer Gyula (sz. 186r.) és Hevesi Simon
hálálkodnak: »Szegény hitközségünk iránt tanusitott kegyességét megköszönni képtelenek vagyunk.« 1904 6t<~. az l:~~r. Közalap fizette a hitoktatót.

,
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1"3

190 _.1 ". Blau Lajos !887, Welszburg Gyula (sz. 1866, mh. 1919) 1892-töl
(s ~
<m)ellette egy1de1g Fényes Már) 1905 nyarán ideiglenesen Weisz Miksa
72(; 1906-ban Ríchtmann Mózes (szül. 1880.) és 1906. óta Groszmann
d
mon
szül. 1880;.
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se!, Phi!ippson, Geiger, Per/es, Zunz, Löw, Hochmuth és még
más zsidó theológusokkaL Lelkiismeretesen végezte sokoldalu
hivatását és ez teljesen kiclégitette egyébként szigoru mértékkel
mérő öntudatát. Boldognak érezte magát köny,·társzobájában,
melv egyike volt a leaértékesebb magánkönyvtáraknak I-Iiclegen' hagyta őt a :\I~gyar Tudomá~yos ~k~~émi~ eljárása,
midőn r 889-ben Szász !(áro!y re formatus puspok aJanlata ellenére sem Yálasztotta őt tagjai sorába.
.
A népszerüség keresésétől_ tá,·ol állott, a-?nak ha]há~zásához
hajlamossága sem volt: . mé_g1s egym~s uta~1 halmoztak e~ a
szeretet és megbecsülés Jele1ve~ és nundenb !1ód~.latt~ h~Jolt
merr nem e rőltet ett. hanem len yéhez tartozo elokelo, szmte
főu~i modora előtt. mely igaz főpappá avatt~ ?t. Nem volt a
nagy hitközség. terület_é,n, oly zs,id?. feleke,zett Jellegu tud_ományos társadalnu ,-agy ]Otekon ysagt mtézmeny, mely nem Sletett
,-óln~ őt disztagjai közé választa ni. A fővár<?snak r 872-ben
történt egyesitése óta a tön·ényhatóságnak t~gJa volt,_ de felekezetét nem érintő közügyekbe való avatkozastól tapi~tatosan
tartózkodott. Annál nyomatékosabban eme~t s~ót a zsidóságot
érintő ürry érdekében; igy pl 188o-ban egyil_c folszól~~sána~ az
lett ered~11énye, hogy a fővámsi iskolák zsidó tanuim a zsidó
ünnepeken iskolai szünetet kaptak. 70
..
Huszonötéves papi jubileumát mel~g ,szeretettel :-rnnepelt_e
meg a hitközség. s ne:~é re nagyobb alapltvan~t .tet_t, mmt rab~l
szemináriumi ösztöndiJat,n az Orsz. Izr. TamtoegY:esulet pedig
hálája jeléül kőnyomatu arcképét 200 példányban kmyomatta és
tisztelői közt szétosztotta. :\1inden más ünnepeltetést, melyre
54 évi papsága idején ~ő;en lett volna alka}ma, a leghatá~ozot
tabban elhárított magatoL Akarata elle~ere kapt~ ,meg legfelsőbb helyről a királyi, majd az udvan tanácsosi es ezzel a
»méltóságos« cimet.
. .
,.
Kohn Sámuel a zsidóság érclekében kifeJtett r~m;kaJa
mellett családja meghitt k~ré~e;t ,talált~ meg boldogsagat. A
szü1ők iránti tiszteletet senki nalanál to}{eleteseb~.~n ner;; gyakorolta. Házába vette agg szüleit. halaluk napJaig baségesen
ellátta, rajongó szeretettel vette őket ki;)rül _s ~mellett fenne ~
hirdette, hogy ő lakik szüleinél, nem pe~_1g ,sz~lel }~~n?-~ nála. 7 Anyja elhalálozásakor, _r884-be~ a. ~lt~oz~ep ~lolJarosag részvétirata találóan mondJa: »anYJa uant1 hm koteless~gek g~a:
korlásában is a legnemesebb erény tündöklő példáJát nyu]ta
Főtisztelendőséged a híveknek«.
70 Ung. Isr. r88o. évf. 403 l.
71 Pesti Hitk. levéltára It.
72

Izr. Tantigyi Értesitö

192.

1902.

évf. 65 l.

Kohn Sámuel

A pesti főpapnak minden tekintetben méltó hitvestársa volt
Löwbeer !(atalin ( szül. I849., házasság 1867., mh. 1921.), egy
előkelő brünni csalá<;Jnak angyali jóságu, nagymüveltségü és
finomlelkü leánya, hnek révén Platzek B. brünni főrabbival
sógorsági viszonyba jutott. Több mint ötévtizecles, ideálisan
harmonikus házasságuk zavartalan boldogságát fokozta egyetlen fiuk, Kovács Gézr:, a Hitelbank igazgatója és két leányUk,
Lánczi Géza fővárosi orvos neje és Halász Frigyes fővárosi
ügyvéd neje gyern:-eki r~gaszkodása és társadalmi emelkedése.
Az 1905-ben kleg~szltett pesti rabbiság élére az előljáróság
főrabbinak nevezte kl az akl<:or már négy évtizede munkálkocló papot s ezzel betöltésre került a .Meiselnek r867 -ben
bekövetkezett halála óta 38 éven át betöltetlenül maradt pesti
főrabbi méltóság. Egy további évtizeden át munkabirásnak
telj ességével vállvetve dolgozott ifjabb paptársaivaL Az aggság koronájával díszített főpap bölcs irányitója volt ezen általa
megélt második papi generációnak, mely tagjainak egyéni értékessége folytán méltán vált világhirüvé.
A világháboru kitörése és ennek elfajulása nagy lelki
fájdalmat okozott a jámbor papnak. Gyakran hangzott el ajkáról a feletti bánkadó szava, miért nincs a vallás papjainak,
különösen pedig az uralkodó egyházak nagy méltóságainak
annyi hatalmuk, hogy győzelemre tudnák vinni minden vallás
közös szent célját, a békét. Testi elgyengülés is erőt vett az
életében oly sokat dolgozott férfiun, olyannyira, hogy fokozatosan visszav<Onult a nyilvános müködéstől. Amikor ötven évi
lelkészkedés után látta, hogy feladatának nem képes már teljes
mértékben eleget tenni, hitközsége elöljáróságától nyugdíjaztatását kérte. Az előljáróság azonban nem óhajtotta a hitközséget megfosztani a bölcs aggastyán papi vezetésétől s ezért a
templomi funkciók végzése alól őt felmentette és arra kérte.
hogy korlátozza munkáját a rabbikollégium további vezetésére.
Az érde~1es főpap meghajolt az előljáróság óhaja előtt és a
nagy nyilvánosság elől való cseneles visszavonulásában is pontosan vezette tovább a pesti rabbiságot, nap-nap után felkeresve
a mag:ánlakásával kapcsolatos lelkészi hivatalt.
.. y1atalabb éveiben nyári szabaelságát hazai, vagy külföldi
furdahelyeken töltötte honnan felujult erővel tért vissza mun~~j~hoz. Egyetlen eg~szer volt komoly beteg, 1886. tavaszán
tudogyulladás támadta meg, melyből azonban többheti betegség után. szerencsésen felgyógyult. Később a nyári hónapokat
sv~bhegyi ny~ralójában töltötte. A kommunizmus rémesztendeJe ..ett~l a pihenőtől is megfosztotta az agg főpapot, ki wkszó
nélkul Vls~lte az áldatlan állapotok sulyát. De szervezete megérezte a pthenés hiányát és a következő télen tuinel rövidebbre
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szabta a rabbihiYatalba tett napi látogatását. Egy ily lá togatás
után, I920. február 27-én, péntek délelőtt. miután e sor.ok
irójá,-al egy ideig elbeszélgetett.* jóizüen sziva szivarját, visszaYonu lt m.agánlakásába, ott hirtelen rosszul lett, ágynak d őlt s
nehány napi betegség után felesége, gyermekei és unok ái k a rjai k öz t I 920. március I I -én
5660. ádá r 2 I -én
csendesen
~szenderült. ,;\ lásnap nagy részvét mellett temették a rákosk ereszturi teme t őb en. Ptolsó ki,-ánságáh oz képes t hitközsége és
család ja k erült minden gyászpompát , ko porsóján ál cs upá n paptársa Fischer Gyula bu csuz.tatta a nagy papot, mig frissen
hantolt sir jánál az egész ra bbites tület »k ádis« imát mondott.
Ott nyu gszik az »uj« temet ő b e n a »régi« pes ti rabbikkal
egy sorban K ohn Sámuel, a pesti hitközségnek legh osszabb
ideig müködött és soh a el nem h omályosuló érdemek et szerzett
főp apj a, kinek emléke legyen áldva.
Dr. Oroszmann Zsigmond.
Budape st .

Lamdon Szinaj.
5588-5688.
nJiszgaddal vejiszkaddas sméh rabbó . . . "

Nem tudom, hogy miért tartottam dédapám elhalálozási évének 1827-et. Különös az emberi elme, megrögződik benne egy
évszám és szuggesztiv hatásu. Készültem is az 1927. évre, amikor szülövárosom, Liptószentmiklós derék jegyzöje, Pollák Simon
tanitó, beküldte nekem a sirkőfeliratot:
p"~~ M"~pnw rn3':l'!V 'N c1~:l 'i:lp)1 rn3':l'!V :l'il' y,

~,,.";, :l'i :"i

c~:l'i:l :"i'i11'1 r~:l.,:"i1 :"iN'i~:l1 :"i'i11i:l J~~1~:"i
, , , :"i'!V~1'!V~ C1N~ N~'!Vj ~":l:t 0 M ~ ~ M":l "~" 0 Y',,~
5588. (1928.) erev sevuószkor halt meg és a szinaji kinyilatkoztatás
első napján temették már az uj temetőbe, a fal mellé, hogy ne
tapossák elhunyt ösöknek és nagyjuknak sirját a kegyeletes látogatók, rokonok és leszármazottak, hittestvérek és válságos időkben
imádkozók.
Hogy mikor került a család L~ptó~ze~t~iklósra és honnét,
azt már nagyanyám sem tudta; rabbt SzmaJ fta, nagyapám r. Bér
Mikulas (Nicolau) még 1861. halt meg, amikor én még életben

*

Aldom jó sorsomat, hogy 20 éven át a nagy rabbi lábainál ülhettem, 5 évig mint hallgatója és tanít ványa a rabbi szemináriumban, I 5 évig
mint segédlelkésze a pesti rabbiság ban, kit bizalmára méltatott. Két évtize·
den át éreztette velem . atyai jóinduiatának bőségét. Legyene k ez igénytelen
sorok dicső emléke iránt értett ör0k hálámnak szercny jelei.
O. Zs.
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nem voltam, nincs meg tehát
L
nL-L- a
.
láncolata.
a :l?:lpn 7 "0 ""
hagyomany
C~aládi _hagyomány azonban, hogy majdnem kétszáz éve van
a c~alad Mtklóso~, de ~em morva származásu, mint pl. a
Well!sch, Rmg, aktk Helhscha~ból, Ull!11ann a bajor Fürthböl,
~ansbe:ger Romsberg: (Csehorszagból) szarmaznak, hanem Krakkó'?d ékéről '!agy. K_
rakk?.ból való. Ezt ig~zol_ni láts~ik, hogy r. Szinaj
ft ~ ",Wolf ?d~költözott és. annak egy tk fta a becsi reichsrati képvtselp, rabbt ~~m~n _ Schretber kisérője volt. R. Szinaj atyja r.
Menachem _mar ktvaló l_ehetet~ és nagyatyja is, hiszen rabbi Mose
Szófer, a htres pozsonyt rabbt r. Berről mint C'~t~l1p C,~t~ JJ:l s e
tek ivadékáról" szól.
" z n. .. R. Szinaj ~ár_ n~ve_~ talm~dkorifeus volt, amikor Miklós rend~tvul nag_y rabbtt~kmtelyu ~abbtja, a Semen Rókéách irói néven
tsmert Eitezer Mm_z, ~bauj-Szántóba költözött volt, mert a községe nem volt n~~~. eleg ~onzervativ. A XVIII. század vége felé és
a XIX. szákzadd. e.~.letn h?dttott. Mendelssohn Mózes és a biuristák
~ze 11 eme; e _vezo a1aJra talalt e szellem a Bacher, Diner, Welhs_ch, jannow!tz, Ullmann, Donát, Goldstein, Unger (különösen r.
J~m~el). csaladok révén és veszedelmes réseket ütött a miklósi
httközs~g ----:-. c•-,!:)101. O'Q:lM nNC,~ ,,V - hithűségébe a Il. józsefkorabeh felv!lagosodas.
_. !'-- Sem en ~óke~ch_ rabbiszékét nem töltötte be a hitközsé ·
d~JanJa lett rabbt SzmaJ ~amdon (Simandel *) 1828-ig. A talm~~
dt~musnak hatalmas empónuma volt "Mikelás"; élt ott sok jódea
sz.efe_r: U~ger, Haas, Banét, Kirz, Klein és mint ezek "mecea Dmer, Stem, Móse Léb Klein Bacher Goldstein Stre
l~asat
mger családok.
'
'
'
~ei~árb_an jártam és ott megfigyelt engem egy magasabbr~ng~ öhszt~tselő ; hozzám szegődött és akkor megkérdeztem ·
"á rzt~~ a ma t generáció, hogy Goethe, Schiller, Herder Wieland
~/~~a a~ tl~ek ?" Igenlő választ adott, és én elhiszem. Ugy vagyok
a zsidószu avaro~ommal, ~i~lós~a!;. ~é~ ..ma is büszke arra, hogy
és .d. h~~:,yomany kutatasat, hazt Jestvajat 1861-ig hogy a világi
zst 0 Ismeretek élő forrását, népiskoláját 1845 'óta támogatta,

1

* E nevet
. de sem o,
- sem a fia
. e nevet
nem viselték
_ ö II · jó z se f ko_ra. ban kap ta a cs~lad,
pecsétjén . B' N"volt reb Szme Lamdon, a ha re b Ber Mikulás, hivatalos
hallotta ho · leolau (L.. a .~agyar Zsidó Muzeumban). - Nagyanyám u
don l" ~ ~~i~e c~n~cnptiónál Jelentk~zett. "Wie heisst er?" - "Szine la~
nevet viselték az elsst Er,. e Man_dl ISt Er. Er so ll Sil:nandel heissen !" és e
volt kereskedő hunokák S1mon, !Sámuel, A~olf és Mónc. Ez. utóbbi Bécsben
Sámuel bátyjá~ ol f-g~~y tárgya volt a n!:ilmandel" szó; S1monyi lett ö és
Ho
a a 1a1 IS e nevet vették fel.
mazásáho~y n~gyanyám nem n~petymológia révén jutott-e a családi név szárgában elv ~al~. nem tudom, mmthogy termetéról adat nincsen. A szellem viláo · nem a termetet nézték, hanem a szavát !esték.

t
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fenntarthatta ; .büs~ke. arra, hogy a talmudizmus hirességei, a Semen
rókeach, rabb1 .SzmaJ Lamdon, reb Ber MikLJlás, reb Ber Banéth
reb Mendel K1rz, reb Bendet Haas, reb Aron Unger, reb Mei~
D.onat stb. ~tb: mellett 1845. óta müködtek Löwenstein Bernát,
Z1rndorf Hemnch, Kobak, Schauer, Schlesinger stb. tanítók nem
szólva .az epig?nok~?l, a dédunokákról, akik fennen lobogta'tják a
talmudtzmus faklyájat (r. Salomo Haas, r. I. Gerstl, r. Icig Singer
stb.) és áldoznak a modern tudományok oltárán (Singer, Stark
Hexner, Ulimann családok és az iskola neves tanítói kara). Va~
még történelmi áer a Vágmelletti Miklósban, nemcsak temetőjé
ben, templomában, iskolájában, hanem az egyes családokban is.
"Noblesse oblige", kötelez a nemesség, de nemcsak a születési
nemzetiségi, hanem a szellemi, a lelki is.
'

I.
Különös, hogy a régi zsidót veleszületett szerénység jellemezte. Nagy volt az ösök tisztelete ; a jichusz, a családi előkelőség,
arisztokrata jelleget adott a társadalmának ; mésallíance-tól óvakodtak; a pénzre utalt zsidó, mert hiszen 1848-ig más gazdaságot, mint pénzgazdaságot és kiskereskedelmet, meg néhány iparágat nem üzhetett, arra nézett, hogy leányának bóchert, talmudistát, szellemi miveltségü férjet keressen, fia részére még idegenböJ is, de jichusz-családból keresett hitvest, nem pedig érdek-, pénzházasságot.
S mégis kevés a jichusz tábla, a családfa intézménye, amilyen
a nemességnél divotl Liptószentmiklóson nevelkedtem és sohasem
hallottam, hogy dédapám atyja, reb Mendel hol van eltemetve; de
azt igen, hogy reb Moise Kohén, a hitközség állítólag első rabbija,
ott Dr. Mihalik megyei főorvos, kertjének egy elkerített temetkezési helyén fekszik. A "déde" reb Szinaj sirjánál imádkoztak 1873ban, amikor a kolera szedte áldozatait, de hogy a felesége merre
van eltemetve, azt mennye bold. nagyanyám, sohasem kutatta és
pláne atyjának, reb Menachem, sirjától emlitést nem tettek dédunokái mint pl. Sámuel nagybátyám.
Igy azt sem hallottam, milyen termetű volt; a Szimandel
névhez tapadó adoma "Mandl"-t csinál belőle, tehát kis termetű
férfit. Én meg fiai és lányai, nemkülönben unokái ter'?etéröl arra
következtetek, hogy magas, szikár alak Iehetett ; a str hossza is
támogatja a föltevésemet
Viselt dolgairól még a bész-hamidrasban sem meséltek már,
amikor én mint kisfiu figyeltem sevuosz éjszakán, mit mesélnek reb
Ber Mikolásról, akinek a sirköve a bész-hamidros ablaka felé integetett, mielött még Stern józsef megépitette a magas jégvermet
Nagyanya csak azt hangoztatta büszkén, hogy a "déde reb Szine"
a Chaszam Szóferrel, a pozsonyi nagy rabbival, rabbi Móseval,
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levelezett. (Vő. Szófer Chaszam Szófer 1. 119, 143, ll?, 134,
,
261
271, III. 17).
S ~rdekes, hogy egy ~éd~nokája az Un ger család k
1·d·
hagyomanya révén, az OSijeki főrabbi Dr Unga'r s·na • csa, a l
S
·
·
L
don
déd
k'·
·
·
Imon
ve
em
.
ra bb 1 ~maJ am
u~o a]aval, a következöket közölte.
'
Szme, reb Mendel fia, egy "jómó dipagré", vacátiós ~a on
p It
más gyerekekkel az udvaron haneurazott Lapda méa
·
· dkét végén leh egyezett
·
.
b1zonyara
"purga " (m m
fahen be nem vo
1 t
ki~ lapátt.al .egytk végén meg~oppintva, emelkedőben a la~Júa~~ee~:
sme elröp!tettek) sem, kavicsokkal dobálóztak és bizon b
ték
az egyik szomszédasszony ablakát. A gyerekhad elillan!
evb~rb "
lefülelte Szinelet.
•
a" a e
"Most majd megfizeted az ablakot l"
Szepegett, :eszketet~ a szegény gyermek; honnét vegye ő azt
·
a sok pénzt, am1be egy 1lyen ablak kerül és honnét vegye
aki bizonyára talmid chóchem volt és hetipénzból misná'ot~z-tapJa,
tásból stb. élhetett.
•
l
anuJól t~dta. Ung~rné is, hogy kinek a derék fiacskája Szinele
"Tudod m1t, f~acsk~m 1:, - szólt az asszony - "én már öreg'
vagyok; ha maJd szaz eves korom után meghalok kadd'st
dasz értem. Igérd meg ezt ~is fia~, elengedern nek~d a ká:téri~~~~
. ~ultak az ~~ek,; Szmeléböl, az ablakot beverő kis fiuból
"szmaJ ve-ókér honm , - Chaszam Szófer szavát idézem *)
talmudtekintély, rabbi Szinaj Lamdon a miklósi hitkö sé
- a
tett dájonja lett.
'
z g szere-

dl

. Nagyban f?lyik a. bész-hamidrasban a disputa; magyaráz at
fejteget? érv~l, V1tatkoz1k rabbi Szinaj és hallgatósága. A le t!ze~
sebb dtsputaban egyszerre csak nyilik halkan az a ·tó A hg
1 .
samesz
.. t'
c evra':"egc~orge 1 az ezüst perselytésjelenti: ureb Avróm ünaers
Mu~~e~ JS mfter!'!s g~wor~n; um drei Nachmittag wird sei nb de
levaJe · (Unger ~braham edes anyja halt meg· délután három órakor lesz a temetese).
'
"·~~~ .;,P,~ j~mborabb, igazabb nálamnál" szól megilletődöt
ten ~. rabbt ;. a SJUrt (talmudi előadást) nem folytatja megcsókol' a
aésfokhadnd~ tnyltott lapját, beteszi a könyvet, feláll keÍet felé ford~!
a 1s mond.
'
A .. te~etés után meg a gyászév leteltéig kaddist mond az
egyszeru z~J~óasszony lelki üdveért rabbi Szinaj Lamdon.
Megte~ttette az eltört ablaktiveget
tudjukEg6'énJségéröl, él.etéröl semmi feljegyzésem nincsen. Csak azt
lósi h.'t . ogy 58 8 8. sziván hó 3-áig dájonja volt a liptószentmikben v~röz~égnek és bizonyára teljesen megfelelt hivatásának kUlön"fiát" r:~z ~tt volna ~ab.bH, másrészt még nem bizta vot'na meg
* 10 ert, a dá]am, utóbb (1832-ben) rabbi tisztséggel
'11l Ol'1M '11:lO ed. Pressburg, 1855. l. 44a, 119. Responzum.
.
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Rabbi Szinaj tanitott, mondott siurt a bész-hamidrásban,
derását a kiváló szombatokon, járt reggel, este templomba, döntött
a Sulchan-áruch mind négy ágazatában: liturgikus, . étkezési, polgár- és magánjoai és házasságjogi téren és amennytre családi traditió volt amit : Chaszam Szófer (1. 119. resp.) is kiemel fentemJitett (tes~wájában) responzumában :'1!l1it'-' iOE:l:'1~ ;~i~' '·'l&nS ,':'l azon
volt hoay kimélje hittestvérének kűlönösen az arvak, a jótékony
egyÍeteko pénzét és vagyonát, (V. ö. Chaszaru Szófe.r 11 .. 134. r.esp.
az árvapénzek valorizátiójáról! !) válóp~rö~et töb?nytre ktegyen!It;tt,
amint atyját követte, fia is megtett, a~I hayom evhze?es rabbtsaga
alatt csak egy esetben választott el hazastarsakat. amtkor egy gyermektelen nöt a haldokló férjétől elválasztott, hogy az özvegyet
megkimélje a sógorok zsarolásátóL.
. .
.
Ha volt rabbi Szinajnak egy kts szabad tdeje, felment a Dmercsalád székházába * beült a szfórim-szobába. Neki magának nem
tellett annyi könyvre és ott a könyvek csendes, háboritatlan magányában me!!feledkezett mindenröl, még a gyermekekről is, akikről
gondoskodott egy jó, d~~~k k~resztény ~seléd ~*, .term~szetes.en szükösen mert hiszen a daJan ftzetése talan heh negy valtófonnt volt.
Akárhányszor megesett, hogy rokona Lea Diner, benyitott a
szebába és figyelmeztette, hogy ebédelnie is kellene. De ö még be
nem fejezte tanulmányát. Az étkezés, pláne mióta a felesége meghalt, nem igen izgatta. Fa- vagy cintányér és fakanál volt az
evőeszköz és péntekesti és szombati hus kivételével elég volt
krumpli, köles, árpakása, bab stb. Ugy megszokta volt a böjtölést :
hétfön, csütörtökön, erev ros-ehódeskor és a hivatalos böjtökön !
Szerény ember volt; tudásával nem hivalkodik ; akárhányszor
bevallja, hogy egyelőre valami kérdésre válaszolni nem tud, vagy
hogy még tanulni kell, elmélyednie. (V. ö ;,m~ 'i'~ Wien, !862.;
Peszáchírn Sa, 30a, 70a, 71a, 72a, 79b vagy Abóda Zara 7lb.) De
ismeri is a halachikus irodalmat és lelkigyönyörüséggel nézi az
irodalmat (pl. Kiddusin 6b, ahol a Haflaah-ra utal : :'1N':It:'1 'O!l ~"1l''
l'IMJ Mltt'-'1'11). Kétes esetekben fordul nagytekintélyű kartársaihoz;
igy a pozsonyi r. Móse Szóferhez, a Chaszaru Szóferhez, a prágai
r. jeheszkel Landauhoz, a Nóda bi-jehudához (Baba Mézia 61 b),

* Liptószentmiklós fóterének közepét elfoglalta az impozáns erkélyes
vármegyeház, amelyben a még osztrák császár az ötvenes évek elején megszállott volt. A főtért körülzárták majdnem négyzetalakban a házsorok és az
észak-keleti u. n. Zöldház mellett keletre volt a Diener (később Stark Ármin)
resideneia ; ugy tekintettek e sárga házra mint a bécsi zsidók Rothschildpalotára. De büszkék voltunk még, amikor Diner Mór unokái velünk jártak egy
Iskolába l
D~dapám cselédjét még láttam ; öregasszony volt már ; Kolinázy
ksod. vasuh málházó feleségének a nagyanyja volt; elmesélte, hogy bizony ö
lektette .le a gyerekeket és még Bérlevel (a későbbi r. Bér Nicola u) · ö mondta
el a knsmét,
'

•*
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a nikolsburgi r. Mordechai Banéthez (a Sejóré Mincha függeléke
12b-13l).
Nem ~asználja r. Szinaj v.ilági nevét, de még a szokásos
megh~~á_rozast sem, Mena~hem fta. ~N;p,~o 'J'O p•;, "miklósi Szinaj"
az alatrasa .. lsm.erté~ ~ htrét a monarchia és különösen hazánk
északnyugah zstdósagaban.
. lro?alm.i f~lj.egyzé~ek ne~ ~~~n maradtak. R. Mordechai Leb
Kiem mtklóst, .kesöbb ,mtskolczt da Jan* gy üjötte r. Szináj néhány fejtegetését, megJegyzése! a talmud egyes helyeihez : (Peszachim Sa
30a, 70a, b, .7?a, 79b; ~z~kka 30a; Kiddusin 5a, 6b, 43a, 43b:
55b, 62a; Gtttm 48a; Nazir 12; Bába Mecia 61 b, 63b, Abóda
ZárO: 71 b, Set;móth ~6 b, ~ech?rót~ 6b; Temura 28a, Keriszősz 4b)
és ktadta r. Ber neha~y chtd~stm-Javal a Sejóré Mincha (i'tm~ 'i'lt' "iDe
Wien 1862. Zamarskt u. Dtttmarsch.) c. füzetben.
II.
c.~~ládi életéről ke~eset tudok. Korán juthatott özvegységre,

mert kulönben gyermek,et, nem szarultak volna a meghitt, de mégis
csak cselédnek gondazasara és nem mondta volna el ez a kis
Berele;vel a lefekvés elötti "Krismét."
Erdekes, hogy nagyanyánál inkább szó esett r. Szinaj leányairól, mint fiairól. Természetesen sokat beszéltek nagyapámról, r.
Bérről; hallottam "Wolf"-ról, aki Krakkóban élt és akinek fia a
bécsi reichsrati képviselő Schreiber Simon rabbi kisérője volt. A
kapcsolat a fiuk között ugy látszik nagyapám halálával megszünt.
Fiait ugy látszik zsenge korukban részint maga, részint rabbi
Nattáli (Venetianer ?) rabbiszéki ülnök (Chaszam Szófer ll. 134.
resp., 172, 173, 254,) vagy a másik rabbiszéki ülnök rabbi Akiba
(u. o. II. 134. resp.) oktatták, később Pozsonyba kerültek, ahol
különösen kitűnt Berl fia, akit a Chaszam Szófer megszeretett és responsumaiban tanítványának mond (ll. 24, 173,
306 resp., amely utóbbiban már éleselméjü, teltünő rabbinak
;~ j.l::l '") ; i ll : :"!"l~ ,,!l:l ~t,tlC:"t l'I1'D'!:) ;ll!l y1.,M:"t '):J.,;, ,"~;n~ tllt,~
C'~,,~ szólitja). Pozsonyból hazatértek a fiuk. és ~er! ~atiz
Vasvarra ment, ahol rabbi Sámuel hakohén Markovics előkelö
és tudós árendátor házába került, akinek késöbb veje is lett, feleségül vette a ház idősb lányát és ennek halála után a hugát, Leát,
bold. nagyanyámat, akik mindketten a liptószentmiklósi bészaiarnban nyugszanak.
. • r. Mardechaj Leb Klein, Gábor Ignác író nagyatyja1 nagyapám legmegh.sztelte~b társa, a szerénység mintaképe volt ; még szemeiyesen Ismertem.
A Sejóré Mmcha zárszavában magára vállalja az esetleges h1bákat! mert ug.ymond - sok irat nem elolvasásra szánt és kOlönösen nem, am1t a gáón,
a jámbor r. Szinaj Lamden L,"~T irt, hanem én rövidlátásomban ne.m egyszer
tévedt~m és a jóságos isten 'megbocsátja azt nekem, csak - az lstenért .......
ne tudják be e hibákat ama két nagy embernek . · · •
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Idegenben nem kényeztethetie levelekkel a fiait, mert mé
én láttam egy levélkéjét (Sámuel nagybátyám íróasztalából elveszettf
ame!y.ben egyet!enegy sor a referatu~, hogy jól van és töltik i~
remeh, hogy Jól vannak és azutan áttér talmud-tőrára és egy
nehezebb talmudi helyről értekezik.
Leány~i . igen szépek lehettek, anyjukra fajzhattak, aki talán
az alsó-kubmt r. Ullman Mózes nővére lehetett (v. ö. Chaszam
Szöfer I. 143. resp. 'l:l'1p '"l 'l'O P''lllil :l'iil ''lt'E:ll .,,.,,; :l110 ;~, 01r,tt~
'.:l'1p ••• jN~;lN illt'~ i'l"l~).* Önmtivelés utján a modern német
müveltség emlöin nevelkedtek, kOlönösen a legfiatalabb Tsarne aki
férjhez I?ent a világlátott, modern és klasszikus (latin) képzett~égti
Goldstem Izsákhoz, aki késöbb a liptószentmiklósi hitközség
elnöke. Az ö házában már a XIX. század első felében zongorázni
tanultak a lányok és e zene iránti szei-etet átöröklödött unokákra és
dédunokákra (Béldi Izor, Komstein Egon, Szigeti Géza és Mihály).**
Rézel leánya Klein Bernát felesége lett; ennek halála után
Löw könyvkereskedőhöz ment férjhez. Kellemes, tevékeny nö volt
aki második özvegységében a katholikus templombazárban, (előbb
a Vármegyeház-téri köralaku bolttömbben) szatócstizletet (liszt és
ftiszer) nyitott. (Unokái között neves volt dr. Klein Ede jogtudós,
gróf Andrássy Gyula nevelője, aki csak vallása miatt egyetemi
professzor nem lehetett, és dr. Weiser István (Izidor), az állatorvosi
főiskola professzora, dédunokája Bacher Adolf nagykereskedő).
A harmadik, Frádel Árva-ruegyébe kertilt Pollatschek Áron
kereskedőhöz; fiai Lipót és Mór budapesti kereskedők voltak;
néhány évvel ezeJött haltak meg ; Lipótnak egyik lánya kiváló
porcellánfestö.
Több izben élvezhette a Ros beszdin, a rabbinátusi elnök
méltóságát, igy Chaszam Szöfer II. 134., liptószentmiklósi
hitközségi levéltár szerint (1827-1828). 5588 (1828)-ban a mattan
tóra-ünnep beszéde előtt halt meg rabbí Szinaj Lamdon-Simandel.*
Az uj temetőbe temették volt, ott a Pastierna végén. Ötven·
évvel ezelőtt uj sirkövet állitott neki a liptószentmiklósi éhevra
Kadisa; a régivel letakarták a sirt (ohel), hogy rá ne léphessenek;
atyja lábaihoz temették fiát, rabbi Ber Nicolaut (meghalt 1861)
és ö melléje a szerénységéröl hires, nagy lamdont r. Mendel
Kirzet (meghalt 1883).
• Na_gyanyám említette, hogy az Ulmannak rokonok, de sohasem kérde:r.tem, m1lyen fokon.
•• Érdek,es, ho~y mig a többi nagynénét "Mtihme"-nek mondták, Tsarve
.
mmt "Tante• Goldstem szerepelt még jarg on beszédben is a családban.
• Dr. Hexner Gyula ügyvéd arról értesit, hogy Liptóvármege levéltára
L?csére. ~erült és igy nem kutathat rabbi Szinajról szóló adatok után. Talán
k1egészJII e vázlatokat valamelyik felsővidéki rabbi vagy tanító kollegám.
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P"~~ M"~plitv

lilZ,l:l!t' 'N

~:lp.li li1Z,1:l!t' :l~l'

~,.,~,., :l~;,

J"l

C':l~:l :"7~1~ r':li,'i1 ,'iN~ 1 :11 Mi1Ji:l .'!~Ell~;,
Ji":l , .l 1 C i":"7~
,,tv~ m1n~ ;,~,, c1i:"7 ip1l'1 '.l'C
:"7lV'11"1 :"7M.l~':l np~.l !:l'~1:.':1:"7 Cl':l
:-ttv1n .,,,~ ,'iilli:"7 ili:. ;,~t).l
'lVN :1~1 N.l':li '11~~li: ~N'~N Ji~1.1 tvNi '':"7
:"7lV:l' N.ll"l '~V1 1~ 1 Ji~rl ~~~1N1 ~1:'
.'itv:l1 mv~n ,~, ;,,'i:=tv l't Jii' ~l'
:"7litvZ, li1l'~'i: '.l'l'1 ~l'TN 1;,.l ~l~
:"7tv.,1.1~ 1 lil.l~ 1'N - ., i'M:l
:"7lV'iMN1 p~Nn~ 1'N1 .'~ JIN CMJ~
.'itv'ili. 1:"7 1 1.l'"l' p;,':l ,~,:!: li1:t
;,tv~,~~ .. ,, 1np,:~t1 1lii1li1 ;,·:·~·yn
.·u'," :ln" .;,K ••
A . rabbiság csak ~i~nak, . rabbi Ber, . vejeiben élt tovább,

litv~1tv~ C1N~ N'tv.l ':l"~t c M .l ~

ame~nytben Csarne a baJai rabbt Nascher Mozes, Frádel a kalocsai
rabbt ~olf józsef*, Regina a rózsahegyi Elzász Manó rabbi és jetti
az ácst .Kohl bach. Sámuel rabbi feleségei lettek. Ma rabbik csak
Dr. ~lzasz Bernat, a .Warthe I!lellett~ La~dsb~rg .(Németország)
r~~bt]a és Dr. Wolf jozsef rabbt, buoapesh htttanar. lnkompatibthsn~k .tartot!a vol! nagyatyám, rabbi Ber, hogy fiainak határát
(rabbi-dtplomat) adJon, pedig éles elméjti talmudista és modern
mtiv~ltségü. volt Szinaj fia, és derék, konzervatív községnek megfeletö rabbi (nem szónok) lehetett volna Sámuel fia is.
Dr. Kohlbach Bertalan.
Budapest.

A Ferenc József Országos Rabbiképző Int6..
zeten az 1877-1927. években pályadljat
nyert és nyomtatásban is megjelent dolgozatok jegyzéke.
Néhai dr. Klein Miksa az "Emlékkönyv a Ferenc józsef
Országos Rabbiképző Intézet ötvenéves jubileumára 1877-1927.
A rabbiképző elsö 50 éve, írták dr. Blau Lajos igazgató és néhai
dr. Klein Miksa, jegyző. Budapest, 1927" eim ü munka 61- 68.
• Wolf József unokája Héber Bernát főgimnáziumi tanár Budapesten

S~bbi Nascher Mózes fia meg volt az egykori berlini nagy szónok Dr. Nasche:
•mon rabbi (Szinaj), aki Baján halt meg.
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..összeállitotta "Kiirt pályat~telek: I. Sikeresen megoldottak
Il. Kttuzott! de .meg nem oldott palyatételek" eim alatt e pálya~
té~e~ek teljes Je~~zék~t. Ke.gyeleti okokból a jegyzék az eredeti
keztratot adta sajto ala. A stkeresen megoldott pályatételek között
nem volt feltüntetve, hogy mely dolgozat mily eim alatt hol került
nyomtatásra. E hiányt kiegészitendő közlöm itt a kiegészített listát
A pályatétel címe dült, a nyomtatott dolgozaté pedig álló
betük~el van .szedve. A ~iker~sen megoldott, de nyomtatásban meg
nem jelent palyatételek jegyzekét, minthogy az szolgai ismétlés
lenne, nem közlöm.
A pályanyertes nyomtatásban meg nem jelent dolgozatok
kézirata az intézet irattárában van.
l. 1885/86. tanév. Kiirt pályatétel ~'J'~ ~:l,,:l ~·S c•p, Két
büntetésnek egy elkövetett bünre való konkurrenciájában a sulyosabb büntetésnek kimérése megsemmisiti az enyhébbet. Nyertes :
Blau Lajos. Nyomtatásban megjelent mű: A bűnhalmazat elmélete
a hébereknél szentirásuk és hagyományuk szerint. Bölcsészettudori
értekezés, írta Blau Lajos, Budapest. Hungária könyvnyomda nyomása 1887. 8'' 29 lap. (Különlenyomat a Magyar Igazságügyböl).
nN~ ,,~~nJ C,l v~ '0 Sv l"''J'~ ~:l,,:l ~·s c•p S~t~ C'J', 110,1:)1 1tJV1 1lti,W
.1•o,n roWV!:lN":l •SN,W' n~:n~ l"'!:l1ll:"Tu~ mm·~ l"'l'lll1n ,,;J ~·,N ~,1~'
Gebrüder Katzburg Buchd1uckerei, Akácfa-u. 45. 8 · 19 oldal.
(Különlenyomat a ;N,ltl' M~nS ~!:l1lll"!-ból IX. (1926) 290-307.)
2. 1891 /92. tanév. Kiirt pályatétel: A zsinagógai liturgia
keletkezése és fejlődése a pajtánim fellépéséig. Nyertes: Frisch
Ármin. Nyomtatásban megjelent mű: A tefillák történeti fejlödése
Magyar Zsidó Szemle IX. (1892) 313-320. Az "Emlékkönyv
Bloch Mózes tiszteletére életének kilencvenedik évfordulója alkalmából kiadják tanitványai. Budapest, 1905 Singer és Wolfner bizománya" cimü munka héber részében 59-66: ~t~,pr;,:l nJS•!:ln Jllr.l.
3. 1892/93. tanév. Kiirt pályatétel: A talmudban és midrásban előforduló görög és latin kölcsönszók kritikai jegyzéke és azon
hang- és alaktani törvények kutatása, melyek felvételüknél irányadók voltak. Nyertes: Krausz Sámuel. Nyomtatásban megjelent
mű: Griechische und Lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch
und Targum von Samuel Krauss. Mit Bemerkungen von Immanuel
Löw. Preisgekrönte Lösung der Lattes'schen Preisfrage. Berlin,
N. W. 6. S. Calvary & Co. 1898. l. 349 oldal, 1899. ll. 615 oldal.
4. 1894/95. tanév. Kiirt pályatétel: A Machzor Vitry szerkesztése és szerzője. Nyertes: Weisz Miksa. Nyomtatásban megjelent
mű : A Machzor Vitry szerkesztése és szerzöje. Bölcsészetooktori
értekezés. lrta Weisz Miksa. Budapest, 1895. Neumayer ,:de
könyvnyomdája, Szerecsen-utca 35. 8" 40 oldal.
5. 1897/98. tanév. Kiirt pályatétel: Gans Dávid élete, müvei
és t:zeknek forrásai. Nyertes: Weisz Mór. Nyomtatásban megjelent

J.

O. R 1.-en meg). el en t dolgazatok jegyzéke

65

mü: Winterherg Gyula udvar' t .
elnökének családfája (1450-töl ~ dana)csos . a pesti chevra kadisa
-1613) történetíró és csillagász ezél ve és őse. G.ans Dávid ( 1541
Mór rabbi. Vácz, 1912. N 0
ete és f!lUVe!· lrta Dr. Weisz
38 oldal so (Külö~ matott Kohn Mor könyvnyomdájában.
27
XXVIII (1911) 171-208). lenyomat a Magyar Zsidó Szemléből

+

6. 1899/900. tanév. Kiirt ál tét .
..
.
vonatkozó midrásmüvek kritikai el~ Y~ e1· ~z . Es~ter konyvere
való viszonyuk kimutatdsa. N ertesn:zes~, fo~rasGik es egymdslwz
tásban megjelent mű . A E Y
: E?elstem Bertalan. Nyomtatalan. Budapest 1900
sztei midrasok. Irta dr. Edeistein Berban, Próféta-ut~a 7. ;zár:o;ai~tt ~~~.mayer Ede könyvnyomdájá7· 190010 1. tanév. Kiirt pályatétel : A lélekvándor/ds tana
.
zrodalmunkban.
Silberfeld jakab· Nyom tat.as ban megjelent
.
" · A 1' l k · dNyertes:
·
la~~b B~~a;!~t 0 r~~ t':Sa a zsidó irodalomban. Irta Silberfeld
ban, Próféta-utc~ 7. 8~ 4loo~da:~tt Neumayer Ede könyvnyomdájá-

J

0

2

. 8. 1901 /0~. tanév. Kiirt pályatétel: Azon esetekre vonatkozó
szabatyoknak ma~yardzása, melyekben mázesi parancsolat fl/alommal . vagy ket parancsolat egymással összeütk" ·k
~wv1. ~!tiV 'J'1l ~wv.n N~ ~n11 ~wv ,,,, •ro,c1 ·S~~. Nyertes: Gutt;::~~
M1haly. .Nyomt~tasb~n . megjel.ent mű : Az "Emlékkönyv Bloch
~óz~~ hsz.tel~tere. eletenek kilencvenedik évfordulója alkalmából
k~ad.~ak tanitva~yai, ~udapest, 1905. Singer és Wolfner bizománya"
c1mu munka heber reszében 1-20: .•,~t~vn N~ ~m, ~!tiV j'lll .;;~
• .. _9. 190,11~.2. t.ané~. ~iirt pályaté.tel: juda ibn Tibbon terminologz.aJa va.~lasbolcses~e 1 muvek forditasdban, szótári alakban. Nyerte.s. Schon~ald. ~.~roly. ~yomtatásban megjelent mű: juda ibn
T1bbon termmologiaJa vallasbölcsészeti müvek fordításában. Első
rész. Irta: dr. Sc~önwald Károly. Budapest, 1902. Radó és Rózsa
könyvnyomdája, 0-utca 2. 8' 30 oldal.
. . 10. 190 l /02. tanév. Kiirt pályatétel : A magyar hitközségek
el~tere és . rabbijaira vonatkozó adatok Landau Ezekiel Nóda
Bzhuda" .czmü müvében. Nyertes: Richtmann Mózes. Nyo;~tatás
ban megjele~t mü: Landau Ezekiel prágai rabbi (1713-1793) és
a magy~r zsidók. Adalé~ a magyar zsidó községek és rabbijaik
történetehez a XV IH. szazadban. Irta: dr. Richtmann Mózes Budape~.t. .. Az Athenaeum irod. és nyomdai rt. nyomása. 1905. 8° 55 old.
(Kulonlenyomat a Magyar Zsidó Szemléből XXII (1905) 298-343).
. . 11. 1904/05. tanév. Kiirt pályatétel: Az aszkétizmus dllása a
zszd~ va/lásirodalomban. Nyertes: Drechsler Miksa. Nyomtatásban
Me~Jele~~ mű: Az aszkétizmus állás~ a zsidó vallásos irodalomban
L.atmunug. lrta dr. Drechsler M1ksa Kunszentmiklós, Schwarz
1Pót könyvnyomdája és könyvkötészele 1906. 8' 84 oldal.
..

torvenye~
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12. 1906/07. tanév. Kiirt pálya tétel. jób könyY.e a középkor
zsidó szentirás magyarázatában. Nyertes: Kálmán Odön. Nyomtatásban meajelent mű: Jób könyve a középkor magyarázatában.
1-sö rész (900-tól 1200-íg). A Steinfelg Antal-féle alapitványból
jutalmazott pályamű. lrta : dr. Kálmán Odön. Budapest, Mezei A.
könyvnyomdai műintézete, IX. Ráday-utca 8. 12. 1909. 8° 77 old.
13. 1907/08. tanév. Kiirt pályatéteL A Mózes II. könyvéhez

való mekhilták összehasonlitása, m(nt adalék a tannaitikus midrás
történetelzez. Nyertes: Feldmann Aron. Nyomtatásban megjelent
mű: A két mechilta összehasonlitá.sa. Adalék a tannaitikus midrás
történetéhez. Irta dr. Feldmann Aron. Az országos rabbiképző
intézet részéről jutalmazott pályamunka. Vácz. Katzburg Lipót
.
....
könyvnvomdája. 1910. 8° 69 old.al. .
14. 1909/10 tanév. Kiirt palyatetel: A szeder Elt;ahu (T_anna_

debé Élija). Tartalma, eszméi és viszonya a talf!ludi és mz.drasz
irodalomhoz. Nyertes: Gutírnann ~imon .. ~yomtatasban megJelent
mű:

Széder Elijáhu rabba veszede.r ehJahu ~u.tta (Ta!1~a. debé
elijáhu) tartalma, eszméi és viszonya~ ~ ta!m~dt. es mtdra~t tro.~.a
lomhoz. A budapesti országos rabbtkepző mtezetben paly~dt]Jal
jutalmazott mű. Bölcsészetdoktori értekezésül. Irta Guttmann Stmon,
Vácz. Készült Katzburg Lipót k·; nyvnyomdájában. 1912. 8" 7~ ol~al.
15 1910/11. tanév. Kiirt pályatétel: Pseudo Balkhz kztab

al-bad ~al tarikh (ed. Cl. Huart) cimü mun~ája z~idó vonatkozásainak és ezek forrásainak kimutatása, ugymznt a kzmut.atott adatok
kritikai tárgyalása. Nyertes: Schwarz Jakab. Nyomtatasban me~
jelent mű: Pseudo Bálchi Kitáb ál-b~d:. vál-tá'~i.ch (~ ~eremtés es
történelem könyve) (ed. CI. H uart) ctmu munkaJa. zstdo vo~a.tko
zásainak és ezek forrásainak kimutatása. Az Orszagos Rabbtkepző
Intézetben pályanyertes mü. Irta: dr. Schwarcz Jakab, 1910.
Nyomatott Kohn Mór könyvnyomdájába~. Vácz, 8" ~9 ..oldal. . . .
16. 1910/1 l. tanév. Kiirt pálya!etel:
~az~o~ gemzabol

:4

kiadott gá oni responsumok egybevetes:. az zdevago zro~alomm_al
különös tekintettel Maimuni Misné Tóra;ára. Nyertes: Kts Hennk.

Nyomtatásban megjelent mü: Gáoni res~ons~mok "A. M. Tud.
Akadémia könyvtárának arab és héber kéztratat" (Ka~fmannn-al~.
pitvány 593/c. I. 2. Sz.) alapján bölcsész~tdokton é~tekezésul
kiadta forditotta és magyarázatokkal ellátta Kts Ch. Hennk. Buda..
pest. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R..-T. nyomása. 1912.
8° 36 oldal.
.
11. 1910/1 I. tanév. Kiirt pályafelvétel: Abrahdm b. Dáv~d
széfer hakkabálájának forrásai és kritikája: Nyer~esek : KI7m
Miksa és Molnár Ernö. Nyomtatásban megJelent mu : Ábraham
ben Dávid mint történetíró. I. rész. Különlenyomat 3: Ma~yar
Zsidó Szemle 1914-1917. évfolyamaibóL Irták: dr. Kiem Mtksa
és dr. Molnár Ernő. Budapest, 1917. Nyomatott Kohn Mór könyv-
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nyomdájában ~~czon. so 130 oldal. (Különlenyomat a Magyar
Zsidó Szemlébol XXXII. (!915) 195-226; 279-302; XXXIII.
(1916) 28-43; 113-145; 284-297. 1'.:JN"irl r,N"'Itl' Ml)::lilr, rJOllCo1
C'ö'rl 1'1:31 1p1n "ilM:l (!921) 93-108; 165-175. '
18. 1_910~ ll. tanév., Kiirt pályatétel : Az áldozatok jelentősége

a ha_~YO'fla~y zro~alma es a középkor zsidó szentirás magyarázói
~s bolcs~?zez sz:nnt. Nye~tes: ~feiffer Izsák. Nyomtatásban megJelent mu: Az aldozato~ Jelentoségének történetéről a héber irodalomban. Irta : dr. Pfetffer Izsák, Pápa. Nyomatott a főiskolai
könyvnyomdában 1911. 8° 79 oldal.

.
~9. 1.91 ~~~~. .ta~év.. K!irt pályatétel: Abrahám b. Dávid
Zzk~ro~ J?zbre. ~Off! l es Dz bre Malkhé bájith sén i eim ü müveinek

forrasaz es krztzká;a. Nyertesek: Klein Miksa és Molnár Ernő.
Nyomtatásban megjelent mü: '"'pln '11M:l 1".:lN"'n r,N,Itl' no.::~n; :'lblllil
r,N,Itll 10 1 ''1.::11 VIII (1925) 24-35; IX (1926) 85-88.

20. 1912/13. tanév. Kiirt pályatétel: A tannaiták és arnórák
szentirásmagyarázatának nyomai a vulgátában. Nyertes: Niedermann Mór. Nyomtatásban megjelent mü: A vulgata viszonya az
agádához és targumokhoz. Az Országos Rabbiképző Intézetben
pályadíjjal jutalmazott mü. Bölcsészetdoktori értekezés. Irta :
Niedermann M<?.r. Budapest, 1915. Neuwald Illés utódai könyvnyomda VIII., Ullői-ut 48. 8° 59 oldal.
21. 1914/15. tanév. Kiirt pályatétel : A héber etimológia a midrásban és talmudban. Nyertes: Bernáth Miklós. Nyomtatásban
megjelent mü : Az etymológia a hagyományos irodalomban. J. rész.
Bölcsészetdoktori értekezésül irta: Be~páth Miklós. Budapest, 1916.
Neuwald Illés utódai könyvnyomda, Ullői-ut 48. 8° 66 oldal.
22. 1915/16. tanév. Kiirt pályatétel: A .,kitáb al idah fi-1-

chejr al mahd" (ev. Bardenhewer) Zerachjah b. Izsáktól eszközölt
héber forditásának (M. Tud. Akadémia könyvtár kézirata, Kaufmann
alapitvány 284. Il. sz.) kritikai összehasonlítása az arab eredetivel.
Nyertes: Schreiber Ignác. Nyomtatásban megjelent mü: PseudoAristoteles liber de causis Zerachja B. Izsák által eszközölt héber
forditásának kritikai összehasonlítása az arab eredetivel, a latin és
a többi héber fordítások figyelembe vételével a M. Tud. Akad.
könyvtára Kaufmann-alapitványának 284. sz. kézirata alapján.
Bölcsészetdoktori érlekezésül első ízben kiadta és bevezető kisérlettel ellátta Schreiber Ignác Budapest. Az Athenaeum irodalmi és
nyomdai részv.-társ. nyomása 1916. 8° XVIII+ 38 Iap.
23. 1915/16 tanév. Kiirt pályatétel : A kalarn hatása a Száádja utáni gáóni korszak irodalmára. Nyertes: Geyer Artur. Nyomtatásban megjelent mű. A kalarn ~atása a Sáadia utáni gáoni
korszak irodalmára. Bölcsészetdokton értekezés. Irta : Geyer Artur.
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Nyomatott a Vörösmarty-könyvnyomdában, Rákospalota. so 52
oldal. 1916.
24. 191S/19. tanév .. Kiirt pályatétel: Állatképek a bibliában
Nyertes_: Heyesi Ferenc. ~yomtatásban megjelent mű. A ~Szen~
vedés, 1gazsag. Dr. Heves1 Ferenc tanulmányai. Csitáry G. jenő
könyvnyomdája, Székesfehérvár, 192S" cimü munkában: Állatképek a bibliában. 114-174.
25. 1925/26. tanév. Kiirt pályatétel: Az aristatetikus elenzek részletes kimutatása Maimani philosophiájában. Nyertes :
Benoschofszky Imre. Nyomtatásban megjelent mü : Maimuni aristotelismusa, irta : dr. Benoschofszky Imre. Budapest. Légrády
nyomda és könyvkiadó r.-t. 1926. S6 90 oldal.
Ujpest.
Dr. rriedman Dénes.

Adalékok a magya:r zsidóság ingatlantulajdonosságához.
Az 1839/40. diéta megalkotta a 29-es törvénycikket E törvénycikk 5. §-a megállapítja, hogy "Amennyiben az izraeliták polgári
telkeknek (fundus) szabad szerezhetése gyakorlatában lennének, az ily
városokban ezen gyakorlat jövendőre nézve is megállapittatik."
E szakasz szerint tehát az eddigi szokás lesz a mértékadó. Már
Szegedi János megállapította, hogy " ... si lex praecedát, consuetudo
autern sequatur: si enim lex contraria sequatur consuetudinem, tunc
lex civilis abrogat consuetudinem" 1 itt azonban a törvénymegel?z~
szokást a törvény is megerősíti. E szakásnak törvénypótló szokásjogi
jellege van, azaz a szokásjog oly kérdésben alakult ki,· amelyet a
törvényhozás nem szabályozott. 2
A szabad királyi városok szokásai közt volt az is, hogy kijelölték
ama helyeket, ahol a zsidók házat szerezhettek maguknak. Olyan
megszoritás ez, amely a városok ellenérzésére vezethető vissza, amellyel
a zsidók irányában viselkedtek.a Bár e megszoritás, amely nem minden
város szokása, nem felel meg a Hármaskönyv nyujtotta leirásnak,
amellyel az a szokás feltételeit vizsgálja, mégis megvolt, sőt egyes
helyeken éppen az utóbbi években emelkedett statumi erőre. Az
1840-es törvény pedig érvényben hagyja ezeket és igy szabadon érv~
nyesül a városi hatóságok rosszindulata. Persze vannak kivételek IS,
de ezek elég ritkák. 4 A felsöbb hatóságok megviZsgálják ugyan gon' Tripartitum juris Hungarici Tyrocinium stb. Zagrabiea, 1736. p. 20.
• Molnár Kálmán: Magyar közjog' 1., Pécs, 1926. 35. l.
' ,. ... ut valeat consuetudo ... primo ... sit ralionabilis" ... " Hkv.
Prologi titulus 10.
• Pest városa 1841-ben pártolja Boscovitz kérését, amidön ez. házat
vesz s ezt saját nevére akarja íratni. L. szerzö : Adalékok a magyar zsidóság
reformkorszakbeli történetéhez. Bp., 1928. 15. l.
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dosan az ügyet, de minthogy
t' é
.. .
.
.
mellett foglal állást, a kérvén ezg ~rv. ny be~u1e . a varosi szokasok
illetve házukat telekkön vile Y
ZSidokat, .akik ~aza.t ak_arnak venni,
Ezekből az esetekből
kg szer~tné.k nevukre Iratm, VIsszautasitják.
un az alabb1akban két érdekesebb példát.

IJ

L

.
Sieiniezer Jakab ar_:'ldi zsidó nagykereskedő 1844-ben megvette
T1tl Máty~s vaskereskedo aradi házát, amely a belváros egyik értékes
telkén fekudt. Avva~ a kéréssel fordul tehát a cancellariához hogy a
'
házat saját nevére 1rathassa.
~ canceilaria .á~teszi a k.érést a helytartótanácshoz véleményadás
végett. A helytartotanács mielőtt véleményt alkotna Arad városához ford uJ.6
'
A~ad szabad ~irályi város meglehetős hosszan válaszol a helytartótanac~~ak, fe.Ite~Jesztését a főherceg-nádorhoz, mint a helytdrtótaná~s einokéhez mt~zv~. A felterjesztést 7, amelyet Schanfeneder Ferenc
polgarmester és a ~arosi. ~an ács vezető tagjai 6 írtak alá, részletes elaboratum, ame.ly .~zt .biZO~_YIIJa, hogy a folyamodó "habár ... erköltsére
nézve maga~ JO viseletun~k tanusitana ... másoknál magának több és
kedvezöbb Jogo ka~ n. em Igényelhet". Főargumentuma, hogy 1835-ben
Aradon olyan tanaesi határozat létesült, amely szerint a várvsban zsidók
nemcsak keresztényektől, de még más - már régebbi idő óta birtokos-zsidótól sem vásárolhatpak házat. E határozatot nemcsak nem
szünteti meg az 1840: 28. t.-c. - mondja a városi tanács - hanem
egyenesen megerősíti, tehát hiába hivatkozik rá a folyamodó. " ...
a' zsidók városunkban a' birtokaikba lévő házak 's polgári telkek
mennyiségén felül, egyébb házak 's telkeknek szerezhetése gyakorlatában a fentebb felhivott tanátsi végzéseink ellenére valamint nem léteztek, ugy jelenleg sem léteznek." Ezek szerint Aradon meg volt állapitva a zsidó-birtokosi házak száma és ezt a számot megszavazta a
folyamodónak házvásárlása. Sleiniezer ugyan már eleve élt a gyanuperrel s régi házát a zsidó köJségnek engedve át, csak egy ház tutajdonosaként gerálja magát. Am ez a csere sérti az aradi keresztény
lakosság érdekeit. A régi ház u. i. a külvárosba állott és csekély-értékü
volt, mig a most megvásárolt a belváros egyik legszebb utcáján emelkedik és 15.000 forint értékű. Minthogy tehát e csere régi törvényes
szokásba ütköznék, Arad városa pedig ragaszkodik törvényes jogaihoz,
kéri a folyamodónak elutasítását..
. .
E felterjesztés alapján küld1 fel a helytartótanács a cancellanának
az ügyet,o Ebben válaszol a fentebb emlitett cancellariai ~eiratra ~s
csatlakozik ennek kéréséhez, "... quod recurrentem conformiter desidero referentis magistratus civici a petilo suo amovendum humillime
existimet."
' Országos levéltár: Cane. 10.408. 1844. VII. 4.
' U. o.: Htt. t. 28236. 1844. Vll. 30.
' 3410. sz. 1844. IX. 2. L. htt. t. 17.645. sz .. a.
• Szerb Tivadar biró, jankovich Gábor kapitány és Frantzely Albert,
Petrovich Balázs, Markovits József tanácsnok.
' Hit. t. 36530. 1844. X. 8.
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. .A ca~cellaria alaposan áttanulmányozza az ügyet. Látni akar·
varos1 hataroz~tot is, hogy megállapítja, mi a törvényes el'á ia 1~
A felsőb!? utasitásra 11 Arad tanácsa beküldí nagykereskedő stl ~ s.
Jakab ZSidónak" ügyében a kivánt határozatÖt,t2
Iniezer
!'-.z 18~5 nyarán jön le a végleges döntés Bécsböl. 1s Steíniczert
elutasitJa, ITIIvel kérése. ? fenn!orgó körül ményekben nem teljesíthető
A helytartótanács értesiti a döntésről Arad városáP 4 és igy a váro :
álláspont győzött s az ügy befejezést nyert.
SI
ll.
A másik eset Szegeden történt, szintén a 40-es években. Szmetán
Ignác nyilvános árverésen megvásároita apósának Deutsch Dávidnak a
házát A vásárlást megtámadja Szeged városa és e szerinte jogtalan
vásárl~s ..megs~m mi sitését kéri:. Azt bizonyitja a városi tanács, hogy e
ház k1vul esik . azon a .k.eruleten.' amelyben . zsi_?ó házat vehet. Ugy
határoz, hogy UJ árverést Ifjanak ki s ez árveresboi a zsidók rekesztessenek ki. E határozat sérelmes volt Szmetán Ignác számára aki
felesége, Deutsch Rozália révén is jogot formál a házhoz. Ezért' felfolyamodik a tárnokmesterhez, akitől az ügy a királyi cancellariához
kerül. Véleményadásra szólitja fel ez a helytartótanácsot,I 5
Ez ugy találja, hogy két okból utasítandó vissza Szmetán ügye.
Először azért, mivel valóban a város régi szokása alapján tilos ott
zsidónak ujabb házat vennie, másodszor mert nem áll az, hogy
Deutsch Rozália örökös jogon birja a házat : hiszen nyilvános árverést
tartottak és a megvett ház tulajdonosául kizárólag Szmetán Ignácol
írták, feleségéről nem történt említés. Az pedig, hogy a ház azelőtt is
zsidó tulajdonában volt, nem szolgálhat jogalapuL Ezek alapján a
helytartótanács a városi tanács mellett foglal allást. Igazat ád a városnak abban, hogy ez 1928-as rendeletre hivatkozik. Nyomós érv volt
még az 1842-iki analógia, amely Gotthilf Ferenc temesvári zsidó
hasonló esetében a városnak adott igazat.
A cancellaria 16 részletesen foglalkozik az üggyel. Bekéri az összes
iratokat, a szegedi városi határozatot, az ezt először elutasító helytartótanácsi végzást, amely azután módosult. Legfelsöbb helyről Lajos fő
herceg is helybenhagyja a cancellaria eltatS'itó végzését 17• - Ezután
gróf Zichy közli a cancellaria végső döntését, amellyel Szmetán
Ignácot elutasítja.
Igy ezt az ügyet a felsöbb hatóságok ugy intézik el, hogy a város
álláspontja győzedelmeskedik.
Budapest.
Dr. Csetényi Imre.
1

° Cane. 17645. 1844. XI. 24.

Htt. t. 253 1845. l. 7.
1299. sz. a. 1845. IV. 21.
Cane. 11117. 1845. VII. 17.
" Htt. t. 31109. 1845. VIII. 19.
" Cane. 6612-1843.
" Cane. 480J 1845.
11
Cane. 11801. - Sehönbrunn, 1845. VII. !2. Auf a. h. Befehl S. Majestat.
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IRODALOM.
KözépkoPi zsinagógák.
(Krautheímer R., Mittelalterliche Synagogen Berlin [1927], 2~:~5. 1., 8°).

. A zsinag?gáról elég bö irodalom van, de az épületekrő l
ed?Ig csak ke~ munka . létezett. Az ókori galileai zsinagógákról
szol Kohl-Waizmger (Anhke Synagogen in Galilaea. Mit 18 Tafeln
und 306 Abbildungen im Text. Leipzig 1916), a középkoriakról
pedig Grotte A. (Deutsche, böhmische und polnische Synagogentypen, Berlin 1915). Egyes zsinagógákról mások is írtak, de az
első összefoglaló munka a eimben megnevezett. Itt mindjárt megjegyezhetjük, hogy a jelen munka sem teljes, amennyiben a Kelet
zsinagógái nincsenek benne ismertetve, csak az európaiak. A
kiállítás fényes.
A könyv többet nyujt, mint amennyit a eim mond. Az első
fejezet (9-27) "Vallás és müvészet" egyebek közt a kép kérdését
tárgyalja. Arra az eredményre jut, hogy a zsinagóga nem ellensége a müvészetnek, inkább közömbös. Maimanides azt mondja,
hogy képek eiterelik a figyelmet az imáról és hogy ö behunyt
szemmel imádkozik. Clairvauxi Bernát, a zsidó történetben is
kegyelettel emlitett hires apát a templom müvészi diszitésének
ugyanilyen okból ellensége volt (17. és 19. Iap). Az ájtatos ember
ma is behunyt szemmel imádkozik. KépgyUlölet csak Ezra után
keletkezett a zsidóknál az 5. században isz. e. (nem 6-ik, mint K.
17. 1., helyesen 32. 1. lent), de csak a bálványimádás ellen irányult,
nem a müvészet ellen általában. Csak a hellenizmus elleni harc
fejlesztette ki a müvészet elvetését. Ekkor sem volt oly erős, mint
az ős kereszténységben (22). A szen~él~ lel~es l~ir~sa Joseph~snál,
a 3-4. század galileai és északafnka1 zsmag?gak, . .~alammt az
alexandriai zsinagóga leírása a talm.udban azt bizonyltJak, hogy a
zsinagóga nem volt a müvészet el~~ ~llensége. "~och der Targum
Pseudo-jonathan, ein bei der ~ndgulbgen Redakh~n .. d.es Talmud
verworfenes Kapitel, tritt filr d1e ~ulassung von. f1~urhchen. Darstellungen ein und verbietet nur 1hre Verehrung (-3~. Az altaiam
aláhuz.ott két szónak nincs értelme, a targum nem feJezet. Erröl a
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kérdésről máshol értekezte.m. Hogy a jeruzsálemi szentély 79-be
lett leromb~lva (29. 1.), btzonyára csak sajtóhiba. K. azt hiszr
hogy a zsmagóga Ezra kora után lassanként fejlődött ki amÍ
mellett szál egyebek közt az, hogy Egyptomban az isz. e. har~adik

szá~adból eredő zsi nagóg.ai két feliratot találtak (39). A 42. Iapon
arrol van szó, hogy a zsmagógákban isz. előtt áldozatot mutattak
be. Ezt a kérdést monografice kellene tárgyalni. Az antik zsinagóga
tárgyalása kl\zben - hol most tartunk - K. egyebek közt ezt
mondja: "Der Gottesdieost ist im (jerusal.) Tempel und in der
Kirche magischer Na tur: es gehen Dinge vor die einen anderen
Sinn h~ben, ~ls die tatsachliche HandJung ihn ahnen lasst, die
symboliscll eme zweife HandJung darstellen und in denen deshalb
jede Geste genau beachtet sein will, weil eine Abweichung den
hinter ihr stehenden Sinn, das Gemeinte zerstören würde. Dinge
und Vorgange der wirklichen Welt wirken ein auf eine zweite,
dahinter stehende Welt" (46). Megjegyzendő, hogy az imát is
érvénytelenné teszi, ha elmondásába hiba csuszott be. A zsinagóga
tanház, melyben istentiszteletet is tartanak. A zsidó vallásosság
racionalis alapon nyugszik, a zsidó istentisztelet alapépítménye
nem magikus, bensőséghez vezet, az ilyen bensőségnek nincs
szüksége külsö projekcióra. Elég neki minden tér, amely a kevés
követelménynek némileg megfelel. Ebből a körülményböJ magyarázható meg a zsinagógai architectura egész fejlődése (részletesen
46. 1.) A zsinagóga a szentéllyel nem áll semmi vonatkozásban
(47). Sacralis tendenciák csak késöbb jelentkeztek. K. kutatásainak
eredményeit saját szavaival adjuk. "W as das judentum der Zeit
um Christi Geburt zu sagen hat, sagt es in der Sprache der
hellenistischen Antike ... Die jüdische Kultur, die in der Umgestaltung des Elhischen wie Religiösen - Erlösungsgedanke usw.
- wesentlichstes, orientalisches Kulturgut der antiken Welt vermittelt, ihr ganzes Denken damil umzugestalten geholfen hat, steht
künstlerisch völlig unter dem Einfluss der Antike . . . Die jüdischen Kultbauten der Zeit (ókor) sind als architektonische Lösung
in jedern Falle von Westen her übernommen, nicht vom
Osten" (74-5).
.
Az első két fejezet után következik a mü tulajdonképi
tárgya: "a középkor zsinagógája" (77-142). Miután ecsetelte a
zsidók elterjedését Európában és a zsidók kiszoritását a keresztény
államból, anélkül hogy polgári jogegyenlőségüket bántották volna~
emliti, hogy a vallásbeli ellentét egyre fokozódott és az első
keresztes hadjáratot közvetlen ül megelőző években kezdődtek ~z ·
üldözések. "Ennek okai még kizárólag vallásos természetüek. Mas
indító okok nem voltak tudatosak. A nemzeti ellentét a középkorban nem játszik szerepet, a tudat számára nem létezik. A törzsellentét, a zsidók állása mint idegen faj a germán világban, nem
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volt ok. az .el.lenségeskedésre." (82-3). Vallásbeli turelmetlen ségből az Jzolalas ll ;--14. században végrehajtatott, a zsidók kiestek
az európat kulturaból, melyhez 1000-ig asszimilalódtak. A 15.
században a. zsidók a városi kulturközp ontokból el vannak távoJitva. és ..a zs1dók ~:m haladnak többé az európai kulturával. A
képzömuv~szet feJlodésére .a zsidóknál ez a folyamat jelentő s . "lm
ganzen Mtttelalter h !ten s1e (Juden) mit der europaischen Entwicklung noch fast gleichen Schritt. Mit dem 16. und 17. jahrhunctert aber zeigt sich der Unterschied . Die kulturtragenden
Schichten schreiten weiter. Das judentum behalt mittelalterliche
Stammtypen und mittelalterliche Formen noch lange bei" (85). Az
épület alakitása függ a benne lefolyó ístentisztelettöl.
. A zsinagóga architectur~ját befolyásolja a beléje helyezett
B1ma (vulgo belamer) és az Aron a frigys~ekrény, ahol a Tóra
van elhelyezve. Vagy a Birna,. vagy az Aron uralja a tért. A
Simán olvasták a Tó rából, az Aron előtt történt az előimádkozás.
Tanitás és ima az istentisztelet két alkotó eleme. A zsinagóga
eredetét a tanitásnak köszöni, Ezra magas latról olvasott f<'l a
Tórából. Az ima dereka szintén tanítás, a Sema jisz ráel, a hitvallomás, amely a Tórából van véve. Ezt csakhamar mindenkinek.
magának kellett olvasni, az olvasás benne van még a névben :
ll~~ MN'.,i' (vulgo Krisme). A nép imádkozni nem tudott, amiért
még a misna korában a 18 benedikciót, a Tefillát, az im~t két
katexochén az előimádkozó recitálta, a gyülekezet pedig csaK Ament
mondott az egyes benedikciókra. Ugyanez áll a Semát megelőző
két és követő egy benedikcióróL Az istentisztelet fölartalma tehál
a tanítás, ez pedig az Almemorról történi k. A frigyszekrény adott
az épületnek sacrális jelleget, mit idővel a kifejlet~ ima erösitett.
Alapjában a zsinagóga profán jellegü épület. Az Aron és a Birna
mintegy küzdenek az elsőbbségért, oly küzdelem, amely mai napig
tart a Birna elhelyezésében. Miután a közönség a Tóra felolvasását
már nem értette, vesztett eredeti jelentőségéből és mintegy kultuszcselekménnyé, az ima részévé lett, egyesitették a zsinagógai tér
két alkotó elemét. Mindez természetesen öntudatlanul történt, azaz
anélkül, hogy erről a cselekvő község számot adott volna magának.
Tudták azonban azt, hogy a Birna ősidők óta - természetesen
kivételekkel - a zsinagóga közepén állott és igy a konzervativizmus kérdése lett, hogy hol helyezzék el a Bimát. A mi
könyvünk részletesen tárgyalja e küzdelmet az ókortól kezdve. Szól
még a lámpák elhelyezéséről és a zsinagóga egyéb berendezésérőL Míndezek befolyásolták a zsinagóga architecturáját. Föképen
Nyugaton és a középkorban. A tér beosztása is tekintetbe jön:
két hajó vagy terem. "In den beiden Typen der zweischiffigen
Halle und des wenig gestreckten Saales .bewegt ~fch die Entwicklung der synagogalen Architektur des M1ttelalters (l 26).
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Volt-e külön zsinagógai épitészet? Erre szerzőnk határozott
nemmel felel.
.
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azonban kell pár s~ót mondanunk. Szerző helye~en képratok
miniatürjeiből is következtet A 18. kép, (95_: lap), al_a azt trJa. ~:
Tórafelolvasás. A kép fölött azonban heberul ez ali. "A csaladfo
és háznépe olvassák a Hagádát".
Dr. Blau Lajos.
Budapest.

A föld vallásai.
1 Die Religionen del' Erde ihr lVesen und ihr~ qeschichte.
In Yerbindung mit Franz Babinger. Leo _Ba~k, H~tnnch .!fackmann. F. E. A. Krause, Kad H. 1Ieyer, Fnednch Pf1sler, Gunther
Hoeder. Albert Schott, Franz Rolf Schweder, Erich Sooberg, Otto
Strauss clargestelit yon Carl Clemen. Mil 136 Illustrationen. München,
1928. XII., 515 lap. nagy oktáY.)
1liután évezredeki(T a rallásl a tudósok tisztán felekezelt hovatartozásuk szemüYeO'én °ál szernlélték, a 19. század második fe1e óta
kialakult a Yallást~domá.ny. a vallástörténet és a va:lláspszichológia,
amelyek a szokásos polémia helyell, hogy enyhe szóval élj:ek, a v~l
lá"ok megértését tüzték kl első feladatokuL Megmarad mmden _hllfelekezetnek a maga theológiája, melléje sorakoznak az emlitett
tudományszakok, melyek függetlenül ,·izsgálják a \allásl, be1evoma
az összes létezőket és Iétezettekel egyaránt, tartózkodva a birálaltól és
értékeléstőL Az illető hiYek lelkül~t~t kell megismerni, nem pedig a
5\a.ját uézetet idegen vallásokra értékméröül alkalmazui. Elég nag)
számbru1 yannak vallástörténetek. de oly átfogó és oly közérthető
stilusban irt, mint a jele11 mű, alig 'an még egy. Ez kiterjeszkedik
a praehistorikus ,a}lásra i~. mel) re eddi·g nem vollak tekintettel. A
tudomán) birod.:ürna eg)re széleshedtk. \.mint a folklore a primi!Lr
népeket is bevonta kutalá'><ti körébe, ugy tetl a val1ástudomány is.
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A mű négy szakasZTa oszlik, mel)ek a kö,etkezők:
I. A praelüstorikus vallás.
II. A primitiv vallás.
I IVI. A népvallások (összesen 10).
1 . A világva11ások.
. Világvallásn~ négy ,·an felré,e: A zsidóság (Baeck Leó berli11i
rabbt). A buddh1smus ( Hackn~ann H. profe' szor). .\ kereszlény~ég
(See~erg E. professzor! .. ,~z Lszlám ( Babinger F. prof. . \ ilágos.
hog) a. s~rren~ kronologuu,_ a legrégi[)b a zsidó 1allás. l(uenen, a
nagy bi1bl:atudos, a hol'lanch Tudományos .\kadénria elnöke, aki a
maga korában elfogulatlan ember \Olt, hirdelle és emelte énénYre
azt a néz~t~t, hog) a zsidó rallá:; csak népvallás, a kereutén)~g
ellenben mlagvallás. HalJlgalója. néhai Goldziher Ignác, már akkor
opponált, azt mondva, hog) nemcsak a hivek száma adja rneo- a HUlásnak a ,·ilágjeUegel. Kél emberöltő után ez a felfogás a zsidó rallást iliLetöleg a roeresztény lilágb:m is ut1t tört magának. .\ h.eres.ztény theológia jobbszárnya fol.1tatj:.t ugyan még polémiájál az <Ulyavallás ellen, sajnos, hamar meg fog g,rőzödni. hog~ a harc,·oual
eltolódott, hogy a vallás neyációjáwd,- frontján /,·ell kii:denie. 'íemcsak az antiszemitiznulSz. hanem a zsidó ,-allás értékének le~z.álli
tása - hogy az igazságnak megfelelőbb. erősebb kitételt ne hastnáljak - szintén aláássa a kereszlénység fLmdamentumát. Az összes
pozitiv vallásoknak egységes. közös fronton kell a haroot végigharcolni. A vallástudomány és a ,alláspszichológia sem kedreznek a pozitiv vallásoknak minden 'allás negálóinak nagy. egyre szaporodó
laboráról nem is szólva. A pri,·ilégiumok korszaka a szellem világában általában megszünl, amióta az európai tudomán.' a klassziku.."
irodalmon felül a Kelet nag~ kulturájá1al. a jelenlegi,el (•s a multéval egyaránt, megismerkedett. \.1.~ ez a ..'~llásról i~ .. meg kell é_rteJ~i
másO'kat is, legalább türelme~. sol becsuiest kell mmtnk _ymusLLam.
Ennek a követelménynek a Jelen munka. melyn<'k szem». Raecket
kivéve, nem papok, eleget lf.'sz .. \._ val.lások fs_n:erteté;;e é~ megértése,
nem kri.tikája. a cél. Feh ilágo::>rtas, n.<'n~ tér~te;.
,
A legterjedelmesebb szakasz a'
e3 zstdo SLelllpOli tból .a_ ~~-
érdekesebb. A kö1·etkezö ,allások larg~altatnak benne: a balnlomat.
az egyiptomi, a chinai, az indiai, a perzsa. a görög és római, a
kelta, a germán, a szláv, a japán. \.z e~y~s '~á~okn~ engedet~ th
különbözö, aránylag sok tér JUtolt a gorog-romaL V<\llasn.ak (lb3 .
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233) és az indus ,al!ásnak (H;-) - u.-l). l~zeknek a zsidó mllúsra
seunni befol)á uk nem Y<Jlt. a görög é.s róm:ünak scm, noha a zsidó
nép a görögökkel és róm:liakkal én,zúzadokon úl politikai és társadalmi szoros kapcsolatban állott. l :sidó uallcís ~~ ~ egyetlen az ókori

A talmud és

pa/lásoh· kö:=öl/ , melyre ah elle•Ji:mus: senuniféle befolyást n"nt gyákorolt. A filozófia a g ondolkoziLs ra halá~al 'olt , de a' aB.ásTa nem, csodás
jele a mél) és szilárd zsidó \allú.;;os ért.lilcll1ek és gondolkoziLsnak

De azér l a görög-római 'allá~ ismerel(•ből is esik fén) sugá r a zsidó
Yallásra, több azonban a babilóni, egyiptomi és perzsa vallásból.
\. zsidó nép mi.ndhármnmal töretlen népélele korában - a perzsálal legalább a számüzé.,; századától "\ag~ Sándorig (5- -±. isz.
elöli)
tarló" összeköllelé.<.ben állt. mi.dőn külső behalásokra még
hajlammal birt. .\. föniciai. Hulás. a Jhalkullusz ~yakot;olla a legnag~obb é.~ le;.rtartó~abb befolyás l. dc ez a 'allás n mcs könyvünkben
külön tárg~ aha . •\.z izraelila-zsidó 'allás fensége a bab. és tlo"J'pl. vallással 'aló ö:;;,zeha,-onlilá" 1-ilágo::.sitgánál ragyog a ~egfén;esebben.
Említést érdemlő halá::- eddig csak Babilónia oldaláról lell kimutaha; pl. kalendárium, ang,\al- és ltónapne1ek. Az egyipl. hatás a
zsidó nép kezdelet idején törlént és nem szembeszőkö, noha Mózes
I. kön~1ében 1an néhán) eg.)tpl. szó és vonás. Legujabba!ll Yah~da
eddi" me()' nem jelent értekezésben héber szólásokban lál egvpt.
ered~lel. ~meh- ténmel a Genezis ösiségét vallja, ill. bizonyitja o.
modern bibliakritika· ellenében. \. talmud korában a ::sidó bíívészel
mutat eg~ipl. hatást, mire ily cim~t munkámban ~:á~?ula~ta~n, aminthoa, , iszon t zsidó hatás mulatkoZlk az egytpl.-gorog bmeszpapyrusokban. A perzs:t ,allá.:; halásairól a zstdó vallásra már egész irodalom létezik.
Sok részletről lehetne beszélni, de csak egyet említek, amely
mutatja, hog~ az érintkezése~ n~l) mélyen . f~.ks~~m~~· Az ~)'ip t.
önéletrajzokban már a más?dtk . eYeZI·edben ·. 1d~szam1t~~unk. elolt a
fejedelmek -vagy a magas lmatalnokok a p~ram.tsok szovegedJ.eJ.l azt
mondják, hog~ a bűnöket, m?lye~el. ~.K)'lltasutan f~lsor~b1~~, nem
követték el, ellenben ezt állandoan alllt]ák: » (l gyengekel es ozvegyeket védték, a meztelenel;et ruházták és az éhezőime/r enni . adtak«
(6·!. lap). Ezer énel később a Babilóniában élő próféta, mwtán. a
nép bűneit. ostorozta, a .. ?öjtöl magában elég vezeklésn?k n~~n ta~'lJa,
ig) folylatJa: , Ez a bőJt. melyet kedvelek: a gonoszsag btlmc.~elllek
feloldását, a járom köteleinek felbontásál, a sz.orongatottak szaba~on
bocsátását és minden járom széllépését Szeg] kenyeredből az Phe-

!w

;;őnek, a bolygó szegényeket vidd há:acl?,a,
mezt;lent fátsz, rt~
házd fel és véredtől ne hu:ódj el« (Ézsatas :J8. 6- - t). Mas fom~a
ban ugyanaz a tartalom. wt részben ugya'_l~Z~k a ki tételek. . Egytptomi mondá!:>ok éveu·edek mul' a még a bab1lorua1 talmudban lS megjelennek, miröl incidentaliter bi'nebben nem szólhatok.
Budapest.
Dr. Blau Lajos,
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az Ol'Vosl tudomány.

(Héber nyelven.)
I. L. Katzenelson dr.-tól; Berlin 1928 0
,
' 4 400 oldal, 44, részben szines ábrával
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L<Ulna1 n1a1
h.ove oen og a ozla111 a. »Gyóg.)ászal 192-!. -±. sz. MG\YJ. 192.).
~s » Haz?fe~ « 1926.-ba.n I_-rl munkáimban, ahol a szerzö állal felvelell
o~szes kercle~ket mar en lS felvetettem és fejLegetlem. A halachikusan
kepzell. rabbt a~ok össze~~a~nlilásával hamarosan megállapilhatja,
h~gy kwek van 1gaza, a lobbt l. olvasóknak pedi"' ilt uayis minden
l~n.degy .!el~el: Itt. c~ak néhán~ pontra szol'itko~om, 1~elyek talán
k?zerd~~oclesre, ~zamlthatnak. Szerző könyrében grandiozus nézetkent veg1g huzod1k az a gondolat, ho") a tannaiták és első amorák
azt vallották, hogy a trepha nem él~·lképes és hoay csakis lúilsö
behatásra keletkezett ehállozáwl.. lehetik az állatot ~phhá. és azért!
» rbe1ső hiány nem hiány . Ellenben a késöi amorák, Rabbától
kezdve, azt ta.nitják, hog) a trepha életképes, hogy trepha akkor is,
ha az elváltozás belső okból, belegség által jött létre. és ennélfogva íbelső hiány, igenis hiány. Ene pedig kurtán azl mondom, hogy az ember nem tudja, ne1essen~ rajta, 1agy bossza.nkodjék.
Ami biwnyitékol felhoz. az még sulyosabb kritika alá esik, mint
maga a »felfedezés «, mely mellesleg mondva, ellenkezik az egész
eddigi ha1a.chikus irodalommal : az ég által
(Ch ul. 56. b.) azt
jelen ti, hogy ibetegség által; részlegesen tömszel 1e ( reah a twua ).Jkóser ;
sőt ezen különleges tana érdekében még szöyegja1-itástól sem riad
vissza, amennyiben Chul. 56 b2±-ben a •>az ég által szót törli! Mentségéül szolgálhat itt. hogy néhán) mo~ern .th;-?logus . ug;an~zl . teszi:
a helyett hogy javitanának tudásukon es l?gtkaJukon: mk<~b Ja' tl~tJ.ak
eg) et
a szövegen. Orvosn~ ugy~an . JO~a Y~ te1~m h.alachikus
~olgokban, de szerzönk - HUJ_It !1w.r, LS l~that? - v.LSSza~l .?z.zel a
Joggal. De vrumak 1askos orvost t~1ede~k lS . .\lmt .\!annuJll, o LS azt
állitja, hogy a bal sziv nagyobb m~t a JObb; ez ,pedtg csak enlbe~nél
van igy, mig az állatnál mindkeltö egyforma; sot ha az embemel a
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.
cson u Ja er,
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t
1
· · l']U es
· su'd]' a az nJ'kori rabbikal · merl nem tuc1J<a a .· one ·an A,
ocsaro
és ime kisüL hogy a legelemibb "tén)"eket ..ö ~aga ~~~. IS~1,en:. ..
talmud szerint trepha, ha a nyelocso belso retege ;oros, a. kuls?
. ~.:~·,.,
1 fel1 e'r Ezt szerző lehetetlennek tartja és nyomatekosan luemeh,
l'"'u
· 'nem is említi. Pedig nagyo.n lS
· em_ItL
l' ·l persze eld
hoo-vo Maimuni
.. ugo tt.
heÍ\:en (h. sechita. Yll. 1égén), de fel lS. sorolp ~ 70 . t:ep~afa]
kö;ött (38. sz. ). Rabbinak szabad tévedme halacluk~s (kerd~ben.
mert hiszen ez az ő hiYatása, de oi·vosnak már .nem. Am1 a tern;eszettudományban a tények ismerete. ugyanaz .a. halachában a »b'ki?th « :
és akinek et nincs, az 1ag.) halJ.gat, vagy csa~, nagyon szer~yen
nyilatkozik, de fölényes okoskodás nem vezet,het JOr~. lnw ..egy t:elda:
Szerző i.n1putálja a talmudnak azt a badarsagot, nuntha osszetevesztené a leyáo-ott állatot az élÖYel, nuntha mindkettőnél e'Jhaitn.ak
Yolna mondl~ató az a szöYetrész. mely beszurásra nem vérzik! (Ch ul.
-15 b): ennek a kulcsa pedig
mint már kimutaltam - Ni·dd.a.h
55 a-ban lelhető, t. i. elég volna a szövet száraz volta, és felooleges,
hogy körömmel. karco~ható i;' legyen, ha azt, látjuk, ~ogy élöv~l már
a vérkeringés h1ánya lS a vegleges szöYethalalt Jelenb. De leg]d!Wmzöbb és legérdekesebb a következő: az egyik misna szeTint elég.
ha a májból marad valamicske. a másik szerint kell, hogy oliva
nagy:ságu rész maradjon meg. Ezl az ellentmondást a talmud azzal
oldja meg. hogy »az e~yik R. Chija szerint, aki eldobta (mil?), a
másik R. Simor;t szen~t, aki mártással (és salátával) ette «. Itt
sz;~ző~~ élcel_ödik Rast ~agyarázata f?lött. mert hogy lehel a
ma] hiánya koser csak azert, met.'L valaktnek ez a szerv nem izlik?
és hozzáteszi, h;>gy várni keU egy I'Cndkivül éhseszü emberre (nagar
bar naga r). alu ezt a relytélyes helyet megfejti. 'l'os hál, nehogy
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ellgent ilyesfa~la igazságtalan hirbe ho.t~anak , sicLak kijell'nlrni, ho~.'
ez t a lnlmudreszlelel eg.) chedcrlanuló L'i nwrértheti. \ talmudrabbik
ug.)anÜ; a májat éJ_J oly ~evés:>r '>:r.erellék, r~inl e sorok irója, merl
nem »h us " . R. Sun on azonban nlégi~ elle. márl[t«'><ll {~s b<tlátával
(l_wg) Hlamikép le tudja nye_lni ), mert Jiag: é~etfonto:sságot lnlajdn.mLolL ennek a szennek, Lehat lHl"l O'\ Ó"\ arlíl i,; (Or"anolernpia) ·
ennek megfelelől•eg .kö1 etei tC', hog} ~;ar~~Jj~1; belől z •eg) i, a na"'
darab, merl külön.hen a~ állat él-etképtelen é" trcpha. R. Chijaa~Önb~JI
eldo?la, .mert ne~J. se~n, tzle~L. de élelfonlos'iágo~ és ig.) g)óg,\eről sem
tulajdomtol t n ein, lea at ko6er, ha csak valam1cske marad helöle
az epehólyag elzárására. \ mai kor fén1esen io-azolla It SimonL
A máJ'ban van I'Ítamin
chajut he. és 1észe's vérszA~O'énvsé!llH~l
eo-.)edüli
,
L
O
"
('
h
életmentő, de szegeny velegek lmony csak külömböző mártásokkal
és salátával tudnak megbirkózni a napi 2ó0 gr. főtt májjal! \ baj
iLL onnan ered, ~og) . szerzönk ~asil hi.á.nyosw idézi, pont a legfontosa:bbal hag:na ki! Ez a Jelenség, melY másutt mé()' sokkal
sul.)osabb formában ismétlődik 1. 19611 o.) arn! kényszeriti a~ ohasót,
hogy a szerző núnden idételél az eredeliben el!enörizze. Teljesen
ellli.bázolt szerzőnek az az eljárása, hogy minduntalan beleinterpretál
a trephatanba ol.)~an modem belegségegy:;égeket, melyeket a talmud
korában sohasem ISlllerheltek. A pon Ios kórbonclan i .Jeiráshoz tartozik:
terime, szin, állomán.)', bennék. De e négy közi.il a talmud mindig
csak egyet tárgyal: külön a tuimél (tüdő), külön a szivekel (tüdő,
bélrendszer), külön az álla.mányt (liidö. ger.inc,elő) és külön a benni•kel (\ese), ugyhog.) a modern onosnak még c."llk o.ejtelme sem lehet,
hogy mi. mindenl értettek alalllt. é~ ezt bizony maguk a talmudr·ahbik
sem tudták. Szerzővel szemban nyomatékosan kiemelem, hog) a lüdö
perforaliója nem léoamell mialt \Olt lrepha, mert hiszen légny()másról
m~g a középkor sem luclotl. Ép oly hibás, mint merész szerzőnek a
M1snán eszközölt az a szövegja1 itása, hog} csak egy vese hiánya
kóser, holott a vese pathologiája össze~issza csak 100 éve~. Fokozoltabb mértékben áll mindez a bibliai és talmudi bőrh-etegségekre.
Én minl ,bőrg)ógyász soha mégcsak meg sem kisérleltem ennek a
kérdésnek a megfejtését. Csak annyi legyen itt megernlitH', hocry a
;\Ii.sna szerin l a leprás beteg igeni5 rész l vehetell a társ:u; szMerestén, tehát nem Yoll >lóme (K.eriszósz 15 b, fent) é" nem io.;
féltek tőle. Bizon)OS továbbá, hog) a szülőnő tiszlátalan!>ág-ána.k nrm
voll egészségüKri háttere, mert hiszen ha lrepha gyermekel szült,
tiszta maradt. Igaz az is, hogy a trepha emberről stóló érdeke,., tant
szerző ieljesen lllellőzi. Abrák közül a jók felesle~k, a szükségffiek
részben hiánJoznak (tüdő, szi1) részben gyalrák. \ égül irásmódok
minl: An tra x, trichophiton, milliaris, baccilus, exfalli.ati' us. Ui.t-ti
(kövelkezeleseu ), sin01.ialis. hipophi.sis, Diphteric sth. kedvezütlen
korrektor müreltségére.
Yilágot relnek a
dr. med Preis Károly.
Budapest.
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Dr. Kecskeméti Ármirt

A zsidó irodalom fölrányai.
Dr. Friedman Dén es e eimen kiadoll jeles míi'.e ne1,~1 komencio· oJa1om-t~n1e.r
··teles'- Innelll
11<•'L'u. 1r
· '
.s ,ez be1une az ··1UJSZeru
l 1. - k sz,eBem• '
... 1• l 11 0 ..,., U'"' mondJ'am. a zs1do ku,tura
.b o cse et'Öne \at.a,La,
lot
ene . . 0 , e-.,
,
,
I
· ·
·]l ·l:
.
J " f T' d,-_. k J'el!e()'ének fö) larasa.
\.ereS! es mega It ::t pl ]Ll a
beso.
eJ ?d.e.-,enell, llt.:e'ao nÜ•oll·il léJ~yeaél. Hal korszak irodalmi
c '
• "
•
•
•
1 'bl'
0!!'enum zst o sze et ~ o
• 'ben mu lat J·a be a zsidó6i\O"
szel1emtörtenelel.
l... bb'
h
Jl . ·ta,
te.r·nHl1ese
',
'o '
. ,
·.
.
~. a "Örö..,.össéa, 3. a hagyomall) , ,l., az arab-zs1do. 5. ~ J a u11zmus
és 6.1:'a n~u()'.ati hatás elemzésé,el. Találó helyes feloszlas. Jnely Jneg.
. .
.
felel a szokA~o". csoportositásnak.
Szenőnek érdekes s eredeti szempon tp. !10.gy a Bodnar. ~'nfS
mond hullánnona.l-elmélelél alkalmazza a zstdo sz~llem feJio?eslörlénetére: a termelésben ya]ó !e.1dületnek és hanyatlasnak ep.y-masra
köwtkezö. szabályszerü •áltakozásál. Biblia, h~~·o.mány~. ~:~bbJm.zmu~:
a hami iLutlan zsidó szellentiség és produkhntas. Goro?' .. ~Jab es
nYuO'ali halás: icleaensé", ke• eredés, kimerültség. Ez a beallllás mes0
".k éll :" a korszakok Íéme"ének, értékének méltalásálban ellenlllonler
, "
f l
. ,
"l ,
,
a ll
dásokra , e zeL ,\ , ilágkulturák be o )'ása, enenyes u ese meg ~en: v
elennedésre. a népi erök fáradságára. Ellenállhatatl~~\ sponta.n Je],en~
ség ~z, minl a népi~égnek ö~una~át « ~e•elál~sa: .. ~~cl~~e ~z. Jro~al.l~ll
alkotá~okb:m. meh·eknek •eg: 1 zcthonlasa, gorc~o' 1 v~zsq-alata S<OI ~~
Iciütközbelnek ide.;en motimmok, de ez a tény nem a neplelek 'J,ueddosége. az ősi. 1~ciális zsidó eszmei .tarlal~m ös~zezsugovoda~a, ~z
egykor centráli." jelenlöségél?öl ':1!? k1szo~.~asa; H1szea 1:1.. Phr.l~.t .1s
az erkölc"i egyistenség s un1Yerzahzmus fol~ny~nek. l~data mspualJ~·
\.z arab-zsidó kor termelése szintén produktn· e'i zs1do. mert a •·allas
uralkodik benne. a bibli.a meO'iO'azolása
a kor müvellsége, bölcselele
0
alapján. ~em menekülés az idcgenb~. hanem tudo~j~S fejlődés.
lfoay külsö hatásra? De ez nem torzttotl.a, vagy sekelye"üel1Je el a~
ene~:,.iákal sőt fokozott akliYilást jelenLelt: az eredeti készleLnek UJ
"rte'kekkel' ,aló "azdauilásál s ez által kulturhisLoriai -éle~.képess%~t.
'
o
. '
'
I"'aza Yan ao szerzönek,
hogy a szenl1ras
c:S
a la lmu d a gem~J.n
zsidó ~zel!em. J ude3. és Babi.lonia a
Vallás. Tön•ény és próféllzmus. rítu~ és etika. A tudományt és bölcseleleL az araboktól , és
Európától kapta a zsi.dóság. Örült neki, buzgón müvelte Yalla~a
Í"'azainak megdicsőité."ére, aztán magáért az . igazságért. .\. tudoma;,ok története, haladása sokat kö zönhel a zsidó ésmek. A tudomány?s
"'Ondolkoz.á."t nem Judea alapilolll meg, de azért becsülelükre váhk
~ kullurhistória mérlege; a z~idóság teremtő géniusza adta a világnak
a legtöbbet, a legnagyobbat: a tiszta egyistenség hilét, az e~~é8
fogalmál, az igaz~os.ság eszméjét, a tökéletesedés, messiamztmus
idéálját, az Erkölcs lönén_yeil.
:\lakó.
Dr. Kecslwméli Ármin.
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TÁRSADALOM.
Az Országos Bizottság ülése.
Mikor .~z Orszá~os Iroda illusztris elnöke, báró dr. Kolzner
Adolf, ezelot~ e~y evv,el magas és felelősségteljes tisztségét
elfoglalta, mmcl]árt szekfagialó beszéelében körvonalazta azo.
kat a c~lo.kat, melyeket mal?a elé tüzött és megjelölte azokat
az eszkozoket, melyek segitségével e célokat megvalósítani
kivánja. A kongresszusi zsidóság szervezete, mcly r868-ban az
~?'ész magyar zsidóság számára készült, már megalkotása ideJeben sem volt tökéletesnek nevezhető, aminek okaira ezuttal
nem kivánunk kiterjeszkeclni. Azonban a kongresszusi szabály·
zat gondoskodott arról, hogy a legalább is minclcn három év·
ben összeülő egyetemes gyüléssel oly törvénvhozó és ellenőrzö
testületet teremtsen, melynek mócljában les~ a felekezet szervezetét tovább fejleszteni, a változó viszonyokkal lépést tartani,
a felekezeti életet figyelemmel kisémi. Az autonómia szüksérr.
képeni, elengedhetetlen correlativuma a parlament, a testületi
szervezet, melyben az önkormányzat akaratelhatározását nyilvánítja és közegeit, hatóságait ellenőrzi. A kongresszusi sza·
bályzat különös végzete volt, hogy tulajdonképen teljes hatály·
ban sem a maga egészében, sem területileg soha hatályba nem
~épett és épen azok a rendelkezések nem mentek át a gyakorlati
eletbc, melyek a legcélszeri.ibbeknek és lcgsikcrültebb~knek voltak nevezhetők. Ilyen Yolt az egyetcmcs gyülésre vonatkozó
rendelkezés !s. Hogy az elmult hatvan év alatt a kongresszus
m1ért nem. h1vatott össze, annak számos oka van. Term(·szetesen
a legfőbb ok az volt, hogy a felekezet mindjárt az egység-cs
szervezet megalkotása után kétfelé, süt h;íromfelé ..,zakaclt, ami·
nek r:1egakadályozására az akkori kormány és orsúggyiilés
semmlt sem tett, s6t azt a legnagyobb mértékben el()..,egitctte.
A kongresszusi szabályzatok II. része 62. s·ának megfc·
lele') kényelmes magyarázatával a kormányok hosszu sora az
6
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Orqágos Iroda és a kerületi elnökök sdzámos kérelme, pana.s ~a
és ::.tirget<S e dacára állandó.a,n 1 1~egtaga ta. azh~gytektemeás gy·u cs
egybeh ivásához ralÓ hozzáp_:u, as,~, arra lS l':a roz: n,, 110gy
nem lehet szó egyetemes gyulesrol ott, ahol n~1cs ebység.
Ekként a kongresszusi sze n ·ezet lassankent n:eg:llere.vedett, a benne foglalt amugy is, inkább csak elméle~1 ~nztoslté
kok egymásután töredeztek le e~ a, felekezet ~.utonomláJ ~ se m
·ha' 21· ~e 111 i -kolai téren nem ervenyesult. J\1md enutt blzonye")
' - rendszertelensés.
"'
'
'
k d'ar\ l <a pot t
talanság,
e Uentmor;das,
szetszara
lábra és a kormányzat meg ha nem 1s akart~ volna, kcnytelcm
,·olt a beavatkozá és intézkedés JOgával élm.
Ez \'Olt a h elyzet a világháboru kitöréséig. A felek,ez;t
legj obbjai belátták és átérezték az állapotok tarthatatlans~gat
és méltatlanságát, de sajnos, tehetetlenek v.oltak. Elmonc1hatJuk,
hogy az Országos Iroda volt az egyetlen b~ztos _pont a zurz~var
ban és ehelyütt is hálával kell megemlekeznunk azon kimagasló férfiakról, akik a csupán kö zvetitő szervként elképze~t
Országos Irodából az idők folyamán a .. fel~kezet. e.gyet!e,n fohatóságát kifejlesztették és , az~ fl ke~ul;tl . elr;ok~k ulesé v~l
együtt a kongresszus hataskoret potlo mtezmennyé , épltették ki.
Sem a világháboru, sem az az~ köv;tő szom~ru idősz.~
nem volt alkalmas nagyobb kezdemenyezesre. A haborut kozvetlenül megelőző években megindult ugya~ a nagy m~~galo~
az egységes autonómia kiküzdésé re, de saJnOs, ez a torekves
meghiusult. Az Országos Iroda hivatalosan nem vett részt ezen
akcióban és igy az 1912. évi nagygyülés inkább csak az egyes
hitközségek társadalmi jellegü mozgalma volt. A háboru utáni
években is volt ilyen »nagygyülés «, mely a hitközségek szövetségét kivánta megalakitani, nem törödvén a fennálló törvényes
szervezettel.
Az Országos Iroda és a kerületi elnökök által egybehivott
»O rszágos Bizottság« elődeiül tehát a fentebb érintett kisérletek nem tekinthetők. Hanem ilyen volt az az 'Országos Bizottság, melynek létesitése a kerületi elnökök 1924. évi november
hó r 7-én tartott ülésén határoztatott el oly rendeltetéssel, »hogy
a trianoni békekötés folytán területi szempontokból és egyébként is hatályában gyengült törvényes szervezet érdekében az
első autonomisztikus szervezkedésből eredő kongresszusi statutumoknak a fennálló szabályok alapján való átalakitását elő
készítse; az Országos Bizottság feladata volna, hogy a kongressz~s célszerü időpontban való egybehivása, az alakult vála~ztásl szabályzat módositása, valamint az e tárgyu javasiatarnak az egyes községkerületek által való elfogadása és a

1

1

(T

"*

Az Országos Bizottság ülése

83

k ormányhatóság által való jóváhagyása · ' t
ük ,
tézkedéseket tegye meg.«
uan a sz seges in-

·~z Országos
azonban külo·· nb··
" e h el yen re'sz· 'l
ozo,
. , Bizottság
l e t ezm nem k 1vant
saJna atos okokból nem oldh tt
,
bizott feladatokat és igy müködése inkább
ak a meg a, rea
·m t ezm
~
é nye kl'
é
k
b'
·
,
csa
az
orszago::.
,et ne
1ztos1tasá ra irányult.
. Alz.kO~kskzagl os Iroédaé uJonnan választott elnöksége a kcrül etl e no o e egyet rt sben azonban UJ.bo'l na ·
'
B.
á
,.
puen d re l10zta
az O rszagos lZOtts g eszmeJét A felekeze t ma·1· il'lt 'll
it
d ' 1. l
llá
h'
z a a apo a,
a g az asagd , e ron h.s'k.~ , l~ élet sül yedése. a kis hitközségck
l ass u sorva asa, a It ozseg1 alkalmazottak nyugdi · biztositása
az elpusztult Kozalap regenerálása és főke'nt a szer Je t. ~f _·
k
k '" l ' ' k .. " ,
v ze 1 r ... or
mo.. e~z oz .~s~n e .. ;m rgossege mind cselekvésre késztettek. A
kerulet1 elnokok ulese 1928. április zz-én hata'ro t
1
.. ld.. 'b "l
z a e egv a
k e r~.. l ete k· k.k
1 ~
otte1 o alakítandó Országos Bizottság létesitéset. E hatarozat folytán az Iroda elnöksége megk dt
b. t t '
' '
. ,
l
ez e a
J.zo sag szervezesere 1:a~yu ó munká latokat és a kerületi elnökok 1928. december 4-lkl _i.ilési.ikön az Országos Bizottság ülé sé t I929. _februá: 19. napJára tüzték ki. A bizottság taojai az
egyes . k,eruletek Jav~sl::tára a kerületi elnökök ülésétől kapták
megh1vo leveJuket es 1gy ezen testület kon(Tresszus hiánvában
a fe~ekezet alkotmányo.s szervének tekinth~tő, mely egyesiti
mag_aban, a .:n~gyar z~1dóság egyházi és világi kitünőségeit.
A blzo.~tsag ulesének targysorozata az összes aktuális kérdéseket felolelte; a szervezeti kérdéseken kivül a vidéki kishitközségek megm;nt~s~, <l. v~ásoktatás egységesitése és elmélyítése,
a. va.~y~nyal.tsag~ fo~d]uttatás~. a ~özalap felujitása, a rabbik és
~utkozseg1 t1sztv1selok nyugdiJellatása, a rabbi- és tanítóképző
~?tézetekkel kapcsolatos internátus létesitése és a zsidó diákugyek szerep~~~ek a tanácskozások programmján.
A kozbe]ott forgalmi akadályok miatt az orszá<Tos konfer~nc~. ~sak márc~us r z-én ülhete~.t össze. A bizotfság zoo
ta~p ~ozul "r?o-an Jele.ntek. meg, am1 egymagában is mutatja.
mlly Jel~ntoseg~t tulaJd~mtott a magyar zsidóság egyeteme
ez~m tes~u_let _tanacskozásamak. A kultuszminisztériumot dr. P etri
Pál poht1ka1 államtitkár, dr. Tóth István helyettes á llamtitkár és dr. Oe~lóc~y Károly "mi~iszte~i tanácsos k épviselték
Dr. Hevesl S1mon vezeto forabb1 fenkölt · eszmemenetü
magasszárnyalásu megnyitó imában kérte az örökkévaló áld·i:
sát a Bizottság munkásságára.
<
Báró dr. Kohner Adolf megnyitó beszédében rámutatott
a meg:ol~a_ndó !eladatokra, vázolta a Bizottság megalakulás;í.nak h1ston~u~at. Részlete.~e!l f.oglalkozott a szervczeti kérdésekkel, megJelolvén azon kozJOgt lehetőségeket , meh·ek e tekin ·
tetben nyitva állanak.
'
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Külön kiemelte a;; cln~ik ,:.t z o_rtl10doxiá va~ ..:ralf békés
"k-· l • f t-- -··,..í t ts <-'" n·•rul a mex1k01 cs oroszeg) l1,ttJ.nu ' ()l~ :~ /m~ ~;k~t,] ..,Zl:mb~'n a '"\·allásszabadság nevében
orszag1 Ya a,.,u c OZ(,.,,_
· ·. • . •
l· :- • l·
'. (·t aciott a mao·var zsldosag tJ 1ta ,oz.tsana '-·
k l.t.ejeZCS
.
b·
. ,
/
-' l l'
L
•
'
t ·-·el fon·adott mcony t to ut,m .t ta anos V<Lra
.-;. nalgly tc s~ess d , 11"'hi\·atalo,;~ 1 tá\·ol lévő kultusznuniszkozásk ,me_ etlt" ad. zpcgeet.rt·c IJ:l l -~~ 11\m.titkár a következő beszédelel
tert cpvbe o 1.
. '
' , '
üdúizölte az Országos B1zottsagot:
.
• .o·~ I3izott•/tn·l
megengeclm,
»·r·l~ Zte'1t 0-1 szag
-' n· :\Iéltóztassanak
..
, ~
, " . . ~
.
ho•Yv a hivatalo~ ügyekben Szegeden tavoll,evo k~ltuszm1n1sztet
. '"'1· 1. t t i o-az örÖmmel és nagvrabecsül essel en ud vozolJCm
Ul
le )C
"'
n·
. , (IT
és)
a mo;t összeülö Országo,.; nizottsagot. <. Jenz · ,
.
Tudomásom szerÜ1t r86S. óta a magyar kormany képv~
- 101
... em ·zólhattak hi\·atalosan az izraelita felehz~t sz~rvei
he : ut~l-ó aki szólt Eötvös József báró, a leg1deáhsabb
áfl~mf~rfiu, : ·legnagy-obb magyar kultuszminiszt~r ~olt. (U 5SY
\·an. ugy van. Igazán lehetetlen he~yz e t~e kerulnek, ha en?
mint az ö utóda kivánnék itt feiszólalm. SaJnos, azonb~n'. a ma1
országos gyülés hatáskör~, c~lja, sz~kebb k~r~te~" kozott van
meo-állapitva, mü1 t annak Ide]en , az r 868-ban ule-sezo egyetemes
gyJiésé. Akkor báró Eötvös ~s. azt ~e~nélte, ho~y a:_egye~;mes
~<viilés minden magy·arorszáp 1zraehtara egyarant kotelezo lesz
€'5 milldenkit befogadó országos autonóm szerve~et_et fog megalakítani. Felejthetetlen szavakkal adott akkor kifeJezes~ an~~k
a reményének, hogy ez a szervez:.ot olyan lesz, mely b1zto~LtJa
az izraelita felekezet autonómiáját és ug~anolyan szaba~sagot
biztosit neki \'ailási és iskolai ügyeinek mtézésében, mmt ezt
a hazában bármely más felekezet élvezi.
A vallásszabadsáo-ot, a jogegyenlőséget lángoló szavakban hirdető e szónok ~tán - azt hiszem - nehéz volna ezekben a keretekben felszólalnom. De a mai ülésnek egészen
mások is a céljai. Én azoriban azt hiszem, hogy ha ennek a
gyülésnek keretei szükebbek is, lehet, hogy határoz_atai épen
olyanok, sőt talán még termékenyebbek lesznek, mmt anna~<
a nagy célokat maga elé kitüző kongresszusnak határozatai.
Hiszebn egy tanácskozás eredményei nem a ki_tüzött célok nagyságától, hanem attól függnek, hogy mennylt fog azokból az
életbe átültetni és megvalósitani. (U gy van. )
:\leg vagyok győződve róla, hogy ezek a szép célok a
kongresszusi szervezet azóta mutatkozó hiányainak pótlása, korszerü átalakitása s - amire különösen nagy sulyt helyezünk a r~bbi- és tanítóképzés átalakitása és megfelelő biztosítása,
a. ~-Jtfel~kezeti alkalmazottak jogviszonyainak, ki.ilönösen nyugdl]ugyemck biztositása és - ami állami szempontból is fon-
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to~
,az ;gész hitélet mélyitése meg is fog
1• . 1 • (Élénk
hel) csles cs taps.
va os u 111.
:\Iélycn tisz telt Uraim! Ezt állami szem]JOntl 'l · · f t '-'·
nak tart
t b · · l'..
JO 1s
on o.
<
_om,__ ~er
aro :.otvös József már 1869-ben kifejtette
hogy
mlt koszonhet a magvar haza a rnao-)·ar( . · ·
·d·
· '
1 '
· • /. J
b
Jf::>zagt zsr osag1;a < cs ccsc;el~e a zs1d~sag lángoló hazafiasság át. Azóta hatvan
ev folyt le es cn .tanubi_zonyságot tehetek az én szerény szavammal, hogy a val~aso~ zs1.dóság nagy értéket biztositott a magyar
kulturának.
cs tallS. A magyar tudorna' 11 yossag,
•
••
.
" (ÉlJenzcs
,
a
t;nagyar, muveszet?_ a _ magyar közélet és a magyar gazdasági
elet teren ug~. kulfolclon, mint itthon a hitvallásos zsidók is
nagyban hozzaJárultak munkájukkal az elért eredményhez és
becsuietet ;z: re~ tek a ~1agyar n_évnek. Éljenzés és taps. ) :\Ie g
vagyok ~w;)Zod\ e,_ hog) az a _nyilatk ozat, mellyel Eötvös József
fel szólalasat befeJe~te, _mos_t 1s megállja helyét és én is hangs~l y_ozom, hogy azert 1s ktvánok szerencsét az önök munkáss~ganak, mert t~eg v~gy?k győzöelve róla, hogy az "ünök munkassága és tanacskozasa1 nemcsak a hazai izraelita felekezet:rek,, ha?em a magyar hazának is javára fognak szolo-álni. (tlJenz es es taps. )
b
. . ~ kultuszkormány ál;a_lam, Tó~h István és Gerlóczy barátann altal, nemc~ak_ a legelenkebb hgyelemmel fogja kisérni az
Onok tanacskoz_asalt, hanem amennyiben csak anyagi heh·zetm~k megen5Se~1, mmde~t el fo&"unk követni, hogy azok minél
teljes.eb~ mertekben az eletben 1s meg-valósuljanak. (Élénk h~
lyesles es taps. )
:VIéltóztassanak megengedni, hogy rövid felszólaJásomat
azzal a szent áldással fejezzem be, amely minclen vall;í.o.;os emb~r lelké~en kell, hogy éljen, amit \Ióze<> monclott. amikor
kerte a _:\Imdenhatót, hogy áldja meg Onöket az U r, és könvör_u l]on Onökön, forelitsa az Ur orcáját Onök f:~lé és acl)on
Onöknek békességet.
, E monclással fejezem be felszólalásomat és Isten áldását
l~crem az országos gyülés tanácskozásaira. (Lelkes éljenzé,;
cs taps. l«
I~e~kes, szünni nem akaró taps és éljenzés fogadta a kultu~zmimszter illusztris képviselöjének kimagaslö jclentösécrü beszedét, melynek befeJ-ezését a bizottság tacrJ·ai álh·a hall:;_att·;k
' ·
l\1'
b
n
0
veg1g. " mt az államtitkár ur megállapította, a magYar korm~ny képviselői r 868. óta nem szálhattak hivatalosan ~;mag-v~ r
ZSidóság képviselőihez; hozzá tehetjük ehhez, hogy az el;rÍult
sz_on_Ior.u idők alatt a magyar zsiclósúgról, annak hazafia-;s(1 •
garol cs a nemzet egyetemét szolgáló munkájáról ih· hano·on
ily megértéssel és elismeréssel soha nem beszé!t;;k f~lelös
mányférfiak. Helyesen mutatott rá dr. Dési Géza képviselő,
.
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·
d 1 " pont1·a a szervezeti ügyek megvitatása
.-\ napuen e so
.
.
H' k.. é t d, s
,·olt. Dr. Gábor Gyula, a Pestr Izraelit<:
rt ,ozs g u o ,
' d .. fo"tr.tka' ra ny-itotta meg a tanacskozasokat, nagynagye r emu
,
, ,
"l l" 1 b '
sz~básu a szen·ezet minden jelentos kerdesét felo e o .. e a_ ?ra:
tum á va R észletesen foglalkozott a problém.a al!lp;e,to koz]Ogi
vonatkozásai,·al, kiemel vén, hogy a .. magyar zsrdosag a koncrresszusi bázisról, mint egyetlen, torvényes alapról, le . nem
~1 ondhat, attól el nem térhet, enneHogva a s~e_rves nagy reformok csupán az előzetes választások megejtese után egybehívandó kongresszus által valósithaták meg.
,
,
k'
Addig is azonban, mig ezt a nagy alkotm~nyozo mun_ a~
eh-égezhetjük, feltétlenül szük,sé~es_ ~ hala~zt~s~ , nem tu ro
ki ebb terjedelmü módositások es pvrtasok_ elokeszrtese és meg\'alósitása. Erre az Országos Bizottság, mmt a felek~zet egye:
temét reprezentáló testület, van hivatva, épu!p, mmt ~z UJ
kongresszusi választási szabá~yzat m,egaJk?t~sara., ": krseb~
reform előkészítésével, valammt a valasztásr szabalyza~ meg
alkotásával egy külön szervezeti albizotts~g volna megbr_zandó;
mely javaslatát az Országos Bizottság UJOnnan egybehivan?o
pléuuma elé terjesztené 1etárgyalás végett. Részlet~se~ ta ro-vaJta ezután dr. Gábor Gyula azon legfontosabb kerdeseket,
~elyek az ugynevezett kisebb, pátstatutum keretében vol~án~
megoldandók. Ilyene~ül jelölte ~~g Csonkan;,agyar,~rsza&' UJ
községkerületi beosztasát, az adozas_ meg~ele~o sza?alyozasát,
a községkerületek és különösen a kozpont1 f?hatósag bu~get
jogának kellő kiépítését. Tüzetesen foglalkozrk az elaboratur;t
az egyházi bíráskodás korszerü megszervezésé_vel és,'!'-;- or;szagos intézmények fentartásához való felekezetr hozzaJarul~so~
biztositásának hatékonyabbá tételével megfelelő végrehaJtási
jog megadása által.
"
D r. Gábor Gyula nagy tetszéssel fogadott alap ve to tanulmányának felolvasása után dr. Endrei S. Henrik szólalt fel a
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szcrvczet !<érdé ;é~ez, lénye_gébcn telj esen egyeté rtve dr. Gábor
Cyula feJ_tegetesetvel é~ mditványával. Részletesen fo glalkozo tt az UJ status q ~o httközs ~gek alakulásának lehető ségéveL
Igen fo~tos~a~ t~rtJa az UJ h~tkö,z s ég;J'- krité riumainak pontos
meghatarczasat es a rabbtk JOgallásanak megfelelő szabályozását.
A kiváló szakértelemről tanuskodó előadás után dr. Krón
Ferenc," a X; község;ke~ület érdemes elnökhelyettese, terjesztette elo az altala keszrtett alkotmánytervezet főbb intézkedéseinek indokolását. Felszólalásának a rabbik jogkörét tárgyazó
része élénk vitára adott alkalmat, melyben dr. Gulyás József
és jánosi-i Engel József, a X. községkerület elnöke, vettek
részt.
Dr. Csobádi Samu felszólalásában azt fejtegette, hogy a
most sorra kerülő reformna:k lehetőleg tágkörünek kell lenni.
Többek felszólalása után az elnök a szervezeti kérdések feletti
vitát berekesztette.
A tanácskozás napirendjének második pontja a vallásoktatás egységesitése és elmélyítése volt. Tudvalévőleg az Országos Iroda kezdeményezésére ezelőtt mintegy 25 évvel külön
erre a célra szervezett bizottság tárgyalta e kérdést. A szakbizottság munkásságának eredményeként az Országos Iroda
kiadásában I 906-ban megjelent a Magyarországi Izraeliták
Vallásoktatásának Egyetemes tanterve, amely azonban teljes
egészében nem érvényesülhetett. Az elmult közel negyedszázad
tapasztalatai szükségessé tették, hogy a vallásoktatás nagyfontosságu ügye ujból revízió alá vétessék, a tananyag, a változott
viszonyoknak megfelelőleg ujból megállapittassék és gondoskodás történjék arról, hogy a tanterv a való életbe mindenütt
átmenjen.
A távollévő dr. Bernstein Béla főrabbi helyett dr. Kálmán
ödön főrabbi szólalt fel elsőnek a tárgyhoz, aki rámutatott
a vallástanitás és a vallásos nevelés fogyatékosságaira, amit
a felekezet legfájóbb sebének érez. Teljes a fejetlenség, a széthuzás, a rendszertelenség. Javasolta, hogy a vallásoktatás kérdésének megvitatására külön albizottság küldessék ki, mcly
oly tervezetet dolgozzon ki, melyben az egységes tanterv. az
intézményes tanfelügyelet, a hitoktatóképzés nagy kérdései
megoldást nyernek.
Ezután a Pesti Izr. Hitközség nagytuclományu, érdemes
tanfelügyelőjének, dr. Munkácsi Bernátnak, felszólalása következett. Kiemelte, hogy a szakkörökben nincs eltérés a vallásoktatás tárgyai tekintetében, csupán a tananyag mennyisége
és felosztása vitás. Ez okozza aztán az egyes hitközségek közti
eltéréseket, az elemi iskolai heti óraszám, a középiskolai bibliai
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tananyag, valamint _a ,·a!lúsos eszmék és)n\é~;nén_yck öss~:fo~
laló tárcr,·ahba tekmteteben. A maga rcszcrol csatlakoZik dr.
f(á!mán°.Ödön inclitdny,íhoz és igen helycser; han_gsulyoz~a
annak szükségességét, hogy ?- tal: tc r v alkalmazasa mmden hitközséerre nézve kötelezövé tctcssck.
Dr. FriedllWIZ Déne· főrabbi igen értékes felszólalásban
vázolta az albizottság-ra háruló feladatokat. A ,ta~tcrvnel~ fel
keH ölelnie a bibliának credeli szövc3bcn , val? 1;me;etet, a
liturgia kimerítő oktatását és. a. z_sicló ~allas ~ortenetenck és
irodalmának tanítását is. A brbltar forclltás azert v~llott_ ugyszóiván mindenütt csődöt, mcrt a heti két óra a luttamtásra
távolról scm elegendő. Az is fel<::tte visszás hely~et, hogy_ számos helyen a hitoktatók kisebb képzettségge~ brrna~, t~mt a
tanitdm·ok. Az albizottság foglalkozzék a tanterv, a kepesrtés, a
tanügyi ·főhatóság, az egységes tankönyv és metodika és végül
a tanárképző kérdésével.
,
Zöldi :\Iárton vezérőrnagy érdekesen szamolt be
Sióa()"árdi
0
azokról a tapasztalatokról, amiket mint a Pesti Izr. Hitközség
iskolaszékének tagja szerzett. Beszéele révén kiemelte annak
nagy fontosságát, hogy a világháboru zsidó hősi halottainak
emléke megfelelő módon megörökíttessék.
.
.
.
Kálmán Elek javasolta, hogy az összes rskolafaJ o~ra ~l
terjedő hitoktatási tanterv és módszertani utasítás állaprttassck
meg. Szerinte országos hitoktatóképző intézet voln~ ~zerve
zendö, végül nagyon helyesen a felekezetnek tanugyr teren a
többi egyházakkal való egyenjogusírását sürgette.
Dr. Pfeiifer Izsák főrabbi azon okokat részletezte, melyek az eredményes vallásoktatást lehetetlenné teszile Ilyenek
az engedélyezett heti két óra elégtelensége és a családi környezet vallástalansága. A vallásoktatás munkájának a családban
kell megkezdődni.

*

*

*

A konferencia második napján dr. Szabolcsi Lajos tartotta meg nagyszabásu előadását a zsidó diákügyekt·öl. Ismcrtette a kérdés történetét és a belföldön tanulmányaikat végző
egyetemi hallgatók segélyezésének szervezetét. Számítása szerint I zoo főre tehető a magyar egyetemeken tanuló ifjak
száma, akiknek előmenetele szinte kivétel nélkül kitünő . A külföldön tanuló ifjak sorsában jelentős fordulatot jelent az 1923.
év, amikor Massolini törvényben biztositotta a magyar zsidó
egyetemi hallgatók részérc a tandij- és vizsgadijmentességet.
Az Országos Bizottság tagjainak lelkes tapsa és éljcnzése mellett rótta le a felszálaló a mag-yar zsidóság hálás köszönetét az
olasz nemzettel és a külfölcli nagy zsidó lestületekkel szemben,
melyck, élükön az Al lianceszal és a német Centravcreinnal , idegenbe szakadt fiainkat támogatá;;ban részesítik.
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A külföldön eddig mintcgy 1450 oklevelet szereztck diákjaink, akiknek legnagyobb része külföldön helyezkedett el,
megbecsülést szerezve a magyar és zsidó Iiévnek.
Dr. Blau Lajos inditdnyára az Országos Bizottság elhatái-ozta, hogy mindazon külföldi testületeket, mclyek idegenbe
kényszerült diákjainkat segélyczik, átiratilag üdvözli, köszönetet mondva nekik áldozatkész"égükért.
Ezután dr. Dési Géza országgyülési képviselö méltatta
cl r. Petri Pál államtitkár beszédének politikai jelentöségét; ugy
látja, hogy a zord tél már elmult rólunk, utban van a tavasz,
a magyar zsidóság kikeletje, ennek volt hirdetője az államtitkár
is. A magyar zsidóság a nagy revízió munkájából ki\-eszi a részét; a külső reviziót azonban csak akkor érhetjük el, ha a
belső viszonyokat is revideáljuk, ha visszaállitjuk a jog, erkölcs,
igazság és szeretet régi belső határait, ha dszakitott t~stvéreink
látni fogják, hogy itt több igazság, több jog van, mint máshol.
Blum ödön miniszteri tanácsos inditvánvára elhatározta a
bizottság, hogy a magyar nemzet nagy barátját és diákjaink
istápolóját Mussolini olasz rniniszterelnököt üdvözölni fogja.
Dr. Me ze y Sándor a Közalap felujitása érdekében emelt
szót. Nagyszabásu, emelkedett hangu előadás keretéb~n vázolta
a magyar állam ezeréves fennállásának emlékezetére a hálás
magyar zsidóság által létesitett alap keletkezésének történetét.
Annak idején a felhivás kibocsátása után 879·542 koronát
ajánlott fel a felekezet az alapitvány megteremtésérc; ezenkivül
volt még több alapitvány, köztük egy kétszázezerkoronás is.
Hol vannak ma már azok a nemeslelkü, áldozatkész, mcgérti.íszivü zsidó családok utódai! Eltüntek, jórészben elpártoltak
tőlünk. És hová lettek a nagy férfiak, akik a mult század Yégén
a magyar zsidóság vezetői voltak! Kidőltek lassanként búrö
Hatvany Sándor, báró l(omfeld Zsigmond, Schweiger :\[úrton,
Kohner Zsicrmond Walzrmann l\Iór, \Veisz Berthold: elköltözött
már ~ h~lyii'kbe Lépő ujabb nemzedék, báró O!trensfe~n Henrik,
mucsmy1 Wohl-Rami Adolf, Baumgarten LaJO::i, baro Dtrszfay
Béla, báró Weiss l\Ianfréd, a patricucha Mezei .\Ióric és a
magyar zsidóság nagy vezére, clr. Mezey Ferenc is.
A Közalap feladata szegény hitközségck támogatása, rabbijaik és egyéb alkalmazottaik '">egl>lyezése, ösztönelijak és pályadijak adományozása, iskolák létesitése volt.
Feladatának mincln\;-ig megfelelt, gyámolította a fiatal
tudósokat, müvészekct, írókat, magyar iskolát emelt az elmaracit
l\Iáramarosban; a Luclcn·ika :\kadémi;íná.l I)O.ooo aranykormüt
helyezett cl honvédtisztek ncw·lése célj:íra. f.:vcntc .fo.ooo koronát juttatott a felekezet rászoruló intézményeinek.
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.\ háboru utáni nagy pu;;ztulásban odaveszett a Közalapnak
d.logleYelekben és haclikök:-önben elhelyezett Yagyona is.
Elérkezett azonban az ideje annak, hogy tiz év \·el a háboru
befejezése után a magyar zsidós;ig ujból felépítse ezt a nag):~zerü rendclteté,;ü alapot. Intézményeink, hitközségeink, szegény
küzködő papjaink, éhezCi ifjuságunk mind-mind rá vannak
utah·a a t~ímogatásra, a gyámolitásra. A Közalap fclujitásával
a magyar zsidóság ujra jelét adja élni akarásának, életképességének.
Lelkes éljenzés és taps jutalmazta a felszólalót, akinek
leg ·ze bb jutalma bizonyára az volna, ha tehetős testvéreink
tettekkel is tanujelét adnák a zsidóság ügye iránti szeretetüknek.
B<író Kolwer Adolf mondott ezután köszönetet a szép
tanulmányért. Bölcs sza\·akkal fejtegette, hogy nem lehet, ele
nem is szabad minclent másoktól, az államtól várni. Egy
közülethen kell lenni annyi erőnek, önérzetnek, annyi áldozatké:;zségnek, hogy első sorban megkísérli, miként volna lehetséges saját eszközeiből segiteni önmagán. A magyar zsidóság
nem lehet kolduló szerzet.
A gyüjtést ro.ooo pengővel nyitotta meg az Országos
Iroda illusztris elnöke és remélhető, hogy példáját igen számosan fogják követni.

em~lte . ki, az, előadó, hogy az egyke nem gazdasági, hanem
erkolcs1 kerdes.
. A: születések n~gyarányu csökkenése mutatkozik az elemi
1skola1, t~nul?k or~zagos arányszámában is; szemben az ) .6 o 0 -os
lakos.s~gl ar~nyszammal, a zsrdcí elemi iskolai tanulók az összes
el;m1 1skola1 növendékeknek kb. 3 o/o-át teszik ki. A háboru
:lott Na.pmagyarországon ~r6 zsidó iskola volt, köztük 228
álla.msegel!es. Jelenleg t 6o rskolánk van; ezek köz ül 192 2 óta
76 rskoláto~ v?natott ,meg az államsegély a csekély tanulói létszámra v~o hl,vatkozassal. A magyar zsidóságnak szent kötelessége az 1sk~lák f;n~t,artása és a középiskolai hitoktatásnak
Talmud T6rák felallrtasával való kiegészítése.
A, hivek lelki go.n~oz~sa ijesztő képet mutat számos helyen.
~egalabb 41 azon onallo hltközségek száma, ahol a fennáll<'>
JOgszabályok ellenére a rabbiállás nincs betöltve. Ezek között
vannak r )O- r So nagyrészt jómód u aclófizető\·el biró am·akönyvi kerülete~,, ~elyek kic,sinyes anyagi szempontból nem
tolt1k be a rabb1allast. Az r88s. évi anyakönyvi rendelet kötelezővé teszi anyakönyvvezető rabbi alkalmazását· a rendelet
végrehajtása minden esetben sürgetenelő és az ott n~cgirt sanctió
-- a kerület önállóságának megszüntetése - alkalmazandó
volna.

* * *

A napirend következő tárgya a vidéki kis hitközségek meg-

mentésének nagy problémája volt. Dr. Winkler Ernő nagykanizsai főrabbi részletes statisztikai adatokkal alátámasztott,
kimerítő referátumban tárgyalta a magyar (és általában a
közép- és nyugateurópai) zsidóság ezen sordöntő kérdését. Az
utóbbi évtizedek gazdasági fejlődése, amihez még a falusi zs1cló
lakosság létfeltételeit megsemmisítéssei fenyegető szövetkezeti
mozgalom, a forradalmak és egyéb körülmények járultak,
fokozatosan elnéptelenítették a falusi hitközségeket; a viszonyok
mindinkább a nagyobb városokba kényszerítik a zsidóságot.
Ezzel sajnos, karöltve jár a falusi zsidó családi kör vallásos
hagyományainak pusztulása. A hitélet elekadenciája nem tagadható. De megdöbbentő a visszaesés a zsidóság természetes
gyarapodásában is; r goo-ban r .ooo lélek u tán r 64 lélek vol t
a r:ormális gyarapodás, H)2o-ban már csak r 24, !926-ban nem
egesze n l! Ezzel szemben az utolsó években országos viszony·
latban a természetes szaporoelás 7 és r 1 közéitt ingadozott. Az
192 l. évben a zsidóság arányszáma országos viszon ylatban
S·9°.o volt, azonban ez a szám az 1927. évben már s.60fo-ra
csokkent. ,\z egyke és egyse szomoruan pusztít, a kitérések és
a vegyes házasságok romboló hatása is jelentkezik. Helyesen
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, A szétszórt. f~lvakban élő családok gyennekeinek hitoktatasa vándortamtok alkalmazása utján \'alósitandó meo- . Sürgeti
az előadó a nyári szünidőkre rabbijelöltek kiküldését ~ lelklterr
rr~a9uk;a h~gyott hit~özségekbe. A hitoktatás nivója igen sok
klvanm valot hagy hatra mmden fokozaton . :\Iinél számosabb
önálló hitoktatói állás volna szen·ezendő a kultusztárca terhéro
amiáltal a hitközségek tehermentesitése volna elérhető . A fel:
állitand ó tanítónőképző intézet rövidesen éreztetné jótékony hatását. A zsidó nőt be kell vonni a vallásos életbe. Sürgős feladat
a belmisszió kiépítése. A rádió utján igen szép eredményeket
lehetne elérni a vallásos ismeretek és a zsidó tudomám·ok
népszerüsitése terén. Részletesen foglalkozott az előadó azokkal
a teendőkkel, melyek a vallásos élet elmélyítését volnának
hi~atv.a elősegiteni és amelyek elsősorban
más eg~·lúzak
nuntáJára - a zsidó nőegyletekre, társadalmi és kulturális
alakulatokra várnak. A zsidó közélet jellemének teljesen át kell
alakulni, másrészt a felekezeti hatóságok oly jogkörrel ruházandák fel, melyek a vallásos intézmények fenntartására szükség-es
a~yagi eszközök behajtását biztositják A nagy alapossággal
kld?l~ozott tanulmány mély hatást tett az Országos Bizottság
tagJaua. Az Országos Iroda és a vidéki hitközségck ügyeinek
albizottsága bizonyára értékelni fogja az elhangzott javaslatokat
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c.~ oda fog hatni, hogy azok ,1 gy:lkmüt~ él ? t~en minél előbb.
minél nag-\ obb tcqedclcmb cn hat ekonnya valpnak.

Fodor

;\ltír, a .\.!. k\izs\~gk e rület érdemes titkára, mint a
vidéki 1-i,; hitköz;,(·gck alap,o~ ismerője szintén behatóan foglalkozntt a kénlés~.'l. ~\z anyahitkiizsl-gekre a jö,·őbcn azon feladat
Jüml. hn~~Y a rabbi::<<Í.gi k~rülct ,·all;bi szükséglcteinek kielégité,;éről is \~ondnskodjanak. ,\ rabbisági kerületek jelenlegi területi bco,.zt<isa mcp;dltoztatandú, me: t a viszonyok az 1 88 5. évben
történt rendezés 'óta tclje-;en mcgv;í.ltoztak, a vidéki kis lütközségek elnéptdcJ;cdt~k. l>cj~n~egyé?en, pL ~tven olyan .hitközség
, an, ahol egy-ket-harom zs1do csalad cl, telje~en vall~s1 e~h~g~a
totbúgban. Hasonló a helyzet az orszag szamos mas videken.
Ezen csaUdok oTennekei nem rész~sülnek vallásoktatásban; a
kiküldött kérdi'fi'YC'kre beérkeze tt válaszok közül nem egy
akként szól hooT a hitoktat;)st a katholikus, vagy protestá ns
lelkész Lí.tj~ el. A felszálaló ezután az orvoslás eszk?zeiv~l .f,oglalkozott. (;yökeres dltozás csak a felekezet anyag1 dotacw]ának mc(Tfelclő rendezés;; ut:m re m élh ető.
Dr~ Pfeitfer Izsák monori főrabbi propagan.~~ b,izottságok
szervezését sürge tte. :\Ieg kell .adm at:mak lehetoseget, hogy a
kerületi rabbi az ellenőrzést mmden lns faluban gyakorolhassa.
:\la sok helyen be sem eresztik a rabbit.
.
Dr. Wallenstein Zoltán pécsi főrabbi lelkes szavakkal h1vta
fel az Országos Bizottságot a vidéki kis hitközségele megmentésére . A hatyanas é,- előtti ideológ ia elnmlt, gyökeres rendszerdltozásra ,·an szükség. Ezt ma már nemcsak a rab?ik, hanem
a heh·zct tarthatatlanságát bclátó világi vezetők lS belátják.
Intézt~1énYesen emelni kell a rabbiállás tekintélyét.
Dr. \Valdmann Lajos és dr. Spiizer :\.Iór, KelL Dez s ő és
dr. iLuwer :\Iózes zalaegcrszerri főrabbi érdekes és tanulsá g os
felszólalásai után az elnök b~rekesztettc a vitát. Indítványára
az Orszáaos Bizottsáa öt albizottságot küldött ki azon rendeltetéssel, hogy az elha~gzott beszédek és. benyujtott ~nditványok
alapján kidolgozott érdemleges javasl~ta1kat_ t:qess~ek az am:l3.k
idején ujból egybehi~ancló plénu~ cl;. Az Ido rov1?sége m1att
nyilvános megVItatasa elmaradt, 1gy a nyugtöbb fontos táray
0
díjintézet és az internátus kérdése is . Reméljük, hogy ez nem
fog ártani az ügy e~nek és az albizo~ts~gb,an történt . alap~s
előkészítés kezeskedm fog a szakszerusegrol es a telJeS sikerroL
A szervezeti albizottsácr elnöke báró Kohner Adolf, társelnöke dr. Eulenberg Salan~on lett. Az Országos Bizottság által
választott tagokon kivül hivatalból tagjai ezen legfontosabb
bizottságnak a községkerületi clnökök és elnökhelyettesck. Az
Országos Rabbiegyesület elnöksége öt rabbi, a pesti izr. hitközség további két világi tag kiküldetésére kéretett fel.
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A vallásoktatás és tanürryi albu· ottsa' cr ,.;l.' · 1 ··k' , d
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tak meg.
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a~ztatA pénzügyi albizottság elnöke dr. G!u"cksth(J/ S
.' .
e lno"l(e 5 zéllel y F· erenc, a nyugdíjintézeti albiz 0· tt -'amu '·1 t,u".
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c nohit-e
Srm
_arse l no"k·e cl r. /(. ~tszlzaber
Adolf, végül a"ag
ücléki
kozségek albizottságának vllagt elnöke dr. Dési G~rr ·h,.·
c lnöke cl r. Lő w Immánuel lettek.
c za. Co) <IZl
.. Ez. utól:Jbi ,albizo ttságba a választott tagokon kivül núnelen
ker;tlet1 ;lnokseg egy-~gy tagot delegál, mig a nyugdíjintézeti
a~b1zotts~gb a az Orszagos Rabbiegyesület fog három rabbit
klkulclem.
Kim;m:tatott, h~.gy minclen ,albizot~ság kiegészítheti mag;tt
oly szakertokkel, aklk az Orszagos Bizottságnak nem tagjai.

* * *
A választások megejtése után báró Ko!mer Adolf elnök.
ta:totta meg záróbeszé dét Köszö netet mondott a bizottsá(T ta o·.
Jaln~k_és az elő<:dókna~ a zsidóság javára ,•égzett munkáj~ké;t,.
Kulonos mel~gse&'gel uclvozolte dr. Gerlóczy Károly miniszteri
ta!l~csost? akl évt~zedel~ óta a zsidó ügyek irányitója a kultuszmmlszténumban es akl bölcs és tapintatos müköclésé\·cl ezen
valóban nehéz ügykörben áldásos eredményeket é rt cl nao-y
hálára kötelezvén a magyar zsidóságot.
'
"
. Az elnö~ vég~l a Bizottságat és núnden jóérzésü magyar
zs1dót arra kert, tamogassák az Irodát azon törekvésében, hO'""
~ felekezet . ös.?~es tényezőivel egyetértésben dolgozhasson a jobb
es szebb JOvoert.
.
A zajos tetszéssel fogaelott elnöki zárszó után általános
hgyelem közepete dr. Gerlóczy Károly miniszteri tanácsos emcl~<eclett ~zólásra. A szeretet és bizalom mcgnyildnulását azzal
IJ2arkochk meghálálni,
ugymoncl - hogy első akar lenni
torvényben biztositott jogaink ,·édelrnezésében, igazságunk gylízelemre JUttatásában. N cm nehéz a minisztériumnak sikert felm~tatni, ha egy felekezetnek olyan kiváló Yezctő férfiai \'annak.
mmt a magyar zsidóságnak. .\],ormány n ~ vében őszinte köszönetet mondott azokért az ideális, nemes, nagyszerü cselekeclctckért, melyeket ők a nemzet, a haza és a felekezet érdekt<bcn
végeztek. Azzal a kivéÍnsággal fejezte be felszólalás<Ít a valLlsés közoktatásügyi miniszter nevében, vajha sikerüln~ az iisszes
tényezők buzgó müködése mellett szeretett hazúnkat 6s az izraelita felekezetet egy szebb jöv<'í felé vezetni.
A kultuszminisztérium kidló képviselőjének nagyjclent(iségü nyilatkozata mély benyomúst lett az egybcgyültckrc. Azok
a kijelentések, mclyck a kultuszkormány hivatalos megbízott-
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jainak ajkáról dhangznttak, mindny;íjunkb~n a,zon rem,é nyt
k It 1'k fel ho<>y a sokat ~zem·cdett magyar zstdósagra valaban
c,b b ··:U .9r ' man,<Jr ;Íllam 1868-ban hasonló szere tettel
~Z l
j O \ 0 \ ,l · -->
b, ·
·
k
l'
' ' l
{-;,; jóakarattal foglalkozott. az <í_ll am])Olgan JOgo· te JC_s scgc ve
fel ; uházott zsidóság ügyCl\'l'l es nyillan beval~haJj u!~. n e!11 a
· '· lt!lat·'1•11 , 11ancm
k anna' n y JOlile
, .a mi C")'
" ene tlensegunkoné, .beké
··
.tlenkcdé:;üi1kön, visZ<lly~ocla~amko n m~ l ott, ho_gy ~ r szun 1<I c
felaj;í.nl ott jogok kal élm nem ~u d t unk csott ta rtunk,, aho_v~ . h~t
<,< , tized u d.n ju tottunk. Tanul jt111k a Jd unt ne r~z ~ clc k ht~atbo l
• nu'k·en
·_ l b,-_'
nunden
cs
a 1 o f (o!••f! Cf ·-\ clolf mondotta '· ne vaqunk
.
.. t
n;;ísoktól, hanem a saját e rő nk re tá maszk odva tgyek ezzunk
._co·iteni magu nk on .
· ·
é
b
Mimknt mások tól dm i, mindcnt másokra btzm ~ gyen g k
és a; önb izal mukat el vesztettek d? lga., A r~ugyar _zstd_óságnak
meg kell mutatnia, hog)_' :ai?- ;reJe, J;> a to rsaga és onbtzalma a
"a· át sorsát kezébe venm es n anyltam..
.. ..
.
- J Az o rsz<ígos Bizottság ülésé t dr. Ktss Arno}d. vezet~ f?_rabbt
... szep
' séo·ekbe
n ao·ysze
ruen fel epltett zarounája
11 oo·az dao·
k 0.. l tOl
b
o'
b
•
' ll
rekeszte tte be, melyet a gy ül2kezct mély megh atottsággal a va
,
,
. · 16 á
h allgatott végig.
E zzel az ünnepélyes aktus s ~l cr! ~ege~ a map-ya r zsK.. _s c g
nagy k onferenciá ja. A kezd et b~ztato e~ ~ 1zakodo volt; tolunk
f" o-g hoov a fol yta tás és a befe Jezés melto legyen a kezdésh ez .
uo '
oJ
' ló
Buda
pest.
Dr. BakonyL· L asz
.

és közo kta tás ügyi miniszté rium a növendc'kek se él
· é
• ·
· t
d 'J
g yezes re ev1
f o nn
I soo
ot enge e y_ezett, amiben egyuttal a Rab b ik épzőI r~ tézet ,magya_r nemze tt és vallási hivatottságának örvendetes
cllsmerese nyila tkozo tt meg. Ezt a vállalt k"t 1
•
" l
' .. · k
•
o e ezettseget a
lzozo
a a tas ugyt . orma n y a magyar állam legsul ·o bb • . .. ·
'J , ,.
'l ' h á b .
,
.
) sa
penzugyr
va saga1g, a vr a g
o m masochk esztendej-éig híven t l' · t
A 11ag ar , ll
~I é
, .. .
e JCstte te.
l
y
_a a m; n :--- 1 z r er;zugyr h el yze te ellenére is, az utolsó
k
évekb en novend ckemk segelyezésére Uj.b ól évi 4000 a
• f 1 • ·
R d
rany oron ~ t ;o yosltott.
en sze res s cgélye~ et n yujt ott a P esti Izr. Hitk ozs cg és Che vra Kadrsa, az Orsz. I zr. Közalap, 1920 z r. óta
az Orsz. Magyar Izr . Kulturc:gyesület . A törekvés ke de tt 0"l
fogv~ e.g~ inte rná tus , felállításá ra irányult, melyet 1 ~ 2 -be n
néhar ~aro H~tvany Jozs~f, v~zérl~ bizottságunk fennkölt gonr]olkozasu eln?ke karolt fel, klt SaJnOS te rve k eresztülvitelében
19 13-b<m ~ekovetkez ett ko rar halála akadály ozott meg. Utódja
az ~lno,k seg,ben, dr. il~ ez ey Ferenc, az interná tus felá llitását
egyrk el e tc elJ ~na~ t e.~mtette . Erre a célra szolgált volna a
roo.ooo koron_at kttevo Ferenc-Józ sef alap, az 'tc Chajim r ;o.ooo
koronára rugo vagyona, a Boschan Jakab és n eje-féle Hold -utcai
h~romemelct~s ház,alapit~á~y és a Freund J ózsef és n eje által
lufe]ezet ten mternatu s cel Ja ra adományozott J ózsef-köruti 27.
sz. a . levő négyemel etes bérpalota. Az ismert szerencs étlen
korviszonyok folytán minclezek az alapok megsemmisültek, csupán _a Freund-féle. alapítványi ház maradt meg, melynek harmadtk és n egyedtk emeletén a k ét intézet intemátusa el-
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he l yezhető.

ElötePjesztés
a Ferenc Józsei Országos Rabbiképző-Intézet és az Országos
Izraelita Tanítóképző-Intézet internálusa tárgyában.

Az Országos Rabbiképző-Intéze t és a.~ o,;sz .. Tanitó:K~pz~ 
Inlézet nevéb en tiszteletteljesen a köve t kezo eloteqesztést ba1o t kodom tenni:
A kong resszusi százasbizottság az orsz. izr. rabbi-képezde
számára készitett szervezési és tanterv 62 . §. a köve tkezőke t
mondja :
. . , ,
..
>>Az intéze t csak a tanulók szellcml ktkepzesérol gondosk odik, nem pedig azok lakásáról és egyéb .. életszi..i~ségle teirő l.
A vezérlő-bizott s ág mindazáltal oda fog to reked n~~ h ogy szegény és derék tanulók nyilvános és magán ösztöndlJakkal leh etőleg segélyeztessenek.« Az intézet megnyitásával a~or~~al meg:
indultak az adakozások e cél ra, ezenfelül nyo1c lutkozség é vr
5 - 2oo forintnyi évi járulékra kötelezte magát . Csakha m a r .~ eg
alakult »Az orsz. rabbiképző-intézet hallgatóit segélyezo ~c
Chajim egylet«, amel y az idők folyamán alap it ványok~ al tekmtélyes vagyonra tett szert. Az r 879 /8o. tanévben a m. ktr . vallás-

Az Orsz. Izr. Tanítóképző-I n tézetnek régente teljes állami
dotációval fen ntartott intemátusa volt a Baross- utca 77. sz.
a latt . Ez az internátus gróf Zichy J á nos minisztersége alatt
r9 I 2-b en létesült Bánóczi József és :\Iezey Ferenc buzgólkodására, l\~osdóssy Imrének, az igazgatótanács elnökének, és
Neményi Im rének , az ügyosztály főnökén ek támogatásával s
so n övend ék e t l á tott el.
A kom mün az in te rná tust feloszlatta. A kommün b ukása
u tá n a h elyiségeknek csak kis részét adták vissza, amely máig
24 n övendékn ek szolgál hálóhelyüL A bennlakó növendékek
hátralevő része az in tézet to rnatermét tartja lefoglah·a, ami sok
ké nyelmetl enségn ek és anomá liának forrása.
Az állami dotáció, az inte rnát us egyedüli anyagi alapja
megszi.i nt a szanálással kapcsolatban 1920-ban. Azóta az intern átus élete anyagi bizonytalanságban fo lyik, mert énől - évre
mindig uj ból fel kell venni a küzdelmet a fenntartásra szükséges eszközök előteremtésére.
Tisztelt Értekezl et !
Zsinagóga és iskola a zsidóság két erőssége, melyck évcz-
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Megemlékezés Kaszab Aladárról

reJ eken ;Ít ta rtották fenn \'all;bnnkat és me lyek tnintá ul szolg~iltak a né peknek . A zsinagóga. a fcl.nöttc_k6, az isko_
l a, a _g ye rmekei-6. a zsinao<Í''"~Íban a rabbt, az tskolaban a ta mto hu-d eli
,·allús unk ösi, ö;:'ök~ n·ém ü magasztos tanait lstenről és emberrő l. \ 'all<í su nkat c.;;ak
a ,;zcllcm tartha tja fenn a j övő ben,
amel\' fenntartotta a multban. Em]('k a szellemnek á polása és
te rjesztése a rabbik és tanirók hiva tása, pa p és tanító nélkül
nincsen hitfelekeleti élet. ,\ magyar álla m n a g ylelkücn fenn tartj a a R a bbi- és a Tan itóképzőt, melyd :b en. núnden időb en a
\'all á ~ i ,-ona tk ozáson felül a magya r n emzett kultura egy-eg y·
szen -ét U tta, a h itfelek ezet kötelesség::- már most, hog y a két
intézet nön·ndék eit tanulmán yi éYeikben eltartsa, amint ezt mind en más hirfelek ezet mint magától érte tődőr teszi. Az anyagi
te rhet, éYi 6o.ooo pe n gő t, hitfelekezetünknek minden időb en
és minden téren tanusitott á ldozatkészsége mellett a Jelen sulyos
üszonyok között is biztosan el fogja birni. Azt a tisztelet telj es
kérést te rj esztem az országos értekezlet elé, h atá rozza 2l, h ogy
a Rabbi- és Tanító kép ző inte rnátusát megalko tj a . Oly alkotás
lesz ez, amely áldás t fog hozni hitfelekezetünkn ek és e mlékezetessé fo g ja ténni első országos értekezletünket .
Budapest, 1929. március h avában.

az

Dr. B/au Lajos,
a Ferenc]ózsefürsz.Rabbik épzö-lnt igazgatója,

Dr. Szemere Sam u,
az Orsz.l zr. Tanitóképzö-lnt. igazgatója.

Ezt az előterjeszté st az Országos Értekezlet napirenelj éb e
feh·ette, de az idő rövidsége folytán nem tárgyalha tta. N em
kétséges, hogy egyhangulag hozzájárult vol.na és h ogy a l egközelebbi gyülés e fontos tárgyban határozlll fog.

Megemlékezés Kaszab Aladárról.
. És elhangzottak az utolsó szavak, a fá jdalomtól m egtört szivekb ől az utolsó sóha jok, a zutá n lee resztették a n eh éz
érckoporsót a földbe, hogy a test visszaadassék a pornak, amelyb ő l vétetett.
A pesti izr. hitközség alapít ványt l étesitett eml ék é re , m egfesti az arcképét, azután tovább fo rog az élet közö nyös k e rek e,
csak a krónikások tesznek majd egy évszámot a hitk özség történetéhez : >. Kaszab Aladár 1928 1929.«
Kaszab Alad á r gondoskodott a rról, hogy emléke m egm a radjon az u tókor előtt . A szenvedő emberek olvasni fogjá k az
ő nevét, ha azon gyógyító azilum felé sietnek, m elyne k mása
az ő akarata szerint, Isten segitségével egykor fel fog em elkedni.
Az ő nevét áldj ák mindennap azok a sz űkölködők, akiknek ételt ada tott. Szükséges e rről egyáltalá ban besvélni ? Van-e

;\lagya rországon zsidó, é rző, jószivü ember aki a na , h "l
ról n e hallott volna ?
'
gy P l antropN em, én nem Kaszab Aladá rro'l a J·o't'k
k
k · · hi
· · ,
e ony e mb e rről
a aro _rrn~, . , sz; n mlt lS trhatnék róla uj at?
»Dtcser,ek őt a trapak ban az ő cselekedete· ( Péld b
•
elek: XXXI .)
. l«
a eszeÉn az
k ' szeretett,
k
k megboldogult elno"k o··m ro"l a ka
, ro k me cr. én
em lé]. <:ezlll, a m e csa egy év a dato tt meg a
1
b
ma ra d andót alkos~on a hitközség életében. rra, logy nagyot,
Kaszab Al,adar 192,8 - r929. Vajjon üres vol t,e ez az év?
Nh~nl1 reJt n;tlag~b~ er;nle_kek~,t ~ H a eltekin tünk Kaszab Aladár
p 1 antrapto , mtezmenyt elolJ á rótól ma rad val ·
k
K asza b Al a d a· rna k , ak"1 egy esztendeig
' volt a pesti
am1· anna
hitk· " a
ség elnöke?
lZ r.
oz»D~ mortu is n il, n isi bene.« A halot tak ról csak ·'t
b d
monclalll. Ezt tartp a régi latin k"?~onda's S .. k ' JO sza a
h
,
.
. ~'" . · zu ·seg van-e arra,
ogy Kaszab ,Alada rpak, _m mt httkozség1 elnöknek emlékezetét
ezzel a mondassal ve rtezzuk ?
Ne,m! Ö ~ <l;Z ember, akinek bá rmely életszakaszát n ·ugod t k ezzel barmtkor fel lehet tárni és nem kell ki él ' t
ell1all o- t .
. 'd .'
m e eBen,
,
b~ lll egy ep1z_o ]a t sem. Róla akkor m ondjuk a legjo bbat
h a az 1gaz~t ~on~J~k. Öreá á ll a példabeszéd m ásik fo rmá·a~
» D ~ mortms r;tll, n:s1 vere« , a halottról n e m ondjunk mást, cla k.
az l~azat : Az 1ga~sag, a le&"szebb kegyelet! Róla el lehetett mondalll az l?"~at. ~lete?en 1s, a koporsójánál is. A kendőzetlen ,
a n em szepltett 1~azsagot. s ha ezt tettük, akkor csak a legjob~~t t~ondottuk rola .. Pe~1g az, amit a főnökről mond a tiszt ~lselm kar, rendszennt 1gaz szakott lenni, hiszen ki lá t bele
JObb,~n az ember }elk~~e, mi!lt a hivatali munkatá rs, a kivel az
ületo nap-nap utan ermtkez1k, a gondolatait kicse réli akitől
néha-né~a tanácsot ké_r s aki előtt sokszor akaratla nul is,' kitá rja
leg~enso'?h g<;mdolatalt? A közélet embere odakünn a fórumon
tóg aban Jelelllk meg s ez a tóga eltakarja a szivet. A cothumu sát magára öltött kö~életi férfiu p_olitikai és tá rsadalmi pózok ban ..szokott szerepeln~, a. tá rsad?Jnu élet kiválóságait pedig a tetszetos gesztusok tesz1k 1smertte, de sem a póz se m a gesztu ~
n~m hüséges. tükrei az emberi léleknek. Kaszab Ala d á r a hit~
kozségnél .nyitott ~ebe.l_Iel,, ki~árt szivvel _jelent meg minden koron. Öszmtesé g es nytltsag Jellemezte mmden szavá t, m inden
tettét N em volt mit l epleznie. És é n m égis féh -e köze lite k ennek
az egy esztendőnek emlé keihez. A kórháznak, az é rdek eltnek a
~egsebzettnek előbb saját magával kell meg küzdenie 1~ icr
!Isztán, könytelen szemekkel kezé be veheti a tollat és ma~a
Id ézheti a korán távozottat . . .
'"'
T
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Emlékezcml Örömünnep voll az a nap, amikor a lelkes
hiv(í ti)mcgck viharos üdvözlése köszöntötte Kaszab Aladárt a
hitközség clnoki székében. Egy uj aranykorszak glóriás h a jnal fényét l;íttuk a távolból fclbukkanni. Szédülten hallgattuk az uj
igéket: »l c legyen éhező zsidó család.« »Csökkenjenek a tcrhek<c
cm, ezek nem voltak a mindcnkori kormányzat bekö:;zöntű frúzisai, ezek élű hitté váltak, amint az uj elnök kimondotta üket. Fényes multja, gyön yörü alkot ásai, nemes jó
sziYc képezték zálogát annak, hogy igéreteit be fogja váltÚJi.
1\Iögöttc állott az egész fővárosi zsidóság. Hatvanéves volt már
akkor, dc egy huszéves ifju nem indulhatott volna több , nagyobb energi<.1val a megvalósítandó feladatoknak, mint ö, aki
mögött már egy alkotásokkal és dicsöséggel telt egész emberöltő ;Ulott. Reggeltől estig dolgozott, nlinclenre kiterj eelő figyelemmel. A millió angol kölcsö ntől a tisztvis elők iróasz talá~g,
a. zsidó kongresszustól a reggeli postabontás szabályáig minden
foglalkoztatta. Bámulatos gyo rsasággal csapott át egyik témáról a má ikra, órák alatt akarta hónapok munkáját elvégezni.
Folyton gerjeelező uj el gondolásai é jjel sem hagyták nyugodni.
Saját maga mesélte gyakran, hogy álmából felriadva éjszaka
készit jegyzeteket. Pedig ekkor még nem sejtette, hogy mekkora
terhet vállalt magára.
N em szólva a mult terhes örökségéről, az építkezési problémáról, a tisztviselö kérdésről és mindazon gondokról, melyek
sajnos még ma is ólomsullyal nyomják hitközségünket, uj nehézségek, uj megterhelések hárultak reá. A Kaszab Aladár név
mágnes volt. Végzetes mágnes saját magára nézve. Minden
nyomort, szenveclés t, igazságtalanságot magához vonzott ez a
név, amelytől mindenki a megváltást várta. Az elnöki előszoba
állandóan tömve volt, segélyt, tanácsot, támogatást kérők seregével és Kaszab Aladár segélyezett, tanácsolt, támogat•o tt.
Eddig még sohasem látott lázas munka és sürgés-forgás indult
meg a hitközség épületében.
Második Gyula pápa, n1ár mint öreg ember került Szent
Péter székébe s tudva, hogy életéből csak néhány év van hátra,
ezen rövid idő alatt akarta Itáliát felszabaditani, az egyház
hatalmát helyreállitani és a müvészetekben halhatatlant létesíteni. Bottal verte Michelangelót, aki nem tudott egyszerre a
sixtini kápolna freskóin, a pápa sircmlékén és az ágyuöntö
mühelyen dolgozni. Ilyen uralkodónk volt nekünk Kaszab
Aladár is. Dolgozni kellett a Wesselényi-utcai templom tervpályázatán, az uj nyugdijszabályzaton, az elnöki szoba berendezésén, a polgári étkezde felállitásán. U j élet, uj szinek, uj
lehetőségek horizontját láttuk. Feszült a vitorlánk, repült a
hajónk, rajta a holnap höse . . .
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. . Pedig akkor má_r a hatalmas kór ugyszálván bevégezte
aJta végzetes munkáJát. Talán meghosszabbítja életét ha otthagy,va a lázas munkát, a felőrlő gondokat, vissza'vonul a
n~aganéletbe, ahol a békés pihenés, a szépen leélt élet boldogltó tudata, ~z orvostudomány minden vívmánya gyönyörü
éve~ sorát aJándék·ozhatták volna neki. De Kaszab AlacV
a zsidó Achilles, számot vetett a sorsával és a rövidebb k~:~
cl~lm~sebb, de dicső ~~etet választotta. Ott akart elesni, a:zon za
kuzcl<?téren, amelyet o a legszebbnek tartott: a zsidó közélet
mezeJén.
Vagy t.alán túlbecsülte saját fizikai erejét? Azt hitte, meg
tud. ~uzd em a két nagy ellenféllel, a gyilkos betegséggel és
célpmak nagy akadályával: a lehetetlennel ...
Mi~ön II; Rákóczi György a szerencsétlen erdélyi fejedelem, ~kl Erdel~ és Lenl?yel?rszág koronáj át a török és német
császarak elle~e~e egyesltem akarta, elesett a fenesi csatatéren
'
az egykoru kromkás Igy énekelt róla:
»Ha Hektor volnál is, sok volt két Herkules,
Fél csapás két császárt nem vág le, mert feles.«
Kaszab Alad,ár, Te nagy ideális ta, .a magyar zsidóság korán
porbaomlott vezere, Isten veled. Amig közöttünk szépért és
JÓért lelkesedő em.berek lesznek, addig nem vész el annak az
évnek emléke, amikor Te a pesti izr. hitközség zászlótartÓJ·a
voltál.
Hirnö~e vo~tál, megszemé~yes~töje annak az uj , boldogabb
kornak,. amikor Ismét seregestul tamadnak majd férfiak Izráelben, aklk munká]ukat, vagyonukat, életüket feláldozzák a zsidóság olt~rán: Példádon sokan fognak felbuzduini emléked sokaknak adJ.a vissza a bátorságát és hitét. Azon a ~zent uton, ame~yen, mmt Enoch, Istennel ván.dorol.tál, sokan fognak követni az
Igazak és a Te szellemed fogJa Ut] ukat megvilágitani!
Budapest.
Dr. Gábor Gyula.
1

Dr. Weisz M.ó.r.
Az Országos Rabbiképző Intézet, a Magyar Zsidó Szemlc,
a magyar rabbikar gyászos hírt jelent: dr. \Veisz :\ló r korai
elhunytát. A Magyar Zsidó Szemle benne szorgalmas munkatársát gyászolja, az Országos Rabbiképző Intézet hűséges
tanítványát, növendékeinek lelkes pártfogóját, a magyar rabbikar pedig jellemes, becsületes, jámbor szolgáját Izráel szcnt
ügyének és hivatásának. Sokan és nagyon szerették őt, amit
az a küls6 körülmény is mutat, hogy végső akarat;í.hoz híven
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minden pompa nélkül való n~gsö tisztességén közel ezer főnyi
tömeg ki érte a földi p~ílya utolsó útjára. Meg·érdemelte ezt a
szcretetet azzal a bájos, örökké vidám modorával, mellyel
minden embert fogadott
a régi hagyományos parancsnak
s saját lelkülcte nemes sz.c1.ndékának megfelelően. Lelkes és
jámbor ember volt: lelkessége megnyilvánult abban a ragaszkodó szeretetben, mellyel az őt felnevelő intézet, annak tanári
kara és reászoruló növendékei irányában viseltetett. A szükölködók állottak legközelebb lelkéhez, segítette, támogatta őket.
::\emes lelkének emelked2tt gondolkodását jellemzi azon utolsó
kérése: hogy a kis jegyzetes könyveket, melyekbe adakozó készségének Yaló megnyilatkozásait s a reábizott javakkal való
becsületes sáfárkodást feljegyezte, utolsó pihenőjében a feje
alá tegyék. \Vinterberg Gyula egyik öséről, - a volt chevra
elnöknek különben családi históriáját (L alább) ö írta meg regélik, R. Eleazár Flekeles prágai rabbiról, ki egyik legtudósabb, legszerényebb hívét - miután végrendeletében a szánokokat a fölötte mondandó gyászbeszéd tartásától eltiltotta igy parentálta el, megállitván a háza előtt elvonuló halottas me.netet: 'beszélni nem szabad fölötte, de sirni csak szabad miatta .«
Igy nála is. Ha nem is hangozhatott el gyászbeszéd koporsója
felett, szabad öt megsiratnunk lapunk hasábjain, hol szorgosan
művelte kedvelt studiumát, a történelmet, a zsidó históriát.
Emlékezésül, okulásul álljanak itt szerény életének időrendi
adatai is. 187z. október z-án született a nyitramegyei Verbón.
I 889-ben lesz a rabbiképző növendéke, itt tíz esztendőn keresztül tanul. A budapesti egyetemen szerzi bölcsészdoktori üklevelét 1898-ban, rabbivá 1900. március elsején avatták. Ekkor
lett a pesti chevra kadisa rabbija; állandóan a temetőben
tel j esitett szolgálatot, huszonnyolc szolgálati esztendeje alatt
közel 4o.ooo ember fölött mondva búcsuztatót, gyászbeszédet.
Becsületes hivatali munkájának végzése mellett tudott arasznyi
időket szakitani tudományának müvelésére is. Valamennyi dolgozata a históriai tudományok köréből van véve. 19z9. március
18-án halt el, zo-án temették.
Disszertációja, mely 1899-ben jelent meg, a sziciliai zsidók
történetéről szól. (A sziciliai zsidók története főtekintettel a
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középkorra. Tulajdonképen különlenyomat a :\Iagyar Z::.idc'l
~zcmle 1899-iki évfolyamábóL 35 8o. Az ő közreműkodésé
vel jelent meg az L\IIT kiadásában a magyar zsidó okle\·éltár
is. (:\!agyar Zsidó oklevéltár, kiadja az Izr. :\Iagyar Irodalmi
Társulat, I. kötet l09Z-I 539· Dr. \Veisz :\Iór közremüködésével szerkeszti dr. Friss Armin Budapest, \Vodianer F. és fiai
bizornánya 1903 . 8° 524 oldal.) Szemináriumí hallgató korában
irta meg Ganz Dávid életrajzát, mely munkájával pályadíjat
nyert. Ezt később, mikor a pesti chevra kadisa szolgálatába
lépett, kiegészítette és nyomtatásban is megjelentette. ~ \ Vinterherg Gyula udvari tanácsos a pesti chevra kadisa elnökének
családfája I 450-től kezdve és őse Ganz DáYid r 541 1613.
történetíró és esilagász élete és müvei. Irta dr. \Yeisz :\Iór
rabbi, Vác 191z. Nyomtatott Kohn :\Iór könyvnyomdájában,
27 - 38 oldal 8°. Különnyomat a :\Iagyar Zsidó Szemléből
XXVIII, 1911, I?I-zo8 .). :\lunkatársa volt a ::\'yitra megyei
lapoknak, a Bloch Emlékkönyvnek (Egy Béth-Hamidras-féle
alapitványról, amelyből kanonoki javadalom lett 141-151 , a
Blau Emlékkönyvnek (Ganz Dávidnak - a zsidó történetirónak
és csillagásznak viszonya Tycho de Erahehez és Kepler Jánoshoz. (343-348- ;\!agyar Zsidó Szemle XLIII, 1926, 3-1-33..).8. ), a Magyar Zsidó Szemiének (A Spanyolországból kiüzött
zsidók kirabolásának állítólagos jogalapjai X\'II, 1900, 132-J 36, Katholikus főpapok elhunytát gyászoló zsidók \'. századtól
XII. századig XVIII, 1901, 58-61, Az első
1376. évben
vizsgázott - okleveles zsidó orvosnö, XLI, 19Z.f, 1 IJ-115.).
U j pest.

Dr. Friedman Dénes.
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TUDOMÁNY.
Bibliai vonatkozások Csokonai
költészetében.
Csokonai költészetében a barokk örökségként átvett klaszsziku mitológia mellett jelentékeny területet fog át a biblia.
A. görög-római mitoszok istenei, félistenei, héroszai mellé f.elsorakoznak a biblia hősei, a zsidó nép őstörténetének prófétái,
királyai. A bibliai kornak elsősorban azok az alakjai népesitik
be Csokonai költészetét, kikről évezredek folyamán lekopott
minden földi-emberi vonás és a valóság-látszat elhomályosulásával a szimbólumok magasságába emelkedtek. A pogány
istenségek dekoratív rokokó pompájával sz·emben ezek a bibliai hősök: tipusok, eszmék hordozói, kiknek nevéhez dicső
korok és hőstettek, az örök bölcseség és költészet emlékei füződnek. A jelképi zsidó bibliai alakok a hagyományos
magyar költészet közvetítésével jutottak el Csokonaüg, miközben elpárologtattak minden vallási vonatkozást, zsidó jelleget,
ugy, hogy költői beállításukban nem érzik már az eredet, a
forrás levegője, hanem csak a név bibliai hangzása utal vissza
a kölcsönzés helyére. A magyar költészet száza,dok alatt tradíciót teremtett a bibliai apparátusban. A szimbólikus alakok
és képek lendületet adtak a költői képzeletnek és a hozzájuk
füződő költői érzelem és gondolat közelebb fekvő, konkretizáltabb érthetőséget kapott. Csokonai beleszületett a biblia '
n:agyar irodalmi hagyományaiba, de a konvenció elszintelemtette apparátust müvelődési élményeivel gazdagitotta és az
elemek. felhasználásának merev formáit költői eredetiségével
meglazltotta.l
A tárójelben álló kötet- é& lapszámok a következő kiadásra utalnak: Csokonai \'itéz :\lihál y összes művei. Három kötetben. Kiadták: Harsányi István és dr. Gu! y á> József. Genius kiadás.
.
1

.Az első et:nberpár történetéből elsősorban Éva alakja érdekh Csolmnalt. Az emberteremtés férfi tagjáról ritkábban
szól. Egyik dévajhangu, sikamlós t árgyu költeményében, tnint
a férfi nem ősét, említi Ádámot. (Castis omnia casta. Il. 195. )
Majd egy másik alkalommal ugyancsak tréfás hangon, de
minden pajzánság nélkül azt a kivánságát fejezi ki, hogy a
születendő gyermek Ádámra üssön, azaz fiu legyen. (Somogyi
kázus. II. 246. ) Még egyszer előfordul Ádám neve Csokonai
vers eiben, szájátékként alkalmazva Horváth Ádám ra: »T e vagy
első ember köztünk és Ádámja magának, A kies magyar Helikon
szük paradicsomának.« Itt Csokonai bizonyára Horváth Ádám
göcseji Helikonjára céloz, melynek nők voltak a tagjai. (Horváth Ádám névnapjára. II. 378.) Ugyanebben a versében felemlíti az oldalbordát is (Móz. l. 2, 22 ), az embernek asszonnyá
formált részét: »Délutánra meg tegyük meg oldalbordáci Évának.« A bordát egyébként idézi másutt is. Tempefőiről, a
méla vándorköltőről, gróf Fegyverneki elhiszi, hogy gazember,
nem jó bordából került, azaz nem tisztességes, becsület~s származásu. ( Tempefői V. felv., 4· jel., III. 23 r. ) Az előbb emlitett szabadszáju költeményében Évára, mint a nő anyai hivatásának letéteményesére, hivatkozik. »Éva napra« irt versében
az ünnepeltet Ádámné leánykájának, első anyánk druszájának
nevezi. (II. 38o.) Az a gondolat, hogy Évában a kigyó ~ 1\Ióz.
l., 3, 4) ébresztette fel a kiváncsiságot és vette rá, hogy a tiltott
gyümölcsből egyék, a következő tréfás fordulattal jelentkezik
a »Castis omnia casta« cimü költemény elé irt, és tettetett
rosszalással sopánkodó megjegyzésében: »E jnye kisasszonykám!
Bánom, hogy nem azt parancsoltam vala, hogy olvassa el, talán
rá se nézett volna. Be Éva természet! Me rt ugyan a megtiltott
fának csak virágait szagolta, de az egekre kérem, meg ne kóstolja gyümölcseit.« Ezt az idézetet ugy kell értelmeznünk, hogy
a leány, aki elolvasta már az épenséggel nem épületes mozzanatokban bővelkedő költeményt, vigyázzon, nehogy a versbe foglalt pajzánkodások élő szereplője legyen. A tiltott gyümölcsöt
egy izben a szerelmi csókokkal azonosítja Csokonai. A szerelmes csókok gyakorlati értékét nem ismeri, mivel ebben a
paradicsomban járatlan s »ama jónak és gonosznak tudásának
(sic ) fájáról azon édes gyümölcsöket még nem szedte.« ::\1elyik
a legjobb csók? I I. 571.') Csokonainak az asszonyi állhatatlanságról vallott felf.ogását nemcsak Seneca mondása erősiti meg:
»erede ratem ven t is, animtllll non erede puellis, N am que est
feminea tutior unda fide «, hanem Éva is, aki ezt a mond;ist
már régen példabeszéddé tette a paradicsomban. ~ Egy indivi-
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dualc dátum az asszonyi állhatatlans;ígról. II. r sy.. ) Az tdcnkcrt (:\I óz. l. z, 8 ) különböző vonat~ozásokban szeret:,el Csokonai költcmém·eiben: a szerelem által tenyésznek Édennek
pálmái (A szere.tet. II. ;65 ) ; a magyar hazának boldog ~dene
(Trocheus lábakon. U . 694 ' ; a I~ap fényt és. termést hm t ~
YiláoTa és tőle éden lesz a lakhelyunk (A nap umepe. II. 779),
a h~jdani Édenkertet idézi_ egyik töredé~es versében (Töredék.
I I. 394 \ és Édennek ne,·ezr gyen:1ekko n szerdmének, a d_;_bre·
ceni Rozáliának meztelen testét lS ~A feredés. II. 30)._ Kul~n
kell me<remliteni.ink az Éden· Éva kapcsolatot Cs·okona1. e7y1k
komoh."' gondolati elemekk::::l átszőtt versébőL Halotti_ en~k
ez méhben a költő a váznak képzelt halál rettenetes kuls~]é
nek okit marryarázza. A halál szemei a könnyhullatás tmatt
beesettek. Akkor zokogott, aJ?ikor az en:beris~g a, romlásba
si.ih·edt. Ott volt a halál az Edenben, amikor Eva altal n:eg·
haÍt az élet, amidön egy falat almával elvesztette az~, atmvel
nem ér fel a világ minden kincse . (Szo.moru halott! v•ersek.
6. Il. 345·)
)
Jubál. a hárfásoknak és fuvolásoknak őse. ( ~óz. I. 4, ZI ,
a dalköltészet első művelő]évé lesz Csokonamal. Szennt~ a
poézisnek legrégibb és legközönségesebb neme: az én:e~le~re
varr,· dalolásra alkalmas verselés. Jubáltól kezdve napJamktg,
mi~den időben és minden helyen éreztek az emberek és ha ez
az érzelem erőt vett rajtuk, dalolásra, táncra, mértékr-e szedet~
beszédre fakadtak. (Jegyzések és értekezések az anakreom
dalokra. I. I 87.)
:.Iózes első könyvének geneológiai családfáját Enók (Móz.
I. j, z6 \ és :\Iatuzsálem (;dóz. I. 4, 18 ) képviseli. [\. bib~iának
a gvakori használat és költői alkalmazás tmatt egyik legismertebb szimbólikus alakja: Metuselách, ki a nép képzeletében az
öreg, törődött, de hosszu életü ember megszemélyesitője.
Csokonai is ebben a vonatkozásban használja: Nem csodálkozhatunk azon, hogy az élet számtalan ellensége miatt csak kevés
élő jut el az öreg korig, hogy az élők között nincseneik
Nestorok, nincsen Matuzsálem, kinek haláláig kilenc seculum
mult eL (Szomoru halotti versek. 9· II. 353.) Az »életbe felragadt Enókkal« ugyancsak az ősmult boldog életidejét szimbolizálja, amikor horatiusi fordulatokkal (Hor. Carm. IL I4)
a kérlelhetetlen halál könyörtelenségén kesereg. (Szomoru halotti versek. r. II. 332.)
l\Iiként a barokk költészetben keveredik egymással pogány
és keresztény mitológia, ugy Cookonainál is párhuzamba kerül
antik isten és bibliai alak. Bacchus és N óé (Móz. I. 9, 20- 2 I)
egyazon hivatásnak küldötte~ a földön. A bortemiő vidékek
ép ugy völgyei Bacchus istennek, mint ahogy N óé ültette be
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a Ilegyközét. (Vizital. L ro?-) A. közel ezer éve:, i\óé élet·
korát hangsulyozza a költő egyik névnapi köszöntőül irt és
bor?~gatás közben elszavalt versében : »Élj Bálint sokáig,
soka1g, A szőlőt plántáló Nóénak napjáig.« ~_Bálint napja.
II. 182. )
Az Ábrahám sze mélyéhez kapcsolódó történeti mozzanatok
mellőzésével egyedü_! ~Ialki-Ced eknek , Sálem királyának, ne\·c
(Móz. I. 14, I8) énnt1 a biblia idevonatkozó eseménycsoportját. Csokonai awnban a zsoltárok (Zsolt. r ro,~ ) vagy az uj·
testamentum (~ zsidókhoz irt levél. 6 20 ) szövegéből veszi a
gondolatot, am1dőn a veszendőbe menő magyar nyelvről megjegyzi: »Ázsiából kibujdosván atya, anya, vér és rokonság nélkül és mintegy Malchisedek rendi szeréut lakik itten Európába.«
(G. Koháry Ferencnek. II. 638. )
Jákób harcának (Móz. L 32, 25 1 mocivumait Csokonai az
erőszakoskodás káros következményeinek példázására hasz·
nálja. Szücs Sára debreceni »költőnő « megírta az r8oz. évi nagy
tüzvész történetét. Csokonai a leánypoéta kigúnyolására fonta
Szücs Sára koswruja cimü versét (II. 184), melyben lekicsinylő
iróniával veti »collegá«-ja szemére a bizarr gondolatot: az l
hitte, hogy erőszakos soraival a parnassusi lakósok közé kerülhet. Már pedig erőszakossággal mire sem jutni. :\Iert mit is
nyert Izráel, mikor istennel birkózott?
Jobb lett volna áldás nélkül csak lzraél
Maradni, mint lábát igy csámpásitá el.
Mert osztán Jákóbnak a tompora helye
Félre ficamodván, döcögött csipeje.

Mózes második könyvének néhány gondolati párhuzam·
ként felhasznált helyéről, mint :\Iózes és a csipkebokor (:'.Ióz.
II. 3, z), Mózes lejövetele a Sináj hegyéről (:\Ióz. II. 19. I..J. , ,
a Móz·es arcáról leomló fény (l\1óz. II. 34, 29-35 ), ki.ilön feje·
zet keretében teszünk emlitést. Csolmnai a költészet eredetét
a nemzetek származása elötti időkre vezeti vissza, s amennyi·
ben a régi dolgok rendjében vi:ssza tud következtetni, már a
Vörös-tenger partján hallja a poézis szavát :\Iózes szájából.
(Móz. II. I 5, r.) Mózes után még csak sokára élt Homeros, a
költészet atyja. (Levele G. Koháry Ferenchez. II. 640. ~
Csokonai költészetének bölcseleti elemei elsősorban a halál
problémájával foglalkozó költeményeiben halmozódnak fel.
Ezek egyikében (Szomoru halotti versek. 9· II. 353 a halál·
gondolathoz füződő elmélkedés vonalán eljut a fájdalmas igazsághoz, hogy a halál nemcsak egyenként viszi sírba az embere·
ket, hanem néha rakásra hullanak a halottak. Ennek a gondo·
latnak szinte önkéntelenül is a bibliai öldöklő angyal (:\Ióz.
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l I. 1 2, 2\) ) h~pzetévcl h.:cl!ctt társulnia. I~s valóban: a költő a
tizedik egyiptomi C::'apás péld;íj;h-al igazolja állitását:

0 az az öldők/ő angyal, me!y meg raka
Jltinden lzázat lzoltta! egy szörnyii éiszaka.
gondolatkapcsolódás folytatódik és Csokonai ráüt a
biblia másik nagy emberpusztitására, az asszir táboron átvonuló angyal rettenetes halál-utjára: Az öldöklő a ngyal
Sancherib »számtalan táborát kicsiny számra vette. « (Kir. II.
19, 35·'
A Szin-p usztában \'ándorló zsidók e lőtt leszálló fürjek (Móz.
II. 16, 13 érdekes hasonlatra vonták Csokonait. A felhasznált
bibliai kép azonban azt mutatja, hogy a költő emlékezetében
összekeYeredett a fürjhus és a vele kapcsolatos manna sorsa.
A biblia ugyanis a fölös mannamaradékra vonatkozólag mondja,
hogy reggelre megbüzhödött. Csokonai ellenben a rothadás
szagát a fürjhusra viszi át. A debreceni kollégiumban töltött
életének idej ével már annyira betelt, hogy a szaga az orrán
jön ki, ép ugy, mint Izráel fiainak orrán a husszag, mikor
sok fürjet ettek. (Cs . levele Puky Istvánhoz. II. 654. )
Csokonainak »Az istenek osztozása« cimü, pajkos-tréfás
hangu költeményében (II. 210 ) Pluto felnyergel egy Isten:\.gát, felül a hátára, miként Bileám, ki hajdanában szamárháton ment Palesztinába. Bileám a biblia szerint az Eufrates
melletti Petórban lakott és Bálák az Arnón partján elterülő
~foáb városába ment eléje. (:\Ióz. IV. 22.) Csokonai azonban
tultéve magát a biblia nyujtotta földrajzi adatokon, Bileámot
Palesztinába utaztatja. A Bálám és szamara kapcsolat még
egyszer előfordul: a Csetneki P e rgőben (II. 318, 320).
:\Iózes halálának helyére (Móz. V. 32, 49 ) történik utalás az
egyik halotti versben. Az elköltözött bucsuszavait a város
véneihez intézi, azzal a kivánsággal, hogy Isten: mindnyájatokat l> hordozzon, mig N ébón maga el nem temet.« (T. N.
:\Iihályfalvi I ván ur utolsó tisztességére. II. 366. )
1\.

A prófétai könyvek

eJső

része.

Csokonainak a nemes magyarok serkentésére irt s németből átdolgozott versében (Serke ntés a nemes magyarokhoz.
l. 287 J a magyarok kara harci riadót fu j és a franciák ellen
kemény. küzdelemre buzdit. A történetek muzsája megelégedette~ hallJa ezt a harmómával zengő éneket, melynek ereje olyan
mmt az 'lJ~, és ~~deon fegyvere, miclőn Izráel megverte ~
hadr~készulot. (Buak 7, 21. ) A költő itt világosan kitetszö gondolatl párhuzamot álht fel a franciák ellen készülöelő magya-

~~~öt~~
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Pusztán a bibliai történetekben való J·ártasság ma . '
·
·k t 'fá
gyarazza,
h.o gy Csok
' opa1. egy1 re ~ költeményében, melyben egy döo-lott nyulra 1r su_verset,, ~ Buákkönyvének három alakját Bi~.
9, 1 ro, s· r r, 1 ) lS emlltl, anélkul, hogy tárgyi vagy gondolati
k~pc~?la~ ~enne a v~rs tartalma, szelleme és a bibliai nevek
v1sel01 _kozott. Semm1 egyéb nem vezethette itt Csokonait mint
hogy _nmre, v?lt sz i.iksége . Bizonyára ekkor fo glalkozott ~ debrecem ~ollegmn;b~n a Buák Könyvével. A több részből álló
tréfás es c~u~?lodo v_ers, a~1elynek az Epitafium egyik része,
1795 februaqaban ~eszult es a köve tkező cime van: Currens
de lepore ~· I795, d1ebus feb~uarii: mely által tudtára adatik
a Jeke_t; :':anne gyenek, (collegium egy hallatlan és pélela nélkul va1o torténet. A szoban forgó verssor igy hangzik (II. r6-t :
Bizony ugy is megennélek
Jair, Jefte, Abimélek
Bizonyságom. 2

Sán~so~ é:ettö~téneténe~ két epizódrészletével találkozunk
Csokonai koltesz.e teben. Az 1stenek osztozása cimü költeményben (II. 209 ) Plutóra vonatkoztatva mondja, hogy az alvi]áa
ura csaknem széjjelvágta nyelvét »Sámson ur fegyverével. « ( Bi~
IS, rs.) Ehhez a verssorhoz a debreceni kéziratban maaa
Csokonai írta hozzá a felvilágosi tó megjegyzést: szamárálL
Sámson és Delila történetének szomoru vége a szerelem veszedelmére figyelmeztet. l\Iert, akik a szerclem szirénszavára megállnak, azok a tenger örvényébe meri.ilnek:
Mig Sámsont Delila álommal kinália,
A gyilkos kéz alvó szemeit kiváiia.
Szép, költői kifejezés-e Sámson bukásának. (Bir. 16. 2 I. \
Rövid két sorban elmondott emberi tragédia, melynek minclent
átfogó két motivumát emeli ki csak a költő . (ll. 7·
Csokonai a halál gyilkos hatalmáról szólva, arról elmélkedik, mily sürün ejti el a halál szörnyü nyavalyáinak légiójával
2 Érdekes itt megemliteni >>A hires Sós András és Szél Gáspár verseiből

némely töredékek ... « c. költemény, ill. verses párbeszéd két 'orát.
Ezt a verset Balassa József ( !roc.l. Köz!. 1895· 3 q l. ) Csokonainak
tulajdonitja. Gesztesi Gyula ( lrodalomtort .. 1913. 367 l. ) azonban rámutat
arra, hogy ennek szövege megvan a Poétace nzura c. protestáns i>-kolac.lrámá:ban (R. M. K., 1903. 263 l.), melyet Nagy htván 1796-ban irt. i\ költeményben, mely az üres rimhajhászht gúnyolja, található Cl a két ~or:

Lovat cigónnyal sohse cserélek
Gedeon, Tilola és Abimélek.
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a földi halandókat, csec"emuket, ifjakat, öregeket, kiket lassanlassan elgyengít, elerőtlcnit. majd kezének egy intésével a sírba
taszit. Ennek a hirtelen hal;ílmk bibliai példája: l~li, )elm. Sá. r.
..J., I 8 , aki akkor dől;: ki főpapi székéb6l, amikor nem is vélte.
tSzomoru halotti \'ersek. 9· ll. 352 ).
»Hát már Saul is a prófét;)k közé került?!« (Sám. l. to,
I r ) Ezt a közmondássá lett kérdést használja fel Csokonai arra,
hogy Tempefői vígjátéki álardban monclja el véleményét a
füzfapoétákról: Felfordult a vilúg, ha Achillessei együt t ül
Thersites, ha a kanász is betekint a világ dolgába, ha a füzfapoéta is zöld borostyánnal kötözi homlokát, ha már Saul is a
próféták között látszik. (Tempefői. I T. 2oo. )
Góliát Sám. I. 17, ..J. Csokonainál is mint a nagyság
zimbóluma szerepel. .-\z igazság diadalma. I. 2 57.)
A bibliának ezt a kitételét: Saul megverte a maga ezreit,
Dávid a maga tízezreit! \Sám. I. r8, 7) Csokonai a már többször emlitett Castis omnia casta cimü költeményében idézi.
Szerelmi győzelmeinek plasztikusságá t festi vele, me rt amidőn
a költő szerelmi harcait vívja, Saul- és Dávidként veri meg a
maga tízezreit.
Dá vid személyével kapcsolatban kell megemlékeznünk
Szem Dávid hegedüj érő l. Csokonai a Dorottya előszavában
( I. 540 ' arra figyelmeztet, hogy bár époszának ·cselekménye
Soműgyban, Kaposvárott játszik, az olvasóknak még sem
szabad valósággal megtörtént hist áriára gyanakodniűk. Minthogy a költő földi és különösen nemzeti dolgokat akart írni,
munkájának nézőhelyét a földön k ellett felütnie. Ezért nem
játszódik a Dorottya a holdban, bár a hold elég tágas lett
volna é.:; nűtt az együgyüek állitása szerint Dávid h eged ülvén,
nem lett volna szükség a toponári zsidókat is Pegazus szárnyain
felforspontoltatni« Csokonai racionalizmusa ütközik ki e sarokból. Együgyüségnek, tudatlanságnak tartja a nép hitét, mely
a holdban képzeli hegedülő Szent Dávidot. Még határozottabb
formában juttatja kifejezésre a csodákban, babonában hivő
népi felfogással szemben vallott álláspontját Csetneki Pergő
cimü költeményében (II. 321). Ebben a versben a papjelöltek
oktalanságát, tudatlanságát rója meg. Es ennek a tudatlans~gnak szinte kritériuma: hogy az egyik, hároméves rectoriára
kiment papjelölt azt hiszi: a holdban Dávid hegedül.3
3

Heller Bernát dr. (L\TIT Évkönyv, 1919. Kefelevonat ) német források alapján az ujholdi imádság elferdi<téséből magy·a rázza e néphitet. Görög mitológiai eredete is feltehető. Selcnének, a hold istennőjének fiát,
Musaeust gyakran vélték látni a holdban anyja mellett. Musaeus mithikus
lantos költ() volt. A pogányságból nem egy vallási mozzanat került át a
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En~liti még a költő: Sz en t Dá vid okosságát (Szücs Sára

ko~zo~Ja. II; 185 ), Szent Dávid ;\Iuzsáját, Jedutumot. rEz

utobb1akra n~zve l. e dolgozat utolsó fejezetét.
1
Csokonar leggyakrabban halotti verseiben használ bibliai
képet. A. ~alál gondola t~,, az elmulás fantáziakötő problémája
felszaba drtJa vallásos httet és felszínre hozza a bibliai mult
párhuzamait Igy halmozódnak egymásra a bibliai vonatkozásu
példák abban a ~cölteményb~n, amelyben a halál utjának
gá ttalan tov~alad;:~.sát e,csetelr. Sem a szépség, sem az okos
elme, de meg az Istenfelelem sem szabadit meg a haláltól.
Mindenki a halál martalékává lesz. Meghalt a deli termetü
Abso1on (Sám. II. 14, 25), bezáróelott szája Salamonnak (Kir.
I., I~· 43 )_, ki a bölcseség eleven példája volt, és sírba szállt
Davrd (Krr. I. 2, ro), a legszentebb is, kinek »halálánál szebb
példát a halálra nem látni«. (Szomoru halotti versek. Io. II.
3 56. ) Absolon szépségét egyébként még egy másik költeményében is aposztrofálja. Gunyolja csufolódó ellenfelét, kit szép
Absolonnak nevez s kinek lobogó haja még a cserfán akadhat
(Sám. II. r8, 9. ). (Rut ábrázat s szép ész. I. sz. )
Salamon, a bölcseség szimbolikus alakja, nemcsak bizonyitó elem Csokonai számára, hogy halálával általános, egyetemes vonatkozásban igazolja az élet mulandóságát, hanem
emberi ideál is, kit személyes, szubjektiv kapcsolattal két ízben
is felidéz. A költő élete célkiti.izéseiben Salamon bölcseségével
tart rokonságot. Es mindkét esetben az Enekek-énekéből kihangzó liliomok közvetítésével hozza érintkező közelségbe énjét
Salamon nagyszerüségével. A természet szépségével enyhiti
gondjait; az éneklő madarak, a hegyek hüs forrásai élesztik
fel lelkét, és
Ha sétálok, szép utamon Liliomon séfálok
S kevélykedve a Salamon Dicsőségén iárkálok.
Amint ebben a költeményben (Az én vagyonom. I. II6 ) szembe
állítja Csokonai a maga szabados életszeretetével az önimádó
fösvény·e k élettartalmát, ugy ehhez hasonlóan bucsuzó beszéclében is (II. 591 ) az ellentét két végpontjában rögzíti meg:
az alacsony lelkek igyekezeteit és a maga cselekedeteit. »Olyan
pályát nyitottam meg magamnak, írja, melyen liliomokon,
Salamon dicsőségét űlcsitó liliomokon ... lehetett futnom. <<
keresztény vallásba. Lassanként elhomályosult a pog<Íny költő alakja é-; a
hold lantosává az egyistenhit zsoltáros költőjét tet e a népképzelet.
!\.
magyar költészetben gyakran előfordul. :\fegvan Arany, Pcti>fi. Tompa
stb. költészetében is. - V. ö. még Pollák :\Iiksa: Arany jános és <1. biblia.
Bp. 1904. Berze Nagy János: Petőfi költészetének folklore -párhuzamai.
Népélet, 1923/24.
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Salamonban a zsidó kiiltl-~zct é-, irodalom reprezentánsát
jelöli meg C-.,okonai, midiín l lomeros, Horatius, 1\Ietastasió,
Rousseau, Ilafiz stb. mellr ;)IJitja. A szellemmüvészet nagyjainak ebben a felsorolásában a valláskülönbség adja az egysikba-helyezés alapJát. A kiiltéí ugyanis nemcsak a mindennapi élet szinterére detenuin<Hja a zsidógyülölet emb~rtelensé
gét, hanem u irodalom alkvtó területérc is átvisz} kulturáltságának tettértékü megnyilatkozását. Szerinte a költészetben
»indifferens a religió<, és a múzsák egyaránt magukhoz ölelik
»J eho va tisztelőjét Salamonban, a Zeüszét H omé r- és Horatiusban.
Gr. Sí.échenyi Ferenchez. Il. 723.)
Kazinczy Ferenc irodalmi vezéregyéniségének tisztelői közé
tartozott Csokonai V. ~Iihály is. r8or-ben felvidéki utján keresi
a Yele való találkozást és Regmec felé mentében a távoli hegyoromról mondja, érzelmi, hangulati állapotát emelve ki: »Mintha
Kannelt Kir. l. 18, 19 látni mentem volna a szent Föld felé. «
(Trocheus lábakon. Kazinczy Ferench~z. II. 695. )
Élijáhu próféta mennybemenetele, az égbe szálló tüzes
szekerek és tüzes lovak fenséges csodája (Kir. ll. z, r I), a
magyar költészet »Illés szekere« motivuma helyet kapott Csokonai költészetében is. Abban a halotti versben, amelyet Enók
személyével kapcsolatban már idéztünk, Csokonai az ég megszünt javai között az enóki életévek eltünésén kivül felcmliti
Illés sorsának soha többé meg nem ismétlődő végjelenetét is.
Az ég nem küldi le többé tüzes szekerét, hogy a földi jámbor
elnyerhesse azt, amit »>llyés nyere«. De ha Csokonai tagadja
is az égbeszállás csodájának megujulását, Horváth Ádám névnapjára irt köszöntőjében rrr. 379 ) mégis az a kivánsága,
hogy az ünnepelt, ha majd Illyéssei a virtus diadalmi svekerén
nyargalni fog az ég felé, bizza Elizeusára a próféták vidékét,
hagyja nála palástját s lelke kettős mértékét. A kivánság második része Elisa próféta szavait és a Jord án vizének kettéválását
előidéző köpeny-motivumot foglalja magában (Kir. I I. z, 9).
Az Illés szekerén végbemenő égbeemelkedés óhajtása is m étlő
dik a Ilunyadi Ferenchez cimü költeményben (l. o.).
Szancherib seregének pusztulásáról már szóltunk.

Egyéb bibliai vonatkozások.
A psalmusok emlegetésén (III. 214, 243), a zsoltári közh~lyeken förizz meg, óh istenem II. 393 - Zs. 161 ; verd el ,
ktk felkeltek ellenem u. o.
Zs. 59 2 ; ne nézd az én büneimet
III. 245
Zs. 5 ~ 11 ; pe~elj, uram, perlőimmel III. 242 - Zs .
35!), a gondolatt mottvumokon és nóta-dallamokon k ivül
(l. utolsó fejezet) : a zsoltárok könyvéhez kapcsolódik a Gerson
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du Malhcureux c. vigjáték egy-két jelenete is. A kisértettől
rettegő Porházi iskolamester és Támadi méltóságos ur (I. felv.
J z, I 3 jel. ) zsoltárokat énekel. A dráma szövegébe iktatott
ének a 38. zsoltár 22 23. verssorának parafrázisos átköltése,
szószerint átvéve a Szenci \1olnár-féle zsoltárfordításból ,\
46. zsoltár, valamint a 26. zsoltár 1., 8., 9· és a 104. zsoltár
I
4· verseinek éneklésére csak utasítást ad a költő. A teremtés
müvének isteni fenségét magaszt::iló zsoltársarok kijelölése azonban feltünö, mert tárgyi tartalmuk épenséggel nem illik a
remegő iskolamester kómikus helyzetéhez, gyáván-r~szketö hangulatához.
Csokonai az asszonyi állhatatosságról szóló, nőgunyoló
költeményéb en (Egy individuale datum ... J •II. I 56 1 Lórinak,
a szemérmetlen leányzónak, templomi viselkedését ,, Jó b kétszin
ördögé«-vel hasonlítja össze. Ép ugy jött be Lóri az Isten
házába, mint Jó b ördöge (Jó b I. 6 J az angyalok seregébe. Az
igazság diadalma cimü versben ( I. 2 5 5 ) Behemot és Leviáthán
hatalmas hangjá val szeretne végigdördülni a föld hátán a
költő, hogy szózata a világ egyik sarkától a másikig hasson.
(Jób 40, ro, 41, I. ) .
Az :Énekek-éneke (tn. é. 21 ) hangulata ömlik el Csokonai
Lilla-dalainak egyik legbájo~abb, legkedvesebb alkotásán, Az
eleven rózsához cím ü költeményén (I. 468 r Lillánál szebb
rózsa nincs se tavasszal, se nyáron és
Még nagyobb díszt nyerne Sáron
Csak te ott viritanál.
Csokonai jól ismerte a hibliát és a »zsidó nyelvhez értök«
közé tartozott. Ez a kettős körülmény tette lehetövé, hogy
hiánytalan párhuzamba állithatta a hitve:;ét sirató Czinderyné,
tolnai Festetics :\1áriát a férjét elvesztette Noémivel. Az özvegy
nemes asszony panaszszavai egyhelyütt igy hangzanak (Czinclery ·sirj a felett . I. z 6o) :
Nevem nem Mária lészen, Hanem M á ra már
·1v1ert keservvelfolyt egészen Nékem e pohár.
Ha~onló a . Mára név (Ruth. r, 20 ) használata Csokonai
egy~k halott1 versében (Szomoru halotti Yersek. 5· I I. 340.),
melyben az asszonyokhoz intézi szavait s a sir feletti jajgatásra
hivja öket:
Megcsüggedt orcáid halován v Izaimára
A bánat üljön s légy valójéíba Mára.
U gy_anigy fedi egymást a név tartalma és a gond0lat
hangulati eleme ezekben a szavakban: arrút a fáradt lant, rczo-!j
ének tesz, azt nem illik Eszter l csillag) nevének szentel~i.
(N á daseli Sárközy Istvánné . . tiszteletére . I. 270.)

Or. Zsolcto::;
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Jabe.;; tiszteletreméltóbb volt ~cs~vércint.'l ~s ~sten mc~aC! ta
neki amit kért: meo;íldotta. hat.l ral! megszelesite t te, nunden
,·csz~dclemtől meg-ol~almazta, hngy bút ne Usson Krón. I.
4, 9 to . Jabe" 'csokonai kepzclctébcn a .?oldog, szcrcn_cs~s
ember szimbolumád maga-.;zto"ul t. Jabesrol ugyan a b1bha
nem cmliti hooy ho~szu életet élt, a költő a földi gondtalan sáahoz mé~·is l~zzáköti a tartós élet boldogságát, merl fantáziája igy szinezi tökéletessé a ~ab~~i nap~ka~. E.zzel_ a fcl~ev~ssel
lesz csak érthetö,-é Csokonai h..oszontő cm1u kolremenyenek
ez a sora: »:\Iig egys_zer ':énséggcl felül_ mulod Jabest,« (Köszöntő. Lengyel J ózset ser:~or ur nevenapJán. ~.r. r 44 ) .
csak
ebből a mcg-(Tondolásból knnduh·a, értelmezhete ez a klvanság:
,)trjen mei .:,örömben Jabesi időket«. (Hunyadi Ferenchez. I.
289: . Kissé ,·alószinütlen Yolna -~rra_ gondoln un~, . hogy Csokonai jabe~i időkön azokat a szornyu _napok~ t , e rtl,_ ,melyeke t
Jabes-Gilead lakói átéltek az ammomta Nahas aJanlatának
elhano-zásától Saul felmentő seregének gyözelméig. (Sám. I.
T t 2 •.:, r r :\ valószinütlenséget fokozza, hogy a kitételek képes
ér~elmének meafejtése igy még keményebb ne hézségbe ütközik.
Az 1 741
diétát magasztaló kilenc énekes ~antatá~ban
:\Iagyarország angyala, a haza geniusza, a,zz~l vtgas~talJa. a
magyarokat, hogy ha meghal is Ferenc, Mana Terézta f~qe:
az ország kegyes pártfogója, hel yébe az ég mást fog adm, kl
Pannoniának Cirusa lesz (Krón. II. 36, 220. Ezra I 1) (Az
I74I-diki diéta. l. 93· \
.. . .
.
A költő művciben ismételten előforduló b1bha1 tulaJdon
ne\'ek és köznevek:
Jehova . Az istennévnek ezt a hagyományos alakját több
ízben használja Csokonai: Jehova négy betüje (I. 30o) ; szentje, - lelke (I. 301 ); - hármat mennydörög (I. 301);
- nak háromszor szentet kiáltani (I. 302 ) ; - suj tó keze (II.
329) ; - szent városa (II. 543 ) ; - tól átkot kérni (II. 6o2);
- uralkodó szava (II. 626. ). Egy megjegyzése szerint azonban
a zsidók a maguk istenét Jákob, Izrael stb. istenének nevezik.
( A nemes magyarságnak felülése. I. 226. )
Kanaán. Kanaán mezeje = Magyarország (I. 42 5) ; tréfás
kivánság: mint Kanaánban folyon lépes mézed (II. 165 ); az
isten fiának jelenlétével megnemesedett Kanahán (II. 543 ).
Jordán. Jordán partjai rr. 252 ; Jordán körül legeltében
(II. I8;.).
Jeruzsálem. A jaj Jeruz sáleme t belől szorongatja (II. 353 ):
Jehova szent városa Jeruzsálem ( II. 543 ); Kuruzs szavai a
Kamyónéban: Jeruzsálem, Jeruzsálem. (III. 3 I 5).
Babylon. Babylon tornyai eldőlnek (I. 410 ) ; Babylon leánva
(l L I 8 5); a bün a világot Babylonná tette (II. 249).
'
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Seraphim. Csokonai A Szélhez cimü költeményében (I. 401 )
használ ja ezt a kité te~ t: a zsoltárok er~s ~era p hi. zengzete. :\~eg;
jegyzésként hozzáfüz1, hogy a seraph1 JObb mmt a Serahm1,
tud já k a zsidó nyelv~ez értök . A költő azonban nem kö•:etk~
zetes e szó alkalmazasában, mert bár tudJa, hogy a melleknev
ké1nőt az egyes szám u alakhoz kell kapcsolnia, mégis a többesszámu se raphim-hoz teszi a magyar többes-k ké1nöt: sok
Serafimok (I. 79 ). Előfordul még : minden sze rafim ( I. 302 ,
száz kar Sérafimnak zengedezése (I. 362 ).
Cherubim. Többes számban használja és pedig helyesen a
kerubim alakot: »U ram teremtöm! ha van még a te kerubim od
között ... « N yil ván való, hogy itt Csokonai 'érezte a többes
számot, egyébként nem használta volna a között névu_tót, mely
feltételezi a többest. (III. 228. ) Mégegyszer: a kerubtmok rettentő vállán (I. JOI ).
Egy-két bibliai vonatkozásu kitételt el kell különitenünk
az eddig tárgyaltaktól, mert Csokonai ezeket szitokként adja
drámái szereplöinek szájába. Tehát nemcsak szellemben ütnek
el a már emlitettektöl, hanem formúlag is együvé kapcsolódnak. Valamennyi Csokonai vigjátékaiban fordul elő. Ismert
mód a magyar irodalomban a zsidók megvetésének kifejezésére,
hogy a zsidókkal harcban álló palesztinai pogány népnek, a
jebuZ~eusoknak, nevével bélyegzik meg őket. (:\1óz. II. J, 8.)
A Gerson du Malheureux cimü vigjátékban Kardos hadnagy
támad rá Szeh Ábrahám zsidóra e szavakkal: Herodes teringette Jebuzeusa; Ábrahám, Izsák, Jákob ágyékából került;
kovásztalan kenyéren hiwtt; millió Farahó teringette (III. 262 •.
Majd ismét: szedte-verte ringy-rongy J ebuzeusa (III. z6z ,
szedte-vette millingós teremtette pogány Jebuzeusa (III. 263 .
Hasonló hangot használ a zsidóval szemben a Cuitura cimü
vigjátékb-an Pofók: Ábrahám rongyos maradéka; te Jebuzeus,
te pogány (III. 335, 336 ). Meg kell azonban állapítanunk,
hogy ezek a káromló, becsmérlő szavak nem Csokonai felfogását, érzelmeit visszhangozzák, hanem csak a magyar vigjátékok tradicionális stílusát folytatják.
A Tempeföi szatirai játékban Csikorgó füzfapoéta idézi
Ábrahám, Izsák, Jákób és Dávid nevét. Görög szavakkal mond
áldást Tempeföire és tréfás görögnyelvü jókivánságát a bibliás forma elmondásával kezdi: Abraham elegennesze ton Iszak,
l szak elegennesze ton Jako b . . . '(II I. r 94.')
Szeh Ábrahám lóbörre alkuszik s Porházi iskolamester
gunyosan vásárlásra hangolja a zsidót: Kóser bőr az Ábrahám,
Mózes könyve sz.erint megnyuzva. (Megjegyzendő: Abrahám
kiérzi a gunyt és önérzetesen felel vissza: Kelmed mcster
uram, csak könyörögjön, a zsidónak való a lób6r, nem kend8
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nek). (t~crson. III. 236. ).
~Zarnyón<': monológj<í.ban a h~i.tl.~n
Lipitlotlyot jcrcmi:isi sztm?n!Jkus ~·rtelcmb?n (Jer. 4, 4) korulmctéletlen :-;zivünck nc\CZI. (.\z oZ\·cgy h.arnyóné. Ill. 295.)

A "Hunyadi Ferenchez" és a "Csetneki Pergőu cimü
költemény.
Csokonai költeményei köztil a eimben emlitett két ~kalmi
Y<'r,;sd tartalmuk t<rdekcsség-L\nél és bibliai vonatkozása1k gazdags:'tg<Í.nál fogTa külön fejezetben kell f?gl alko~nUJ:k... A 11~ 
nyatli Fcn~nchcz cimü költemény~ clcbrece.m kollégmn,u no~2n~l 2l~
korában, 1 ;-94-ben, irta Cso 1zonaL A p~p1 pályára kes~ulo l~olto
készitette teh:tt ezt a \·er ct egy pap1 ember unnepere. E~. a
kettős körülmény magyarázza, hogy a költemény levegŐJe~
hangulata bibliai szinczetü. Azzá teszi: zsoltáros dallama, tárgy1
anyaga.
.
.
, .
..
.-\ I l unvadi Ferenc szupenntendens t1szteleterc ut koltemény
iit énekből ·és egy verses beszédből áll. Az első ének a 79·
zsoltár nótájára iródott. Ábr~ám.nagy-jóság u. Istenét szólitja
a költő, ki mindcnc a benne biZó s21veknek. Kén, legyen ke.gyelmcs népéhez és lakozzék Ám nj áv~ (a főpap Hunyachval ),
ho" \ h<1zában minden ember hallcluját zengJen. A vers fogalm~\·ándban az első ének után következő szövegben Dávid
szem n~uzsáját idézi a költő s kéri: ihles~e. ajkait. »P:ng,esd,
urnak e<Tész háza! Yig J edutumodat !«
HJa Csokona1. S ezt
a sort t~lán uoy kell felfognunk: urnak egész háza ihlesd v~g
Jedutumodat "'zs. 62 stb.), a zso ltáréneklő költöt, Csokona1t.
J\Iajcl folytatva: tiszteld papoda t, h ü Áronodat (Áron előfor~ ul
mérr Il. r8s , és Sion leányai vig nótával cédruságakat fonJanak a megtisztelt főre. A második énekben a költő a nagy
ünnep lanto~ává szegődik: Jeruz álem lige tében szent öröm
fohászkodik és ünneplő muzsika örvend a pap életének. A
harmadik ének mintegy a zsoltárok gondolatpárhuzamával a
Helikon ligeteit hivja fel Yigadásra. A beszédben fantazia
fényénél meglátott, de szem elöl elrejtett dolgokat mond el a
költő: Leszállott a vallás, az ég és föld között e szent követ.
Abrázatján Jehova n égy betüje látszott, méltóságos mellén az
az Urim Thumirnmal J\Ióz. III. 8, 8\ rajta két kerub lángolt.
Akik látták, azokra fényt vetett, mint Mózes emészthetetlen
csipkebokra. Arcáról szent fény omlott, mint :\1ózeséröl, mik,) r
lejött a Sinájról (Sináj még II. I?I ) . Ez a követ szállt le a
\' ~dám nap tiszteletére, s e napon sokan üdvözölték a főpapot,
kit a nagy Simonnak és e kegyes Áronnak leányai tisztelnek.
S a követ tudatja, hogy e férfiu, kinek érdemei az U r házában
be vannak metszve a sittimfába, tetszést talált Isten előtt, mert
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Isten meghallgatta hivei t, kik igy imádkoztak érette az éghez:
Isten éltesse sokáig a kegyes püspököt, hogy hordozhassa az
U r törvénytábláit. Legyen Isten házát épit ő Ezra. (E zra 7 1 o )
Lévi e fiának egész nemzetsége legyen a nép előtt J ehova
szentj e. Érjen meg örömben Ja~esi idők~t és majdan Ist~n
Illyéssei ragadja fel az égbe. Az 1ma szaval ott lebegtek az C r
zsámolyánál, melyet a kerubok tartanak vállukon. S J ehO\'a
hármat menny:dörgött e kérésekre. J ehova lelke az ünneplökkel
lakozik ad kegyes Ábdiást (Kir. 1. r8, 4), kegyes Esdrásokat
(Még ~gyszer: Légy Eselrás az Ur házában. II. I 14 1 , törésre
állt Mózest (Zsolt. ro6, 23 ), istenes papokat, superintendenst . ..
A jelenés eltünik, a ~övet háromsz~~ ~iált szentet J ~hován;;k
(Jezs. 6, 3) és ezt zeng1 a szerafok szap 1s. Ezt _a Jelenest l áttak
a titkot ismerő költők és eljöttek H unyad1 házába, hogy
elmondják. A negyedik énekben Hunyadi majdan való halálát
siratja a költő, a 84. zsoltár nótájára irt ötödik énekben. pedig
Isten áldását kéri a főpapra, kit mint prófétát kedvelJen az
U r és árassza reá, mint Libanon völgyére, az ég áldását.
A Csetneki Pergő maró szatira. A papjelölteket gunyolja
benne Csokonai a vallási tudományokban való járatlanságuk
miatt. Kályhásmestereknek nevezi öket. Mincl szamár Páltól
származnak. Ezen járt Bálám is, a próféta atyja. Bálám a szamarát jól megdöngette, mert az alatta a hasára feküdt. :-.la is
megvan »ez a reláció, mert pap és szamár közt nagy a disztinkció.« Ezek azt hiszik, hogy mert egy-két préclikációt el tudnak kiabálni, már is papnak fogják öket meghívni. Vastag a
tudatlanságuk: a Miatyánkról azt hiszik, hogy Ésaiás irta, a
Gradualról, hogy Mózes és Debóra; a heti könyörgést ~haed
rusból csinálják, mert azt vélik, hogy azt Esdrás corammilta.
A Leviathánt Lévi fiának, Behemótot Bálám atyjának tartják.
Az egyik azt hiszi, hogy a holdhan Dávid hegedül, a másik.
hogy az Édenkert auctor, Baruch kántor, és hogy Jób , ez a
szent iró, Arábiában volt az első szolgabiró, megirta a kalendáriumot és pápaszemen nézte a gönczi templomot. U gy ,·élik,
hogy Hámán scholarum director volt Gósen földjén, hogy
Káin makrapipával járt vásárra, és hogy Fáráó professzer volt
Leidenben. De nemcsak a vallásukat nem ismerik, még diákul
sem tudnak, me rt pl. ezt a latin szöveget: Salmonem ca pite, a
madai mester igy forditotta:

A Salamon zsidót mindjárt megfogjátok,
Adós árendával fogságba tartsátok.

*

*
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Zsidókra vonatkozó törvényeink az Aranybulláig

Csokűnai koltészctének bibliai

vonatkozásai Illeggyőznek
arról, hogy a költ() széleskörü olvasottságának nagy európai
művcltségénck egyik jclcnt(\s tényez6je, összetevő je volt : a
bibliai tud<Ís. :\lűveinck a. bibli;íval érintkező részelemcin valami atavisztikus mult ()röklődés érződik . .\liként az őskeresz
tény képzőművészet alkodsain az ószövetségi ábrázoláso.k és
alakok a Utás pillanatában a tudatmező centrumába vtllantották a szimbólikus megjelenitésck mögött e l szélesedő ujtestamentumi vonatkozásokat, ugy Csokonai költészetében is azo nnal értelem világosságot növelő gondolattá rsulást hoz l ét re tartalom és szimbólum, valóság és elvontság k özö tt a bibliai a lakok beállítása, szinezése, a képek és hasonlatok kapcsolódása.
Csokonai a biblia embervilágától és miliőmotivumaitól szomoru
halotti verseit függetlenitette a leg kevés bé. S ezzel: mintegy uj
költői szépségek re szabaditotta fel a reformációkorabeli halál táncköltészet hangulatát, kérdéseit, ráutalásait.

Budapest.

Dr. Zsoldos

J e nő.

Zsidókra vonatkozó törvényeink az
A:ranybulláig.
A keresztényjellegü királyság megalapításakor a törvényhozó királyi hatalom nem foglalkozott zsidókérdésseL Ez természetes volt. Szent István törvényei a frank capitularék hatása alatt jöttek létre l s mint ilyenek, egy már szervezett
keresztény államnak fikcióját állitották fel. A valóságban azonban nem is volt e korban Magyarországon z&~dókérdés. A
kabar törzsben lehettek zsidók,2 de ezek alkalmasint Gyécse
idején részesülhettek még a keresztségb.en s a többi zsidó kis
számban lakott az országban, hiszen rendezett zsidó község
csak Esztergomban v.olt.a Kétségtelen, hogy szanaszét az {)rszágban laktak zsidók; az .is kétségtelen, hogy N émetürszágból, ha nem tömegesen is, de jöttek be zsidók, - mindezek
azonban nem alkottak külön szervezetet és igy ügyüket nem
kellett állami kérdéssé tenni.
l A. F. Kollár: De originibus. et usu perpetuae potestatis legislatoria.e
circa sacra regum Ungariae libellus singularis. Viennae,. 1764.
2
Bár Karácsonyi ez.t teljesen kétségbevonja: A magyar nemzet <'ístörténete 896·ig . Nagyvárad, 1924. sS. L
3
Kohn: A zsidók története Magyarországon. Bp., J 884., függelék l.
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A zsidók ügyét először rendező törvények a kánonjog
hatá~a alatt jöttek létrc.i Annak azonban, hogy :\Iagyarországon érvénye"ülni kezd az az irány, hogy a zsidó vallást a
kerc:,ztény államhatalom ro,sz szemmel nézi,
emeljük ki,
hogy a zsidó vallást és nem a zsidó fajt - annak oka a
cluny-i irány volt.
aki a cluny i
Szent László királyt VII. Gergely pápa
irányt a pápai széken reprezentálja - avval üdvözli 1079
március z r -én, hogy tudatában van ama körülménynek, hogy
a »nagylelkü fiu« kész a Szentszéknek engedelmeskedni.5 Ez
a szellem lengi át az 1092-ben tartott szabolcsi zsinatot. Az
országban e korban a német bevándo rlás háttérbe szorult
és latinusok jöttek be a mai Belgium déli és FranciélJOrszág
északi r észébőL E néven ebben az időben a vallonokat értették.G Ezekkel papok is jöttek b e hazánkba,7 akik benne éltek a cluny-i szellemben . Már pedig a zsinati törvényhozás
egyházi jellegéh ez szó nem férhet . »A zsinati rendelkezésekben
az egyetemes egyház Európa·szerte érvényesülő felfogása és
törekvései jutnak kifejezésre. «s A cluny-i szellemü papság diktálja azokat a törvényeket, amelyek a zsidók ügyét rendezni
akarják.
Hogy Magyarországon a dolgok nem ugy állanak, mint
azokban az országokban, ahol a cluny-i reformnak müködnie
kellett, avval a zsinat nem törődött. Mi nálunk a papság köré·
ben a nicolaismus sem volt meg oly mértékben, mint például
Itáliában, amelynek papságáról Damiani Péter Lib er Gomorrhianusa olyan megdöbbentő képet fest.9 Ennek ellenére a
magyar papság erkölcsi életét is rendszabályozza a zsinat,
amelyik még nem áll teljesen a coelibatus alapján. Am az
erkölcsi rendszabályok minden caneubinatus ellen irányulnak,
aminő a papok második házassága, szolgálójával való együttélése -- és a zsidó-keresztény házasság, amely kánonjogilag
J. llelmár Ágost: A magyar z»idótörvények az Arpádkorszakban.
Pozson y, 1879. V. ö. Závodsbky Levente: A Sz t. István, Szt. Lá v ló é,;
Kálmán kora.bel.i törvények 6 z,;inati határozatok forrásai. Bp., J 90~.
5 Fejér: Codex D i pl. I. H 3·
G L. Karácsony i: A magyar nemzet áttéré;c a nyugati kere;ztény·
>égre. Nagyvárad, 1927. 182. l.
7 Füssy I.: A Szt. E gyedröl ne1·ezett »omogy1·ári apábág története.
KMh. Szemle, 1902. so., rt6.
8 Hóman: !\fagy ar történ et. I. Bp. 1928. 3 q. l.
~ Horváth :\Iihály: A ke reszténység első ,;zázada \IagyarorsLágon.
Bp ., J 878. ~20. l. V. ö. Henkirch: Das Leben de., Petru" Danüani.
Göttingen, 1875.
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ne m tekinthető házasságnak: »Si J udaei l!x~rc.s Chri~tianas
sibi associan·rint, aut aliquam pcn;on~un . l hnst1an~m lll s~r
Yitio apud sc detinucrint, ablatae ab c1s ~~b.crtatae I,eddantui.«
(_S. Latlislat Decr. lib. l. cap. to.) 10 . \ z~mlo ker?szteny egyt~~t 
élést a7 egyh:tz mintlig pc rh,)rrcs dlta és nem Ismerte el tor\' t~ll\ es házasságnak.' t
,
. J<>·\ más cikk a \'<1S<lt!1apnak és más kcre_sztcny ~nnC_P·
napnakmunkaszlincttC'l \aló megülését a zsi~ótól lS tpe~~<~vát;JJa,
,., t•nnck oká t is 111 egmoml]a: ne scandahzetur Chnst1amtas
\ u . o. cap . b. \ és a »tm' g jajabb a meg~·?t~án~{.o~tatónal~~< ;l
abban érvém esül, hog) buntető szankCio 1~ .Jal ul a tor~en;
cikkhez: az Ünnepnapon dolgozó zsidó elves21t1 mu~1kaeszkoz~1t.
.;\lár Kohn Sámuel megállapitotta/ 2 hogy e c1kkek e&'y1ke
~cm jelent jogfo ·ztást a zsidós...-í.g részére. Sé.re~mesek anny1ba~,
ho"·\ keresztény rabszolgát nem tarthat zs1do e korban, a.t~1ko~ - a mezőgazdaság még rabszolgaerőre volt alapozva. Pe~1g
a zsidók rabszolgát régen tartottak hazánkb<l:n,, noha. nem aHhat mco az a megállapítás, hogy ennek elt1ltasa nuatt ~nost
egyszer~ térittetik a hazai zsidóság a keres~edelemre, . h1szen
mir 96o körül mennek hazai zs~dók a prágat vásárra. 13
Könvves Kálmán király törvényei a kereszténységtől két
csorortot különböztet r~1eg:} zs~dókat ~s az izmae~itákat: ~ég
nem kisebb ember, mmt h.atona Istvan »!stnaehtae h1, sn~e
J udaei, sive Saraceni«-nek em~iti az utóbb1akat 1 ~_ és azóta lS
sokszor volt kérdés tárgya, m1 a két csoport ~ozt e . korban
a különbsé<Y. Foglalkozik a kérdéssel Salamon F erenc,l~ Hunfah·y Pál,1a=' az Arpádkort tárgyaló .n~unkák,11 f·?glalk?z,lk vele
Jerncy.ts Karácsonyi János ugy feJti meg az lZlnaehtak kér-

z

v:

10 A törvényidézetek min<l a millenáris Corpus ]uris Hungarici-ból
(Bp., 1899- 1 valók, ennek hclyesirásávaL Az idézett szöveg<böl a Christimtas
5zót Péterffy Christianarum-nak olvasta (Sacra conólia I. 19. L), olvasatát
megdönti Kohn i. m. 369. L
11 Az egykoru kánonjogi helycke·t már Helmár kimutatta. Az uj
Codex ]uris Canonici szerint ma is >>!'>Juilum est matrimonium contractum
a persona non baptizata cum persona: baptizata« (Can., 10 70.). A magyar
állami ható5ág pedig még a zsidó törvényes feleségének scm adja meg az
uxor cimet. csak con{fzoralis-nak nevezi.
12 J. m. 64. L
13 Hóman i. m. 167. L
H Hist. Crit. III. 101. l.
t:, Budapest története, Bp .. 1885- II. 86-88. ll.
16 \!agyarorsz. ethnogr. Bp., 1876. 337· l.
17
Igy Marczali: \lagyarország története a~. Arpáclok korá>ban. Bp.,
1896. 225. L
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d t\sé t, hogy ezek muhammcdán-hitü bolgárok voltak s magydr
nevük böszörmény volt.lf'
Feltünő, hogy Kálmán decretumának 74- és 7 5· cikke
milycn szigoru ez itmaclitákkal szemben s a zsidókkal milyen
kevéssé az. Ezt Kohn megállapítja és ugy mondja, hogy a
törvény »a zsidókkal nyájasan bánt el. « 2o Pedig a törvény
tendenciája mást mutat. A zsidóság: európai probléma,
mirr
az izmaeliták: speciális magyar kérdés. Ezt a magyar kén lés~
el lehet intézni magyar móclra, be lehet olvasztani ezt az
értékes anyagot a nemzcttestbe. Ilyen nép másutt nincsen, nem
kell s nem is lehet ~ülfölcli analogiát keresni. A zsidóság azonban megvan a több1 államban is; itt tehát az eljárá~ az általános európai. Nem cél ezt az elemet beolvasztani, hanem éppen
separálni kell, mint ez megtörtént külfölclön is .
A. zsiclókra azt rr~onclja még Kálmán törvénye, hogy » ip~i
(J uclae1) nusquam mst ub t sedes episcopalis est, ma nerc sinantur«. E törvényről már Kohn megállapította, hogy a \'aló,;á<Tban nem alkalmazták. :\Iegállapitja ugyanis, hogy Budán ;{,.,
Pozs.onyban már száz évvel Kálmán után voltak zsidók. Tudjuk
azonban, hogy a decretum. 2~. pontja .Pozsonyt a püspöki
városok~<al .egy sorba hely~l:l (m. s~cl~ eptscopali et majoribus
p1aepos1tuns necnon Posonu '- :\lmdket helyen \·olt u. i. t<1 r-.;askáptalan és igy nagyobb egyházi jurisdictio székelt ott.2L Kétségtel;~ az.onba.n,, hogy a törv~n~·t.~ mellett sem vették szigoruan.
h..alman kualy u. n. zs1dotorvényc az első tön·énnink
amelyik kizárólag a zsidók ügyével foglall<ozik. Szabál~·ozz~
ez a törvény a z;;iclóság-nyujtotta kölcsönöket, a tanusko rl;í.,.;t
é.s mé?egyszer megállapítja a keresztény rabszolga tart<bának
lllalm a t. 22
!\- középkornak ez idöszakában pénzüzletekkel elsősorban
a zstdó?ág foglalk~z?tt és csa~ L~. Gergely pápa bíl meg
tos~ana1 ker;skedocegckct
pcnzkovetclések behajtásával ;~:1
ettől kezdve lepnek fel a pápai bankárok, akik :\Iagyarországon
lS Tudománytár XV.
1

° Kik voltak l. mikor jöttek be hazánkba a bii,ziirmények? ~~P-·

2 0 I. m.

:>

20.

1 <)

11' .

21

Franz Eckhart: Dic glaubwürdigcn Orte l'ngarns im Mittclaher.
(l',fitt. dcs lnst. iisterr. Ccsch. forschung. lX. Erg. bJ. 2 . lldt.) lmhhruck.
It)I4.
Fejérpataky a pozsonyi káptaln.n alapit(ts;Ít a l l . sL. m.i~<ulik
felén'. a. buda1ét a 12. sz.-r;t (Egyetemi cli\aciá,a I<)HJ 20 .b.m). h·rn\'Y
ez ulóbbll IOIO·rc te,;zi. \Túrt. t;Ír IL .fO. 1.)
·
-

~~ ~ tü~~'ény

SI.ÓI r g-ét L. a. mi~knáris Corpus J uri"ban: 1. 1 ~o. >k. 1.
Sl ~l.nctdrr: D te flnant.tclkn Beziehungt•n der tlon•ntinis('hl'll
BankllC'rs zur Ktrche von r 28 5· bis 1304. Leipzig, I8<)<J.
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c.~ak a ko::.5pkor vl-ge fele szerepe inek nagyobb arányokban.~ t

.\ddig a pénzug) leteket haz,ínkb,m a m:ir emlitett izmaeliták,
akik mint pl-nzn-rök is Jelentösek voltak. ~ 5 zsidók, németek és
olaszok bom·olitott.ík le. l~z tenn6sletesen ne m érintette a
z~ido,.,<ígnak ·zömét, amel) nwzőgazdasággal foglalkozott, hiszen
ehhez kdlcttek a rabszolg<ik. \'olt tehát földmüvelő é:s volt a
mcllctt kereskedő zsidóság is 1\lagyarországon. Sőt a föld müvcks most sem úrult be a zsidóság e lőtt, csak nehez:ebbé
yJJik mün~lése: ))Agriculturam si quis eorum (sc. Judaeomm')
h:J.bct. paganis hane mancipiis cxc rceat,
ahol az agricultura
szö ::;Úntóföldet jelent. Pogtiny rabszolgával tehát müvelheti a
z;,idö a földjét, sőt a kö\·c tkcző mondat: posses siones quidem
Judaci qui possunt emere, habeant
biztosítja a földbirtokdsárlási jogokat is. Pogány rabszolgák még vannak e korban
az országban, sőt sok zsidó foglalkozik is rabszolgakereskedés"cl.~ti Most eltiltja a király a zsidókat attól, hogy keresztény
rabszolgákkal kereskedjenek, csak pogányokra engedvén meg e
jog gyakorlását.
~Iinthogy azonban a pogány rabszolgák száma fogy, sőt
aránylag nem nagy idő mulva a rabszolgák osztálya teljes·en
megszünikp - a zsidóság de facto mégis elveszti földművelő
foglalkozását és nolens-volens teljesen kereskedövé lesz. Ezt
jól látja Kálmán király is és már mostan, amikor vannak ugyan
zsidó kereskedők, de még nem kizárólagos foglalkozásuk ez a
z::.idóknak, mármost legenz dedit Judaeis. E törvény szabályazza
a kölcönügyleteket és az árúval való visszaéléseket. Meg kell
itt említenünk azt a véleményt is, hogy a zsidó kereskedelem
ellen való ,·édekezés lett volna már I. Bélának amaz intézkedése, amellyel vasárnapról szombatra teszi át a vásárt. 28
~ézetünk szerint ennek okát nem ebben kell keresnünk, hanem
a vallásos áhitat-parancsolta megünneplése a vasárnapnak; még
a zsidó kereskedelem aligha volt akkor olyan veszélyes konkurrens, hogy ellene védekezni kellett volna .
.:\Tindezeknek a törvénycikkeknek, amelyek a zsidó kereskedelmet szabályozzák, gyökere a decretum Gratiani (II. liber
25-26 cc. , bár Kálmán törvénye enyhébb-fonnáju.
A. zsidókra vonatkozik III. Béla I 190-i oklevelének egy
Y

21 :\Iayer Béla: Pápai bankárok sz-e repe :viagyarországon a középkor
égén. Bp., !92 5·
25 Hóman: :\fagyar pénztörténet Bp., 1916. 239. l.
26 Hóman: :\Iagyar történet I. Bp. , 1928. 324. l.
27 L. Erdélyi László: Árpád kor. Bp., 1922.
28 Hóman i. m. 324. l.
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pontja, mint ezt Kohn emliti.~~ Ez az oklevél azt állítja, hogy
»liber homo, vel se rvus, Sarachenus. Ebreus, Christianus
fizesse a Jézsm.át. Ám Fejérpataky László m~gállapitja,:W hogy
Ill. Bélának volt egy oklevele r 1 90-ből a péc~i puspökség
számára, de a reánk maradt szöveg annyit toldott .hozzá,
annyi tendenciózus változtatást végzett, hogy a ma Ism ert
szöveget, amelyb en az Ebreus szó előfordul, teljes~n int e q, ol~lt
nak kell tartanunk. Ezek szerint ez az adat nem hiteles.
A zsidók azonban a megswritó intézked ések ellenére erő
södnek és ennek reakciója lesz II. András r 222-es Arany bullája.
Budapest.
Dr. Csetényi Imre.

A "legnagyobb m.agyar" fiának zsidó tanitója
Gróf Széchenyi Istvánt az I 848. március I s-iki események az
minisztérium közlekedésügyi tárcájával
bizták meg. Azonban a politikai helyzet hazánkban idővel annyi
zavart okoz·ott, hogy a »legnagyobb magyar<< lelkét »teljes
aggodalom töltötte el<< (Révai N agy Lexikona XVI I. 423. és
a Széchenyire vonatkozó összes forrás és egyéb munkák \. Szeplemberben oly izgatott volt már, hogy minisztertársai felmentették a munka alól. Távozási engedélyt kért és szept. s-én
elhagyta Pestet, ahova többé soha vissza nem tért. Döblingben
töltötte életét. Családja már előtte hagyta el Pestet. Nemeslelkü hitvese, született gróf Aspangi Seilern Crescentia ' kinek
első férje gróf Zichy Károly volt ) a kezemben le\·ő irás
szerint 1852. március 27-én Bécsben lakott Hohe Brücke q;.
szám alatt. Vele volt két fiuk, a r6-ik esztendőben levő gróf
Széchenyi Béla és a 1 3-ikban levő ödön.
A teljesen megmagyarosadott érzelmü grófnő mag-yar nevelést akart adni fiainak. Erre a célra az akkor Bécsben az egyetem orv~si karának ,zsidó hallgatója szemeltetett ki, Ligeti
József, kmek eredeti neve Förstner volt.* Nincs módomban
első magyar felelős

29

I. m. 78. l.
30 III. Béla király oklevelei. Bp., 1900. 1I. l.
Förstner lcliás (Illés, Élijáhu) és Eszter a tatai temetőben
nyugosznak. Atyja a régi temető lll-ik sora 2o-ik, anyja \'ll. ~5-ik sir alatt.
Anyja fiát korán ( 13-ik é1·ében) 183 5. ches1·án 3-án (okt. :?6. J án a-ágra hagvta.
Ugy látszik, hogy igmándi I'Oit, azonban Oroszlányban halt meg és Tatára hozták be örök pihenőre. Atyja. '791-ben sz ületett Oroszlányban és 1865. juJ. :!·<Ín
halt meg Tatán (Halálozási anyaköny<' 2 2. lap 2~7. szám) 7~ é<<''> kur;iban
mellbajban, mint magánz6. Józ»ef fiuk 1823. sziván s-én (május 1 ;. Oro,;z.
1
lányban születe.tl é9 a Tatán 183 I. cheSI·an 6-án l október 13. Í dhunvt
P resburger !\Iét r (temető III. 17. sir) metélte körLil (kőn.ilrnctélési anvakönyv 22. l. 33· sor). Förstncr család még most is lakik OroszUny ban. ·

* Ligeti szülei,

122

Dr. Goldberger Izidor

megállapitani azon körülml~ nyt, hog) miképen kerü lt Ligeti a
grófi udvarba. Azonban jellegzetes az aH.ori kor, főuri körök:ben lehetséges, gondolkozás<Í ra, hogy zsidó fiatalember készitsen elő grófi fiut a soproni bencés-gimnáziumban l eendő vizsgára. E sarok írója a kom<Í rom i. bencésgimnáziumnak volt az
első három évben nö\·endéke és még most is sze retettel és
hálával emlékezem vissza, hogy a Jegjobb indulattal viseltetett
velünk, zsidó gyennekekkel szemben majdnem mindcn b encés
tanárunk, nemcsak, hogy nem kény sze ritettek bennünket szombaton írásra, de még az íróeszközök iskolába való hozatalám
sem reflektáltak .zsidó fiuk részéről ezen a napon, vagy zsidó
ünnepen . ::\em volt az öt\·enes években sem feltünő, hogy bencésgimnázium részére zsidó tanító készitsen elő grófi, nagy
reményekre jogosító gyermeket. Sőt az igazgató önmaga utasltást ad a tanulandó anyagra nézve.
A leo-nao-\·obb magyar ifjukori nevelője, későbbi . jószágio·azgatój~L;Ti:kányi ,Liebénbe rg János levelez Ligeti Józseffel
a"' leendő vizsga tekintetében. A keze mben levő levél boritékán
a következő cimzés van:
Wohlgeboren Herm Joseph Ligeti_
abzugeben bei Exz. Oriifin Széchenyl
Hohe Brücke ~- 145·
Wien.
.-\ levél szószerinti tartalma igy hangzik:
Sopron. ~Iárc. 27 j i85z.
Tekintetes U r!
Director ur azt izeni, hogy nem azon jegyzéket
kidnta amit beküldeni tetszett" és ami a tanult studiumokat 'sorozza elő. - Hanem ő kivánta és kivánja
most is, hogy midőn bejönnek, méltóztasson ~lhozni
minden studiumból a kérdéseket, mellyek szennt gf.
Béla a studiumjait tanulta és mellyeket Uraságod neki
tenni szokott.
Tel jes tisztelettel
készköteles szolgája
Lunkányi.
Ez a rövid levél jellegzetes azon finom, sz.abadelvü gondolkozás tekintetében, amellyel a jószágigazgató, a nagy gróf
volt tanitója, megszólitja volt tanítványa fiának tanítóját, a
zsidó fiatal orvosnövcndékct.
Legnagyobb sajnálatomra nem tudok arról beszámolni,
hogy mennyi ideig** volt Ligeti József a továbbiakban is a
** Itt lakó rokonai :\"obcl Adolf é'> ozv . Prager Ferencné (kinek birtokában vannak a Iekówlt iratok) állit{ha szerint több é\'Cll át.
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Sz.échenyi fiuk tanitója, azonban annyi tény, hogy érdemes
embere volt életében mindig a társadalomnak és zsidó fclekczetünknek.
Ezen levél megírása után hat évvel már Székesfehérvárott
találjuk, ahol az egész vidék legkeresettebb orvosa volt , <;~-z
ottani zsidó vallásközösségnck előljárója, később alelnöke, maJd
iskolaszéki elnöke, továbbá a XI-ik izraelita községkerületnek
is elnöke.
A magyarság ügyé11ek az osztrák abszolut-uralom id_ejé~ct;
valóságos bajnokává vált. Amidőn r86o-ban a fehérván zstdú
hitközség a templomban, az iskolában és a tanácskozó tercmben a magyar szót meghonosítani kivánja és ezen cél kcre~_ztul 
vitelére iskolabizottságat nevezett ki, az első helyen dr. _F orst ner) Ligeti Józsefet találjuk Steinherz: :\I agyar Zsidó Szem le
XI. I 88 ). Bécsben lévő nagy összeköttetése révén keresztülvitte, hogy Ferencz József akkor még csak osztrák csász~rnál
kihallgatáson megjelenhetett a fehérvári hitközség megbtz.atásában, ahol magyar nyelven kérte a helytartótanács egyik rendeletének (u. o. 548 ) végrehajtását. :\Iajd ugyancsak dr. Ligeti
József és a hitközség egy másik tagja ' Kreisler Sámuel a
község megbízásából később emlékiratot nyujtottak át Fercncz
Józsefnek (u. o. 623 ).
Kitünő szerep jutott neki osztályrészül, amidőn dr. Gugenheimer József rabbi állásáról r861. március 9-ikén lemondván
(u. o. 189), bekövetkezett azon tragédia, hogy gróf Teleky
László, az akkori »határozati pártnak« a feje Tisza Kálmán
elődje) öngyilkos lett r 86 r. május s-ikén és a fehérvári zsidóság gyászünnepélyt tartott a tragikus végzetü nagy hazafi
emlékére, dr. Ligeti József bizatott meg az emlékbeszéd megtartására, amelynek szószerinti szövege a következőképen
hangzik:

Emlékbeszéd gróf Teleky László halálára.
Mélyen Tisztelt Közönség!
_Ha i!?az, _mit bölcs Salamon a példabeszédek könFébcn
meg~rt, m1szennt Ist~n azt fenyíti, akit szeret, ugy talán nem
csalodunk, ha azt álhtjuk, hogy az egész földkerekségen nincs
nemzet, melyet Isten a magyar nemzetnél. jobban szerctne:
me rt ha ,e. hazának mult és ujabb~ori történetén végigtekint ünk,
ug~ találjuk, hogy csakn~m. ~~:un,den második lapja egy-egy
gyaszlap, melyen e nemzet orokos szenvedése. lételéérti kü7.delm~, a vad ellenség fcgy\·ere .s a müvelt ~llenség ármánva
ellem folytonos harca meg van in·a.
'
. N e_m lehet sz~ndékunk az állitás t adatokkal bebizonyítani,
tmnek ltt helye nmcs, hanem áttérünk egyencsen azon meg·
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rendnő e~eményrc, md:- nek cmlékezetérc

mai gy;íszü nncp<;ly
~zentehc \an, azon i~zunyu csap,ísra, mely az országszerte bMdnyozott dr;iga ember és nag) hazafi mult hó s-én bekövetkezett dratlan hal<ila ;Íltal nemzeti szabadságu nk és függetlenségünk szent ügyét érte, azon ;íltalános jajkiáltásra, mely nemzetiség és \'alhískülönbség nélkül núnden magyar ajkairól elhangzott azon gy;bzhir hallatára, mely miként a villámot
nyomban kö\·ető menydörgl;S , csaknem egysze rre futotta be
az egész civilizált Európát, azo n férfi, ki munkás életén át lelkéneh. nagy tehetségeit a legnem esebb céloknak szcntelte, ki a
nagy hazafi neyére tettek és szenvedések által egyaránt érdemessé tette magát, hogy a mindnyájunk által imádott Széki
gróf Teleky László nincs többé.
Tisztelt Gyászoló Közönség! Egy ily férfiunak kimulása
az élők sorából nagy \'esz teség leenelett mindig, mennyivel
inkább most. midőn sürű felhők boritják hazánk látkörét,
midön annyiszor megtámadott nemzetünket a szakottnál nagyobb Yeszélyek fenyegetik és lételéért küzdve, legjelesebb fiainak közremunkálására van szüksége. Ki fogja betölteni az ő
helyét? Kit szilárd jelleme, szeplőtlen becsületessége és éles
előrelátása oly magas fokára állitott a közbizalom- és népszerüségnek, hogy azt hittük, az Isten tüzoszlopul ki.ilclte közénk,
hogy a nemzet előtt járva, biztos kalauzunk legyen a haza
jövőjének homályfedte pusztájában.
Érezzük a köz megdöbbenést, mely e váratlan csapás alatt
magyar hon szivét átrezgé, visszahangoztatjuk a nagy jajkiáltást, melyben Teleky László halála miatt egy egész ország
sajgó honfiui fájdalma tört ki. És hogyha a nemzet ben~e
egyik legjelesebb vezérét siratja, hadd omolJanak, édes hitsorsosim a mi könnyüink a vallásszabadság és jogegyenlőség
bajnok férfiáért.
:\fert Teleky volt az, aki már 1843-ban, miclőn a magyar
országgyülésen először felszólalt, a polgári jogoknak a _hon
minden polgáraira egyenlő kiterjesztését jelszóul tüzte h Ö
volt az, ki külföldön léte alatt, miclön még a számüze1és
keserü kenyerét ette, ügyünk mctlett felszálalt és a magy~r
országi zsidók felszabadítását a nemzet legsürgetősbb teendoének monclá. ö volt az, ki hátrahagyott beszédtöred~kében,
melyet már szive vérével irt vala, rólunk meg nem feleJtkezett.
E nemes sziv felháborodott azon tantalusi kínok látásán, melyet azon 400.ooo-t megközelítő nép érez, mely szabad haz.ában élve, dacára bebizonyított hazaszcretetének és áldoz~tké~z
ségének, a szolgaság lealázó rabláncait ~iselni kényszenttet~k;
De ha örökre elnémultak is azon aJkak, honnan bátonta
szavakat vettünk volna, mikre netaláni csüggedésünkben oly
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bizonyossággal számítottunk, vigasztaljuk magunkat azon öntudattal, hogy az elhunytnak szelleme nem költözött el por
hüvelyében és hogy ama nagy. el_vck, melyeknek a bold~.gu~t
egyik zászlóvivője és szemé ly esHŐJe vala, ~em ~oltak az o kizárólagos sajátj ai, az össz~<> nemz etnek tulaJelonal azok s annak
szivé ből kiirthatatlanole
S habár eay nagy tehetségnek a köztérrőti eltünése bézaera t hagyott is ~aga után, de crősödve az elvhüségnek és állhafatasságnak példája által, melyet a elicsőült életében ~elott, a
nemzet ernyedetlen erőve l azon cél felé fog törekedm, melynek elérhetésére ő önzéstelen fehílclozással annyit tett és szenvedett.
S mig a négy folyam partján magyar lakik és a hazának
csak egy romlatlan gyermeke leszen, az r 864-ik év május
s-én jobblét re szende rült Teleky László hire, emléke és dicső 
ségP élni fog.
Minclenható Isten! Tekints le reánk mennyei trónodból
és hallgasd meg könyörgéscinket s mindazokét, kik mai nap
elicső halottunk lelke nyugalmáért feléd fordulnak. Az irgalmasság Istene részesitse lelkét örök üdvösségben. Legyen meg
neki a béke áldása, mint a jog és szabadság nagy harcosának
és mártirjának Világoljon előtte az örök világosság, miként
világitott az ő szelleme e földön minekünk. Ámen.
Azon szabadelvü gondolkozás és felekezeti különbséget
nem ismerő készség, amelyet a gróf Széchenyi családnál tanító
korában tapasztalhatott, Ligeti József további életére mély nyomokat hagyott. Benne volt ez az u. n. »korszellem, -ben. :\Iidön
tehát a mult század hatvanas éveiben Fehérvárott egy »kiscledóvoda alapitását célzó egylet« alakult, dr. Ligeti Júzsef
azt a »korszellemnek« megfelelően ugy irányította, hogy az
óv_o~,ában felekezeti jelleg egy irányban sem domb.orodjék ki.
M1don azon ban r 868-ban a választmány az alapszabályokat
kijátszani kivánta és az imádkozás oly formája hozatott be,
mel~ ~m;ak egy' határo~ott felekezeti jelleget ad, Lig-eti »népszerusegenek egesz sulyat latba vetette . . . és a meggyőzö érvek
e_~ész hatalmá_val a szabadelvüség ü_gyét hathatósan megvédeni <<
torekedett. :\Ilvel azonban a »reakcwnárius szükkeblüség« ellen
nézetét keresztülvinnie_ nem sikeri.ilt, hi\"ataláról. amelyet a kiscledovoda-egyletben nselt, lemondott. Vele eayüttérző társai
azonban elégtételt kivántak neki adni, amidőn ~z errviethen kifejtett nézetei és elvhüsége elismerése mellett a kö~ctkezö iratot intézték hozzá:
Tekintetes Orvostudor Ur!

Miclőn Sz.-Fchérvúr városában a kisdedóvoda alapitás<ít
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célzó egylel alakult, a Jeg6szintébb örömmel üdvözölték ez l a
tisztelettel alulirottak s egy percig scm késtek egy oly intézet
alapitását hathatósan gy:unolitani, melynek feladata leenelett
a kisdedeknek minden fclekezctesség távoltartása mellett az
el!'Ö szellemi kiképeztetésl nyujtani.
Amennyire fájdalmasan esett a tisztelettel a lulírottaknak
az alapszabályok megvitatásánál tapasztalni, hogy egyes tagok
az intézetre egy bizonyos felekezeti bélyeget sütni akartak,
annál örvendetesebben hatott reáj uk , midön sikerült a kérdést
a korszellem követelte elveknek megfelelőleg eldönteni. Az
lÍroda ,·irágzott s a núnden a lka lommal az intézet körül nyilatkozó érdekeltséa tanusitá, hogy ez Sz.-Fehérvár összes polgársága által a~ alapnevelés nélkülözhelen tényezőj ének
tekintetik.
Annál nagyobb sajnálattal kellett é rtes ülniök a tisztelettel
alulirottaknak, hogy ujabb időben az intézetbe az imádkozás
oly formája hozatott be, mely annak egy határozott felekezeti
jelleget ad.
:\1időn Tekintetes Uraságod a választmányban az alapszabályok ilyképeni kijátszása ellen óvást tett, a reakcionárius
szükkeblü többség felzudult ellene, de Tekintetes Uraságod
nem szünt meg a meggyőzö érvek egész hatalmával a szabadelvüség ügyét hathatósan védeni, mindaddig, mignem végre a
ki.izdelem sikertelenségét belátva, leköszönt azon hivatalról,
mely körül annyi érdemet szerzett magának.
:\1időn a tisztelettel alulirottak Tekintetes U raságoanak
e fölötti sajnálatukat kinyilatkoz"tatnák, nem mulaszthatják el
leghálásabb érzelmeiket és legőszintébb rokonszenvüket kifejezni Tekintetes Uraságod iránt, ki népszeri.iségének egész
sulyát latba vetette, hogy Sz.-Fehérvár szabadelvü polgárainak
ügyét ennek szentségéhez méltóan, oly eszmék ellen védje,
melyek a népnevelés modern irányzatával kiáltó ellentétben
vannak.
Kik egyébb iránt legnagyobb tisztelettel maradnak Sz.Fehérvárott, 1868. okt. zyán .
Tekintetes Ligeti József orvostudor urnak tisztelői: Dr.
Kohut Sándor főrabbi.
Az »Aruch Completum« szerzöjének kezevonása után következik még 77 aláírás. Erről azonban más összefüggésben
óhajtok beszámolni.
Tata.
Dr. Goldberger Izidor.
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ről, állatokról, erőszakosokn'>L rablókról és prófétákról esik
szo. Személy szerii1t még Saul níl, az első zsidó királyról is.
.-\ felsorolt első két esetben említtetik a Gen . 5. r. verse
.\dánmak ,·alóságos köny,·e is. A harmadikban, rninthogy itt
~I6zes a szercplö, e könyvről nem esik szó. Az eddigiekből kitetszik, hogy az agáda világában élt a tudata annak a képnek,
mely szerint ,\d ám az egész történetnek ismerőj e volt. S ezt az
ö köny,·heP hozzák valamelyes összefüggés be. Ugyanezt a
nagy tudást tulajdonilják a nagy tanítónak, Mózesnek is. Mit
jelent az .\dám-könyv és annak fogalma, arra a babilóni talmud
néhány alább megbeszélendő helye nyujt felvilágositásl.
Baba :\Iecia traktátusában 6 olvassuk: Adám könyvéhen
meg ,-an írva, hogy a csillagász Sámuelből bölcs lesz, de ordináitatni nem fog ~mesternek nem fog neveztetni ..\elám könyve
címszóhoz Rási megjegyzi, hogy megmutatta neki (Adámnak)
a nemzedékeket és azoknak tudósait. E képben én azt az ókeleti szokást vélem felfedezni, hogy minclen história és krónika
az első emberrel kezdődött, 7 másochk logikai lépés, a könyvet
az első szerepiőröl nevezték el,B harmadik logikai lépés, az első
szereplő a szerző is, tehát »Adám könyve. « S ez bevilágít az
.\dám látta történet motivumának pszichikai kohójába. Erre
ki.ilönben az ókeleti irodalom más területéről is lehet példát
felhozni.
:\agyszámu Adám-könyv irodalmat ismeri.ink. 9 Ezek csak
részben tartalmazzák a bibliai szűkszavu és szerzőjük által kiszinezett történetet, tovább mennek, történetet is adnak, mi
több, látnak. :\Iár Josephus Flavius is említi Ádám meglátását
az Archeologiában.lO »Adám a dolgok elpusztulását részben
ti.iz, részben heves vizömlések által, előre megmondotta. « A kitétel nem jelentős fontosságu, csupán az ismert elvi fogalom
bizonyitására említettük.
Sok sémi nyelven irt ugynevezett Ádám-könyv maradt
reánk. Egy szir szövegüt kiadott Renan a Journal Asiatiqueban.11
5 Alább testamentumávaL
6 8 5 b és 86 a.
7 Bibliai példa a Krónika.
8 Altalános ókeleti szokás.
9
A telje' bibliográfia összeállítva Schürernél III. 396-399. alatt.
10 ;\!émet kiadás 24. old. I. kötet.
11
V. Serie II. Tome. 1853. Fragments du livre gnostique institute
Ap_oralypse D'Adam, ou péniten•c d' Adam ou testamen te d'Ac!am eimen.
Sztr és francia szöveg.
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Ebbent2 »encore du testament de notre pére Adam(< eimen kis, rövid, szűkszavu áttekintés található az uralmakról .
Itt szó van Assziriáról, J e ruzsálemről, Zachariásról, Juda
Makkabiról, Antiochusról s végül Jézusról.
Jelentősebb adatot tartalmaz a különben felette terj edelmes etiops Adám-könyv, melynek német forelitását is birjuk
már 1 893-bóJ.lS A könyv három részre oszlik. Az első és legterjedelmesebb rész Ádám haláláig terjed, a második .N" óé haláláig. A harmadik J ézus fellépéséig. Szerzőnk legendák gyű j teményét nyujtja. A harmadik rész krónikaszerü jelentés. Bűnbe
esése előtt az ember a boldogság kertjében élt, azután a Sátán
hatalmába kerül. A második részben szó van Istennek ,\brahámmal kötött szövetségéről, hogy ő eljő 5 soo év multán és
megváltja az ő ivadékait. A harmadik rész, mely innen Jézus
idej éig terjed, szűkszav u. A részek összefüggése abban rejlik.
hogy keresztény tendenciáju könyvről lévén szó, Isten _:; _:;oo
év után megváltja a bűnbeesett embereket és Adámot és jámbor
utódait a kertbe visszahelyezi. Szerzőnek célja
Dilimann
szerint - Ádám életét megirni; az Isteni hirdetést bebizonyítani. Bibliás legendakönyv ez. Tehát Adám a legendás sorozatnak mindvégig szereplő személye marad .
Az elmondottakból kitetszőnek vélem azt, hogy Adámkrónikák nagy számmal l.éteztek az ókori kelet különböző területein, melyeknek szerzöjéül is Adámot, szereplőjéül is Ádámot
tartották, noha a krónikás anyag jóval túlment a paradicsombeli koron. S kis fantázialépés kellett ahhoz, hogy a krónikákban foglaltakat Adám, az első személy, majd szerző által látottnak véljék s kö~tői gondolattá fejlesszék és egészítsék.
Hatalmas átdolgozásra és példás kidolgozásra talált ezen
ókeleti motivum MadáchunknáL
Ujpest.
Dr. Friedman Dénes.

R szabadságharc zsidó h6sei a magyar irodalomban.
. »S rnik~r lassan kapaszkodunk főlfelé, egyszer csak eg\·
strdombot ptilantok meg« - írja R.ríkosi Viktorl
korhaclt
f~ker~szttel. Azután egy másik si~d01nb, harma~ik sir ... negyedtk str.:. kereszttel, vagy anelkul ... « Valoban, amikor a
magyar trók vezetésével visszaszállunk a multba, a dicső küzdeltnek után elesett hősök sirhalf?ai között sok olyat találunk,
12 4· fejezet 4 58. oldal.
13 Jahrbücher der hiblischen Wissenscbaft von Heinrich E wa ld. 18 32 _
53· 1 144. A fordítás Dillmanntól való.
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amelyet nem korhadt fakereszt di zit, hanem amely a kiengesztelő elmulás zizegő levelei alatt zsidóhitü magyarokat takar.
A Korhadt Fakeresztekben szereplö zsidó fiu 2 nem volt
honvéd. I-iiába hirdette meggyőződésének erejével: »N ckem
épp ugy kötelességem fegyvert fogni, mint a többieknek. Itt
születtem, itt is akarok meghalni, a haza az enyém is, nemcsak
a maguké ... «, a katonák nem fogadták be maguk közé. De
amikor jött az ellenség és a zsidó hütlenségére, fukarságára
számítva eze r aranyat ajánlott neki, ha elvezeti a magya r
táborba, a zsidó fiu nem árulta el az·okat, akik öt kitagadták
maguk közül, hanem fülükbe harsog ta a vészhírt: »É bredjetek,
itt van az e llenség, vigyázz, vigyázz, ébredj, ébredj!« Az ellen"ég megrémülten és megzavaradva látta, milyen veszedelmes
helyzetbe került s a hős zsidó fiura so rtüzet adott. Holttetemébe
az ezredes elvakult dühvel rugott bele. »A holttest a rugástól
megfordult és lehajtotta fejét. Talán, hogy elrejtse szégyenét,
talán, hogy megcsókolja a földet ... «
Ha tovább lapozgatunk irodalmunkb,an, Tóth Ede posthumus dalmüvében, a Névtelen Hősökben szivünkbe tünik
egy név: Gescheit Iczig. A név még régi, a név még idegen,
de a lélek, az álom és a súvnek dobbanása már magyar. Nem
is vonja ezt senki kétségbe. A elarab rokonszenves hős·ei:
Parasznyai, a. pap, Elek, a segédlelkész, Ilonka, a bájos hajaclon
őszinte bizalommal és barátsággal viseltetnek iránta; csak a
mindenkivel civódó, más boldogságát megzavaró, a kiéhezett
honvédek elöl mindenét eldugó, maga a toborzásnál gyáván
megfutamodó agglegény, a »féligur« Csipkés Tamás, aki azért
célját mégis zsidó segitséggel akarja elérni, ő egyedül akar az
annsemlttzmus orök fegyveréhez, a fokoshoz folyamodni. De
lczig felelete - a tréfa álarca alatt - sulyosabb igazságot tartalmaz a fokosénál:
Soh' se duljon-fuijon kend,
Ez a jött-ment mást teend.
!(end maradjon idehaza,
S legyen kedvesebb a hasa,
Mint a szegény magyar haza!
Ez a - jött-ment zsidó pedig
Honvédnek áll s fe/esküszik.
- éljen a haza!

És Iczig valóban nemcsak Ilonkát segíti szerelmeséhez, a
- most: vitéz kapitány uramhoz - a harcban
1s kituntet1 magát; Ilonka bátyjával, Jóskával együtt hadnaggyá
~eg~~lelké.szhez
2
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lesz s amikor a elarab végén azt olvassuk, hogy a két hadnagy
már nemigen várhatja meg a lakodalmat sell1,
o
Jóska, fczig. Holnap reggel indulunk.
Mi még tovább harcolunk,
jóleső örömmel tölt el a látvány, mint indulnak bajtársakként
hadba közös szülőanyjuknak, a haza földjének megvédésére a
Jóskák és Iczigek, a zsidó és nemzsidó: magyarok.
A magyar szabadságharc vitéz harcosai közé tartozik
Jókai Mór A Mi Lengyelünk cimü regényének hőse, Negrotin
kapitány is. Bölcsője fölött magyar dal nem zengett, ereiben
m.agyar vér nem csörgedezett, lengyel anya szülte, lengyel
fold nevelte. És ez az eszményi jellemü zsidótiszt mégis a
magyar szabadság leghívebb, legfanatikusabb hősei közé tartozott. Ide hozta közénk két rajongó nemzetnek egyformán kiolthatatlan vágya a feltámadás után. Hőstettei ott szerepeitek
Haynau feketekönyvében a bitófára szántak lapján: lengyel
légiót alakított, a turai csatában nagy vér~ngzést vitt véO'be
álruhában a. lázadók fővezérségétől titkos üzenetet vitt Klapká:
nal}.. Maga Jegyezte azután ezekhez ujabb »büneit«: elcsábított
tizenk~t ulánust fegyverestől, elfoglalta a császári postakocsit,
~ hadipénztárt a feketekönyvvel és uj szabadcsapatot toborzott
o~,sze., Ahol csak szükség v'? lt r~, mi~denütt megjelent, a tömegboi .delcegen emelkedett kl achilleus1 alakja, mikor Plutó lován
egy1k kezé,?en a zászl~s dzsidával, má;ik?an pallossal száguldott
serege. elott. Ellenseg meg nem remltette, tulerő merr nem
félernhtette, csüggedés rajta erőt sohsem vett. Amikor ~ haza
eJ?ét fekete felhők boritották el, arnikor a 'temesvári csatavesztés
hué,re, k~tsz,áz élő hős megr.émült, akkor az haragos mennydörgésenel 1rtozatosabb halottl csendben erőteljes férfihang harsant fel; ,akkor a lengy~l .zsidó ka1?itány kezéből falhoz repült
egy pohar, az asztal folott megVIllant egy kard és mintha
Isten szava v?lna, zeng·e tt a kiáltás: »Él Buda, áll Komárom
1-r;é~ !« N.e~rotm kapitány egyike Jókai valószinütlenül tökéletes
f~.rf.~alaklal?a~. Minden vallásnak szentségét, a felekezetek
kozott b~k;t es. egyetértést hirdeti. Erénynek tartja zsidóságát.
amelyet mas hunnek tart. Kol nidré estéjén böjtölve imádkozik
az egysz~rü zsinagógában. Egyszer azonban szivében szerelem~ek lang] a lob?,an fel <; püspök u:wkahuga, a szépséges N atália
nánt. Szerelmeert az eletet elvet1 magától, ele hitét nem:
»Az, aki. meg tudj~,taJ?adni az ~stenét .. meg tudja az tagadni
a szer.e,lm~t 1s, a hazápt lS s megerdemh, hogy azok is me[;tagadJak otet. Most mmden veszély között azt mondom: »Előt 
tem Rafael, mögöttem Michael, jobbfelől Uriel, balfelől Gab-
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riel, fejem fölött IzraeL< :l De itt bennem Dániel. A térhetetlen
igazság. Én hitemet el nem hagyom, még szerelmemért scm ... «
A zsidó ott is hő tudott lenni, ahol p.em öldöklő fegyverrel, hanem az önzetlenségnek páncéljávaL a becsületességnek
pajzsával kellett küzdenie, a zsidó ott is hős tudott lenni, ahol
a haza oltárának papjaként kezelték a háboru egyik háromszor
font~s tényez~jét: a pénzt .. nap ka a fő~tendásáról azt ir ja
Jóka1 1: »Se nb sem emleget1 ennek a férfmnak nevét. Pedig a
szabadsáo-harcnak ö volt a legnevezetebb alakja. Ö ·kezelte a
pénzt. Klapka élőszóval gyakran elbeszélgetett róla. Hihetetlen
c odatörténeteket. Hollandernek hívták. Zsidó volt. Talán még
most is él. SLo·ényül, elfeledten.« Bizony ilyen önzetlen becsületesséarrel nen~ lehet meggazdagodni, igy csak dolgozni lehet,
io;y cs:k használni lehet. Amikor Komárom átadásakor a meglévő ezüstből kiosztották a fizetéseket, a többit pedig az árvák
pénzének beváltására adták, Holli:inder bácsi bizony elfelejtette
kivenni a fizetését, de Klapkától sem fogadott volna el egy
fillért sem. :\1ajd csak haza segíti Öt a fia, mert »a derék Hollandernek a fia is derék ember volt; mint őrnagy ·szo1gált
Klapka hadseregében.«
.
Ebbe az irodalmi arcképcsarnokba illeszked1k bele - a
sváb faj mellett a zsidó vallásu hősöknek ':édelmében- Hercz~g
Ferenc A Hét Sváb cimü regényének egy1k rokonszenves alakp,
Heim Poldi is. A regény höse, Graf Jani megérkezik Bécsböl,
de hat társát már előre értesiti jöveteléről. A hat barát közt
van Heim zsidó is, ami a társaság egynémely tagját . el is
kedvteleneti. Graf Jani azonban tüntető melegséggel oleh meg
a zsidót. Azután előterjeszti cél jait, eszményeit: nép jogok, egye~1löség szabadság . . . Ekkor két kéz nyul át az asztalon es
ragaclja meg jobbját, az egyik Heim zsidóé, a t;Jásik Lutz
hadnagyé. Mindenki tudta már ekkor, hogy .a rácok es horvátok
maguknak akarják a Bán.ságot ,megszer~zr;l. Furcs~; ~ad martalócok gyülekeztek az alibunán dombv1deke?. El~o al~o~atuk
a hét sváb közül Holky doktor volt, a második Heun zs1do.
Heim Poldi a háboruskodás előkészítésében is kitett magáért. Az imént magyar zászló alatt két század jól fegyverkeze~t
és kemény tartásu vingai bulgárt vezetett a városba. Azóta lS
3 Vajda Béla: Jókai M6r c. dolgozatában (r 904.) még nem foglalkozhatott A :Mi Lengyelünkkel, amely a Jókai Mór ötvenéves irói jubileuma
alkalmából közrebocsájtott nemzeti diszkiadás kiegészitö sorozatában, mint a
hátrahagyott müvek V lll. kötet ( 1 'J 12.) jelent meg. Ez a tévedés azonban
- Izrael, Izrael Istenének szelleme helyett - a Rab Rábyban is szerepcl.
L. l\1 . Zs. Sz. 1904. 351. lap.
<l Szintén A Mi Lengyelünkben.
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~ erényen dolgozik a szent ügyért. :\Iost azonban a ::.zomszéclos
Fehértemplom lakossága előre nem látott óriási veszedelembe
került. A császári sereg fölvonult a hegyek közé, iszonyu vérenzést vitt végbe egy éppen misézö szerb tábor közepette, majd
visszavonult Fehértemplomba. Ott ordinánc várt a paranccsal:
azonnal visszavonulni. »Parancs, parancs!« mondá hidegen,
hivatalos ábrázattal és vállat vonva az alezredes. Hiába könyörögnek, káromkodnak a svábok, hiába tördelik kezüket a
nők, az alezredes ki,adja utasításait és felsőbb parancsra védelem nélkül hagyja a várost, martalékul dobva a szerbek őrjön
gésig fokozott dühének.
Másnap éjjel vagy százötven verseci legény várakozott a
csillagos éjszaká~an. A nemzetőrség két hatfontos ágyujával
Fehértemplomba mdultak, Graf Jani vezette őket, köztük volt a
Szaivátor patikus, Hoffer Tóni és Heim zsidó is. A.z indulás
pillanatában a kazlak közül egy öreg asszonyság bukkant elő
Heimné asszony volt s a fiát kereste. .:-\agyon nehezen ,-álf
me~ e_gyetlen_ fiától, sze~id~n és szom,oruan zengett ~angja,
am1kor azt kerelezte: »Hat 1gazán elmegy P old r?« He1m szerette volna a marcona tüzért adni, restelte magát társai előtt
s zordonul felelte: »Mama, maga ehhez nem ért!-< De Graf
Jani?ak hirtel:n, az jutott. eszébe; milyen baj származhatnék
a~bol, ha az. o ~desanyJa 1s neszet venné a dolognak s ezért
hnteler; megU:d1totta a csapato.t. A kis csapatot lelkendezve
~ogadtak Fehertem.plomban. :\Imtha megyei fölmentő sereg
er~ezett volna, ugy UJJongtak, ugy mondogatták egymásnak:
»Ugy-e mondt~m? ho~y nem kell őket hívni? Ugy-e mondta:m,
hogy, m.a~ukt?l 1s elJonnek ?'<,Hát, még ~mikor a két ágyut
meglatt~k! 1\lasnap reggel valoban agyuzm kezdték már a szerbek a varost.
.. »Heim, aki nem akart t~tlenül vesztegeini ágyuja mell~tt,
folkapta egy el~sett nen:~etőr szuronyos puskáját. ,\z országuton egY. seb.esu.lt_ szerv~anus feküdt, egy kövér, öles ember.
Graf Jam az ;tldozes hevében ker~sztül akartaszurnia kardjával.
- t:Je ~antsd szegény ordogot! kérlelte Heim.
. A fold~n vonagló , ekk.or rájuk sütötte hosszu pisztoly át.
H. e1m megtanto rodott es Graf karjaiba szédült. Fakó arccal
lumeresztett szemekkel bámult barátja arcába.
'
l\Iondd, meg. anyámnak, mondd meg édesanyámnak
_,." N em, beszelt .!obbet, me rt ömlött a szájából. Egv órával
kcsobb m~r csa~ ote? voltak a hét svábok. Holky doktor után
a Verse~rol valo He1m tüzér is meghalt.
__ He1m _Poldi teh.~t, bevon~lt a hősök csarnokába, a na ,
eszme
harcanak
d1cso
aldozata1 közé . K..ove t"l a to··bb"l )O
·'b arát ~}
E
. d""l
G
.
b
gye u
raf J am marad életben a hét sváb közül. Amikor Ő
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is sebet kap, egy sírkő mogé vonszolja magát. Ott szem1ébe
tünik a kő felirata: Leop. Heim Junior. »Az öreg Heim tehát
hazahozatta szegény Poldit Fehértemplomról . . . Most golyó
pattogott a kövön,
Jani ösztönszerüen behuzta a fejét, - a
Poldi sirköve azonban jó kő volt és megvédte a jóbarátot«.
Láttuk tehát, hogy Rákosi. Viktor A Korhadt Fakeresztek
között zsidó hős sirját is őrzi, Tóth Ede A Névtelen Hősök
között zsidó hős t is bemutatott, J ó kai Mór A Mi Lengyelünk
cimü regényének hőse zsidó kapitány és Herceg Ferenc regényében, A Hét Svábban is az egyik legrokonszenvesebb >>sváb«
zsidó. Rákosi Viktor novellája azt a történeti mozzanatot emeli
ki, hogy a zsidót Pesten, Pozsonyban és több nagy városban
kiközösítették a nemzetőrök közül s az mégis vérét ontotta
hazá jáért. Tóth Ede dalmüvében a zsidó szóval és példával
nmtatja meg, hogy nem az az igazi hazafi, aki idehaza tudja
vitézül a fokost forgatni, hanem, aki vagyonát és életét kész
feláldozni a hazáért, bármilyen faju , bármilyen vallásu is
egyébként. Jókai felfogásáról felesleges e helyen bőveb,ben
szólnunk. Annál szivesebben mutatunk rá azokra a finom vonásokra, melyekkel Herczeg Heim Poldit, Heim Poldi ha:i.afiságát
jó szivét, fiui szeretetét rajzolta, bár később ez alakot eléggé
nem sajnálható módon regényéből készült drámájában, A Fekete Lovasban teljesen elejtette. Távolról sem tekintettük át
ezzel teljes irodalmunknak azokat az alkotásait, amelyek szabadságharcbeli zsidó hősökről emlékeznek meg, mégis, minthogy .
a tárgyalt müvek egyike sem szerepel, részb en nem is szerepelhet még, Kecskeméti Armin,5 Vajda Béla,6 Bernstein Béla 7
idevágó dolgozataiban, azt hisszük, nem végeztünk teljes fölösleges munkát e rövid »seregszemlével«.
Budapest.

Vidor Pál.

5 Kecskeméti Ármin: A »Zsidó « A Magyar Népköltészetben és Szinmüirodalomban. Budapest, 189 6. Kecskeméti Ármin: A »Zsidó« A Magyar
Rcgényirodalomban. Budapest, 1897. ( Mindkettő a M. Zs. Sz.·ben is. )
6 Vajda Béla: Jókai És A Zsidóság. Buda pest, 1904. ( A M. Zs.
Sz.-ben is. )
7
Bernstein Béla: J ó kai És A Zsidók: Budapest, 192 5·

IRODALOM.
f\ magyar mavel6dés 1777-t61 1848-ig és a zsidók.
Nem régen megjelent Kornis Gyula államtitkárnak egy
kétkötetes nagyszabásu munkája (6o7- 6 so l. ) ily eimmel:
A magyar müvelődés eszményei !777 - 1848., mely a magyar
müvelődéstörténeti, nevezetesen neveléstörténeti irodalomnak
kimagasló alkotása. Ennek egyes fejezetei néha a magyar
müvelődés bizonyos szakaszainak valóságos monografiái, néha
még müvészileg kikerekitett essayk . N émely részlete pedig
legalább alapjául szolgálhat egy-egy monográfiának.
Hogy ilyen nagy történelmi munkában, melynek jelentékeny része a felvilágosodás korával és a forradalmi időkkel
foglalkozik, a zsidókról is kell beszélni, az természetes. ll. J ózsefnek a zsidókra vonatkozó intézkedései adnak Kornisnak
először alkalmat arra, hogy róluk szóljon.
ll. József a birodalom első fejedelme - ugymond - aki
a zsidófiukat a gimnáziumokba és a főiskolákra beb.o csátja.
Rendelete igy szól: >> Minden zsidó gyermeket különbség nélkül,
a keresztény gyermekekhez hasonlóan a latin iskolába fel k ell
venni, ha szabályszerü elemi iskolai bizonyitványa van. A szülők
nek figyeimét azonban föl kell hívni arra, hogy gyermekeik
mindig illedelmesen és tisztán öltözve jelenj enek meg az iskolában, minden megkülönböztető jel nélkül, ami a többi gyermeknek gunyolódásra adna alkalmat. 2. Viszont a tariárok saját
pártatlan és szeretetteljes viselkedésükkel necsak az illő bánásmódnak és türelemnek példáját adják a tanulóknak, hanem
erre a keresztény ifjuságot időről-időre figy elmeztessék is és
az ezzel ellentétesen viselkedőket szembeszökő szigorusággal
büntessék meg. 3· Habár az adásvevés és a csere minden
faja általában már el van tiltva az iskolában, mégis a
tanár~k, e_bből a szempontból a zsidó fiukat különös figyelemmel klserJék, mert épen ez adhat leginkább alkalmat a kétféle
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fclckezctü ifjuság között a rendetlenségre és viszályra. 4· Mivel
a tanítás imádsággal kezdődik, amelyen a zsidók jelenléte nem
volna illő, részint az ő vaJlási fogalmaik, részint azon tisztelett
miatt, melyet mi kötelesek vagyunk az imádságban előforduló
dolgok és nevek iránt tanítani: ezért a tanárok hagyják meg a
zsidó gyermekeknek, hogy mindig valamivel később jöjjenek
az iskolába, mint a keresztények és pedig akkor, amikor az
általános iskolai imádságnak vége van.«
:-I ennyi mindenre kiterjedő figyelem, mondhatni: gyengédség van e rendelet egyes pontjaiban! Ha ehhez még hozzávc szük, hogy a zsidó tanulók ünnepeiken fel voltak mentve
az iskola liitogatásától, igazán csak hálával gondolhatunk a
ncmeslelkü uralkodónak eme intézkedésére. Ennek az intézkedésnek a renelelet bevezető szavai szerint »az a célja, hogy
alkalmat adjon egy nemzet ·kimüvelésé-re. « Ez a cél azonban
meg volna hiusitva, ha a zsidó szülőknek attól kellene félniök,
hogy a gimnáziumba küldött fiaik bántalmazásoknak lehetnek
kitéve, vagy vallásukban meg lehetnek zavarva. »Ezé rt a tanárok utasittatnak, hogy a náluk jeleti.tkező zsidó szülőket első
sorban illő nyájassággal, de aztán annak biztosításával is nyugtassák meg, hogy minclkét szempontból magasabb renelelet
folytán gyermekeik védelméről elegendő módon történt gondoskodás.«
ll. József az egyetemet is megnyitja a zsidók számára.
lelevágó egyik renelelete ( 1783. jun. s-) azonban erősen hangsulyozza, hogy »a zsidó nemzet Bécsben tartózkodó studen:--einek csakis abban az esetben van az itt tartózkodás megengedve, ha az alsóausztriai kormányzóságnál havonkint tanáraiktól szorgalmukat és a tudományokban való ]ó előmenetelüket
igazoló bizonyítványt mutatnak föl. E meUett vigyázni kell
arra, hogy tanulmány ürügye alatt semmiféle kereskedést ne
üzzenek s ezzel a polgárokat vagy a toleranciát élvező zsidókat
meg ne kárositsák.« József a zsidók kulturális egyen jogusitásában annyira megy, hogy állami ösztönelijakat is kiutaltat
nekik. »A zsidó nemzet tanulói is, mondja rendelete (I 786.
aug. 31.', részesithetők olyan ösztöndijakban, amelyek a vagyonos osztályba tartozó tanulóktól fizetett tandíjakból szármaman
és a szegény és derék alattvalók közt osztatnak szét.«
Ezek az idézett rendeletek eredetileg az örökös tartományokra vonatkoztak Visszhangjuk volt az az intézkedés, mely
a zsidóság magyarországi iskolaviszonyait szabályozta. A helytartótanács arra kötelezi a zsidókat, hogy a keresztény népiskolák szervezetének és tantervének mintájára állitsanak fel rtépiskolákat, hogy ezekben a )) jüdisch-deutsch«, a zsidó-német
zsargon helyébe a felnövekvő zsidó nemzedék megtanulhassa

a helyes német nyel vet, ,m::rt ~felség~ ezer~ tul scm a po_lg~í 1:i
ügyira tokban, sem, a b~rosag~ targyalasoknal meg_ nem _ tu;.1 . a
zsidó-német tájszólast, cs az 1lyen nyelven fogalmazott .. ug} !r'!
tokat érvényteleneknek minősiti. A renelelet él;zo_n?an el;He lat)a
a nehézségeket is, melyeket az uj iskolák felalllt_asa -~le. > a ~oz
ismert zsidó makacsság« (a helytartánács szaval , gordlt. l~ zek
legyőzésére külön utasításokat a~ a t~ni.igyi h_atósá!fo~nak.
Megengedi a zsid"óságnak, hogy gunnázwmo~at 1~ felalltt_,on;
mivel pedig erre ~e~11 so~ a remény, a_ h~lytartotanac; II. Jozs ..
utasítására lehetave tesZI, hoO"y a zs1dok a kcreszteny gunnaziumokba járhassanak; egy~b%~nt a rendelet _a _fels_őiskoláka~ i;
megnyitja előttük, a theolog1a1 tanfolyam ktvete~c,·el.
z..,td·~'
iskolákban ugyanazoknak a tankönyveknek hasznalara k~tt.:lczo,
1nint a keresztény iskolákban (a hittant természetesen kt\·én·
A zsidó szülőknek maguknak kell gondoskodniok a hitoktatórúl.
Két év alatt a zsidók kötelesek tanitóikat a keresztény tanitlíképzőkben kiképezterni; addig a laikus tárgyakat náluk i-,
keresztény tanítók tanitsák. Ezeknek azonban szigoruan tilt\'a
van minden dogmatizálás, nehogy a zsidóság okot találjon
II. József iskolai reformjával való szembeszállásra.
Hogy ez a reform minél előbb elérje célját, ott, ah.ol _uj
szervezetü iskola létesül, a réginek azonnal meg kell szunmt·.
E rendelet életbeléptetésétől számitott tiz év mulYa a huswni>t
éven alul való zsidó ifjaknak szigoru büntetés terhe alatt tilos
az i!parüzés, a korcsmák és gazdaságok haszonbt'-rl~te, a gabonával, dohánnyal, gyapjuval, bőrrel való kereskedé., abban az
esetben, ha nem tudják bizonyítani, hogy ujfajta zsidó iskolúban vagy közös keresztény iskolában tanultak. \'égül a rendelet
meghagyja, hogy a zsidó gyermekekkel valú bánásmód a
m~gyarországi keresztény iskolákban is ugyanolyan legyen,
mmt ahogy a császár erre nézve az osztrák tartom;ínvokban
intézkedett (l. fent).
'
. ~!. Jó;sef idevágó ~endeleteiből
jegyzi m~g Komis
nyü~anval?, , ~ogy a . zstdók . művelődésbeli emancip<Í.Ci<Íjának
~egfobb ru&"OJa nem 1s annytra az által;inos filantrópia, mint
mkább a buodalom egységes német nyelvének mcgtcremt<'·~e.
~em. n_Yomhatom e} azt az észrevételt, hogy Komisnak c m"g~l~a]~ltasával nem ;rtek egyet_. ~lef{~n~edc_m, hogy Józsefnek a
zs1dokra vonatkozo rendeletetboJ ts kttumk germanizál{, :-.zfmdéka,. de__van~ak rendsza_bályai között olyanok, melvekn(·k
s~mmJ koz~~ smcs a nyelvt egységesítéshez é-s m ..·h·eknék c:-.ak
Jozsef felvilagosodottsága és _vele kapc-~olatos filaÍltr<Ípi;ij;· lt>hetett a forrása . Azt ug,·an al1g lehet feltenni hoa,· a ..;ok krd
~essé~et a zsidók. iránt-cs,ak azért parancsolt~ r;{a k~rcsztém:
1skolakra, hogy ilyen modon ezekbe C:>ábitsa a zsid(,kat é.<:-
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ök<-t igy németül jól be:.z~ló l~ol~ú~·o~ká tegye. Az én .. imprcszzióm szcrÜ1t melvet a 1\orwstol 1dczett rendeletekboi sze rcz~em, az, hog;• Józ~efnck alatt\·alúi nal_z ~l~alános egyenl?s~gé,re
, · 0 natkozó töreb·éséböl folytak a zs1d osagra vonatkozo mt ezkedé:;ei is és ezt az egyetemcs tör2k vését és a ?·erma nizálás ra
vonatkozó speciális igy,;kezetét tekmt ;·e,.. t e rme~ze t ~s nek k c~l
találnunk azt. hogy a muvclt emberekke novekeelo zs1?ó, tanulo kat a zsidó zsargon használatá ról le akarta szoktatm es t1szta
német beszéd re akarta öket szo ritani.
II : József_ _nemes , r_eform_szftndéka egyé.?i~ánt , r,észint. ,a
tanügy1 és koztcrazo-atas t hatosagok nemtorodomscgen ha]O·
törést szem·edett Ab zsidóság még évtizedekig nem igen élt a
crimnáziumok és a fő is ko lák lá to gatásának j o gá val: egyelőre
~1écr iacn ritka a zsidó gimná ziumi tanuló.
b Ebg)·old aluan gazdasági tcrmészetü foglalkozásuak s.zámára
jegyzi meg Kornis
a la tin iskola idegen és haszontalan;
ha el is végzik, a hivatali és a köz életi pályák egyelőre még
zá n ·a yannak előlük. Kornis e megjegyzése egészben véve
helyes, de ann yi bizonyos, hogy a zsidók egy része vallásos természetü aggodalomból, a német műveltség modern szellemétől
való fél e le mből is idegenkedett az uj iskoláktóL
H ogy József reformtörekvései a g·yakorlatban milyen meddők és hogy még 1 848 -ban is arán ylag milyen kevés zsidó ifju
végez közép- és főis kolát , az kitünik a következő meglepő számadatokb ól. 1848-ban, amikor a főváro s ban még csak három
gimnázium van, a budai gimnáziumnak I. osztályába 73 tanuló
közül ) , a II-ba 43 közül 3, a III-ba 85 közül szintén 3 zsidó
fiu iratkozott be, a IV. osztályba egy sem, a retorikai (V. ) osztályba 2 jár ( 66 tanuló között ), a poétikai osztályba pedig 3
( j 6 tanuló között 1 . Hasonló ekkor az arány a vidéki iskolákba~ is. E~eke_n az állapotokon csak a zsidók egyenjogusága tud
maJ~ seg1ter:1. »_Sehol az egész keresztyén világban, - panaszkodi~ ~z utobbua . nézve r 848-ban egy rabbi ( Roth Herman:
A zs1do_k polg~rosltása ok- és célszerü. Pesten, 1848. ) - hol
csak zst?? lakik_, se~ol , mondom, kevesebb gond nem Jardittatott raJok, n:mt eppen hazánkban, Magyarországon. Még
Csehorsza~ban ts sokkal több szabadalmakkal birnak mint itt.
Ott egy zstdó _rendkivüli tanár az egyetemen; ott a zsicló ügyvéd
lehet; ..ott azq~ar dolgáb~.n nem korlátolvák. Hazánkban meg
o_ly sz~kkebl~seg uralkodtk a zsidó ügyben, mely egy constitutl~nalt~ orszag_na_k csak szégyen ére válik, mert elismert dolog
~sz~mt a zstdo-emancipatio hévm érőie a nemzetek nu/velis/
~one ·1· A status _f~ladata _más nem lehet, mint arra iparkodni,
h gy a_ a~tva1? 1 kozul senki ereje kifejtésében ne gátoltassék
ogy az altalanos versenyzés, vetélkedés által az általános bol:

doglét elömozdittassék. E szerint tért sza bad és korlátlan té rt
mindenk0ek ; h,add nyuJhasson a zsidÓ is az ipar s tudom ány ok
ak á rmely1k ágahoz . . . A zsidó tanuló a bölcsészeti pályáról
lel épvé!l, t<?vábbi haladására csak egy ut vezet, az orvosi pálya,
a több1 nund elzárvák előtte. De há t, ké rd em, rnit csiná ljon
az, ki a bonctudománytól undorodik? vagy kinek éppen má ~
ágazatára a tudományoknak van hajlama.«
Amellett, amit a jámbor rabbi itt sürget, t. i. a zsidók
egy·e njogusága mellett, már a negyvenes évek elej én lándzsát
tör báró E ötvös József vezetése alatt a liberalizmus és demo kratizmus folyton erősbödő iránya és mil1elyt a zsidóság későbben a teljes polgári egyenlőséget kivívja, hirtelen lepi el
a középiskolákat és ezeken keresztül a szellemi pályákat. De
ennek rajza már nem tartozik Kornis könyvének keretébe.
Ezzel bucsut is vehetünk a kitünő munkától, melynek
gazdag tartalmából csak izelitöt nyujtanak ezek
zsidókra
vonatkozó részletek. l\1elegen ajánljuk olvasóinknak, nevezetesen a hitközségi, valamint a tanári és tanítói könyvtárak vezetőinek a szép könyvet, melynél értekesebb mű kevés jelent
ineg ujabban a magyar könyvpiacon.
Budapest.
Dr. Waldapfel János.
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zweiter Teil: Vom Abschluss des Kanons bis Saadja 1928, M. W. Kaufman,
X
397. Herausgegeben von der Urossloge X. J. O. B. B. für den tschechoslowakischen Staat).
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A zsidó ethika modern időben szóhoz jutott St einthal H. ,
Allgemeine Ethik ( r 885 ) és Cohen H., Ethik des reinen Willens (I 904) c. munkákban, melyek szerzöi bölcsészek voltak.
de zsidó tudásuk befolyást gyakorolt rendszerükre. Zsidó
ethikát irt Lazaras M., a néppsychologia megalapitója,
aki ily mű megalkotására tekintélyes zsidó tudásánál
fogva is hivatva volt. 7\Iindhárom jámbor atmoszférában nőtt fel és mindhárom rabbinak készült és egyetemi
tanár lett. A tudomány soha sincs befejezve és magától értetődik, hogy a zsidó ethikai rendszer ismertetése sem tekint hető lezártnak. Ha a zsidó vallásbölcseletnek \'Olnának tan székei, rnint a keresztény vallásbölcseletnek bizonyára már
ujabb és tökéletesitett idevágó müvek is léteznének. Ebben az
irányban csend állt be, de más irányban haladás mutatkozik.
A filozófiai rendszeres ethika mellé sorakozik a zsidó mult
ethikájának összeállítása, vagyis a biblia, a talmud, a vallásbölcsészek, az erkölcstaniták ethikai nyilatkozatainak rendszeres, csoportos összeállitása és szószerint való közlése moclern
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md\Cll •német, angol ' . Ilyen mŰ\Ct néhány év c Wtt négy
kÖtetben e rre a célra alakult berlini társulat bocsátott közrc,
mehben az eredeti szö\·2;.;-ck fordit<Íssal és mind~n szak asz t
megelőző összefoglaló h'\·e,zctéssel 11) omattak ~c.,.\ .~en:e~ ~hh ~z
a munkához is Zi2ger lgnac, a ma;:>_·yar Rabbü::epzo lo valu neYeltje, készitette . al~i ön;ílló~n maga i? kidolg?zt::t ezt az e ~kölcs 
tant és a cimb<>n emlitett ne\' alatt kozrebocsatotta az elso kotetet meh·nek zsidó tartalmú könyvnél ritka sike re volt. Jele
an;1ak , l~ogy művclt kör~inkbcn ,ün.e nde tes é rd e~lödé.s ,él ré_gi
etl11kánk megismerése cs kétsegbv ul gyakori asa uant lS.
.-\mily örömm<>l üd \"i.)zöltc közönségünk. Zieg ~er művénel~ első
kötetét, épol y örömmel fogja fo~adn~ az, 1mént napvllágot
látott második, az anyag gazdagsaga fol ytan sokkal te qedelmesebb második kötetet is. Az utóbbi körülménynél fogva a
szerzö lemondott az eredeti sziivegek közléséről, hogy a terjedelem meg ne drágitsa a könp ~t és egyé bkép is elriassza a
nagy közönséget. Z. elj árását csak, he.ly;selni leh~ t.
"
A jelen kötet nagyobb munka t 1genyelt, nunt az elso,
amely a bibliáról szólt, nemcsak az anyag b,őségénél és szétszó rt~á o-ánál fogva, hanem azért is, me rt nem lett e ddig ugy
feldolg~zva, mint a mindenkit fe1ekezeti különbs.ég néll<ül érdeklő biblia, amely annak tartalmát alkot)~. A Jelen kotet az
elsötöl e lütően a tudomán yos köröknek 1s szalgálatot tesz,
anyagot nyujtva egy a zsidó lélekb en gyökerező zsidó ethika
felépit ésére. Ziegler előtt , mint előszavában hangsulyozza, ez
a cél is l ebegett. :\lindjárt mondhatjuk, hogy müve ezt a célt
kiválóan szolgálja, de azért mégis megmarad népszerű olvasmánynak a nagyközönség számára.
A mű az elő- és zárószón, valamint a forráskimutatás·on
kivül hat fejezetre oszlik, mely ek a következők: I. Az istenfogalom ( 1- 27 1 . II. Ember és Isten ( 29 -78). III. Lzráel
küldetése r79- I18 ; . IV.lzráel utja Istenhez ( 119 209 ) . V. Az
ember viszonya embertársához ( 211 - 350 ) . VI. A jámborsig
jutalma és a bűn büntetése (351 376 ) . Megállapíthatjuk már
ebből a tartalomjegyzékből, hogy a zsidó ethika kiválóan gyakorlati irányú, vagyis az embert nem annyira elméletekkel,
minl inkább gyakorlati tanokkal és utasításokkal kivánja ellátni, hogy mindig erkölcsösen cselekedjék. Az elmélet kiépitése a görögöktől ered, kik a nemzsidó köröket befolyásolták
és mai napig befolyásolják. A talmud és hatása alatt a későb
biek is épugy, mint már maga a biblia, a gyakorlatban mutatkozó bölcs cselekedetekre veti a fősulyt. A fő nem a magas,
nel? ritkán légies theoria, hanem a jó cselekvés. Ezt általában
feltsmerték, sőt el is ismerték, nem ritkán gáncsolták, vagy
legalább kifogásolták, azt monclva, hogy ))hausbacker Moral«,
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hogy nincs )) Elan~< benne. De igy csak a papiros ethika gondolkozhatik, melynél a JÓ rend sze r a jó cselekvés fölött áll.
Hogy a zsidó ethikánúl a gyakorlat a fő, mutatja az, hogy az
e mber és ember közötti viszonyról szóló fejezet a legterjedelmese bb ( 1 40 lap), arról szól a talmud az egész zsidó hagyomány ) a legsűrűbben. Teszi ezt a biblia szellemében és még
senki sem mutatta fel azokat a pontokat, melyekben hanyatlist mutat. A nacionalista antiszemitizm usz, amely kö,·etkezetes, a bibliára is anathémát mond, a l egkövetkezeteseb b az
U j tes tamentomra is. Ebből a szempon tból Ziegler művét az
általános felvilágositás hathatós eszközének és az általá nos
ethikát szolgáló műnek i s tekinthetjük.
Ziegler műve nem puszta regisztrálása a bölcsek mondásainak, n em pusztsa összeállítás, ha nem meg,;ilágitása. a mögöttük rejlő szellem kutatása, felmutatása, igazolása. A vallásproblémák fejteget ése, sürü n önálló megfejtése. :\I ondható ,
hogy z. nemcsak referál, hanem az összes kérdésekben állást
foglal, részletekben ug yan, de mégis nagy vonalakban vallásbölcseletet ad, amely bővebben kifejtve, itt-ott összekapcsoló
gyű rűke t beillesztve, teljes összefüggő rendszené fogható össze.
épithe tö ki. Azok is, kik vele kardinális pontokban nincsenek
egy véleményen, ösztönzést nyerhetnek fejt egetéseiböl, minclenek felett tisztelni fogják n emes törekvését , öszinteségét, komolyságát, mondhatjuk, bátorságát is, mellyel mii1clen problémának szemébe néz és lelkesedését, mellyel vallásunk igazait megvédi és köreinkben közkinccsé kivánja tenni. Felette
sok részletre kellene rámutatni, de meg k ell itt elégednünk
néhánynak kiemelésével. Izráel küldetését mély gondolatokkal
fejtegeti 81 s kk., nem adva fel semmi lényeges t a múlt hitéből, ennek keretében szólva a Kicldus Hasém és a Chillul
Hasén őseredeti nagy zsidó eszméről és a belöle fakadó vértanúságról. Az egyik pont: »Izráel küldetésének teljesitése a
világ .sors~nak egyik momentuma« ( IOo kövv. ). :\Ieggyőzően
mutatja kl, hogy az isteni parancsok önkéntes vállalása a
lzeteronóm.L1t ~ntonómiávi teszi ( !4+ kövv. '\ . Igazolja az ugynevezett ntuáhs tönré nyek és szokások kötelező voltát, rámutatva vallásfenntartó erejübe a multban és jelenben. Tiszta világosságba helyezi a kiválasztás eszméjét, felmutatva a történet
á~tal beigazolt jogosságát és az emberiség szempontjából is
világraszóló hatását. A mű mincl en kérdésre kiterjeszkedik, a
problémák együtt vannak. már ez által is meo·könnvitik a
velük való foglalkozást. z. maga sem monclja, hogy nünclen
kérdésre végl~ges feleletet ad~tt, a.zt sen~ áll.itja. hogy teljes
renclsz~rt1 nyuJt. ezt .. a har:11achk kot~tr~ Igén, melynek nagy
érdeklodessel nézhetunk elebe. Itt az Ideje. hogy vallúsbölcscle-
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tünk~t és ?ölcseleti et1ük;~nkat magunk teremtsük meg, és ne
Jegyunk ken y teJenek ezekert a szomszédba menni. örvendetes
mozgalom mutatkozik e téren, a magyar zsidóság is részese
amennyiben Hevesi és most Ziegler hathatósan működnek
köz re.
Budapest.
Dr. Blau Lajos.

N é:met Zsidó Encyclopedia.
(Encyclopaedia judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Band 1.
Aach-Akademien. XXXI+ 1216. Band ll. Akademien-Apostasie XXII+ 1232.
Berlin .Eschkol" 1928. Nagynegyedrét Főszerkesztő Dr. Klatzkin j., szerkesztőtars Dr. Elbagen ].).

Az amerikai Zsidó Encyclopédia (Jewish Encyclopedia),
amely 1906-ban lett befejezve, azt tervezte, hogy a nagy 1 2
kötetes művet német nyelven is megjelenteti, amely célból a
német nyelven irt cikkeket vissza is tartotta. Minthogy ezt a
szándékát nem vitte keresztül, 22 év után a németek maguk
karolták fel a tervet, akik már 84 év előtt vetették fel, mé'g
pedig először az eszmét és igy az Encydopédia tulajdonkép
visszatért első hazájába. A lefolyt emberöltő alatt az ang·ol rríű
részben elavult, részben pedig a zsidóság helyzete, melyről
képet akar adni, lényegesen megváltozott. A jelen E. különben
is a jelenkorra nagyobb sulyt kiván vetni, mint elődje. E két
okból megjelenését örömmel kell üdvözölni. De még más okból is. Az angol nyelvet, mindamellett, hogy Amerikát a legujabb statisztika szerint négy milliónál több zsidó lakja, még
ma is kevesebb zsidó érti, mint a német nyelvet, mivel Európában közel háromszor annyi- zsidó él, kik általában értenek
németül. Különben is a maclern zsidó tudomány hazája ma is
N é me to rszág, hol száz év előtt megszületett. Az érdeklődés
is nagyobb a régi világban, mint az ujban, hol egyfelől a zsidó
tudásnak nincs oly régi gyökere, másfelől pedig a gyakorlati
tevékenység az időt és erőt absorbeálja.
Az irányelvekről, amelyek a sz.erkesztőket vezették, az elő
szóban részletesen nyilatkoznak és azokat helyeseknek ismerhetjük el. Az egyik az, hogy fontosabb témákról összefoglaló
monográfiákat adnak, melyekre a részletes cimszóknál utalnak. Rövidség kedvéért egyebekre nem terjeszkedünk ki. A
J. E. amerikai képet. mutatott, az E. J. európait. Amannál
nagyobb sulyt vet a keleteurópai zsidóságra, hol a zsidó tömegek laknak. Ez a törekvés kifejezésre jut egyfelől a nevezett
zsidókra vonatkozó cikkek számában, másfelől az azoknak engedett .terjedelemben. Kételkedni lehet abban, hogy a mű
vásárlómak száma igazolni fogja-e ezt a liberalitást. De hát a
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több jobb, mint a kevesebb, csak ne menjen más cikkek
rovására.
A kiadók a mű terjedel•nét 12 kötetben állapitották meg.
Az első kötet terjedelméből kiszámítható, hogy kereken zo
kötetre volna szükség, ha a többi kötet az elsőnek mintájára
készülne. A szerkesztők tényleg megszoritották a cikkek nagyságát és remélik, hogy 12 kötettel befejezhetik művüket. ::\'em
lesz azonban nagy baj, ha ezt a számot tul is lépik. Akik megszerzik, nem fognak e miatt visszariadni. Hogy mily nagy az
ércleklőclés, mutatja az, hogy a vállalat képviselője Budapesten
30 példányt adott el a jelen nehéz gazdasági helyzetben és
nincs kétség a felől, hogy a mü halaelásával új aláirók is fognak jelentkezni. Magyarország, amely az amerikai J. E.-ban
úgy cikkek, mint a munkatársak számát tekintve, aránylag
minclen más országnál erősebben volt képviselve, a jelen két
kötetben kissé háttérbe szorult ugyan, de a későbbiekben ez
minclen tekintetben ki lesz köszörül ve. A szerkesztők köz t most
a magyarak közül csak ·cuttmann Mihály foglal helyet, a
munkatársak között már most is szép számmal vannak, amely
szám még növekedni fog. A J. E. fő székhelye N e w- York után
Buclapest volt.
Az E. J. megelőzőjével szemben tárgykör tekintetében
kibővült, amennyiben a miívészetet és a gazdasrí go t nagyobb
mértékben vonta be a tárgyalásb,a. Széles tér jut a cionizmusnak, amely a J. E. előkészítése idején még embryóban volt és
nem volt még tényező. Ugyanez áll a jiddis irodalomról és
irók:r:ól. De a héber nyelvü irodalom is óriásilag növekedett a
lefolyt 30 évben, leülönösen a háború befejezése után, amióta
?alesztinában a zsidó lakosság, főkép pedig a zsidó kulturális
mtézmények megg-yarapodtak. Ezenfelül a nézőpont, az állásfo.glalás, a beállítás, az objektivitásra való törekvés minclen
elismerés~, mellett, .máso~, mint ~ J. E.-nál voltak. :\Iegváltozott a v.llag, a zs1dók 1s megváltoztak belső ügyeikben. A
n~pek mmden keserüségüket, melye~ et minclen zsidó befolyástol menten maguknak okoztak, a zs1clókon öntik ki. Az »Antisemitismus« cikk kiváló tcrjedelme és szisztematikája, mint
valamely, által~n?~ jelentőségű tudományé, encyclopedistikus
lecsapóclasa a C!,vi.hzált !SYülöletnek: Valóságos csemege a pszichológusnak, hol k~s1k. a filozófu~, akl ezt a világtörténeti anyagot,
melyhez hasonlo nmcs a vllagon, a tudomány objektív m<Ícl~zerével tanul~11ányozná? Kiemethetem az említetten ki\·ül az
ossz.efoglaló c1kkek közül az I. kötetből a következő hármat:
Afnka: Aegypten, ,A~!faben und Steuern. Ez utóbbi nagyon
ta~ul~~gos, lllusztraoo1a annak, hogy a zsidók, kiket az asszinulácw hatása alatt ujabb időben a zsidók maguk is l'endég-
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nétm c!? neveznek , mily meg \ cnd ége lésben részestiltek a gazdallt;f 'l' k. rl- széröl. r\ z-, id!Í nép to rténetének sú g na turáJa az eg ész
foldt ekén az adó , magy.tro s szc'> va l kifeJez ve a : fizess . Vend ég!
c\z antiszemitizmu sz ikettestvére az apostazia, am e ly cikkel a I l. ki itct n<gző dik. .\ ll~ rit és főc s zköze a gyülölet, illetve
az cl bból faka do terro r, clnyo m;Ís stb. ; a misszió teljesen föliislcges, nincs is c rcdmr ny c. Ezt az cmlilett cikk adataiból is
meg lehet á llapitani . Statisr, tikai adatok száz évre visszamenőleg
c-;ak Poroszorszá g ból vannak , az ittérések össz-száma a jelenlegi porosz zsicló s;í.g soo -t tenné ki. Csodálatos ellenállás az
;íllandó knrrumpáLbnak. mclynek a zsidók a szóbanforgó vonatkoz:bban ki vannak téve, amely azt mutatja, hogy téves az
az á ltalános hit, hogy a világi mü,·dtség a térítő. Galícia és
kapc:-;olt részei nagy obb kontingenst szolgáltatnak, mint a mü\ el t német zsidósá g . A zsidó egyházpolitikusoknak az a postazia
probl émúját épugy kellene lanulmányozniuk, mint az apológiáét, am.ely e müben széJes alapon tárgyaltatik, ha a reális
tények alapján akarnak egyházpolitikát csinálni befelé és kifdé
c<> yaránt. Az Encyclopéclia számos cikkel szolgál a laikusokn~k is, nemcsak a'theológusoknak, tudósoknak, irólmak s hivat;í.sszerűen a zsidósággal foglalkozóknak. Ez a felfogás vezérelte a magyar megrendelők jórészét is.
Jelcs cikkek vannak a IT. kötetb~n, m~lyek köz ül a bntiek
mellé néhányat ictejegyzek, megjegyezve, hogy az egés_z kötet
áttekintésére eddig elég időm nem volt. Ugyanezért tekmtessenek ezek csak példáknak a sok közül. Akrosticlzon (Elbogen),
Alaenie . Spanier és N ad ell, Al Ti h re ( Torczyner, felsorolás a
bibliai helyek szerint, a bibliográfia nem teljes), Alclzimie
~ Suler ; , Alexandriell ~ Simchoni és Rosanes), Atphabet (több
cikk. egy Hellertől \ A kiválóbbak közé tartozik Amoriier
631 686, melyben az összes amórák abc rendben vannak. fel:;oroh·a, jelentékenyen javitva és kiegészitve Goldberger IZidor
jegyzékét , Bornstein l . Amsterdam, Antisemitismus, melyről
már száltunk (956 r 104. Az 5· pont Magyarország). Apokalyptik, Apokryphen. :\Iagyar a munkatársak közt Heller,
\Veisz s mások.
Az egész müről általában és az első kötetről részletesen
szóltam itt nem ismételt szempontokból a Revue des Études
Juivesben. Az a benyomás0m, hogy a mü II. kötete máris
hala"dást mutat és nem kétséges, hogy az E. J. egyre jobb és
jobb lesz. A legmelegebben ajánihatom a külsőleg is fényesen
kiállított, számos érdekes képpel diszitett állandó müvet megszerzésre. Aránylag igen olcsó és részletfizetésre (havi 6 márka)
is kapható. (C im: »Eschkol<! Verlag, Berlin -Charlottenburg
Bismarckstr. 106 ).
Budapest.
Dr. Blau Lajos.
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A tudás en;yklope.distikus feldolgozása kétféle lehet, olyan.
amely szaktudast kozol, és olyan, amely csupán információt ad.
~z általános encyklopé?iák. is ily .két fajra oszlanak, pl. a
1agy Brockhaus es a ke~ kotetes bs Brockhaus, hasonlóan a
Meyer,, a Herder, a frarlC~a Larousse, épigy az angol és amerikai
hasonlo muvek. A »Juchsches \Vörterbuch« azonban több a
maga nemébe,n,, min_t az emlitett kisebb kiadások ugy általi~?s teqedelmenél, .mmt a~ egyes ci,kkek bős~&"énél fo.gva. ~agy
J~ban a fent emhtett mmdkét célt szolgálja, az mformációt
fokép <; tartalon~m;;J, a szaktudást inkább a bibliagráfiá val.
~ ~1adok nem ,kimeltek sem fáradságot, sem költséget, hogy
to~eletes munkat hozzanak létre. Az előkészületek a velem való
é nntkez~sbe lépéstől a~. első kötet megjelenéséig majdnem tiz
es,zte,ndel.g ta~tott, lel~us~~retes~égükre. vall, hogy több iz ben
kertek kl tanacsomat es a]anlata1mat a munkatársak tekintetében készséggel el~ogadt~. Kiváló technikai szakértelemmel é:;
t~~a~ztalato~kal b_m;ak.ily _lexikális mü szerkesztéséhez és kiálhtasahoz. Fm~:nn 1zles ~mhk el e köteteken, megérdemclné az
»E.ncyclop?-e<:ha!< nevet lS, melyröl az »Encyclopacdia I udaica
~~uvel valo osszecserélés elkerülése yégett kölcsönös megegyeze.ssel lemondt~.~c. _Hogy a mure tmly szükség volt,mutatja a
konyvkereskedm s1ke~, amely az első perctől fogva követte.
Nemc:~ Né~1etorszagban, hanem _a volt Osztrák -:\Iagyar
1~o~~uch1a eges~ teruletén és ~zonbvül is, Közép- és KeletEm opába~J.. A cikkekben valamm t ezek szerzői közt Magyarország képvlsel_ve van, épugy a mü megrendelői között is.
Irodalmi és. tudományos szempontból ezt a müvct is mint
az Encyclopaed1a Juclaicát a Revue des :f :tudes Jui\:esbcn
méltattam és. nem tartom szükségesnek hocry e helyen az ott
mo_ndottakat 1tt ismételjem ..\ltalában k~nst~tálom lllogy a
··
~elJesen m~gfelel cél~,án~k, ha ~k~dnak is benne 'hibák. E~~~
Ily nagyszan~u szerzok altal keszltett munkánál elkcrülhetctler;ek, kulonos~n a zsidóságról szólónál, melynek nincsen kcllií
s~am,u szaktu~osa. Ezt a müvet is meg lehet szerezni részlcthzetesre. Teq_e,delméhez és kiállításához képest olcsó és lc<Y.
meleg.ebb~n ap~om o~v~sóin.kn31-k. Valószinüleg hamar el f;g
fogym, nuvel az crdeklodes koremkben örvendetcsen fokozódott
10
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a saj,it multunk t<s jelenLink ,irán~.. mely.e~ről tTtinden vonatl~o
Z<Í 'iban felviHgositú ssal szolgal. ( Clm: }ud1scher Verlag, Berhn,
\\' 57· Potsdame rstr. 63 .).
Budapest.
Dr. Blau Lajos.

Posnanski Sámuel emlékkönyv.
(Livre d'hommage á la mémoire du Dr. s.amu~l P.o.znans~i ~1864-1921) .offert
par les amis et Jes compagnons du travall sctentJhque. Edtt. par l~ cotm.té
la grand Synagogue a Varsovie. Varsavie 1927. Otto Harrassowttz Letpztg.
XLVII+216 (nem héber) +214 (héber) nagy oktáv.)

?e

Powanski S., aki sokoldalú és alapo _tucl?s v~lt, mint
ember is kidlt jellem és kedvessége által. h..o~a1 ,halala, csak
-.., t;vet ért el, általános részvétet keltett. Velem 1s allandó le-:eÍ:;zésbcn állt, a Hazofehne.k kiváló mu~katár~a volt. A MeklZe
:\irdamim vezetŐJe ,·olt Sunonscn D. es FreHnann A. melle~t.
E két tár a és utódja a rabbiszéke1~, Schorr ..M., ~zerkesztettck
a Yiszom ok konszolidálása után a ctmben Jelolt konyvet, amely
méltó ctÍ1léket állitott a jeles tudósnak.
Az európai nyel vcken irt rész r 6 dolgozatot t.artalmaz, ~
11 émetet, 5 angolt, 2 franciát. r lengye~t. Az utóbb1 Poznanskl
életrajza, ezt követi a bibli.ográfia. franc1a nyel~en, amely ann~k
idején a párisi Revu "ben 1s megjelent. ~Iarx cs a~ elhun~~ ha
irták. 306 szám 1889 1921 ), többszáz okk 5 _Enoklopé~haban
és körülbelül 200 könyvbirálaL Felette nagy szam, ha tekm.tetJ;>e
yesszük, hogy Poznanski nündig alapo~an dolgozott és mmd1g
mondott valamit é azt is, hogy rabb_tsága nagy?n lefoglalra.
Azt írta nekem egy ízben, hogy »nem JUt a munkahoz«.
A dolgozatokat, néh<1ny kivételével, mcl yeket .csak átfu tottam,
elolYaSYa, azt látom, hogy nagyon bec~esek. Tekmtettel azonb~n
a rendelkezésre álló térre nem emhthetem meg valamennyit,
meg fogok elégedni a teljes névsorraL Biichler A. a menyasz;
szony és a völegény ~i éréséről a. Chuppába ( ;,!jlM ) behat~
terjedelmes dolgozatot u h~ír?.m feJezetben, (82 13~ ) ., A~ cls.o
és második század PalesztmaJáról van szo. ~ok lubat tgaz~t
helyre és sok ujat állapit meg. A Büc.hlcr általidézett hclyekbo~
megállapítható, hogy Chuppa bekentett hely volt, hova .az UJ
pár vissza\'onult a házasság konzumálása céljából, vagy sztmbolizálásából ( 111. l. 3· j.: To z. Jeb. 10, I. 2. s más,helyc~)·
Innen érthető az ismert mondás: r 8 éves korban hazasodjek
az ember Ab6th 5, 21 nc1nS ). \'<7n még egy Büchlertöl, ,ugy
látom, nem idézett hely, amely jogt téren mozog és tgy sz~l: a
chuppa létre hozza a házasságot, habár nem előzte meg hazasságkötö formula (Kidd. 5 a :''1l1i' :"1Cln ). Ezt R. ~11na b~?·
Amóra úllitja a 3· század első felében és a talmud dtszkusszwt
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f~lytat-< fölötte. Kétségtelen, hog)' ez volt az os1 formája a
h~z~ssagkoté.~nek, de~enseb~, mmt a ,,N'.:! amely ennél is
reg1bb. Eb,bol nem kovetke21k, hogy nem volt Chuppa a házban, amely nem ezt a célt szolgálta. A palesztinai zsidók
rendszerint csak egy szabával bírtak, az alvásra a házasfelek
használhattak házasságkötés után is Clmppát. Igy érthető több
mondás a Chuppáról, erre vall az, hogy a házasodást (idézett:
» r8 éves korában a Chuppára«) ezzel a szóval jelczték, amel r
kulsőleg a ház<l:sságkotés Jellegz.e tes és látható pontja volt.
A 108. l. 3· J· 1dézett példázat semmikép sem bizonyitja azt,
hogy a men:r:asszony .hazakisérői, a menyasszonnyal a vőlegény
nélkül ettek-Ittak, 1mdőn a Chuppába kisérték, hiszen a vőle
gény házába kis~.rté,k, <:hol <~; Chuppa volt. Dusclzinsky C. A
J;kum Purkan tortenetet adp elő. Apróságokban némi javitasra szo~l. r8s, 2 L. Kohn h. olv. S. Kohn, munkája »:\IordechaJ ben Hillel« nemcsak a l\Ionatsschriftben, hanem mint önállő
könyv is megjelent. R. Zerachját nevezik ugyan »Baal
Hamaór«·nak, de a munkája természetesen csak »Hamaór
( 185, 8. je~yzethez ) . r86., 3 DuschinsJ...'Y azt mondja, hogy a
M a~hz,or VItry t 1207-ben ,szerkesztette Ras i (r 040- 11 os. ) egyik
tamtvanY:a. Hogy lehetseges az, hogy I 07 évvel Rasi halála
után tamtványa könyvet ir? I87, 5·höz kiegészitendő Epstein
neve mellé ,B~cher, aki ~ gáonok kronológiáját a J. Ene.
szám~ra elkeszltette. D. ket érdekes szöveget ad ki kézira t ból.
- Otnzb;rg ~· érdekes P,árhuzamokat mutat be az agáda és
az egyhazatyak kozt . J\Iozes II. könyvéhez ( I94 216 . _
Kokowzo_fl P. péterván keresztény tudós azt bizonyítja, hogy
BachJa. 1bn Pakuda, a Chóbóth Hal;~bábóth szerzőj~, roso ~
11oo koz! élt ( 13 - ~r ) . , - Krauss S. ( 133 -q6' cikke »Adalékok a gaonok torter;etehez~< e.~yebck közt azt állitja, hogy a
:'"!S:J, szó,.. me:lyel a g~onok rdejeb~n a tud.ósok félévi összejÖ\"etelet ~elolték, SS :J, szob?l e;:ed, nuve1 a tmsna. melyet tanulm;i.
nyoztak, Sen ra Gaon (tsmert levele ) szerint csak •',',;, ·t tartal, maz. Sohasem találjuk a misna ilyen elnevczését és már azért
sem tartJuk azt az etymológiát szcrencsésn·ck.
, Mar:· ~· .~özzé tesz egy ;;trab tudó~tást Busztanairól 7 3
8 I. , mel) ~ezu.atnak kolofonJa magyarul igy sz ól: »Be vannak
fC] ez v~ a nu tan~tónk és mcsterünk ~á tán Gáon iratai arról amit
elbes.zeltck. ne~1 az Akadémiák , bab. iskolák fejei és ta~litó ·a
néha r R. Chus1él
I ra tot t .:· 'b
s 1 ·J
·k , , ' a tudósok f.,J·~
c ....
l'l..airo an a e eunda
ae ra 13.12-1- eveben« , 73 . Ezt a l\' á tá nt .:\I. azonosit ja R ~ ... t-'
!-I:b <:~1Val, krtől a Juchaszinban fennmaradt elbeszélés ~ ·":~ú~l7
1s 'O a- ber~nclezéséről származik. Kotofonunk szcrint
'él
100o·ben ma: 1_1em é~t. A kronológia nem vág össze. l' \~~i.
Sámuel Hanag1d. akr 892 IOSj-ben élt, gyászdalt intéz~-tt
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Chananélhoz, Chusiél fiához, ami n em lehetséges, ha Ch usiél
1000 előtt halt meg, mivel akkor Sámuel még g);erek volt.
Irtak még a nem héber részben: Obermann (D ebóra
énekéről ; Schorr :\L (az összetett szavakról a sémi nyelvekben ) : Sclncarz A. (Levitikus 16, 23-róll; Seeligmann S. (a
négy ország synodusának I 677. év ből k elt levele Amsterdamba );
Simonsen D. ~ :\Iaimuni négy arab nyelvü responsuma ). A
kérdések sem. hosszuak, a feleletek még rövidebbek r - 2 SQr.
A héber rész r 5 dolgozatot ölel feL Mar x A. P. éle trajzát
irja meg héber nyelYen ( r* . l6* ) .
Dabnow S. a kazár kérdés
utolsó e1·edményeit ismertet1 a Schechter és Asaf által felfedezett kéziratok alapján ( r- ;J. 1. Bennünket mint zsidókat, és
magyarokat kettősen érde~el. - ..BL~u L. ( 5---: I 7) azt a szabal y t
állítja fel, hogy a hagyom~ny muve~ek ne\'el a tar~alon~ egyes
pontjainak többes számar. A halachát tartalmazo mu neve
Haláchóth, a toszeftát tartalmazóé tószáftóth sit. Hét n evet
tároval részletes bizonyitással. - Mann J. ( rS - 32 ) a bab.
exifa:rchákról szóló értekezése azt bizonyítja, hogy az exilarchát~s nem szünt meg 1038-ban. Ezután is voltak exilarchál~,
habár nem volt oly hivatalos állásuk, mint azelőtt. Posn~nskl
ugyanezt bizonyitot~a a ~á<;moükról müv~ben; Babylomsch_e
Geonen in nachgeomscher Zelt. I\1. a 13. szazad1&' tud let?-enm.
Dolgozata végén csal~df~t ~onst~~.ál; --::- S"or~stem !f· J. Ismert
kronológus a Thekufakrol es fe]lodesukrol ertekez~ ( 3~ :- ~8 ).
Davidsan J. a Sziciliában letelepedett nyugatlak pt]UtJalt
fedezte fel és irja le. ( 59-77 ) . ---; M,arkon J . .[)- ki:;dja ~alam~m
ben Jerucham karatta kommentarJat Ruth koJ?-yvere ket lemn:
gradi kézirat alapján (78-96) . - Oaster M. Ismeretlen korfm
gyászdalokat tesz közzé német bevezetéssel (97- I 44 ) ·..
Cassuto D. Hósea 2. fejezetét magyarázza ( II 5 - 1~5 ), Jokép
német irodalmat használva fel. Hósea 2, 4 szavatt »O ~e~
feleségem és én nem vagJ:ok f~r~e «, vá}óformulá~m~k tekmtL
Hivatkozik munkámra a zstdó valasrol es válólevelral (némett
I., 25, IL IS ) és cikkemre (Monatsschrift 69, 1925, J40-I4I),
ellenben azt, hogy a kafaita getben ~s benne volt a Hósea verse,
Funk cikkéből (Jahrbuch d. j üd. h ter. Gesellschaft I 6, I 9~4,
I"2-I35 : idézi, holott ugyanezt Funk munkámból vette,. mmt
e~ész cikkének eszméjét és legtöbb anyagát ( 126. l. 5· J. ). C.
utal arra, hogy az ékiratokban is meg~an a formula. -:- MarSzádja életrajzához. Nem nagyon b1ztos. - Aptovdzer V.
marstein A. ( I 36- I 44 ) genizatöredékekből adalékokat ad
(q; I69) hasmoneus és antihasmoneus politikát fedez fel a
haláehában és agadában. Tudós és éleseszü dolgozat, de feltevésnél többre nem lehet értékelni. - Fr eimann A. ( 170- I So)
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kiadja R. Hillél kommentárját R. ]ismáel I3 exegetikai szabálYt
tartalmazó barajtá jára (Merzbacher k ézirat, melyhez a béc',ü
kézirat is fel lett használva). - Thon J. a zsidó szektákról
elmélkedik ( r8r - 2o3 ). Nem a tények beszélnek, hanem a
politikus szerző. - Elbagen J. részleteket közöl egy k éziratos
Rasi kommentárból Ezkielre (zo4- 214.).
Valóságos diszmü, melynek tetemes költségeit az elhum·t
rabbi hitközsége viselte, amely a rqü eimlapján mint kiadó
szerepel.

Budapest.

-Dr. Blau Lajos.

Megjegyzések
· Benedek Irodalmi Lexikonához.
Az e helyütt megbeszélendő mü hézagpót16 irodalmunkban.
Kis helyen nagy tömeg irodalmi kérdésre kapunk feleletet
~ helyes feleletet - az Irodalmi Lexikonban. Kevés oiv
1Í1agyar nyelvü könyv van, mely i2oo két hasábos sürün szede;t
<Oldalon ennyi irodalmi tudományt tartalmazna. Ha a bő tartalmat nem csupán alfabetikus sorrendbe - mint ahogy könyvünk teszi - akarnók sorozni, ugy azt mondhatjuk, hogy a
eimszavak hármas csoportba oszthatók. Vannak személyi cikkek,
melyekben az irók életrajzi adatai, főbb munkáik cimei és
müködésüknek értékelése található. N agy irókról szóló cikkek
közül egyesek essai - értéküek. A cikkek második csoportját
az ugynevezett általános cikkek teszik, hol müfajokról általában,
irodalmi fogalmakról, elvont dolgokról van szó. Ezeknek kidolgozása is sik_e rült, csak zsidó vonatkozásaikban hiányosak.
(alább részletesen). Az egyes 'i rodalmakróJ való összefoglaló
,c ikkek közül a nagyobbak szinte önmagukban kézikönyvnek
tekinthetők. A tartalom gazdagságát hozzávetö~eges pontossággal megközeliti és szemlélteti, ha ezen összefoglaló eimszavak
sorát ideiktat juk. Ime a névsor: Aethiopéai, amerikai-angol,
angol, arab, aram és szir, ausztráliai, babilőni és asszir, basszk,
bolgár, buddhisztikus, cseh, dán, egyiptomi, erdélyi magyar,
eszperantó, eszt, finn. flamand, francia, georgiai, gót, görög,
hettita, hírlap, holland. ifjuságí, ind, indián.· japán, katagán,
kelta, khinai, kopt, kymro. latin, latinnyelvü, látomás. lengyel,
lett, litván, magyar, mandeus, néger, német, norvég. oceán~
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indonéziai olasz, orosz, 'örmény, őskeresztény, pehlevi, perzsa,
ponyva, portugál, prove11Cal, román, skót, spanyol, svéd,
szanszkrit, szép, szerb-horv<it, szlovén, szloven szkói magyar,
szorle, tót, török, ukrán, véclikus világ és zsidó irodalom.
A legtöbb tévedés ilyen munkában ált alában in hebraicis
akad. Könyvünk zsidó eimszav u cikkei jók, hiszen azok szakember - Weisz J\Iiksa dr. - tollából valók, a legkiáltóbbak
a hiányok az általános cikkek zsidó vonatkozásaináL Álljanak itt mutatóul azok, melyeket a mü tüzetes áttekintésénél
kijelöltem - alfabetikus sorrendben . Ime megjegyzéseim. Az
abecedaria címszónál, hol arról van szó, h ogy a verssarok alfabetik-us sorrendben következnek egymás után, a l;ibliai egyáltalában nincsen említve. Pedig ott az ismert példák egész sora
található: I 4 5. zsoltár, I I 9. zsoltár, I I r. zsoltár és »Jeremiás
siralnl.ai« egyes fejezetei. Különben erről ma~yar nyelvü keresztény iró könyve is r·észletesen sz6l: Radó Polikárp, a kereszténység szent könyvei I. 167. oldal. - Az acta martyrum eimszónál meg kell emliteni a zsidó memorkönyveket is . Amint az
egyház a martírokat könyvbe iktatta, ugy a zsidó községek
is. E jegyzékek a memorkönyvek. - Alexandria címszónál
nincsen említve az irodalmi termé]Qek között a biblÍJa görög
fordítása, szeptuaginta. Pedig ez Philo és Isephus mellett a
legjelentékenyebb. - Alliteráció a bibliai költészetnek is egyik
külső formája.
(L Radó i. m . . r6;. oldal ).
.J..lnév
címszónál meg kell emlékezni a középkori Psen'd oarisi.totelikus irodalomról. Mindent neki tulajdonítottak, igy volt
tekintélye a munkáknak. - Alvilágjárás volt a zsidó költészetben is. Többen is megjáráták a paradicsomot. Erről részletesen
Bacher Agada. - Anagorismus, az egymásra ismerés motivurna a költészetben. A zsidó iroda1omban is ismere'tes. L.
Eaeher Agada. - Az Apokrif címszóban különbséget kell
tenni apokrif és prendepigráf között. Ez ott nincs feltüntetve. Ariel. Nincs említve, hogy e kifejezés Jesajásból való 29. fej.
I. vers. Babiloni teremtés mitosz címszónál nincsen említve,
hogy ezt Venetianer magyarra fordította. (L. Magyar Zsidó
Szemle). - Bánó c zi József életének ismertetésénél az Izraelita
Magyar Irodalmi Társulat bibliafordítása mellőzve van. :_
Bél és a sárkány moti:vum ismertetésénél nincsen említve, hogy
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a tárgy az apokrif irodalomban is feldolgozásra talált.
Az
Emlékirat egyik leg régibb fajtája a bibliai Nechemia könyv.
Nincsen emlitve. - Az Enciklopediák között niint jelentős
irodalmi segédeszközöket meg kell emliteni: a I 2 kötetes angol
nyelvü Jewish Encyclopedia és a 24 kötetes Realencydopaedie
für' protestantische Theologie und Kirche müveke t is. Epitalamium, menyegzői dal a 45· zsoltár s talán az f:nekekéneke is. Nincsenek említve . - EschatoLogia ismertetésénél
kerüli a messisás szót, pedig zsidó vonatkozásban az is az
eschatologia, az eljövendő dolgok körébe tartozik. - Eufemizmusra, hogy a jó szót használják a rossz értelmü helyet, számos példa a bibliáb;111. ~ Az·evange/iumok irodalmának ismertetésénél nincsen említve a legkülönb munka: Klausner, Jésu
Hanacri, Je ruzsálem 1927. - Az exegezis történetének áttekintésénél nem lehet figyelmen kivül hagyni a zsidó bibliamagyarázatot. - Ezekielnél csak a tragédiaköltő van említve,
a próféta nem, pedig ő is s általában valamennyi írópróféta
beletartozik az irodalmi lexikonba. - A farsangi játék ismertetésénél lehet megjegyzésszerüen utalni a Purimspieire is . A feddő költészet áttekintésénél nem mellőzendő el a biblia.
A jezsajási és jeremiási, s általában a prófétai beszédek egész
sora. - Az idill szónál meg kell emlékezni a bibliai R ú th könyvről is. Azt hiszem: Goethe ezt tartotta a legkülönb idillnek. Inspirált irások fogalmát a zsidó is vallja. A felfogás azonban
e helyütt nincsen megemlítve. - Az l r éne motivum ismertetésénél meg kell emliteni az Eszter históriát is. Talán a Judit
gondolat is ide tartozik. A hazát szerelemmel megmentő leány.
- Kalila vadimna - azt hiszem - eredetileg nem arab mint könyvünk mondja - hanem szir forditás. - A kaszida
versformájánál megemlithető, hogy a héber piut is ezt hasz nálja gyakran. Az első sorban a félsarok is összecsengenek,
aztán csak a sorvégek. - Karköltészet tárgyalásánál feltét lenül megemlítendő a bibliai zsoltárirodalom is, hol szintén a
karköltészet egyik fa j tá jával állunk szemben. Pl. 58. zsoltár.
L. Radó i. m. 162. oldal. - A klasszicizmus könyvünkbeli meghatár~zásával szemben, mely nem egészen világos, idézem legutóbbi dolgozatom néhány sorát: (A zsidó irodalom főirányai
19. <o ldal). Gondolatvezetés, mely ugyszólván minden müben

152

Dr. Friedman Dénes
rodalmi Szemle

pozitiv vagy negativ formában megnyilvánul, jellemző gondolkodás: ez a korszellem. Ez ugyszálván minden muben tob bé
kevé ·bbé megnyilvánul s ahol ez a korszellem legélesebben
tükröződik Yissza: az a klasszikus mü. Nem abban áll valamely
irodalmi alkotás klasszicitása, hogy maradandó é rték-e vagy
scm, hanem abban, hogy korának uralkodó szellemét mily
mértékben fejezi. ki. Ott e tétel igazságát példákkal bizonyitottam. - A Kohut Sándor éle trajzában tévedés csuszott be. Az
Aruch completum nem 7, hanem 8 kötetből áll. - A könyvtár
eimben, h ol a hazai gyüjtemé nyekről van szó, meg kell emliteni
a Ferenc J ózsef Országos Rabbiképző Intézet könyvtárát, mely
a legteljesebb hazai zsidó biblióteka. A Krisztus a költészetben
nagyobb cimszónál egy szó emlités sem történik a héber nyelvü
J ézushistoriáról, pedig ezek is igaz, hogy negativ értelemben
- de Jézus költemények. - Láncos könyvek magyarázata tudtommal e kétféle lehet. Vagy azért láncolták le a középkorban
a mise könyveket, hogy a kánoni dallamot és szöveget énekeljék s igy nem lehetett a könyveket kicserélni. Vagy pedig egyszerüen azért, mert igen nagyon vigyázni kellett az értékes
müvekre, hogy el ne lopják azokat. - A látomásirodalom
ismeretében nem lehet teljességgel elmellőzni a bibliai vizióknak nagy és jelentős számát. - A laudació funebris egy·e temes
irodalmi ismertetésnél meg kell emliteni azt is, hogy a talmudokban is maradtak reánk gyászbeszédtöredékek, különösen
~1oed Katan traktátu:sban. A Magyar Zsidó Szemle adatai
helyesbitendők. I 92 I. óta B lau Lajos és Hevesi Simon, I 926.
óta rajtuk kivül Friedman Dénes is szerkeszti. - A m.akama
ismertetésénél helyet kell juttatni a 'zsidó Charizinek is . - A
rnisztifikáció példáinál meg lehet emli.teni a Karaita Firkowitsch
esetét is, ki szintén, mint a csehek, bizonyitani akarta a karaizmus régi rnivoltát. - A hazai müforditások történetének elmondásánál nem kapnak helyet a héber müforditók, Patai,
Kecskeméti, Vajda, Makai, Kiss stb., stb. - Altalában a könyvhiányai ilyen természetüek, tehát a héber vonatkozásokat nél~ülözök. A bevezetésben hangsulyozottak befejezésül is megtsmételhetök. Rengeteg anyag található az Irodalmi Lexikonban - tulzás nélkül nevezhető hézagpótlónak (Irodalmi Lexikon többek közremüködésével szerkesztette Benedek Marcel.
Gyözö _Andor kiadása Budapest, 1927. 1224 oldal.).
UJpest.
Dr. Friedman Dénes.

Irodalmi Szemle.
A királyi magyar egyetemi nyomda története 15771927, írta Iványi Béla és Gárdonyi Albert. A tárgyi emlékek
kiegészitésével szerkesztette Czakó Elemér. Alapitásának 350-ik
évfordulój á ra kiadta a m. kir. egyet. nyomda, Budapest, [ 1928].
202 lap. 4o.
Hogy ezt a szép, finom ízléssel kiállitott művet e helyen
említjük, azért történik, rnivel az egyetemi nyomda I 818 óta
héber könyveket is nyomott. Az erről szóló részt itt szóról-szóra
közölj ük. Igy hangzik ( I 40- I 41. lap ):
»Amikor az uralkodó Novakovics szabadalmát az egyetemi
nyomdára ruházta át, ennek érvényességét az összes kele ti
nyelvü nyomtatványok elöállítására és kiadására kiterj esz tette.
Amikor Rosenthal Naftali I 8o7-ben Pesten zsidó nyomdát akar
nyitni, az egyetemi nyomda tiltakozik ez ellen. Három év\cel
később Trattner Mátyás kér engedélyt zsidó nyomtatványok
elöállítására. A helytartótanács ennek megadását attól teszi
függővé, kiván-e az egyetemi nyomda szabadalmával élni,
amire utóbbi héb.er-betüs nyomtatványok elöállítására is berendezkedik, ami I 2.ooo frt ára beruházással járt.229 A zsidó
be tük metszésével Falkát bizzák meg; ö azonban 6 év alatt
mindössze kétféle tipusu betügarniturát tud elkészíteni. A
hiányzó betütipusokat külföldről kellett megrendelni 1000
frt-ért s a helytartótanács meghagyására a betüöntőműhelv
nek 6 hónap alatt el kell készülnie a megfelelő számu betÚk
ön~ésével. Evégből Falka mellé 4 frt napidijjal Lenner Ferenc
.ad]unktust s 2 frttal még egy másik segédet rendelnek és
három betüöntö munkást, akik csakis hébe-r betük clőállitás{t·
val foglalkoznak. Tauchnitz Károly lipcsei betüöntőtöl 3 gami~ra z sidóbetüs . matricát vásároltak, a bécsi ::\Iansfeld Józseftol 2 mázsa. zstdó betüt.230 181 8-ban kezdte el az egyetemi
n~romda a zs1d6 könyvek kiadását. Irodalmi tanácsadója ' utóbblaknál az óbudai tudós rabbi volt, a könvvek főbizománvosa
m~g a _pest~ Rosenthal Naftali . .:\Iinthogy . azonban nyom<Íánk
zstdó kiadvanyakra kizárólagos szabadalrnat szcrezni nem tu·
elott, ugyancsak megérezte a bécsi Schmidt Antal ver~nrét s
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a zsidó kiadványok beszüntetését h atározta el. Ezzel elsősorban
Rosenthal ~aft ali károsadott volna, aki a nyom.dához intézett
emlékiratában r8zr március 31-én kifejti, hogy Schmidt csak
a naptárkiadá terén veszedelmes, egyebekben pedig ne.m tud
az egyetemi nyomdával versenyezni s utóbbi zsidó könyvei
ugyane ak kapósak. Az r8r9-ben 3000 példányban nők számára megjelent imakönyvet p.ld. már r8zo-ban ujból kiadták
s az uj kiadás is teljesen elfogyott. A husvéti imádságok
r 8zo-ban nyomtatott 4000 pld.-a szintén elfogyott és stereotipizált kiadása is igen kelendő, miként az r8I9-ben 4000 pld-ban
kiadott uti imáké is. 1\finthogy nyom.d ánk a h ébe r betüs fölszerelésre mintegy so.ooo ' frtot költöft, beruházásait nem hagyhatta kárba veszni s r 82 I május 4-én ismé t kizárólagos szabadalomért folyamodott. Minthogy azonban a helytartótanács sem
tartotta veszedelmesnek a bécsi Schm~dt versenyé t, az uralkodó a szabadaimat most sem adta, mert mint a helytartótanács leirata mondja, nem akarja a szabad versenyt szabadalmakkal korlátozni, tehát igyekezzék a n yomda, hogy kiadványaival bárkivel versenyezhessen. A türelmetlenkedő Rosenthálnak erre nyomdink azzal felelt, hogy ha a héber könyvek
előállitását olyan jó üzletnek tartja, adja ki ezeket a saját számlájára.23t Bár Rosenthál a tanácsot nem fogadta meg, nyomdánk mégsem szüntette meg a hébe'r könyvek kiadását és I 823tól I 87 s-ig IOO ilyen nagyobbára vallásos tárgyu nyomtatványa ismeretes, ezek sorában r86z-től I874-ig egy sorozat
kalendárium s több héber betükkel szedett német nyelvi.i
könyv.«23 2
jegyzetek:
'"' Nyomdai irattár. 1810. 690. sz.
••• U. o. 1811. 342. és 1818. 126. sz.
"
U. o. 1821. 30~., 309. és 406. sz.
"' L. Baloghy: Cimjegyzékek.
2

A magyarországi héber nyomtatványok bibliográfiai összeállitására a Rabbiképzön pályakérdést ti.iztem ki, melyet Spiegei
Armin hallgató és mellettem könyvtárőr, meg is oldott, de
pályq_müve mindeddig nem látott napvilágot. Wachstein Bernát,
a bécsi hitközség könyvtárának igazgatója, ép most keresi a
budai héber kiadványok címeit. Talán Baloghy Cimjegyzékek
c. munkájában m~gtalálhatók.
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Magyarországon az első k önyvet r 573-ban nyom ták, a
Chronica H ungarorum -ot, melynek utolsó lapján, a r r. la pon
facsimiiében közölve van . Mátyás ·udvarán olasz humanisták
éltek, akik a könyvnyomást is átplántálták Budára, illetve az
ő hatásuk alatt l étesitett Karai László alkancellár Budán nyomdát. Mint a német nyomdáswk, úgy a magyar nyomdászok is
Olaszországba vándoroltak, mert a könyvpiac a középkorban
is ott volt. Azelőtt a k éziratos, azután a nyomtatott könyv készült Itáliában. A legtöbb, héber k ézirat olasz eredeti.i. Az
egyetemi nyomda I sn-ben alapittatott meg Nagyszombaton.
Könyvünk gazdagon van illusztrálva, kár, hogy nincs meg az
illusztrációk listája. A népszerüen irt könyv époly érdekes, mint
tanulságos.

*

Krauss S., Joachim Edler von Popper. Ein Zeit- und
Lebensbild aus der Geschichte der J uden in Böhmen mi~ I 2
Abbildungen auf ro Tafeln, Wien, 1'926. IV, I 52. lap.
Ez a könyv elsősorban családi történet, de sz.erző szerint
a tudományt is hivatva van szolgálni. Az életrajz hő'se primator
volt a I 8. században Prágaban, nemesi rangra emeltetett, közérdekü tevékenységet fejtett ki és nagy alapitványokat tett
végrendeletében. Szerző egyik őse. A fiiggelékben I9 okmány
van kinyomva. A könyvbeh magyar vonatkozások is vannak
és egyébkép érdekelheti a magyar közönséget. Sz.erző maga
adta ki müvét és megrendelhető nála, Wien, II., Ferdinandstrasse 23. Legmelegebben ajánljuk ölvasóink figyelmébe.

*

Apfelbatim Abe, Mózes Zacuto élete és munkája. Lemberg, 1926. 52 lap. (Héber nyelven ). Függelékben: Blau Lajos
észrevételei a mühöz.
Zacuto Mózes (r625-I697), velencei és azután mantuai
rabb}, hires kabbalista volt. Amellett nagy talmudista és szónok. Irásai csak részben vannak kiadva, érdekes leveleiből is
csak szemelvények. Apfelbaum, az elhagyott lengyel városkában, csekély irodalmi eszközökkel bir, szépen folyó, vonzó életrajzot. irt, amely már a harmadik biográfia, melyet anyagi áldozattal közrebocsát.

*
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Fleischer L., Abraham Ibn -Ezras Commentaty to Exodus
etc. \ ·icnna, 1926. XXXIX.
352 Fleische r, ki jelenleg a legnagyobb Ibn-Ez ra kuta tó, mint
folyóiratainkban, a Szem lében és a Hazofehb.an k özzétett becses dolgozatai mutatják, a citn.ben nevezett munká ba n ujból
kiad ja I. E. rövid kommentét rj át l\Iózes II. könyvéh ez és a zt
kö zé rth e tő nyelvre á tírja. Szerenesés gondolat, jobban é rthe tő
a szöveg, minth a, mint az szok ás, Ibn E zra egyes kitételeit
kommentálná . Az olvasó mindj á rt tudja, hogy I. E. mit mond.
P a rafrázisá t becses bevezetés el lá tta el, m elyben a felhasznált
k éziratokról és minden más k é rd és ről számot ad. A szövegkritika külön dicsé retet érdemel. Jeles munkatársunknak kívánjuk, hogy munká já t folytassa és kiadhassa.

nak bajai, melyeket csak céltudatos, kitartó munká val leh et
orvosolni. Kifelé bá torság, befelé kultura. A jogért h a r colni
kell, melynek a p ro tes tánsok eli cs ő példáit adták é pen hazai
földön. Mi már régen protestáltunk
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s:

*
Zsidó Évkönyv az 5689. bibliai évre, szerkeszti Kecskeméti Vilmos, II. évf. Budapest, 1928/ 29. 240 lap.
A eimben nevezett Évkönyv 78 közleményével már a második évben is jelentékeny haladást mutat. A szerkeszt6 nagy
sikere, hogy az összes pártok és irányok vezetőit és képviselőit
egy kalap alá tudta ho·zni, ami egyik biztató jele annak, · hogy
a magyar zsidóság annyi balsors után meg fogja találni az
utat és módot, hogy szorongatott helyzetében egységes erővel
védje meg az igazait. Az Évkonyv egyszersmind kis tükre a
hazai zsidóság szellemi erejének, hitbuzgóságanak és magyarságának A gazdag anyagat a szerkesztő áttekinthetően hét
csoportra osztotta, melyek a következők: I. Esztendő fordulóján. II. U j feladatok előtt. III. A zsidó élet nagy . kérdései.
IV. Keresztény irók zsidó közéleti férfiakról. V, Történelmi
miniatürök. VI. Tudomány, Kultura. VII. Emlékezés, Novella,
Vers. Ez Irodalmi Szemle keretében nem sorolhatjuk fel a közleményeket, még kevésbbé méltathatjuk, általában mondhatjuk,
hogy jelesen szalgálják a zsidó ügyet, hogy régi szóval éljüttk,
hasznos mulattató. Aktuális jelentő~gű az egész hazai hitfelekezet szempontjából azok a programmok, melyeket báró
Kohner Adolf, dr. Hevesi Simon, dr. Eulenberg Salamon,
Kaszab. Aladár s mások, mint a magyar zsidóság vezérei adnak. Hitközösségünknek nemcsak kifelé, hanem befelé is van-
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*
Dávid Antal, Bábel és Assur. I. Történet. E gy té rképpel.
Budapest, 1926. r8o l., 8° (Szent I stván Társulat kiadása ) .
Az ásatások egyre több és több emléket tárnak fel az
ókori kelet világából és igy szükségesnek mutatkozott mag yar
nyelven is k épet festeni e rég letünt vilá gról, amely hatásaiban
sok tekintetben mai napig eleven. 20 év előtt l\Iahler Ede
bocsátott közre ilyen nmnkát ( 1906), mióta az anyag örveudetesen megszaporoclott. Ezt dolgozza fel a közönség szélesebb
rétegei szá má ra Dávid. A történetet 3 fejez etben levezeti a
legrégibb időktől Bab,ilónia végleges bukásáig, 539-ig, idő·
számításunk előtt. Az I. fejezet ismerteti a föld et és népét, a
2. fej. a történeti forrásokat, a 3· fej. a tulajdonképi történeter
mondja el. Csupa háboru. A bibliában is előforduló neveket
legalább zárójelben oda kellett volna tenni az asszir név mellé,
mint D. maga is tette, pl. Kyrosnál és Bélsácárnál ( r 52- 3.
lap ), de nem. tette, pl. Salmanasszámái és Szanhéribnél ( r 27.
és 131. L). A 47· és 48. laporr cmliti D., hogy a források
synchronistikusan adják elő a babilóni és asszir királyok történetét. A királyok könyvének szerzője ezt a mintát követhette
Izráel és Juda királyai történetének előadásában. -~ utalások
az egyik-másik király vitéz tetteire, melyek meg vannak irva
Izráel és Juda királyainak könyvében (vagy hasonló ), azt sejtetik, hogy Izráelben és Judában olyan könyvek voltak, mint
az assziroknáL D. egy fejezetben összeállítja Bábel és Assur
királyainak listáját és egy másikban bibliográfiátad »Irodalmi
tájékoztató« eimmel. Világosan ir, könyve olvasható és bevezető tankönyvnek is használható. D. szerint ( rz8. l. ) Szalmanasszar a tiz törzset »méd hegyekbe vitte.« A Királyok könn·ébe_n »városok« áll: Talán conjectura • i v helyett • , n En~ryit
mmt nem szakemöer is monclhatok.

*
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Mandl B. (Bu$pest), Med. Dr. Markus Moses. Sohn des
Pressburger Oberra bbiners R . l\Iosche Charif, praktischer Arzt
in D euts chland von 1766 bis 178 6, Wien, 1928, 19 lap.
Ezt a biográ fiá t l\1. elős zör az IMIT r 9 r 3· Évkönyvében
te tte közzé, most eg y osz trák lapban kibővitve németül is megjelentette. Sok helyről hordta össze az adatokat és érdekes életrajzot alakitott belőlük. l\1. Moses protektora Tychsen ismert
orientalista volt, ahtől egy héber levél is közölve van arn,elv
rabbinikus ismeretei mellett tanuskocllik. Tychsen, kit 'maga~1
is idéztem egy dolgozatomban, a maszórá val is foglalkozott.

*
ln Memoriam Rev. Dr. and Mrs Philip Klein (New1 ork, 1927. Kiadja l\Iorris Engelman ).
Dr. Klein Fülöp (szül. Baracskán 1849., mh. New-York
I926. III. zr. ) tanult a pozsonyi és kismartani (Hildesheimer)
jesiván, azután gi11111áziumot végzett Bécsben és növendéke lett
a berlini Hildesheirn,er rab.biszemin~riumának ( rabbioklevél
1871 ' . Rabbi volt Libauban r 88o- I 89o. é.s ebben az évben kivándorolt és a new-yorki első magyar zsidó »Ühab
Zedek« községnek rabbija lett. Az amerikai orth. községeknek,
az »Agudah« és egyéb testületeknek feje volt. A háboru után
a magyar jesivák támogatása az ő műve volt. Alapul a régi
. :\Iagyarországot vették. Az emlékkönyv kiadója is magyar bevándorolt. A méltatások jórésze magyaroktól ered, közöttük
\'an Balthazár debreceni püspök, kinek mé!tatása magyar nyelven adatott ki. Frankel Adolf, Reich Koppel és mások héberül
ü·ta.k, Blau Lajos angolul, több~n németül. U gy látom, hogy
.az amerikaiak között a többség világi ember. A szépen kiállított, képekkel illusztrált füzet nincs lapszámozva (vagy 6o lap).
A rabbiné, S. R. Hirsch unokája, Mendel Hirsch leánya szintén kiváló asszony volt. Engelmann M. kiadványával kegyeletes ernléket állitott a nagyérdl~mű Klein F. házaspárnak, kik
két napi időközben haltak meg. Ilyen nyilatkozatoknál kritika
nincs helyén, de nem hallgathatom el, hogy orthodox vezérrabbi és elnök (Ullmann ) szájában különösen hangzik a »Seelsorger<' szó, ízléstelen a SS:-t:l lt',pr,:C, ,:ll motto (A. M. Stein
rabbi és lehangoló benyomást tesz, ha a német »Agudah« elnöke Rosenheim R. Sámuel r, 23 közismert versét hibásan
idézi. Klein berlini rabbi méltatásában két oldal nem következik a kellő sorban.

*
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Eisenstein J. D. Ozar 1\.fassaoth, New -fork, 1926, 352
kéthasábos lap, nag y quart. (Hébe r nyelven, megfelelő héber
eimme L)
Eisenstein J. D. a héber könyvek nagy kiadója és terjesz megalkotta a héber Encyclopédiát ro kötetben
c zar Yisrael ), amely I 913-ban 1ett kész. Azóta
talmu más 10 kötetett bocsátott közre, valamennyit szép hallltásban és aránylag feltünő olcsó árban, ami annak a jele, hogy
nagy számban keltek el. Utolsó értesitése szerint az össz~_s
10 kötetet 30 dollárért adja, so dollár helyett. Az Encyclopediáról és más kötetekről e 'helyen annak idején szóltunk,_ az
u ·abb kiadvány egyik kötetét, az ócar Dinime t, külön Clkkméltatjuk, ugyanezért itt csak röviden fogjuk bemutatni
az emlitett köteteL és utána még egy másikat.
tő'e . Először

ci

k~lönböző. :a~

b~n

A jelen mű legfőbb érdeme, hogy a héber ut leírásokat, összes en 24-et, egy köt,e tbe összegyűjtve adja. Az első Tudela i Benjámin ( I 167- r 173 ) hires munkája, amely több európai nyelvre
van leforditva és ame'lyet historikusok és geográfusok, mint
nagybecsű forrást használnak, az utolsó pedig Monlof!ore
Judit naplója I 839-ből. A bevezetésben szó \·an előbbi utazókról, Nagy Károly zsidó követéről, aki mint tolmács kisérte a
követséget Harun Alrasidhoz, Eldad Hodániról, Chaszdaj ibn
Saprútról, Jehuda Haléviről és Ábrahám ibn Ezráról. Az Eldad
művét, amely Epstein és i\lü'ller uj kiadásai dacára ritka, jó
lett volna felvenni. Röviden a keresztény utazók is fel vannak
sorolva. Téves az az állítás, mellyel a bevezetés kezdődik, mely
szerint a zsidók csak a templom lerombolása után szóródtak
szét. Közismert tény, hogy a zsidó nép többsége már legalább
300 évvel azelőtt más országokban lakott. Volt egy arab-zsidó
utazó is a I o. században, kit E. nem említ. A legjobb kiadások
lettek alapul véve. teljesen lenyomatva, csak Sámuel Romanelli
utleirásából lettek egyes részletek kihagyva, jelesen azok. melyekben a marokkói zsidókat kritizálta. Kár ~·olt, mert a mű
igy csonka és a régebbi kiadások nem pótoltatták A müvck
használhatóságát emeJik a jegyzetek, melyekben az orsúgok
és városok nevei latin betükkel vannak körülirva és a héber
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térképek. Továbbá a mü végén adott alfabetikus Index. Külön
lista sorolja f~l a sirokat a helységek alfabétiku s so rrendj ében (3::?.9-349 ) . Felette hasznos mü.

*

Eisenstein J. D., Ozar \Vikkúchim, Netv-Yo rk, 1928. 3s4

kéthasábos lap, nagy quart.
Ez a mü két részből á.ll : I. Diszputációk (24 darab) .
II. Polémiák a kereszténység C:llen ( II ). I. kezdődik Josephus
Apio elleni iratával és végződ ik Mendelssohn Lavaterrel valé,
vitájáYal. A bevezetésben röviden összesítve vannak a talmud ban előforduló védekezések az eretnekek és keresztén yek ellen,
melyeket dr. Farkas is összeállitott a Hazofehben. Érdekes az,
hogy a talmud) tudásom szerint1 nem támadja a kereszténységet, csak visszaveri a támadásokat. Amig a zsidó hitet nem
bántották, a talmud tekinté1yei hallgattak. A bibliában erősebb
a polémia a bá lványok és imádóik ellen, mint a talmudba;n.
Jóchanan, a nagy palesztinai amóra, annyira ment, hogy a·
Szentföldön kivü,l élő népekről azt mondta, hogy nem bálványirnádók, csak őseik szokásait követile Fölösleges megjegyezni, hogy E. a maga nevében nyilatkolaitokat nem tesz, a
második részben is csak referál. Egyébiránt érdekes tény az,
boO'y
az ókorban az egyházatyák némelyike és mások is, még
0
kiv áncsiak voltak arra, hogy mit mondanak a zsidók, később
már csak arra, hogy mit felelnek, hogyan -igazolják hitüket,
illetve hitetlenségüket. Ezt a müvet is alfabetikus tartalommutató zárja 'te.

Dr. Blau Lajos.

Budapest.

Neuwald

Illés Utódai könyvnyomda,
Felelős

Budapest, VIII.,

kiadó: Dr. Blau Lajos.
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48.

TÁRSADALOM.
Baracs Kár~ly
adv. tan.
1868-1929.

Alig pár órával előbb beszéltem véle utoljára, mintsem
hogy leverte őt lábairól a hirtelen támadó, végzetes kór.
A magyar zsidóság korán kidőlt vezetőjének siremléket
áJlitó b~zottság utolsó ülésén voltunk együtt, - ez volt a magyar zs1dóság érdekében végzett utolsó munkássága. ~Vlintha
még e közért való kötelességét reljesiteni akarta volna a hüséges barát.
Mert a közért, a zsidó egyetemes érdekekért dolgozott,
mert a magasabb rendü kötelességek lárnglelkü teljesitője volt,
mert hüséges, odaadó sziv dobogott Baracs Károly keblében.
A polgári élet munkájában vezető pozícióba jut; képzettsége, széleskörü, európai müveltsége, bölcsesége előtt örömmel
megnyitották a fölfelé haladás ajtait. E fölfelé ívelés fokain
_m0dig többet nyujtott, egyéniségéből többet sugároztatott,
mmt a véle egyenlő soruak.
A társadalmi életbe nagy nevek örökségeivel indul. Am ő
soha nem kér a kölcsönvett fénysugárból méo-ha az apai, narr\'apai, családi dominium is. Amint gyásztlszte~ségén mondotfák
róla kedvenc költője szavaival: »Mit őseidtől örökölsz, te magad
szerezel meg ujra, hogy birtokod legyen.« Nem .er&nek tekinté
a szent örökséget, mely őt könnyebben viszi fölfelé hanem
kötelességtöbbletnek, mellyel terhelten keU haladnia. '
A hitéletben akkor vállalt szerepet, midőn a közviszonyok
kétségbeejtő zavarában többé nem volt nélkülözhető az ő
abszolut emberi értéke. Sziklára volt szükség, melyet hiába
csapkod a tarajos hullámverés, mely kiemelkedik messze, magasan, mely fényszórót hord a sötétben világitva. Nem kereste
a felekezen életben szereplést, de nem is buzádott vissza attól,
ha ugy látta, hogy szükség van n!á. Kétszer egymásután váll
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lasz~á !Tieg őt a bu~ai h itközség elnöké nek. s á ltala Buda lett
egy:de1g
n ehéz Időkben .. a n~agya r ~sidóh~télet tengelye.
i\~1:.?r ~armad.~zor a ka,rta Oli magat ..meg tlsztelm a nagymultu
hitk.:ozseg, - o n em Yálla lta a z e.Lnokség et. »l\Ia n em lehetek
e~ész, életemmel a hit~le té_. h,a nyugalomba vonulok polgári
hi' ata somt61, ha nem 1s luvn anak. majd én akarok dolrrozni
felekezetemért.<<
o
A felekezeti él etbe előkelő séget vitt be.
A kicsinyes, a hatá rokon tul nem néző kehilla lérrkörbe azokon felülemelkedve, a nagyvonaluság, a széles látókÖr a kÚinomult izlés, az egyete mes érdekek világát vitte be. KÖrnyeze-tét,
munkatársait felvitte a maga benső életének marrassárraiba.
Lénye körül hordotta, magából sugározta ezt a légkört. o ezt a,_
meglátást, ezt a nemes hangulatot. melyet l ektürjei szereztek néki.
:\Iindenütt, ahol járt átszellemité a gondolkodást. .Mellette
nem lehetett anyagias torzsalkodás, apró intrika, hangos vásári
zaj. Habitusának fenséges nyugalma, bölcs higgadtsága mely azonban soha nem volt megalkuvó - nehány megfontolt,
világos mondata - egysz·erre fényt deritett,e k a tárgyalások
menetére.
'
A ·hitközségi élet zárkózottságát a közösségi élet élénkségé,·el váltotta fel. ö honositá n1.eg a hitközségek vezetőinek, papjainak időnkinti barátságos összejövetelét. Mindenkor elragadtatással gondolok vissza ez órákra, akármidön nagyuri házánál,
a szellemi arisztokráciától ragyogó családja körében, ezer értékes Könyy társaságában, budai szép otthonában fogadott, akár
midön megtisztelte szerény otthonainkat megjeLenésével.
A Könyvet nagy betüvel irtam. A könyv volt az ö szerelmese. Talán egyetlen emb~r nem volt p,e sten r,e ális p~lyán
müködö ki annyi időt töltött volna könyvek rnellett, kl oly
meghatÓ szeretettel köz,eledett vo~na egy-e!?y könyvritk<3:ságho~,
mint Baracs Károly. Egyik napllapunk tobbhasabos c1kket u
róla elhunytakor, az »Olvasó« eimmel .s öt, ~~i?t a k?nyve~
olvasók eszményi mintaképét magasztalJa a kozr~mert Ir?, .k l
egyszersmind remekmüvek, klasszikusok boltos~ 1s: ,sen~I pe~
mesebb izléssel, nagyobb irodalmi ismerettel, antlqmtasok uant1
hüségesebb sze re tettel nem közeledett a könyvekhez!
.
És ebből áradt a könyv emberei iránti nagy, tis~t;Je~e 1;.
~Iegható, sőt zavarbahozó volt sokszor a. tollforgat~k uan~.l ~~o
zékenysége, figyelmessé ge. E sorban ~ul~m kell bemeln~nk / ~
rabbik irányában való kedvességét, a hitkozség?en a rabb1 álla~
tekintélyét emelő intézkedéseit, tevékenyke?éset.
.
,
A zsidó könyv, a zsidó kultura irá:ntl nagy tls~teletebe,n
vállalt helyt az . Országos Rabbiképző intézet vezérlőbtzottsága-

Baracs Károly

163

ban. Amint általában a hitközségekre tagolt magyar zsidó~ágot
nevelni akarta a magyar zsidóság országos intézményei iránti
feladat okra.
A zsidó kultura irá nti kötelesség mélyen élt lelkében. A.
Pro Palesztina mozgalom élő megtestesitöje volt. Az öshaza
felébredt zsidó irodalma. kulturája fénysugarat ragyQgtattak
lelkébe.
És mi:ndene k fölött igazságszeretet lakozott egyénisé géb en .
Nem passziv iustitia, kinek keblében csak a tökéletes igazság
honolt, hanem az aktiv ténykedő Igazság. amely kilép és elszántan harcol és mindenütt elfogadtatja az abszolut igazságot.
És ez az igazság eszményein párosult egyéniségében a ,·égtelen
szeretettel és bájjal, mellyel lenyügözte mindazt. akive l a sors
6sszehozta .. .
l gazságszeretete, minden vélemény és felfogás megbecsülése vezette öt a korszerü ujitásban, hogy a budai hitközségben.
mint elnök, a lajstromos szavazási rendszert honositotta meg.
Másutt - jól szervezett választásnál - a kisebbséget, az ellenzéket teljesen elnémithatta, kibuktathatta a többségi párt. De
Baracs öröm)11el hallgatta minclenkor az ellenvélemény!. az
eszmék tisztázásában gyönyörüséget talált, a meggyőzésnek
volt hive, nem az elnémitásnak.
Hasonlóképen elsőnek nyitott kaput a nők előtt, a budai
hitközség elöljárósága megadYán a nőknek az aktiv és passziv
választójogot, különösen tanügyi, közjótékonysági és kulturális
ügiosztályaiban. A nők emancipációjának gondolatát Baracs
vitte át a hitközségi tanácskozásokba. Ha elvi kérdésekben
valakivel nézeteltérésben vált el, ha nem sikerült a kölcsönös
meggyőzés, ugy öt nem hágyta nyugodni a kérdés. Ismételten
kereste a találkozást, az elejtett vitafonál ujra fdvételét, ismét
uj meg uj érveket gyi.ijtött nagyszerl.i logikával felszerelt elmem'í.ihelyében, ragaszkodott saját felfogásához, kitartó. szellemes
debatteur készsége előtérbe lépett, de soha érdességet. mere\"·
séget, gúnyt, megbántást, ·öt érzésbeli változást sem észlelhettünk a más nézeten állókkal szemben.
FeLejthetetlen lesz számomra épen az emlitett utolsó talá lkozásunk alkalmával felmerült vitánk. Küszöbön állott bizonyos
fővárosi exponált egyházpolitikai kérdés. melyre nPzve valah(.)nnan megtudta álláspontomat, mely nem egyezett felfogús;h·al.
Négyszemközötti beszélgetésre inYitált s szönyegre hozta a
kérdést. Felsorakoztatta ellenén·eit. minden ellenmondatom
után karbafüzött kézzel, jóságos. bölcs. szinte atyai szemeit
reámfüggesztve, pár másodpercnyi gondolkozás után ,-álaszolt,
kitartva véleménye mellett. :\[időn az iránta érzett nagy ti~ztt~
letemben nem akartarn meren1ek, makac-;nak. \'Ítázúnak mutat-
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kozni, viszont álláspontomat is helyesnek éreztem, azt ajánlottam, hogy kérjük fel a mindkettőnk előtt nagy tekintélyt, az
ö bátyját, a zsidóság főrendiházi papképviselőjét, a kérdés
döntő bírájául, mire ő hirtelen elhárító mozdulattal igy szólott: •
ll Oh, nem! ~agyon tisztel!em nagybátyám véleményét, de a
tekintély nem dönti el az igazságot, bármelyikünk mellé állna
is az, az igazságnak onmagából kell kisarjadni!« Az eszniék
tisztázása után, tudom, valamelyikünk meghajol az igazság
előtt! Legközelebb visszatérünk e kérdésre«, fejezte ·be szavait._
Sajnos, nem térhettünk többé ,-issza reá. De utolsó hozzám
intézett ércYeretü kijelentését egyénisége jellemzéséül fogadhatjuk el.
~agy koncepcióju gondolkodására, a hitközségi életben
való előrelátására vet fényt inditványa, melyet a budai hitközség uj alapszabályai közé kivánt felvétetui elnöksége idején,
hogy ugyanazon elnök két ciklusnál hosszabb ideig nem viselheti tisztségét. Az ellanyhulástól, a lendület, az alkotó készség
csökkenésétől félt, ha nincs megujhodás a hitélet vezetésében.
Bár a budai hitközség- épen mert nem olyan nagyon bővében
van a magyar zsidóság a kiváló, vezetésre terrnett férfiaknak
és Baracs személyére is gondolva - :nem fogadta el az elnökség idej ének korlátozását, ö két ciklus után nem vállalta harmadszor a vezetést.
i.Vlindenkivel szemben elnéző, megértő, magára nézve a.
legszigorubb következetességben ítélt.
Kivételes egyénisége az ősi örökségnek méltó továbbvivője,
nevéhez méltó (barach - áldott) átélője 1ett. Ezért emelkedett
a magyar zsidó élet nagyjai sorába, kiket a felekezet tisztelete,
hálája kisér éltében, multában.

*

*

*

Temetésén impozánsan nyila.tkowtt meg az ország zsidóságának megdöbbemése, gyásza, fájdalma. Hitközségén kivül az .
Országos Iroda, a Rabbiképző, Tanítóképző, a pesti, ujpesti,
óbudai, kőbányai, kispesti székesfehérvári, szegedi, veszprém~,
kecskeméti, nagyka.nizsai, győri, szornbathelyi, pécsi, szolnokl1
nyitrai stb. hitközségek és községkerü1etek, azok iJntézménye1
kértek részt a gyászból Sirjánál dr. Kiss Am old és dr. E delstein Bertalan budai rabbik, dr. Heller Bemát szemináriurni tanár,
dr. Bárczy István ny. miniszter, a budai társadalom nevében,
dr. Eulenberg az Orsz. Iroda, dr. Kriszlurber a budai hitközség,
dr. Pfeitfer a Pro Palesztina, Diósi a hitk. tisztviselők nevében
bucsuztak. Áldás emlékére.
Kőbánya.

Dr. Kálmán ödön.

TUDOWÁNY.

Dr. Mezey Ferene pályája.
Bevezetés.

Nincs eszményibb akarat, mint az igazság meglátása.
N in cs sz-e n te bb cél, mint az igazság .megközelítése. ~em
'lehet és nincs nehezebb feladata a jelennek, mint birói palás1:ot öltve, törvényt ülni, itélni a kor és eseményei és azok szereplői fölött! Meglátni, melyek a tünő, szétmálló jelenségek,
~muló egyéniségek és melyeket. kiket véssen a történelem érc·
it,áblá jára?
Fölrajzanak az emlékek s ezeknél sokswt megtéveszt a
bensőnkből kiáramló, az eseményeket, e mlékeket, személyeket
körülrajongó, smbjektiv kisérő zene: azt hisszük, a történet
:sz\ámyainak suhogását halljuk az örökkévalóság folyamának
1rnorajlása kisér, pedig csak az élet zugó árja, mely tovafut a
feledés tengerébe, ·csak az idő örök fájáról hull susogva a levél,
:a1varral borítva, vastag réteget szórva a ma jelentőseire.
Vajjon mi is. bk egy nagy név varázsának hódoh·a,
ü.nnepi mezbe öltöztettük lelkünk, történelmet irunk-é, midőn
rmegjelenitjük a mi szemeinkben kimagasló eseményeket, a
magyar zsidós.ág nagy századát, s benne a legegyénibb magyar
·zsidó alakját idézzük, avagy csak port verünk az idők ország~utján, mely elül s nyomát sem találják a holnap gigantil"U~
•küllöi, melyek végigszáguldanak rajtunk?
Kongresszus? Emancipáció? Recepció? Mezey Ferenc?
Miként szól majd ezekről az eljövendő század? Az ese
mények sorsa olyan, mint az embereké. Hegyi patakba dőlt
&ösziklát toYa mozdit, megbont, gördit-gördit az ár, a história
:morzsoló árja s a végén apró kis kaviccsá k ~ rekiti, le viszi
tvnlami csendes lapály halk medrü vizébe s ott végleg elm;c:riti:
.megül az iszapban. Eltünt. Ilyen l esz-e a magyar z..,i<l\'hág
XIX-ik százada ?
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h cr • tető fenyőjéről a napsugár els? me1e.~
AYagy, mmt a . e~) . ,
· dul a havas1 mezo-osókjára lehulló _klCSl~)~ J<'.gc;:f:11· m:·Flehullani
látják, nem
1
111
1
'·
hlin nő-nő a lavma. kik e
.
ut'ában egész tájak
íludják, hogy az tán glecsereket mdlt_ ~~ vdlt-e ./. mult század
~;,.,t)'é t változtat). a? Ilyen meleg nap~uoc
1 · ' L-·· ko··l·to"
'5""""·
.
, él k
. , ak egy n1e ·ea erz=u
<l~r~ka, a n~g;yar, ne pl :_· n:El~~a 'melynek ;yomá ba na~
.mm1szter sz1ven atragy?oó . ?o A ' ·óf ' ta 1·s igy kérde.z: ))Kl
,
, k lé
k? Kt tuq1 a .
pr e
"'
a.talakulaso
pue.· , .
' dők vizárját?« (Jezs. 40, 12.)
tudja tenyerév~ k:~őr~kaa:~r1 képet rajzolni. Szem.élyeknél
Mezey; Ferenc e!ete na;k a k é rdések: A-zt ér·ezzük-e, hogy e
meg epen
má feléhnkalhcs:!uanság levegője leng körülöttünk? Hogy
k t
név nyo n a
a.
.
k a kortársak
cselekedetei tulnőnek a méreteken, me1y~ ~ e;gsea o"serő volt-e
ak? M ey Ferenc egyemSIS
'
nevezne~ nagyn · ; ez k t? Látása irányitólaw; hatott-é az
me~y VItte. az esemeny~, e .öt is csak sodorta magával az
~1\o'o·etttk~~~:;clc~v~~~ isaJ~erendezkedéseinkben Mezey.. mlükböar.
.
, k'ent, - h ozza'téve - erot ene dése nélkül, avagy nunden
mas
bül h~dna?
..
b nün
Sok, nehéz kér~és, .?~. sulyuk n_e,m rol?p_all1~ ossze va~~sá ~·
iket ös.-ztönös sejtésunk orok torvény re tam t. vagy és ,
. i g/t
kettő ut' át kergeti a lét. Az, k.i a, ~';l?a ko_ra v~gyau ~
e
' ő ·e Jaki megértője aki tudato'S ateloJe;_ akt e, vagyaknak
:~%~~g~k lelkében is t~dat fölé vi~?je, _ak~ e ,vagyaknak -~
lbel'esülések felé helyes irányba terel?Je, mtezt~lényes m<:g?~t
lá 1·tója tehát aki a közösség vágyatnak formakba valósltOJa,
a:Lr ~ár ~ történelem szálait tartja erős kezében, az éltével az
örökkévalóságba kapcsolódott.
. , ,
,
.
Mezey Ferenc a XIX. századi magya~ ,zs,ld,o:~g vagyat~ megérzöje feszítő, dinamikus erővel valo atel~Je, a tudat
:uga'ra fe'J·lesztÖJ·e az intézmények gondolatanak r,e vdna.pvllii
'
". a ZSl'd,0 l'dea'l'lZ-:_
.
~ál'.
valóság ruappilléreinek
elhely,ezoJe,
.t O Ja, a
.
h,
t .. t , lmt
musnak kifogyhatatlan gazdag? dus kmcses aza: o; ene · .
'alak. Csak a zsidó léle:k értheti meg Mezey Ferenc klapadha!tiatla.n, hitéért élő s:zent ideálizmusát..
.
Am nem lesz elegendő megállapltanunk, .; maJ_d adato~t
felsorakoztatnunk, hogy Mezey Ferenc törten~l~1 sz·~r~.P~?:
hanem alakját elhelyeznünk kell a korban, _a ,,t<~rtenelm~ o,ro~
folyamatban, a kapcsolatokat meglá~i, ~ 1do~ert ~eg)elolm,.
melyet munkája elfoglal. :Nem nagy1tan1, a1111t elvegz~tt, ha
még annyira is nyűgöző egyéniségének varázsa alatt allun~,
mert ha tulozzuk tetteinek foglalatját, nem illik bele, nem fer·
el a többi nagyok galéiiájában, egymást ta,karnák el a képek,
viszont, ha kicsinyitjük, folytonossági hiány lesz a magyar
zsidóság történetében.
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M'i az igazságot ' igyekszünk megközelíteni ...
Mi volt h át a kornak szava, vágya a muJt század közepén?
A magyar rendi alkotmány megdőlt. A ~badságharc
alatt, meg az elnyomatá~ idején, a nemze~et eggyé kov~csoló
bajok utján, a demokratikus eszmék anny1ban valóságga válnak, hogy már a nagyobb tömegek, érzik magukat a nemze~'1test tagjainak . Nemcsak a nemesseg, hanem a polgárok Is
nagy lelk<e5edéss~l ápo~ják le~_kükb e n a _nemzeti érz~s t és ennek
megnyilatkozásait. Am1t azelott csak kls csoport vegze.tt, most
az egész nemzet tekinti birtokának: A magyar nemzeti érzés
tudatos művelését. A köz.é1et oltárlángi felgyujtják a magyar
zsidó lelkeket is. Amint a negyvennyolcas szabadságharcban
önként jelentkeznek a zsidó honvéd ek, ugy a megujhodott, érzésekben meggazdagodott polgári társadalomban is: a magyar
nemzettestnek nemcsak megtürt, de valóságos eleven része
akar le,nn'i a zsidró ság, intézményeiben is, jogaiban is. A zsidó
szellem bevágyalwzi·k a nemzet lelkébe! E vágy elnyeré jutalmát: az egyenjogosító törvényben. Nagy eredmény volt az
egyenjogositás, de a törvény egy s.zétszórt, minden egység nélküli, egymással látható szálakkal össze nem függö szemcs'éket
talált. Volt száz meg siáz lelkes magyar zsidó; de nem voh
magyar zsidóság, mint faktor. Blau Lajos írja, hogy a zsidóság kettős szétszóródásban élt. Szerte az egyes országokban
és ezeken belül is atomokban, tagoltságban. A magyar zsidóság
ugy érezte, hogy e· parányok, sejtek összeszövödve, egységet
képezve nemcsak a zsidóságot erősítik, szervezik, hanem e
szervezettségtől ismét sokat várhat a nemzeti élet. Ezt a re ményt is elismerte a magyar nemzeti Géniusz, s Eötvös Józseí
báró Ö'S'SZ'ehivta a szervező kongresszus t. N agyszerü, nagyvonalu megmozdulás volt e kongresszus; kiváló férfiak lelkesedéSisel és bölcseséggel rajzolták meg a terveket, az irányokat,
melyek sz·erint majdan a magyar Izráel hivatását kövesse .
A tervek, a rajzok papiron megvoltak: telve eszményi
célokkal, ragyogó perspektívákkaL A ghettóból felszabadult
esidóságból uj nemzedéket nevelni. A magyar nyelvet hitközségben, iskolában, templomban diadalra juttatni. Magyar nyelven oktató tanítókat nevelni, országos zsidó tanitóképzöben,
n~a~arul ~'zÓnokló, a zsidó tudományt magyarul múvelö, egy
UJ uodalr;ru teret teremtő rabbikat képezni országos rabbiképzöben, mmden hitközségben iskolát, minden helységben kulturális és humanitárius egyesül~sek: minden-minden a felekezet
és nemzet együttes szolgálatában.
A tervek, a rajzok papiron megvoltak, a következö évtiz~dekre várt azok megval6sitása. Boldogok, kik épithetnek,
kik terveket megvalósithatnak, kik kijelölt irányokból utakat
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épithetnek. É,; ebben a korban. ebben a_ mun~áb~n volt históri~Ji küldetése: 1Heze1• Ferenmek! A (,ondnseles nagy szerepre szánta s ö hál<lS yolt a sorsnak, mert a munkát becsülettel \'állalta. Mezev Ferenc J'Oll ll tavek valóraváltóia, 6 volt
az utak megépifőie; 6 volt az eszmecsfrák szárba_ _szökkent6ie.
l.Iidön a rabbiképző nag), d raga halottjat temettuk
Racher \"ilmost. ezelőtt r 6 é,·vel ( 1913. dec. 28-án), akkor
..\Iezey örökszép. megható, baráti szavakkal bucsuzott el t~')le
s ezt mondta: »l.Iost temetjük a legnagyobb magyar zs1dó
tudóst. aki valaha hazánk földjén élt.« S mi e mondattal pár·
huzamosan megtaláljuk a Reá megfelelőt: Meuy volt, aki

fogva, az, eg~sz. h~ni_ z~idóság helyzetének. elismerteté,;ének
sz? lgalatá~a. all1tan1, wtezménye erőt kifejteni ez nemcsak
~mnket eroslt, de tobb munkát fejthetünk ki a nemzet létében
1s, ha a magyar zsidóság intézményesen beáll a nuwvar élet
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hauínk földién a legtöbbet tette a magyar zsidóság alkotmányos, egyetemes érdekeiért! Egyetemes érdek! Ez a magas
nézőpont. mellyel l.Iezey Ferenc históriai küldetését megjelöljük: a magyar zsidóság történelmi szerepét a mult hagyományai ut;án, intézmények által megszilárditott iogokkal ll
magyar nemzettest életébe illeszteni! A nemzettestbe illeszkednil Ez a magyar zsidóság vágya. Jogokkal és kötelességekkel. Nem egy délvidékről ideszakadt exotikus fa vagyunk a
magyar ugaron, mely azonnal ·s zembeötlik s mindvégig· idegennek nézik. Hanem, ha kell, mint az alföld akácfája, mely
rnikőzben gyökeret Yer, megköti a futó homokot. talaját szilárditja. a magyar földet erősíti. - amint az akác is tán idegen
telepes.
A magyar akác! Idegenből jött tán, de pár évsiázad után
itthon ,.an s a leghüségesebben tárja szét levelét a magyar
napsugár, magyar levegő felé. A magyar falu akáclombos
utcája. ennek romantikája. ez zsongott ..\1ezey lelkében, midön
a magyar-zsidó falusi életről irja brilliáns novelláit. Ezekben a
kis gyöngy irásokban ugyanaz: a szellem tükröződik mint a
miniszterek asztalára szánt nagy törvényirásiban. S~ent volt
meggyőződése. hogy a magyar zsidóságnak része volt, de még
inkább jelentős hivatása van e hon életében. Ezt kdl lehetövé
tenni, az ag)' m'i.nden idegszálávaL a sziv minden érzésével és
a lélek minden nemességével. a zsidóságnak is. a magyar nemz~tnek is. Amde ,hivatását ,hogyan teljesitheti a magyar zsidósag, ha nem kepez egyseget? ma sem, hát még félszázaddal előbb?
Hiszen hálás téma Yolna megirni e korszak a kibontakozó
magyar gazdasági fejlődés zsidó részről történt munkáját.
::\lezey maga előtt látta a liberális korszak ipari és kereskedelmi
nagyszeru fellendülését s ebben a magyar zs'idóság jelentős
ré~zét. Száz meg száz zsidó kiváló erőt, kik egvenként eredm;nyeket~ elismerést vivtak ki hazánkban. E szétá o· az ó erö-,zalakat osszefonni. az egy-egy z<.idóegyéni tekintélyeket össze"
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kulturmunkáiába.'. . .
.,_
Mily uton rnódon végeztette el a Gondviselés e munkát
Mezey-vel/., Szárazon i&"Y határozhatnánk meg Mezey Ferenc
életm;mkaJ,at: a G_ondviselés akaratából, az r869·iki kongreszszus altal eletbe hivott Országos Irodán, mintegy 50 esztendön
át. Mezey Ferenc kezén rr:ent keresztül a magyar zsidóság
mmden ugye, mely tobb rrunt harmincezer aktát ölelt fel. De
mi tudjuk, hogy nem a kezén. hanem a zivén haladt át s
min?.e,n ügydara? mellé egy·egy forró zsidó vércseppet,
elmeJen futott .at. honnan egy-egy fénysugarat mellékelt.
~armin~ezer ak~a. ig).' ~.zól .az iktató s mi ·keressük az egy.énise~et, kl ez, aktak mogo.tt ult. Hol s mikor kezdte munkáját,
mllyen hatas alatt. mtly egységből indult ki jellemének
alapvonása?
I. Mezey gyermekkora.

Talán e napokban ötven esztendeje, hogy az első találkozása
volt a magyar zsidó közügyekkeL X em a zsidó élettel. hanem a
közügyekkeL A zsidóságot. meg a magyarságat ott oltották
lelkébe gyermekkorában a szabolcsi faluban :'\ úracsá-don'.
Atyja, meg anyja. Atyja. aki már 16 é,-es korában önkénvt
öltött honvédruhát s ment Kossuth hivó szavára mert az' ó
falujában is dalolták a szi,·et-lelket mámoros raj~no-ásba ejtő
nótát, hogy: »mindnyájunknak el kell menni !« AtyjárÓl yaJóban
meghatottsággal szólhatunk. ::\lég 20 -30 é,·vel ezelőtt találkozhattunk itt-ütt vidéki ,·árosokban egy-egy magyar ruhában.
Kossut~ szakállal járó tisztes, fehérhaju. kenlény vágásu magyar zsidó öregekkel. kiknek ajkáról jóizü zamattal csendült a
magyar szó, jókedvü örökifjakkaL lelkükből soha el nem tünt
a Kossuth nóta muzsikája. kiket foglyul ejtett a magyar szabad-s~gharc levegője. kiket a falu zsidója. nem zsidója egya:ánt
tis-ztelettel Yett körül; t~nácsadója. jótevőj:" környezetének.
kikre büszkén tekint föl az i,·adék. \[a már e ki,·áló embertipusok, kiket csak a magyar humus termelt. a zsidó lélek
érlelt, az életből a családok őrzött képcsarnokába Yonultak.
Ilyen YOlt ;\lezey Albert.:\ faluról. gyermekei kedvéért.
mert
iskoláztatni kellett azokat
Karcagra költözik. hol nem;-;okú ra
megszeretik. hitközségi elnök lesz: templomot épit. papot d.\a;-;z.
tat.
bold. emléki.i Sciiiicll Salamont. ..\Iezcy Ferenc anyja
Fábián Rózsa, szdici lelki.i. férjt'nél a ,-alláso:;sá<~Ta tán m(.g
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mélyebbre hajló, héber betükkel is szépen író, müvelt nő ki
so évvel ezelőtt alapitotta a karcagi zsidó nöegyletet. Gyen~ek
korából 11ezey Ferenc, szülöi házából, ilyen fogalmakkal terhelten indul: hitközség, templomépítés, papválasztás, kongreszszusi kiküldött választás. nőegyleti humanitárius munka - s
maga előtt nap-nap után a magyar nihas veterán negyvennyolcas honvéd, a-z: ő apja. S még valakinek alakja, kinek nevét
talán sirkő sem őrzi, történet nem irja, egy ő a sok névtelen
derék hősből, kik a zsidó ifju lelkekbten a zsidó tudás iránti
fanatikus, iz:zó szerelmüket átplántálták, egy ideális melamed
falusi héber tanító, Ungár Dávid alakja. Mély meghatottsággal beszélt e tanítójáról mindig Mezey, megrajzolta portréját
egy kis novellában. Büszkén e{Illegette, hogy akitől ö bibliát,
Rasit és talmudot tanult, az a .Jilághirü pozsonyi K'szav Szófer
rabbi tanítványa, egyik leglelkesebb tanitványa volt. Tőle
nyerte a zsidó tudás iránti végtelen szeretetét, rajongó tiszteletét, mely egyéniségének egyik legjellemzöbb sajátossága, egész·
élettevékenységének •egyik rugója volt. ügyvédi ex.amenjáról
sem beszélt oly éléiliken, mint arról, midő.n az ö melamedja héber tanitója öt elvitte néhai 'Schiick Salamonhoz s ott a
gyermek ifju éles es·zéről tanuságot téve vizsgázott: MóZJes első
könyvét, Genesist, betüről-betü11e könyvet betéve isn1!erve - és
vaslogikáju gondolkodást bemutatva: a talmud két traktatusából Baba :.Iecia és Peszachimhól felelve. Nem is pergett
nálánál szebben senkinek ajkáról sem egy-egy héber idézet s
rnindenkor - a legtalálóbb idézet. Később, midön a talmudban y aló haladását és kiváló képességeit a karcagi pap értékelni·
akarta, magas-ztalásokkal, áradozással telt morenu levéllel hintette öt ki.
Mezey Albert, :Mez.ey Ferenc édesapja, biharmegyei Hegyközszentimre faluból származott. Szülei mezőgazdasággal foglalkoz.tak. innen ered a »Mezey« családnév. Midön igazolniok
kellett az »y« betü jogos haszn.álatát, azt egy,ik nagyváradi
zsinagóga falára, az alapítók sorába vésett és I So s-ik é vb öl származó .Mezey névvel igazolták Ez a nagyváradi Mezey a család
egyik őse volt. A családi elmosóc!f emlékek, hagyományok
szerint, Mezey Ferenc egyik évszazadokkal ezelőtt élő őse
erdélyi országos főrabbi volt, b.i.zonyos »Salawecz«-nevi.i.
:.1ezey édesanyja Fábián Rózsa, kit a huszonegyéves Mezey
Albert tizenhatéves korában vett feleségül. A Fábián család a·
Nyírségben gazdálkodott; birtokuk tőszomsiédos volt a br.
Vécsey-ekével.*

Gyermekkorában a régi, vidéki. kis. orthodox hitközségek
leve9öje kömy~,i ~t . ~indennap l 2 7-kor templomba megy
atyJaval, nyolctol dehg Iskolában tanul, délután kettötöl este
nyolcig a clléderben - eleinte csak bibliát, - de már nemcsak
a mózesi könyveket, hanem a próféták könyveit is, söt, ami
szintén ritka az ily chéderekben, héber nyelvtant, dikdukot is
tanultak. Később Rasi magyaráz.atot és talmudot fogad be a
fiatal 7- 8 éves koponya. Tizenkét éves korában már annyira
kiemelkedik társai közül, hogy neki nincs házi tanitója ( chazer
bocher ), kivel otthon isméte1né a jesiván tanult talmud ot hanem
felszabadul az inasi sorbóL Az. ily héber előkészültség a' szilárds.ág, a biztonság érzetét kölcsönzik később a zsidó ügyekkel
foglalkozónak.
Tizenhárom éves korában ő is elmondja az obligat
bannicvo-derását, mely talán már il1;agy tetszést arat a kisváros nehány hozzáértője előtt, s nagy boldogságat a siülök
keblében. Ezzel befejezi. - elég korán, gyermekéveit.
» ~ ~ó:a mell;tt vil:ági ut is kell« vallotta az apa s a gyerme~ vil~g1 ta~ul~ssal IS foglalko-mi kezdett; bár az apa, meg
az edes a_ny.a lS tltk<;>s vágyódást melengettek keblükben, hogy
nagy:s:ze;u f~uk rabbi lesz. A tanulás módjának a legfáradságosabb UtJát Járta a gyerm.ekifju. A. fővárosba jő s miután otthonról támogatást önérzetes lelke nem i cr en focrad el egy
magánkereskedelmi tanfolyamban vizsgát t'esz s ; J ókai Mó'r
elnöksége alatt álló Terézvárosi Bankban vállal írnoki állást
é~ - este tanul. A gimnáziális anyagat végzi, sőt a rabbiképzore gondol és bold. Deutsch Henrik tanárnál jelentkezik is
egy .időben tervéveL Atyja ajkáról, meg otthoni leYelekből
sóhaJtva hallja a vágyat: »~émely apa milv boldocr, szerenesés
rabbi l_esz . fi~ból.« Mezey Ferencből nern lesz ~p, de szá;
meg. ~az hltko,zségne_k ~esz ?:e, szá~ p~pn~k jótevő tanácsadója,
a z·s1do tudomanyok 1stapolop, europal szmre segítője. az egész
m~gyar ~zrael jogainak védője, erősítője. A gvmnáziumból
m~m,;-zten enge~éllyel v~s15ázik: négy <;>sztályból 'is .egyszerre.
M1don, a. ka~gi all?yinnanumban tett nzsga után apJa felkeresi
Szal_mr:tst Gergely Igazgatót, érdeklőelve fiáról, ezt a választ
k_~PJ~ az apa: »Az ön fia nem jól vizsgázott, nem ugy mint a
to?bl, - han_ef!l kitünően, ~nindnél .külö~beJ?-.« A bpesti refor~~t~s. gyn:nazmmban, maJd a tmskolct hceumban befejezi
kozep1skolat tanulmányait.
Ruriozumkén.t közöljük maturabizonYitvándt:
:trettségi bizonyítvány. :.rezey Fé'rencz,- ~Iózes Yallásu
magántanuló, :Uületett J 86o-ik é\·ben N yir Acsádon. Szabolcs
n;egyében, ~typ A1~ert ke~es~edö, lakik ,K.arc~gon. Jász-~agy
Kun-Szolnok megyeben, mmtan a gymnazmm1 egyes o~-ztályo-

. • Mezey testvérei: janka (Breuer Mór honvédszázados özvegye); Laura,
férJezett Mezey Edéné (elhunyt); Eszter, férjezett dr. Bakonyi Samuné (elhunyt);.
Czeczilia, kit a növér halála után sógora vett el ; Nándor és józsef.
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kat, ugymint az I. 2, 3. 4 o sztalrt a karcagi alg)·mnáziumban.
az s -i~et a d;~receni ref . fő gym~áziumba;n. a ~-ikat a budapesti
ref. fogymnazmmban, a 7· és 8-t}zat a nuskolCl ref. Lyceumban
beY é~ezte .. folyó 1879-ik év junius hó 18, I 9, 20, 21 ~ik napjain
a mtskolct ref. Lyceum ére ttségi vizsgáló bizottsaga előtt a
gymnáziumi tantárgyakból irás és szóbeli vizsgát tett s a fel:.őbb tanulmányok hallgatására érettnek ítéltetett. Minek hiteléül kiadtuk ezen érettségi vizsgáról szóló bizonyítványunkat.
l\liskolcon 1879-ik j unius hó 2 I-ik napján. Kun Bertalan
superintendens elnök. Kun Pál igazgatG, Solymosi Samu magyar
és latin irodalom tanára. Halmy Gyula mennyi:ségtan és természettan tanára. Veskóy Zs. Jenő görög és német 11.1y. és irodalom tanára . P. H.
Ilyen YOlt gyermekkora.
1879-ben jogra iratkozik. Egyetemi évei, ifjus.á ga, méltó
előkészítője Yolt a későbbi nagyrahivatottságnak. A jogi pályát
választotta tehát életutjáuL
II. llezey Ifjusága.

És itt beleszól a GondYiselés az utválasztásba. Maga
:.Jezey besxélte, hogy ott ült az Erzsébet·téren tanácstalanul;
bizony minden jövedelem nélkül, otthonról sem fogadhatott el
támogatást, heten voltak testvérek, - elkomolyodva ült, midőn
egyik jogászbarátjától megtudja, hogy Simon József, nagytckintélyü födrosi ügyvéd irodája jogászt keres. ű volt az
Izraeliták Országos Irodájának főnöke. Ám Simon József a
legszigorubb főnök. kemény, érdes ember, kitől rettegnek, ki
még jogászától azt is elvárja, hogy zsidó ügyekben futkosson,
zsidó leveleket is olvasson, rabbinusok, meg bachurok dolgaiban szaladgáljon. ::\!ezer csillogó szemekkd hallgatja a hírt s
lelkében tüzláng ébred, m"intha sejtelm.esen tárulna fel a jövő.
Ez az ut az én világom! s még aznap Simon J ózs ef előtt áll
magyar, német és héber betüs kalligrafikus beadványávaL
A kemény szót, a zord tekintetet
dacosan állja s e perctől kezd\·e
- nemcsak Simon Józsefnek, ennek a bölcs, fenkölt lelkü, nagyszerü embernek meghittje.
hanem a magyar
zsidó életnek hü katonája. r 1879· 1 Előbb csak közkatonáj a,
hogy közel ötven év alatt hadvezére, maga eg"ész ármádiája
legyen. Igy talán most télszázada, hogy feltárultak előtte a
magyar zsi.öóság aktái.
Ott telt tehát :\1ezey ifjusága a magyar zsidóság ügyeinek
bölc:,öjénél: az Országos J rod ánál. Eleinte ugy vélt ék, ugy is
foglalták a szervezet irásaiba, hogy ez I rodának kevés szerepe
Yan, hogy csak közvetítő szcrv, mcly a minisztérium intézkedé-
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seit tudatja a hitközségekkel, viszont a hitközségek óhajait továbbítja a kormányhoz. Nem ez lett a valóságban. Bátran mondhatjuk, hogy Mezey Ferenc, kit már az első hónapokban valósággal beavatott a nagy képességet, tehetséget éles s-zemmel
felismerő főnöke, véle minden ügyet megtárgyalva, vélemé'nyére 'Sulyt helyezve, - idővel betegeskedése miatt, mind többet reabizva és. elvállalva, - személyi készségével, egyéniségének sulyával: intézményt teremtett a hivatalból. Tengely lett
az átjáró pallóbóL Émek szá:nták, mely közvetiti a vért és sziv
lett, minden élet ~özéppontja. Az Iroda elérte, hogy a folyamat
megforoditatta az uányt, nemcsak átvette a minisztérium utasításait, hanem a minisz:térium akaratát legtöbbször az Iroda
kezdeményezte; nem a hitközségek kiván5ágait továbbította,
hanem a magyar zsidó hitközségek óhajai, vágyai is az Irodából indultak ki.
Hogy mily korán Mezey Ferencre ruházta Simon József,
gyakori beteges@edése miatt is, a legnehezebb kérdések elintézését, azt tudjuk nemcsak amÍII1iszteriumokhoz, hatóságokhoz, hitközsé&"ekhöz intézett történelmi sulyu beadvá.nyok, memorandumok,. ut köriratok stilusáról, az ő világos, egyéni, tömör, határozott, Jellegzetes stilusáról, melyről Tóth Béla azt irta, hogy két
.i!gazi tősgyökeres magyar stílisztát ismer: Eötvös Károlyt és
Mezey Ferencet - nemcsak erről, hanem a kultuszminiszternek egyik igen meleghangu elismerő leveleből is melyben
Mezey-ről igy ir:
'
»A magam részétől teljes mértékben elismerem és méltányolom azt az igen értékes tevékenységet, melyet l\Ie-zey Ferenc
dr. az izraeliták felekezeti, tanügyi, közmüvelődési és humanitárius ügyei körül a kezei alá került régi intézmények vezetése
és számtalan ujnak létesitése által I88o. év óta megszakitás
nélkül- (tehát 20 éves korától) a legelismer"ésre méltóbb buzgósággal és agitálással kifejt.«
U gy v~lem ez okm~ny a !?agyar zsidóság történelmi akt á ja.
Annál mkabb, mert hisz' hivatalosan Mezey az itt emlitett
I 88o-as év ut.án tizenkét évvel, I 89 I -ben vállal állást az O rsz.
IrodánáL
·
.. Még eg~. j~llernző adat~nk van arról, hogy mikor kezdödott .:vrezey kozu_gyekbeiJ- valo mu.nkássága. Az Országos Rabbiképzo I 8.77 /78-tk tan ev ben nyilt meg. Épületét Freund és
K?lben?erm, épi~ők átadták s annak némi apróbb hiányait,
potlása~t.az evvegén az Orsz.. Iroda nevében Simon megbízásából az ifJU ~ezey ,né~i át. Még pedig oly e.ré~~el & pontossággal, hogX elemteneh,a.I Bloch . .i.\Iozes, aszemmanum tanári karának e~nok~ boss-zusaggal. tekmt r~á. és méltatlankodva fogadja,
hogy Ily ftatal embert küldenek ki ily fontos ügyben, de azután
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mel~gen érdeldö~ik . kil ~t-c, sz,ármazasa iránt és meg1epve látj a
a. ~u;denre ~~teqedo alapossagat és gondosságot, mellyel megbizasaban elprt.
~ . ~fjusága te,·ékenységé~öl csak bámulattal szólhatunk.
EZldo~e~ Mezey az egyetemi tanulásoknál jóval m~lyebb szántásv )Ogt ta_.nulmányokat végez. Nagy fölénnyel indul el ez
~ton,. m~rt ~1atal ~_orftól kez,dve ?re t t, kiforrott jogérzékkel, aa:
o~ mmdi~ Jellemzo atfog:l~o tekmtettel meri.il el Justitia világab~. Mmtha a talmudi JOg l égkörét él'ezné, mü1tha Baba
.\Iecta magánjogi és közjogi vitái e1evenednének föl előtte.
Összehaso~itó jogtudomá_nyi ~ rtekezéseket ir, melyeket sziv-esen
fogad az Cgyvédek LapJa cunü szaklap. (\Volf Vilmos szerkesztésébenJ Jogi tanulmányai mellett angolul tanul és a zsidó
történelem állandó olvasmánya, de Simon József meUett a
magyar zsidóság multját, jogi helyzetét is meg kellett ismemie.
Sőt közben publicistikába is belekóstol, vezércikkeket ir.* Ez
időben jelenik meg talán legelső önálló munkája, melyet nagy
események váltottak ki lelkéből. Az orosz szörnyi.iségek idejét
é l~e át a zsidóság, mely érthetőleg mélyen érintette Mezey igaz
zs1dó lelkét. 1882. febr. I-én Londonban a Lord Major elnöksége alatt tiltakozó, tüntető gyülést tartottak, mdy·e n az orosz
zsidókon elkövetett kegy etlenségek fölötti megdöbbenésüknek
adtak kifejezést Anglia legkiemelkedőbb egyéniségei. Jelen
vannak a parlament tagjai, Manning biboms, London és Oxford püspökei, egyetemi tanárok, polgármeste11ek, királyi tanácsosok és rendre felszólalnak a pogromokat elitélve s a zsidókérdésről nyilatkozva. Mezey szargalmasan olvasva a Times
tudósitásait, a világhirü sz•emélyek beszédeit magyarra fordítja
és kiadja. Jellemző. e munka a 22 éves ifju egész lelki.i1erére.
A zsidóság fájdalma foglalkoztatta őt a legmélyebben. Ne
feledjük ez esztendőben 1882-őt irtak és április I-én Tiszaeszr
láron eltünt egy kis cselédlány. Tiszaeszlár-on, hol késöbb
~lezeynek is szép szerep jutott, csakugy mint még nehány bátorlelkü , nemesemlékü kortársának.
Az előkelő angol egyházi fejedelmek és világi vezetök
beszédei ugy vélte Mezey, megelőzik a nagy hullámokat. Tiszaeszlár fogva tartotta az elméket. A nyíregyházai ügyvéd, Heumann Ignác egy nap bekopogtat az Országos Irodá.n, előadja,
hogy ő vállalja az esilári vádlottak védelmét, de országos tekintélyű y'édők kellenek, mert már a nyomozásból látja, hogy a
Középkor sötétjéből ismét előlépnek a dajkamesék és a zsidóság ül majd a vádlottak padján. Mezey hallja a történteket s
• A .Nemzeti Ujság" eim ü lapnál, itt ismerkednek össze későbbi sógorával, !J magyar zsidóság vezérférfiával, Bakonyi Samuval. Van példány, hol a
vezérCikket Mezey irja, a tárcát Bakonyi - avagy megfordul a szerep.
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.ekkor határozza et magát az emlitett mi.i kiadá"ára. Sajno:. nem
ért el hatást. Előbb Eötvös Károlyt és Horánszky ~ ándort
k éri fel Simon József a védelemre, ez utóbbi h elyett Friedmann
Bernát utazik utóbb Nyiregyh ázára. Hét hétig tart a tárgyalá!,
és Mezey mindvégig ott van a tárgyalásokon az Országos
Iroda, de a párisi Alliance megbízásából is. ö informálja napnap után Eötvös-t, kora reggeli órákban, még ágyban fogadja
őt, senkit mást nem engedve magá hoz a tá rgyalás alatt. -:.Iezey
mély zsidó érzésére jellemző, hogy ő látja el a szegény agyonnyomorgatott, ártatla,n martyn·ádlottakat kóser koszttal, ö gondoskodik kiadásaikróL Ö informálja a külföldi zsidó sajtót is
és egész életre szóló meghitt, bizalmas barátságot k öt a berlilli
kiküldöttel, késő bbi vezé rlő német egyéniséggel, dr. Nathan
. Paul-lal. Ott ül Verhovay és Ónod y között a tárgyalások alatt.
A »Kis Kágál«-nak hívták. -:.ra mh nem tudják mit jelentett
c szó, melyről Eötvös is ir nagy perében. A vérvád koholók
találták ki ez.t is, hogy bizonyos titkos társaság müködik. mely
kezében tartja a birós.ágokat, királyokat, kormán yokat, s mincl_enb,en a zsid?k érdek;i~ védi, a zsidók pénzelik - ők akarják
tisztara mos_m az eszlán v~dlottakat , a kagal. Mezey-t hivták
<>tt lenn a kis kagalnak. M1kor aztán világosság derült a sötétben, felmentették az ártatlan, szö myü váddal terhelteket
Eötvös attól félt - mert hisz' csak egyenesen a kormányelnök
sürgönyi intézkedésére engedték szabadon a napokban ellium-r
Schart Móricot ----:, attól félt a nagy védő. hogr ujból munkába
fogJák e S'Zerencsetlen »korona tanut«, - ezért átadta a fiut
Mez~rnek, ki, őt előbb Pestre hozta, a tömeg haragja elől
kocSiJa f~nekere buJtat\-a megmenti és az Allianceszal történt
megegyezés alapján semleges országba. Amsterdamba vitte ki
szem ély esen.
·; .~ogy mily font?ss~got tulajd<;m itott Eöt\·ös Károly .\lezey
mu~odésének, ezt Eotvos egy kezemk között lévő leveléből Iáth~tJ_uk, mel~et a magyar és német nyelven meairt ~agy Per
~1mu munk~Jának kés:zülte közben intézett -:.rC:evhez. Csak a
fon~·os~bb res:zeket_ közlöm. A megszólitás is jelle nÍző a közöttük
lévo v1szonyra: »E des Ferírn! Kedves Barátom! l\Iég mindig
bete oa vag~o k , kü.l on
.. b;n .?1ar
' felkerestelek volna személyesen,
ho
gY;, eg;y elvezetes órat toltsek veled Rózsavölgyiről és a nagv
perrol abrándozv<l:.. . A Te nagy tudásod és gazdag tapas~
talatod sokat lend1thet. talán legtöbbet. Arra kérlek ... bölc::.e~;ged ne vondd ,;ne?, arr_J.it egyébiránt ugy se tennéd. aho.gv
merlek · · · Az eloszoban illetve a z.árszóban neked is szQntelünk
~ret, amely nem a pus-zta bóknak hanem a puszta. "de szé >
1gaz:s.ágnak lesz sze,nteh·e .. . lsten \'eled "d ... "l ·' h:· dl
Eötvös Károly.«
· u \ ozo J<>
n·e
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:\Iidön a h ét heti ~yircgyházá n id őzé~, a vádlottakra köl tött összegek és az amsterda_mi ut k~lts~gelt . el szá n:olta hatvani
De utsch B erná frwk, az Allian ce penztarosana k , osszesen . 65o
frt.-t tüntetett fel kiadási na plója: »Fia ta l ba rá tom, magábó~
se m lesz soha gazdag e mber !« J egyzi meg e kko r hatvam
De ut sch Be m á t.
.
, .
I gy telt el :\Iczey ifjuság~, ,mikö~b er: elérke zik ~cr~I~_orá
nak , az ő re nd sze res munkássaganak IdeJ_e. MegszerZl __az ugy:
Yédi diplomát. (r 888. máj; 2-iká tól, beJegyezve az ugyvédi
kam arába\. Co-yyédi praxist soha nem folytat?tt, de az
ünyek szá~ait ~1tézte el intézmények érdekében. S1mon Józs ~
f;t betegsége ismételten ,és _huzamos~n gát?lj~k a mun~ban~
vi szont :\Iezey-t képessege1, odaadasa mmdJobban elotérb ~
juttatj ák.
l

III. Mezey alkotó munkáasága.

Ha má r most má. :Mezey alkotó munkásságát mndszeresen
a különböző
fajtáju és irányu hitéleti é s kulturális üg:(ek Ismer;etében. Ezért
bizon yos egys éges alapelveket kell felálhtanunk, hogy_ a naf{yvonaluságot bemutassuk élettevé~enységében. É~- Itt saJát
szavai jöhetnek segítségünkre. Ö maga_ a ~egeps~erubb szava~
kal oldotta meg cselekedeteinek rugólt es celJalt. »Hogy mtk
voltak céljaim (szól 1914. máj. 15-én, midőn a chewra alelnökévé választja, s ő visszatekint életére): Nem kell sehol
másutt kutatni, mint a legismertebb misnában. Egész élettevPkenyséuemet igyekszem hitünk erkölcsi rendjének fenntartó 3
oszlopdhoz igazitani. ;, , 1 n a vallásos tudás ápolása: a _rabbiképző és tanítóképző ügyeinek vitele;:"!, l~ ll lstens~o~galat: a
hitközségi élet erősítése a legszélesebb alapon az Orsz. Iroda
utján és n n J a chewra es a többi humanitárius ügye:k
gondouísa.«
.
..
Ez utóbbi ugyanis, a pesti chewra kad1sa, egy évvd ugyvédi vizsgája után, r 889-ben, titkárrá választja s ettől kezd~e
hihetetlen munkateljesitményének, éLettevékenységének ke~tos
centruma van: az Országos Iroda és a pesti chewra _kad1sa.
· És nemcsak saját életének, de a magyar zsidó életnek IS oentruma lesz e két hivatal Mezey s~emélyén keresztül. És harmadiknak valóban egy ragyogó szép eszmekör is társul: a magyar
zsidó irodalom irányitása, organizálása, intézményekbe épitése,
melyet az ö barát~ körével visz nem sejtett magaslatokra. .
1. Zsidó egynázpolitika, z. zsidó kulturmunka és 3· zs1dó
humanizmus, e három irányba próbálhatjuk beszorítani Mezey
tevékenységét, melyek llliÍJndegyike kis patakként indult és általa
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~zéle~. medrü folyamokk~ dagadt, mert szüntelenül uj munka.lehetos~geket termelt, UJ . foku sakat teremtett, uj alkotá okkal

gazdagitotta a magyar zsidó közéletet.
A) Mezey és az Országos Iroda.
Az Országos Iroda ::\Iezey előtérbe jutása előtt is hi\·en
teljesitette adminisztratív feladatát. De az egyes ugyekkel való
· s zünte1en törődés, intézmények előmozditása, életbehivása és
azcknak meleg odaadá sal, fáradhatatlanul való szolgálata
kétségtelenül az ő tevékenységéhez fűződik! :\Iinden felekezeti
testületn~_k és té?-yezön~~ tanácsadója, támasza, irányitója, ké~z
séges, diJtalan JOgvédőJe volt. Hozzá Ü2"V nem került mehet
azonnal, még aznap és igazságosan ef' nem intézett Yol~a!
Általánosan ismert volt leveJének bevezető sora: a mai nappal
érkezett m egkeresése elintézésében. Hozzá hosszu évtizedeken
senki serri fordult soha, hogy kérelmét, hacsak módjában állott,
fel ne karolta volna. A maga alkotásai és gondjai alá került
dolgokban mások köz?nbössége miatt nem panaszkodott, de
egyáltalán keveseket 1s terhelt. Az akadályok leküzdésében
mcster volt és ez az oka, hogy minden, amihez a zsidóság imádatában fogott, sikerrel járt.
A szervezeti kérdések -

Mezey megvilágitásdban.

A szervezet ügye.
Kiadott kötetekre menő memorandumai mehek a történeti
k~tat~snak, világos okfejtésnek örökbecsü 'mintái, cikkei tükroztetik a felekezet kiépítése iránti gondolatait. Vegyük sorra
azokat.
~ magyar z_sidóság- szervezeti kérdése örök, fájó sebe feleke;etunknek., Kimondhatatlan sok erkölcsi és anyagi kár
szarmazott es származik e szervezetlenséo-böl meh·ért nem
kis _rész~en _maga a-felekezet is hibás, - holott saját intézményemk smylik meg első sorban a széttao-oltság a testvérbarcok
átkát.
b
'
:\Ia már, sajnos, a meddő küzdelem nvomán nem is az
elfásultság, hanem a dolgok nem ismerete létt urrá és a feleke}e,ti al~pvető ügyek helyett a napi, ki~bbrendü kérdések
clot;rbe _JUtásán, a fatörzs ~polása helyett vékony kis vessiö
fonasok illesztgetésén rágódik a felekezeti közélet.
A sze:v~zeti kérdések tcrmészetszerüleg a kongresszus után
lépne}< eloterb~. Szervezcti kérdés, amennyiben még ma is
~-érdes, mert mncs meg az önkormányzatunk, autonómiánk: az
allammal, hatóságokkal szemben felekezetünk viszonya tisztázva
12
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ninc:> vagyis h.orry mi tartozik egészen az egyházi ügykörbe és
.mi a; amihez azb állanuwk hozzászólása van.
Legfontosabb és szembe_ötlötlöbb ~át_rán~unk m.-é!? ma is. a
többi hazai egyház és a mt felekezett ugyeu;k k~~-u~: ~l htfközséuek fölötti felügyelet és a tanügy "\"ezetese korill Jelen~ 
kezik~Ha egy zsidó h~tközség ~lakul a:ragy, ~a csak,alapsza~a
lyainak egyetlen pontját megvaltoztatm akaqa - mar a -~~as
ügyi minis.ZJteriumhoz_~ell, for~':lm;nk, ~m~ly ~~et,1eg: ~ koZlg~z- .
gatás szö,·evényes utjalll at (forspan , ahspan, prasbno, polgarmester, jegyző ) kér felvilágosítást, nu~ött az alapszabályok
jováhagyá:sát megadja, eset~eg !fiegtag~dJa:
~1ás egyházi alal."Ulat barmmemu u~yen':el a mag~ autonom
egyházi hatóságát keresi fel s maguk mt~Zl~ k~rméllnyzatukat.
A másik gyámságszerü helyzet ~anugp_ tere~ kot b~~1nünket. Iskolánk fölött a legapróbb reszle~eklg az -~~lam saJa~
iskoláihoz hasonló eljárást követ. Tamt.!óka_t ko_ngazg~tá:n
hatósáo-i kiküldött jelenlétében választhatunk, 1skolank nyü~a
nosság'it a nevezett hatóság adhatja ..meg, t~ég .'<:gte~y <?,SZ~aly
tanrendjét is az állami tanfelügyelo hagyp JOVa, evrol-ev!'e
való intézkedéssel.
Múzdez pedia- azért mert az emancipáció, a kongresszus
és a recepcióval koránt;em fejeződött be a zsidó vallás egyenjogositása. Sőt a kongresszusi szabályok jóvá!.za_gY_ása sem_ t.ör~
vénylwzási uton történt, hanem anna~ .megkerulesevel: a ktralyt
szóL megszentelő, törvényszerü ere1e~el. N e:m _cso~a, ha ,a
kono-resszusi szabályok áttörettek, meg pedtg Ismetelten es
álla~dó toldozás-foltozás rendeleti uton való próbálgatások.
kisérelték meg a hézagok betömését sikertelenül. N em
csoda, ha az Ország,os Iroda az elmult ö_tv,en év a~a.tt be~d
Yányt-beadványra, memorandumokat, ~gytket a mas1~ utan,
juttatott az ilLetékes miniszterium elé, UJ kongresszust surgetve,
a dolgok rendezését kérve - sikerte1enül.
Erről az időt lelke5edést kítartó fáradságot, félszázados
küzdelmet emésztő' munkáról, ~elynek első részét Simon József,
a második, nagyobbik• felét Mezey végezte, kivánunk rövid
képet nyujtani. Annál is inkább, mert sokszor ?emcsak az
orthodoxokkal, kik ·semminemü egységes szervezett munkában
résztvenni nem akartak, azt megakadályozták, de még a kongresszusi hitközségek vezető egyéniségeivel is többször szembekerült az Országos IrodaJ miután azok napi jdszavaktól. tet~zetősnek látszó tervektől elvakitva, a haladó zsidóság legértékesebb javait is feláldozni hajlandóknak mutatkmtak. Képet kell nyujtanunk :\1ezey ezirányu, Simon Józsefet követő s
azt továbbfejlesztő munkájáról, hogy tudjuk, nüt hagyott reánk
~1ezey örökségül, mit kell nekünk a megvalósitás felé vinnünk!
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A jelen szervezet keletkezési hibái. melyekre ismételten
reámutatott, a következök:
Báró Eötvös József, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter nagy melegséggel karolta fel a zsidóság ügyét. Erős
volt abbeli meggyőződése, melyet számos izbent nyilvánított.
.hogy a zsidó egyház szervezése ugy e rkölcsi, valamint nemzeti
és közművelödési szempontból elsörangu fontossággal bir.
Tudta, hogy az állam érdeke megköveteli, hogy az e téren
fennálló zavarok helyébe a hazai törvényeknek megfelelően
megalapoZJott önkormányzati jogi rend lépjen, hogy egvrészt
a zsidósá~ egy~ázi ~gyei felett önrendelkezést nyerjen,- másrészt pedtg az Iz~a~hta va}.l~sfelekezettel összefüggö ügyek az
ezekkel terhelt koztgazgatas1 hatóságok köréből kivonassanak
Eötvös tanulmányozta ez ügyet, személyes összeköttetést
keresett az ország különbözö részeiben lakó zsidókkal beletekintett intéz~ényeinkbe és nőttön nőtt az a hite, h~gy itt
nagy érdekek forognak kockán tehát az államnak cselekedni
kell. Ezé_rt hivta e~be a kong~esszust és jóváhagyatta annak
szervezet1 szabályatt éHelségével, Fe ren ez József királyunkkaL
l!t _tö:tént az els,ő hibás lépés. A valóság az, hogy közhatós<l:~l )_oggyaJw:latra már pedig a felekezet faktorai
a'?-yak~nyv1, tanug~? _szempontból ~penséggel közhatósági funkClÓt vegeztek, kulonosen 1895 elott - csak a törvény adhat
f<~l.hatalmaz~st és polgári hatóságok közhatósági jelleggel bíró
Vl"szonos énntkezésekbe csak törvény által elismert testületek
.kel léphetnek. A kongresszusi szabályzatokat pedig nem törv~ny, nem az országgyülés, hanem csak a királyi szó szente-si;é. Ezt a hibát már annak idején szóvá tették a képviselő
ilazban ( ~hyczy Kálmán ), nem is emlitve, hoo-y maga a kongr_es_szus 1s kérte ( 1869. febr. 23-iki utolsó iilésén · , hogy a
~ml:zter h~ss~n oda, hogy a törvényhozás legközelebbi iiléss_aka.ban_ to;rv_eny ~lko~tassék, mely hitfelekezetünk közegeir;ek ~s kozseg1, testuletetnek ugyanazon önkormányzati jog,)t s
általaban az alla.mmal, tön·ényhat6ságokkal és községekkel
sze~ber;t ugyanazokat a jogokat biztosítsa, melyek az országban
~évo_ ehsm~rt, _u. n. »törvényesen bevett« vallásfelekezeteket
~letlk. E !ll?a 19en sok fonákságnak lett kutforrásává. Ennek
elyreho}asat ke~ték az Orsz. Iroda memorandumai. )
.. ~lsos,or?an 1s a kongresszusi szabályok erejét, nem lévén
t~rveny-, attorték orthodox testvéreink azután áttört& a tnimszten rend_e~ezések s végre a végrehajtásnál, a gyakorlatban
m~~u~ a koztgazgatási hatóságok. Legvilágosabbán 1 8q6-ban
fle)ftl_ kl Mezey e fogyatékosságot. :\1agy·ar Zsidó Szemk l o96
·
. o .
. uzet. )

A második hiba orthodox testvéreink kiválásából -.;zártna-
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md) azután féléYszázadra, vagy ki tudja mennyi időre

yj~..,z.a vetet tc az egészséges fejlődést.

E.•r>es hitköz ·éaek között már akkor is fenpáliottak ugyanazok at-különbsé~ek: melyeket magyarosodás, kultura, világfelfo•<ts és acslhetika mótékc \'Ont közöttük. i\1ég sem volt soha
se~kinck e~zébcn, hogy a kongresszusra kü!önböző hitfel~keze
zetck küldöttci jöttek ös~ze:. »Párta(~« voltak, »halado« és
)>hitlír« p~htok. An1.de ép Eotvos báró figyelmeztette a kongreszszus tagjait hires megnyitó beszédében, hogy »a ko~g~essz_us
feladata bebizonyítani, hogy az _ország IZra~ht~ poli?ara.I SaJát
ug) eiket helycsen és egysze;smmd az o_rszag állat;:n és tár~a
daltni \·iszonyainak megfeleloleg rendezm ép ugy kepesek, tmnt
a hazában létező bármily más egyházak és vallásos társulatok,
dc n kon<rrcsszas tanácskozásainak tárgyát hitelvek és J:alláswnok ne~r hépezhetih, csak a felekezet külső szervezetének
t-~ hat<iskörénck megállapítására és a közoktatás rendezésére
hivat\ ák.
.
A t..íro·yalások alatt morült fel a rabbiképzés reformp, a
rabbiképzlfelállitása és annak, az _országos izraelita_ iskola~lap
búl Yaló fcntartása. E kérdésnel knobbant az eladdtg a muve~
tcbbek türelmé,·cl haloo-atott ellentét. A hitőr pártiak a szemln~íriumot >veszedelmcs<~nek mondották. leginkább az ~ művel_t
rabbi. ki később ~ émetor zágba Yándorol s maga a~apl~ s~er;u
n~riumot, az iskolaalap pénzét a jesil'áhra is forddam klvanu\k ~ ettől kezdye minden ügyet ,-allásos ügynek deklarálta~,
a ~ulchán .\mch kérdé"t is feh·etették, tovább nem voltak haJlandok táron"·alni és kivonult nagy részük a kongresszusról! ...
\md<' a h~~~·ene:> é\·ek legelején szabadelvü _áraml~tok ural~ák
a man-var közéletet. A liberális parlament1 beszedek hatasa
alatt. ~-1ehek vallásszabadságról, lelkiismereti kényszerről szóltak. o ko;zgresszu.s·i határozatok kötelező erejét megszünte~ték!
Amit Eötvös báró a liberálizmus nevében alkotott, ?-z~ ~todJa,
J>.wlcr. a liberálizmus neYében az orthodoxok keresere eltemette.
F" itt kezdődik az Or::,zácros Irodának fokozott küzde!me
ltittcs~~-éreinhl<el szemben, azok tcljr!S elszalwdás ie!é ir:ínyuló
törekl·ései dieu! Jóllehet. a Pauler-féle rendelet '26.91 5 I 8~ r.),
meh· az orthodoxia 1..-ülönalakulását kimondja. nem külön feleluzétréil hanem Iliéh-ről s »párt«-ról szól. s a kongresszus 'által
megkezdett autonóm fejlődést todbb folytami kivánja, mindazonáltal orthodox test,·éreinket mi ,-em gátolta, hogy állandóan -Ulön orthodox Iliifelekezet l~tezését hirdessék. az alakuló
rabbikepzó ellen. holott szerintük ez más felekezet intézmén!·e
volt. a k~p\"iselöházhoz beadványt ne intézzenek és az izraeida
i.skolawp ieJosztásat ne köJ•eteljék. fi8j8-8o.,
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(Ez időben jut Mezey Ferenc a zsidóügyek ltözefébe,
Simon József irodájába. Bár az Országos Irodában efjekl'Ő
iktatókönyvekb"en, s főleg fogalmazásokban nuír Mez.oy kezC'irását ismerjük föl, mégis, hogy némi határvonalat állilsunk
fel Simon József szellemi irányitása és Mezey Ferenc nu'ikodése között, a következ.ő éveket intervallumnak fwgyju/l. Ez
idők történelmi szemmel vaLó meglátását valójában Mezey
egyik későbbi doLgozatából ismerhetjük: Néhány észrr.vétel
az izraelita hitfelekezet jelen állapotáról. 1911. Nyomtatásban
nem jelent meg.)
Mezey Ferenc a ;\1agyar Zsidó Szemle cimü folyóiratban
fejti ki a tennivalók, a hibák reparálása, az adott hclywtbcn
való eljárás módozatait. Pontosan megfigyelhető, hogy amikor
a Szemiében ,-alamely kérdést felszínre vet, még abban az <;vben memorandumot nyujt át az Orsz. Iroda az illetékes miniszteriumnál ugyana:zon kérdésnek kívánalom. óhaj alakjában való
feldolgozása formájában.
Közben az elhibázott lépések káros kö\·etkezmény~i jelent
keznek. Bár az iskolaalap felosztására YOnatkozó orthodox beadványt a képviselőház 188o. évi március I 2-én hozott határo
zatával visszautasítá és a két hitfelekezet elmélete egyelőre
megdőlt, mégis nap-nap után egyes hitközségekből kilépnek
nagyobbszámu tagDk, hol orthodox. hol status quo. hol ~zefárd
hitközség alakitásának ön·e alatt, valójában a sérelmesnek vélt
adóki\·etéstől való huzódozás miatt.
Kilépnek a hitközségből,
mint mondják
mert ninr~
az alapszabályokban, hogy a hitközség a Suieitan Aruch alapján áll, ,E ~érdésről később. A -~ongresszusi, h,itköz~é&ek napnap utan ketségbeesve ttpasztalpk, hogy marol holnapra felboml a rend, minden apróbb kérdés miatt. személve~ ambicicík
érvényesülés,ére? n:_egpanaszolt adókivetések miatt, egyes rabbik
ellen for~ulo htt~ozségr potentátok szeszélyéből uj hitkiiz!>t-gek
~.'álnak ki a régrekből, azok gazdasági Iétét alapjaiban mcgmgatYa. _Lehetet_t. me~·t az orthodo::ok kiválását a tórvt:ny cn
g~dt~. Slmon Jozsej es Mezey egyuttes munkríj::J ekkor tnemt
neml rendet hitközségeinkben.
. Az el~ő lépés volt. hogy a kormány rendel.:tet bocs;ított
k~ ~z _Orsz_agos ~roda ismételt kén·ényére. hogy a hitköz 1:gból
k~_lepok há~om evig köte]e-<;ek az előbbi hitközség-ek iránti ad 1í
k~t~lez_etts~ge~ek e~~get ,tenni. A második lépés l'o!t, hogy
~~1lard1tottak es leszo~e~_tek, az __ anyakönyd kerületek hé'o ztá:.at, !lehagy e_gy-egy lutkozsegbol kn-ált tag a lakóheh·étől harm~dlk m_e9yeben feb·ő hitki>zséghez csatlakozhasst~k. A kor·
many eznanyu_ beadvá~y~kat külonö"en -;zi,·e. ~n orvoSDita.
mert az anyakon)Tek korul rettenete-;; állapotok ,-oltak. Küló-
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nösen az északi megyékben történtek visszaélések, hol a rabbik
nem is tudtak magyarul s külön ben sem vo ltak k épesek rend:...
szeres anyakön yveket vezetni. É pen ezért a harmc:dik lépés volt
a rabbik k épesitése i ránti javasla tuk, mely szennt rabbi csak
az lehet, aki legalá bb a polgá ri iskola n égy osztály~t sikerrel
végezte illet ve e rről bizonyitvá nyt képes felmutatm.
Ha'.talrnas lépések voltak e zek a konszolidá~ió felé, de
fellángolt teljes e rővel a z Országos Iroda_ és a~ o~thodox v:ez.etőséo- közötti harc, ke ményen kellett állm a vartan. Orthodox
test\~éreink a libe rálizmusra való hivatlmzá ssal, lelkiismereti
k én yszert emlegetve, minden, a rendre irányuló törvényes intézke d ést vallásos ügyükbe való beavatkozásként tüntetnek fel és
azoknak visszavonását kérik a miniszteriumtól, a képviselő ~
háztól, s őt m ég a királytól is! És miköz?e~ ~ anyakónyv~
körüli rendeletek nyom,án' ezrevel kell elmtezm az egyes hirközségekben felmerülő anyakönyvi helyesbités·eket, volt
olyan év, hogy ~1ezey maga 4000 aktát intéz ,el, melyek ~~nd~
egyikének utánjárni kellett - M·ezey tan~ma>nyokban f,e ]tl ~l
az autonómia előkészítésére szolgáló elve1t (a M . Zs. Szemleben), másrészt őrködik, hogy a nagynehezen kibocs~jtott kormányrendeletek - mint a multban - a szabad 1elknsme~etre
való hivatkozással vissza ne: vonattassanak az orthodmwk'
állandó panas.zkodásai által. Ugyanis megállapitható! hogy az
ortlwdoxok kérései sokkal többször tellesittetnek, mmt a kongresszusiaké. Ez azonban csak a felületes szenilélőnek m~g
lepő ; a kormányban Eötvös bárót kivéve - mindig ~j
landóság volt és van, a többi egyházakhoz hasonló egy~eges
zsidó autonómiával járó és a kormányra ebből háramló kotelezettségeket ad infinitum tolni '5 nunden ily halogatást elősegitő
a felekezet részéről érkező közbelépést a lehetőség szerint
honorálni.
A7., orthodoxok résreről szinte hihetetlen beadványok érkeznek. Ismét a két hitfelekezet theoriáj.á t emlegetik és az
Ors,z. Iroda rendre irányuló beadványait » denunci~ásnak'«
mondják. Panaszkodnak, hogy az orthodox szervezet1_ szab~
lyokat hatályon kivül helyezte a kormány, mert a rabb1képes1tés tekintetében (26. §.) uj törvény~k~t teremt a rend~le~
Felségfolyamodvánnya~ fordulnak a ktrályh<?z, ~ly,ben k_tfe},tik, hogy az már nem 1s lehet orthodox rabb1, ak1 negy polgarit végez! A:l anyakönyvi rendeleteknek nemcsak az or~hod<?x,
hanem a kongresszusi hitközségek körében is akad buáló]a,
kifogásol6ja, mintha a,z az autonómiára káros lenne.
~lezey kilép a rendeletek védelmében. (M. Zs. Sz. 1886.
265. Autonómia és anyakönyv. ) Megvilágítja a kérdést, hogy
az anyakönyv állam'i ügy s csak azért vezetik lelkészek, mert

a.zok az a nyakön yvi eseteknél ,s~erepelnek, dc m a ga az any_a :
könyvvezetés annyira nem vallasi u gy, hogy pl. van olya.I~.k~lt
k .. '
ahol a zs id ó anyakönyveket a - reform~tu ~ le ~sz
oz.sf~' (Noszlo p .) Az autonónlia alá csak a vallást, Iskolai . s
:~~r~ vonatkozó saj á t alapítványi ü gyek esn~k. A:z_ autonómia
csak az állami é rdek körén belül jog ostilt, ~na ~ p~d:g az ,an ya könyv katonai, csalá di, vagyonjogi és s ta~Isz:tikai allam~ rdek!
az államnak beleszoln1 annak mme mu
1·oga, so"t k o"" teles sécre
o
'
·
1 •• t 1
' 'be . 1v1
1\ •rezey n yiltan
megirJ·a ' hog-y
az autonornia
e o evezet ese
• ,
~.
•
tététele a rend meghonos1tasa, a ne m~etl szellem t e TJCSZ se, a
kultura mérföldjelzőinek odább szontá.sa! -,~.
, _
E.z időben, a nyolcvanas évek kozepe_n, az . o~zt,rák kor:
mány Ausztriában külön ~öryény~ e>n t~r;en a zsi?~~ ag ott~m
ügyeinek rendezés·ét. A becs1 a"!lt1szetn1tak n:"-gy orommel ud vözlik a »külön« törvényt, vagyis, h?g~ a zs1d~ fcl~.kezet ne.m
a többi egyházakkal egyenlő elbana~b.~ . reszesul. lttho_n,
nálunk élénk visszhanrrot keltenek a becs1 h1rek és sokan hittestvér~ink közül a ha~ai, még pedig az utóbbi évekb,e n megjelent rendeleteket, hajlandók a bécsi ~örvé ~ytervezetl?-ez hasonló szellemü merrnyilatkozásoknak tekmtem. Mezey tlsztázza
az e szméket. (M. Z~. Sz~mle, 18~7. ) ~y~ltan ~rja, ho~)' n,emkell
a liberálizmusnak kétsegbeesm! Aki tsmen a zs1dósag belviszonyait, az ugy látja, hogy auton6n;ia hi~nyába_n 1:?-égis c~
kell valamely rendezés. Rendezés, megpedig a httkozségek ej;
'anyakönyveik terén, mert enélkül föl s em épi,thető az aut?n.ómi_a
épülete. Csak szilárd téglákból lehet szllard házat ep1tem!
Különben .i:s a kutat6 szem észreveheti, hogy ez e gyszer a
bécsi körök a magyar viszonyokból tanultak, mert az osztrák
külön zsidótörvénytervezet legnagyobbrészt a Löw Lipót-féle,
az; ötvenes évekből származó budai javaslatból és a magyar
kongresszusi statutumokból meritett szabályzatok.
Mezey megnyugtatja a közvéleményt, hogy amidőn nálunk
a miniszteriumban ilyen külön törvény alkotására mutatkozott
hajlandóság s ezirányban tanácskozásra hivták az Országos
Iroda vezetőségét, az nem is jelent meg az értekezleten, rriár
eleve visszautasítva ennek még a gondolatát is.
Valósággal hadakozni kell, hogy orthodox testvéreink kéréseit a miniszteriumban ne honorálják: a kettős felekezet
el,mélete diadalra ne jusson (sajnos, rövid időre mégis kimondatott, de erről k ésőbb ) , az iskolaalapot fcl ne osszák, a rabbiképzőt. meg ne sz~ntessék, a rabbitól követelt legalább négy
polgán osztály kivánalma meg ne szüntettessék. Miközben
~rtho~ox körök l'vfezeyt átkozzák, a zsidóság megrontójának
tltulál]ák, heves vitája támad, hirlapi polémiája dr. Ulimann
Sándor országgyülési képviselővel , miután Mezey hibáztatta,
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hog-y a zsidó Yallásu országg yűlési képviselök nem tesznek
sem;nit az autonómia előkés zítésére. Azt nl.Índenesetre e1érte,
hogy e kidló férfiu, Cllmann, alaposan kezd foglalkozni a
zsidóságot érdeklő kérdésekkel. Eközben jelenik meg a recep·
cióról szóló első cikk ~1ezey tollából 1887-ben ( 1. később ) ,
ilv irányban tereli a zsidó közvélemény kialakulását.
- Az orthodoxok is ok nélkül átkozzák 1\fezey-t, épen ő lép
sorompóba a középiskolai növendékeknek a szombati irás-rajzolás felmentése érdekében ( 188g. ), Németország példá) át köYetve, méo-pedig az ottani rendeletek teljes SZÖvegenek publikálása álfal. Érdekes, hogy ~Iezey kezdettől fogva huzódott
felekezeti kérdéseket akár a napilapok hasábjain, akár a felekezet már abban az időben elterjedt cirgánumában, az Egyenlőségben megtárgyalni, - kevés kivétellel - hanem a magas
nívón, Eaeher Vilmos és Bánóczi József által szerkesztett
~!agyar Zsidó Szemle ,·olt az ő fórumal
Eleinte mint cikkiró később a »Társadalom« és a »Szernle«
r-ovatokban fejtegeti a ;sidó közélet, szervezeti élet kérdéseit,
később a lap szerkesztését Blau Lajossal együtt átveszi. Kü1-önben is nagy eseménrek, sőt harcok előtt ,állott a magy<l;u
zsidóság, szinte szerenesés helyzetnek mondhato. hogy az Orszagos I rodánál otthonos, sőt rö,·idesen hi vat al os állás~ vállaló
\Iezey veszi át a zsidó, magas szinen tartott Társadalmi Szemle
yezetését.
Ez időben bontakozik ki teljesen \1ezey nagy munkaereje.
::\Iig 188g-ben a pesti Chena Kadisa titkári hivatalát veszi át,
I 8 go-ben a Szemle szerkesztését is, I 891 -ben hivatalosan is
állást vállal az Országos Irod ánál.
A hivatal, az irás, a sziv hármas utján dolgozik. Sok
cikke és tanulmánya jelenik me-g ez időben ~1ezeynekaz Egyenlőséaben és Szemlében. De legjelentősebb, jövőbelátó, széleskörl, lwtározott irányu dolgowta az 1892-iki, a Szemle ötödik
jüzetében. Községkerületi elnökök gyülése előtt állott 37 évvel
ezelőtt a n1.agyar haladó zsidóság.Az akkor 32 éves :\1ez,ey
Ferenc kitüzi a hazai zsidóság legjobbjai elé a követendő f~l
adatokat. Csodálatos, hogv az aránylag flatal embernek mily
messzehallható szava volt ~ felekezet legjobbjaináL Amit e ta:
nulmányszerü cikkben ir,
arról fognak _tárgyalni a kerület1
elnökök gyülésén és arról fog majd bea~m az Ors_zágos I roda
memorandumot a miniszteriumhoz, a c1kk része1. az abban
foglalt célok elérése képezik a kö,·etkező évtized, (a vagy évtizedek; munkáját. Tiz pontban foglalja öss7;e a _felekezetn.ek
a helyzetből fakadó munkásságát, illetve tenmvaló]át._ :\I~ r. 7~k
kének eiméből sejteti, hogy nagy eseményeket sugall mtUltwp~
Felekezeti autonomiánk u; korszaka! Huszonöt esztendős volt

Dr. Mezey Ferenc pályája

185

akkor az emancipáció. És :.rezey nyiltan_ kimond~a. ~ogy az
emancipációnak és a kongresszusnak nunden ~·tvnwnya . az
a kkori állapotban, tová?bfejlödés nélkül, . ö_sszeomlottnak tekt~zt
hető. »A 2· év alatt vihar tört ki(<,
HJa· - >,amely a ke~z
alkotmányt) romokra törte. Kö nem maradt kö,·ön. :.Ieg!e~dült
alattunk a föld. Csüggedés szállta meg a bátrak sm·et é:::
fájdalmas csalódásban hasadt meg a testvéri hűségben ,-:Uó
bizalom.« Ám :Yiezeyt nem veri le a helyzet. A romok alJan•
- folytatja - gyönge rep,kén~- nőtt, szer~e~tel f_?m_-a kö~l ~lom
bokat. Tünőben a pusztulas kepe._ . a szantovet~k md_ulo c,;_ap~ta
legjobban mutatja, ~ogy i~t a. ta,vasz_. .. :-\z 1zraeht~ ~ozse_g
kerületek ujjáalakulasa nylt UJ es biztato perspektn·at elottünk ... a tanácskozások és határozatok csak áldást hozhatnak
reánk, mert ha a célhoz egészen el nem visznek is. kij~lölik é.;
megmunkálják előttünk azt az utat, melyen haladnunk kell. «
Mezey szerint a legfontosabb, hogy e gyülés a jogfolytonosság
alapján folytatja az autonomiát előkészitő munkálatokat.
A jogfolytonosság! ez az ő ideálja mindenkor. ::.\em ,;ze:
re ti a felekezet fel-felbuzdulását, nem sokat vár tőle' A tön·évényes keretek között, a még oly gyönge kongresszusi maradék keretek között is, - de ott kell végbemenni a fejlődésnek,
a községkerületek és az Országos Iroda utján.
A ,-árt gyülés teendőit igy jelöli ki ::\Iezey: Elsősorban
megalakulnak a kerületek és elöljáróságot és biróságot fognak
alakítani. Ezzel a gyűlés napirendje kimerit,-e lenne. De többet
kell várni a gyüléstől. A felekezet vezetöi emeljék fel :-.za,·ukat
hangosan, önérzetesen müveltségben megizmosodva. hogy a
siránkozó panaszokat tulharsogja hangjuk. ::.\ emcsak rokonszemret kell támasztani érdekeink iránt, hanem a tá rsadalom
alvó lelkiismeretét kell az előítéletek lidércnyomásától meg-szabadítani. Első sorban a recepcióval kell 'foglalkozni. Bármilv
örömmellátja a felekezetnek ezirányu megmozdulását, gyülések
tartását, hirlapi lelkesedő cikkeket.
hiszen ö v.olt. ki elsőnek
irt erről tanulmányokat lásd a Receprio fejezetet . de ebősor.
ban a községkerületeknek kell e kérdést felkarolni, a felekezet
e hivatalos szervének s akkor lesz ez a jogfolvtonosság eh-ének
megfelelő.

<

•

A második feladat, hog~· kongresszusi ma már hatúlyukat
veszitett anyakönyvi és hifközségi szabríli•ok n.•,·izi{l al;í vétessenek.
A harmadik feladat a hitoktatás kérdése. Sajno-, uh ,.,zéthuzás, e_gyönt~tüség hiánya uralkodik e téren. hogy sürgósen
szakférflak uqán eg,·öntetü,-é kell tenni a hitoktatá-.r és tanfelügyeletet kell elrend.elnj az eg(·-,z \'Onalon.
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A negyedik feladat, ez elöb~ival k~pcsolatban. áll -:- az
országos rabbiképzőnek bölcsészet~ fakult~~s~l :'aJ? k1egésZ1tése.
Rendezni kell azután a rabbii<- qunltftkactÓJanak kérdését.
Képtelen helyzet, hogy haz4nkba~.. a rabbi vilá.gi .. képzettsége,
_ melyet a törvény kötelezőleg elou, messze, mogotte marad a
népiskolai tanítók qualifikációjának. .
, .
. ,
,
:M eg kell teremteni a magyar zs1dósag trodalmt ~~zrst~;l~t~t .
Me rr kell teremteni a rabbik és özvegyek nyugdtf ~llatasat.
l\Ie~alkotni a tisztviselők szabályzatát. ~endezm kell a
chewrák ügyét. Ezek tisztá.1:a e~;yh~zi f~~Clók~t ':'.égez:~.ek,
miért kell alapszabályaik ut]an vllág1 hatos.ago~tol fuggmok r
Végr~ - amit elsőnek kellett volna em!1ten~ - . a ,végleges
szervezkedés ügyében való teendöket megallap1tam es végrehajtani kell!. ..
.
~1ily mcsszelátó perspektíva! ~ezeynek ez egyetlen c1kke
igazolja, hogy mennyire ura volt m~!l~enkor ~ helyzetnek. , ,
A gyül és tényleg ezen keretek koz<Ytt lrezd1 meg munkássagat
az eljövö eszt.endőkben .. ,
..
,
.
·
Először lS a recepcw kerul megoldas alá. Azután az uodaltni társulat alakult m.eg. Majd közalapot teremtenek a
kulturmunka felépittésére. Hitoktatási országos bizottság alakul.
A rabbi- és tanítóképző ügyei kerülnek szőnyeg]}e. Lássuk mindezekben Mezey egyéni tevékenykedését!

B) Mezey munkája a recepciónális mozgalomban.
A recepció kérdése tulajdonképe~ a .xr~. száza~ elej; ?t~
állandóan foglalkoztatta a magyarhom zs1dósag_vezeto egyemsegeit. Ámde a történelmi fejlődés csak lépésről lépésre engedte
érlelődni jobbjaink lelki óhaját.
Eleinte az emancipáció és recepció nem egymástól elválasztott fogalmak valának . Csak a szegedi országgyülés f<?lytonosságában beállott hiány eredményezte, hogY. a polgan egy~n:
jogosítás (emancipáció ) után nem közvetlen ul tárgyalta a zs1do
vallást egyenjogosító törvénytervez~tet.
. .
.. , . , , .
:f:pen ugy a kiegyezés utám r867-ik1 -~man~1pacwnalis
törvényt is azonnal követnie kellett volna az osszeh1vot.t koll:gresszus által kiépitett belső alkotmányou nyugvó, egyenJog.osltó
törvénynek. A kongresszus 1869. évi febr. 22-én tartott ütésén
elfogadta a törvényjavaslatot, hogy: »Határozza el a t. egy~te
mes gyülés, b. Eötvös József vallás- és ~özo~tatásügyi mimszterhez feliratot intézni oly értelemben, tmszermt a törvényhozás
legközelebbi ülésszakában máris oly javaslatot terjesszerr elő,
mely szerint a zsidó vallás a törvényesen bevett vallások sorába
iktattassék.« A feliratot átadták Mezei Mór, Simon· József,
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Rosenberg Izidor és Fenyvessy Adolf. Ámde az .orthodoxok
közbejött fellépése miatt a képviselöház nem akarva lelkiismered kényszert« alkalmazni sem miféle kérdésben;
e kérdés t is
állandóan elodázta.
Megállapítható, hogy a valóságot fedi a hatodik községkerület 1892. február 3-iki körirat tudósítása, hogy már ))e zelőtt
23 évvel folyamodott a kongresszus a zsidó vallás recepiáltatása iránt« s azóta e k érdés mrndig napirenden volt. Az 1867.
év től I 88o-i évig három iz ben volt alkalma a képviselöháznak,
hogy hitközösségünkkel foglalkozzék, azootul pedig a kormány nál kérelm.eztük a zsidó vallásjogainak törvénybe iktatását több
i.zben.
Nyomatékosan csak akkor lép ujult erővel előtérbe a kérdés, midön Mezey az Országos Iroda körében előtérbe jut,
másrészt midön a Magyar Zsidó Szemle hasábjain, mint szerkesztő szálhat a zsidó közvéleményhez.
Ámbár :Ylezey már az Egyenlőség 1887. lV. számában
Css6- 564 lap ) a görög-keletiek-ről szóló törvényes intézkedésekkel kapcsolatban felszinre veti a recepciós külön törvény
kérdését. »Nlinthogy pedig a magyar törvényhozás a görögkeleti felekeZ!etröl intézkedő I 868: IX. t.-cikkben kijelölt precedens szerint a zsidó hitügyet a kongresszus határozatainak
utólagos törvényesitése által rendezni elmulasztotta, "és minthogy a mulasztás oka, t. i. a felekezet körén belül keletkerett
viszályok, már majdnem megszüntek s minthogy végül az általános vallásszabadság törvénybe iktatása a közeljövőben alig
remélhető, hitfelekezeti ügyeink rendezésére néZ\·e nincs más
mód, mint a zsidó vallásfelekezetnek mielőbbi törvényes befogadása!«
Az Egyenlőségben megjelent cikk ismét megmozgatja
jobbjaink lelkületét, ám akkor ismét a zsidóság köreiben akad nak a recepció ellenzői, még pedig mindkét táborban.
Az orthodoxoknál természetesen azért, mert félnek minden
részről alkotmányozott törvényes inté;>)kedéstől, miután a r:ibbiképesités, az anyakönyvi alakulások, a két felekezet theóriája
az ö óhajukkal szembeállóan intéztetett el, - de még a haladó
zsidóság körein belül is akadnak, kik nem tartják időszerünek
a recepció kérdésének felvetését. Sőt akadnak, sajnos, kik
oknélküli féltékenységgel és érzékenységgel kezelik a felekezet
nagy érdekeit. Nem szabad ugy tekintenünk az emancipáció és
és recepció közötti időt, mintha a haladó zsidóság Yezetöi e
kérdést lanyhán kezelték avagy elhanyagolták volna.
Mezey maga megállapítja ( 1 892-ben), hogy a vezérf~rfiak
állandó és tervszerii munkásságot fejtettek ki c kérdésb~n . (M.
Zs. Szemle 1892. I 10 oldal.)
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Ellenben a ,-alóság az, hog) a kormányok »szüneteltették«
c kérdést i az orthodoxok ismételt szervezeti kérdésekben való
szembehelyezkedése miatt, a valóság az, hogy a felekezeti
autonomiának állandó szeme lőtt tartása és a magas kormányok
elé terjesztett memorandumokban állandóan, ismételten hangoztatott szervezeti kérdések megvilágitása természetszerüleg fel~zinen tartotta a recepció kérdését. Ámde mindezek fölött dr.
H irsclzler Ignác halálakor megjelent elmefuttatás volt az első
_meguju!t nyilt állásfoglalás a recepciós mozgalom m eginditásában! E cikket a Magyar Zsidó Szemle r89r-ik évi decemb.er
haü számába irta .:\1ezey Ferenc. U gy érzi. hogy »elérkezettnek látszik az idő , hogy tekintet nélkül a nem épen k'ecsegte1:ő
és a jö,· őben is bizonytalan politikai helyzet!;e, a felekezetnek
a már kü·ivott jogi alapon ugy jogának továbbfejlesztésére
Yalamint összérdeki képviseletének megalakitására nézve önrendelkezési joga feleleYenitessék«. Még azt is remélte, hogy »ennek folytán a felekezet szunnyadozó erői uj életre ébredni és
a sporadikusan eddig is mutatkozott érdeklődéssei egyesitve
a felekezet - esetleg tulnyomó része - szervesen nyilvánuló
akarássá fejlődni fognak !« Ezzel indul meg ujból a hatásaiban
oly nagymérétü felekezeti mozgalom. Egy hétre reá niár a felekezeti folyóirat - Egyenlőség - örömmel jelzi a recepció kéfclésé?en való megmozd.ulást, még egy hé1: mulva már »nagyszabasu mozgalomról ad számot. A hatodik községkerület már
n területén lévő községekhez intézrtt terjedelmes ·köriratb::m
felhivja a közfigyelmet arra a fájdalmas helyzetre, hogy nincs
más felekezet hazánkban, mint a miénk, mely - jóllehet törvényesen elismert, - mégis viszonyosság és jogegyen1őség tekintetében az ugynevezett törvényesen bevett felekezetek sorából
teljesen ki van zárva.
E ~.örü·,at ~I;~ey Fere~c ~olláJ;>ól_ ered s hiv.at'~f a ~elek~
zet felelos tenyez01t, a keruletl elnoko_ket és a hitkdzség1 elnokok révén a felekezet egészét a mozgalomnak megnyerni. Közben megjelenik egy kitünő röpirat dr. Kardos Albert tollából:
·>A m~gyar zsidóság nemzeti hiYatása« az uj mozgalom iránt
lelkesltve ...
, A:z igy megindito_tt hullám oly sikerrel terjed, hogy a tör,·enyesen beveendő zsidó vallás elnevezésének kérdése is napirenden van s annak tudományos megállapitására Bacher \'ilmost kéri fel lVIezey. Bacher két cikkben világítja meg a kérdést és utóbb Juda Halévi, Ábrahám ibn Ezra és Ábrahám ibn
Dau? !llunkáiból vet_t idézetek alapján megállapítja, hogy nem
~ Z>Ido, hanem csakis az »izraelita« elnevezés a helyes (M. Zs.
s~: 189,2. I r 3-) Természetes, hogy az Egyenlőség hétről-hétre
boven es lelkesen foglalkozik a mozg;alommal.

·l 89o

A hatodik községkerület körlevele tehát az első hivatalos
megmozdulás . Ezentul a Magyar Zsidó Szemiében minde~ hónapban kimerítő, alapos, történelini okoknál támogatott cikkek
látnak napvilágot a recepció kérdésében Mezey tollából, részben. nevét kiírva, részben dr. Kovács Ferenc név alatt, részben
M. F. jelzéssel, de névtelenül is.
E cikkekben sokat harcol az egyéni érvényesülést, még a
felekez, et~ érdekeklet is tulszárnyaló kicsinyesség meg az orthodoxok ellenállása ellen, de mindig él Mezeyben a remény, hogy
ha bár »még hó takarja a réteket, ele a hicleg lepel a feleke zetünk egén oly régen bujdosó nap verőfényes sugarának
soká ellentállni képes nem lesz. És akkor majd a bennünket
elválasztó folyó jégkérge is önként engedni fog. « (i\I. Zs. Sz.
·1 892. r 69. lap. ) Harcol azok ellen is, kik a:; általános \'allásszabaclságot sürgették a zsidó vallás recepciója helyett.
Mezey a mozgalom kifejlődésénél ugyanis, mint a mozgalom tolla, historikusa, jegyzője - azonnal meglátja, hogy az
első üléseken hozott határozatokbarn és a kormányhatóságokhoz
beadandó petició szövegezésében a történelem nem ismeretéből
származó hibák csusztak be. l\Iidőn ezt szóvá teszi, őt holmi
ünneprontás vádjával illetik. Csakham3..1 azonban »a higgadtabb
elemek tulsulyra vergődésével« belátják .:\Iezey látásának h~
lyességét s az általa helytelennek nyilvánitott kérvény telje,;
meJlőzésével uj szerkez.etü bizottságat küldenek ki.
Elhibázottnak tartotta .:\lezey azon lépést is, hogy a képviselőválasztások idején rever;;álist kérjenek a jelöltektől
hiv eink.
Mez.ey az egész recepcionális mozgalmat, a felekezet lelki
feszültségét, legális uton, a jogfolytonosság elvéYel cgybehangzólag, a felekezet meglévő keretei, tehát a községkerületek utján
lefelé, az Országos Iroda utján felfelé, kivánta elinditani. A sok
ma~ifesztációs gyülést, ad hoc bizottságokat, nem látta szilárcl
báZisnak. ~zok lelkesedni tudnak, de nem történelmi, jogi
érzékkel viszik előbbre az ügyet, másrészt folyton az orthodoxokkal való barátkozás hiu reményével áltatták magukat.
Mezey a kongresszus által megkezdett mü befejezésének vélte
a recepciót, - sokan attól egész független mozgalomnak épitették, épen azért, mert az orthodoxok hallani sem akartak a
haladó zsidóság tön·ényes szerveivel együttmüködni.
Azonban a miniszter (gr. Csáky Albin ) kijelenti, hogy
·azon lesz, hogy a felekezet kebelében észlelhető differenciáknak
vé,?et vessen: »Egyébiránt tudom, _hogy a talaj már annyira
<;lo van készltve, hogy csak formai kérdés az egycnjogositá::;,
es a feladat megoldása immár akadályokra nem fog találni <.
(Temesvár, I 892.) A talaj tényleg már kellőleg előkészitett
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volt, ámde közbe jött a kormányválság. Ez néhány hónapra
elodázta a recepciónális tön·ény benyujtását, de az uj kormány
\Vekerle Sándorral az élén, Csáky ismételt kultuszminisztersérrével a kerületi elnökök küldöttségének kérésére már a következő 'évben I 893. április 2 5-ikén benyujtotta a receptionális
tön·ényjavaslatot. Ekként vet_t, részt Mezey ,szóban é~ ~ol,lbap
a recepciós mozgalom mun~áJ~ban, a~t megova sok _hibato~ e_s
a felekezet törvényes keretet kozé szo ntva a dolgok t1szta kifeJ lődését, érlelődését.

c )

.l-1ezey harca az orthodoxokkal a két hitfelekezet teoriájáról
és a Sulchan Áruchról.

Attól a pillanattól kezdve, hogy a »lelkiismereti k ényszert
alkalmazni nem szabad vallási k érdésekben« elv alapján a kongresszusi statutumok általános kötelező erejét áttörte az orthodoxok külöm·álását jóváhagyó miniszteri engedély, sőt királyi
leirat, - mind mai napig. az Országos Iroda állandó harcban
áU az orthodoxok két zsidó hitfelekezeret hangoztató álláspontjával szemben. A hatvan esztendős küzdelemben előbib Simon
József volt előtérben, utóbb Mezey . F ,erenn-e szakadt ez az
örökség. Jóllehet még az a rendelet 1s, (2691 s/ r?n-), _mellyel
Pauler miniszter az orthodoxia különalakulá.s át kimondJa, nem
külön felekezetről hanem »fél«-ről, »párt«-ról szól, sőt azt is
kimondja, hogy ~z orthodox szabályzatba~ ér_intett ":allá~os
tanok és szabványok birálatába nem bocs~JtkoZlk, mégis mmden a zsidó vallást érintő kérdésben, a vállalkozó miniszterekkel
valÓ érintkezésben Pau/er, Trefort, Csáky, Wlassics, Lukács
György, Berzeviczy, Apponyi, Jankovics, Zichy minisztereknél
az orthodoxia ismételten beadványokban, memorandumokban
és küldöttségben hangoztatja, hogy ők _külön hitfelekezet.
Hiszen a kongr,esszusi zsidóság nem ismeri el ~agár~ ~ézve
a Sulchan Aruch vallásos kodexet, az ortbodox1a ped1g Igen.
Tehát semmifé1e egységesítés, egységes szervezetben, az orthodoxia nem haladhat egy uton a haladó zsidósággal. Az idők
kedveztek az orthodox felfogásnak Hiába hangoztatta az országgyülés, a különböző miniszterek_, hogy nem osztják fel az
iskolaapol két részre, mert csak eg-y zsidóságot ismernek, valójában a tökéletlen intézkedések, az állami felügyelet Janyhasága
folytán elérték orthodox testvéreink, hogy e hatvan év cila~t
nem juthatott az autonómia tető alá, nem alkalmaztak oktroJt
s elleneink nagy ·diadalára a zsidóság ma is szerv,ezetlen, rninden egységesítő kisérlet meghiusult. Ennek a hal'cnak nagy
részét Mezey vivta. Igaz, kemény szavakkal, a logikának kérlelhetetlen erejével tett-e tönkre az orthodoxok érveit és sokszor
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azon a ponton volt, hogy ő is oktrojt hangoztatott. dc ö látta
Jegközelebbről és legvilágosabban, hogy rnit jelent az atl:tonomia
hiánya, hogy szolgabiró és csendőr intézkedik le gsa]áto~ab?
yaJlási ügyekben! E harcnak fegyvet.ei azon tudományos, tortenelmi és valóságos gyakorlati példákkal bőven felszerdt felvilágosító és tanitó tanulmányai voltak, melyeket a hitközségek nek, hatóságoknak, minisztériumoknak és parlamentnek nyUJ·
tott be , Messz·i re vezetne ezek alapos ismertetése, még sem zárkózhatunk el Mezey beadványainak, illetve csak irányelv"'! inek
rövid ismert•etésétöl és a sokat vitatott válaszfal, a Sukhan
Aruch jogi szempontból ,-aló megvilágításátóL
Előbb is részletesen ismerteti a külföldi zsidóság az osztrák,
német és orosz zsidóság jelen, törté nelmileg kialakult helyzetét,
hol szintén vannak ritusbeli különbségek.-· német, spanyol, lengyel, chaszideus stb. ritus, melyek több külsőség tekintetében
.eltérnek egymástól, de felekezeti különbséget soha és sehol meg
nem állapítottak!
Azután a magyrar viszonyokat világítja meg a legvilágosabb példákkal. Magyarországban, melynek lakossága különböző időkben és különféle országokból származott ide, az egy más mellett fekvő községek népességük eredete és keletkezésük
idejéhez képest követik majd a lengyel, majd a német. majd a
chaszideus, sőt a spanyol rítust is , - de nem hitfelekezeti különbség alapján. Mig például az egy pesti nagy hitközség két
féle ritusu templomot tart fenn, melyek egyike, ,a Rombachutcai) semmiben nem különbözik a pesti orthodox hitközség
ritus.ától, addig a pozsonyi és mármarosi - níindkettő orthodox - hitközségek liturgiája eltér egymástól. A pozsonyi ·o rthodoxok liturgiája azonos az óbudai haladókéval, de nem a huszti
orthodoxokévaL N emcsak az orthodox és haladó családok
gyermekei házasodnak össze. s rninden »kitérés« vagy »áttéréS<<
nélkül, hol az orthodox, hol a haladó hitközség rabbija esketi
meg ?ket, hanem az orthodox rabbik maguk végeznek vallási
f17nkn6kat haladó községekben és gyermekeik
horribile
dictu. - állást vállalnak haladó és statusquo hitközségben. Igy
néhm U n g ár J o el paksi rabbi haláláig megtartotta kerületül.
el-ellátogatott a szekszárdi hitközségbe, templomában funkciót
végzett,. _holott Szekszárd már r 869-ben kongresszusi lett.
V~Jei közül az egyik orthodox hitközség rabbija lett Paks \
a másik haladó hitközségé (Baja). Sőt az orth. Iroda vezető
rab,biján~k~ "ki a kétfelekezet elvét hirdető küldöttséget vezette
Csaky mmrszter elé, Singer P. sz. olaszi rabbinak kiváló három
fia közül egyik orthodox (Rimaszombat), másik status qWl
(Várpalota ), a harmadik kongresszusi ( Liptószentmiklós hit községekben vállaltak akkor rabbi állást. r889-ben.

194

Dr. Kálmán Ödön
Dr. Mezey Ferenc pályája

miniszter is jónak látta később 191 1-ben másként magyarázni
rendeletét nyilt parlamenti ülésen.

D\ Mezey és a szabadkai unifikációs mozgalom.
C j l ángot \'et az önkormányzat. az aut~momia kérdése
századunk második évtizedének elején. Az évt1z~ d es k_érelmek,
memorandumok, küldöttségjárások után gr. Appony1 Albert
kultuszminiszter. egy leiratban felhívta az ~rszágos . I:odát,
illetőleg a közséo-kerületi elnököket, hogy »adJanak nek1 uányt
arra nézve horr~ milven intézkedéseket és mily eljárást tart
célra\'ezető~1ek ~z a te~tület az izraelita f elekezet egységes szervezetének megalkotására nézve«, mert ő azt tárgyalni óhajtja
és az izraelita egyetemes gyülést e cél elérése érdekében egybehi,·ni szándékozik . Komoly jelenség volt ez és az első, mely arra
mutatott, hogy a magyar államkormány vissza akar térni arra
az utra amelyet e nehéz kérdésben báró Eötvös, az első f·elelös
magya;. kultuszminiszter megjelölt. Mezey hatalmas, lizenriégy
fejezetből álló tanulmányt készit: »0féhány észrevétel az i~rae
lita hitfelekezet jelen állapotáról« omme l, melyet az Orszagos
Iroda küldöttsége 'juttat a núniszter elé, de amely•et felvilágosító
tájékozásul elküldenek a hitközségeknek is és a zsidó o~szág 
gyülési képviselöknek. Az az évi kultuszvitánál fels~ólal t Bf!konyi Samu debreceni képviselö ( Mezey sógora), aki maga lS
jártas a zsidó közügyekben, most meg Mezey kimerítő tanulmányából is kellően instruálva, és a zsidó felekezet önkormányzatának előkészítését kéri a minisztertöl, másrészt a Lukács
György féle helytelen rendeletnek teljes kiküszöbölését. Gróf
Zichy J án os ekkor a kultuszminiszter, ki azonnal válaszol Bakonyinak.
Ez a kérdés - az autonomia és rabbiképzö, valamint a
rabbiminősítés ügye a képviselöházban 191 I. jun. 16-án kerül
tárgyalásra. Gróf Zichy János vallás-és közoktatásügyi miniszter a többek között ezt mondja: »Bakonyi Samu ... képviseló
ur az izraeliták egységes szervezetének kérdését vetette fel. A
törvény csak egy izraelita felekezetet ismer, de amennyire tény
és bizonyos ez, époly bizonyos az is. hogy az orthodoxokat és
neológokat együttmüködésre birni Jegalább a mai viszonyok
közt alig látszik lehetségesnek. Én azt tartom, hogy személyi
ellentéteken kivül bizonyos gazdasági okok is 'forognak fenn.
Igy pl. a hitközségi adó és bizonyos jövedelmek, mint páskasütés, kóser busvágásból folyó jövedelmek az egyes hitközségi
elöljárókat sajátságosan befolyásolják. A neológokat, orthodoxokat, status quo ante és széfárd csoportokat csakugyan nem
lehet ma egyesülésre birni máskép, mint erőszakkal. Már pedig
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t. ház, én az autokráciát és despotát meg tudom érteni, de azt
gyakorolni k éptelen volnék ... A magyar izraelita hitfelekezet
tij szervezetét oktroj utján keresztül vinni, - azt én a liberalizmussal összeegyeztethetőnek nem tartom . . . Az egyedüli, am,it
tehetek az, hogy a különvált csoportokat e kérdésnek rendezése szempontjából valamely együttes munkálkodásra felhivni
megkiséreljem. Bármely irányban is történjék ez, és k éssék
ennek a elolognak végleges kialakulása. attól teljesen függetlenül rendezni óhajtom a rabbi minösités ügyét, mert ezzel is
egy lépéssei előre haladhatunk ezen a t é ren . Igaz, hogy a zsidó
felekezetnek ma is rendkivül jó rabbiképző intézete van, a buda- tJ
pesti rabbiképző a világnak egyik legjobb rabbiképző intézete,
--de azt hiszem, az általános müveltség az egyes rabbik közt nem
elegendő, mert csak az anyakönyvvezető rabbikra vonatkozik a
négy polgári osztály és ezt sem a közérd ek, sem a felekeect
szempontjából nem tartom elegendőnek .. .
Ugyanekkor Lukács György is szólásra emelkedik s han goztatja, hogy az ö reneleletét félreértették. ö minde nkor csak
egy zsidó felekezetet ismert.
Mezey tanulmánya azonban nemcsak a pa~;lamentben, hanem az ország zsidó társadalmában is megtette hatását.· Mégpedig Szabadkáról indult ki a mozgalom, dr. Singer főrabbi és
dr. Klein Adolf elnök kezdeményezésére, hogy feledve minden
mult antagonismust, az egész ország zsidósága pártárnyalatokra
való tekintet nélkül találjon egymásra, alkottassék meg az egy.séges szervezet, melyen belül mi11den hitközség szabadon folytatja a maga eddigi hitéletét A kezdeményezök 1912. február
2o-ikára hivják egybe az országos értekezletet. A gyülésen 250
hitközség képviseltette magát. ::\Iinden a legnagyobb lelkesedés sel történt. Elhatározták, hogy azon alapelvből kiindulva. hogy
a magyar zsidó hitfelekezet egységes és osztatlan, viszont min den hit~özség vallási berendezkedése az ö sajátos ügye, az
autonom1a előkészítésére százas nagybizottságat küldenek ki.
melyben minden árnyalatu hitközség képviselteti magát. Sza
badkán háron: nyelvü: magyar. német és héber betüs zsargon
lapot adtak ki az eszme propagálására. A százas nagy bizott ~ág ö~szeült és teljes lelkese<;Jéssel fogtak hozzá a nagy és szent
ugy sikeres megoldásához . .-\.mcle a két hivatalos faktor távoltartotta magát e tárgyalásoktóL Az Országos Iroda és az Orthodoxok Közvetítő Irodája. ::\Iindkettötől féltek. Volt is okuk
reá. Az orthodox hi,·atalos körök hallani sem akartak az egyesülésrőL Ök tartották magukat a félszázados ideológiához , melv
rövid időre hatósági szankciót is kapott: a "két külön felekezét
-el'!léletéhe~. Akik orthodoxo~ résztvettek a tárgyalásokon. azok,
mmt a hivatalos orthodoxia monclotta. csak fé lorthodoxok,
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lógósok, kik minden alkalommal átkacsingattak Viszont az:.
Országos Iroda, különösen :\fezey Ferenc, távoltartotta magát
e mozgalomtól, egyrészt, mert az orthodox orgánumok öt támadták mindenkor a leghevesebben, másrészt Mezey látta,
hogy itt a »minden áron« való békét akarják a kezdeményezök,
tehát a haladó zsidóság minden eddigi intézményeit feláldozni
akarják ·- céltalanul. l\1ezey véleményét kifejti. (M. ,Z s.
Szemle 1913. 4· lap.) Reámutat, hogy a Sukhan Ameh-hal való
futásban a kisebbségben lévő orth. pártnak ugyanannyi tagsági
helyet ajánlottak fel, mint a k ongresszusi és status quo p~rtnak
eo-yütt. Fölajánlották a szemináriumot, a közalapot, az Iskolaalapot, - tehát mindent. Megkinálták az orthodoxiát a kultura
kiküszöbölésével. Az orthodoxiának felajánlották a szemináriumot, holott azok küzdenek még az ellen is, hogy 4 polgáríja
legyen a rabbinak. iliire vezet ez? E nagy versenyfutásban az
orthodoxia kegyeiért némelyek elvesztették tisztánlátásukat a
hazai pártokat mozgató eszmék és törekvések tekint~t-ében.
:\Iindent, nlÍndent odaadnak, csakhogy a mozgalom sikerére
hivatkozhassanakl
A minde;z áron való siker utja pedig az egyetlen ut, mely
a sikerhez nem vezet! Mezey Ferenc a bölcsek magaslatáról
nézte e mozgalmat, nézte fájdalommal - és távol tartotta magát. Sőt, midön kijelentések hangzottak, hogy mindkét részről
az Irodák és az Irodák vezetöinek személye az egyesülés akadályai, - az orthodox vezetök ugyan nem, de M.ezey lemondott. Nem akart akadály lenni sehol.
A s~zas bizottság tagjai örültek, rövidlátóan azt hitték,
hogy ismét nagy akadály hárult el az egyesülés utjából Mezey
távoztával. Tévedtek, a szervezet legerősebb oszlopát vesztették
volna el. Az orthodoxok örültek, de a kongresszusi ·zsidóság
egyik erősségét, amelyhez még a béke legnagyobb fanatikusai,
még elvakultságban is ragaszkodtak volna, - a szemináriumot
készültek oldalba támadni. Goldziher Ignácnak, aki a szeminá- .
riumban is tanított, egyik negyven évvel előbbi könyvét, mint
vallást és biblia támadót, feljelentetfék a míniszteriumban,
annak theologiai felülbirálását kérve. Maimuni óta alig volt
példa hasonló denunciálásra. A miniszterium természetesen reá
sem hederített a nyilt levélben történt feljelentésre. De legalább sokan kijózanodtak . .Ylezey lemondása és az orthodo~
denunciálás a világosan látókat visszadöbbentették. A kerületi
elnökök ülése fényesen ünnepelte Mezeyt, lemondását el nem
fogadta, a miniszter kitüntető levélben ismerte el Mezey érdemeit és l\1ezeyt maradásra "bírták. Sőt ugyanakkor az elhunyt
Hatvany József báró helyébe öt választották a rabbiképző
vezérlőbizottságának elnökévé és ugyancsak a tanítóképző igaz-
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gatótanácsának t~rselnök~vé nevezte -őt ki <1; miniszter. , Az
orthodox iroda nyiltan beJelente tte, hogy semmi áron nem vesz
részt az >>Unificatiós« mozgalomban . . . A vezete~é?" ugy~n
19 14-ben még megjelenik Jankavich Béla kultu_szmm_1sztemel.
kérve az autonómia ügyének tárgyalását,
ami~y sz1vese~ és
kedvesen fogadja öket, oly határozottan kiJelenti, hog~ mncs
módjában erőszakot alkalmazni, - az orthodoxok ped1g nem
akarnak autonómiát l
.
. ..
Ezzel a szabadkai mozgalmat befejezettnek tekmthetJ~k.
Még egy utórezgése volt ez ügynek, mely azonban a baJok
közepett•e valamivel több eredményt ért el.
,
Mezey ugyanis a világháboru kitörésekor magyar és heber
nyelven felhivást bocsájt ki Mezei Mórral együtt az orthodox
-és statusquo hitközsé_g~khez a nagy,, reánkszakadt ország~s csapás között a béke ut]alt keresve. Bar akkor kevés ered~ennyel
járt az átirat, ámde utóbb mégis csak a nagy-nagy baJok ?af>·
-]án igen sok kérdésben, humanisztikus ügyekben. megtaláltak
a testvéri együttműködés lehetöségét.

ct:.

IV. Mezey kuUurálla tevékenysége.

A) Az országos magyar izraelita Köza!ap.

A Közalap, melynek már keletkezésekor Mezey volt a
bizottsági iegyzőj,e, a millenium évében létesül. annak emlék~re,
hogy az izraelita \·allás a törvényesen bevett vallások soraboa
felvétetett. Hosszu-hosszu eszmecserék, Simon József és :\.Iezey
közötti, meghitt szombat délutáni megbeszélések előzték meg
a Közalap létesítésére vonatkozó indítvány benrujtását. Az volt
·céljuk és elgondolásuk, hogy a magyar zsidóság nemzeti szellemben való továbbfejlesztésére, szegény hitközségek támogatá
sára, ösztöndíjak létesítésére, továbbá olyan kulturintézménye~
életbeszólitására, melyekre egyes hitközségek képtelenek, nszont magyar nemzeti szempontból jelentősek, - alapot kell
teremteni.
Ennek megvalósítására a recepcip feletti örömtelt hangulatot egyrészt, a millenium esztendejének ünnepi légkörét másTészt, fölötte alkalmasnak találták. :\Iiután ennek megfelel()
széles keretet s a nagy célhoz méltó nagFonalu megmozdulást
kivántak biztositani, az Országos Iroda elnöksége 1896. január
5-ikére nagyszabásu országos értekezletet hivott egybe. Tárgrsorozaton szerepelt a recepciö nyomán teremtett új helyzetet
és egyéb várható dltozásokat t'árgyaló egyetemes gyülés összebívásának és más kérdéseknek meg\"Ítatása. A szokatlan nagy
sikerü értekezleten valóban ünnepélyes han~ulat é-, alkotó ké<;z-
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ség nyilvánult meg. Elóbb a kormányhoz intézendő és a.z ~J
kongresszust összehinu kérő memorandumot olvasták fel es
vitatták meg, majd a lelkesedés központjában Simon József
előterjesztet te a Közalap alkotásáról szóló indítványát. Az indítvány szövege pontosan körülhatárolta a nagy célokat, melyekért
megteremtik »Annak enllékérc, h ogy az izraelita vallás a törvényesen bevett vallások sorába felvétetett, a magyarországi
izraeliták Közalapot alkossanak. A k özalap rendeltetése legyen
azon célok megvalósításának elősegí tése, melyek által a magyar
zsidóságnak nemzeti szellembeh való fejlődése elömozdittatik.
Feladata: szegény hitközségek támogatása és azok alkalmazot,
tainak segélyezése, a számukra s zervezendő nyugdijinté21et gyámolitása: alapítványi helyek fentartása, ösztönd!jak és pályadijak adományozása; oly közjótékonysági és közművelődési
intézmények létesítése, amelyek felállítására és fentartására az
egyes izraelita hitközségek elég anyagi erővel ne m bimak. A
Közalap jótéteményeiben a folyamodók vallásukra való- tekintet
nélkül részesithetők. «
A beterjesztett indítván yt általános helyesléssei hallgatták,
rövid eszmecsere után egyhangulag elfogadták és megJelelő
határozathozatal végett a »kerületi elnökök gyülésé hez« tették
át. Rövid idő mulva megalakul a Közalap bizottság, mely
Schweiger Márton elnök és Mezey Ferenc j·egyző aláirásával
lelhivást bocsá t ki (már január 26-ikán) a hazai zsidósághoz,
melyben adakozásra hivják föl híveinket. A köv;etkező idők
munkáját Simon betegeskedése miatt ugyanis teljesen Mezey
vállalta magára.
A szétküldött felhivásban felismerhetjük Me ze y gondolatmenetét: » ... a nagy történeti jelentőségü eseményt ( reoepció)
nemcsak igaz örömérzettel, hanem tettre kész kötelességtudással fogadjuk. A nemzet közösségéhez való kapcsolatunkna:k!
bennünk mindig elev.e n érzése ... közjogi kötelékkel is erős
bülvén, ellenállhatatlan erőveJ tör immár ma:gáook utat a
közóhajtás, hogy a magyar zsidóság szétszórt erőit tömörítve,
önnön hivatásából és a nemzet eszményi céljaiból eredő magasabb feladataira képesitsük ... ősi hitünk talaján nőtt t·e stvériség szellemének és a magyar kultura szent érdekeinek közösen áldozhassunk . . . valláskülönbségre való tekintet nélkül
kivánjuk a magyar nemzet fiait részesíteni, egyrészt, hogy a
többi egyházak tanintézeteiben élvezett kedvezményekért való
hálánkat dokumentáljuk, másrészt, hogy a teljes egyenlőség
és testvériség szellemének ezzel is utját egyengessük ... Ragadjuk meg az alkalmat és biztlositsuk be ország-világ
előtt, hogy jogainak birtokában felekezetünk fokozott mértékü
kötelesség teljesitésére kész . . . Schweiger elnök, Mezey
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Fere~c jegyző.«.~ es7;me _rövid két hónap alatt testet öltött:
a Kozala.p l~tesltese ?1ztos1tva volt, mintegy négyszázezer korona gyült ossze e ket hónap alatt.
.
ront~s jelenség volt, hogy a vidéki hitközségek és tagjaik
JS sze p szammal szerepeinek az adakozók között s ezzel meadől
a vád, hogy a községek nem tekintenek hatá raikon tulr~ A
Közala p_ let; e~~ ő ~tapitványa a bizottság I 896. május 4-ikén
t~rtott ulés;b~l k_Ifoly?la~ a magyar királyi honvédségi LudovtkC: Aka~em~a tls~_tkepzo tanfolyamán valláskülönbségre való
tek~t;t .nelkul betoltenelő öt díjmentes alapítványi hely fenntartasara szól~tt I ~o ~z~r korona összegben. Az Országos
Iroda a honved_el_ml numszteriumnak jdenti ez elhatározást,
ké~ve~ ~og;y a r:1m1szter legyen »szószólónk« 6 császári és apostoll kualy1 felsege legmagasabb szine előtt, hogy az alapitvány
»1. Ferencz József alapiiványi helyek« néven szerepeljenek.
Egy hónap mulva Oromon Dezső államtitkár értesiti az Irodát
hogy öfelsége az alapítványt az Iroda előterjesztése szerint
elfogadta. A közalapbizottság személyesen viszi fel Bécsbe
öfelsé~e elé az alapító oklevelet, Mezey is benne volt a küldöttségben. h1s_zen nemcsak az eszme származott tőle, hanem az álapitó
l~velet 1s ő szerkeszté. A küldöttséget igen kegyesen fogadja a
kuály. Maga
alapítvány ténye a legkedvezőbb politikai hangulatot teremti a magyar közéletben, mely észreV'Chetőleg éreztette hatását.
A Közalap megkezdi munkáját, mégpedig teljességgel
Mezey irányitása szerint. Segélyforrása lett azoknak, kik képességgel birtak a nagyfejlődésre, de e segitség nélkül tehetségük soha ki nem bontakozhatott Yolna. Nagyszerü érzékkel
birt Mezey a tehetségek felismerésében. Pártolta a céljaival
rokon intézményeket s hóna alá nyult minden kezdő humanitárius, kulturális felekezeti alakulatnak Hitközségek s más
testületek a KözaLap felé nyujtják ki segélytkérő kezüket, sohasem hiába. A felekezet szol~álatában álló rabbik, azok
nyugdijintézete, özvegyeik. árváik s egyéb alkalmazottak és
zsidó intellektuellek a Közalapban nyernék támogatót. S a
segélyezések utján nincs osztályozás. »Bár az alap, a haladó
zsidóság yezetőinek alkotása és kezelésükben áll, - pártszempontokon felülemelkedve az egész felekezet szolgálatában áll.
A sok hiábavaló szó és lépten-nyomon elhullajtott káros tanitásokkal szemben a haladó zsidóság a felekezet egységéhez való
ragaszkodását itt is tettekben nyilvánítja.« Hiába hangoztatták orthodox testvéreink, hog)' ők más felekezetűek, a legszélsöbb konzervatív hitközségek és rabbijaik felkeresik ~Iezeyt.
sohasem eredménytelenül.
Különösen erős feladat elé állitotta a Közalapot az ingye -
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nes népoktatásról szóló törvény, amikor a vidéki iskolák sorra
meginogtak és segélyt kértek.
A napilapok agyonhallgatták a Közalap keletkezését.
::\émely hitközség 2000 koronát jegyzett, már be is fizetett
400 koronát és - több ezer korona évi szubvenciót igénydt.
Ehelyütt nem részletezhetjük a Közalap áldásos munkásságát, inkább csak a követett irányelvekről kivánunk megemlékezni.
·
Ha hitközséget eletni csapás é ri, mint a kecskemétit, midön
földrengés sujtotta. a pozsonyit, midőn tüz emésztett·e a zsidó
negyedet, - a Közalap segit. Ha anyagi gondokkal küzdenek,
mintegy száz hitközség élvezte a támogatást, felerészben orfuodox és statusquo községek. Nemcsak egyes rabbik. rabbiözvegyek, tanitók és özvegyeik és egyéb megszorult, bet•egségtől
látogatott tisztviselők kapnak támogatást , hanem nyugdiialapot
kiván .:\1ezey tereinteni és erre már az 1914-ik évig, tehát a
háboru kitöréséig, közel negyvenezer koronát tartalékol az
alapbóL Rendszeresen támogatja a R.abbiegyeSiüetet, fedezi
az egységes országos vallásoktatási tanterv költségeit. Lehetövé
teszi a Szentirás magyar forditását. Hathatós támogatója a
Zsidó .:\1uzeumnak. A:z Ll\IIT vidéki felolvasásainak költségét
egészben fedezi. Segélyezi jelentős összeggel a szeminárium
növendékeinek menzáját, csakugy, mint a prcparandistákat.
Támogatja a tanítóképző internátusát, a zsidó kertészte1epet,
patronaget, a Közmüvelődési Egyletet, a siketnémák intézetét, ·
- alig állhatunk meg a hosszu felsorolásban.
Pedig még külön kell szálnunk a zsidó szellemi kiválóságok jutalmazásáról és a körösmezei iskoláról, Mezey oüszkeségérőL A zsidó tudósok, irók, művészek felkarolása elsősorban
volt Mezey gondoskodása. N em kell titkolni. már nyomtatásban is megjelent a jutalmazottak névsora: a sok száz kiváló
névből álljon itt néhány mutatóban .
A Közalap jutalmazását>an, illetve ösztöndíjazásában részesültek: Kiss József, Bródy Sándor. Szép Ernő irók, Klein
József szobrász, Pór Bertalan. Czóbel Béla, Vágó Dezső, Pertrott Csaba Vilmos, Sámuel Kornél. Köv,es Izsó, Róna József,
Glatter Gyula, Oedő LiJ?ót művészek, Szigeti József, Tomszinszky Minni, Zilzer Hajnalka zeneművészek stb.
1898. márc. 21. uj felszólitást ereszt utnak a Közalapra
adományozásra. összesen mintegy 879 ezer koronát jegyeznek,
de csak 1 . 5 -e folyt be 1918. év végéig. Pest t8o ezret, a
vidék 199 ezret jegyzett.
·
Mezey megfordul az északi megyékben; meghatóan festi
ottlakó hittestvéreink nyomorát a bizottság előtt. (IMIT Évkönyv, 1900. 90. lap. ) Tört~netesen Kabola Csárda községben
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(Máramarosm. ) megtekintette az ottani iskolát s az ott látort
kép érleli meg benne a gondolatot, hogy iskolát k elt felállitani
a zsidó gyermekek számára az elhagyott meg)·ékben.
Kőrösmezön, az orthodox hitközség te rületén , e rutén
határmenti kisközségben, magyar nyeh-ü iskolát kiván létesíteni. Nagyobb magyarositó irán yzatnak akar az e lső etap pja
lenni. Leutazik, a Groedel báráktól telket vásárol; sok -sok utánjárással, 1900-ban, személyesen megnyitja az ottani zsidó iskolát, előbb egy, majd két tanerőveL Három év alatt több mint
nyolcvanötezer koronát forelit az iskolára, tanítók fizetésére.
Hálából »Mezey Ferenc iskola{< ne\·et viseli ez intézet, melyet
a háborunak a határ mentén fokozottabban cluló förgetege
söpör el. Nemcsak az iskolát! Sajnos, az egész Közalapot ...
A kőrösmezői iskoláról sok érdekes dolgot mondott el
Mezey. Midőtt az iskolát megnyitotta, melyet 3000 forintért
vett s a ház a Groedel bárók tulajdona \'Olt, sokat tárgyalt
csodarabbikkal, kik féltek az iskolától. Az avatásnál ott volt a
TÓm. kath . pap és a gör. keleti pópa is ( talán a refom1átllfj
lelkész is, de erre már nem birt visszaemlékezni .:\Iezey . csak
a zsidó pap· nem! A rabbi aznap elutazott otthonról. Előbb is
minchát imádkoztak s ez ]ó hatással volt a hivőkre. Az iskola
3 tanerős volt. - Az igazgató vallásos. naponta templomba járó
ember volt s lassan-lassan beíratták gyermekeiket az előbb még
félénk mármaro5iak. A I s- r6 é\-es leányokat e.lőbb kézimunkára
tanították, azzal csalogatták oda s azután fogták az abc-re.
A legközelebbi látogatásánál már a Hymnusz éneklésé\·el fogadták Mezeyt. Viszont a kis fiuk fültincsei , melyek előbb még
a vállukat verclesték, utóbb megrövielültek a »siur
- mértékszerüségig. Minden évben egy vizsgabíztost küldött le Mczey
(Bánóczi, Blau, Stern Ábrahám ). kik el \'Oltak ragadtat\•a az
ereclméJJ.yektől. A háboru kitörése s az eYakuálás után a házat
eladták és a vagyont. egy millió koronát, hadikölcsönbe fektették a Hazai Takarék Pénzt.irnál. Sok érdeke" epizódot tudhat tunk meg fl kőrösmezei iskola látogatásá\·al kapcsolatban. A.
tulzó orthodoxok, chaszideusok az elképzelhető l~gnagyobb tisztelettel fogadták a »más felekezet, a haladó zsidóság exponenseit: Mezeyt és a rabbiképző tanárát . Blaut. :\Iidön Blau ott
volt, a chaszid rabbi a »szines« kaftánját vette fel s hivei vel,
legalább 200 emberrel kereste föl Blaut. :\!időn utóbbi hivatkozya elfoglaltságára. kiment ~ tte mag;ít. hogy nem ,-iszonozhat]a a látogatást, megdöbbenve tiltakozott a rabbi s szinte
k~ts~gbeesve tiltakozott a sértés ellen s azt hangoztatta, ho~:v
h1ve1 előtt lehetetlenné mlna téve. ha ih- clöke!ö v-e ndé"ek a~
ő házát meg nem tisztelik. :\Iidön enge(h:e az unszol:ísnak Blau
felkereste a rabbit. az nagy ti<;zt :.> lett el é, meghatotts:íggal
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hozott be iitcmé nyt , mcl} et c'í a vizsnici rcbbe esküvőjéről
hozott , ahol ií l: nterführcr volt!
Sokszor felke reste későbben
i-. Bla ut Hudap<·~ tcn .

B

J)r. Atczey F err>nc és a rabbiképző.

Egl- ~z külön fejezetet kell szentelnünk Mezey Fe-rencnek a .
ra bhik('·pző intézet é rd ekében kifejtett évtizedes, ere'dményes
mükii(h~se ismcrtetésénck. telesatyja óhajának, hogy a rabbipályát v;llassza, nem tett eleget, de m~ntha a szülői kiván.s~g
expiálá át tüztc Yülna ki céljául, soha nem szünt meg a jövendő
rabbinemzedék sors á ra gondolni, ügyeit ellátni. Már ifjukorában, Simon Józsefet helyettesitve, mindig örömmel, ragadta
meg az alkalmat, az Országos Irodánál a szemmárium érdekeit
a lehető Jegjobban képviselni, ügyes-bajos dologi kérdéseit
cll;ítni, a Yallásügyi korn1ánynál minél több segitséget elérni.
Valújában 1906. február IJ·ikától vállal hivatalos poziciót a
rabbiképző 'czetésében, amikor Simon József helyett, annak
eWrehaladt betegsége miatt, Nlezey lesz a Vezérlőbizottság
döaclója. Ez időtől kezdve f;hadhatatlanul igy~kszik a növendékek ellátásának intézményes biztosítására csakugy, mint a tanári status, a hires könyvt{tf, az épület stb.-nek az állami kultu~ztúrca utján \'a)ó fedezése megszilárditására. A Rabbiképio
J::rtesitöi évről-évre hálás szavakkal köszönik Mezey munkáss;ígát, mely nélkül fennakadás történt volna a főiskola müködésében. Személyes befolyásával eléri, hogy az iskolaalapból.
{vr<'íl-l'vre támogatást nyernek a növendékek, ösztöndíjat a
hallgatók . Ugyancsak az 6 személyes befolyására nyert támogatást a szeminárium a l(özalapból, melynek előadója, a pesti
clzclNO kadisá-tól. melynek titkára, később ügyvezető alelnöke
volt l-s az Országos Irodától is rendes és rendkivüli s·egélyek
utaltattak ki évről-évre emelkedő összegben. Jelentős segitség
volt előkelő szcmélyiségeknek megnyerese is, mint báró 'Hatvany Józsefnek, és a felekezet többi vezetőinek, kikhumanitárius
munkájukban szivesen irányittatták magukat Mezey által. Az
alapítványok egész sorához ily szálakon át jutott a szeminárium.
Az ösztöndíjegylet és a chewra is évről-évre több rabbinövendéket jutalmazott. De legjelentősebb tevékenysége akkor kezdődik. midőn
hatvani Deutsch József halála után, - 1914.
jan. 26. ö kerül a vezérlőbizottság élére, Elnöki székbe. Szinte
a Gondviselés keze volt, hogy a reánkszakadt világháboruba.rLés az azt követ() években ily erőteljes kézben volt a Rabbiképző ügye.
. • Valósággal me~mentette a szemínáriumot a vérzivataros
Idok sodrú hullámatóL A mensa és internátus kérdése már

kezdett~l, fop~ fo~l~~koztatták őt, ez volt kedvenc iJcája!
A rabb1kepzo ErtesltoJe már a háboru előtti é\-ekben hangoztatta, h~gy :;t növendéke~ anyagi ellátásáról jobban kelt gondoskodm, mmt a régebb1 eszközökkel történhetett. A tanulók
csaknem ki~árólag sz~génysorsu családok gyermekei, otthonról
vagy semmi támogatast nem várhatnak, vagy csak igen csekély
mértékben. »A fővárosban rendkivüli módon növekvő drágasá()'
folytán aggasztó módon rosszabbodik folyYást a növendékek
anyagi helyzete«, a tanári kar sürgős segélyt, segitséget kér a
vezérlőbizottságtóL Átmenetileg tényleg sikerül valamelves meO'oldást találni. Az akció élén Ehrlich G. Gusztá\·, B/au Lajos ~s
Mezey Ferenc áll; előbbi az általa gondozott, iskolásgyennekek
számára fenntartott téli ebédeltető akcióba kapcsolja a rabbinövendékeket is, Mezey pedig bizottságat alakit, a szeminárium
földszintjén 2 tágas szobát étkező helyiségnek berendez 6 a
téli ebédakciót egész évre kiterjeszti, Bacher Vilmos közremüködésével.
Erről a bizottságról és müködéséről a rabbiképző jubiláris
évkönyve a legnagyobb elragadtatással emlékezik meg. A »menzabizotts(íg spirítus rektora dr. Mezey Ferenc volt. A legáldásosabban fejtette ki müködését mindaddig, mig a háboru eh'esztése és az összeomlás folytán anyagi erői összeroppantak és
széles körültekintéssel gyüjtött alapjai megsemn1isüJtek.«
Tizenegy évig müködött e diákasztal az intézet földszinti
termeiben és ezen évek a tanulóság eddigi ellátása fénykorszakának nevezhetők. Valósággal luxus ellátás volt, melynek
fedezetét l\-Iezey teremtette elő. Mezey nem állott meg a munkában. A menza után az internátus gondolata sarkalta. ~Iint a
vezérlőbizottságnak immár elnöke, boldogult I. Ferenc József
Rirály elhalálozása után összehívja az Országos Iroda utján az
értekezletet, mely hivatva volt a magyar zsidóság háláját és
kegyeletét a megdicsőült királlyal szemben leróni. Ez értekezlet
kimondja dr. Mezey inditványára, hogy országos gyűjtés utján
Ferencz József alapot létesit a rabbiképző és tanítóképző növendékeinek internátusára. A gyüjtés megindul szépen,
de mégsem kecsegtetett kellő eredménnyel. :\1ezey minden előkelő
gondolkodásu és nemeslelkü vagyonos hittestvért megkér,
személyesen felkeres, hogy az internátusra a jelentékenyebb
adományozók és alapítványok számát növelje. Szinte a Cond:viselés keze látszik abban, hogy :\Iezey a VII. községkerület
elnökéhez, Freund Józsefhez is fordul hasonló kéréssel, aki
fejedelmi adományt, hatszázner koronát nyujt át :\Jezeynek,
az általa jónak látott kulturális vagy jótékonysági alap létesítésére l .Mezey habozás nélkül a rabbiképző és tanitóképz<'í internátusát nevezi kijelölt célnak és pár nap alatt nwg\·ctte a
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rabbiké pző tőszomszéd á gában a József-körut 23·ik számu négyemeletes házat l U gy lá tszott Me zey megvalósította álmát: az
internátu t és menzát. N em ugy sikerült. A kötött lakásviszo ~
nyok miatt a lakóknak nem lehetett felmondani, a kötött lakbérek miatt a jövedele m épen hogy csak az amugy is 1erongák
é,pület karbantartására \ ' Olt elég. Merey nem csügged. Amerikai
hittestvéveinktől dr.l\Iezey, m:iJnt a Jonait Distribution Committee
tá rsmegbizottja, később a - Comitta on cultural activiti.es American Jowish Relief Committee tnegbizottja . sz•erez támogatást: reggelit, ebédet és a szokásos havi pénzsegélyek•e n kivül
~ acsorát és lakássegélyt szerez a veászoruló tanulóknak.
Amikor a tanári kar küldöttsége felkeresi Öt üdvözlő sza,·akkal (Vezérlöbizottság elnökévé választásakor), már nemcsak
a jövőbe vetett bizalom volt az, hanem az addigi evedményes
rnüködéséért való hála és elismerés. A háborus években még
külön munkát is vállal magára Mezey. A hadbavonult hallgatóknak a nagyszünidőben való ellátásáról is Mezey gondoskodik. ( Értesítő 1915 i r6. 6. lap ) Nemcsak a maga fillérjeivel
járul hozzá a költségekhez, hanem külön jutalomdíjakat adományoz a Rabbiképző templomában -e lhangzó legsikerülteb):>
hitszónoklatot tartó hallgatóknak. Ezenkivül rendszer-es-e n aján-dékoz könyveket a Rabbiképző világhirü könyvtárának. Amidön megválik a pesti Chevra Karlisától s nevét ott megörökíteni kivánják, ugy a chevra, mint a tis'Ztviselők »dr. Mezey
Ferenc« alapítványt léte-sitenek - kivánságára - az alapítványok a Rabbiképző növendékeinek szalgálnak támogatásul.
A kommunizmus és az azt követő idők ujabb nehéz megpróbáltatásokat zurlitottak az Intézetre. E napokban Mezey
megfeszitett erővel dolgozik a szeminárium érdekében, melyröl
az Értesítő ezt irja: »Hálás köszönetet mondunk elsősorban
dr. Me ze y Fe rene kir. tanácsos urnak, a vezérlőbizottság elnökének, ki fáradságot nem ismerve minden segélyt ki·eszkozölt
növendékeink számára.«
A tanácsköztársaság nyomban megalakulása után feloszlatta a szemináriumot, április hóban 10 napon át liquidálta, minden vagyonát lefoglalta, készpénzét elvitte. A vörös terror élvonulása után a kormány ismét oltalmába vette az Intézetet,
ámde a Közoktatásügyi Tanácsnak az uj középiskolai ·törvényben foglalt tcrvezete szerint az ország megszüntetendö középískolái között volt a Rabbiképző alsó tanfolyama is. A tanári
'kar a Vezérlőbizottsághoz fordul segítségért, Mezey nagy terjedelmü emlékiratot szerkeszt és azt küldöttség élén átadja a
kultuszminiszternek. A kifejtett okokra a miniszter hajlandó
fe~ntartani az alsó tanfolyamot, ha annak fenntartási költsé.gc>lhez a felekezet is hozzájárul. Mezey most két irányban végez

fá ra dságos hosszas munkát. Előbb is a felekezet körében a
szük séges összeget ter·emtette elő . Azután utánjárással elérte,
h ogy két év után a felekezet részéről p6tlandó hozzájárulás
köte1ezettség·e a Rabbiképzőre nézve megszünt.
Hogy mily munkát fejtett ki ekkor Mezey, arra az '1:rtesitő
hívja fel ismét figyelmünket: »Intézetünk elnökének pedig, ki
ezt a nehéz ügyet nagy tárgyismerettel es bölcseséggel, fáradságot nem ismerő ügybuzgalommal és nemes idealismussal
fölkarolta és üdvös eredményre vezette, - a legmélyebb köszönetünket fejezzük ki.« ( Értesítő I 924/ 2 5. 4· lap.)
Külön kell megemlítenünk, ha Mezeynek a szemináriummal való kapcsolatáról szólunk, azon mélyjárásu, történelmi
veretü beszédeket, melyeket ünnepélyes és fájdalmas időkben
tartott. Klasszikus · nekralógot tartott Eaeher Vilmos fölött,
temetéskor és az arckép leleplezési Üihll!epély•en, Han·any József
báró fölött és I. Ferencz József dicső emlékü királyunk halálakor. Mezey üdvözli Blau Lajos rektort 65 éves születés napja és
40 éves írói évfordulója alkalmával és ugyancsak ő köszönti
az elszakított komáromiak ki.ildöttségét, kik az Intézetben papjuk felavatásakor megjelennek.
Mezey Ferenc müködése áldás volt a R.abbiképzőre.
Még hagyatékából is )O kötet jutott a könyvtárnak.
A felekezet hálája őrzi errilékét, melyet megfestett képe a
Rabbiképző disztermében hirdet.

*

*

*

A rabbiképzővel kapcsolatban kell megemlékeznünk 1\lezeynek a rabbikar iránti viszonyáróL Senki hazánkban annyit nem
tett a rabbikar érdekében mint Mezey. Része van abban is
- a világon egyedül álló előjog - hogy az anyakönyvvezet'Ö·
rabbi állása definitiv élethossziglantartó. E tekintetben a rabbikar megelőzte a feÍekezetet. 1-Iamarébb lett egyenjogosit\·a a
tobbi felekezet lelkészeiveL
'Egész életében egész szívvel járt a rabbik érdekében összes hivatalos ténykedéseiben. A rabbik nyugdíja érdekében
Blauval együtt már 4 évtizeddel ezelőtt mozgalmat inditott,
körleveleket küldött széjjel, statisztikát készitett, a miniszteriumokba szaladgált. Minden törekvése az volt, hogy a rabbiállás
erkölcsi és anyagi helyzetét emelje. Ebben is igyekezett az
egyenjogosítás elvének érvényt szerezni. Bármily állami támogatást nyertek az államtól a másfelekezetü leJ.!'észek, azt ,a
kedvezményt a rabbik számára is megszeremi törekedett.
Kongrua, korpótlék, családi pótlék, háborus segély, beszerzési
segély, mincl megannyi eredmény, mely hosszu és fáradságos utánjárás gyümölcse
annál inkább, mert
nem
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alapján,

hanem

mondhatni szemérabbikar száaz ~öt meg~lleto, masfelekezetu kartársnak torvényszennt kijáró állami
Illetményeket teljes arányban, ám amit mégis elérni sikerült
- az valóban l\Iezey érdeme. Pedig ö sokat panaszkodott ~
:abbikar bántó közönyöss.égén, hogy a saját érdekükben megmditott mozgalmaknál, még a statisztikai adatok pontos beküldését is elmulasztják! Ha bármikor hitközség és rabbija között kontraverzia támadt és az ügy az Országos Irodához, avagy
a VI-ik községkerülethez került, - a negyven esztendő alatt
nündig a rabbi mellett igyekezett állástfoglalni, azt megvédeni.
\'idékre is gyakran kiszállott, hogy hitközség és rabbija között
felmerült vitás ügyben igazságot tegyen, ezt csaknem mindig
oékés uton és a rabbi óhajának megfelelőleg intézte el.

ly~nként
és egyenként kellett azokat a
~nar<; m~gszerezni .__ N em é ri el a
rab~i

C ) Mezey és a

tanitóképző.

.-\z Országos Izraelita Tanítóképző Intézet Ertesitöi is a
hálának és a köszönetnek szavával örökitik meg Mezeynek, a
jövendő zsidó tanítógárda iránti nagylelküségét és hathatós
~ntézkedéseit. Itt is kiterjed figyelme a legaprólékosabb dologra
IS és érdeklődéssei és anyagi támogatással kiséri a növendékek
haladását. Hivatalosan 1906-ban foglal helyet az Igazgafótanácsban, melynek előbb jegyzöje, majd később 1914-ben
társelnöke lesz. Már első évben 1907-ben megtekinti a növendékeket s miután testi fejlődésüket nem találja belégitőnek a
torna oktatást és táplálkozásukat s lakásviszonyaikat rendszeresen fejleszteni kezdi. Megjelenik a disztomán, valamennyi
tanulónak egyforma trikót vesz és kezébe veszi az lntem'4tus
ügyét, melyet kezdetben a végzett növendékek Egyesülete próbált megvalósitan i. Ez Egyesület eleinte öt tanulót lát ·el (I 90s·
ben) , melyet Mezey igen szerény keretnek lát. Ezért az Országos Iroda utján az iskolaalapból, a közalapból, a felekezeti
segélyből és a Pesti Chewra Kadisától támogatást eszközöl ki,
ugy hogy: ötven növendék számára nyitja meg az !ntemátust.
Sőt, miután nemzeti szempontból államérdeknek tekinti a zsidó
tanitók gyermekkorának gondozását s ezt a minisztúiumban
i-; sikerül megértetni, 191 3· jan. 27-én miniszt<eri r-endelettel
az egész Internátus fenntartását az állam vállalja az Iskola
alap és a felekezeti segély terhére.
Az utóbbi évek egyik intézeti Értesítőjében bold. Bánóczi
felveti a kérdést, hogy mi lehet annak oka, hogy régente a
beuat1wzott növendékek köz ül 18.28 o;o maradt ki, nem. fejezte
be tanulmányait, addig. az utolsó évben már csak 7.1 O/o az
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-elm aradtak száma? A feleletet is megadja reá Bánóczi: A hathatós és rendszeres támogatás! l\.leghatók az igazgató szavai,
mellyel Mezeynek az intézettel való viszonyát jeilemzi: >, mínden
ügyünknek jóakaró megértője és lelkes előmozdítója. Annyit
tesz, hogy többet már ugy sem kívánhatunk, kevesebb,e t pedig
nem fog tenni.« Ámde nemcsak az egész intézet közösségéve~
hanem az egyes növendékek nemes tanulmányi versenyével is
törődik. IOo- zoo- 400 koronás jutalomdíjat tüz ki a magyar
nyelv és irodalomban legkiválóbbnak, az önképzőkör legszorgalmasabbjának, jeles oklevelet nyert jelölteknek.
Halálakor magasabb szempontból mél'tatva ::vlezey müködését
hadd álljanak itt az Értesítő bucsuszavai: Ha a nevdéstörténet
az a tanulmány, amely nemcsak a nevelés elméleteinek idő
rendben való fejlödését, hanem a nevelés intézmény-einek, az
iskoláknak, azok alapitásának és azok fenntartásának historiáját is adja, akkor fényes lap jut Mezey Ferencnek a hazai
zsidóság iskolaügye fejlődéstörténetében is, mely meg fogja
örökiteni a felekezet két szemináriuma: a tanító- és rabbiképző
fenntartása és fejlesztése körül szerzett érdemeit.
. .. Növendékeink számára internátusi ellátásról gondoskodik; megszerzi annak céljaira a Freund-féle alapitdnyi
házat, mely remélhetőleg nemsokára a rabbi- és tanítóképző
növendékeit fogadja magába. Intézetünk válságos éveiben már
megtör.ve testben, de erős lélekkel bizonyitotta be a magas
kormány előtt a felekezet körében való vezéri hivatottságát; a
felekez-et áldozatkészségére való appellálása nem maradt pusztában elhangzó szó. Ez történeti érdeme a felekezetnek, de
az övé is ...
Az ·intézet sportkö·rét :.Vlezeyről nevezték el. Ez nemcsak
hála az Ember iránt, hanem egyuttal szimbolum a tanuló-ifjuság számára. A bátorság és helytállás szimholuma. ~en igy
hálás kegyelettel száll nemzedékről nemzedékre.

D ) Mez.ey és az lmit.
Az Imit keletkezésének történetét uo·v a Társulat első
Évkönyvében, de már előbb a ,\!agya; z;Ú:ló Szemle I89J·ik
évfolyamában megirva találjuk. Löw Lipót, Szeged országos
~irü rabbija s még néhány kiváló kortársa vetették fel a zsidó
nodalomtársulat eszméjét.
A Rabbiképző intézetből kikerült rabbik világhirü tanáraikkal együtt szellenti gócpontot kerestek s ezt megtalálták a
Magyar Zsidó Szemle tudományos folyóiratban. E folyóirat
~lső évének 3-dik számában Goldziher Ignác eme1te föl első
1zben sza\"át egy megalakítandó zsidó irodalmi társulat érdeké-
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ben. Hozzászólnak e kérdéshez Kohn Sámuel Eaeher és Bá ' ·
"k .
'
nOCZl
sz:rk eszt? Is., ~or ~zon~an nem sikerül a szép tervet tető
al.~ h.oz~u. (.\le~~s megJelemk Kecskeméti Lipót: Zsidó költők
~ol cunu ~unkaJa 1 ~87-ben, annak illu~ztrálásá~a, hogy milyen
uányu muvek volnanak a Társulat k1adványa1ban megje1entetendök.)
·
~1idön .:\lezey előtérbe jut az 'Országos Irodában és a
1Iagyar Zsidó Szemle szerkesztöje lesz Blau Lajossal egyetemben ))elérkezettnek látja az időt, hogy tudományunk ápolása
é~d~kében .z~idr! fro~ia!mi társaság létesüljön, ~ly, a magyar
b1bha fordltas uantl terekvéseket felkarolJa, a zs1do történetet
a zsidó irodalmi termékeket elvezesse a felekezet összes rétegeibe, hogy terjedjen a hit és tudás, hogy feltámadjon a szeretet a zsidóság szellemi kincseí után is ... Nehogy annyi
parlagon heverő képesség elsenyvedjen és nehogy az e téren
folyton nö\'ekedő érdeklődés a napról-napra váltakozó felfogások zavarosáqan alámerüljön.« (M. Zs. Sz. I892. 297. lap.)
.:\lezey, mint minden zsidó ügyet, a pillanatokra szóló felbuzdulások helyett, legális keretek között kivánta ezt is tudatosan fejleszteni. Kellő elökészités után I 892. áprilisától
kezdve a :vr. Zs. Szemle minden számában Blau és Mezey cikket
ir e kérdésről, sőt az év nyarán már az alapszabálytervezetet is
közli, hosszabb tanulmányban ö is, Bánóczi József is kifejtik
az Imit célját és fontosságát - az egész kérdést a kerületi
elnökök gyűlése elé viszi. Áltatában Mezey az összekötő kapocs
a zsidó tudomány képviselői és a zsidó világi vezetők között.
•
Az elnökök gyűlése a társulat ügyét magáévá teszi és az
Országos Iroda elnöksége, tehát a felekezet hivatalos foruma,.
I 893· j un. I 5-ikére nagyobb értekezletet hivott egybe, hogy
módot nyujtsorr az ügy megbeszélésére és a társaság mielőbbi
megalakulására. Előkészítő bizottság alakul, melynek Mezey
vállalia a ;egyzői teendőit - szóval a munkát. Az ideig1enes
elnök, Kohn Sámuellel együtt Mezey k~ldi szét, kettőjük aláirásával a felhívást, hogy minél többen Jelentkezzenek a társulat tagjaiul. A felhivással együtt az alapszabályokat is be~yúj
totta a m. kir. belügyrniniszteriumhoz. A következő év eleJén a
jóváhagyott alapszabályok visszaérkeznek és I 894. febr. 14-ikén
megalakul az Irnit, melynek elnöke Kohn Sámuel, titkára Mezey
lett. Már az év őszén hatalmas titkári előterjesztésben számol
be :\1ezey a rövid idő alatt elvégzett jelentős munkáról és a jövő
feladatokról.
.'
Természetesen az alapszabályok elkészitése és a jóváhq.gyás körüli eljárások az ö munkája. Sőt. Bár az irodalmi bizottságban nem szerepel, ő szerkeszti Eaeherrel egyetemben az
első Evkönyvet és ;;tbban ~ikket ir. (Onnan hazulról.) De. nagy
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sz~ repe v~m az alapitó és pártoló tagok megszervezéséb2n is.
mmd az o személyes, az Országos Irodából ismert hi,·ei. És ö
..,zcrkeszti még a következő Évkönyvet is valamint a titkári
jelentést, tárgyalásokat folytat a Magyar Graetz kiadására ,-onatkozólag és indítványt nyujt be nyilvános felolvasások szerl':?zése iránt. N agy elfoglaltságára ,-aló tekintettel, miután a
Társulat ügyét megindította, megszen·ezte, két évi titkárs{w
után október 7-iki ülésen lemond, helyét Bánóczi Józsefnek
adja át. A választmányban tovább dolgozik az Imit fejlesztésében. A »zsidóság európai szen·ezete:< c. pálvamunka bírálatát
Ö végzi (I9oi. ) Eaeher és Bloch Henrikkel,' jelentését közli is
az Évkönyv. I902-ben ismét kis cikkel szerepel uoyancsak az
Évkönyvben. (Egy kis törmelék. )
"'·
Ezekután időrendben a kö,·etkező munkálatokban vesz
részt az I mit müködésében.
Az I 903-iki év núr beszámol :-r ez ev inditvám·ának véo-rehajtásáról, Debrecenben megkezdik a vldéki feloÍvasásokat
még pedig a :\Iezey által irányitott Izr. Közalap anyagi támogatásávaL Ez évben ismét az igazgatóság soraiban találjuk
Mezeyt. Már annyira megerősödik az Imit, hogy mint leány,
anyjának, a :-Iagyar Zsidó Szemiének évi szubvenciót képes
nyujtani. :-1ezey az Imit figyeimét külön »statisztikai bizottság,.
alakitására hívja föl (I90) . nO\·. 7.\ hogy a magyar zsidóságra.
ele kiváltképen annak hitfelekezeti életére ,-onatkozó statisztikai
adatokat egybegyüjtsék és közre adják. Az igazgatóság magáévá
teszi az indit,·ányt és felkéri :-rezeyt, hogy ez irányban megbeszéléseket folytasson és arról jelentést tegyen.
Ez esztendőben elkészül a magyar Szentirá~ és az Imit
hálával emliti, hogy a Közalap. :-rezey közbenjánísára JOoo
koronával lehetövé tette annak kitwomását.
·
J elen tős Lé p és volt :\Iezeynek i 909. dec. r -én. az I mit igazgatósági ülésén tett inclitdnya egy M:tg.rar Zsidó Jfuzt'ttm
szen·ezése tárgyúban. Az örömmel fogaelott indítványt elfogacljúk, nyomban munkához fognak és .:\Jezeyt társeinökül választják. l\Iezey ez irányu tevékenységéről más helyütt szálunk.
Szép ten·et nyujtott be :-Iezey az Imit 1912. februári üll~
sén: »... monclja ki a Tár~ulat. hogy a talmudnak Izazrí nk nyeivére leenelő fordítását, kiadását és terjesztését a t<Írsulat cbii
rendü céljai közé feh·eszi. Azonban nem elégszik meg al.
eszme felvételével, hanem gondoskodni kiván annak anyagi
fedezetéről is. A tön·ényhcwísilag megsza,·azott felekezeti
segélyből két tételben I 6oo koronát -ad át az Imit pénzt;íránal.:.
Röviddel utóbb, miután egy kiadó vállalkozott e fonto;; llllill
kára, az Imit eláll e siándékától. Sajnos, egészen elmaradt e
kiváló terv keresztülvitele. Ugyanez évben az É\;köny\·bcn is
14
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:\I eze\· inclitYám·ára 16oo koronat tuz kl palyac~JU . egy_>> st o
közigttzgatási liézikönyv<, megirás~ra .. ',\z , 1916-1k _É~kon):v~_en
ismét cikkel szerepel :\Iezey. a~ o .nlaga ba:. a v1dek~ hltkoz:;égek életének intim romant1ká]a ba merul _el )).:vitseJerce'<
cimü bájos életkép_é,·el. F gyancsak ez . é;ben _Jelc1:1k meg a.z
általa alapitott Zs1dó :\ luzeum _1:1egny1tasakor ta: ~~tt le n~u 1etes. magasröptii avatóbeszéele. I alán a le~s.z_ebb _ ~~~sát. szlV.e
mcleaéye\ szött aranyszálas emlékleplét tamto]a supra bonto,
költői prózáját az 1917·es ÉYk_önyvben JC_lentette meg_ Meze~:
Ungár DáYid megható r<l:jzát: ~gai A?olf. Há;:ltl -~1agy :tszte~ete
nek kidnt kifejezést adm, tmdon a kiválo uo koz_eledo 8o eves
születésnapjára az Imitnél sooo koroná~ a~apltván~· t akart
összegyüjteni. A sors nem engedte, hogy Aga1 megéq e a szép
édordulót.

E \ Mezey és

a Zsidó

Muzeum.

A.zon intézmények közül, melyet ugyszálván egészen Mczey
hi' ott életbe, - szervezett, lüépitett és hi vatásának átad<;>tt,
bőkezüen támogatott, létfeltételét megszerezt;,. - .való a Z~·ll~~
::\1uzeum. Külföldi utazásai alkalmával vegtgnezte a par!s~
clunyi muzeum Rotschild- Strauss termei t, mely már az I ~7 8-ikt
Yilágkiállitásra viheti vissza keletkezését; látta a londomt (J ewish Historical Exhibition); a bécsit, mely szintén I 893-ban
létesült; a berlinit (melyet sajnos kiraboltak) s ezek sze~l~Jé~e
megérlelte illezeyben a gondolatot, hogy a magyar zs1dosag
reliquiáit is összegyüjti. Az Imit~t t_artotta alkalmas keretne~,
melyből az egész mozgalmat elmdtt]a. r 909. de~ember r -en
tartott igazgatósági ülésén terjeszté be lVIez_ey _a Zstdó Muzeum
felá11itására irányuló indítványát. Már az mdttványban - . ezt
:\1ezeytől megszaktuk -- precizirozva a muz·e um f~ladata _ls a
következő irányelvekben: >>Tekintettel arra, hogy a zs1dóság torténetére szellemi életére, vallási kultuszára, hagyományára és
müYés~i érzékére vonatkozó jellemző emlékek, s·zertartási tárgyak, ki,·álóbb régi müvek, képmások, ötvös munkák és okiratok szakszerü gyüjtése és a gyüjteményeknek szemlé1etére,
nemcsak \·a1lásfelekezeti, hanem általános mi.ivészeti és kulturális érdek ... sőt nemzeti közmüvelődési szempontból is kiváló
jelentőséggel bir ... egyesek kidló szakértelemmel meg is kezdték a gyi.ijtést ... monclja ki az D.1IT, hogy a Zsidó Muzeumot megalkotja és e végből külön alapot létesít, ez ügy vezetésére külön bizotts.ágot alakit ... « Az igazgatóság érthetőleg
köszönettel és helyesléssei fogadta dr. Mezey indítványát, kil
a muzeumbizottság társelnökévé választ Székely Ferenc mellé.
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"\cm lep meg bennunket. htw\· a munkálatok 'T\·or-. ütemben
halacl n~.k el.?re, h_?gr. a btzott;ág már kész m~ÚkaterYet kap
:\1ezey_toL sot az onke.nt Jelentkező támogatóknak egész ~orát
mutat]a be - és egesz seregét a már megszerzett muzeáli,;
é rtékeknek Nyolc nappal az inditl'ány elfoo-adása
után múr
0
összeül a muzeumbizottság, ismét hat napra rá már az l ~I IT
választmánya előtt tárgyalják az uj kezdeményezést. A választ
mány sem veszti el percre sem szem elől a ·kettős célt ho n·y a
magyar zsidóság a muzeum felállításával felekezeti és' net~~ e ti
szempontból egyaránt hatalmas és lelkéhez méltó alkotá~~al
örökítse meg ebben az or zigban kulturális törek\·éseit. :\
gyüjtés,, m~gpedig_ .taggyüjtés, adománygyi.ijtés és tárgygyüjtés
meghato stkerrel Jar. :VIezey ezenfelül a kerületi elnökök réYén
államsegélyt, a Közalapból pedig éYi szubvenciót biztosit a
muzeumnak.
Bár n_éhány esztendeig késik az alapszabályok jóYáhagyása
s a ~aggy';·lJtésnél csak a: önként jelentkezök elfogadására kell
szontkozm, de a mu.zeáhs tárgyak örvendet::!sen szapor0dnak:
l1itközségek, testületek, magánosok elismerésre méltó buzo·ó.
sággal érdeklődnek, adakoznak. Már 1912-ben rabó Bertal~n.
muzeumi őr, elkészíti az összegyült tárgyak részlet~s leltárút s
a_ készpénzyagyon is hatezerháromszázhatvanegy kor.:mát tesz
kt. Az Évkönyv ( 1913. 356. lap \ hálás elismeréssel emliti
Mezey·t, aki előkelő mecénásokat szer~z valóságos müremekek
.vásárlására s maga is ki.ilönösen nagybecsü ajándékokat jut·
tat a muzeumnak, mely már icleiglen<:s helyiséget is kap.
)) A pártfogák felkeresése és megnyerése főleg l\Iezey érdeme.((
A helyiség a Hold-utca 23. sz. alatt van, a Boschá-n-féle ház·
ban, hol r 8oo korona évi bért fizet. Az elkészült leltárt Mt'zev
felkérésére Kolbach Bertalan. Mandl Bernát és Weisz .\Iiksa
szakszeri.ien feldolgozzák (Évkönyv 1915. 391 . lap ) és nyomtatásban megjelenik >>A Magyar-Zsidó l\1uzeum katalógusa két
részben, majd négy iv terjedelemben. Az első rész a ,Nallásrégiségek« jegyzékét öleli föl négy fejezetben, a második rész
a ))Magánrégiségeket« öt fejezetben . A muzeumot 1916. januúr
23-án Mezey adja át hivatásának, a háboru borzalmai, rombolásai közepett - épitő nmnkát végezve. »Kulturlelkiismeretünket szunnyadni nem hagyjuk..
szól nagyszab;ísu megnyitó
beszédében, mely jósszemekkel _előretekintve jelöli ki a magyar
zsidóságnak a bántádások idejében kö,·etendö eljárását. •.\tiként fiaink ... nagy időkhöz méltón és szinte c~odálatos módon
teljesitik hazafias kötelességeiket, ugy kell. hogy a hitfelekczt~t
intézményei . . . folytassák megkezelett mü\·eiket és tartsák
magukat készen arra a kétségtelenül eljövendő időre, amikor
.a hit szabadsága feltámad. mikor a szellemi élet ism1~t jogaiba
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l~p

Gyüjteményünk, me l ;v már I soo,
közöttük sok
ritka
tárgyat ölel fel. figyelemre érdemes
. hisszuk, hogy
muzeumunk naggyá lesz ... és mint országos gyujteményeink
egy hézagának pótlója, a nemzet történeti és mű,·észeti kulturájának is egy kicsin). ele értékes hajléka lesz!«
Ismét gazdagodott tehát a magyar zsidóság egy fontos
kulturintézménnyel. :\Iezey tovább is a legmelegebb szeretettel
ápolja a nmzeum ügyét, mint erről a muzeumi jelentések beszámolnak. Egész külön megemlítést érdemel az a tengernyi
f;írad:-.ág. melyet :\lezey magára vállalt a muzeum kilakoltatási
pörciben.

v.

Mezey humanitárius munkája.

.Vfezey és a pes ti Chevra Kadisa.
:\lielő tt a pesti ebevra leadisáról s :;\lezey ottani müköcléséirnúk, beyezetésül el k ell monclanunk, hogy Mezey általában
a chena kadisák ügyével is külön jelentős móclon foglalkozott.
A doloo· historikumához tartozik, hogy a belügyminiszterium
a kong~esszusi statutumole egyik lényeges szab_á~yát kezdettől
fog' a negligálta, sőt a gyakorlatban tne~se;nmis;tette. A k~n
grc~szusi szabályzatokban -J. paragrafus mtezked1~ a chevra~
ról meh· szerint I. azok kötelesek egy éven belul alapszabah·okat készíteni, 2. a ebevra a hitközség felügyelete alatt áll,
.;_ a pereket a községkerület intézi és végül, hogy 4· az alalJ~zabályok egy példánya a kerületi irattárba beszolgáltat_andó.
A belüo-Yminiszterium most már a király által szankcwnált
és a felekez~Í: önkormányzati jogkörét megállapító , eddig _ha~á
lyuktól meg nem fosztott kongresszusi statutumole ezen. 1!1tczkedését megsemmisité, kimondva, hogy a chevra ,kad1sal~ a
belügyminiszterium főfelügyel:::te alá tartoznak és csak a mmiszterium által jóváhagyott alapszabályokkal működhetnek. Ezen,
bár a kisebbekből való jogsérelem megszüntetését . is~11éte~t
beadványokkal s hirlapi cikkek utján szerette volna. elumnálm,
mert nem egy chevra keserves tapasztalatokkal ,but, hogy ,a
mondhatni tisztán rítusbeli célzattal alakult chevrak alapszabalyait yagy egyáltalán nem, vagy ~sak vex<l..tu~ál~ után hagyt,ák
júvá. Ha már az egész felekezeti, egyesulet1 ugyet ~utonom
jogkör~be nem vonhatja a zsidóság, legaláb):> a v~llás1 f~l~da
tokat követő chevra kadisákat a kongresszusi szabalyok vüago_s
intézkedései alapján a belügyminiszterium_ ~efolyása al~l k_l·
vonni, illetve e jog restitucióját eszközölm 1;syekezett. Ezt IS
nagyobb tanulmányban megvilágitva, Meze1 Mórral együtt
nyujtják be 1904-ben.
ről
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Ezenkivül a vidéki chevrák alapszabályainak jódhagyása,
azokról itéletmondás, elkészítésükkor tanácsadás.
mind
l\Iczey gondja volt ...
A pesti chevrához ügyvédi vizsgája után, I 889-ben lép be.
Akkor pályázott oda Weissmann .:.\ óé is, sőt ez utóbbit ajánlották, mert ismerték. :-1-ezey későbbi bizalmasa Bánóczi és
Goldziher is. A chevra akkori veze tője . Reass Károly volt és
Fleischmann előljáró. Bár ~1ezeyt modern embernek tartotta
a konzervatív, szigoru Fleischmann. mégis héb er tudásával é:.
a chevra konzervaúv vezetésé\·el ugy megnyerte, hogy mindenben csak benne bizott. ;"ridőn :\Iezey átvette a ebevra titkárságát, akkor - ő maga beszélte
az összes fontos irományok
egy pénzes tárcában Reuss zsebében voltak, a chena p 2dig
három kis szabából állott. Az adminisztrati,· munkakörön ki,·ül
volt a chevrának »Aggok háza<,, vagy amint nevez ték » Sinylők
háza« is. Ez a mai :-Iikéfe Damjanich-utcai helyiségéb en bérbeadva<' volt, azaz ott kezelt aggokért ·személyenként bizonyos
összeget fizetett a chevra a vállalkozának. Pesten általános \'Olt
a gunyszó, hogy ez valóban »sinylők.« háza.
Mezey hivatalba lépésétől kezdve ,-alóban uj korszaka kezdődik a chevrának, melyet három évtized alatt Európa legelső
ilynemü intézményévé fejlesztett. A haladásban, a fejlődésben
nem volt percnyi megállás sem. Sokszor eréllyel teremtett rendet, mindig tapintattal éreztette szellemi fölényét és minclig- teremtett.
Volt idő, midőn előljárói nem jú szemmel nézték az ügy kezelés átalakítására, uj anyagi források teremtésére. uj intézmények alapitására szóló tetTeit, mert hiszen eg~· csapásra
elhalványította az eddigi ,-czetőség összes munkálatát, érdemeit.
Lassan-lassan beletörődtek. hogy :-r ez ey képességeinek szárnyalását ők csak követheti!?, ck őt nem l' ? Zf!tll~lih.
Elsősorban az aj sirkert telkének megszerzésében ért d
sikert. A város sokkal messzebbre, a rákosi keresztém· temetöktől több mértföldnyi távolságra, megközelíthetetlen. hepe-hupás
dombos területre akarta helyezni az uj zsidó sirkertet. :\fé:'Zl'\'
kérvényekkel, utánjárásokkal eléri, hogy köz,·etlc>nül a nag\'
temető mellett jelölik ki a zsidó temetőt. :\Iidőn :\Icze' mélt;'1
cintermet te~Tez, azt luxusnak, s mint iJ,·et. szinte Yallásellenesnck tekintik. no meg a költségek feclez~séről is kellett gondoskodni. :\!ezey ezt is eh·égzi. Be\·ez2ti
nagy ellenzl-sr2 tal:íl
a sirápolások intézményét. l~vtizeclekig ez a chcvra jii,·nc!elmeinek fő forrása 1 :\[inclen uj intézmény k~lerkezése tÖI:tl-netl-t.
azok egyenkénti felsorolását. a ki.iliinbözö irányba kiterjr-;ztctt.
kulturális jótékonyságot nem részletezhetjük A kicsin"y. ala-
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mizsnaosztás helvett - nagyl'Olla!u, előkelő kaltur
k 't é
zctt a clzevra. ·
mun a v g. Itt .~:~egemlékszünk az azóta __en1~Jl.::edett palotákról, melyek
~1mdeg}l~e ::\Iezey lel~é_n _J::ercsztul nőtt, az ő agyának munká ·á\al , te_n;e~~ek megvalos1tasával, főként az őt jellemző tervszjrü
organ1zacwval.
Egyenké~t gazdagodik a ebevra székházzal, aggok házával
a ragyogó szep Szeretetházzal, menházzal, felnőtt vakok intéze:
téYel, áJ;,oló nő;·ére~ reJ:cljével, ingyenlakások szegényeknek és
a temetoben ket szep cmteremmel, kertészettel és talán mindezek zilárd alapzatá,·al, mintaszerü adminisztrációval. Az ö
e::,zmeJe volt - sehol, külföldön sem található - a temető
rabbi _áll~s (liturgista ) szervezése, hogy a legszegényebb család
halottja lS rabbi funk:cionáriust kapjon.
Az ö érdeme az előkelő, fényes külsöségek között szokásos
feh-ételi ünnepségek és kö~gy~lések. A nagy pesti hitközség
mellett a chena, a maga klteqeclt munkakörévd1 nem mint a
hitközség gyermeke, hanem előkelő testvére szere pelt.
Többször volt a hatóságokkal a ebevra képviseletében
szembenállása, de ö soha nem engedett a ebevra álláspontjából
. egyetlen jottát sem.
::\Iidön 1902-ben a főváros behozta a kötelező ravatalozást,
::\1ezey hatalmas tanulmányban protestált ellene. A zsidó kegyeleti szokások ismertetése, az egészségügyi tanács véleményének
boncolása, a külföldi fövárosok temetési rendjének isn11ertetése
volt e tanulmány tárgya, melynek alapján akkor a főváros
elállott a zsidó temetések reneljébe való beavatkozástóL
-::\!időn a főváros néhai zsidó főpolgármesterét temetfék,
a fő,·áros és a család is ugy óhajtották, hogy mint a főváros r
halottját, dr. HeLtai Ferencet, a nagy temetőbe hantolják el.
A főváros felajánlotta, hogy egész külön kis parcellát keritenek
eL hova keresztényt nem temetnek, azonban Mezey a legerélyesebben lépett fel és Beltait a zsidó temető diszsirhely·ébe földelték. ::\.liclön felesége, ki szülctett keresztény volt, a zsidó vallásra tért, de ismét kitért, családi sirboltot akart venni és férje
mellett sírhelyet, ezt ismét megakadályozta ::\.iezey.
Egyik előkelő mágnás zsidó elhunyt külfölclön, a család
fehavatalozta, cliszmagyarba öltöztették, ugy hozták haza. Mezey
a rituális mosdatás, takaró nélkül nem engeelte eltemetni, bármennyit is szaladgált a család hatóságtól hatóságig. 'Soha, sem
a ebevra jogaiból, sem a hagyományos szokásokból nem engedett. Ma is, az utolsó kegyeletet tevők, kiket ő alkalm.aE<ott,
konzervatív jámbor emberek.
A háboru
alatt
egyik
kedvenc
intézménye, a
forgott. Legénységi kórháznak
Szeretetház, veszélyben
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a karták requirálni a "zinte luxussal be-rendezett szanatóriumot. Az elöljárók már-már beletörődtek , midőn ö hirtelen
elhatározással a hom·édelmi miniszternek felajánlja, hogy fötisztek, törzstisztek számára hadi kórházat szerel fel. A beadványt átadja, másnap a miniszteriumból telefonon hívja öt egy
tábornok, hogy mikorra volna berendezhetö és meg tekinthető
a kórház? Mezey egyetlen sz óval felelt: holnap! Azonnal intézkedett, hogy a kezelésben álló civil betegek a Szeretetház.
egyik sarkán lévő kórtermeibe koncentráltassanak, a többi kórtermeket, magánszobákat azonnal ragyogó uj ágy·nemüYel
látta el.
.:\Iásnap két katonai autóban Esterházi herceg, gróf Széchenyi Emil és gróf ~ ákó jelentek meg a che·nában tábomokokkal, kiket kivitt a Szeretetházba. -~ok elragadtatással nézték a modernül berendezett szanatóriumot s ettől kezdve valóságban csak törzstisztek, tábornokok, ezredesek, mágnáscsaládok sarjai a Szeretetházban pihenték ki a harctér fáradalmait.
Mezey esténként ott volt közöttük, mint házigazda; az étkezés
elsörangu \'Olt, sőt a luxus határán járt. :\Iezey az esti barátságos összejöveteleket, hol talán ö volt az egyetlen civil, de tán
egyetlen zsidó, - élete legérdekesebb élményei közé sorolta.
::\!időn 1905-ben egyszerre három intézménnyel is gazdagodik a chena, igy it róla a kritika: »A chena fejlödését
nemcsak szivesen látni s üdvözölni kell, hanem az elismerés
adója is kötelesség a\·val a férfiuval szemben. aki a munkakömek ily kiterjesztéséhez gondolattal, meleg érzéssel és lelkes
munkássággal a ten·eket készíti. Ez pedig ::\.lezey Ferenc dr.
Oly munkatárssal, mint ö, a vezetés eliadalt eliadalra arathat. c
(:\1. Zs. Sz. 1905. 22. )
A Szeretetház nagysikerü felaYatása után, 191 1. n1árcius
16-án a ebevra választmányi ülése méltó móclon szeretné honorálni, még pedig ::\1ezey jövőjének biztositása utján. Ezért néki
élethossziglan tartó felemelt összegü életjáradékot biztosit,
mely azonban független a nyugdíjintézettől \aló járandóságátóL
Székely Ferenc a ja,·aslatot szerény méretünek t~kinti
azon nagyarányu munkáYal szemben, melyet :\Iezey végzett.
A jegyzőköny,· igy sz1'll azután:
»Székely Ferenc reméli, hogy ::\.Iezey ezután is fenntartja
a chen·a karlisához való viszonyát, amelynek a magyar zsidii
felekezet mind<:n érclekében kifejtett csodálatos arányu tevékenysége mellett fömunkáját eddig is szenteltc.
A közgyülés a választmány inditdny<Ít lelkes ~'•vációk
közben egyhangula g egész terje-delmében, változatlanul elfogadja.«
::\Jajcl, miclőn 1915·ben a chevrától visszanmul. az okt.
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17-iki gy ülé-,en d r. \Virtlerbl rg elnök c ::;za,·a kka l bucsuzik
:\kzcy t<'il :
ll : \ fogalom, a d 1c H <t ka cl isa mag<Í ba fog la lj a eg ysze r smind a dr . ..\Icze\ F e renc n evé t és mi minclenkor m éltatnf
tudtuk. mit k épes- c~n fé rfiu a célo s k a rral és vas elm éve l
teremteni. A chcn a J;:aclis(tt g y e rmek é ve ib ő l a mai. virágzó
rcne~zánsz korszakáig ven<rcJtc t- s fejl ~szt cni segítette. A dicsteljes eli~mc rés. mclyn ek a ch ~' ra kacli sa ezidő s z e rint kifelé
t:s befelé on end. legnag ) o bb r é sz(~ b en Ont illeti meg és Onnek te\ ékem ré szt k ell n ·müe ama ideális k és őbbi törekvésekbl'n is. mihcn nk et a che vra kaclisa számára a jövőre kivánok.
Kell, hog) . , elünk haladjon e lőre chevra kadisánk további
emelkedése fe lé. \l egill :> téíclött lélekkel mondok köszönetet az
Cln kimerithetetlen és núndig fény e-; eredménnyel kisért fára{loz;ís{té rt.
VI. Mezey egyénisége.

.\mdc szölnunk kell ..\Iezey Ferenc egyéniségéről , kinél
(inzetlenebb s egyszersmind többet alkotó munkása ~ligha
volt a magyar zsidó közéletnek.
l ' gy ,-élem. :\Iezey lelkében úllancló küzdel em folyt , az ő
meleo-en érző. minden fájdalmat és gyöngéelséget megértő,
mind~n nemes e ·zme iránt rajongó szivében örök sajnálkozás
élt, hogy neki az erőt . a hatalmat, a ::,zigort._ a keménység_et.
kellett mutatni. hogy renelet teremtsen a felekezet kuszalt
'iszom ai között.
..\Íeleg szeretet lakozott szi,·ében: a romantikára hajló no Ycllái csakugy, mint a művészct iránti <'~lclozat~észsége: mínt
a szeretct intézményeinek odaadó gondozasa, mmt szule.L test\"Crei körében. egy eszményi családi élet körében eltöltött
é, tizedei, a müvészet- és antikvitással telt szép otthona és az
a klasszikus baráti kör. melvnck lelke volt. igazolják. Régebbi
baráti köréhez tartoztak IÚnóczi, Bacher. Blau. Kecskeméti
Lipót, Lajta Béla. Róna József. Sebestyén K .. \'észi József.
Baracs Károly, Gábor [gnác.
Jogos büszkeség élt sziYében. Büszke volt k6rösmezei isko:
lájára, a Szcretetház hadi tiszti kórházára. Büszke meganny1
alkotására. De éltében az önzetlenség, a tiszta kéz, a cseneles
munka tökéletessége. Vészi József monclta egykor róla, hogy
~lezey a zsidóság szerzetese. l~s mó!tóságtelies ,·olt. Tudása.
"ilág-os látása oly ítélőkészséggel látta cl, hogy egyéni habitusa..
méltósága előtt minden faktornak meghajolni kellett.
Inté7;kcdéseiben a föltétlen tiszteletet parancsoló alaposság,
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itéle teiben a megalkuvást nem ismerő logika, jellemében az
abszolut jogérzet.
Az ő egyéniségét jellemezte az ügyekb en való kitartó cl
nem ümkadó utániárás!
Mégpedig: .az összes kis és nagy hitközsé erek adóü o-,·ében való mindig eredm ényes eljárása.
b
b .
Alapítványi ügyekben: Ne véhez és munkájához füződik
a) Boschán-féle, b) a Freund József és neje. c) a Ferencz
József-alap, d) a Comperz-féle tanítóképző alapitvány.
Ezek összes bonyolult perét intézte saját költségén.
Alapszabályok sz~zainak felühizsgálása, melyekben rrtindig diadalra vitte a h1tközségek érdekeit.
Allamsegélyek kérdésében: Kevés, ami a felekezetn ek jut,
de annak megnövesztése az ő érdeme. Az elosztásban a kerületi
elnökökkel egyetértőleg járt el. Elszámolásait a mini:;zteriumban mindig mintaszerüeknek találták.
Alkalmazottak érdekeik védelmében mindig igazságo::- véelőt találtak Mezeyben .
Később az Alliancenál is hatvani Deutsch Bernátnak. majd
báró Hatvany Józsefnek mindig dolgozva segitő munkatársa,
bizalmi férfia volt. Utazásokat tett, a legdiszkrétebb ügyek
ellátója, pennája volt.
N em volna teljes kép :\Iezeyről, ha nem emlitenök a zsidós'á~ főrendiházi képviselete ügyében tett lépéseit. :\Iezey
mar r 888. körül, midőn szemrehányásokat tesz a zsidó
országgyülésí képviselőknek hogy 112m lépnek ki elég erélyesen a zsidó ügyek védelmében, em.liti, hogy a zsidóság főrendi
házi képviseletét ujra napirendre kell hozni. Tennész;>tesen a
recepció után több cikkben és beach·ányban forelul az Országo"
Iroda a kultusz- és igazságügyminiszteriumhoz .. \ főrendih{tz
reformjára vonatkozó és a nemzetgyüléshez b"nyujtott törvényjavaslat 192 I -ben megállapítja a hitfelekezetek ké1n·iseletének
a főrendi tagságra való jogát, de teljesen mellőzi a tön-ényesen bevett izr. vallásfelekezetet. :\Iezey 192 T. julius 26-ikán
kéri beadványában e mellőzés kiküszöbölését. Beaddnya
sikerrel is jár. Sok ideig huzódik azonban a kérdés, mert az
Irodák álláspontja eredetileg. hogy azok vezetői legyenek a fö
rendek. A minisztérium tudvalevőleg a rabbik képviselete mellett dönt.
mégpedig nem kine,·ezé~. hanem dlaszL'•s
utján. A választási rendeletet :\Iezey késziti el és azt hagyja
jó,·á a kormány és a dlasztás aktusát
a halaclú és ~ta.tus
quo képviseletre nézve
:\Iezey vezeti méltósúggal é."' a felekezet tekintélyét emel6 ünnepélyességgel. Az elsö. ·a zsiclós;í.g
ki.Ucletésében megválasztott főrendnek dr. Lów lmrn;ínucl sze-
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gedi főrabbinak, személycsen viszi le ::.rezey Szegedre mandátumát.
Külföldi kapcsolatairól is az Országos Iroda ügyeivel
egyetemben szólhatunk, mert azok a felekezet é rdekében va1ók
Yoltak s a magyar zsidóságnak mindenkor diszt és elismerést
hoztak.
Londonban Sir Claude George Montefiore 'és Sir Isaak
Rufus, a későbbi Lord Readinggel 10 napos tárgyalást folytatott, mint a Rothschild palota szivesen 1átott vendége, ZangYillel baráti viszonyba jutott, melyröl a nagy iró kezünk között
léYő levele tanuskodik.
Párisban Zadok Kahnnal tárgyalt a felekezet nagyfontosságu kérdéseiről.
Frankfurtban, 1906-ban, Haligarten elnökletc alatt az
orosz-zsidó üldözések áldozatainak segitőakciójában tartott gyülésen ,-esz részt, ahol ::.Iagyarország jelentős szerephez jut.
Hazánkat Han·any József kivánságára Mezey képviseli, hol
az árdk ügyében tett él~ tre való rudieványát.
E~\'ik becses eniléket a világhirü német prof,esswrtól,
August \Vünschétöl, őrizte, aki »Aus Israels L~hrhallen« cimü
midrásforditásait (IV. kötet ) l\1ezeynek dedtkálta. ( Herrn
Rechtsanwalt F. i\Iezey, Sekretar der is r. Landeskanzlei in

..

cse rbe hagyta . .:\Iert az, hogy ezen idő alatt pl. a pe:;ti izr. hitközség a 6o év alatt egyetlen egyszer egy évben négy részletben fizetett 40 pengöt és más hitközségek az utolsó időkben
négy-öt hitközség I - 1 1/ 2 éven, ennél nagyo'bb, de a tényleges
szükséglettel szemben elenyésző csekélységgel járultak az Iroclához, komolyan szóba sem jöhet. Csekély volt az az összeg
is, rnelyet a multban a kormány az iskolaalapból kintalt és az
irodai ingyen munkát egyszer és annyiban el is ismerte, hogy
néhai dr. Simon Józsefnek visszavonulásakor ..J.Ooo frt. nyugdíjat engedélyezett.
Attól fogva munkája mellett ::\Iezey Ferenc fedezt ~ az
Orsz. Irodának tulnyomóarr dologi szükségleteit is lakás. Yilágitás, portó, stb.). Csak a müködése utolsó éYeiben utalja ki
a miniszterium a rrtinimális dologi szükségleteket, helyesebben
a készkiadásokat. Ráadásul dr. ::.Iezeyre szakadt még a \'l-ik
községkerület dolgainak és kiadásainak t erhe is.
Két írógépkisasszonnyal látta el :\I eze y az l roda és az
abban koncentrált különböző nagy és fontos intézményi szolgálatot. Véletlenül betekintésünk volt egy alztába, mely az Orsz.
Irodának az utolsó években rend elkezésé re állott é,•i fenntartási
összegekr.c Yilágit:

Budapest.~

Berlinben Paul ~ athan meghi,·ására vesz részt> egy világkonferencián.
Hollandiában a zsidóság vezetőivel: Bigant- és Danielssei köt személyes barátságot.
Bécsben a román és keleti zsidó kérdésekben tárgyal,
melv után \Vekerle miniszterelnök ad számára diplomáciai utlevélet, hogy ez ügyben Bukarest-, Szófia-, Konstantin'ápolyban eljárhasson.
A magyar külügyminiszterium felkérésére és meghatalmazásáYal Sopronban végzett kiküldetést a hozzánk való csatlakozás tárgyában. :V1indent a magyar zsidóság érdekében, ,
- saját költségén.
És néhány szóval, kapcsolatban az ö egyéniségéről. Mezey
anvagi dotálásáról is kell megemlékeznünk. Soha ügyvédi
pr~xist nem folytatott, csakis a hitélet pöreiben járt el a hatóságoknál -- természetesen - díjtalanul. Egyedüli iövedelmét a
chena titkári tiszteletdíja képezte. Az országos irodánál végzet~
munkájáról, melyért soha fizetést nem kapott, az Iroda anyag1
állapotát jellemző legilletékesebb faktor szavait idézem: Restelni való a felekezet szempontjából, hogy miként bánt dolgozó
föszervével, mely neki annyit szolgált és amelytöl annyi mindenf
követelt. Közel hatvan évi fennállása óta anyagilag egyáltalán
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Bevétel (papir) K

1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

10.880
25.880
51.425
63.757
116.610
141.006
594.050
24.090.220

Kiadás (papir) K

12.883•73
27.998
31.700
69.807
105.343
179.664
729.549
24.419.267

Hiány (papir) K

2.003.73
2.118
6.049
38.558
135.495
329.047

És emwi hiánv mellett szakadatlanul és ónfel;íldott'm dolgozik ::.reze);!
'
' Jellemzéséhez tartozik, hogy jeruzsálemi utjcín. még a
hajón is nagyobb arányu segitöakciót kezdett a -.;zentföldi
nyomorgók számára. E jeruzsálemi utján sok veszöcbége ,-olt
amiatt, hogy a szegény zsidó tudósok érclekében kifejtett scgt'-ly
akción kiYül a begyült összegek egy részét Rachel sirjának
karbahozatalára kivánta fordítani. '\em kisebb ember. mint a
hires kopenhágai professzor Simonsen állott melléje. :\ török
kormány nem adta meg a tatarozási rnunkálatokra az engedélyt. A most már kisérrékü összeg még ma is a IIat,·anv-cég:
őrizetében Yan.
·
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Lelkében állandó a

tépelődés,

hogv
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nem tudta merr-

Yalósi~ani a felekezeti önkormányzat kiépítése iránti gondolatait.

TerTer akadályokba ütköztek és mert csak a munka teljesitése
,-olt a része és reprezentatív szerephez nem jutott - szemináriumot és praeperandiát kiYé\- ~ - nem állott módjában, hogy
c részbeni ten-et megvalósithassa. E részben ugyanolyan hely zetben volt. mint elődje dr. Simon József, akit mindenkor végtelen kegyelettel és elismeréssel emlit. Arisztokratikus jellem,
ki nem szeretett a napi élet zajában szerepdni.
:\Iéltóságteljes fellépése, az ügyeknek a külső formák komolyságáYal ,-aló felruházása, - lényéhez tartoztak. Erre például. az ő egyéniségét jellemző. kö,·etkező esetet mondhatjuk
<:_L Egy \idéki városban pör támadt község és rabbija között.
EYek folyamán az ellentétek élesedtek, a találkozási felületek'
ki ma rjultak. Pör pört köYetett. \'égre ~I ez ey vette kezébe az
ügyet és harmadmagával birói testületet alkotva kiszállott a
helyszínen. A tárgyalásra tanuként megjelentek a város netTlzsidó ,-ezetői, sőt lelkészei is. C gyvéclek védték minclkét felet.
Oly méltósággal vezette a tárgyalásokat, hogy a más felekezet
lelkészei, vezetői. lenyügözve az ·ész. az igazság, az ethika személyéből szétomló varázserejétől, a elöntés után egyenként,
spontán állottak fel a Yáros és felekezetek képYiselői kijelenteni,
hogy sem polgári, sem egyházi pör tárgyalását ily méltósággal
Yezetni még nem láttak; ott elült núnelen személveskeclés erryéni
Yiszálykodás, minden tanu. védő. vádló, magas· pozíció betöltő i
remegve állottak ~Iezey kérdő szaYa, kérdő tekintete előtt.
~Iagas e_r~öl~si, f;lfo~ással ,hidalta át azon _ússzásságot, hogy
az egyhall bnosag targyalasam nem esketrk meg a tanukat.
~et? az eskü adja meg a szó igazságának erejét, hanem maga
az rgazság. ~e a hamis eskü bünétől féljen a tanu, hanem
magától a hamis vallQmás bünétől, ha nincs is külön eskü reá.
A tiz ige igaz, ~t mondja. ne ejtsd ki az V r nevét hamisságra.
de ugyanaz a trz rg~ erkölcsi szentsége mondja: ne vallj felebarátod ell_en hamrs tanuságot. Tehát az igazság nagyobb
szentség, mmt maga az esku.
:\Iez.e~·· a ~e~ekezet ü,g~einek kitünő ismerője ,-olt. És minde~ek folo_tt vllagos~n lato e bonyolult kérdésekben. Vélemén~:enek, mmde1lkor_ rtéletre kész meglátásának márványfalánál
~1mden _fe~mer~lt otlet·2t, esz111ét, uj gondolatot m~gallitott és
'~g) hcsr~~y; omlott az ossze,
- avagy teljes Jelkesed;ssel maga;:v~ tette
ra?szolgája lett az eszme m~gvalósitá
sana~. Ha crtektelennek latta
ugy azt többé sikerre vinni
scn~1 nem tudta. bármily hang-osan kiáltották is azt -. ha
1
P<;d g élctet látott egy-egy goncÍolatcsirában ugv ő abból tercbdyes fát nevelt. Elébe kerül() ügyek egy~tlerÍ pillanat alatt
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minder; oldalról, rTlinclen szögletből rnegvilágittattak, későbbi
feJlemenyele nem hozhattak meglepetéseket; ő volt az a bizonY.os choc~om, a bölcs, aki látja el<'.íre a fejleményeket, összes
k~;retkezmenyeket. Amely ügyet azután felkarolt s propagált s
eloter~e~ztett, azt azt~n teste, lénye egy részének tekinté s minden bnalatot, ellenveleményt - személye ellen irányuló támadásnak, t;kint,et;. Ut~bb~ esztendőkben, a magyar Izrael nagy
megprobáltatasanak leleJén nem értette a viláo- sorának változását, a magyar zsidóság ellen intézett tám:clásokat melh·el
s~emben őt a minisz~ériumban, a hatóságoknál ugya~oly ké'szseggel fogadták, mmt azelőtt a lerryálsáo-osabb időkben is
kéréseit teljesítettélc Nem vett~ észre~ hog/' ez neki, az eo-vénnek szól s amit az intézmények elértek - azt valóban neki' köszönhették. A kultuszminiszteriumban a zsidó ügyek referense
íróasztalán őrzé ~Iezey fényképét, mint baráti megnyilatkozást.
Harmincezer ak tát intézett el életében. ~ap onta átlag
hármat, melyek mindegyike emberek, családok kenyerét, a {(Jekezet jogait, a jövendő nemoedék papjait és tanítóit, müvészeit) és tudósait képző intézetek ügyét jelenti. Csak a Rabbiképzőnek hatezer kérését intézte el. mint erről B/au rektor
beszámol (1927. dec. 25.). A legkisebb kehilla ügyekben ugyanaz az alaposság és lelkiismeretesség csillan ki munhí.jából, mint
a történeti jelentőségü memorandwnokból. A felekez~ti életnek
annyi ágazata, a felmerülő kérelések oly sokoldalu képességet
kivánó megoldása, uj eszmék és lehetőségek termelése és felkarolása s mindezeknek a legtökéletesebb kivitelre juttat<ba
egy kézben, mely irányító, átgoncloló és véghezviv<'.í - soha
nem volt a magyar zsidóságon belül. És mert épen az ap'rc'l
bajok mélyére hatolt, núnden panaszt mérlegelt. ezekből teY<·;.
clött össze a közösség sorának mérlegelése, ezekb6l készültek az
egyetemes érdek memorandumai.
:.\Iint iró. a logikának, az anyagi jognak teljes•birtokúb:m
a romantikus irány stylusszépségben szinte utolérhetetlen képviselője. A memorandumok és tanulmányok a jogi és jogtörténeti irót állitják elénk. U gy a nil y irányu cikkeket irt jogi folyúira tokban. (vVolff: (gy\·écli Lapok) :.\Iint publicista a ~emzcti
U js ágban dolgozik a nyolcvanas években. ..\Iint belletrista
ugyancsak a Nemzeti Ujságban, az Auróréíban, az lmit (~v
könyvben, a N épszerü Zsidó Könyvtárban jelennek meg cikkei.
A felekezeti lapok mindegyike :.\Iagyar Izrael, Egyenliíség,
Mult és Jövő, Egyetértés stb. dicsekedhetett :.\Iezey irásaivaL
l\1in t társszerkesztő ·a ..\I agyar Zsidó Szemiében 1891 - 1 89 5· ig
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fejti ki nagyarányu felekezeti jogi irói munbísságát
és az
ft~it ké~ első É\·kön)Tének is szerkesztőtársa. Hossz~bb tanul·
manya Je~ent ~1eg a J ász! Osz~ár-~éle zsidó körkérdés idején
a Huszad1k Szazadban. \ ::\ em mmd1g sajá t neve alatt irt soksz~r dr. Kovács Ferenc álnév a latt. ) Ha összegyüjtenénk 'mun kéut,_ azok kötetekre rugnának és a magyar zsidóságról, harcairól, mtézményeiről YiLágos képet nye rnénk.
Az ő hazáfias gondolkodása, magyar sü\iínizmusára jellemző, hogy ellenfelei állandóan ugy beszé lt2k róla, mint aki
bár a zsidó ügyek y.ezetője, mégis - első sorban és sokkal
inkább magyar, mint zsidó. A soproni népszavazás idején éjj.elt
nappallá té,·e dolgozott ott, a helyszínen s elérte, hogy ott, a
Burgenland közelében. minden zsidó, kivétel nélkül a magyarsághoz Yaló csatlakozás mellé állott, ezzel szinte eldöntötte a
szavazás számarányát.
A román megszállás alatt pedig, a szigoru cenzura mellett, a legrejtettebb utakon küldött, csempészve, Éurópa tőbbi
államainak zsidó vezetőihez angol, francia, német és héber nyel,·en irott kiáltványt, melyben azokat a magyarsáu ügvének felkaralására kéri.
o
·

.
Irásaiban önérzetes hang hallatszott, de nem volt sértő,
mert az igazság ily magaslata előtt eltörpül még önmaga szemében is a sértett hius.á g.
Hidpillér Yolt, melynek talpazatánál, ha sodort is az ár,
fönn biztonságosan haladt át az élet.
Boitiv volt, mely önmagát támasztja, de fölötte még palotát is hordani kész. A munkát hihetetlen bőségben birta. Maga
termelte. maga végezte.
l\lidőn a chevrától visszalépett írja róla Blau Lajos: Nem
munkaere:i_e csökkent - de nem bir lépést tartani saját alkotóerejéYel, mely mindig ujat életbe szólitva, természetesen munkáját, saját munkáját gyarapítja. Kecskeméti Ármin a bibliai
Xehemiáshoz hasonlítja, a zsidóság falainak épitőjéhez.
, . _t.s Kiss József, a magyar zsidó Géniusz nagy költője rezig-"
nacwval és bámulattal szól ugyanakkor, nyugalomba vonultakor: >>.?liindennek, mit egyéniségből teremtett vagy vele összeforrasztott - nemcsak erős, hüséges, de egyedüli oszlopa is ...
ha valahonnan t,ávozik megroskad utána valami ... « Valóban.
Egyedül maga· annyit végzett, mint m,ásutt egy egész szervezet.
.Az ő személye pótolta a kongresszust.

Dr. Mezey Ferenc pályája
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Egyéniségéből következett, hogy bármely intézménynél
hiva talt vállalt: a kezdő sorból, a hivatalnoki sorbó!, intéző,
előljáróvá emelkedett, az intézmény irányitója létt. Ezt látjuk
az iroclánál, amelynek fokról -fokra: titkárja, alelnöke
elnöke!
A chevránál: írnok, titkár, a végén alelnök lesz. A szeminanum Vezérlőbizottságában előadó, majd a vezérlőbizottság
-elnöke. M. Zs. Sz.-nél eleil.nte munkatárs, később sze rkesz tő.

*

*

*

J-::ltc utolsó éveiben sokat betegeskedett. \Vildungenben
keresett enyhülést baiára. Ott 1926-ban, Jom Kirjpur napján,
nem volt türelme ágyban maradni s egyedül, gyalog indult
egy kiterjedt parkon át a templomba. Az uton összeesett s
Frankfurtba vitték be, a zsiclókórházba. Dr. Hoffmann rabbi
felkereste őt, kinek e kedvességét nem feledte. Hazajövet. betegen vitte az ügyeket tovább.
Elhunyt I 927. j ul. 2-án. Az egész magyar zsidóság gyásza
kisérte sírjába.
az egész magyar Izráel állitott néki
s~remléket.

Am :.rezey eltávozott ... megroskadt utána a magyar z,.;idóság épülete ...
Eltávozott körünkből, miután a felekezet legdiszes~bb m61tóságába emelte hat nappal halála előtt.
:!{icsiny faluból ~ndult - a magyar zsidóság feje, Yezére,
elnöke lett.
U gy érezzük, hogy a magyar zsidó ideálok c megtestesi tője
szép élet örökségét hagyta reánk, a magyar zsidó léleknek, a
magyar nemzettestbe vágyakozásának megnlósitója, a magyar
2sidó történetnek történelmi alahja ,·olt.
Kőbánya.

Dr. Kálmán Ödön.
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Dr. Kayseriing Mayer pesti rabbi irodalmi
munkássága.
(1829- 1905.)

"Wer selbst einmal mit bibliographischen Arbeiten sic h beschaffigt hat, der weiss es, wie unendlich schwer es ist, Vollstandigkeit zu erreichen, und wie seJten wird dieseibe erreicht !"
Utolsó dolgozatában* irja e szavaket Ka y s e r l i n g és ezeket
állitjuk kegyeletes szándékkal végzett munkánk elejére, melyben
Kayseriing dolgozatait akartuk csokorba foglalni 1929. junius
17 -ik i centennáriuma alkalmából.
A jelen bibliografia segitségével sikerül majd annak kiegészítése után teljes képét adn'i Kayseriing munkásságának, mely
csaknem félévszázadon át tart0tt. A bibliografiában a megszakott
külsőségeket megtartottam.

A. z. d. J. =Allgemeine Zeitung des ~udenth~ms.
H. B. = Hebraische Bibliographie (Steinschneider).
.
J. B. G. = jahresberic~t der Geschichtswissenschaft (Berlin).
J. E. = Jewish Encyclopedia (New-York).
,
j. Qu. R. = jewish Quarterly Review (London).
M. zs. Sz. = Magyar Zsidó Szemle (Budapest).
Mtsch. = Monatschrift (Frankel).
R. E. J. = Revue des Études juives (Paris).
.
Ung. I. W.= Ungarische lsraelitische Wo~h~ns.:hnf~ (Budapest).
z. f. H. B.= Zeitschrift für Hebraische Bibhographie (Frankfurt a. M.).

* Ost und West V. 1905. 317. (Julius Fuerst, zu seinem hundertjahrigeiD
Geburtstage.)
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1856.

l ..~oses . Me!lde~ssohn's philosophische und religiöse

Grun~satze m1t Hmbhck auf Lessing dargestellt N b t ·
Anhang, einíg~ b~s jetzt ungedruckte Bríefe Moses Mened:ls:~~

enthaltend. Letpztg. Hermann Mendeissohn 1856 V+t63
b t
Inhalt
'
·
• ne s
· . 2. Jüdische dramatische Dichter in Spanien. I. Antonio
Ennquez Gomez. S . R. Hirsch: Jeschurun. II. Fr. a :.VI. 8-6.
1 )
337--340.
}· Jü~ische dram. Dichter in Sp. II. Daniel Levi de
Barnos. Ibid. 442-- 445.
. 4· Jüd. dram. Di:chter etc. III. Rabbi Santob de Carrion
Ib1d. 484--492.
. 5· ]üd. dram. Dichter etc. IV. Moses Pinto Delgado.
Ibid II. 594-599·

6. Jüd. dram. Dichter etc. V. Miguel di Silveyra, der
Heldendich ter. Jeschurun III. r 8 57. 79-87.
7· Literatur-historische Miszelle (Santob de Carrion).
Ibid. r 5s.
8. Die Synagoge zu Berlin. Eine historische Skizze Ibid.
173- 183.
.
9· Jüd. dram. Dichter etc. VI. David Abenatar Melo der
Psalmendichter. Ibid. 3I0-3 18.
'
ro. Jüd. dr. Dkhter etc. VII. Daniel Israel Lopez Laguna.
Ibid. 414--420.
'
r r. Jüd. dr. Dichter etc. VIII. Isaac Cardoso. Ibid.
504-- 513:
12. Jüd. dr. Dichter etc. IX. Isabella Conea. Eine jüdische
Dichterin. Ibid. 583--587.
13. Don Pedro und sein Schatzmeist·er Samuel Levi. Ein
historischer Versuch. · Mtsch. VI. 365--381.
14. Jüdisch-spanische Gedichte. Ibid. 459-462.

rs. Immanuel Aboab und seine Nomólogia. Jeschurun IV.
566--573.
r6. Moses Mendelssohn's VerhaltDisz zum herzogl. braunschweig. Hofe. I. M. M. und der Erbprinz. Ibid. 13:-140.
15

l
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17. If. llcrzog Leopold 1. lh<tlllbt ' ll\n•i g und dic· )l!Clr·n.
lhid .:;ox -' '4·
.
1 X. ,\nton d<
\lont oro l >el l:·tzt l' '>panJschc· Troubadour.
l'rutz: lkuh< he., \lu-;cum. Zc·ih( lnift filr Utcratur , Kunst und
off<·nt. L<'hen . Le ipzi g. Brod::h;lll'> 1X5K. K3o .R3S·
I<J . 1:-ahella ('orca. j l' ll . Chronic·!:· 2CJ. Januar No. 1 r, •.
20. Dic· Sch ri ft n d cs Don .\1 igucl de Barrios. StC'insc:hn :i
~ln. ll. B . l . 2-;. 4 - 4ö.
21. Thon{as dc I'ÍIH' clo. Ei1w Biographic . .\1 heh. VI 1.
l <JI
202.
n . ~lo-.es \1 ndPissohn. Ibid. 27K 28o.
23. /.nr ( ;eschichte der jüclischC'n ,\ erztc. D i2 Familie d e
<'as t ro. l. Jacob de Castro. Sanncnto. Ibid . )flJ
195· Anonym .)
::q. llclfjrriclz A. Raymu11d Lu!! und die Anjd.n~e der
mtalonisclicn Utcmtur. Berlin, 1858. Ibid. 430 431.
25. Die portugicsisclwn Entdcckung~n und Eroberungen
in Hezichung zu d e n Juden. Ibid. 433 44.6.
26. /.ur Ccschichtc ckr Juclen m Hamburg. Ibid.
401-1 411-1.
27. l'eclro Teixeira. l ~ine Reiseskizze, als Ein lcitung zu
L l. Benjamin: Adlt Jahre in ,\sien und Afrika. r g ss.

18 59·

28. Sephardim. Romaniselle Poesien ~er juden in Sp!lnien.
Ein Beitrag zur Literatur und Geschtchte der spamschportugiesischen juden. Leipzig. Hermann Mendelssohn 1859.
XII+37ü+2.
29. Ein Feiertag in Madrid. Zur Ges~hichte der spanischportugiesischen Juden. Berlin. I. Springer 1859. VI+49.
A IIoliclay at ~Iadricl. Jew. Chrnniele XVl. No. 247,
A Callaclay at Maclrid: Occid~nt..
Jr. 1'n frtc a ;.radricl. tracl. p. Is1d. Cahen. Paris. ~g5<J.
32. Zur Schillcrfeicr A. Z. cl. J. 6so.
:\Io,;cs ~Icndclssohn und Johann Ceorg l Iamann.
J>rutz: Dcutsches :\luseum. 49 6o.
34· :\IosC's \Jcnclelssohn und JoharuJ Georg Hamann noch
{'Ínmal. Ibid. 345 353·
.
,
35· Das Ereibeben zu Santarcm. lbtd. 5R2 585. unc~
Jüdisches Volksblatt. /.ur ( Tntcrhaltung und Bclehr~.11:g auf
jüdischcn Gcbiete, lwrausg. r. J<abb. Dr. Luclw. Phrhppson.
rH;<J. 205. ff.
.
.
36. Dic Schriften des Don _\figucl de Barnos (l• ortsctzung)
fl. B. 36.
)O.

4il,

49.

JJ.
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17· A. HPlfterich : lntsfdzun r; 111/rl G 2schid1fc drs \V "s tI(Oilzell-1-<C'Cizts. Berlin, 18)8. Ibid.· 51.
)8. \fc·nassc be n Isra':: l und di e Kiinigin Christine
Schwc:dcn. Ibicl. 1 12.

1

"n

10: Das Tfancl<:Jshaus l•.tmel in Tudela. \Verthcinwr: Jahr·
buch fur l<.;raelJtc~n )Ózo ..\ '·u <> h1lgc VI. \\.ien. rflcJ5 40 .f..J..
40. Jakob Castello. Jeschurun. \ '. 323 32g.
41. T lllmarlUcl J\bfJab. Ibid. 643 647.
42. Ephraim Sanz Ibid. I OCJ.
43· Die Juclcn in Surinam. :\Its<h. \'JII. 205 213.
44· /.:ur Ceschichte der jüdischen Acrzte: t. l. d:: Ca-,tro
S. Ibid. 161. ff.
4 5. Zur Ceschichtc: d..:r. j. :\c rztf':
Ibid. 330. ff.

2.

Rod ri go d(' Castro

46. Bemerkungen zu .\loses :\Ienclclssohns Hriefcn. fbid.
379·
47. Analekten zur Literatur der spanisch·port. Juckn. Dic
Panlos. Jbid. 386 390. Anonym.

374

186o.
48. Zur Oppenhcimer' -;chen Bibliothek. A. Z. cl. J. X.\l\·.
37·
49· Antonio Lopez Suasso lbicl. 402 ..J.OJ.
so. Dorothea von Schlegel I. Deutsch. :\luseum. K25 8_L).
5 r. Dorothea Y. Schlegel Il. Ibid. 862 869.
52. :\Ianasse ben hrael und die Konigin Christinc \·on
Schwcden (Fortssctz. H. B. 1~.
53· Jacob ele Anclracle Velosino. Ibid. 58 59·
54· Aus spanischen Bibliotheken. Ibid. 72.
55· /.ur spanisch-portug. Litcratur. Ibid. 95 96.
56. Mül!er, Alois. Plwrisiier und Saddaciier, oder Jadaismus und Mosaismus ... Wien. r.86o. Ibid. ro9.
57· Wolf, Ferdinand. Don Antonio ./osé da Si/v:t. !Jer
Verjasser der sagenannten Opern dc>r ./uden. \\'icn r8óo. Ibid.
35

(l

J

r J 2.

58. Journallcse. Ibid. 70 71, 88.
59· Don :\[anuel Teixcira, :\Iini'iter-Resiclent der Königin
Christinc von Schweclen. \Verthcimer: Jahrbuch fiir f-;r. 5621.
N. Folgc VII. Wien. 186o. 1 13 .
6o. Die Juc!cn auf ~Ialorca. Jahrbuch flir dic ( ;rsch. der
Judcn und des. Juclent. L Leipzig, r86o.
6 r. Moses 1\lendelssohn und C raf \Vilhelm Y on Schaumburg-Lippe. S Vhnter: Illusti-irtes Israel. Jahrbuch fiir Ernst
und Scherz 562r. Il. Jahrgang. Pr'>t. rS6o. 10 13.
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62. Etwa::. ü ber die Tra ch ten der J uden im ~I ittelalter _
Jüd. Volksblatt r86o. 23-2 4. (Anonym. )
"63. i\lo es \Vessely und Gotthold Ephraim Lessing. Ibid.
, 86- 88. (Anonym.)
04. Analekten zur Literatur der span'isch-portug. Juden.
Die Abendano. l\Itsch. IX. 29 -3 4. (Anonym. )
65. Analekte.n, . . . •Moses Gicleon Abudiete. Ibid. 69-7 r.
66. Die Juden in Dortmund. Ibid. 81-91.
67. Zur Geschichte der j üd. ,\rzte: Die Familie de Cas tro.
Ibid. 92-98.
68. Eleazar und Alvaro. Ibid. 241 - 251.
69. Die Juden in Oppenheim. E in Beitrag zu r Geschich te
der Juden am Rhein. Ibid. 283 - 294.
70. Analekten zur Gesch. der span. port. Juden . S aul Levi
:\Iorteira. Ibid JIJ -3 19. rAnonym.)
71. Antonio José da Silva. Ibid. 331-338.
72. Sotiz. (\ \nas 1 Ibid. 362-364.
73. Analekten zur Lit. der sp. port . Juden . M oses Raphael
de Aguilar Ibid . 397-400. (Anon ym.)
7 4· Zur Geschichte der Juden in Po1en . I bid. 443 - 444.
75· Notiz: Zur Gesch . der j üd. Aerzte. Ibid. 47 8.

1861.
76. Geschichte der Juden in Spanien und PortugaJ.
I. Theil. Die Juden in Navarra, den BaskenUindern und auf
den Balearen. Berlin. l. Springer 1861. XII+224.
77. Menasse Ben Israel. Sein Leben und Wirken zugleich
ein Beitrag zur Geschichte der Juden in England. Aus den
Quellen dargestellt. Berlin. L Springer 1861.
111. [Besonders
abgedruckt aus dem Jahrbuch für die Gesch1chte der Juden und
des Judenthums. LeipzíR. Band IL]

YI+

78. Literarische r W ochenbericht . A. Z ._d . J. XXV. 645 - 46.
79· Zur spanisch -portugiesisch en Llteratur. H . B. IV.

24,

sr-sz.

8o. J oumallese. Ibid. 42.
. .
.
.
.
8 1. Notizen zum Artikel: D i~ F amllre It21g (Jafe) m Be rhn .
Ibid . 72 -73 .
82. Beer Bernh . Ibid. 96-97.
.
83. Die S chrifte n des Don M ig uel de Barnos . (F o rtsetzung) Ibid . 10 1- 102.
.
84. l\1iscellen I. Bibelhandschrift. II. Comedra fa mosa de
Aman y Mordechay. Ibid. 10J- I04 . .
85 .· Kleine Anzeigen. Ibid . 117 (362), 139 ( 450 ), 139-4°
(456), 140 ( 462 ), 144 (488 ).

Dr. Kayseriing M. pes ti rabbi irodal mi munkássága

229

86. Herder und :\Iendelssohn. \Yertheimer- Kompert: Jahrbuch für Israeliterr )622. X. Folge \ ' III. Wien. r861. 47 -6 2.
87. Börne. Jüd. Volksblatt. \"III. 79·
88. Zur Geschichte der jüdischen Aerzte. Ezechiel de
Castro . l\1tsch. X. 38-4o.
·89. Der -reiche ~1ichael. Ibid. 239- 40.
90. Z ur Geschichte der Juden in }I arocco aus alter und
neuer Zeit. I bid. 401 - 4Io.
91. Zur Literatu r der spanisch-portug. Juden. Salomo de
Oliveyra Ibid. 432 - 36. (Anonym. )
·
r 862.

92. Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke.
Nebst einern Anhange ungedruckter Briefe von und an M.
Mendelssohn. Leipzig. H. Mendelssohn 1862. 556.
93. Vollstandige Widerlegung der wider die juden erhobenen Anklagen und Verleumdungen. s. l. e. a. [Baden
1862) 24. [Anonym, in 5500 Exempl.]
9-+· Dreifu s, :\I arkus G.: Zur \Vürdigung des Juclc.nthums
unter seinerr N"ichtbekennern. 2 _-\ufl . :\l it einem \ "orworte \·on
M. Kayserling. \ Vinte rthu r. Lücke r862. 63.
95 · öffen tlich e Erkliirung. A . Z. d. J. XX\'I. 365. .\uch
m Schweitzer Zeituugen abgedruckt .
96. Literarischer W ochenbericht. Ibid. -l/J.)J6.
97 · AbraYanel. Ibid. 625.
98. Rot hschilds Jagd. Die Cartenlaube, 1862. :\ o r:-.
99· Fallmerayer I. Ph. Xeue Fragmente au" elem Uri~rrt.
li. B. V. 32-33.
roo. Anfrage ü ber: \'enicla del :\ Iesias en l ;Joria ) \lagesta cl (Barcelona, r 8 r 8 \·erfasst du rch Juan Josafat ben-Ezra.
Ibid. T il.
ro r . Kleine _-\nzeigen. Ibid. 6-+ 630 . 6-+ h3,.J. . {2 6-; 4,
675,676.83 ,69o. 6l)3. 84 , 60)1, 85 6t)8. 699. Sü ;-o3.
/04, 70) 708 •. 87 ' /11 1 • 88 Sl) 7]2), l)j
;')lJ, ;-61. '37
(82 J).
102. Ein unbekannter Dichkr. hachar Falkcn-;ohn Bl'lH.
\\'crtheimcr Kompert: Jahrb. für hracliten :;ó23. • 'em•
Folgc I\::. \Yien, 1862. 1 6.
I OJ. :\Io:-;cs .\fentkbsohn über t•rzwungeiL' \'.::rtr.tgt• Er-;tc
Bcilagc zur Kiinig l. pri\·il ·girten lkrlini,-,·hcn L·itung. \"os..;,
Zcitung-.1 Xo 88. 93. I O..J. .
10-l. Zur Geschichte (kr jüdi,.;chen .\arzlt': l>it>go Jo .. t•ph.
Ein wa nelemder .\ rzt. \ lht~h .. .\': 1 :;,:;o 3:;~
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Piip tliche Leibarztc und Lcibwiischerinnen.
\ 'olksbl. IX. q.o.
106 Abramson. Ibid. ~10-2r1.
105.

d.

J.

CultusYerein d er Israel i ten in der Sch weiz. A.
XXVII. 87.

J 07.

Jüd.

z.

r ro. Die Schriften des Don :\Iiguel ele Barrios FD rt'>etzung1. H. B. \T 46 --47, 90 92, 123 -125.
r r 1 • • \braham Yon Franckenberg als Commen tater des
Bcchinath Olam. Ibid. I 27.

112. Kleine Anzeigen. Ibid. IJ ,75;, 30 127, I JO, 13 5),
34 IÓl 2) , lOI 2 273, 274), IO) (294).
1 I J. Kulturgeschichtliche Skizzen. r. Die reich en F rankfurter. 2. Ein Seitenstück zu Rothsch ilcl's J agcl . 3 · E phraim
Veitel und Friedrich der Grosze. \Verth eimer Komp ert: Jah rbuch für Israeliten 5624. ;\fe'..le Folge X . Wien, 1863. 58-65.
r r 4- Theilnahme der Juclen an elen portugiesischen Entdeckungen. Jahrbuch für dic Gesch. der J uclen u. das Judenthum. III. Leipzig, 1863.
l l). übersicht der histori'ichen Literatur. Ibid.
r r6. Die Wittwe .\Iendelssohn: J üd. Volksbl. X. 74 -75.
r 1 7.
Ephraim Kuh. Ein jüdisches Lebensbilcl aus elem
yorigen Jahrhunclert. Ibid.: 122 124, TZ) rz6, 129 I JO,
IJJ 134,137 139·
r r 8. Die Juclen unter dem de utsch en Kaiser lJeinrich . VII.
: I JOH
lJlJ;. Ibid. l) T - 1)2.
r I<). Zur Ceschichte der Einwamlerungen der J ucle n m
• "ord .\ mcrika. :\ Itsch. X II. 92 95·
r 2o. Die Juclcn in \Valclcck Pyrmont. Ibid. r 1 r.
r 2 r . Ein jüclischcr Schützc. Ibid . r r r -r r 2.
122. Auch eine Crabsc h ri ft . I bid. r 12 r I4 .
123. Zu r J uclenfragc im Aargau. Ibid. I 77 I 8o.
124. Z ur Ccschichte der J udcn im :\Iittclalter. I bid .
18 1 ! 82 .
12 ) . Zur Geschichte de r jiidisch cn A.crztc, F rankEurtcr
Ac rzte. Ibid. 182 183 .
126. C eschi ch te cl (:r J url en in der Sch weiz. Ib id . 405 -4 17, 441 4;4.
(!.j.! ,

1864.

127. Der Dichter Ephraim Kuh. Ein Beitrag zur Geschichte dt:r deutschen Literatur. Berlin. Springer 47.

108. Literarischer Wochcnbericht Ibid 456 457109-- Ein Seitenstück zu Rothschilcl's Jagcl. Gartenlaub e.
Xo 6.

J2
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128. D1e Schnften des Don :\Iiguel ele Barrios. Fortsctz. 1
H. B. VII. 38- .j.I, 132 - 133.
.
!29. Bibliothek en: :Cürich. Ibid. I 3 r l 3 2.
IJO. Kleine Anzeigen. Ibid. 30 (463 ), 52 ' 521 , 55 537),
78 ( 595 ), 8o (6r6 ), 106 (648, 649).
I 3 I. Don Ayres Vanz, Leibarzt und Astro]og Johann ur
von Portugal. \ Vertheimer Kompert: Jahrb. für. Isr. 5625.
~- F. XI. Wien, r86j. 53 59·
132. Doctor :.\Iarkus Bloch und Friedrich der Crossc. Jüd.
Volksbl. XI. 28.
133. Der gelbe Ring. Ibid. 191.
134. Judith. Ibid. 207.
IJS· Zur Geschichte der Brunnenv~rgiftungcn. :\Ibch.
XIIl. 36 37IJÓ. Dic Belagerung Hamburgs 1813
14 , in ihren Bcziehungen zu elen Israelitcn. Ibid. 4 r -46.
IJ7· Geschichte der Judcn in der Schweiz . Dic J uclen in
Bern. I bid. 46 51 .
J 38 . Zur Liter<ttur der spanisch-portugicsischcn J udclL
Don .N. Torres. Ibid. 317-320.

1865.

139. Israels Geschichte von der Zeit des Bibei-Abschlusses bis zur Gegenwart. Für Schüler jüdischer Lehranstalten höherer Büre;erschulen und Gymnasien, für FamiIien- und Schulbibliotheken von Emanuel Hecht. Mit einern
Vorworte von Dr. Ludwig Philippson. Zweite Auflage, vermehrt und verhessert von Dr. M. Kayserling. Leipzig, Baumgartner 1865.
qo. Literarisc her \Yochcnb"richt. A.. Z. d. J. XXIX .
102 lOJ.
q1. Antijuclaica. H . B. VIII . 83 Sj .
q2. Sarm1el Bem·cniste. lbicl. 125 126.
q 3. Kleine Anzeigen. Ibid . \) 722, 724 , 10 728,. 1 1
(73.)1, 53 7CJ5, 79C)' 8 1 2 '8Jj 838). 110 87.j.. 875'· l l l
(876).
l.j..J.. Lazarus BendaYicl. E ine biographischc Skizzc. \ Vert.
hcill1cr KQmpcrt: Jahrbuch d f' r I sracli ten j 626. l n ne ue r
Folgc herausg. v. S. Só nt{L I l . Fol gc, cr:-.ter Jahrg. \\'icn,
1866. r 8 40.
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,
I!5· Die Jud en E uropas Yor bundert Jahren . }üd. y lk bl
XII. ; 9-6o, 7I-J2.
o s .
q6. Geschichte der Juderr in der Schwe1·z. D 1·,e J
S c h a ffen1au_sen.
l
uden in
~Itsch .. XI\' . .p _
.
59
I 47 - D1e D1sputatwn des Bonastruc mit Frai Pablo in
Barcelona. Ibid. 308-3 13 .
q 8. E~n :\~ortarltfall . in C:=tstilien. Ibid. 349-3 53.
149- B1ga1me noch un Vlerzehnten Jahrbundert Ibid.
390- 91 .
.
1)0. D e r :.\Iartyrer "\nsteet
von \Veissens tein. Ibid.
391 - 92.
151. Der reiche ~Iichel. Ibid. •.PS ·
1866.

152. Zum Siegesfeste : Dankpredigt und Danktieder von
Moses Mendelssohn. Eine Reliquie. Zum ersten Male herausgegeben und mit EinJeitung versehen. Berlin. Gersehel 1861

VHI+21.
.
r 53· Sala:non Steinh~im. A. Z. d. J. XXX. 363 - 64.
. . I S.J.. Pelhcan's Studll!m des Hebri:iischen. J üd. Volksbl.
XIII. 15.
I)). ~Iedailleur Abram!:>on. Ibid. 32:
J s6. Die Juden zu x aumburg an der Saale. Ibid. I 3 J - J.
I)j. Zur Geschichte der Juclen in Barcelona. :\Itsch. XV.
Sr 95·
I jS. Hebriiisebe Krönungsliecler. Ibid . 189
I 91.
r 59· Zur Bibliographic der ~1accabaerbüch e r. Ibid.
232 · ·33·
160. :'\otizen 1zum Artikel: zur Gesch. der J. in Barcelona).
Ibid. 4oo.
1867.

161. Geschichte der juden in Spanien und Portugat II.
Theil; Geschichte der jud en in Portugal. Berlin. Springer,
1867. XI+367 [auch unter Schriften herausgegeben vom Institute
zur Förderung der isr. Literatur. Leipzig. Leiner 1867.]

162. Die rituale Schlachtfrage oder ist Schachten Thierqualerei ? Auf Grund der eingebalten und mítabgedruckten
Gutachten von Adam, Bagge, Bouley, Chauveau, Ereolani, Fick,
Fuchs, Fürstenberg, Gamgee, Gerlach, Gurlt, Hannover, Haubner,
Kinberg, Leisering, Lundberg, Panum, Probstmayer, Röll, Steenstrup, Thiernesse, Virchow, Zangger u. a. beantwortet und beleuchtet von . . . . Rabbiner der schweiz. Israeliten. Aarau.
Sauerliinder. 1867. 95.
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163. Das Verbot des Schiichtens der Thiere nach jüdisch en Ritus in der Schweiz. A. Z . d. J. XXXI. 149- 150.
187-88, 234, 275 - 76.
J 64. Literarisebe r \Vochenbericht. Ibid. 3 I I. 472 - 73 ,
956- 57·
165. Die jüdischen Kreise in der Stadt der Intdlige nz.
Ibid. 348.
r66. Ein unbekannter Brief :\1oses M ~ndelssohn's über
einen Gewissensfall. Ibid. 587 - 88.
r 67. Die Schweiz und die Jud en. Ibid. 771 - 772, 792 - 794·
168. Aus der Zeit der Reaktion. Ibid. 847.
r69. Ein vergessener Zeitgenosse ::.Iendelssohn'::;. ~Itsch.
XVI. I6I - I6J.
J7o. ~1oses :\Iendelssohn über Belohnung. (Ein Gesprach. )
Ibid. 269- 271.
r 71. Zur hebriiisch-spanischen Bibliographie. 1. R. ~is sim
b. Jacob's Vidduj hagodaul in spanischer Uebersetzung. 2. Aus
dem Escorial. Ibid. 309- 3 I I.
"
172. Das Sendschreiben des Don Chasclai C r2skas noch
einmal. Ibid. 311 - 3I6.
173. Der Aufruhr in der Judenstadt zu Frankfurt a . .\L
am 22 August. 1612. Ibid. 430 435·
J 868.

174. Das Gotteslicht. Predigt gehalten am 9. September
1868. zur Einweihung der Synagoge zu Basel. Basel. Bauer
1868. 14.
175. Eine Warnung. A.. Z. d. J. XXXII. 394 95, ö97 698.
176. Literarischer \\Tochenbericht. Ibid. 330: 9<!5 96.
177. Emanuel Osmund uncl Jean Paul. ~ltsch. '\Yli.
41 59·
I 78 . .\Icnclelssohn Skizzcn. Ibid. 8 I
86.
179. Analekten: Ein vergessener Rabbiner au.; ch:r Zeit
der französischen Revolution. Ibid. 1 50 I 51.
r 8o. Zur Geschichte der jüclischen Aerzte: Fon-..:ca. Ibid.
r:;r.ff.
- 181. Zur Geschichte der. jürl . .-\erzte: Jud . . \crzt · m
Am;,tcrclam. Ibid. 185. ff.
182. Analektcn: Zur hcbriii:-chen Sprachenkunde. Ibid.
233 - 34·
183. Poesies HebraÍ!Jil!'S par !_clio de/h Torr ' , f>ro;. •i
l'lnstitat Rabbinilj'te a P:ulow•. l'adone. r86S. Tal Jalclut.
Ibid 3 ro 3 r r.
1 i\ 4. Drci Contrm·er.;ic;t:•n. lb id _)21
3_;6
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!Sj. Benjamin \ 't>itel Ephraim. ,\.Z. d. J. XXXIII. 77 78.
186. Auch ein Pebertritt zum Judenthum. Ibid . 18o.
JS;-. Literari,:;chcr \\'ochenbcricht. Ibid. J 1 o, 350,882.
r SS. Das Castilianischc (;cmeinde-Statut Tckono. Zugleich
tin Beitrag zu elen 1{echts-Rabbinats und Gemeincle-Verhaltni~,.,cn der J u elen Spanien. Jabrbuch für j üd. Ceschicbte der
Jud cn und des Judenthums l V. Leipzig, Leiner, J 869. 265 - 334-

189. Bibliothek jüdischer Kanzelredner. Eine chronologische Sammlung der vorzüglichsten jüdischen Prediger.
Für Rabbiner, Prediger und Lehrer und als Erbauungsbuch
für die Familie herausgegeben. Nebst einern homiletischen
und literariseben Beiblatte. I. Jahrgang. Berlin 1870. Springer.
IV . . . 420.
190. Homiletiscbes und literarisebes Beiblatt als Anhang
Zur Bibl. j üd. Kanzelredner. C n ter .:\Iitwirkung mehrerer Gel chrten und Preeliger herausgegcben. I. Jahrgang. Berlin, r 870.
Springer IV. t j 2.
191. Bibliograpbisches . Hom. Beibl. I. 5-8, 11 - r 6, 21 -24,
zS 32, 38 -4o, 47-52.
192. Literatur der spaniscb-port ug. Kanzelreclner. Ibid.
), 9-10, 17, 2j, 33, 4I-..p.

193. W orte, gesprochen an der Ba h re der Fra u From et
Heymann [gest. 10. Januar 1870]. Von der Familie der Verstorbenen dem Druck übergeben. Menziken. R. Wildi 1870. 6.
187!.

194. Ungarisch-jüdische Wochenschrift: Organ für Gemeinde, Schule und Haus. Herausgeg eben von Dr. M. Kayseriing
und Dr. S. Kohn. Pest. 1871. I. Jahrgang.
I95· Zur Geschichte cler Synagogenskandale. Cng. J. \V.
q. r Anonym.)
!1)6. Ein 1·ergesscner jücliscber Dichter aus Strassburg.

I. 13

Ibid.

IO

J I.

197 . .:\Ioscs :\Ienclclssohn und Isaak Iselin. X eb st cin em
bi;,her unge?ruc.kt~m B_riefe :\I. :\lenclelssohn's. Ibid. I 55 - I s6.
198. Ihe .:\atwnahtatsbestrebungen und die Juclen. Ibid .
209 10.
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zoo. Die Juc!e~1 in Persien. Ibid. 2 96.
201. D~e S~hnften der :\lekize .:\irclamim. Ibid. ~-s
202. E~n b1sher. un bekanntes Chanukalied. Ibid . .)] 7. )').
0
203., Em. angebhch unbckanntes Schriftchen :\Ioses :\Iendclssohn s. Ib1d . 407 8 .
204. Literarisebe )Jachrichten. Ibid. r . .f, 3 1 32. 39 . .fO,
67 68, 92, 9~ II6, f..j.O, 1)6 57· 171 72, 223. 28~ 289,
328, 400.

205. Bibliothek jüdische

1873.

212. Worte, gesprochen am Grabe des Herrn lgnatz
Deutsch den 9. Mai 1873. Pest. Légrády. 1873. 8.
213. Literarischer \\'ochenbericht. A.. Z. cl.
I

222.

J.

'\.'\.\Til; ..f.

874·

214. Der Feststrauss. Israels Wehr und Sieg. Eine Zeitpredigt gehalten am 1 Tage des Hüttenfestes 5635 [26. Sept.
1874.) Budapest. Wodianer 1874. 1~.
_
....
2Ij.

Literariscber Wochenbencht. ,\. Z. d.

856.
I

HYJ· Ein unbekanntes, handschriftliches Geschichtswcrk.

lbid. 220

Kanzelredner. II. jahrgang.

Berlin. 1872. I. SprinJ:!er. XI+322 .
206. Homiletisches und literarisebes Beiblatt. 2. Jahrg.
Berlin. 1872. Springer VI-t-75.
207. Bibliographisches. Ibid. 10-Ij. 24-27. 29-32,
41 -..j.j, . J-9 j6. 62 67, 71 -7 4•
208. Analekten aus hebriiiseben Hanclschriften. Die Judcn
ím cleutsch-französischen Kri ege im Jahre 1))2 j..f. Ibid.
59 6r.
209. Literatur der spanisch
p01·tug. Kanzelreclner . .:\ach·
trag. Ibid. 19-20.
210. Die Jucleninsel und der Schiffbruch bei Koblenz.
Ein Geclenkblatt Eaelen L872 . ..j.. Abgeclr. in .\. 7:. cl. J.
XXXVI. 68r-6S2.·
2 I J. Literarischer \Yochenbericht. Ibid. 930.

69,

XXX\ llL

87).

216. Literarischer Wochcu bcricht. A. Z. cl.
so. 626 27.
.
217. :\Ioralstatistik. Jl)lcl. 452.

2

J.

J.

XXXIX.
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21 8. Litera rische r W ochenb erich t. A. Z. d . J. XL. 117.,
J I6- 17 .
219. I st S ch achten Thie rquiilerei. Ibid. 332 - 3, 75 7--8.
220. Löw Lipót végtisztessége. H . B. XVI. 29.

221. The life and labours of Manasseh ben Israel being
a contribulion to the history of the Jews in England. From original sources. Translatcd from the German of Dr. M. K. by the
Rev. Dr. F. de Sola Mendes. London. Wertheirner 1877. IV+96.
[Reprinted from the "Miscellany of the Society of Hebrew Literature, second Series."]
222. Literarischer \Vochenbericht. A. Z. d. J. XLI. 313.
223. Türkische Juden. (Aus einern Vortrag. des Dr. K.
mitget. Y. ::\lax \Veinstein. ) Neuzeit, XVII. 30- 31 , 55I

878.

224. Der Prüfstein. jii:::l j:::l~ Sittenspieget des Kalonymos
ben Kalonymos. Metrisch übersetzt von Dr. W. A. Meisel weil.
Oberrabbiner der ísr. Religionsgemeinde in Pest. Herausgegeben
von dem Rabbi-Meisel-Unterstützungs- und Hilfs-Verein. [Herausg.
mit Vorwort u. Leben Kalonym. nebst Noten v. Dr. M. K.] Budapest. 1878. XI+292.
225. Leben Kalonymos. S. A. aus Der Prüfstein. Bpest,
1878- 7-

226. Worte der Liebe an der Bahreder Frau Charlotte
Waizner, geb. Krausz (den 18. Dezember 1878] gesprochen.
Budapest. 1878. 4.
'
227. Literarisebe ::\ otiz en. A. ?:. cl. J. XLI L 7 4228. Der Gebur!>tag '\Ioses ::\Icnd::lssohns's. Ibid. 566 -67.
229. Rahel ::\laye r. Aus : Die jüclischen Frau cn in der
Literatur. ) Ibid. 6:;r J .l·
230. Sciigmann Bú Bamberg-e r. Ib.id. 716.
23 r. Au szug au s K. \ 'orlcsung übe r Lcssing's X at han.
• · euzcit, XVIII. 380.
.
232. :\uszug aus K. \'orl.: Dic Charaktere und P ersonen
:\athan's. Ibid. 389.
233- D ass: .Schiller\ Beziehung-cn zu J u den und Juclen1.hum. Jbicl. 395.. .. 234- Dass: Di,, Humanitiit d<"i 18. Jahrhunderts uncl ihrc
l r;;gcr. Ibid. 403 404.
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23 5- Dass: Intime Freundschafts-Verhhltnísse
Juden und Christen. Ibid. 412 - 13.

zwischen

I

879-

236. Hecht M. Handbuch der israelitiseben Geschichte
von der Zeit des Bibel-Abschlusses bis zur Gegenwart. Für
Schüler jüdischer Lehranstalten. Dritte (vierte) Auflage,
ganzlich umgearbeitet. Leipzig. 1879. VI+176.
237. Die jüdischen Frauen in der Geschichte, Literatur
und Kunst. Leipzig. Brockhaus. 1879. VII+375.
238. Literarische Notizen. A. Z. d. J. XLIII. 12, 74, 453 ·
54, 653, 731, 796.
239. Aus der Vorles. K.: Der Dichter Kuh. Neuzeít,
XIX. 7- 8.
240. Id.: Jüdische Res~denten u. Hofjuden. Ib~d. I 9- 2o.
241. Id.: Jüdísche Diplomaten und Staatsmanner der
Gegenwart. Ibid. 39- 40.
242. Id.: Die Humanitatsbestrebungen der Gegenwart.
Ibid. 46-47·
243. Id.: Die Bewegungen im Juclenthume. Ibid. 63-6-f.
244. Erklarung. Ibid. 88.
r 88o.

245. Literarisebe Notizen. A. Z. d. J. XLIV. 186, 283,
379, 571, 572.
.
l
246. Moses Mendelssohn's Geburst]ahr noch emma .
Ibid. 389.
247. Emanuel Porto und Joh. Buxtorf. Ibid. 492-93.
248. Simon Höchheímer. Ibid. 493-94· .
249. Samuel Oppenheime~ und S~hne. Ib1d. 6so-52.
250. Die F.amilíe Höchhermer. Ibid. 652 - 53. _
2 5 r. Zur Bibliographie der jüdischen Piiclagog1e. H. B.
XX. ro2-3.
_
252. Kleine Anzeigen. lbíd. 34, 35, 37, 3'8, 76, 84, 88, r 10.
J 88 I.

253. Notiz über Dr. W. Landau-Dresdcn 70. GeburtsJ. XLV. 62.
254. Litcrarische Notizen. Ibid. 71, 8; -86, r6o, 177,
413, 475, 523-4, 594, 722.

tag. A. Z. d.

255. Russische Obersetzung des Hechí-Kayseriing:
Handbuch. 4. Aufl~ durch Zederbaum. St.-Petersburg.
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2 .56. Jüdisc he Staatsmiinner. \oschml. ,St.- P e ter::;burg, 1 gs 1.
2. 74
92, .:'\ . 5· 123
I JO. ~ . 10. )8
/ 1. N. 1 2. 3
.10
russisch).
r 882.

257. Das Moralgesetz des judenthums in Beziehung
auf Familie, Staat und Gesellschaft. Als Manuscript gedruckt.
Wien. Waizner 1882. 72+27 [Anonym].
258. Der Wucher und das judenthum. Bpest. 1882. 20.
259. Az uzsora és a zsidóság. Bp. 1882. 19. [Neumann
Ede fordítása.]
_
260. Die Blutbeschuldigung von Tisza-Eszlár. Budapest.
1882. Wodianer 16.
261. A tisza-eszlári vérvád. Budapest. 1882. 14. [Neumann
Ede fordítása.]
262. Literarisebe .:\o tizen. A. Z. d. J. XLVI. 312 313,
38o, 690 .
263. ~I. H. Godefroi. Ibid. 524 525.
26-J.. ~Ioses :\Iendelssohn und J oh. G. Zimmermann. Ibid .
580 82, 6 r 3- q , 629 - 30.
265. lTngedruckte uti.d unbekannte Briefe Mos es .Mend els;;ohn's. l. ~I. ~I. und Isaak Iselin. Neuzert, XXII. 249 - 2'51.
266. II. ~I. ~Iendelssohn und Johann Georg Zimmermann.
Ibid. 257-58, 265 - 267.
267. III. ~I. ~Iendelssohn und Wieland. IV. :\1. J.\II. und
Gleim. Ibid. 274- 76.
268. V. :\I. .VI. und August von Hennings. VI. :\I. :\I. und
Jakob Emden. Ibid. 291 - 292, 297 - 99.
269. VII. :\I. :\I. u. H. Ullmani?-, VIII. :\~. M_. und Naphtali Levin Rosenthal. ~I. :\1. und Avrgdor Levr. Ibrd. 306- 3o8.
270. :\1. :\I. und Avigdor Levi. M. :VI. Briefe an Pinchas
und an Moses Fischer. Ibid. 31 4- 316, 324 - 26.
.
271. IX. '::\1. :\1. in Dresden und sein Verwenden für d~e
dortigen Juden . ~bid. 334-35·
272 . :VI. :\I. über Belohnung. Ein Besuch :\1. l\1. in Friedrichsfelde. lb. 344 346.
r 883.

273. Moses Mendelssohn. Ungedrucktes und unbekanntes von ihm und über ihn. Bearbeitet und herausgegeben.
Leipzig. In Commission bei Brockhaus. 1883. 65.
•
274. Rede, gehalten bei der Trauung des Herrn Stgm.
Rosenstock mit Frl. Eugenie Spitzer, den 16. September 1883.
Budapest, 1883. Burian. 8.
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275. Zsidó nők a történelem, az irodalom és a müvészet terén. Irta dr. K. M., forditotta Reismann Mária. I. és Il.
kötet. Budapest, 1883. kévai. 220+ 228. ·
276. Literarische Xotizen. :\. 7.. d . J. XL\'!1. 225
26, s89.
277. Zuschrift an (Jtto Hermann. Pester Lloyd, 1883.
NoY. 23.
r 884.

278. Selbstbiographie weiland Dr. josef Bach, Prediger
und Religionslehrer der Pester isr. Kultusgemeinde, Dr. der
Philosophie, Magister der höheren Mathematik, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes. [Herausgegeben und mit einern Yorwort
verseben von Dr. Kayserling]. Budapest, 1884. 21.
279. Handbuch der israelitiseben Geschichte von der
Zeit des Bibelabschlusses bis zur Gegenwart. 5. vermehrte
und verbesserte Auflage. Leipzig. Baumgartner. 1884. VI+176.
28o. Jüdische Geschichte von der Zerstörung J erusal~nb
bis zur Gegenwart. S. A. aus den. J. B. G. Berlin. R. Caertncr
r884. I. 32-I. 43·
281. Die Ueberschwemmung Bonn's und D eutz\ ,·or
hundcrt Jahren. A. Z . d. J. XL\ 'III. II - 13.
282. Literarische Analekten. D er Bonner Oberrabbiner
R. Juda ::\Ialer. Ibid. 5-1-·
283. Der hundertjahrig_e Geburtstag Gotthold Salom,m·s.
Ibid. 722.
284. Zur altesten Geschichte der Juden in Hamburg-.
Ibid . 722.
285. Zu Chanukah ;\Ioauz Zur Jeschuosz'Í. Budape~t am
Toclestag l\Ieisels, 1884. ) Ibid. 8 17 19 .
286. Litcrarischer Wochenb ericht und lit. :\otizcn. Ibid .
40, 120,,2)6, 272, 430, )20 21, 636 7, 78).
287. Zsidó sirfelira tok. Ke ur n n Grafsteenen op de :\ e
derl.
Portug. -- Israel. - Begraaf::;plaats te Onderkerk aan
elen Armstel. stb. - :\émet címe: Auswahl Yon Grabstcinen
auf elem Niederl.
Ponug.
Israel. Begrabnis;;platzc zu
Onderkerk a. d. A. nebst Beschreibung und biographischen
Skizzen von D. Henriquez de Castro :\Iz. Leyden 1883. :\I. 1:-..
Sz. l. 243-45 .
288. Richelieu, Buxtorf pére et fils, Jacob Roman. l )ocuments pour servir á l'histoirc du commerre dc la libraire juivc
1
au XV[I. siéclc. RGJ. VIIL 7-+ 95·
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188s.

289. Was ist die Religion des judenthums? Eine Zeitpredígt, gehalten am 1. Tage des Passah-Festes 5645 [L Miirz_
(statt 31. M.) 1885.] Nebst einern Anhange. Budapest. Wodianer
1885. 15.
.
290.

Az olaszországi zsidók mivelődési történetéből. Oüde-

mann 11. Orsc/licfzfe des Erzielumgswesefl und der Caltur der

Judcu i11 lt.tlien. Wien, I88-t. l\I. Zs. Sz. II. '224-227.
I 886.

291. A zsidók története, különös tekintettel a zsidók
történetére Magyarorszá gon. Dr. Kayseriing: Handbuch der
isr. Geschichte nyomán forditották Csukási Fülöp és Schön
józsef. Budapest. 1886.
:!tp. Jüdische c;eschichte von der Zerstörung Jerusalems
bis %ur Gegenwart. S. A. ]BG. Berün, Ga·ertner 1886. 'I. 32-

J. ..p.

2tJJ. :\Ioses :\Iendelssohn Denkmal. A. Z. d. J. L. 3-5.
~Erschienen: R. Yon Gottschal. Blatter für lit. Unt·erhalt.

~o.).\

29-t· Literarisebe ~otizcn. Ibid. 77-78,221,306,461,796.
29 5. Angelo de Gubernatis: La Hongri·e politique et
sociale. Jbid. 28o.
z96. Les correspondants Juifs de Jean Buxtorf. R. E. J.
XJII. 26o -76.
297. ~Iendelssohn ::\Iózes halálának századik évfordulója._
:\L Zs. Sz. III. 9-12.
1887.

298. Gebet bei der am 15. Marz 1887 verattstalteten·
Oediichtnissfeier für weil. Dr. Armin Reich. Budapest. 1887.
299. Rede an der Bahre des Herrn Moritz Burian, gehalten den 26. Juní 1887. Budapest, 1887.
300. Jüdische Geschichte von der Zerstörung Jerusalems bis
zur Gegenwart. S. A. JBG. Berlin, I 887. Gaertner. I. 32-I. 41.
w r. Literarisebe ~otizen. A. z. d. J. LI. I s6-s7, 252-SJ,
316, ~16;. 378-79. -J.::!6, 5o8--9, 57o-n, 636.
.
302. Sephardim. Hebr. Uebersctzung v. S. A. Fnedeberg u.
l. S. H urwitz in Sokoloy ;"),CI't:'T IV. M~'"llil. Hilite II. Ab t. I -6-+;
ll. Halfte ~,CN."'! VI. I -86.

r 888.

303. Moses Mendelssohn. Sein Leben und Wirken, mit
authentischen Illustrationen und einern Facsimile. Zweite,
vermehrte und neubearbeítete Auflage. Leipzig. H. Mendelssohn.
1888. X+S48.

304. Handbuch der isr. Geschichte von der Zeit des
Bibelabschlusses bis zur Gegenwart. 6. vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig. G. Engel. 1888. 176.
305. Jüdiscbe Geschichte von der Zerstörung Jerusalem..::
bis zur Gegenwart. S. A. ]BG. Berlin. Gaertner 1888. l.
38-I. so.
306. Ladino. Ersch-Gruber Encycl. d. \\7 . u. K. II. Section.
XLI. ISO-I)I. (abgeclr. Teuzeit 1888. No. Ij. Wld . .\.. Z.
d. J. LII. 262--264.)
307. Zur Geschichte der Juden in Göttingen. A. Z. d. J.
LII. I4I-J42.
308. Dr. Jakob K. Kern. Ibid. 35 I.
309. Briefe David Friedlanclers Ibid. 423 25.
310. Literarische Notizen. Ibid. No. 6, 126, 198-199,
248-49, 334-35, 347, 408-9, ..j.2J-j, 52j, 539, Ó::!I,
646-47, 701, 796.
311. Bogdan Chmelnicki. Pester Lloyd r888. 23. Juli.
1889.

312. Refranes o Proverbios espanoles de Ios judios
espanoles. Ordenados y anotados. Budapest. Posner. 1889. 24.
313. Juden (nach der Zerstörung Jerusalems). S. A. JBG.
I 889. R. Gaertner I. 50 L 56.
314. Doctor Gumperz. A. Z. cl. J. LIII. 6:! 63.
315. Ein Geschaftsbrief .\foses Mendelssohn's Ibid. 171 72. (Abgedr. Beilage zur Vossischen Zeitung 24. Febr. IH8<J. )
316. Die Juden im ungarischen Parlamentc. Ibid. 1 8;.
360 ff.
317. Tirah Weil. Ibid. 216 17.
318. Literarisebe Notizen. Ibid. II-12, 70, 157, 18:;,
241-42, 386, 42-f, 599-6oo, 647, 756--57.
319. Die freien Schweizcr. Beilage des )J"cucn Politis<"h<·n
Volksblattes. Budapest, Sonntag 2 r. Juli. 1889. 1 Abgcdr. :\. Z.
d. J. LIII. 5I9-2I; .:-.Jeuzcit I88c;. 384f. 393f. ~Iagyarul: A sza.
bad svájciak eimen, Egyenlőség VIII. 29. sz. aug. r r. 2 :;.,
320. A királyfi emléke. Egyenlőség VIII. 5· sz. febr. J.
2--J.
16
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)::!1.

1Xqo.

322. Biblioteca-Espanola-Portugueza-Judaica. Dictionnaíre bibliographique des auteurs juífs, de leurs ouvrages espagnols et portugais et des oeuvres sur et contre les juifs et le
judaisme avec un aperc;u sur la litterature des juifs espagnols
et une collection des proverbes espagnols. Strassbourg. Trubner.
1090. XXI+tss.
323. jodernes Historie fra bibelens afslutning sil nutiden
kort frerustillet af • • . Oversat ofter den tyske Originals
sjette Udgave •.• af M. A. Levy. Med et forord af D.
Simonsen. Kjobenhavn. 1890. Schuboth. V. 316.
324. Die Rhetorik und jüdische Homiletik. ln Briefen
und Abhandlungen von Dr. Ludwig Philippson. Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben. Leipzig. Grieben. 1890. IV+ 118.
325. Zsidó szószék. (R<'szletek. K. jegyzetével) Egyenlőség
IX. 21. sz. IS, 22. sz. rs.
326. Juden (nach des Zcrstöru ng }erusalem 's) S. A. JBG.
Berlin. Gaertner. I 890. I. 53 l. 63.
327. Red e uber L. Philippsan A. Z. cl. J. Ll V. 23 24.
328. Literarischer \Vochenbcricht. Ibid. 35·
329. Die Theilnahme der Juclcn an den Se~fahrten und
Entcleckungen. Ibid. ·268 62.
330. Die Juden in der ungarischen Akaclemie der \Visscnschaften. Ibid. 282.
331. .\Ioses :\Iendelssohn - Eszro&"imhandl·e r. l b id. -l-99·
332. Benjamin Franklin Peixotto. Ib1cl ..516 17.
333· Les hébraisants chrétiens du XVIII. siécle. REJ.
XX. 261 - 68.
334· Die funf Bucher Moses, du rchgesehener Text. n eb st
einem \Vörterverzeichnissc und e in e r kurzen Grammatik. Prag.
Brandeis 1890.

1891.

335. Dr. W. A Meisel. Ein Lebens- und Zeitbild. Leip-

zig. Grieben. 1891. IV +91.

336. Sterbetage aus alter und neuer Zeit. Prag. Brandeis.
1891. 51. [Abgedr. aus Brandeis: lllustr. isr. Volkskalender f. d.
J. 5602. 57-96).

337. Podrecznik historyi lzraelitow od czasu zamkniecia
Biblii az terazniejszosci . . . Autory zowany przektad z. b.
wydania na jezyk polski . . . N. Landes. Lwowie (Lemberg).
1891. H. Schlaga. 260.
338. Juclen 'nach der í:.:rstórung J cru-,alcm-, . S. ,\ . au~
JBC. Berlin, I8<)I. Gaertncr. l. . p
l. )1.
339· Das l\1ecklenburg Sch" erin-sche Lan cl rabbinat. \Icisd und Holclheim. A. í:. d. J. L\'. 17 18.
340. Ein ungeclrucktcr Brief From et :\-1 ·nclclssohn'"., Ibid
ro6.

Die Juclen in Corfu. Ibid. 236 237.
Die Juclen in \Viesbaclen. .\Iiscelle Ibid. -t68.
Eine júdisch~ Schriftstellerin. lb id. 538.
Dr. lgnaz Huschlcr. fbícl. 591 92.
Lítterarische .\littheilungen. Ibid. 20-J-, 26-t. 360.383.
346. Segitséget az orosz Lilclözötteknck. Egyen.l6ség .'\:.
május I 5-én, 20. SZ. J.
347· Beszéd l(ohn Sámuel 25 é,·es papi jubilcum;ín. Ibid.
május 29, 22. sz. 9·
348. A megemlékezés ünnepén. Ibid. C'nnepi mellékkt 40.
sz. okt. 2.
349· Joel Nlanuel. :\I. Zs. Sz. VIII. so -ss.
350 . .1\'otes sur la littérature des juifs hispano-portugais.
1\lss. et editions rares cl'ounages cspagnob et portug-ai.,. REJ.
XXII. J 19-124.
341.
342.
3 J 3·
344·
345 ·

351. Gedenkblatter. Hervorragende jüdische Persönlichkeiten des neunzehnten Jahrhunderts. In kurzen Charakteristiken. Leipzig. Grieben. 1892. VII+92.
352. :"l"lU, ~lt'~1M :-TlV~MlVIózes öt könyye (Iskolai kiadás.)
Szövegét átnézte és 111émet szótárral, rövid héber nyelvtannal és
igeragozási táblázatokkal ·ellátta dr. :\1. K. :\Iagyarul átdolgnzta
dr. Neumann Ede. Prága. Brandeis 1892. ()t kötetben.
353· Juden nach der í:erstörung J erusalems) S. :\. aus
JBG. Berlin, Gaertner 1892. I. .p I. so.
354· \Vilhelm Traugott Krug. Ein Blatt dankbarer Erinnerung A. Z. cl. J. IX!. 28 30.
35~· Litterarische :\Iitthcilungen. \\'ann ist A.sulai gcstorben. Ib1d. 120.
356. Oben·abbiner A.braham Bing und scine Schüll'r. lbid.
175 - 176.
357· /.wei

Ibid. 236.
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. 358. Ein \ erein der ji.idi-.;chen Schuhmache r in Sararr .
.
. .
,<,
R
·· · ch
0ssa _
Ibl t.l I.Jo·
~ '-'l! mams . er:;c1uenen: R1v1sta I srael 7. 491. 0f. )
~59· ?\ ot1z .zu Ennnerungcn.an He~1riette H e rz. Ibid.
.
540
• _,6o. T h e fu·st sew on Amencan soil . .i\Ienorah. N ew-York
XIII. 1892. ~ o. 4·
361. Eaeher Simon. ::\I. Zs. Sz. IX . 59- 63.
, .Xl\362. l'n contrat dc mariage en Iang ue catalane. R. E. J.
A.
. 29 1 .
.363. D~s Jui~s. gard~ens ~le lions . Ibid. XXV. 255.
364. L exposltlon histo n q ue e uropéenne a :\1adricl. Ibid _
2/ Ó- 278.
I

893·

365. H. Zirndorf: Some jewish wornen. Traustated from
the Gerrnan. Philadelphia. Jewish Publications Society. 1893.
VIII+ 280. [S. Kayserling: JBG. 1893. I. 50.]
366a. pt!'~~ ,~..,w· li,..,,i' '.:Jli,::l b"y ,..,5jO~ o~,,~.,, n,..,,i'
Geschichte ·~iy::,l'~i5j 'i!' ~":v n•i:v':l j:)li.!)j, ~),,il-'7~,1' Yl'i~ l:::l'it.'K
der Juden in Spanien nach Graetz und Kayserling bearbeitet
von S. Friedberg. Warschau. Achiasaf. 1893. 316.
366b. Gesch. der Juden in Portugal. Ins Hebr. übersetzt v.
D . Radne r. ( ,~~~;,r. )J 1 12, 2. N 33.)
367. Juden (nach der Zerstörung Jerusalems ) S. A. JBG.
Berlin, r 893. Gaertner. I. qo- I. 148.
368. Die Jüdisch-historische Gesellschaft in Amerika. A.
Z. cl. J . LVII. 55 - 36.
369. J?ie jüdische Bevölkerung in Spanien. Ibid. 65.
370. Uber Alexander Elsasser. Ibid. N o. 6. (der Gemeindebote 3· )
371. Ein ungedruckter Brief :i\Ioses Mendelssohn's und
seiner Frau. Ibid. 224.
372. Die erste in Amerika geclruckte jüdische Schrift.
Ibid. 45 r.
37 3· Oscar S. Straus. Eine biographische Skizze. Ibid.
520 )21.
374· Litterarische ::\Iittheilungen. Ibid . 107- 8, 48o, ·
503, j28.
37 5· Ein Tag in Toledo. Kalender f. Israeliten. Wien,
1893· 196- 203.
376. Egy nap Toledoban. Egyenlőség XII. 39· sz. 6- 7.
377. Zsidó irodalom: Steinschneider M: Zsidó irodalom.
Ibid. 40. sz. 12.
378. Un chant nuptial. ReJ. XXVI. 283-4.
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379· Iotes sur l'histoire des juifs en E spag ne . L Raymond Lulle convertisseur des Juifs . II. L es juifs de France en
E spagne. Ibid. XXVII. I 48 - 49.
38o. Un episod c l'histoire d es juifs en E spg ne . Ibid . 274.
381. Les juifs i :\1onreal. Ibid. 275 .
I

894·

382. Christoph Colurubus und der Antheil der Juden
an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen. Nach
zum Theil ungedruckten Quellen bearbeitet. Berlin. Cronbach.
1894. VII+162+2.
383. Christopher Colurubus and the participation of the

Jews in the spanish and portuguese discoveries, traustated
from the author's manuscript with his sanction and revision
by CharJes Gross. New-York. Longmans. 1894. XV+189.
384. Juderr \ nach der Zerstörung Jerusalems S. A. aus
JBG . 1894. Gaertner. T. 43 - I. 55·
385. The Colonisation of America by the Jews. From the
publications of the American J C>\·ish Historical Society :\o.
1894. Baltimore. 72 - 76.
386.· Die Salzburger und di ~ Jud en in A.merika . ...\. Z. d. J.
LVIII. 29.
387. Eugenia Pada- Gentilomo- Fortis. Ibid. 76 77388. 'Ein allegorisches Gemalcle. Ibid. r67.
389. Litteralische :\Iitt ~ilungen. Ibid. 168.
390. Jüdische Gymnasiasten in Frankfurt a :\I. Ibid.
308 - 9.
391. Roger \\'illiams, ein Apostel der Claubensfreiheit,
und An w alt der Juclen. Ibid. 401 - 402. l· \bg-ed ruckt: Fre i cs
Blatt 3· No. 129.
392. Die Juden in :\I ontreal Ibid ..+JS - )l).
393· Ein Hetzkaplan nn fünfhundert )ahren und ,-pin
Encle. Ibid. 62o.
394· \ 'ierzig Jahre spanische G eschichte mit Bezi:.- hung
auf elle Juclen. D ~borah. Festschrift zu ihrer 40 Jahres>\'CIHlc
r. Juh 1894· H erausg. \·on Prof Dr. C. Deutsch. Cincinnati.
1894. 7- 8.
395· Adolf Jellinek. Th e :\Icnorah .\:-"'.':\L rR<)4 . '\.1 . 2.
14) -

ji.

396. Dr. Jellinek Adolf. :\I. z_,. Sz. -'\:L r R.
397 . .:\'o tes sur l'histoirc d 2s juifs cl' Espag·n t' . l. I. c,. iuifs
ú Barcelona. II. Les juifs ú Sarag oss :.> . REJ. .\:X\' LII. 104 J 17.
398. Mots cspagnob dans le Schibbolc Halkke t Ibid.
XXIX. 154 '55·
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1895·

414 . Auch ein \Vort über die jüdischcn S)nagogen-.\.Iclo·
dien. Ibid. 6r6.
.
.
.
·
·
h s ·ces of
4 - The Jews of Spam. An mqmry mto t e our
!J· o f the Jews in Spain · B)' Joseph Jacobs. (London .
the H 1story
Nutt 1894. ) J. Qu. R. VIII. -186 499·
.
.. .
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399. r::~,'i~;:~ n~o,;-:;"lnt:~-~,; ~'~~ "'M'~ o1::1~,~~i' ~'in~:! c~,,,,~:-r
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1895. 88.
400. Juden nach der Zerstörung Jerusalems ) S. A. aus
JBG. Berlin , 1895 I. 42 - l. 53·
401 . Dr. K . :\I. rabbi ur beszéde Bloch :\1ózes nyolcyanéves
~zületése napján a pesti izr. hitközség rabbinatusa nevében.
Bloch .:\1. rabbinak az Orsz. Rabbiképző Intézet tanárának
nyolc,·anéves jubileuma. Budapest, 1895· 10- 12.
402 . The earliest Rabbis and jewish writers of America.
Fro~n the ~ublications o f the American Jewish Historical
SoCiety. Baltimore, 189 5. i\o. 3· 13 - 2o.
403. Aus Oesterreichs Ye rgangenen 'fagen. r. Ignatz Jeitteles, 2. Herz Homberg. A. Z. d. J. LIX. 595 - 96.
404. L~tterarische .:\Iittheilungen. Ibid . 47, 384, 588. (im
Sprechsaal. J
405. A zsidók része Amerika föJfeclezésében. (Haber Samu
ford . Egyenlőség XIV. N. I. Beilage 7, 3· 7- -8, 4· 8, 5· 8-9,
9· 7 8, 10. Beilage 7, 11. 13. 7, 12. B. 7·
406. ~ otis sur l'histoire des juifs cl'Espagne. I. Les juifs
de ~ajera. IL Les juifs de Haro. IIT. Une pierre tumulaire;
a Toléde.REJ. XXXL 124-126.
1896.

407. Die jüdische Lifteratur von Moses Mendelssohn
bis auf die Gegenwart. Trier. Mayer. 1896. III+t91.
408. Juden nach der Zerstörung Jerusalems.) S. A. aus
JBG. 1896. Berlin, Gaertner. I. 27 l. 33·
409. Századunk elejébőL Kulturmozzanatok a magyar zsidú"ág ujabb történetében. DliT. II. f:vkönyv. r 896. 93 99·
410. \Vorte gesprochcn an der Bahre der Frau Fanny
Spitzer geborenen Gottlieb den 13. Januar 1896. Gedankblii.tter
zur pietatvollcn Erinnerung an Charlotte Spitzer. . und an
\\'wc Jo~eph Spitzer: .. h erausgcg<:b. v. D. H. Spitzer Budapest,
Márk us. I 896. I 8.
411. Isaac Aboab, the fir~t jewish autor in America. From
the Publ. of the Americ. Jcwis Ilist. Soc. :-Jo. 5· 1896.
125 136.
412. :\loritz Steinschncicler. A. Z. d. J. LX. 149 151.
413. Ein \V(Jrt über eli<' >> Cetauftcn Judcn im ncunzdm-~n Jahrhunderu Ibid. 27 I.
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.
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. ·
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~
420 _ N o tes sur l' h1stone
282 284.
-121. Notes sur l'histoire des juifs en Espagnc. lbicl.
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I

897·

422 . Die judische Litteratur von :\1ose:. .:\Iencl:Jsso~ bis
auf dic Gegenwart. in \\'inter J. \\'ünschc .-\.: D1e. ]uchsche
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723 901.
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r
424. Juden (nach der Zerstörung Jerusalems ) JI3<..-. Ber m,
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. .
.
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the Co~tinen tal Congress. From the Publ. of the Am. Jew.
Hist. Society N. 6. Baltimore, I 897· 5 8.
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427. Antokolsky, az orosz szobrász. A Jii,·ö I. I8c)j. ~o.
3·

6.

..pS. Eine Prinzessin ah. Hebraistin. A. Z. cl. J. XLI. 30;.
429. Vasco da Gama und Juden. Ibid . .318 -320.
430. C'bcr ebersetzungen der Chanukah-Hynmc. lbicl. 6:q.
(Sprcchsaal.
-13 r. A princc,.," as hcbraist. J. <lu. R. IX. )O<) ; 14.
432. Crünbaum's Judeo--;panish Chrestomathy. Fr. a. ~1.
l8l)6. lbicl. 536 537.
433· ()uelquc:-; ]Hm·crbes Jud~o Espa~nok Revue Hispanique IV . Pari-; :-J. 23. 82.
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434. Ludwig Philippson. Eine Biographie. Mit Portrat
und Facsimile. Leipzig. H. Mendelssohn. 1898. VII+344.
. 435. Die Juden als Patrioten. Ein Vortrag gebalten ín den
Ve~eu:1en für jüdische Geschichte und Literatur in Berlin und
Le1pz1g am 18. und 20. Januar 1898. Berlin. Katz. 1898. 15.
436. The jews as patrio ts. The .Menorah. r 898. 2 J 3 - 2 .
24
437- .\ zsidók mint hazafiak. :-\. ]ö,·ő II. IJ. sz. 7- 8, 14sz. 9 - I l .
438. Rede am Sarge der verewigten Fr. Therese Neubauer geb. Neumann den 28. Nov. 1898. Budapest. Fol.
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441. Ein Judenstaat- Gründer. A. Z. cl.]. XLIL 101 103.
4-!-2- Rahel de Castro. Ibid. 142.
443- Die jüdische B evölkerung in elen Vereinigt2n - Staaten .:\ orcl-Amerikas. Ibid. 378.
4-1-4- Literaturberichte. Ibid. 467 68, 623 - 24.
44 5. Z wei amerikanische Frauengestalten. Jahrbuch für
jüd. Gesch. u. Literatur. Berlin, Katz 1898. I83-189.
446. Két amerikai nőalak. A Jövő II. 4- sz. 6- 7, 7- sz. 8.
-1-47- Xotes sur les juifs cl'Espagne. Les juifs dans Je
royaume de Léon. REJ. XXXVII. 137 - q2.
448 . .:\ote5 sur l'histoire ele l'inquisition et des judaisants
d 'Espagne. Ibid. 266 27 3.
449- Sebastian Curtius ' :\Iiscclle; %. f. H. B. nr. 126 T27.

450. Judcn nach der %2rstörung J erusalems S . . \. JBC;.
Berlin. 1899. Gaertn2r. I. 23 I. 32.
451. Erinnerungen an Karlsbad A. Z. cl. J. LXUL 312.
452. :\Ioses :\Iendelssohn und seine Verwandten. Ibid .
462-46).
453- Ein Brief .hé -Lallemant;; an Ludwig l'hilippson.
Ibid. 501.
454- .\'otiz über :\fisclwhcn in Cngarn. Ibid. 564.
'Sprechsaal.
455- LiÚcraturberichtc. Ibid. 587 88.
4:;6. La treizi(~mc synagoguc de Toh:dc. R EJ- XXX\' I [L
1
-P

143-
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4 57- L'arclüdiacre Ferrand :\fartinez et les persecutions
de IJ9I. Ibid. 257 - 267.
458. L'ordre de CalatraYa et les juifs . Ibid. XXXIX.
JIJ - JIS.
d
. 'f ' F
Ib'd
459- Une pers ec utwn es ]Ul sa ez.
1 . 315
I

~.

31 1

900.

460. Handbuch der jüdíscben Geschichte und Literatur
von der Zeit des Bíbel-Abschlusses bis zur Gegenwart.

Für Schüler jüdischer Lehranstalten, höherer Bürgers~hulen u_nd
Gymnasien, für F amilien und Schulbibliotheken. Ursprünghch
von G. Hecht bearbeítet, seit der dritten Auflage von Dr. M. K.
Siebente, theils verbesserte, theils neubearbeitete Auflage. Leipzig.
Enge!. 1900. VIII+247.
461. Die Juden von Toledo. Vortrag. (Popularwíssenschaftl.
Vortrage ü ber Jud en und Judentum IV.) ~pzg, Kal!fma!ln 1900. 23.
462. Samuel David Luzzatto als L1tterarh1stonbr.: S. D.
Luzzatto. Ein Gedenkbuch zum hundertsten Geburtstage h~rau~
gegeben vom Verbanel der \'erúne fi.ir Jüd. Gesch. und LitL
in Deutschland. Berlin, I 90. 8 5 99·
463. Juden (nach der Zerstörung Jerusalem-; ) JB(;_ Berlin,
1900. Gaertner L 18.- 24. SA.
46.:J_. Eine Judennrfolgung in Fez. A. Z. d. J. LXI\' . .)<J.f.
465. Litterarische .:\Iittheilungcn. Ibid. 48o. 57 5 76.
466. Spanyolországi utinaplómból. Egyenlőség jun. ::q.
Melléklet.
467- :.\Iendelssohn az öngyilkosságróL Ibid. 27. sz.
468. The Jews in Jamaica and Daniel Israel Lopez Laguna
I. Qu. R. XII. 7o8 7I í.
469. Aclditions ct rectifications. T XXX\'lll. p. 145- et
sui,-_ REJ. XL T26.
470. J o han n Tele mac:.' Estella , :\drl. ct r cet. ) I b id.
XLI. r6o.
47 r. Erzsébet. :\fegemlékezés :\Iagyaror--;zág nag) kir;ílynéjúról. Szcrk.: Gá bel G)·ula. B pest. I<)Oo. 5-l·
l <JOl.

..J-7'2- Je"·ish Encyclopedia T. Folg-ende .\rtikcl: 1 .\argau
2b.
2. Abbasi Joseph .. \bbasi :\Iosp,; )t)a.
-; \h.__n
clana j:! j.)a.
..J.- ,\bcndan:J. Jacob 53a 53b.
_:; .. \ Jo~cph
53b.
6 .. \bcntrc,-i Jos~ph )-ta
í- Abiathar ha Koh, n of
Saragossa 57a.
8. ,\blitas, Ezmcl ' Samucl tie ú:-la. • h.
r). t\boab 72b
73b.
10. I~aac .\boab :-..J-a. b.
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1-.aac
Ja
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da Fon~eca Aboab 74a 75a .
1 2 . Isaac Ze mah ,\., Jacob ,\.,
J o::;eph ...\.., .:\la ttathiah ...\. .. Rapha d . \. , Samuel A., 7 sa, b .. J) . Ab ola fin Tuan F e rnander 79b.
q. Abraham b. Dame]
lOia .
rs .. Abra h a m ben Juclah ll]a. r6. Abraham of
Lerida ll]b. - 17. Abr. b. Samuel II8a. - 18. Abr. b. Yom
Tob of Tudela r zz a . - 19. Abravanei, AbarbaJnel rz6a-:u-a .
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Ab., Hayyim b . Jacob Ab., qza, b. - z6. Isaac Abu~aüa.
Jacob ...\. .. Joseph b . .:\leir ...\.., Joseph b. Todros A., Meu· b:
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Albas . .:\Ioses b . .:\Iaimon 322a.
44· Albas Samuel 322a.
45· .-\lbelds 322 b. - 46. Albelcla 322b. ~ 47· Alb . .:\1oses b.
Jacob 322b 323a. -- 48. Alealá de Guadaua 32a. - 49· Al~.
de H enares 327 a, b. - so. A.lc. la Real 327 b. - sr. Alcan1z
328a, b.
52. Alcolea 334b.
53· Aldeas de los Judios 335a,
b. - 54· .-\lfahan, don Zulema 372a. - 55· Alfakar 372a, .373a.
56. Afaquin., A. Aaron, A. Joseph, A. Moses, A. Samuel, :\. Solomon 374a.
57· Alguadez, Meir b. Solomon
38;a, b.
jS. Allariz 403b.
59· Allegri, Abraham 412a.
6o . ..-\lmazan. :\Iignel. .-\l. P ed ro 429 b. -- 6 r. Almiliby Adam
432a.
62 . .-\lmoli Jesse 433a.
- 63. Alnaharwanai Josc
437a.
64 ..-\lonso ele Cartagena 438a, b.
·65. Alpalai :\'loscs
438b.
66 ..-\ltabib Abraham 464 b.
67. Alvalen si SamLICl
4Roa.
68 ..-\lvarez ..j.8oa, b.
69. Alvaro de Luna 48ob 481a.
· Amaragi, Isaac Bekor. Am. :\Ioses 484a.
- 71.
Amarillo Samucl 485b.- 72. America, the discovery of sr ra
;tzb.
73 · Amigo, :\Ieir :;zob.
74· .\nan, Salvatore 556b.
7;. Anchü,~, Juan ele 571 b.
76 .. \nclalusia 57 5 b 577 a.
77. Andreas, Johannes ;Soa.
78 .. \ngcl, Shemaiah 583a.
79. Ani, Aniela 6o4a, b. · So .. \ntonio, Diogo 657b.
81.
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Antonio, Dom 6:;8a.
Rz . .\ntonio. Hector 6:;8a.
83.
Antunes 658a, b.
473· Juclen (nach der l.erstörung Jerusalems . JB(;. Berlin,
1901 . Gaertner. I. 38. - I. 43. SA.
47 4· Luzzatto és a magyarországi zsidó tudósok. DIIT Évkönyv, 1901. 31 5- 333·
475· D~e grosse Synagoge in Toledo. A. Z . cl. J. LX\. 8.
476. Litteraturberichte. Ibid. 336.
477. Ein un ga rischer Dichter Emil .:\Ia~ai Ibid. -to. L
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London. Ibid. 534- 536.
,
.
479· ~ ouvelle note sur la bibliotht>que de Leon .:\loscon1
REJ. XLII. 277 - 9.
.
,
.
,
48o. Günzburger de Hegenheim (Add. et rect. Ibid. 28~.
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Cordoue. Ibid. XLIII. 123- 128.
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_
.
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4 8 3 . U n conflit cl~ns Ja com~lun:u;:._ hispano-portuga~se
cLA.msterclam, ses consequences . ~b1d. -7) 6.
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,
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Ibid. 317.
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22 _ Barbas t ro. Barbas te. ;z6a,
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Barrientos. Isaac 5..J.4a.
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5~3a. - 3 r. a~u ~ ~ BeJ~t Ó.f()ét. 1 .1-+· Beha-, S.11nuel
.:\loscs ózoa.
.).)·
·
32

252

Dr. Weisz Miksa

662a.
37- Beloraelo 666b
b. - 39- Ben Durand 67 4-

66;a. -

38. Beltran, Diego 66 a,
9

1902.
487. J. E. III. - I. Bencemore, or Ben Zamaira, Abrah.aJm;
B. I aac r. - 2. Benedict, l\Ios es 7. - .3· Benoliel, Joseph, B .
Don Judah 37-38. - 4- Benveniste ( r- r r, 13- 23 ), 38 - 41.
- 5· B. Ben Hy-yah 41. - 6. B. B. Labi 42. - 7. Bern 86- 87.
- 8. Besalu r ro. - 9- Bibelsebe Orient, der 139- qo. J o. Biel , Bienne) 208. - r I. Bloch, .:\Ioscs 257a.- r 2. Blücher
Ephraim I rael 27ra. - IJ. Bocara. Abraham b. Moses 279a:
q. Bock ~L H. 28ob. - rs. Bonan, David; B. I saac 302-b.
r 6. Bonastruc Desmaestre J 02b- JoJa. r 7. Bonast me,
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(family ) 422a- 423a. - 28. Burgdorf 429b. - 29. Burgel,
Elija Hai; B. Joseph; B. Nathan 429b - 43oa. - JO. Eurgos
4-31a- 432a. - JI. Buxtorf, Johannes 444a- 446a. - 32. B.
J ohannes 446a, b; B. Johan. B.; B. J oh. Jacob; B. J oh. Ruclolphus 446b- 447a. - 33- Caballeria. ele la 479b - 48oa. 34- C. Bonafos 48oa, b. - 35- Cagliari 490a. - 36. Calahora
495a- 496b. - 37- Calatayucl, Calatal-1ehucl 496a- 497a. 38. Calatrava 497a. -- 39- Cah·o. Emanuel 5 19a, b. - 40.
Capateiro, Joseph 552a. - 41. Carcloso Isaac, 574a - 575a. .p. Carillo, I saac 576a. - 43- Carmana 58ob - s8ra. 44Carrasco. Juan 592a, b. - 45- Carrian ele los Condes 593a, b. 46. Carsono, CDrsono , Jacob 593b. - 47- Cartagena 593b49- Castello
594a.
48. Carvalho, ~Iorcl ecai 13aruch 595b
A.braham I saac. C. Jaco b, C. Joseph 6o7a, b. - 50. Castellon
ele La Plama 6o;b. - 51. Castro, Adolf Dr. 6o8a.
52.
Castro, ele, family 6o8a 6r2a.
53- C. Sarmento, JacDb ele
612a, b.
54- C. Tartas. Da,·icl: C. T. Isaac 612b 6rJa. 55- Castrojcriz 6r3a. - 56. Catalan, Abraham: C. Abr.; C. A.
Solomon ; C. Gerson; C. ~Ioses Hayyim, C. S olomon 6r8a, b.
57. Catalonia 62oa, b. - 58. Catarivas Shemariah 62ob. 59- Cavallcro, Cavagliero. falllii) ÓJJa, b. - 6o. Cervera 6s8a.
- 6r. Cha,·cs 683a, b.
488. ,,..,,C'1 ,.,,,,~m 'i.!''~lL'.'i ::l:"i1::l~ j:lii:ll' .~ H orocletzky: ii~.i
llag()ren . . \.bhandlungen ülwr die \Viss enschaft clcs Judcn-
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thums I-II · Buch. Berditschew. Scheftel 1902. 155-17 4- (Auch
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(nach der Zerstörung Jerusalems) JBG. Berlin,
S.
.
~
1 02 Weidemann. I44-I5o· .
9 ·490- E'lll e Erinnerung an Luclw1g August Frankl.
A. Z. cL J.
.
LXVI. 8o.
. h Ib'd
Litteraturbenc t.
1 . 4JI - 4JZ.
491. U"b er die Stadt »Thoren« in Ungarn-Thirnau
492chsaal) Ibid. 588.
(S
pre493 Autos de"fé }ews (deutsch). J. Qu. R. XIV. 136- qo.
494 · Ein juedischer Diplomat. Ost und West. II. J2l -J 22 .
.
· Buxtorf J. (Add. et rect. ) REJ. xuy. r6o.
!~~: Notes sur l'histoire des juifs ele ~IaJorque. Ib1d.

Z97-:;_~~~-Un
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Df Leg382b. - 24- Dagobert ~rrb- . p2a. ., - . - 27- Dapiera or
_ Da,·icl,
hom _434b. - 26. ~ap1era, _:_-\~~~~~~;ca~
a. _
447 -l-72a-29473a. · Da P1era~ Solomon ..1-.J9~ b.D ·ila Diego Arias
Meyer l\Ilchel 467 a . - _,o. Ba\ . · a _ .J.,., Delgado,
D k.
-D
J elah ben enJamm 499 .
3 I.
ee mgen, u
P' t "o-tb -o · a - 33· esGon<;alo; D. Joseph, D. JuanD _m o"r' Juli~~ ?.J_,7· a. - 33- D..
. 1 -.,6b
~
essau.._ ,
'
.
G a b ne
sauer,
J .J
· - .J 4 ·
D.
de - - 2b. - 37- 0 la-,,
l\
1 ·
b
.,6 Deza,
Jeg 0
''
.
_
I ontz 537a,
- --::-_ .J · _ ., 8 _ Diego de ValenCla 59:,a. -Moscs b. Israel ,,9b.
-'
Dlurrosz Samuel b. i\Ioscs
39- Diessenhofen 59oa, b. - 4o.
"' '

Jh

°

317 r9.

5
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6~Sa. b.

- .J. l . Dreifus , :\Iarkus t~ . 6J-;b.
:\Ienahem b :\bl aham 657 b

42 . DreHus,

499- J. E. \ .: .. 1. Duran, Duranel or Durantc (fa mih )
1
6a__ '~b ... - 2 .. Ec!Ja 34b. ·- J. Ehrmann, Daniel 7 sa. b ..
4- E1beschutz, SmJOn Aaron 76a . - 5· Einhorn, I 0'11 a tz (Edu ·d
Horn ~ 9
8
,,.,.
a1
6 . El eh e C)Ob. - 7. Elvira
,
1 a - oa.
14 b.
~ ~ngelberr. Hermann 161 b.
9. Enoch S. I8Ja. 4
o.
1
Lnnquez { Hen~·lquez r83_b I8.j.a . - Il. Ephraim b: Gershon
ll)oa.
12. Ephra1m, hdal 193 -a.
IJ . Escalona 2o8b 2~9a. - L!,-. Escudero, Lorenco (Abraham Israel) 2 19a.
':_· ~sra. Eha 22Jb.
.r 6 .. Estella or Stella 232a, b.
_
1,. EYora 282b.
r 8. Fa1tus1. Baruch b. Solomon: F. Jacob
b. Abraham. 326b.
19. Falces ?r Falcet 33ob.
20 . Faquin,
Jucefe Joseph 342b. - zr. Fana, Juan de 144a.
22 . Faro
.
346a . - 23._ Ferdinand III. the Holy; 36zb 36Ja.
Ferelmand I\ . 26Ja, b.
25. Ferdmanel and Isabella 36~b24
3,?-ta.
26. Fermosa 364b.
27. Fernanclez, .:\1anuel~ ela
\illa Real 36-tb. - 28. Fernanclez Y. Gonzalez, Francisco
J~ó-tb 365a. -- 29 ..Feust, Karl 379b - 38oa. -- 30. 'Fischer,
I"arl -tora . - JT. Frscher, :\Ioses 401b. -- 32 . Flesch, Abrah~m 409a. - 33· Flesch, Joseph 409a, b. - 34 · 'Fon,se'ca
}_onsequa ~t29a, b - 430a.
35 · Fraga 441b - 442a. - 36.
37. Frankel (Fr. Spira) Simon
I ~anco , Davrd Mencles 474b.
\\ o1f 481~ -482~. -- 38 . Frankturter Bernhard 493b. 39· Fr., .0; aphtali 493b - 494a. - 40. Fresco David soS b 4!: Friedlande.r, Jos_eph Abtaham sr6a, b. - 42. Full~na,
.0;rco~as de ÜhYer ), . )28a. - . 43· Funclam, Isaac )28b.
+:+· .F_unes )_Job. - +5· Gabbal 538a, b, 539b, 540a. - 46.
l,ahcra, Spam 5 53 a, b.
47. Galijsapa 5 5 sa.
48. Galleo-a
Jo~~p~ ~halom 555 b. 49·. Gamo, Vasca da 558a. - so. Gao~,
f~m:I) J67b. - 51. Garcra, Bernardo Nunez 572b. - 52.
Canl?no 575b- 576a. - 53 · Gedaliah, Judah Don sSoa. 54· s;eneva 6 r r b - 612a .. - 55· Gerona 635 b 637b. - 6. C.hez,
family 655b. -: 57· Chuon, family 6s6a. - sS. Gil 5 Vicenve
66; a.
59· Gubal, Enrique Claudia 671 b.
500. Ein spanischer Hetzcliakon. A. Z. cl. J. LXVI l. 1 73 175, r86 r88.
)O I. Christoph Colombus
- jüdischer Abkunft. fbicl.
J06 7Zur portugiesisch-jüdischen Literatur.
112 502.
II.J..

J.

Qu. R. XV.

~OJ . Joseph D_erenbourí?. , Add: et rcct. 1 REJ. XL\' I. 1.J.O.
:o:. T~es rab~ms de. Slllssc. Ib1d. 269- 27 5.
,o-'. {•ne. ancrennc B1blc Hebráique. Ibid.XLVII.qt- 1}2.
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·;oú. Add ~t re~t. r,. XL\'~. p. 274~ Ibid. 318.,
507 . SebastJan l urttus. :\hsccll::. 1:. f. H . B. \Il. 6'2

GJ.

f90..J..

508. Siloah (Neue Folge) Eine Auswahl von Predi~ten
von Dr. Ludwig Philippson, aus dessen hand~chriftli~h~n
Nachlasse herausgegeben von Dr . M. Kayserling. Letpztg.
Kaufmann 1924 VIII+173.
·
.
..
.
509 . The development of the Rabbr's Posltlon 111 the
nineteenth century. The New Era. Vol IV. ,\1aich 1904. Xc\\ .
.
York No 4· I IJ - 1 20 ·
51 o. J. E . VI. I. G?mez, _An to nw En nq ue: 42 a: b . .
3· C. dc Sasa, Abraham: (,. d .. S. l~aa.c
2. C. :\Ianuel . .pb.
-tzb.
4· C.onzalo Garcia de Santa :\1~ria .J...j.b.
?· ~> .. :\lartJnez 45a. ~ 6. Granada 8oa, b.
7· Crone~nann . S~hg <)-tb .
X. Gri.inebaum, Elias 99 b 10oa.
y. C·uadalaJara 1 o 1 b
102a.
ro. Guardia, la, the holy chilel of. 102a. b.
ll.
Cuetta Isaac rosa I06b .
!2. Guimaraes 10/b.
lJ. l;utmann, :\Ioses r 14b.
q. Haarbleicher, :\In"es. :\1. 116a.
1•. Haas Simhah b. Joshua 1 16b.
16. Hagegc. :\bralta.m
1~9b. -' 17. Haim, Israel Behri 157a. - t?. Hamdor'f,
ALexander l57a, b .
'9· Halle, .-\aron ben \\olf 176a.
21: Ham{Jn fam1ly _zo I a
z o. Hamber ger. C. H. 190b.
202a.
22. Haro 236b.
23. Hascla1, .-\b u ) usuf Ib n ~haprut
248a 249b. - 24. Hasdai ben SanlUci ben l'erahph ha
Kohen 249b.
- 25. Hasdai b. Solomon. 24rb z:;oa.
26 .
Hauser, Philipp 265a - z66b.
27. Hayy1m ~: Tsra:l 27 .fa.
z8. Havyim ha-levi 27 ;a.
29. H azza n famlly z.S<Ja.
.)O.
Hazzan- Eleazar ha 289b .
3'· Hein<>mann. Jerenual1 332a.
32. Henle, Elise 345b.
.)J
Heni<'. Elkan 34;b.
34·
Henriquez Enriquez Isabella 3+9a..
Henry r_r~_,~'r olt:
Trastamarc 349a, b.
,16. Hereclta. ,r aulus de .)J~_a .. ,
37. Herrera, Alonzo dc 362 b .
JS. Hertz\(~ld. L~tdla
Dorothea Salomea 36;a.
39· Hö~. ls<l;ac 372a.
.fO. Hh.,,
:\lichael 372 b.
41. Höchheü_ner, fanuly 433a. b, +J.J.a .. ·
42. Hochmuth, Abraham .J.J.J.a.
+3· Horschetzky ·, ~[ol It z
..J,6<)b.
44· Huesca 487a, b.
+5~ Huetc .J,K;.b. ·
.J,6. Hyrcanu~ j l ja ji/a.
+7· Ibn I:. ... ra , Judah ~~4b:52ja.
.J,8. Ibn Jau, Jacob 535b 536a.
49· Ibn '\unez.
Jacob j,l8b 539 a.
50. Ibn Sa~}· Abu Omar J~)~cph ~- J_acob
539b.
51. Ibn Shaprut, Shem lob ben f:-aat J,)9~ ,.fo,t. --.
52. Ibn \'i\as, Hayyim: J. \' . Juan; J. \ ' . al !·c~rqu1, Jo,.,ep~l b.
Joshua; J. V. al Lorqui, Jos. b. Jo·dlUa: J. \. ~- L J(>-.h,ua b.
Joseph: J. v. Joshua b. Jo:-:. ;; 1a -s;ú>.
J3 !lm \\akar,

v·
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Juda h b. I saa c of Cordm a 553·L
5-+- L W .. Samucl 553a.
55- Inqu isition 58;-b 6o3b.
56. Isaa c ele Leon 6zsa.
5~- Ishmacl b . Phabi II. 6sob
65 ra.
58 . Isiclorus IIispalcn ~i~ 651a.
511. J. E. VII . 1. Jaca r8a. - 2. Jacob Caclique Joa.
3- Jacn 52b . - :t- Pe tahiah Jare, R ub en J. 74a. - 5- Ja tiva
or XatiYa 79b. - 6. Jekuthiel Ibn Hasan 91b. - 7- J esu run ,
family I 59a - r6oa. - 8. Joham1es H ispa1en sis 217a. - 9- J ohl·on . Joseph 2I7b 2I 8a . -- 10. Jolowicz. Heyma nn 22 5a.
IL Joseph Ibn Plat 271a . 12. Juad de Sevilla J oob. - I J .
Juan dc \'alladolicl Joob. - q . Judaeo-Spanish Lan gu age
(Ladino ) and literature 324a 326b. -- 15. Judah (»R a bbi
~Ion<, 331a. r6. Juda , thesou reiro :\lor Juda ) JJ i a . - 17. Julian of Toledo 391a, b. - I S. Kae mpf, Saul I saac
407b 4o8b. - 19. Karpeles, Gustav. --1- 51a, b. - 20. Ka tze nellenbog-en family -+ 5-ta- -+5s b. - 2 1. K a ula al-Yalmdi 45 9a.
- 22. ~Kayserling, Simon 46ob. -- 23. Kempl1Je r, F riederike
465b 466a. - 24. Kley, Israel (E dua rd ) 524a, b. - 25. Kohn,
Samuel 535a, b. - 26. K ohner, l\Ioritz 536a. - 27. K~h,
Da, id sSob. - 28. K uh, Emil 58ob. - 29. Laguna, Dame l
Israel Lopez 594b- 595a. - JO. Lamego 597a. - 3 1. Uimel,
Simon Edler von 597a, b. - 32. Linda u, Wolf 6 roa1•
33- Landauer, ::\1.-H. 6 roa. - 34- L a ra, Cohe n d_e,_ fa,mil y
6r9b 6:wb . - 35- Lasch, Gershon 62rb . - 36. L em a 67 5a.
- 37- Leo Hebreus 683a. - 38 . L eon 683a- 684b.
5 I 2. J. E . VII I. L Leon (L~v) ra-Ja. - 2. L ~ on, l\Io~es
rben Shem-Tob) 7a, b. - 3- L enela IIb. - 4- L eV1, Benedilkt
~4b . - 5- Levi, Judah 34a. - 6: L evins tein, Gustav 45 a, b. 7- Lewin, Adolf 67 b . - 8. Lipschutz, Baruch I saac roob,
E licser b . Salom L ro2a, I srael L L ; Israel L II. ; Joshua
Aaron L. 102b ; }loses b. Noah I saac L IOJa . - 9- U sb?111
r 0 3 b- r o 6. - 1o. Lorato, fa mily q 6a, b. - I L L?pez, .family
r8 ra, b. - 12 . Lopez, Rosa r 82a, b. - IJ. Lowe, .''M:os•els
Samuel 194a. - q . Löwentl1al, .Naumann 196a. - IS_- Lucena
203b - 204a. r 6. Lucem e 204a , b . - 1_7. Lupe no, Isaac
209a. - r8 . L ysimachus 232b . - 19. !vfadnd 248a, b. - 2o.
}lalag a 276a, b. 21. ::\Ialea, ~1e1r de 277 b- 278a. -:22. }fanresa 296a . - 23. l\Iarano 3I 8a-3 22a. - 24. ~Iarik
332a. - 25. }lartinez, Ferrand 3 52a, b. - 26. 11attathras b.
Simon 379a. - 27. ::\laye r, Samu el 392a. - 28. l\Ielol, Mo s•es
Hay 455b . - 29. ::\.Iendelssohn, Joseph 475a. - JO. M~ Ab raham; ::\.1. Dorothea; Fanny :M. 476b- 477a. - 3 L Georg
Benjamin ::\.1.; Henriette M.; Joseph 1\f. ; Alexander M.; K~rl
:\L Bartholcly 478b- 479a. - 32 . Moses M. 479a- 485a. 33- Nathan 1\L, Rebecka M., Recha M . 485a, b. - 34- Mendes,
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famil y 485b. - 35 · .\!endes, F ranci~co ~87b.
36. :\L :\a~i.
Fra ncisco 488b . - 37- ::\Ienclesca, Crac1a 488b - s b. _ JR.
4 9
1
.\leycr, Samuel 52 7a. - 39- .\Ieza_ .\Iesa family )'29b
)Joa.
___ 40. Michel Ju_cl_ 5-+ Ib. _- :.j. I . .\Imclen, Löb b . .\Iose - 59Sb
;96a. - .p . .\Jmir, family 596a, b. - -+3- MontTeal 66 1b,
44. Montalban 662 b . - -+5 · .\Iontoro, .-\u ton ele 67za. 4 6. Monzon 677a, b. - 47- .\L Abraha m 678a. - 48 . .\L .-\b r.
(th e \ounger) 678a.
.
513 . De r letzte spamsch e Troubad ou r. A. L. . cl. J. LX \'III.
3 45 ~ 7-

514- Spanien und die Juden . Ibid . 6rs - r7.
5 r 5- Luxusve rb ote : Grun wald: .\Iitteilungen der Gesellschaft für jüd. Volkskunde. H eft. XIII. :.j.O- -+J-5 16. N o tes sur les juifs d'E spagne, Les juifs el e Ba rcelone .
RE J. XLVIII. 142- 144·
517. Notes sur l es juifs d'Espagne. r. Les juifs ele Ce n ·e ra.
2. Les juifs de Madrid. J. La famile Schoschan . Ibid. XLIX.
302- 5-

51 8. J. E. IX. I. Moreno, family r sb. - 2. Moser
(.i\Ioserim ) 42a- 44a. - 3- .\Ioses .-\(an de Zaragua 6za. b. 4· Moses Corelovero 63b- 64a. - 5- :Uoses b. Enoch 65a. b.
-- 6. l\IL b . Samuel of Roquemaur 93a. - 7- .\L Uri b. Joseph
ha -levi 94b . - 8 . .\Iurcia I 14b. - 9- .\Iurieclro I qb. ro. Naar, Isaac 138b. - r r. ~agclela, Abu Busain Joseph
Ibn 142a. - 12. Nahmias, family q;a , b. - IJ . .:\ahum
147b. -- 14- Najar, Juda ben Jacob r;Ia, b. - 15. ~ajc:ra. 1
Nagera I sza. r 6. N asi, Reyna l74a, 'b. - I 7- Nathan,
Elias Salotno)1 178b. - r8 . Nathan. Wolf b. Abr~am r8;a,
b. - 19. Navarre I9Ia- 192b. - 20. Navarro, family 193a.
22. N'euda, .-\braham
2 r. Nehama, Judah 207b- 2o8a. 23 5b . 23. Neumann. Eleonora 237b. - 24. Neumann,
.\foses Samuel 237b. - 25. Niebia 3orb - 3o2a. - 26. ~unes,
H enrique 350b. - 27. Nunes ela Almeyda, }Ianuela _357a.
'2 8. Nunes - Torres, David 357a. - 29 . .Nunez, family 357a,
b. - 30. Nunez, Maria 357a. · JI. .Nunez- Vaes. isaac
Joseph; N - V. Jacob 358a. - 32 . Oeana 37 ra, b.. · JJ.
Olweyra, Solomon .\L 394b - 395~- 34- Oppenheun. Ab raham l. O. Abr. II.; O. Abr. H~yy1m 410a: b. - 35- Orabuena,
" fa mily 423a, b. - 36. Ottenhem1er, H~nnette :H;a, b.
37.
öttinger, Jacob Joseph 448b.
38 . Pa1va, family 465b - 466a.
39- Palencia 470b - 47ra. - 40. Palma 5o6a - ;o7a. -- 41.
17
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l',tmplnna soXa, b
42. J>appenhcjm. [-;rac] Hirsch 51 rb .
43· Pappen heim , Solomon 5 12a.
44. Patta, H cn j amin Diaz:
J>. SanJson (~omcz jÓ2a .
45· Paul ele Hurgos or Paul ele
SZ1nta :\faria 5ó2b jüJa .
4(). l'az, Duarte d e sósa, b.
41· Pedro l. 5791> 58oa.
48. Pedro JI. s8oa.
40· Pedro
d":\ lcantara sKoa .
so. Pedro liT. 58ob.
5 1. l'eclro IV .
::;8ob 581a.
52. l'edro dc Toledo 581.
53· Pcnafort~.>. .
Ra) montl dc j8jb.
54· Penso. Joseph 589a. b.
SS·
f>en.·i rc, baac 50/b .
sü. Pcrcyra, Abraham Israel 59<J<l,
b. - 57. J>crcz, family 599b booa, b. - 58. Perez b . \'I enahcm
6o ra 6o2a.
59· l'bilip [\ '. 68oa - 681 b.
6o. Philippson.
Emil .:\L: Ph. Franz :\I.: l'h. Cust:w 683b - 684a.
6 1. Ph.
\Tartin. Ph . \lori.t z. Ph. Mose" 6ií4b 658b.
j l l). J. E.~1. Pichon, Joseph 30b - ]Ja.
2. Pina ,
d0: J acob :\l an ucl de P. 44a -J . Porto ( Op -mo ) 133a, b. -+· l'OJ·tugal r3 6a qob .
5· Qucmadero 28Gb 287a.
ö.
(}ucriclo, Jacob 287a.
Rabe. Johann Jacob 299b 28oa.
Raimuch, As tnic 3 roa.
9 · Reich, M oritz 3ú4a.
1o. Riberio .
}<h~ Pinto . ..J.Olh.
ri. Rimos, Moses 427a. b.
12. Rocamora, Isaa c dc ..J.38a. - r 3· Rodriguez, fami ly 440b 44 r b. q. Roman. Jacob b. Isaa c fbn Bakoda 442b 443a. - 15 .
Rosales, Jacob Hcbrae us 470a, b.
16. Rothsc hil d. David
jO..J.a.
I 7. Sa aelia b. Da üd Nacleni 579a.
r 8. Sah ag u111
ÓJjb ú36a.
f<J. Salamanea 646a, b.
487. ]. E.. ~l. - 1. Samuel J ]b.
2. San ~Iillan de la
Cogolla 37a.
3· Santangel (Sancto Angelos ) Luis (Azarias )
de 48a soa.
4· Santarem soa. - 5· Santob (Sh em-Tob )
de Carrion soa, b. -- 6. Saragossa 52a - 54b. -- 7. Sasporta,s,
Solomon G6a. -- 8. Schwarz, Adol ph I 17b ·- rr8a. -- 9· Segovia
I)Sb - rsGb.
10. Senior. 1\braham I 94b. - JI. Sephardim
197a - 198b.
12. Sepulveda iOoa, b. - IJ . Seville 2o8b- f4. Shemana, family 268 b -26ga. - 15. S i'a, Leon
2 rob . J udat Aryeh 317b. 16. Sika, SanlUe] da 343b - 344a. 17. Silvcyra, Abraham Comes 344a. - 18 . Sil veyra, M ig uel
de 344b.
19. Spain 484a - sooa. - 20. Spina, Alfonso ele
5 roa, b.
2 r. Spira, family 520b - 522b, 523a, b, 22 . S uasso, fami ly sna, b.
23. Switzerland úo9b - élr2a.
520. J ulius F u erst : Zu scinem. huncl ertj a h rigen Geburtstagc. Ost un d \ Vcst V. 217 - 224 .

Dr. Kayseriing M. pesti rabbi irodalmi munkássága

259

1. Ta rragrma 64_a. . 2. Ta rrc ga 6 ja. -5 2 r. J. E. X~ Il.
). T eixcira, family 7 sa . 76a.
-+· T e1xcna . Pedro 76a, b .
Terong"i, Raphac~ B emto J ITa .. 6. Teruelt11b.
;. Tiraclo.
Jacob 147 b.
8. foledano, fan:1ly 175b r;6b.
9· T .mle,ülJ a-; I<J9b.
ro. T. ~1oses ha-1--.obcn ele T<)gb.
1 r. Tonasa
202 a.
I 2. Tudela 269 b - 270b.
I 3· t \eda. Sanlll el ben
Is rael el e 338a. b. - r4. C"sque. family 387a 388a.
lj.
Valencia 395b 397a.
r6. \ "alladolicl 398a.
17. \ "alk
Raphael 398b.
18. \'ega. Judah 404b.
ll}.\ ira J. Alarcon.
Lop<' de 417b . - 20. Vienna 427a - 436a.
21 . \illefranchc
43 9a. b. - 22. \'olterra. :\Ieshullam b. :\Ienahem -+5 ra.
23.
Xcres ele la Frontera 574b 57 ja. - 2-f. \ a'ish. Da,·ict b.
.\braham Ibn. 584b.
2). \ om Tob b . .-\braham Isbbili 6181>.
26. Yom-Tob b. Isaac of Joigny 618b .
27. %acuto, :\Ioses
b. ~Iordecai 627b - 628a. - 28. Zarzal Abrabam Ibn. 638b.
29. %arzal, Abraham Ibn. 638b.
29. ZarzaL ~ro~e-. Ibn. ú39b.
Zurita 705b /7o6a.

5.

522. Jüdische Geschichte und Literatur. Ursprünglich
hearbeitet von Dr. M. Kayserling. Neunte Auflage von Dr.
M. Doctor . Leipzig. Enge! 1909. VII + 2ü7.
523. Teilnahme ,-on Juden an elen portugicsischen Ent·
clcckungen. Lamm's Jüclischc Felclbücherei Xo . ..J.. :\Iakkabea:
Jücli~ch
lite rariseb e Sammlung \·on L. Lamm. Ik·rlin.
19 15·48 - 6s.
)2 4. Le temple juif ct la srnagogue. A Z'>iclú templom .~~
a zsinagóga. Der isr. Tempel und dic Synagogc. Látogat.'>k
Lapja, Fremclen Blatt. Cazette des Etrangers s. l. :;. a.

525. Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur.
Ursprünglich bearbeitet von E. Hecht und Dr. M. Kayserling.
Zehnte Auflage. Ausgabe für Deutschland. Neubearbeitet von
Dr. Rosenthal. Ausgabe für Österreich. Neubearbeitet von Prof.
Dr. Adolf Biach. Leipzig. Engel.
Budapest.
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Naményi

Ernő

Kayseriing kortársai között.
Jrta és az IMI T május 29-én tartott emlékünnepélyén elmondta:
Naményi Ernö.

,\ nagyapánmíl szúlok. Cs engedjék meg, hogy mégse a
szcrctetc, hódolata adjon szavaimnak lelket, ne gyermekkorom legünnepibb élményeit igyekezzem önök elé tárni,.
azoknak az óráknak benyomásait, amelyeket az örökké friss,
aggkorában is ifju ember közelében tölthettem, han em fclhaszná.ha annak az emberöltőnek távlatát, amely élete munkája óta lezajlott, próbáljam meghatározni kortársaival való
viszony;íból az egyetcmcs zsidóság és első helyen a magyar
Izdcl szellemi életében elfoglalt helyét. l\Iintegy 30 évve l
l'zcWtt, a Svábhegyen töltöttem a nyarat nagyapám húzába n.
Tikkasztó mcleg nyúr volt. l\lint gyermekifju, bámulattal nl-z:
tem az ao-rrastyánra, aki »szabadságá t« élvezte. A kora reggeh
órúkban ~égi német nóták hangjai jelezték, hogy Kayseriing
munkához látott és csak alkonyatkor tette le a tollat, hogy a
kert tubarózsaillattól buja levegőjében nézze azt az egy~dülálló
képet, amely a hegy lábánál el t erülő nagyváros világitásának
ezer és ezer jánosbogárkája tárt elé. És szombatonként kora
reggel gyalogszerrel utnak in~ult, ho~y Ist~n igéjét hirdess~.
Az Yolt a vágyam, h ogy egy Ilyen ut3 an elklsérhess:-m . .\ggalyoskodott, hogy Rombach-utcai . lak~sból a S';ábhcgyre
visszatérn i a déli nap hevében, am1 n ekl, a h etven evet m2g
haladott aggastyánnak, természetes kötele_sségteljesités volt, a
tizenkét éves fiunak terhes lesz. lts mégis, egyszer engedett
kivánságomnak · akkor hallottam utoljára prédikálni. Amint a
szószék közelében elfogJaltam h elyemet, halJ gattam a Tóraolvasás alatt az összesereglett hivek b eszélgetését. Arról tanakocltak , hogy mit fog szólni K~y se rli_ng a ,k?zvqlernr nyt akkor
foglalkoztató megvesztegetett bnó bunp ererol. fermészctesnek
vették, hogy núnt minden hiveit foglall~oztat6 problémán'll
az öreg pap elmondja véleményét. Nem_ 1s ;salócltak. Aho?"y
a szent tekercseket visszahely,ezték a Fngyladába, gyors leptcivel szintc szaladt a szószékr,e, hogy az Igét, amelyet Isten
ajkaira adott, hirdesse hiv~inc;k. A, biró_i ,hivatás mcgbecstel~
nitéséről beszélt. Nem a kimert szonokisag megfontolt eszkozeivel, hanem annak a generációnak ideális hevületével, _am,nly hez büszkén vallotta magát tartozónak, és amelynek Ideahzmusát nála egy hosszu élet munkája, tapasztalata, ~?kszor
keserüsége egy szemernyit sem változtatta meg. Hang]at magasra emelte a becstelenség kárhoztatásánál, !1ogy ':is_szh~~g
jától zengtek a templom hatalmas csarnoka1. J-.~..aqa1t denken emelte mondanivalójának alátámasztására. Páthosszal be·
'(~r."{ g
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:;z(, 1 t. Páthosza nem ,-olt a hatás elérésére "zámit~·a beállitott
meste rséges, üres hangtornil. hanem lelke belsején~k megafonja, amely visszaadta a »,páthosz szó _igaz értel~11ében_ ,-aló
megindultságot, a szen ~:ede~t ~z ember; gyarló agok fe~etr.
az elői.téletek, a kozombosseg, az abzente"k~dés miatt.
Ezek szétoszlatásának szentelte egész élete munkáját, ezek
kel ,·aló harcot együtt tüzte ki célul azokkal a férfiakkal,
al-cikkel ifju éveit töltötte, akiknek törekvései. mint valamennyi
patak és folyó egy kázös meder felé tartottak. amely ágya
volt annak a hatalmas folyamnak, amelyből a zsidóság európai
kulturájárrak megteremtésével és vallásának kulturájához mért
korszerü fejlesztésével a megujhodás nedüjét szürcsölték a
zsidók, az európai kulturközösség minden részében.
Amikor I 849. augusztusában Kayseriing elhagyja :\ ikobburgot, ah0l a német neaorthodoxia későbbi ,-ezére, Hirsch
Sámson Rafael talmudiskolájában ,-olt, Boroszlóba akar menni.
hogy theológiai tanulmányainak folytatása mellett gimnáziumi
tanulmányait befejezze és egye temi studiurnát megkezdje. A
.szigoruan konzervatív környeze tből kikerült ifju - német értelemben véve a konzervativizmust - már vágyakoz\'a tekintett ama vallásos és kulturális gócpontok felé, ahol a német
zsidóságnak legkiválóbbjai megkezdték felvilágo sító 'és ujra·élesz tő munkájukat . A Barnberger S. B. würzburgi rabbi iskolájában töltött másfél év után Frankfurtba kerül. ahol elő
készül az egyetemi tanulmányokra és I 8 j 2-ben beiratkozik
:a berlini egye-temre. Itt a német szellemi élet középpontjába
került . Ha volt valaha város, amelynek szellemi élete termékenyítőleg hatott a tudás szomjától hajtott ifjura. ez az Öt\·enes évek Berlinje. A kormányzati reakció pietisztikus sötétségével szemben az Ifju-Németország ideális feltörekvése és
a felvilágosodott polgárság liberálizmusa adták meg a porosz
főváros jellegét. Az egyetemen a német szellemiséget megfiatalító hegeli iskola balszárnyáinak egyik legkiválóbb reprezentánsa, Michelet, a határozott haladó szellemü politikai és
egyházi liberálizmus képviselője tanitotta a filozófiát. A törTénettudományt Ranke adta elő, aki különösen történati gy lkorlataiban hallgatóit a szigoru kritikai feldolgozás mellett a
lélektani lehetőségek kiaknázására és a történettudományban
feldolgozott anyag müvészi kidolgozására tanította. A klasszika
filológia tanára az agg Böckh Yolt, az egyetem legfényesebb
neve, aki a szükös formalizmus P.elyébe a széles tárgyismeretekre helyezte a fősulyt és a filalógiának tudományát az ó-kor
egész szellemének, insfitucióinak bámulatos ismeretétől \'ezetve
mutatta be, és a megujhódott filozgiai tudománynak atyamesterévé lett. De az ötvenes évek Berlinjének Bockh több volt ennél, 6
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\'olt az . aki r a g~ o g 1'1 tutL\~,Ínak a uktoritft s~Í t mindcn emb e ri.
min ck n h a la d1'• 1'sznw ,..zn lg;í ladba ;íllitotta. Ezckn ~k a férfiak
n<tk h all ga t<'1ja \'olt a fiata l h.a) -.e rling és tal;ín szé ;oskiirü
eg ~ '' tl' llli tanu]m;í n) ai k ozo tt ezek a férfiak Yoltak a legnag yobb
h a t;í -;,.,a l rC:1. Ranketeil mnt c történettudom;ínyi cruclici<'•j ;ínak.
szignru kritik~í j ;ínak ala1Íjait. O Ír<ÍD) itntta tekintetét a SJ)anyol
turt1~ net z-;ith'l Yonatkoz;ísa i felé, és cgyi.ittmükiidésüknck utj;ír
· ~.~k az a kiinilnH~ Il) y;igta e l, hogy 1\:ayscrling n e m \'Olt hajlandi'• zsido hit ( u'il llH'gdlni . .\lichcl et volt kiizvetitőjc annak
a hegeli filo zúfi;íban g yök e re dző m<'·lységcs cszmén::-k. amely
l'!lll' kor legkidlúbb repreze ntánsait jell emezte, hogy nün~len
Cl;l1~ n \alú türek\·és. nlinden. pnlitikai, vallásos agitáció csakis
<l tu1l:ís Yérte ze tl;l·el. az alapos tanulmány fcgy1erzetévcl Yálik
YÍt(zi \'iadallú és csak ez t'llja meg attól , hogy a demagógia.
po..,v,ín y;íba n1e.ri.iljii1~. Biickh tanit:tsúnak sz~llcmc, ti.ikri~ző?ik
l'h,..Z<l azon a torekn·sen, hogy a rcszletkutatasok cs cg) eb tu dom;tnvszakok c~ak ug) nyerhetik el igaz ért(küket, ha az
l'"l~ sz:bén Yal6 bc;íllitúsukkal (s ismereteink összt ségéYcl ,·aJ<',
h~ nnoni;íjukka l t udom{myos tökéletesbedési.ink eszközein~
' ;il nak .
•\ berlini egy,'t 2m fiatal hallgatójút ezek a t2nn(hnyitö
eszmék ann;íl is inkább magukhoz l<íncolt<ík, mert összhangban
'llltak azokkal az ideál okkal. amelynek az ujjászületö zsidó
tudom;íny kép1·iselői álltak szolgálatában:. Eze~nck kö,re c_sak hamar megnyilt a fiatal tudós előtt. _-\ z oreg í:unz ket kezzel
1llltot ta -;ze ll emének kinc~cit és már ~egit6 társ;Í ul csat lakozott
Steinschneider ~lóritz. aki a legnagyobb szeret2ttcl fogadta
i)at,íts;ígába Ka\ serl1nget (·s akinek szigoru tudomúnyos mun
k;í-...,,íga szinte -fol) tatása /.unz muk<idésének. Sach_s :\lJ hál)
akit a ]eunag-\ obb zsid<i hitszónoknak tartottak. szmlcn cllhez a
c,..oporth~z ta-rt.Jzott. búr Yall;ísi fel.fogása más \'f}lt. Icl()nké~1t
meofordul ebben a kórben az akkon német tuclonwnyos IfJus;lg
Jegjelcscbbje. m;ír nlint azok, akik. a ha~~ad;ísnak .és a P'.'litikai
1;-; 'all;ísi JibcdJizmusnak 1·oltak Jnvc1. l• ranz lkhtsch. ( "'"chc.
1-lelfferich l-s súmosan m<Í~ok. .\z akkori zsidc'1 ifju tudós
~cnedció oly mohús:íggal és önmeg-tagacl<íssal 'etette m:~g;ít, <~
tuclom{myos kutatá~ra, hogy tckmtctbc,set~l "Stte, h:Jg)' a.tana~I
p;ílya lchet('íségei é~ tudom;ínyos m~mkassa.gbol 1·alo m_egl·]hett·~
lall',-,ziniis(gei elzárdk cWtte. Stemschne1cler. tl!doman)at dll
nak a cL·Inak szo]o·;ílat<íba ;íllitotta, hogy a zs1clok cg) CS tud l
m:my ~i gak n HÍ\ clé~(·ben {s a p(·p.?k kultuníjának fejl~·szt.(·sl-l)(',ll
mily~'n szerepe t jáhzottak. l~:s nem tclFsen hasonlo tu l'l'~' l ' '
ir;ínyitotta-e az ifju Kayserling figyelml-t .\Icnd.eb"o!m. \lozc..,
fd(·, aki clsll tudom;ínyos munk;íj;ínak t;Írgya l's ak111el~. ~;:or.t
(-, hatúsa ho,..sw t'·ytizcdl'kig foglalkoztatta~ l~:J-;(í ll\liilk<IJ<ltl<lk
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1 wgjelenése egy c,-apással a tekinléh ~k -,o rá ba emelte. \lent lL l
...nhn ~1ózes unokája .\Icndelsohn SáÍHlo r titkos tamíc.:;os meleg
,'rrlcklöcl ésscl bocsátja az ifju tudós rencl ~ lkezésére a birtobban
kvő a datokat és az ó h;ízábitn ismerkedik meg a ném et tudo má n yos Y1híg .és szellemi élet nagy patriarch;íj{n·al Ilumbol.dr
S:ínclorral, ab c munkáJ<Ínak dolvas;Íq ut;ín akarja m ;:gh
me rni. Humboldt Sándorral folvtatott beszélgetései rendki,·i.il
fontosak Kayserling kutat~~airá, ugyanis 6 közli 'cl;; , hogy
<~z ifj a k sorában, akik a \lorgenstuadcn előadásait hallották
II umbold.t \'ilmos és Sándor is hel) ct f.Jglaltak. Ezt az:l~rt
ta rtom é rclekesnek itt megj egyezni . rt1 ert Henschel a »Famili ·
\f endelsnhn , ujabb kiadásaiban is, menclc-monclúu alapuló :íllit.ís nak mondja ezt a tényt, amelynek autcncitit;ísához pedig
;~nn :íl ke\ és bbé fér kétség, me rt eö>eknek közlése magától H umb olclttól eredt. A zsidó tudomány reprezentánsai egyhangu
lelk<:>-;edl;'isel fogadják körlikbe a fiatal tudóst. Frankel ál:andó;m buzditja, hogy fo,lyóiratába dolgozzék é,; már r!\6o-ban
:1 r ra ke; ri, hogy betegsége alatt helyette a Y2Zct6 cikkeket írja
meg. Jellinek Lipcsébe hi1ja, hogy ,;zemélyesen megi~merh~.:s~c.
t>hi1ippson ujságjának has;íb jait rendelkezés(- re b ocsú tp,
Ric sser C{tbor a n~met zsidók "zabadságbajnoka, bar;íti hangu
lcYelezést folytat vele, a Z'iicló th~nlógia atyarnc~tere l;eiger
pedig öss·zekiittetést tart fenn ,-ek. _\z olasz Luzatto é,; Della
TPrr'e siirün , -últják vele ir;baikat. ~lindezcn férfiaknak szell~mi
tiirckvL(sc teljesen azonos J(ay~crlingé,·el. .\Iú:-;-m<Ís c'izküúikkel
1:~ mctodusokkal ug,·anazokat a célokat szolg:íltúk .. \ zsicJ{,S:t~
stcllcmi és 'allásns · uij<íébrC'ch~sét és politikai emancipácicíj;ít.
'Fz a nlócli inditéka ánnak. hogy Kayseriing egl-sz t:!dt' lllUli
k :íj ;íval, minden tuC'inm;Ín) 11s törcbl;'iéwl a zsicló~g törtl:n~·tc:
nek l e.rfé111·e"ebb korszakai felé fordult. a "pa nyol tiirt1~1H't
dicst. J~pjaf feJt-, azokna·k a férf~a~n~k a l~ltu.Jk;íj~ f~l~:= \L.:~·
dclssohn, :\lcnasse ben Izrael, zsHln allamtcrfiak l''- Irok. dktk
a zsíclós;íg szellemi megujh11d;ís;íra pl-ldájukkal é., munkájukkal
ll'lllH;kcm·it1'íleg hatottak.
Tudom;Ín\ os munk:bs,íga mellett csakhamar terc n;- Jlt
hng) ,tz em;m-cip~íci6t. hittt.'Sln~reimk <'g~-enjogo~it<Ís.'tt j" ,.z·ol~,í lja
,
.
,. . .
. ,
1 !\(ll -ben az aargaui konnan;-· kme>t'zt~ a ".\'<I)Cl tzradllak
rahbij;íd. Sdjcban a z,..id<'lk akkor , ebzort ktn·tcle; c~rt<'k·
11'\l clkkint1 e
c~ak Ober-Enchngen l> L;;n).,'l1au koz~l·g:kh,'ll,
;1 ""íjci z..,id,ík gertc'1j;íban lakhat~a~ .. Ezekn_"k a tc~tq~t~k~;z,(
~eknek rahhiszékét. az egyetlent, ~'<lJCb~n.' .to,glalt:~ el K;~~" '1.-·
ln_1g . Júkor jiitt .. \ ~züYets1;gtanac" ft:lswht<htllak. hogy <~ z..,}
dnk<Jt "',í jei polgúroknak fogadJak. eg;,T.., ka~ro.nok , ..,
t'Zl'k koz<ltt ~~ppen _\argau n,·m akart:-tk -'kg~t tcnm e ... uhrt

264

Naményi Ernö

montán i~gatás hatása alatt a kanton népe megsemmisüette a
:\ag-yt~n.a~~n~k ,azt ~ l~atúro~atát, amel) kimondta a zsidók
emanClpacw Ja t es UJ 'a.laszta:; t provokált. l\ l é <r a szövebé<rtan~íc:-. liberális álláspontja is , -eszélyben forgott. Az ultr~ 
t~1ontánok meg akart;í.k ragadni az alkaltnat, ho<r,· Keller
.-\gostonnal »\·ég·::-zzenek " és a libedtlis kormányt meot;uktassák.
I 862. j uniusában a népsza,·azás ,-isszahivta a nagy~anácsot és
megbuktatta a kormányt. Igaz, hogy az ujabb választás ismét
a régi többség győzelmé ,·el végződött , d e Kayseriing belátta.
h~g~· c~ak ,a Sz?,·etségtan~cs_ ál~ásf?gl,alá_sával képes a svá jci
z::-1dok ugyet gyozelemre nnm. E celbal felhasználta Svájcnak
az európai államokkal akkoriban kötött kereskedelmi sze rző 
dését, amely csak az illető állam keresztény vallásu polgárainak
adta meg a szabad letelepülés jogát. A világ núnden részében,
Franciaországban. Angliában. Belgiumban. Hollandiában ösz;,zeköttetésbe l épett a zsidó vezérférfiakkal, Albert ·cohnnal.
A.dler angol főrabbi,·al, A.struc b elga főrabbivaL Godefrai volt
németalföldi igazságügyminiszterrel, abból a célból, hogy a
.S\ ájci kereskedelmi szerzödés parlamenti elfogadását ahhoz a
feltételhez kössék, hogy az ille tő állam zsidó polgárai is 1-e települhessenek Svájcban. Franciaország, Angolország törölték is
a korlátozást a szerződésbő l, a hollandi képviselőház ped ig a
múr megkötött szerződés t visszautasította. A svájci zsidó e mancipációt igy Kayseriing az európai politika kérdésévé tette,
maga pedig kén·ényt adott be· a Szövetségtanácshoz, a teljes
polgári jog elnyerése végett. És a svájci zsidók ügye győzelme t
aratott. ,\_ Szö,·etségtanács minden kantom~a kötelezően kimondta a zsidók egyenjogusitását. A világ összes zsidó v ezető
f~rfiai elismeréssel és tisztelettel adóztak Kayserlingnck, aki
ugyszólnín egymaga vivta meg igazságos küzdelmét. F·ellépés{nek e rejét nemcsak hittestvéreinek érdeke adta meg. hanem
a liberális eszmékért való törheteden har.c készség, amely lényének éppoly ~ntcgrált része volt. mint hitéhez. népéhez való törhetetlen ragaszkodása. És a svájci államférfiak, akik egy pillanatig attól féltek, hogy a zsidókérdés Aargauban polgárháborut idéz elő, a büszke svájci nép legelső polgárai közé sorozták
a rabbit, banírságukkal tüntették ki, mert cselekcdetéb.en nem
hazafiatlanság-ot. hanem férfias elszántságot. becsületes fegyverforgatást láttak. Nem a meghunyászkodás, megalkuvás, frázispattogtatás szereztek megbecsülést soha a zsidónak, ha111-e m a
nyilt síkra szállás igaza'iért, amely sehol és soha nem lehet és
nem volt ellentétben a más vallásu polgárok és a haza érdekeiveL
Svájci müködése alatt nemcsak nem lazultak meg a kapcsolatok, amelyek a világ összes számottevő tudósához füzték,
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han.e~n tud?ámn):os mun~ássága folytán majd a casseli rabbigyulese n,_ ;s a llpcset zsmaton ' 'aló résztvételével kiméh-ü ltek
és ~negszt-lar~ul tak. É; ez,cket a kapcsolatokat ismét a lelk1i;,meretl szabadsag szolgalataba állitotta akkor amikor alattomos
ant!szemita -~észről, »_áll~t_védelmi szempontbók be akarták tiltam l~antonJ~ba~ a n~u.ahs, metszést. A \'ilág legjelemékenyebb
tenneszettudosamak tteletet sorakoztatja fel a veszélyezt ctett
intézmény, hel yesebben mondva a szabad vallásgyakorlat védelmében és győzelmet arat, amelyért. mint Frankel Zakariás
írja neki, örök hálára kötelezte a zsidóságot. s,·ájcban elvégezte
munkáját. Barátai uj munkakört kerestek számára, ahol ujabb
föladatokat oldhat meg, ahol ujabb küzdelmct vivhat közös céljaiért. Csakhamar nyilik rá alkalom. A pesti zsidó hitközség.
az elh unyt Meisel h elyébe uj német hitszónoko t keresett. :-\ hit község szellemi vezetői, a haladás barátai dr. Hirschler Ignáccal élükön benne látták az e feladatokra alkalmas férfiut és
két társával, Beck lissai és Stein prágai rabbikkal meghivták
próbaszónoklat tartására. Késhegyig menő harc. előzt e meg a
választást. Amint a hitközség magyar hitszónoka, dr. Kohn
Sámuel irja neki, e llenfelei voltak a nem kis számu zeloták,
dr. HirschJer személyes ellenfelei, a kongresszus ellenségei
és ,-égül, akik féltek mindazoktól, akikben a kultura harcosait
látják. Ocsmány hangu hirlapi cikkekkel, röpiratokkal küzdtek
ellene a hősj-ellemek , akiknek annyi bátorságuk sem volt. hogy
irásaik alá oda tegyék nevüket. A képviselő testület negyven
szavazattal dr. Beckre adott harminckét szavazat ellenében
meg,·álasztotta a Dohány-utcai nagytemplom német hitszónokává, és az ős választás 597 0 szavazattal I 330 ellenében jó\·á
hagyta a választást. Ellenfelei még akkor sem hagytak föl ~
harccal és amint dr. Kohnnak hozzá intézett leveleiből kitünik
minden eszközzel m eg akarták akadályozni, hogy a rabbinátusban is helyet foglaljon, sőt törekvésük oda irányult. hogy
Kohnnak ilv irányu müködését is lehetetlenné tegyék . A rabbinátusnak akkor tagja ,-olt még Brill Sámuel Lő~, aki nagy
talmudi tudását széles világi müveltséggel egyesttette. dc a
konzervatív iránvnak volt híve és az ugynevezett régi zsinagógában müködötf A pesti hitközsé_g ~ehogy, sem t~d~a betölteni
azt a vezető szcrepet, arnely~t htvemek letszá~an~l fog\·a az
orszáo-ban de a vilá<r zsidóságában is elfoglalm h1v:1tott \'olt.
Uj n:gy templomáb:n <;>rgona v(llt, d~ az_ü~nepi piutok elha gyásán kivül ritusa tmnden reformtol elzarkozott, am ellett,
hogy teljesen ortodox rendszerü imaházat is tartott fenn . T~tte
pedig abból a téves nézőpontból kiindulva, hogy ezzel megakadályozza az ultraortodoxia kiválását. Amint a kö\·etkezmények
mutatták ezt nem volt képes elérni, a rabbinútus konzervatív
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szin;zctének n~egó,·ásá\·al eg~ iottá nyi,·al sem sze rzett nag,·obbhatalyt do_nt:·cnyemck a marad iak köréb<:>n, ele elmulaszto-tt-'1ho~~ a z s1do ,-aUás részére megtartsák és meo-twerjék azo]~~
akiknek meghódítása és megtartása tönénelnü"'s{ükséo·sze~-ü ~~~
~-,ll!. Ez~k a z_ ál~atlaJ~ úszon;·ok, a} abszolutizmus cloh;s Íc~e~(~
J/tol m_cg n1illdig_ alelt pes n zs1clok kulturiszonya által teté;n:.
~s e~y~b kor\ilm~n~-. a moclcrn pesti rabbik mi.iköclésének o]Y
ke~h ez<?tlen legkort t_erer;lt;tt, ~o~y Kays::-rling meg-választása
u~a-;,t K.ohn az_t a sz_anclckat ko zh ,-ele, hogy az üresedésben
len1, n_urnberg1 rabb1 ál_lásra pályázik, és csak Kayseriing unZ~Jl,as~ra_ tett le ebbell szándékáról, számit,-a arra. hogy a
nalanal JOb?an a reformnak hódoló kartársa ,-iláo-szerte elio,men aukron~ásáYal_ töreh-éseit alátámasztja. lly vis:mwok közt
toglalta d h.ayserlmg a pesti rabbiszéket. X aa,- ,-árákozással
n~z~el~ m_unkája elé, és dr. Kohut Adolf, a m~gyar iroclahm
kltuno_ n~m~r ~smerterője azt irja neki, hogy megválasztás:J,·al
a pest1 hnkozseg, magyar zsidó honfitársai mi.inlőclésérc kitünő
hatást kiváltó módon cselekedett. Ezzel a meao·,·őzőcléssel látott
Ka;-serlin? a_ munkához. :.J ehány hónappal "'hi~·atalának elfoglalasa utan Jelent meg az l'ngarisch Judisch \Voch:mschrÜt
első száma, amelynek szerkesztői és kiadói Kavserlin o- cs l<: ohn
voltak. Célkítüzési.il az igazság és tudás terj~sztését"' állitották
a lap élére. \'allásos álláspontjukért és mee-győzőclésükért akarnak s}kra szállni és igazaik megitélésére ;{z t a tudást óhajt ják
ol,·a::.mknak nyuJtani. amely a zsidó kérelések helyes mq;értrs{he<. ob·etlenül szükséges. Egész buclapesti mi.iköclésnek jel.lemzésére e két általa kitüzött töreb·és szolgáJhat. Fel nem
bccsülhetó az a. kulturáli_s hatás, amelyet Kayseriing Pest~n
gyakorolt. ~hssZlónak telemtette hí,·atását. A hetvenes é\·ekb::n
tartott sorozatus előadásai Pest szellemi életének kima.ga"J(,
eseményei. A pesti hitközség nagyterme, majd mikor a hitközség intrikák folytán. nem bocsátotta termét. rendelkezésére, az
e\·angelikus egyház nagytenne zsufolásig megtelt hallgatósá;4gal, akiket végig lehilincselt az ímclalom és tört(net köréból
Yett felolvasásaÍ\·al. De nemcsak az dőacló aszt3.J6nál az é:reltebb tanuJók hitoktarója gyanánt, mint a Talmud tóra tanára
terjesztette a müYelöclést és tudást, hanem a szószékről is, f.s
mindazon alkalmakkor. arnikor egyesület<>k, tár.~aságok. intézmények hivták meg előarlóul. :\ emc;-;ak demokratikus érz1'o;r
\·rJnzottá. a szegény emberek körébe, hanem hi1·atásának az a
~uclata, j1ogy azok közé -ves-;e a tudás magvait, akik legkevesbbf'
J'!tnak olyan alkalmakhoz, h;1g-y mi.i\'eltségüket öregbithes-.1'-k.
\ Az;onyi \'ilmos ina ,-issza:.:mlékezéseiben, hDg)' ;4-y":::rmc:kk~,r~ban egyszeri hallásra monclta el szi.ileinek Kayseriing pd<llk<LClÓJt. Ez nem csak a nagy magy'-lr államférfiu IJ{tmulato-
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n:e1;1oriájának bizonyítéka, l~<l:nem annak is, hogy a némel pré
d1kato rnak volt monclam, v_alo]a, és hogy azt amit monclott me~
maracl,t az lÍJabb generanó legjobbjainak emlékezetében. Tul
zás nelkul monclhatom, hogy a hetvenes-nyolcvanas években.
ső_t ~ század,forclulóig, keY és ernber szolgálta jobban a magya r
zs1clo kulturat, mmt I'-ayserling.
Tudományos munkássága közben tovább folyt. Dc mindannyiszo~, a~nikor az előítélettel, rágalmakkal szemben meg
kellett ve elem a zs1clóságot, talpon volt . A tiszaeszlári vén·ácl ról.
az uzsoráról szóló röpiratai, a zsidóság erkölcstanáról szóló
munkája nem egy, a zsidóság ellen támadó fegy\'er élét v::tték
el. Tekintély~ pedig barátai sorába sorozták a \Í.Iág zsiclfJsága
leg]elesebb]elt. Strauss Oszkár és Schiff Jakab Amerikában,
1\Ioccatta Angolországban, az Alli-ance vezetői Párisban. núnelen a zsidóságot érdeklő fontos kérdésben kikérik tanácsát és
véleményét és személyes kapcsolatai mindenfelé · éreztetik hatását fáradságot nem ismerő munkásságának.
A magyar zsidó tudósok kivétel nélkül kapcsolatot ta rt anak fenn ve1e. Eaeher \'ilmos, Colelziher J gnác, Lőw Lipót é"
Imánuel, a szemináriumból kikerült fiatalabb generáció minden
tagja. A német tudó sok s-orából felemlitjük Lazarus :-Ióricot,
akivel barátsága még Svájcban kezclődött, Freudenthalt, a ber·
lini :Nlaybaumot, Jellineken kivül Gi.iclemannt, Schwarzot. Gutmann Vilmos lovagot és korábban Frankel Lajos Agostot Bécsben, Adiert Londonban Zarlok Kahn-t Párisban, Astruc<>t
·Brüsszelben és a francia rabbik összességét és az amerikai
teológusok minclegyikét, akik benne a zsidó tudományok eli-;mert nesztorát tisztelték. Különös ;:;zivélyes \Í.szon)· f~lőclütt ki
spanyolországi tartózkoclá.sa alatt közte és a spanyol történet
tudósok között és különösen Fidei Fita a történelmi akadémia
titkára folytatott Yele sürün meleg barátságtól áthatott levelezést és madridi tanulmányutja alk'-llmáYal az anyakirálynőhöz
óhajtja vezetni, hogy a zsidók visszatelepíté-sére nézve "él<:m<~
nyét előadja,
Utoljára hagvtam azt a két férfiut, akikhez hasonló cdki
tüzéseken és igaz 'm~gbecsü]ésen kivül rokoni kötelékek is füzt~k: Philippson Lajost és .:'\ eumann Edét. Az előbbi bé:nnt:'
~atta törekvéseinek \lagyarországon leghivatottabb képvi"cléíVt
es a rokoni szeretetet meghaladta az a tisztelő nag) rab.:c~ül{·-.,
~mcllyel e két férfiu egymással viseltetett. ~ eumann Ede az
1fpbb generáció tagjai közül már gyermekkora {>ta hc)drJI<•
tisztelettel vonzódott Kayserlinghez. néhány munk{tj;ít magyarra
forditotta és hüség.es toábbadója \'Olt annak a "zelh:.-mw·k,
amely ipa élete munkájából áradt.
Soha egységesebb életet nem ismertem, rrrtnl .Ka~ ~t:rlin~{t
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:\z ifju célkitüzéseit szolgálta az aggastyán. A diák tudománvos

teneit \alósitotta meg az elismert tudós. A n'émet liheráris
feh·ilágosodottság eszméit hirdette élő szavával Svájcban épp
ugy. mint :\Iagyarországon . irásá\·al ped ig a Kaukázustól a
Csendes óceánig. De tudományos munkásságánál ala pvető
kutatásainál is maradanelóbb emléke azért, mert kora eszméinek
harcosa \'Olt, amelyet tovább adot t és amelyeknek Letéteményesei \·agyunk mi és minden márvány tá blá nál méltóbban
tiszteljük emlékét, ha azokat az eszméket szolgáljuk, amelyekért
dolgozott. a feh'ilágosodott vallásosságot. a kulturát és a szabadságot.

A kazár-probléma végső eredményei.
(Simon Dubnow-nak a Posnanski-Emlékkönyvben megjelent dolgozara nyomán. V. ö. Livre d 'h ommage a la mémoire
du Dr. Samuel Poznwnski ( r864- 1921 ). Offert par l·es amis
et les compagnons du travail scientifique, édit par le comité
de la grande synagogue a Varsoivi•e, Varsoivie 1927, en
commission ehez Otto Harrassowitz Leipzig. Héber rész:
C,"'lf1;:j;"1 jj'~'l'::::l jj,j,,ii~ Ji,ji'O~ I - 4. oldal. )
. ::\1ost elérkezett az ideje annak, hogy összegezzük mindazt,
amtt elért a tudományos kutatás a kazár-probléma megfejtésében, mely egyike a legnehezebbeknek históriánk kutatásában.
Két kézira t~öredék, melyeket az utóbbi években találtak a
g~niza rejtekeiben és a British-Muzeum irásainak gyüjteménye
UJ fényt vetnek a kérdésre, melyet ide-oda vált.o ztattak tudósaink az előző nemzedékben. Nincsen szándékunkban a helyütt
~ész] etciben tárgyalni a problémát, mely · a beavatottak előtt
1smere!es, hanem az a célunk, hogy megállapitsuk az általános
credmenyeket. melyeket a tudományos kutatás napjainkban
elért s melyek még összegező számitás alá nem ke·rültek: a
kazár-probléma szummáját ugyanis még nem szolgáltatták.
Első adataink irodalmunkból a kazárok felől a nvomta~á~i k~?nol?gia sorrendjében haladva, két hires spanyÓl-zsidó
uo ut)an. erkeznek el hozzánk. Nagy költőnk, Juda Hatévi,
foglalk?ztk <l:z áttér.éssel ama vita kapcsán, mely a három
monote1sta h1t képviselői között folyt a kazár király előtt és
.erre az alapra épiti hires filozófiai párbeszédét a »Kuzari«·
b~n. melyet körülbelül I qo tá ján irt s melyet először Konstantimq~olyban, 1506-ban adtak ki. Juda Halévi elrejti és nem ne·vezJ meg ama forrást, melyböl ismereteit meritette. de , a
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bevezetésében, mor~dott szavaiból kitetszik, hogy ~z eme

előtt Józsefnek, a kazar kuálynak levele lebeg~tt. A király
első álmáról szóló elbeszélés é a vita rendje az, hog} c ö,.,zör

kér<;li meg a király a keresztényt és mohammedánt s azután a
zsidót.) Ezután kortársa, Ábrahám ibn Daud kö\·etkezik. a
»Széfer hakkabala« szerzőj e (iródott r I 6o-ban, el ső kiadása
Konstantinápolyban J 5 I 7-ben jelent meg), ki n evén nenzi az
ismert forrást: »S királyuk, József, levelet külclött Chaszdái
ibn Izsák ibn Saprut fejedelemnek«, s hozzáteszi, hogy sa ját
szemeivel lá tott Toledo vá rosában a kazárok utódaitól származó
talmudbölcseket. (N eu bauer: Sz éde r hachamim, l. 78- 79·
oldal. )
A »Széfer hakkabala« megjelenése után 6o esz t ~ndö \·el
kiadatott József, kazár királynak, ama levele, melyre Abrahám
ibn Daud célzott Chaszdái ibn Sapnlt levdeivel együtt, melyré'
a király választ' is külclött. A hires gyüjtő, Izsák :\kris. kinyomatott I sn-ben egy »Kol mevaszér« ci:mü gyüjteményt, melyben egybegyüjti azon Legendákat, melyek a Szambation folyón
tul lakó zsidó törzsekről szólanak, továbbá a spanyol fejedelem
és a kazár király között folytatott levélváltást és még több
elbepzélést, hogy reámutassan a zsidó királyság létére a szentély pusztulása után is. Eme gyüjteményböl mentek át e leYelek
Juda Halévi »Kuzari«-jának legtöbb nyomtatott kiadásába, sőt
a latin fordításba is, melyet a tudós keresztény Buxtorf adott
ki Baselben, r66o-ban. Uj tudományos irodalmunkban gyanut
keltettek ezen okmányok Izsák Akris ama közlési módja miatt,
hogy ő ezeket az emlitett szándékkal tette közzé az álm~ssiási
mozgalmak azon idejében, mely a sabbatianus fölkelést mege~őzte. N apjainkban is, Steinscheider, ugy vé li, hogy »József
kuály válasza késői kor koholmánya« (Eine Antwo rt des
K?nigs ist vielleicht viel spater hinzugedichtet.« Steinschneider,
D1e Geschichtsliteratur der Juden, No. rs, FrankfUJ·t a :\.L
I 90 5). U gy tetszik, hogy emlékezetét elkerülte az a tény, hog v
a válasz az emlitett spanyol-zsidó tudósok előtt feküdt, akik
.r 8o esztenelövel a történtek után éltek s igy a hamisitás - ha
Ilyen valaha is létezett - régi időkben történt.
, Magától értetődik, hogy a kazár birodalom fennállásának
ten}:ét és a zsidó »papok« létét, kik annak élén állottak, nem
tudJák letagadni még a legszélsőségesebb tagadók sem. mert
tanuságot tesz erről sok arabs iró a X. század táján, azaz a
legutolsó kazár királyok kortársai. (Ibn Dosteh, Ibn Fadlan
Albachri, Mas'udi és mások, - ezek most mind héber fordí~
t:ísban olvashatók ~~hana tört~.neti antologiájában, Varsó, 1922 .
48- 56. oldal) (Bo 1~mer!etésuk Mand~l l\!iklós imént megjelent clolgozataban. ) Csupan a korcloval feJedelem és a kazár.
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kir:il~ len~leinck h itelc~~égét \nnj;í. k ké r ~ég b ~. A ti.i z:': te:; kuta-

f(Jk nem is a ]e , ·eleknek tu lajdonké pe n ' a ló tartalmát vonták
kb:-L:gbe. h a nem irodalmi h ircle :-...;égüker. a be, ezetés eket és
befcjezl·sek <.>t . m en ~ílmcssi;ísi '-' Z<" ll em ;í ra d belőlük. E támadók
g~~'}z r e k a kkor .midiín H ark!llJ' ki a dt '! a kaz;ír .levelek uj vál tuza t;Í t, mcl ~ h ez a F irk o,,·ir-..ch -fé l::-- g yi.ijt t> m é nyből jutott a
,.,ze ntpétc n ·;iri ca n kö nyvt<írb a n.
.\" yomatva :': rcdetiben, a
H :1 mdic · fü ggeléke g ya n<Í ilt 18; 8 -ban. német . ki,·onatban a
Ru ..; ..;isr he R cnt e 6. kii t:= tében. Szenrpétnvár. 187 5 és orosz
furdiLísb a n kim eritő k omme nr<i rral a •j c\\-rejskaja Biblioteka«
gyüjte mény -; . és 8. kötetéb c: n.. Sz entpéten·ár, 1879 - T88o ).
:\l iut;í n d ltozó szö,·egek forog·nak hizkézcn, - ig,- okoskodnak a taga dt'>k
e bből az kii' e tk ezik, hogy van' alkalom a
toltLísra és csökkentés re. sőt a hami sit{tsra is több lényeges
pontot ill e t őe n .
Il;. á llapotban találta p r oblémánkat az I 9 I 2-e'í esztendő,
melyb en Sclz eclzter, felfedvén a z ::-gyiptomi »geniza« rejtckeit,
kiadta a régi kazár le,·él egy törceléké t. ' Jewish Quarterly
Rewie"·, III. kötet I 81 - 2 T I. oldalak: megtalálható Kahana
emlitett gyüjteményeiben is. A le,·éJ. amint tartalma is tanusitja, Chaszdai fejedelem és József király között történt levélY<.íJtás ideje tá ján iródott, talán azt kevéssel meg is . előzt e?
950 táján . Szerzője az ud,·arhoz ~özel álló kazár zs1dó, _kl
eljutott Bizánc fő,·~ros~ba. Konstant;n,~polyb~ s. om~~n kuldo~t
értesítéseket a kazar buodalomban elo testvere1 felol egr elokelő zsidónak, »kinek küldöttei Konstantinápolyba jutottal~« ,
annak a Chaszdúi fejedelemnek, aki Korclovában az arabs, dlplomácia élén állott. :VIegjegyezzük e helyütt, hogy a tudo~ok
nak e meo·talált okiratra ,-onai:kozó véleményei ismeretesek a
róluk szóJÓ tudománYOS irodalmunkbán megjelent sz~mos dolgozatból , Schechter •emlitett dolgozara:
ii,1S1M~ it',M .,,i'O
o , , n :l :i Ka futna. tól »Hasiloach« 2 8. kötet, Odessza. 19 I 3;
Droszul: Kakowzow. a népművelési miniszt~rium folyói:atáb~n:
J 1. kötet, Szentpéten·ár. 1913: BnlCkusz ~. _Egy kazar zs1do
levele a I o. századból, külön orosz fuzet. Ber~1n,. I 924. Dubnow
nagy munkájának a »\Yeltgeschichte_ des. JUdlsche_n yol~es«
IV. kötetében
Berlin, 192 5
belllcszt1 ezen u J ,okm~nyt
a történelmi láncolatban az öt megillető helyre ), ezcrt ro~1d
eredményközlés re ~~oritkozhat_unk., Ezen okmány, _nem ~s~k
kenti, hanem bővlt1 azt, am1 mar m_eg vol~ Jo~sef oku~,l~
válaszában a fényt illetően. A konstantmápoly1 level 111vf"eloz~
időben Júzsef levelét s abban is fölötte áll, hogy nem talal_h~o
meg benn~ azon legendás alap. mely felkelti József ku;c Y
,
' k"na
·'l·Y létezcsét
levelevel
szemben a gyanut. Az e l so,. 1;:azar
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~ n~gm~~ ; ~I"<Í z za a_z. _7 i. oki r~~ nem csodamódra , angy::~l uqún.
<1k1 m; gJclent , a kual) n~k CJszakai álomban. han em termész tl'" mo~lon: '> .:\em >·olt kir{tl~ Kazárországban és azt a férfiut
;tkJ gyoz~lr~let aratott harcban. tettt-k meg hadYezérül
cgs-.;cc r a z s_Jcl,~J~kal keYerecl,tek harcba .. . azon a napon egy z-;id('>
cm bc1, gyozott a k~rcljanl, clüzv0n a Kaz ;irorszigra támadú
cllc ?_s c~e~ct. erre ot tették meg hach-ezérnek a kazár fölcl
lakol ,rcgl s~o~ásuk szcr~~t " ,
ez ek után lett c »nagy 'czér
:t }'_azarok l~1ral~·a. Szanlel néven ~tb. A konstélntim1polyi le,·01
troJa a pol1t1ka1 clolg·okban iitrtas ember , -olt ~ mindaz. amit
elmond az alá~okkal. kazáro.kkal. giirögökkel, oroszokkal ff1 ,yta tott harcokrol »gonosz Romanus kir<ily idejében 9W 9-J.O .
tüzetesen megfelel a történeti eseménYeknek. Ezen ; !beszélés
l11CgYiJágitja nekünk azon okokat is, me lyek a kaz<Ír biroelalom
bukását okozták 20 ,·agy 30 esztenelövel ezen es emények utún.
De az -ezen eseményekhez köze:! élő. megbizható tanut
ml-g mindig nélkülözzük. azt, aki núnelezen emlitett leYelekr{íl
ol~· korböJ tehetne tanus{tgot, mely megelőzt e az előttünk isme
retes tanukat, - Juda halé,·it é:, az iciösebb Abral1am ibn
Dauclot. Ezzel lép fel a jeles jeruzsálemi tHclós.S. Aszaf. ki
megtaltuta e tanusúgot. Juda Alb.?rceloni »Széfer Haittim jének ama töredékei között, melyek nem k::-rültC"k a >> \Iekin~
-~irdamim« kiaclúsában nyomtatás alá Berlin. 1903 \. s melyck
a British-:\Iuseum kéziratai között megmaradtak. ta.lúlt A.szaf
egy röYicl. ele nagy értékü törC"déket, mely a kaz<Í r-problémára
\ ' O na tkozik
s kiadta azt a J csehurun 192 5. {:,·i kötetének
egyik füzetében S· füzet. Tisri-Ches\ an. Berlin. 1924. 2 I.)
217. oldalak a héber 1-l-szben . r\ nag) Juda Albarcdoni Yagy
.-\lbardseloni' körülbelül egy emberöltéke l előzi meg az emlitett tanukat: könyvét 1090 l-s 1 TO) között írta. tehát csa~
140 esztenc\6 választja el a »kaz{tr ]c,·eleb: korától. Az emiltett fragmentumban foglalkozik ama halachikus problémá,·al,
me] y a Ze\·achim traktátusbeli moncláson alapszik 1 r 6 b : >>~em
szabad a nem zsidókat scgit::-ni manapság az áldozatok bemutatúsában. sem ez irányu m~gbizásukat t!C'ljesitet?i' s ezzel
kapcsolatban ,-an alkalma Judú-nak szálania a betért kazárokról, a zsidó bölcsek hatás;\ r öl, me rt J Óz::.ef király lenJében
\'an egy utalás az <Í.ldozatok bemutatását illetően Bulán király
,> sátort, szekrényt, gyertyata~tót .. ~)ltárokat -~<s szent ere,klyék_ct
készitett« . S e hehütt megnlápt]a a szerzo a ma1p ketelyclt:
Láttam a \'áltoza'tok cg' némelyikében amnk az irásn:tk
variúcióját, melyet József: Aron, _kazár f~1JI fia irt_ ~'haszcláj
ben lzsúknak s nem tudtam. ,.aJJOn valo-e az az nas. vagy
sem. Ha azt ákarnók mondani, hogy a clobg lényeg~ az volt.
miszeritlt a török szúrmaZÚ'>U kazárok tértek \·olna be, n"'m
1
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k::-z vil<-igo:;::;,í, hog~ ,-ajjon az. ami azon irásban meg vagyon
irva, lényeges és igaz-e vag~ scm, vagy hazug-dolgok állanak
benne, vagy hozzátettek az i r<lshoz, vagy az i rónak tévedése
volt -e. Ez kényszeritett minkct errő l azt irni: miután m:ís irásnak 1•áltozatát talá ltam, mint amelyet egy zsidó irt k onstantinápolyi nyeh-en a konstantin á polyi királyok felől, s m egcmliti
ama harcokat, melyek Konstantinápoly királyai és Arón király
között folytak. (.:--Iincleme jelek arra mutatnak, hogy az irás
a kazár zsidónak a genizában talált levelé ről szól. Azon csodálkozunk, hogy Aszaf megjegyzi e helyhez: »Ezen irás el\·eszett, nem jutott birtokunkba, amit igen nagy on kell fájlal nunk. , >> J eschurun«, i. h. 1 r 5. oldal. Az elveszettnek hitt irást
találta meg Schechter 1912-ben, tehát valamennyiünk előtt
ismeretes s csupán azt kell fájlalnunk, hogy nem jutott teljességében reánk. ) S valóban ugy áll ez a dolog, hogy a kazárok
betértek és betért királyaik voltak s ugy hallom, hogy mincl en
meg ' 'an irva a tórabeli mohammeclánok könyveiben és ott
feltünt et,·e. · Ettől k ezdve leforditja a szerző József királynak
Cha::.zdájhoz a királyi család származása tárgyában intézett
levelének egy részét, továbbá a Bulan álmáról és betéréséről
szólót a három vallás képviselői között folytatott vitáról szó 16
rész kihagyásá,·al ), valamint az utá•na következő ~irályok ~o r
rendjére, ,-onatkozót (a_ ~ná~odik, királynak, . Sza?Jáf1ak, kl?a:
rryásával mert a tradtcwnalt valtozat szennt o tobb zsido
~dóst h~zatott országába, akik a bibliát és talmudot magyarázták neki ) .
Juda Albarcelóni irása azt tanit ja nekünk: r. hogy ~ XL
században Spanyolország zsidói között el voltak te.rJ~dve
Chaszcláj és József király le,ve~eiről sz~ló más_ol,atok, valammt ~
konstantinápolyi kazár levél Is; 2. Jozsef ktral):' I:vel~ k~t.se
creket támasztott Albarceloni szivében, nem a tort~netl knt1k~
folytán, hanem me.rt szüks~g~zerüen kellett ,nekt gyakorlatt
szempontból egy jeles vallast kércl~s kapcsan ezzel fo&'lafkoznia és átvizsgálnia a történés mmcl~n mo~z~natát. Mmd~Iindezek után hajlott a történés 1ényegenek htter;, J11~rt hallotta hocry >> mindez meg van irva a mohammeclan, konyvekben«; az;z, a X. század után élő, már előbb en:J~tetf, arab
iróknáL Azon elbeszélés ellen, hogy egy angyal ]Ott _legyen
Bulán királyhoz éji álomban, kemény szavakka~ kel kl: '> ~~t
kényszerülök ide irni, hogy e dolog mesebeszedn_ek tetszik<,
de e kitétel csak a csodás történetekre vonatkozik s n em a
dolog lényegére. U gy látszik., hogy, _a kétel y lényege, az cl b~~
szélés mennyiségére vonatkoztk: va non az egész kaz~rság ~
· em1·ttett va ll'ast kérdest
tért-e vagy csak egy részük mert az
;
illetően az a tény döntő. Az Ő idejében bizo'llyára többen tudtak
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az i~~~ságrt! ho(gykcsupán a királyok és fejed elmek , ették fel
a ,zslC ~> va ast a ?rabe}i arab irók tanusága szcrint). Abraham lb n D~ucl, a~r, saJ_at ::;zem ével látta a kazár ok u tótiait
( va~y a kazaro~ ~tralyrunak é::. fejedelme in ek utódait, mcrt a
»S.zefcr ~akkabal~«- b~n található, más emlitett li stábó l kett(~
kovetk~21k), egyaltal~ban , nem aggodalmaskodott a dolgon.
U gy la~szik,, hogy tob b .ert ékes adatnak Yolt ,\brah ám ib n
D,aud butokaban, ,melyeke; könyvében nem emlit, most cz:;krc
celJa szemponqábol szuksege nem YOlt h oay tudniillik kimutassa azt, hogy a kazárok betértek s ma~aclékuk is a »rabbanita
z~i~ó-~ágot« val~otta, a~~z "hittek a szóbeli tan ban, hogy ezáltal
kn e !Je a karanák feJeboi a gondolatot, m1 sze ri nt a Kaó r
ország az_ ő hitü~ gy~zelmét jelentené . ' Széfer hak.kabala 79.)
, , ~észun~re ~r~et.~ztk ebből az, hogy a kazár birodalom fenn élllas~hoz kozeh ,1dobe? már . elte rj edtek Spanyolországban -,
t~rm,eszet~sen ,mas _teruleten 1s, Józs ef királynak , a konstan tn~nap?lyt kazar f~J:clelemnek és Chasz,claj ibn Sapnitnak tu laJclomtott kulonbozo levelek s sokak előtt ismeretes volt az
amit fiZ arab irók irtak kazár kartársaik felőL Ez időben ncn~
amit az arab irók írtak kazár kortársaik felőL Ez időben nem
olyanok, akik ~;észleteit kétségbevonták, mint például AJbarceloni. Igy tehát nem lehet semmi hamisirást tulajdonitani Izs;ík
Akrisnak, Chaszdáj és József le"<'eleinek meséit illetően. külö nösen nem napjainkban, miután tartalmuk beigazolódott ama
levelek folytán, melyet a genizában találtak es amely Juda
Albarceloni emlitett válaszára utal. Ha van helye a gyanunak
a nyomtatott levelek szövegét illetően, ugy ezen gyanu csak az
emlitett költői kiszinezésekre vonatkozik, azaz a két levél bevezetéseire és befejezéseire, Chaszdáj kérdésére és József királv
válaszára. A kazár zsidó töredékes levelében a bevezetés (-;
befejezés teljesen hiányaznak sa mi koronatanuink
.\brahám
ibn Daud és Albarceloni - a található költői részek ta rtalmán',f
nem beszé1nek, mert azt nem igényli könyvük célzata. De mi.
akik ismerjük Izsák Akris korának sajátos mozgalmait, felfedhetjük eme jeleket, melyek a régi levelek magyarázatát magukban foglalják. Ezért csodálkozunk a József király le,·eleinck bevezetésében olvasható szavakon: ... '> \Iert azt mondják a népek
róluk, hogy milyen Izraelnek uralma és királysága ... :; ezt-rt
ők fennhéjázók, elicsőségnek és dicsnek tartják azoknak sz~mé
ben azt, hogy Izraelnek nincsen maradéka. sem uralmának ,~-;
országának helye«. tgett a vágy megmutatni a világ népeinek,
hogy a szenély elpusztulása után is voltak Izraelnek sok helven
uralkodóik és királyaik (pL a Sambationon tul élő tiirz.-;ek
királyai, a hunjariták Arábiában és a kazárok) - 'Spanvolország török földön élő számüzötteinek kiirében, igy téhát
18
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feltételezhetj ük. hogy c sza' akat a gylijt() Tzs;ík Akris aclt - .
k az:tr
' k.
' · ' .. \z el nm l t. nemzedt-k tudósainak ~zcm
' é 'b1 c.na
·tr;ily szaJaba
ar; J~ gyan ut _kelte-tt. _h~gy, am:t József királ) moncl ]e,·e lt-nek
Yegen: »Szemunk az Orokke,·alo lst<'nünk fel<'- , a jeruzsá lemi é"
babiloni iskola zsidó bölcsei fel<' irányul <·: stb., mc rt akkor mé ~··
nem tucttá.k ,azt, an;i azóta ismc~e tes a l'ger~iza.« titkaiból. hog~
' alóban UJ elet re tamadt Paleszuna a X. szazadban s Ben M;:i r
úta g;Í~n:ja.i~ és ,-ezctői~ ,-olta k ott >' ]ább dicsősége iskolúj{1.
nak feJel« ctmm;:l s batas ukban n•tekedtek a babilóni g-a.on0kéYal. Talán van még helye a. g) an unak Chaszdríj levele-i k ezde té , ·el és ,-égével szemb en, minthogy benne a meg\ ált;ísra és a
messiási időkre ,-al6 dgyak ozás fejeződik ki oly mértékben,
melyhcz h asonlót a közép k orban a spanyol é.s ném et szrímüzött ek körében találunk ( . . . >' a . zélrózsa mind en irány;'tba szét..;zórva, tüz a nap ráj uk és emészti őket , pihenést nem taJál.
meg nem váltatik. szabadságünak ideje el n em érkentt ..
joghoz nem jutott ... nyulnak az idők, terjednek a napok, dr
csoda nem történik« stb. ). S Chaszdáj hrdés e lewlének végén
a »csodálatos vég(( felől és az aggodalom, mely ott szavaiban
kifej ezésre jut (»s nincs erőnk. midőn szólnak hozzánk nap-nap
után. mi<nden népnek ,-an királysága, de nektek nincs emléketek a földön«' felkelti a gya•nut, mcrt utalás történik reájuk
József király ernlitett \'á]aszában. De nekünk js óvakodnunk
kell fölös gyanuállitásoktól. hiszen í,.;m eretes eLőttünk. hogy a
Chaszdáj ibn Sapruthoz közel álló ncmzedékekben, Sámuel
banaaid és Salamon ibn Gabirol korában a megd ltást illetőett
a zsidó irodalomban már sok példa található. E ha~!g tetsziJ.::
ki Sámuel hanagid dalaiból, ki Chas:zdaj fejedelemségének iiriiköse Yolt és Ibn Gabirol költésZ'etéből. különösen a »megváltás«-ról szóló dalokbóL E »csodálato-s vég« elérésére irányuló
tö·rekvések felébresztik az emelkedett ~öltészetet, melyt;ek
napja minden következő énekesnek példáJ~ 1cgyen ,C» Sz~g.cny
fogoly idegen mszágban ... a. nagy tetter~.J.U~?·ek sorsat fotd~tod
jóra«; »a bolyongó bujdosókat C~ónba gyt~Jtosl egybe,<; » gyul~
löm előttem szemtelentil beszél, httem remen~ct akarta, e!puszttt~ni, pörölj velem: meddig remél szcmcm ?« _es hasonlok;. , . ,
:Oe ha feltételezzük is, hogy 1zsák Akns a levelek valuJa·
hoz egyes dolgokat hozzátett, dejükö?- és, .':égükön, az "egr
általában nem érinti a két levél ténybeh valoJa~. melyek ~loszo1
a >lkol mevaszer« gyüjteményben nyomattak ki. c,haszda~ leve:
lének és József király válaszának al_apt~rtalt-_na h;t ko_rt~rs~
tanuságával bizonyittatik a konstantumapoly1 kazar zs1do lev; lével és Juda Albarcelóni tanuságával, ~elyeknek ~rtalm:t.~
. minden tagadás mellett sem lehet letagaclm. Az utána kovetkezu
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legkülönb t~n pedig - Ábrahám ibn Daud. a Széfer hakabala« szerzŐJe - megerős.iti azt a gyökeret rÖ\'Íd szavakban.
me! y-ck felérnek. m,egannyt okoskodással. mcrt írójuk korona
tanu lehetett. ah latta Toledóban a kazár birodalom pusz tulác;á t követő második évszázadban a kazárok utódait.
U jpest.
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Bár Jókai a Levente 1 alapeszméjét - mint a munka C tószavában irja - több, mint négy évtizedig érlelte és történeti.
régészeti, nyelvészeti stb. tanulmányok egész sorát végezte .
hogy a honfoglalás koráJnak núnden szempontból valószerü
ké pét állithassa benne olvasói elé, a Leventét a Jókai
oh'a,;ók közill is csak ke,<esen ismerik. A Levent;: ugyani annyi
régi szót, népszót tartaJmaz, hogy minden lapon többször i~
hátra kell lapózni Jókai magyarázó jegyzeteihez. Előadásra
tehát nem alkalmas, az <ilvasóközömég pedig drámát - különösen, ha. regényirá írta - nem sziv<esen olvas. Ezért meg miv~l
:a honfoglalás korában játszódó munkában zsidó vonatkozásokra senki il1em számított, bár Jókai és a zsidóság 'iszonyá,-al
,;zámos .alkalmi cikken kivül két külön munka is foglalkozik,
Vajda Béláé2 Jókai halála és Bernstein Béláé3 Jókai centennáriuma alkalmából. a Levente zsidó szereplőire, a Leventéb~n
található gazdag bibliai, zsidótörténeti és Yallás-szokási anyagra
tudtommal még senki il1em hivta föl a figyelmet. .
Jókai felfogása szerint a ho~foglaló magya~·ság zöme _az
' ősvallás t követte, amelynek; alapJa az elem~k t~szt~l.~te .v~ lt.
megértéssel és türelemmel vtseltetett azonban a mashltuek 1rant
is és ezért zsidó keresztény. pogány egyaránt akadt közöttük
}Iindezt a legkö~vetlenebb és l~ghat~sosa.bb mú,d~I~ Jóka} J_n~
gának Árpádnak. a honfoglalo vezemek csaladpban allltJa
elénk. Arpád fejedelmi bölcsessége békében és s~eret~tben
fogja ugyan össze a külö~böző vallá~uakat., de ~zer! h.;~bl?
surlódások elöfordulnak, 1gy Jahel ~s Jutoc",, ~rpad ~sl?o
me-n ye és keresztény fia köz t . ~gy . ub en 4.. ~.·alosa9os. hitvlt~
folyik arról. Mózes vagy a Messtas htte a kulonb. ]okat termt··
l Le,·ente. Történelmi dr<ímai költemény. Ot feh·oná-ban. hét ,zaka,zRévai testv. r89S.
·.ban. Irta: Jókai Mór 1 s 97 .
2 Dr. Vajda Béla: Jókai ~a zsidóság. Budapes-t. 190-<
:> Dr. Bernotein Béla: Jókai é; a zsidók. Budape-t. 1925 .
1 L felvonás. 2. szakasz.
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-.zetszcrukg- - mint a. Bölcs \J;ít~ín birája - egyiknek scm
"~olg-;íltat ig-azat. '\in cs is nagyon hel~ erre, hiszen a Leventében a :\lagyarok Istene az, aki minclen más fölött mozgatja a
törtl-nct erőit, Y iszi diadalra _\ rp;ícl nemzetét, teszi naggy:t és
dicsün' a magyarságot. Crclckcs azonban a zsidó és ker ~sz tény
\'a]l;ís eme szembeállítása. A keresztény vallás közelebb van
az éghez, a zsidó \'all;ís közelebb van a földhöz. A keresztény
\'allás hirclctései mind az eRész világ számára szólók és mincl az
ég felé irányulók:, d e a zsidó vallás inkább az e mb erhez szól,
a bánatban, örömben Yergődő föleli halandóhoz, kinek az égi
honon k:i,·ül a földön is nemzetért, Ita zríért · lelkesül a szive.
Jahel nem tudja megbocsájtani Jutócs :\'lessiásának, hogy Izraelt megfosztotta legdrágább kincsétől, hazájától.
Jn/zel. Hogy most földönfutó az egész nemzetem,

Azt is :\Ie.;siásod tette, ki megmondá.
Hog~· ő Jeruzs;ilem templomát lerontja,
S azzal saját népét a földön szétszórta.
Jufócs. De a porba ontott Jéruz sá lem helyett
j,legnyitá az eget az egész világnak.
Jnf1el. Szegény csere az ég a vesztett hazáért.

Ez a nagy szeretet lobog Jaheiben ideg:e~ sz~ rmazá sa ellenére a magyar haza és a magyar nemzet uant 1s, ez a nagy
hazaszeretet életének egyik vezércsillaga.
Árpádnak a cselekmény megindulásakor - vagyis Zsolt
zületése előtt - négv fia van, közülük Levente, a legidőseb~
az ősi hitet kö\ceti, jellek J\Ióz es, J ut ó cs a Messiás vallását,
Tarkócz pedig a hunok bálványozását vette át. Árpád fiai közül
azonban Jellek nincs atyja táborában. Ö előre n~ ent, hogy me.gismerje az utat és az utba eső népeket, szép sz~JVal megt;yeqe.
Helyette a honfoglaló magyarok szokasa szenn~ a tanac~ban
felesége, Jahel asszony vesz rész t. Jahel asszony Itt Saul ~ll;ály
bünözésé\'el példázva tiltakozik a lélekidézés enen. A 1élekldezés
mégis megtörténik, de közben meghozzák Jellek holtte?tét és
elmondják halála történe-tét. Jelle~,, m~?-lá}vá~ .~s~mtbog~t,
Laborcz törz sének bálványát, elforelita feJet es kikopott, az,utan
szekercéjével Jehova törvényét5 követve lerontotta a bálvanyt.
A kazárok e rre körülfogták, megtámadták, de hiába, JeUeket
mind.en fegyve rtől meavédte a feleségétől kapott Salamon."
l e, ,azt a n?" l egyoZl.
"
gyürüje. Akit • azo,nban ab ,tegyv~r n~.m gyoz
Megismétlődik Samson es Dehla torténete. Men Marot leanya,
BüYellő kicsalja a titkát, elkéri a gyürüt smásr;ap ~eggel Jell~k
már halott, szive fölött a seb csak egy tuszurasny1. lVIost mar
5 Deut.

12 ,
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bi.intetésre ül össze a magyarok tanácsa. Jellek kétszeres bünt

~ove~ett el. ,:\Iegsz~gte a törvényt: »Tiszteld az i"t~ned. más
1stcne~ ne bantsde e~ megszegre a hüséget hitYese iránt. Ezért
temetesén elrnara~nak: az ősi szertartások, siratók Yonulása,
lov:3., ~be elfold elese, a gyászolók arcának meahasogatása é"

a tobb1ek.

b

!ahel. ( j,ieggyujtja a 1·iaszgyertyáját é, tüzkeréknél, oda1·iszi a birgejhcz,G annak a padkájára leteszi, leül a földre. )
.
I zráel hivének temeté:>énél
Egy szál égő gyertya az egé,z gyász jele,
A ti büntetéstek a mi sze rtanásunk.í

, Ezen,tul Jahel asszo11y életének fő célja a bos zu. A szükseg~ez kepes.t kegy,etlenul és kiméletlenül ragad meg triinclen
eszko.z t, ~o.~y a kaza,r~kon, ~Ién :\Iaró~ büvös nemzetségén meg~orol_Ja ferJenek halalat, amtt so rban Arpád többi fiának halá la
l S kovet. A :.1agyarok Istene ahorry őt nevezik - nem eng:edte, hogy Árpád fiainak küzd elmében. mint egykor az Etelfiak harcában, egy nemzet vesszen el. Árpádnak mind a né a ,fia meghal, de születik helyettük egy uj sarj, az ötödik, aki m'á'r
iti látta meg a napot először. Ezt az ö-töd.i k gyermeket azután
házassági kapcsolat köti össze Estillával, ::\Ién ::\la ró t egyetlen
megmaradt leányával
l\lost, hogy Jahel nézőpontjából a Levente cselekvén,·ét
igy nagyjából áttekinte-ttük, Yessünk: egy' futó pillantást J ah el
asszonynak, az egyetlen valósággal a szinen forgolódó zsidó
szerepiőnek je,l lemére. Szükségünk ,-an e pillantásra. mert Jahel
jellemében zsidó volta érdekes szinekben és erős lelki kon fliktusok - tüzének fényében tükröződik. Levente ugy jellemzi
Jahelt: hős lelkü asszony. Valóban kemény, férfias jelenség.
Férje halála után Jellek kabarokból álló, »makkabeus« csapaA tanácsban mindent komolyan - sokszor zsidó szempontból - mérlegel és a csatában k:ülöonb en küzd, ll)Ínt a férfiak.
Férje halála után Jeilek habarokból álló, »makkabeus« csapatának: vezetésében is ő osztozik Jutóccsal. Atkai nem a harag
pillanatnyi kitörései, amelyeknek különösebb jelentőséget azonban ő maga sem tulajdonít, az ő - k e1eti
hite szerint az
átkozódásban nagy erő rejlik. Isten e JehO\·a, a hosszuálló lsten:
Látszólag hideg és kemény kebl ~ alatt azonban érző sziv lüktet. A harcban kegyetlen, mint bibliai né\·társa. de él kegyelete
a halott iránt, szent neki az adott szó és kiméletet tanusit az
itrtatlan gyermek iránt. Amikor LeYente gyilkos tör áldozata
L. Jókai 26. jcgyzetét: »Toroczk<'Ji tájszlÍ. sziklába 1.ígott sir etc.v.
7 [. felvoná s·. :!. szakasz.
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lesz
hitn::-,e. Délibáb osztozik sorsában , Ja hel, a zsidó a 5zszony, dllalj a magára, lwgy gondoskodni fog az ő s magyar
módon -való tisz tes eltemetésrőL Lóháton fog ják őke t a köziis
"irba tenn i. nt~g) sZ<Í l tiszaHhoz kötözik, vezé rek, hadnag yok
::'zá z ny illa l ;í tlö-.,ik. az asszonyok majd sirnak , a férfiak vérez nek, Arp;íd tól fogYa mind megha ogatj ák arcukat. :És Jahe l
f;í.j ó szin·el teljesiti igé retét . .. Az ő szive egy ütemre ver a
magyarsá g é\'al, a ne mze t g yásznapján, Arpád legkedve se bb
fi ának teme tést-n, ö a gy á szanya és ő indítja a sort:

Adalékok jókai Mór zsidó vonatkozásaihoz

..
..

\ leg,zegtcm a sajá t J c h<H·ám par anc s~ t .
.-\. ki megtil tja a h al o tti LOmotort.
Dt> ez a na p m os t a m ag y;n· gy:.'ts zünne pc .S

Sötétség e t ólt, bakacsinba borul az uj haza ege. ·Nincsen
rajta csillag. nincsen Yilágosság. Ekkor jön :VIén _Marót. FelJegy·erő á tok fojtogatja J ahe.lt, meglátván azt, akl. a magya r
mai !T\· ászának okozója. de észreveszi. hogy Maró t ártatlan
kisleá~v kezét fogja. hát elhallgat, nem ijeszti a gyermeket.
Amiko1: pedig látja, hogy elvesztette a szemevilágát, megfogja
a kezét, ó vezeti az aggot és mutatj.a neki .a gyászszertart~ti·
jeleneteit. hiszen Leventével együtt Délibábo t, . az ő leányát 1s
temetik. :\farót átadja Estil~át Á:pácl~ak. 0 niár min~enét e~ 
Yesztette, legyen a gyermek ráa~as B1harhoz s _ha maJd feJn? ..
Zsolttal együtt uralkodjék a btrodalmon. Felvillan most mar
a szebb, dicső jö,-endő áldott napsugara, Jahel zaklat~tt ,lelke
is lecsillapul és ajka áldást rebeg, áldást a honra, áldast a
magyar nemzetre.
_.
. . . ,
.
Ezenközben Jókainak bő alk~ma !.lyüik ~1bha1 ~epek, bi~
liai hasonlatok felhasználására, zs1:dó torténetl esemenyek emhtésére, zsidó ,-aJlási szokások szerepeltetésére. ?z?ba kerül _az
embernek porból Yaló teremtése, Rebek~ meg~e,re;e, az egyiptomi rab~zolgasácr, Mózes kihuzása a Ntlus v1zebol, a:z aranyborju összezuzás:, hasonlóan ~ágon é~ BMLl, l·~ron~bol~sa, _,a
bibliai Jahel, Saul_ és_ az en~o.n ,bosz?rkany, Da,vl? mmt zsolt~t:
ros király fszószermtl zsoltandezer 1s va?) , Da~1d, Amn?n ,es
Thamár, továbbá Amnon és Absalon, törte.~ete, Eszter: ~ama~,.
:\hásvérósh és a purim ünnepe. Szo kerul az .apoknf~r~ <:~
az ujtestamcntumra i:s, van szó a mak~abeusokrol, )u_dttrol é~
Ho1oferncsrM, Jézus fzsidó néven: JózJe ben Ha.nazn) csoda·
tetteiről <:s korai haláláról etc.
,
.
:\ vallásos szertartások, illetve néps~oká?~k es h1~delmek
közül már )áttuk a temetést és Jahel dedapJanak, ~l~ze~~~~
Salamon pecsétjéveJ eUátott gyürüjét, amely megvédi YiseloJCt

l ~
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fcgy \·c r, ro:,~~: szem és sátán ;Írtása ellen. i\lint tudjuk, Sala ·
var;'tzsgyüriije, amelJyel ,\~ modai. felett g]Özecle]m e~keclik
etc. "1?kat zerq~el a t skló és a mohammedán hagyom;inyban
(' g yarant: eredetL1cg Tsten adta ,\dámnak Salamon a zsidó hap,yon~ány :-;zcrin~ ~JichacltőJ, az arabs ha~;yomány szerint Gáb n clto.l kapt~) !'-loforclul n1ég a Lc• entében. hogy Jehova pa l:an~~ sa a tentes , hogy a ~lózc~ ·hitüek hajukat nem fonják
ustokbe, hanem aztirozgatitíkO illatos keniíccsel, a többiekkel
nem esznek egy t{tlbt'J,l, nlindcn hetedik nap nem szállnak nye regbe. egész pereputtyostól imüdkoznak a frigyládát magukkal
hordják a t:í.borban etc.
'
Többször előforelul az is, hog) Jókai nem egyszerüen t;s
egyenesen idéz vagy cmlit valamit a bibli:í.ból, hanem a stilu~ba vagy a cse.lekvénybe költőileg beleolvasztja. A cseJekvényben múr mcgfigydtük pélcl;íul Jellek halá lánák Sámson ú,
Ddila motivumát.
_ Arnikor a honfogla,lók elérkeznek az uj haza földjére,
.\rpád vezér a cseberb-e iintött földből markéíba vesz :" azt az
t;g- fell; szórja, hogy onn;:m {'i/dást hozzon h1agával:
tnnn

lm, égnek >t<Írlak uj h;.tt.;,mnak földje!
Csókold meg :t napot, és ,.i,sza ug)
Szállj a ft' jünkrc, és lwtd az álclá,t
Onnan maga,ból, bolygó nemzctcmn;.lU

.J J asonlóan hozza :Vlözcs az átkot, az ötödik csapást Egyiptomra'.11 »Az Ur pedig mondi )lózesnek és .·honnak: Vegyétek tele markaítokat kemencchamuval, és szórja azt ~lózes az
l-g felé a Fár;ící szeme láttára. Hogy porrá legyen Egyiptomnak
cgl-"z földén, s emberen és bannon hólyagosan fakadó fekéllyé
legyen Egyiptomnak cgé~z földén. <·: (Károli ford.) ~l;ís aLkal(JtnnJal pedig, amikor Jallel felháborodva azon, hogy
bár
az orsz;íg meghódit;ísa még nem ért véget
Levente nyugodtan mulatozik kaúr rokonaivaL c szavakkal lép be: »Hodáh·
ez itt811 \'agy a vezér ·tany<íja ?<< , 12 Deborah énekt:l,jut eszünkb;:
A

•

»\Jiért Jll:Jradt;íl iiht· a hodályban?
ll ogy haJJKasd ny;ij;Hl bégetl-:.eit ?f ,
, Károli ford.)

Talán Szabolcs vezér egy mondásának: . )>Ahol Isten onz,
pf,kháló is rncgvéd «J l :;rintén zsidó forrása \·an. A1talúno~an
!'L; Jc'•k~i .;H. jegytetét: »llajk..:né-. Régi >ZÓ <.:tc.,
IO l. ft•lv., 2. :-ntk<bL.
11
. E:-.odu' 9, 8 é' kiiv.
··· !:! V. felv., 7· vakast.

t:J,Judic 5, lb.

?,4,1. feh· .. 2. -tak;&"t.
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i~mert é" a z::,idó, meg a muhammetLín hag~ omán) b::m eg)adnt :;zerepé>l ug)anis az az clbeszél6s, hogy D<í. \ idot. mikor
Saul elől menekült, egy pók mentett~ meg, még ped ig az<i lta l,
hog~- hálót szőtt annak a barbngnak a sz<íja elé, am e l yb~ n
D~\\ id rejtőzködött.
E lekszikális felsorolást még fo lytathatnák i:;, c do lgoza ttal azonban csak arra kidntunk rá mutatni, mennyi eddig f;> l
nem dolgözott zsidó \'Onatkozás találha tó J ókai mun.ká ib a n és
adalékot akartunk szo1gáltatni a hhoz a mu nkához, a mely J ólGli
z::-idó \ Onatkoz;ísait majd rendszerose n és teljes rész l etességgel
fogja feltárni. Az illusztrálásra ,-á lasz tott Levent ében
mint
Lí tt uk - stilus és eseleb -ény egyaránt gazdag bibliai. ·esetleg
hagyom;Ínyos anyag.:>t tartalmaz, k öz,·etett módon a zsidó va lLbnak érdekes jellemzését 11y ujtja és Jahel a ss zony jell emr
ben és szerepében megmu tatja, mint tükröződn ek a zsidó Yoná ;;ok megpróbáltatások, egész ország ra szó.ló ese mény ek Yilágánál.

.
.

'

'

.l.

Budapes t.

V;dor P dl.

Jesája 44s.
A babilórti fogság névtelen prófétájának 441 _ 5 szakaszát
némileg homályossá teszi az utolsó mondat. Folytatva a 43u-28
szakaszt, ahol Izrael régi bűneit írta Ie, a szebb jövőről szóló
dalt így fejezi be :

Ez azt mondja majd: Istené vagyok
Amaz Istennek írja kezét
Az Jákob nevén nevezi magát
És Izrael nevével díszeleg.
A mondat vagy a megtérő Izraeira vonatkozik (igy a régi
zsidó magyarázók és ujabban Krausz) vagy amint ma általában
felfogják, az igaz Istent megtaláló pogányokra. Mindenképen
homályos a ',,~ ,,, :ln::l' :-n kifejezés. Fen t szószerint forditottuk i
akik bizonyos erőltettséget feltételeznek a mondat szerkezetében, ugy forditják : Amannak keze azt írja : Istennek!
(Haller). A szokásos magyarázat az, hogy a megtérő zsidó vagy
púgány kezére tetoválja Isten nevét, igy juttatva kifejezésre
szolgai hűségét, utalnak a főpapi homlokdisz hasonló feliratára
is. (Duhm, F eldmann, Krausz.) A ragaszkodásnak ilyen módon
való kifejezése persze nem épen prófétai és a mondat többi ki-

l

.

:

44,
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fejezé séhez mérten nagyon is erős. Mások (Kimchi nyomán)
n'.:l-ra egészítik ki: amaz kezével írja stb. {IMIT Szentirás).
Az uj babilóni okiratban ennek a felötlő konstrukcióju kife jezé·s nek szóról-szóra megfelelő jogi formulát találunk. Ott
ugyanis a rabszolgákat legtöbbnyire a kezükkel irt jeggye!
jelölték megt i ez a szokás kimutatható az egyiptomi L.sidókróP,
sőt a talmudi korban is 3• Ezért jogi szövegekben a rabszolga
gazdájának megjeiölése : N. N. sa rittum su ana (sum i) N.. N.
satratu =· N. N. rabszolga, akinek keze N. N.-nek {vagy: nevere)
van irva. Ez állandó formula pL a rabszolgák eladásáról szóló
okiratokban 4 és megjegyzendő, hogy épen az utolsó babilóni
uralkodók és a perzsa uralom idejében volt használatban. azaz
Deuterojesája idejében {Asszir és óbabilóni szövegekben nem
fordul elő i ugy látszik, az óbabilóni rabszolga-jel a testhez volt
erősítve, de nem rátetoválva.) A jogi nyelvben mindennapos
kifejezés lévén, jelentése lekopott i használhatták akkor is, ha
nem a kézen volt 5 , vagy egyáltalában nem is volt a rabszolgán
gazdájának jegye. Mint a mondatban levő 'WN', N,i',, :"lJ:I' bizonyitják, a próféta sem gondolt okvetlenül a tetaválásra i a
mondás értelme egyszerűen az, hogy a megtérő lsten szalgájának
nyilvánítja magát. Isten szolgája pedig {e szakaszban is, 44 1 -~)
Izrael i a mondat többi részében való párhuzam tehát tökéletes.
Nem lehetetlen, hogy ez az értelme D Jesája egy másik
6
helyének is. 4916 1'1'11'1'1 C'l:i:l ~ll j:"l küljPös~n ~at a .~r~~ét~ magas
Isten-fogalmához mérve, bár antropomorftszhkus koltOt kepekben
nála nincs hiány.' Általában igy fogják fel: Tenyeremre véstelek,
' Meiszner : Babylonien und Assyrien L 382 ; Koschaker : Bab.-ass.
iBürgschaftsrecht 173 kk.
2
Cowley: Aramaic Papyri 28.. , l. hozzá a jegyzetet u. o. 104. 1. és
különösen Blau: · Az assuani és Piephantirei aram papyrusok 39. és köv. L;
Ungnad: Ar. Pap., Ostrakon M. B5.
' Krausz: Talm. Arch, ll. 89. és ZDMG 1926, 16. köv. l.
• Pl. Vorderas. Schriftdenkm. Berlin V. 90, 95, 93, 130 etc.; Strassmaier:
Keilschrifttexte Darius 492n ; San Nicoló. - Ungnad: Neubabyl. Rechts- u.
Verwaltungsurkunden l. 119- 128, stb. stb.; kimeritö összeállításra nem
wállalkozhatom.
' L. Meiszner i. h.
' V. ö. Blau i. h.
' 40.o 42· ~ 48t3 49,...:,, 5(), etc.
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falaid mindig előttem vannak. A mondat értelme világos de
sze~kezete nem tökéletesen egyértelmű . Hogy ezt az érteimet
~-apJuk, ·~:-ra kell~ne .a ~zöveget javitanunk, amit a LXX. alapJan sok magyarázo meg IS tesz. A maszórétikus szöveget azonban igy is fordithatíuk : megjelöltelek kezeden, v. jegyet irtam
kezedre 8 vagyis szolgámmá tettelek, nnN ,,~l/, Deuterojesája kedvelt gondolata. Hogy a próféta egyes fordulatait a babilőni kulturából meritette, nem lephet meg bennünket; !nkább azon
kellene csodálkoznunk, ha ezt nem tette volna. Különösen áll
ez a jogi életre, amelyben a száműzöttek, mint pl. a Murasuház okiratai bizonyítják, élénk részt vettek n
Budapest.
Hirsch/er Pál.

A könyv történetéhez.
I. Ókor.

S vend Dahi dán könytudós megit·ta a müveit közönség számára a

könyv . történetét, amely némi módositással némettil is

me~je_len t e eimmel : Geschichte des Buches. Mit 74 Abbildungen.
~eifJ.Zig, 1928. (2~6 lap). 6 sz~kaszba!l i.smertetve van a könyv

törten.ete a legreg1bb kortól a Jelenkong. A Jegrövidebb szakasz
az "Okor" (1-3C•), a legterjedelmesebb az ujkor (7~-224), amely
a következőkép tagolódik: l . A középkor vége. A 16. század.
2. A 17. század. 3. A l 8. század. 4. A 19. és 20. század .
A középkorra esik 44 oldal (31-74). Dahi könyvtörténetében
héber könyv nem szerepel, zsidó könyv sem, ellenben asszir-babilóniai és egiptomi igen, mlntha az európai könyvvilágra ezek
hatottak volna és nem a biblia. Bibliáról szó van ugyan, még
pedig kilencszer, a 36, a 42, a 48 soros bibliáról, mint a legrégibb nyomtatványokról, melyek 1450 körül nyomattak, s más
bibliákról, de a zsidó bibliáról sem az ókori, sem a középkori
könyv ismertetésében nincsen szó. Héber tipusokat is csupán egyszer emlit, hogy t. i. az ismert Stephanus francia tudós és nyomdász ily betüket is használt a 16. század első negyedében ( 126.
la.p), de hogy ~Idus már a 15. században is nyomott héber sza• A konstrukcióhoz v. ö. pl. l. Kir. 22,. stb. Ha mondatnak itt feltevésként közölt magyarázata helyes volna, a bibliai szöveggel egy asszirológiai
kérdésre felelhetnénk meg. Vitás ugyanis, hogy ·r illu a kéznek melyik részét
jelenti: a csuklót-e, vagy a tenyeret. A bibliai C,~~ megadná a feleletet.
• L. különösen Daiches : The jews in Babylonia és Ebeling :· Aus dem
Leben der jüd. Exulanten.

~akat,

.

l

.

Dahi ne~ je~yezte meg az Aldusnak szentelt lapokban.
Es e könyv mégts zs1d? szempontból is tanulságos. ÉszrevéteIeinket a könyv sorrendjében tesszük meg.
A papyrust, melynek jelentését nem ismerik, már az idöszámitásunk elötti harmadik évezredben gyártották Egiptomban~
honnan az egész vil á~?~ elterjedt. Héber neve "l ' l és Rasi megjegyzi valahol, hogy fuből (c'~'rt'V) készült. A talmud (egész hagyományos irodalom ) számtalanszor emliti, miböl látszik, hogy a.
sze nt iratokat kivéve ez volt a rendes iróanyag. "Rendesen 15-lT
cm : magas darabokat használtak, későbbi korszakokból azonban
háromszor magasabb' darabok is ismeretesek" (4...--t). E szerint az
egiptomi könyv rendesen kis formátummal birt, még inkább az
egyéb iratok, mint pl. adósságlevél, szerződés, ezt mutatják az
5. századból ante sz~rmazó aram papyrusok is. Az antik világ az
apró irást kedvelte (Ohéber könyv 73-4), a könyvek tehát szintén
kis formátummal bírtak. Feltehető, hogy a héber könyvekre is
haiással volt a külvilág könyvformátuma. Emlitett könyvemben
(64- 70) bebizonyítottam mind a bibliából, mind a talmudból.
hogy a li~ber könyvek aprók voltak és hogy a zsidóság hivatalos
tórapéldánya; melyet a jeruzsálemi szentélyben őriztek, sem érte
el az 50 cm. magasságot, tehát azt a magasságot, melyet később '
korszakokban nem ritkán használtak. - A 3. század ante óta
kezdték használni az iráshoz a meghegyezett nádszálat, a calamust
(5. 1.) Ugy a héber név mp mint a görög kalamds elég sürün
fordul elő a talmudban (i. m. 127, 152-3, 140, 154, 164, 167),
de a bibliában a nád (:up) irótoll jelentésben nem található, ami
azt mutatja, hogy a későbbi bibliai könyvek is a 3. sz. ante elötti
idöböl származnak. - Vörös tintát is használtak, kOlönösen könyvcimre és fejezetek jelölésére, honnan késöbb -a rabrica szó eredt.
A régi zsidók is ismerték a vörös tintát és annak használatát a szent
könyveknél megtiltották, csak fekete tintát engedve meg (i. m. 138).
A könyveket (és egyéb tekercseket) fa- vagy cserépedényben
őrizték az egiptomiak (6. 1.) és a görögök is (15. 1.). Az aram
papyrusok egy résiét, egy család okmányait, szintén cserépedényben találták meg Egiptomban. jeremiás is igy őrizte a vételokmányt (32, 14) és a talmud azt rendeli, hogy az elhasznált
tóratekercset cserépedényben ássák el tudós sirjában (1. m. lOt, 6 .
jegyzet). Ha ezt egy 4. századbeli babitóni arnóra által javasolt
rendelkezést megtartották, volna még remény, hogy ásatásoknál ily
bibliai részek, genizatöredékek, napfényre kerülnek. Az egiptomiak
a halott sirjába imákat, irásokat, leginkább a halotti könyvet vagy
részletét tettek (7. J.), melyek' a sirok kiásásánál -etö is kerültek.
Kétségtelenül amulettnek, apotropaus erejOnek vélték, amely a
halottat megóvja. Kérdés, nem játszott-e közre az emlitett zsido
rendelkezésnél is ily tudatos vagy öntudatlan képzet? Az elvet .,a
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,tóra megvédi Izráel.t" ily konkrét értele rnben .is használhatták A
papyrus nagyon draga :'~It (7. 1.). Pa lesztiná.b~n nagy tömegekben
v?lt, ez volt a ren~~s troanyag. Hogy drága volt e, nem tudju!<
btztosan, de az btztos, hogy olcsóbb volt, mint az íróbőr és
pergament,. rnert ki.il~~ben ne!ll történt volna meg, hogy tórát írtak
p~pyrusr~ es hogy ktjelentettek, hogy az ilyell példány nem haszn_alh~tó (t. yn. 17, l. j.,
~- j.). Hogy a papyrusnak becse volt,
lats.ztk. a~bol, hogy meghitottak a letörölt pap. használatát válól~~elnel (t. '!l· 17, 4). A pal. talmud K:idd. 58c 33-ból :a.zt lehetne
kovet~eztetn t, hogy egy_ d'~ra?. pap;. nem .ért egy fillért '( perútát)
sem (1. rn. 18, 6). A kma1 _konyvrol ezt moncjja: "Das Material
das damals (500 vo_r) für die. A_ufzeichnungen in Anwepdung karn:
be_sta~d zum allergrössten . Tell m -Holzplatten, auf welchen man
mlt emem Griffel ritzte und spater mit . Tintf;! mit e,in.em . dünnén
Bambusrohr schrieb" (8. 1.). Fatáblákra zsidók is . irtak (i. m.
8-9, l
43)_. H~zzátesz~m most m~g Ezekiel 37,. 16 : Végy · egy
?ara~ fat és Ird ra jehudanak stb. és yégy egy más darab fát és
Jrd ra Józsefnek stb.
.
, . .
·
.
Az ékiratokat egyes téglákra vésték be, az . utoisÓ . téglára fel•
Jegyezték, hogy a teljes· mü hány tégJából , (táblából) áll ily módon
öri.zté~ f!leg a. mü teljességél _(10. 1.). A zsidók - a .kÖnyvek betüit
szamlaltak (~Idd. 30a), ami még alaposabb . biztosíték volt az
integritásra. Erdekesebb analógia josephusé, aki a Régiségek végén
ezt mondja ~ "Ezzel befejezern Régiség~imet, amelyek 20 könyvböJ
-és 60,000 sorból állanak". A teljesség ily adattál megállapítható.
Görög vagy zsidó, vagy mindkét minta hathatott josephusra, de
nincs kizárva, hogy az ősi ékiratos példa valami m~r nem látható
uton -már a görögökre hatott és általuk josephusra.
·
A görögöknél a papyrus az 5. században isz. e. már el volt
terjedve, a legrégibb papyrusok, amelyek reánk maradtak, a 4.
száz. ante. származnak (12). Az elephantinei aram pap. 100 évvel
régibbek. A tekercs (rotulus) 6-7 méter hosszú, kivételesen 10
méter is, és 5- 6 cm. vastag volt. A magasság 20-30 vagy
12-15 cm; a beirt felület a rotulus ~/3 vagy .5/ 6 része (14). A
zsidó köny hasonló lehetett, de a sorok száma és az intercolumnium a héber könyvnél nem variált ugy, mint a görögnéL Minden
betü külön volt irva, nem voltak Jigaturák, amit a bibliai könyveknél
mai napig betartanak. Máskép állt a dolog a görög karziv irásnál,
ami a héber kurzivról is áll. Látjuk, hogy az anJik irásszokás sok
tekintetben közös volt. A szakaszt a görögök az utolsó sor alá
1ett vonással (paragraphos) jelezték ( 14), ami mai napig megmaradt. A zsidóknál azonban ez tilos volt, mivel a szent szöveghez
való "hozzátétel"-nek érezték.
A könyveimről a következőt olvassuk : .
.Der Titel der Buchrolle befand sich, wen.n ein soleher über-
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haupt vorhanden war, in der Regel am Ende des Textes wahrscheinlich weil er , so am besten beschützt war, inden{ er bei
zusammengefalteter Rolle den innersten Teil derseiben bildete · im
• übrigen ist jedoch der Gebrauch eines eígentlichen Titels si~her
verhaltnismassig spat entstanden; die griechischen Papyrusse aus
der altesten Zeit haben_ kaum einen Titel gehabt, sondern man hat
sie, wie Kallimachos m seinem Katalog, mit dem Namen des
Verfassers und d em Anfangswort des Werkes bezeichnet".
Hogy a eim a tekercs végén állt, nézetem szerint nem azért
volt, mert ott legjobban volt megőrizve, · hanem inkább azért, me rt
a tekercs, mikor készen lett, elejéről végére volt összehajtva. Ez a
szokás bizonyára meggyökeresedett, ugy hogy a könyv általában
igy ~ajtatott össz~ az eleJéről a végére. Ha tehát meg akarták
tudm, hogy melyik könyv van kézben, csak a végéről tudták meg.
A cím helye megmaradt a szokás hatalmánál foava akkor is, mikor
a tekercs a_z elejére hajtatott össze. Hogy régibb"' időben eim nem
volt, mutatJa _a Tór~, józsua, Birák, Sámuel és Királyok könyvei,
~elyek~ek mncs cim~k. Ellenben van címe Jesája és Jirmeja
könyvetnek l:"I'J;lt" pm tlletve W~i' 'i:l,, melyekben a szerző van.
megnevezve, de Ezekielnél nincsen eim. Az első 9 kis prófétánál:
hatszor van i:l,, kétszer Ntv~. egyszer jllh a próféta nevével · l 011-~en megelőz i a cimet a kelet, a 12-nél pedig i:l, Ntt'~ ~za vak
előzik meg a szerző, Maleachi próféta nevet. A Zsoltárkönyvnek
nincsen cime az elején, de a 72. zsoltár ezzel végződik: "Vége
Dávid ben jisaj imáinak". Ebből az látszik, hogy a eim
'IV' j:l ", .n.,;~n volt és ll könyv végére tétetett: A hagyomány e
hely~n . I~!Ja a~ ötre osztott Zsoltárkönyv második könyvének

:t.

befeJ~zes~~ctmre yonatkozó megállapitás teljesen független a
z~oltarknftkatol. A Peldabeszédek könyve "Salamon Példabeszédei"

Cimmel kezdődik, a W. fej. ezt a cimet ismétli, amiből az látszik,
hogy ez .a rész eredetileg külön könyv volt. A 25. fej. megtoldva
~ Cim~t. Igy kezdődik: "Ezek is Salamon Példabeszédei, melyeket
összealhtottak Chizkija, Júda királyának emberei" A szerző mellett
a gyüjtők is meg vannak nevezve. A 30. és 31. fej. 'i:l, után megnevezik a sz~rz~t. Hogy Jób könyvét ne'tn Jób irta, világos a
bevezet_ö törteneh részböl, hol jóbról harmadik személyben van
szó. Mmthogy_ szerzö nincs nevezve, a könyvnek nincs címe. Címe
van még ~z. Enekek Énekének és Koheletnek, mivel szerzönek, t. i.
S~lamon kiratynak vannak tulajdonítva, ellenben nincs cime Ruth
Siral!llak. é~ Eszter könyvein ek, amiből következik, hogy a Káno~
f!legallapitói ezeknek a könyveknek szerzöit nem ismerték. Tannaihkus korban azu_tán megállapitották mii~den könyvnek a szerzöjét,
pl. ho~y. ~~zes Irta Jób k?.nyvét stb. Összefoglalóan mondhatjuk,

hogy ost idoben a .heber konyvben nem volt sem eim, sem szerzó·
megnevezve. Volt cim, de nem volt a könyvbe beírva. A Tórában,.
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ill. ~ózsuában idézett Széfer Hajásart, Széfer Milchamót IHWH t
s
a Királyok és Krónika által emlitett több történeti könyvet
talmu~, szer:int megnevezhették, de nem volt a tekeresre ráir remmijele emz.
va
A kezdő szóval való megnevezés mai napig járja. Beresith
stb. A tóra k?nyvein kivül. a kezd~. szóról való el nevezés nincsen.
De ez ~sak latszólagos, m1vel valójaban józsua és Birák eimnevek
az elso mondat jellemző szavából vétettek. Sámuel és Királyok
eredetile.g ? héber . kánonb~n is egy könyvet alkothattak, mint a
S7ptuagmtab~~· ,m1vel eg~u~é ta!toznak tartalmilag. Hisz a királysag megalap1tasayal kezdodik Samuel könyve. A két könyv egys~g~ mellett ~zólo o~ok kö~_ül csak ~gyet emfitek itt, amely a sok
b1bhak~tató hgyeimet ~lk;rulte. A B1rak. könyve ezzel a mondattal
végződik: "A_bban ~z 1dobe~ nem volt király Izráelben, mindenki
azt tette, am1 nek1 tetszett. Ez az előbbi elbeszéléssel semmi
ö~_szefügg~sben . ~incsen ... Ezzel esa_k jelezve van, hogy most jog
k~vetkezm a Ktralyok konyve. Ebbol következik, hogy Sámuel és
Klfályo_k egy könyv volt és hogy tartalmáról "Királyok könyvé""-nek
neveztek, de nem az, hagy ez a eim rajta volt a könyv elején
vagy végén. Hiszen most sincs ott.
A eim kérdését még monografice fogom tárgyalni, most még
azt jegyzem meg, hogy a hagyomány müveinél is kétféle megnevezést találunk, mint pl. Halákót, Misnájót stb. egyfelől, másfelől medig Berákót, Béca stb. Látszólag a tartalmi megnevezés
dominál, pontosabb megfigyelésnél több névnél kitünik, hogy valójában kezdő szóból keletkezett. Csak néhány példa. Sabbat, a
traktátus kezdődik M~!:':"' MlN'X'. Béca neveztetik Jóm Tóbnak is,
csak látszólag a tartalomról, valóban pedig az első mondat jellemző
szavából ~no Cl'~ 'fl' ·~. Hasonló a Rós-Hasána név, amely az első
mondatból vétetett : Négy Rós Hasána van. Még csak eg~ szó
Peszáchiru névről. Most kezdődik a traktatus az Ereb előestéjével,
mikor kikutatják a chámect. E szerint a Peszáchiru név csak a
tartalomból volt vehető. Minthogy a Korban Peszach az ünnep
jellemzője, a !>zentély fennállása idején bizonyára ezzel a törvénynyel kezdődik a traktátus. Talán éppen az ut9lsó perekk~l [·]~,v.
mivel a misna rendesen időrendben halad. Ep ez oknal fogva
tették valamely későbbi időpontban a traktátus elejére az :"'V~,N~
.,te';v-t. lneidentaliter nem tárgyaihatom a szóban ~orgó traktátus
kompozicióját, de azt biztosnak tartom, hogy kezdeteiben a peszach
áldozattal kezdődik és az e kezdettől vett név maradt meg, annál
inkább, mivel tartalmi megnevezésnek is jó.
Annak bizonyságára, hogy a eimnek a könyv végére va!ó
()dajegyzése a szokás hatalmánál fogva maradt meg, nem pedig
a Dahi által feltételezett hasznosság okából, hivatkozom arra a
:tényrt:, hogy a kódexkönyvnél, azaz a nálunk szokásos formátum-
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·nál, melyben a eim ~ végén nincs beljebb, mint az elején, az
-ókorban a könyveim s~mtén a végén volt. D. 22. fapon a következőt mondja: "ln semer Ausstaltung gfeicht das Kodexbuc}l in
.allem wesentlichen ~er Buchrolle, selbst eine solche Eigentümlichkeit wie die Anbnngung des Titels am Ende des Textes wird
-anfangs von der Rolle auf den Kodex übertragen, trotzdem keine
praktische Begründu_ng dafür vorfiegt. Erst vom Beginn des 5.
jahrhunderts an w1rd es aligemein gebrauchfich, den Titel am
Anfang des Werkes anzuführen".
A bőr iráanyagnál emfiti D. a zsidókat is. A görögök is
ismerték, de csak a 3. sz. ante óta terjedt el, midőn a pergamentet feltalálták. Rendesen juh-, borju- és kecskebőrt használtak
(22). A zsidóknál is igy volt, de mig a görögök a pergamentnél
tetszés szerint mindkét felületre irtak, a zsidók csak a husos oldalt
használták, a bőrnél pedig a szőrös oldalt. A görög-római világban a pergament csak a 4. században post győzedelmeskedett a
papyrus felett, ha nem is szoritotta ki már akkor teljesen. A pergamentkönyvek i? tekercsek voltak eleinte, mint a papyruskönyvek ( 19). Konstatalom, hogy azt a tényt, hogy a kóctexformára
való áttérés nem volt összefüggésben a bőr ilf. pergamenttel én
állapitottam meg először (Aithebr. Buchwesen 38 és 43. óhéber
.k?nyv 34 · 5, ~9), ~e azt tudtommal hallgatólag vették át. Birt,
k1 ellen ezt b1zonyttottam, a könyvre vonatkozó dolgozataimat
sürün idézgette, de ennél a ténynél ö sem hivatkozott rám. Dahle
a~t IJ?Ondja: "Bár nincs birtokunkban egyetlenegy görög vagy
·roma1 pergamenttekercs sem, van elég bizonyiték arra hogy valaha
léteztek, - a zsidók is használtak pergamenttekercs~ket és még
ma is használják szent könyvüknél, a Tóránál" (19). Emlitett
könyvemben valószinüvé tettem, hogy a héber könyv alakja hatá·s sal volt a keresztény bibliákra és ennek révén a keresztény népek
~ilági könyveire is.
Az l. század végéről és a 2. sz. elejéről megmaradtak egyes
kóctexlapok; Egiptomoan találtak kódexeket a 2-4. századból
(20-21). A ~si~óknál azonban a 8-ik század előtt aligha létezett
Ilyen alaku b1bha, szentségénél fogva a régi alakot tartotta. Talán
nem t~ve~ek, ha feltételezem, hogy az elsö kóctexalaku zsidó könyv
_nem btbl~a volt, hanem inkább valamely agádikus vagy halákikus
tartalmu Irat .
"A kere~ztény egyház legrégibb iratai majdnem kizárólag
kódexalakuak es csak kevés tekercsalaku. Ezt azzal magyarázták,
~ogy az első keresztények nem voltak elég jómóduak, hogy a
fmomabb papyrust megszerezzék és ezért megelégedtek az olcsóbb
pergamenttel" (21). Ha igaz, hogy a pergament olcsóbb volt mint
a papy_rus! ami még kétes, akkor sem lehet a szegény~éggel
1111agyarazm a pergament használatát Tekintetbe kell venni, hogy
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a másolás egy pénzbe került mindlcét anyagnál , továbbá azt, hogy
szegény emberek nem irattak kódexeket. Valószinübb, hogy a zsidó·
kánpn, hog y biblia csak bőrre vagy pergamen fre irlzató, befolyásolta az öskeresztényeket. A te kercsformától eltekinthettek, mivel ez
nem anyag. - "Die Formate sind in den ersten vier jahrhunderten recht klein, in der Regel verhalt sich die Breite zur Höhe·
wie 2 zu 3 .. . Vom 5. jahrbundert an werden grössere Formate
aligemein er" (21-2?). Ez mondható a héber könyvről is az utolsó
mondat kivételével (O héber könyv 64 - 75).
A lapszámozás a kóctexszel függ össze - a tekercsnél a
kolurunák nem kavarodhatnak össze - és az 5. században kezdő dik. Eleinte csak egyes lapokat számoztak, legfeljebb minden
tapnak az első oldalát, tehát joliafia volt, nem paginalio (22). Ezt
az eljárást ma már nem követik, csak a talmud tartja az ösí
szokást, még ma is csak a folióit számozzák.
Schon aus dem 4. jahrhunctert findet man in griechischen
und k~ptischen Handschrifte_n den Anfangsbu~_hstaben_ de~ einzelnen
Abschnitte verarössert und m Farben ausgefuhrt, me1st m rot und
mit verschiede~en S::hnörkeln verseben und damit ist die Init!ale
eingeführt" (23). A bibliában előforduló "nagy bet~k" egy_ re~~e
bizonvára a kezdet jelzésének köszöni keletkezését, mmt pl. ~~~dJa:t
az első betü a ~ beresit szóban, de következetes ke~eszttilvlte!r?l
szó sincs. H~gy a tóra többi .könyveinek első betüje mncs nagyltas
által kiemelve, az már azért sem történhetett, mert a t~ra egy
könyve csak késöbb .tett öt könyvre felosztva. A. "chuml_llas va~
chómes" (ez az eredeti) nem is bir oly szentseggel, m1_nt a teljes
tórapéldány. Más nagy betünél más okot ke~! felvenm. Hogy a
nagy és kis betük mely korból valók, nincs k1kutatva..
...
A lúdtollat már az ókorban használták (2~) •.. mnen ]Ott a
'dókhoz kik a Széfer Tórát mai napig Judtollal !rJak. A talmud
~~g nem' ismerte, nádtollról beszél, mi!lt fent ~ár emli_tettem. Az
irás a régieknél szép volt. A jelenleg IS hasznalato~ t!nta a 12.
századból származik (u. o.) - A könyv~rakr.ól se~m1 b1zt?sat nem
tudni (25). Az óhéber Könyv egyik feje~eteben osszeálhtottam a
talmudi adatokat, melyek a görög-rómal adatokhoz képest elég
tekintélyesek.
. .
·
t 1 ud
Mint tudva van, az egyetlen görö.&. ftlozofus,. ak!t a a ~
ismer és aki mai napig él a zsidók szaJan, az Eptkuros. ~a 1ge~
lcsón ·utni a eimhez de már a talmud sem ism~rte ~z ep! ureu~l·
~ölcsel~tet ami következik abból a kér~ésb.ö~ : Kl epl_kureus ?epeels
'
kb'"!
1 kben ftlozofta nem IS szer
·
az erre adott fele 1ete 0 ' m~ ye . ó
It k' k kulturközösségei
Epikureus tulajdonképen vallasalapit vo , me
talmud
voltak Minthogy .hivei bizonyos életmódot folytatt~k, a
It . k
bölcse.inek felötlöttek az Epikur hivei. Hogy mily elterJedtek vo a
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Epikur iratai, látszik _abból, .hogy _H~rculan~mba!l a _Piso ~ o ~ Viilájában kiásott könyvtarban tulyomoreszt Ep1kur Iratait talattak (25).
Rómában már voltak nyilvános könyvtárak. julius Caesú
eszméje volt, de csak halála után Asinius Pollio 39-ben isz. el ő tt
valósitotta meg és a Libe1tas templomban állitotta fel (25). Keleti
hatás lehet, hol a templomokban őrizték a szent könyveket. Nem
kétséges. hogy a zsinagógákban már régebben volt könyvtár, a
szentélyről nem is szólva, hol a mintakódexet (talán többet is)
őrizték. A keresztény templomi könyvtárak, melyekröl Dahi a
középkorról szóló fejezetben beszél, minden kétséget kizáróan a
zsinagóga hatása alatt keletkeztek. Ott is csak szent könyveket
öriztek. A nevük bibliatheeae sacrae vagy christianae vÓlt. Későbo
a bibliai könyvek mellé az egyházatyák és a liturgia müveit is
gyüjtötték (31).
Egy római könyvtár reliefjének egy részlete közölve van a
27. lapon (5. kép). A fiókokban fekszenek a könyvtekercsek hatos
sorban összesen három sor látható. A zsinagóga könyvtartója Je
van fe~tve római aranyüvegeken (Goldglaser), melyeken szintén
három fiók van és minden fiókban három tekercs. (Némelyiken
csak két sor látható). Összefügghet a római könyvtartóvaL Egyébiránt a zsinagógában a három tekercs az egész biblia három részét,
ugymint Tóra, Próféták, Hagiografákat ábrázolhatja, melyek két
illetve három-három példányban voltak meg.
II. Középkor.

A középkor a zsidókat egyre jobban izolálta, mi a könyv
alakjának az általánostól való eltávolodására is kihathatott
Másrészt a korai középkornak csekély volt a könyvkulturája.
Mindamellett ebből a korból is találunk analógiákat, söt hatásokat
is a zsidó könyv belsö-külsö előállitására. Itt-ott talán a zsidó
könyv hatott a keresztény könyvre. A középkori héber könyv története nincs ugy feldolgozva, mint az ókori, ennek folytán az
összehasonlítás, a kölcsönös hatás nehezebben ismerhető fel. Egyetmást azonban megjegyezhetünk.
A rongyból és egyéb anyagból készülö papiros előállitását a
kínaiak találták fel, kiktől az arabok a 8. században elhozták
Egiptomba, talán más országukba is, de Európába csak a 12.
századba került, az akkor arab Toledoba (34). Ebből következik,
hogy európai héber papírkézirat semmikép sem lehet régibb, mint
a 13. század. Ilyen is nagyon kevés maradhatott ránk.
Rövidítések már az aram papyrusokban vannak, pl. ttt = ~i't:'.
Feltevés szerint ilyenek a. bibliai kéziratokban is lettek volna, amire
azonban eddig meggyőzö bizonyítékokat nem hoztak. A talmud
szintén ernlit röviditéseket, pl. jehosuu nevét ~ betüvel irta alá.
külső
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lsm~retes a lKNHZ, ~ BSzGR. ~ több más. Sürtibben azonban csak
a k?zépkorban .~asznaltak rövtdJtéseket, oly mértékben, hogy nem

-margóra jegyezték. f~l. már. magában sem lehetett ősi zsidó szokás.
Ezt azonban nem alllt]uk b1ztosan, de az, hogy ezeket a maszoretikus
<észrevételeket sárkányokká és más mesebeli állatokká formálták,
.csak idegen hatás alatt tehették, teljesen bizonyos előttünk. Illuminálás és illusztrálás a görögöknél már az ókorban járta, a zsidó
hagyomány azonban ilyenről még tilalomban sem emlékezik meg,
tehát egyáltalában nem fordult elö. Tisztára középkori szokás a
zsidóknál. Ginzburg és Stassov közzélettek illuminációkat péter·vári héber kéziratokból, mely gyönyörü müről, sajnos, egyáltalában
nem vettek tudomást. A groteszk állatalakokat dekorációképen a
könyvek bekötésein is használták (53).
A könyvek hátáról D. a következőt mondja: "Auf die Aus·schmückung des Rückens legte man keinen W ert; die Bücher
!agen meist auf einern Pult, leetrina oder pulpita, und standen sie
in einern Regal, so war es mit dem Rücken gegen die W and;
·der Brauch unserer Zeit, die Bucher mit dem Rücken nach aussen
zu stellen, stammt erst aus dem 17. jahrhunctert Der Titel des
'Buches wurde deshalb oft mit Tinte entweder auf den Unterschnitt geschrieben, so dass er gesehen wurde, wenn das Buch
lag, oder auf den Vorderschnitt, so dass er siehtbar war, wenn
das Buch im Fach stand" (54). Vannak héber könyvek is, melyeken a eim a leirt módon van felirva. A zsidó könyvkötés minden

rJtkan csak az osszefüggésből lehet a fe loldást megtalálni ami a
másolókn~k. nem. mi~dig sikerül vén, a szöveget eltorzitották. Ez
sem spectáhs zs1dó Jelenség. A görög-római világban a rövidítések
k~lönf~le fajai voltak ~!terjedve, melyekre a középkor egyházi írói
raduplazt.ak, az ~bbrev1aturát egész rendszerré építve ki. A kiinduló
pont az 1sten szo volt, melyet görögül ThSz (= theos) és latinul
DS (= deus) azaz a szó elsö és utolsó bettijével reprodukáltak.
A zs1dók ,,,-vel vagy három joddal helyettesitették az istennevet
mert épugy nem akarták kiírni, amint nem akarták kimondani ~
kere~ztény ~rók pedig azért, . hogy a szent nevet kiemeljék. ' A
dommus szot. DNS-al ad~á~ v1ssza, ~agyis kihagyták a magánhangzókat, mmt a héber 1rasban szokas. De voltak irásjegyek is
~yakran előforduló szavakra, mint pl. et-re, amilyenek a gyorsIrásban használatosak (39. lap). A héberirás ilyeneket sohasem
alkalmazott.
A másoló. rendszerint szerzetes volt, aki az írólapot először
yonalozta, azutan a ludtollat kezébe vette és irt. Mikor a kézirattdl
kész volt, a végére odaírta : explicit és azután következett a könyv
címe. Ez a subscriptio vagy akolophon (39). Ugyanezt tette a héber
könyv másolója is. Valőszintinek látszik, hogy a prioritás a nemz~idóké, mert bibliai könyveknél az ókorban ez nem volt szokásos.
Erdekes, hogy a szerzetes a könyvcimet a könyv elejére is felírta,
de azért ez ujitás mellett is megtartotta a régi gyakorlatot, amely
szerint a eim a végén iratott le. A szerzetes az elejére azt is írta :
hic inclpit (itt kezdődik). Héber kéziratokban is található: "Kezdeni
fogok", nem ritkán kis vers lesz belőle.
Az írországi szerzeteseknek a térítés és kolostoralapitás mellett
nagy érdemeik vannak az európái könyvirás és könyvtáralapitás
körül (36 kk). Kézirataikba egyéb diszitések mellett sárkányfejeket
és más mesebeli állatokat rajzoltak (42). A magyar Tudományos
Akadémia birtokában vannak Kaufmann Dávid hagyatékából Olaszországból eredő gyönyörü héber illusztrált kéziratok, melyekröl K.
"Zur Illustration hebraischer Handschriften" cimü dolgozatában
értekezett. Ebben Maimonides kodexéröl és más héber mfivekről
van szó. Itt ezekről nem szólunk, hanem azokról a bibliakódexekröl,
melyekben a maszóra a lapszélek~n mindenféle ágakban terjeszkedik és betükből vannak összeállítva. Ezekben nem ritkán találhatók sárkányfejek és mesebeli állatok. A kérdést .még nem
tárgyalták, de biztosnak tartom, hogy az emlitett szerzetesi könyv-

illumindciók és illusztrációk hatása alatt állanak, sőt azoknak utánzatai. A zsidó irásszokásból ezekhez a másolők inspirációt nem
merithettek. A Iapszélnek írásra való felhasználása már magában
véve idegen minta után jöhetett létre, tehát az, hógy a maszórát a

.tekintetben tisztára idegen
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eredetű.

A szerzetes könyvtárak mellé az idök folyamán az egyetemek
könyvtáraj járultak. Eredetileg csak tankönyvekről van szó, de
mégis lehetövé vált a könyvkereskedés, amely a középkorban nem
létezett. A könyvkereskedöket kötelezték, hogy tankönyveket raktáron tartsanak és a deákoknak díj mellett másolás végett kölcsön
adják. 1259-ben Bolognában és 1275-ben Párisban adtak ki szabályzato! a stationarii (könyvkereskedök) számára, e szerint a 13.
·század előtt könyvkereskedelem nem volt (56). A Genizából elő
került töredékekből azonban megállapítható, hogy az egiptomi
zsidóknál már előbb voltak könyvkereskedök. Ezekben a töredékekben, melyek a jewish Quarterly Rewiew és a Revue des Études
Juives több évfolyamában közzé tétettek, fel vannak sorolva a

könyvek áraik megjelölésével, amelyek a

könyvkereskedőnél

kapha-

~ók. ~. kat~lógustöredékek kiadói iparkodtak a felsorolt könyveket

tdenhflkálm, de nem vetettek ügyet arra, hogy e katalógusoknak
jelentőségük van. Az árak is felette érdekes
adatok, ha arra gondolunk, hogy az európai könyvárakról majdnem semmit sem tudunk. (Ez utóbbiakról D. a 96. tapon szól).
De azt tudjuk, hogy a könyv drága volt, minek következtében polgárember könyvet nem szerezhetett a 14. század elOtt
.amely idöben a városi polgárság gazdaságilag emelkedett és ~
papiros elterjedése folytán a könyv lényegesen olcsóbbodott.

.mily könyvtörténeti
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"Ausserhalb des Kreises der Fürsten und Acteligen und ausserhalt der Kirchen, Klöster und Universitaten waren Bücher im
Mittelalter nicht sehr verbreitet. In noch höllerem Grade wie im
alten. Rom war die Buchkultur. eine Oberklassenkultur" (57).
A zs1dók közt nem voltak sem feJedelmek, sem nemesek, aazdaa
egyházak és szerzetek sem léteztek, és mégis jelentékeny t:>meny~
nyiségü könyv létezett. Párisban 1244-ben több kocsi rakomány
talmudot égettek el, mint eretnek müveket. A zsidó nép mostoha
sorsa mellett az örökös kiűzés dacára tekintélyes számu héber
kézirat van, nem zsidók kezeiben ugyan, hanem a British Muzeumban, az oxfordi Bodleyanában, a pétervári volt császári, a müncheni
volt kir. könyvtárban, Párisban, a Vatikánban, Parmában, Berlinben, szóval minden nagy közkönyvtárban. Zsidó könyvtárak közül
kiválnak a newyorki és a cincinnatii szemináriumé, a bécsi hitközségé. A magyar Rabbiképzőnek is van 300-nál több kézirata ,
melyeknek jórészét magam szereztem szerény könyvtári dotációból'
és adományokbóL Ha létezne a héber kéziratokról egyetemes katalógus, melyet Dr. A. Z. Schwarz bécsi tudós rabbi tervezett, kitünne
belőle a maroknyi elnyomott zsidóság csodálatos könyvszeretete.
"Oberklassenkultur", lelkileg, nem vagyonilag, vagy hatalmilag.
Az első papírmalmot 1276-ban állitották fel Olaszországban.
és itt volt a 14. és 15. században a papírgyártás főszékhelye. "Im
Laufe des 14. Jahrhunderts beginnen sich die Papierhandschrijten·
geltend zu macben und im 15. Jahrbundert werden sie mehr und.
me hr aligemein gebrauchlich" (59). Tudva van, hogy a legtöbb
héber kézirat Itáliából származik, ami részben a papírgyártással
ill. az olcsó íróanyaggal függ össze. Főkép persze azzal, hogy
Itáliában volt a legnagyobb kultura.
A könyvgyUjtök között kiváló hely illeti meg Mátyás királyt,
kiről D. csodálattal beszél. A Corvinák közül még 125 ismeretes,
melyek különböző könyvtárakba vannak szétszórva. A könyvtár
állitólag 50.000 kötetet ölelt fel. "Merkwürdig, gerade in diesem
Land einen so nahen geistigen Verwandten der gleichzeitigen.
italieniseben Bücherfürsten zu finden" (71). D. nem tudja, hogy
Mátyás korában Magyarországnak majdnem annyi lakosa volt, mint
Németországnak és hogy a magyar kultura csak a törökök uralma
alatt ment tönkre. Mátyás héber kéziratokat is gyüjtött. "Meghalt
Mátyás király." A könyvkötés müvészete tekintetében a Corvinák
a renaissance kötéseinek az előfutárjai ( 102).
Ill. A könyvnyomás.

A könyvnyomás feltalálásának és a legrégibb nyomtatványoknak általános leírása után következik a legrégibb nyomtatott.
könyv (előbb egyebek voltak) pontos ismertetése egy külön feje-
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zetben, melyet a következő
.
Drucker nahmen aanz
m?n~atok v~zetn~k be: "Die altesten
Vorbildern; die Lettern n~tu_rhcher~eJse d1e Handschriften zu
Handschriften, die ganze
OJtten Sle nac~ den Buchstaben der
aeahmt
S0
l
n~rdnung der SeJte wurde genau nach"'),
· • ·
_ge ang es 111 verblüffender Weise das aanze
Bu~f se;~ ?.~s tlttelalterlic hen Pergamentkodex auf das ged~uckte
.
. . u erragen und Werke zu schaffen die nicht hinter den
lllummlerten Han?schriften an Schönheit zu;ückstehen" (82) o·
~hn~~:~~~i~tis~~ dle dH~~dschrA·iften ist also für die ersten Dr~c~:
E.
.
' un
lese nlehnung erstreckt sich auch auf
mz~lhelten, wie auf die von den Handschriften wohlbekannten
~~b~u;zun~en und das Fehl~n eines eigentlichen Titels; man begann
.o_e1c. . ~u der ~rsten. ~e1te den Text mit dem EinJeituo swort
"111Clf>lt oder "h1c mc1p1t" (84). Az első könyv, melynekg kolop~onJa van, az !457-ben n~omott Psalterium, melyben fel van
Je~yezve, a kelet_ ~s a, nyomdasz neve és az is, hegy írótoll nélkül
-a. ny,om~s. fel,talalasa alta! készült (83). Az "incipit" és az illuminacr? k1vet~le_vel mindez a h~ber nyomott könyvről is mondható.
E_~ .. 1s -~ .. k;z1.ratot reprodukalta, ami szembeötlik már a betük
k~l?,nbozose~en a spanyol és az olasz nyomott könyvben. A betű
ves?k nem 1s_ t~hettek, egyebet, his·z nem voltak zsidók, a héber
bet~ ket _nem 1s. 1smerte.k. A. kéthasábos nyomás a fo liánsoknál (pl.
M~rmon~des kodexe ~s . misnakommentárja) a kéziratos kóctexből
szarmaz1_k, .. va_gy pedig a nemzsidó nyomtatványokból, pL a 42
soros b1bhabol (Guttenberg biblia 1455-ből két foliokötetben)
Még_ az is előfordul egy héber kolop~onban, hoay a könyv ne~
.lett 1rva. A nyomás közössége kétségtelen.
"'
Az első nyomdászok vándoréletet éltek minek okai a 93-4
!ap~n olvashat~k. Eleinte a könyvnyomója egyuttal könyvkereskedŐ
1s! o m~ga a~Ja el a ~önyv~ket (95). Nem érdektelen, hogy a
h;ber konyv reszben ma1 nap1g majdnem ily módon kerül a közönse_g~ez ... Valamely _szegény em?er kiad egy könyvet és azzal házal.
Reg1 korökben a J~lenkorban IS mindennapi jelenség, amiért éles
gunnyal "Schnorrhteratur" névvel illették illetlenül a könyveket
magukat.
Mínt minden _ujitásnak a könyvnyomásnak is voltak ellenzői.
Voltak olyanok,_ ak1k csak ~é~irato_kat v~sárol_tak továbbra is (94).
Hog~ voltak-e 1lyenek a zsidok között 1s, a Jelen pillanatban nem
tudna~!~ .m~gmon_dani. Aggodalom nyilatkozott meg a bibliai könyvek
nyomasanal .az Istennév szedése miatt, már azért is, me rt a szed ö
nem v~_lt zsidó. A Zóhar kinyomását (1560) külön halakikus enge,dély elozte meg. A "német művészet" 1464 körül került Itáliába
hova ném~t ~Y,?~dás~ok vitték el (88). A hires héber könyvkiadók:
~ ~,Gersomda~ 1s nemetek voltak, ösük Soncino olasz városban
alhtott nyomdat. A könyvkereskedés ernpariurna Olaszország volt,
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főkép pedig Velence, azért itt alapitott nyomdát az antwerpeni!

nemes Bomberg Dániel a 16. század második évtizedében kit
héber Aldusnak ~eveznek. Neve könyvünkben nem fordul 'e/ö.
Antwer~en, hol mar 1480-ban nyomtak, a könyvnyomás egyik
gócpontJa volt. Bomberg azonban Velencében alapitott nyomdát
honnan a zsidó vevöközönséget elérhette. jelentékeny vagyonáÍ.
elvesztette. Szülöháza nevével van megjelölve, jámbor keleti zsidók
kik Antwerpenbe elvetödtek, zsidónak nézték. Valamelyik hébe;
könyvben láttam. hogy a szerzö a gáon eimmel emlékezik meg
Dániel Bombergröl.
Az 15~-ig nyomott könyveket ősnyomtatványoknak (incunabu/a) nevezik. Ezt a határt a héber könyvnél is elfogadták és az
ősnyomtatványok számát 100-ra teszik. Ujabb iciöben több ismeretlen ősnyomtatvány került napfényre, ma számuk állitólag 130
lenne. A zsidó könyvnyomás később kezdödött, továbbá 1500 a
zsidó aera szerint nem századvég, az elfogadott határ ezen okoknál
fogva nem indokolt. Legujabbkori példa az általános könyvészet
hatására a héber könyvre.
Ernlitettük m~r futólag Aldus Manutius nevét, aki Velencében
könyvnyomdát .álhtott azzal a céllal, hogy kritikai kiadásokat
bocsásson kö~re a görög és római klasszikusokbóL "Anfi:inglich
... ga? e~ semen ~üchern das landlaufige Folio- und Quartformat,.
aber m1t emer Vergilausgabe von l 501 brach er mit der Tradition
und begann damil, die Klassiker in einern kleinen Oktavformat man kann es fast Taschenformai nennen - zu drucken" (102).
Ez utóbbi formátum a héber könyveknél is járja most, de nevezetes, hogy a talmud - ujabb csekély kivétellel - mai napig megtartotta a folioformátumot. Bizonyára ennek hatása alatt a reá
vonatkozó rabbinikus könyvek is. A konzervativizmus kiterjed a
kOlalakra is. Az általános törvénykönyvek rég átmentek a kezelhetöbb negyed- és nyolcadrétre, a talmud azonban megmaradt
régi alakjában. A talmud a régi könyvnek egyetlen é/ö képvise/öjekü/a/ak tekirztetében.
A kolostorok könyvtárainak megsemmisitéséről szóló fejezetben
egyebek közt ezt olvassuk: "Die Buchhinder haben vielfach die
Mönchshandschriften als Material gebraucht ; in den heutigen
Bibliatheken stösst man immer wieder auf Bücher, welebe in entzweigeschnittene liturgisebe und andere Handschriften eingebunden
sind, oder als Verstarkung des Rückens, als Futter für den Einhanddeckel oder dergJeichen Verwendung fanden" (119). Mindez áll
héber kéziratokról és könyvekről is. Egy kötőtáblán felfedeztem
magam a RI Hazákén tószafótjának egy részletét, amely mai napig,
az ~gyetlen, amely ez első toszafőtból ismeretes (Harkavy-Festschnft, héber rész). jelenleg is birtokomban van egy teljes bekötés,
melynek bélése kézirat és régi nyomtatvány darabjai. Pergament.1

~~~~e~s t::t~Í am~l~ .:gy nemzsid~ kötőtábláról
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lett levágva és
a a. a,. de hogy k1 a szerzö, nem állapitható meg.
17. sz~zadbeh könyvnyomás ismertetésénél ezt olvassuk.
~~l gr;Jss~~ g~nzen war es Belgien (Antwerpen) und namenilich
B"' ~n 'ct· 1e.. lm 17. Jahrbundert auf den meisten Gebieten des
u.c es 1e fuhrenct: SteiJung in Europa hatten. Es hangt zum
~~!ld zusadmmen m1t .?er führenden Machtstellung, welebe die
. le er1an e damals uberhaupt einnahmen, zum Teil auch mit
1hrer he~vorragenden Stellung in der wissenschaftlichen Welt"
(~4~. V. ö. 145 ..1.). Innen érthető, hogy a héber könyvnyomás 1630
körul yelencébol, amely ugyanekkor a pestis által sokat szenved~t!, . atl!!ent .Amster?amba, hol ugyanabban az időben a nagy
v!lag1 l!luveltseggel b1ró Manasse ben Izráel rabbi először állitott
nyomdat ~ hébe~ könyvnyomást Amsterdam a 18. századig uralta,
melynek vege fele Bécs lépett helyére. Az ismert Anton Schmidt
vette meg a betüket, melyek Bomberg nyomdájából kerültek
Am~terd~mba . Meghaltak a nyomdák, de a belük tovább éltek.
~.z JS pelda .a ..héber könyvnek az általános könyvvel való összefuggésér~. M1don Hollandia volt a vezér a könyvnyomásban, a zsidó
ny?mda JS oda költözött, habár ·a zsidók zöme Lengyelországban és
mashol lako~!. AmsJerdamban pedig ·elenyésző csekély számban éltek.
. . . A 30 ev~s haboru a könyv történetében is jelentős szerepet
]ats~tk. A svedek a könyveket is elvitték és később is megtartottak.. Igy került az Ulfilas gót bibliája, a hires codex argenteus
Upsalaba. "Seit dem Altertum bis in die neuere Zeit hat es zu
den B~gleit_ersc~einungen eine~ jeden grösseren Krieges gehört,
dass dt~ sJegreJchen Heere BJbliotheken entführt haben" (155).
A rómaJak 7~-ben, midőn a jeruzsálemi templomot lerombolták,
m~gukkal VItték nemcsak az arany és ezüst szereket, hanem a
zs1dóság hivatalos tórapéldányát is és azt egy templomukban tartot~ák . (Josephus Vita 75, Ctementz forditása 72. Iap). Antiochus
Ep1phanes pribékjei is elvették a zsidóktól (167 isz. e.) a tórapéldanyokat, de ők nem tartották meg, ök csak konfiskálták a tulajd~nossal együtt, akit kivégeztek. Ha talán nem is az elsö, de
"?mdenesetre egyike az elsö könyveknek, melyeket konfiskáltak a
tora volt, amely késöbb a világot hóditatta meg.
'
A conjiscatio enyhe alakja a cenzura, amely velejében a
könyv egyes részeinek az elvétele. ,.Schon in der ersten Zeit der
Buchdruckerkunst hatte sich die Zensur geltend gernacht ; im jahre
1486 gab der Erzbischof von Mainz ein Edikt darüber aus und
spater wurde in verschiedenen papstlichen Bullen nachdrÓcklich
davon gesprochen, dass die Druckereien überwacht werden müssen
u~ die Ki_rche vor ketzerischen Schriften zu schützen ; 1563 began~
d1e kathohsche Kirche mit der Herausgabe ihres Index prohibiforum librorum (das Verzeichnis der verbotenen Bücher). Das 17.
A
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Jahrhunctert ist in besonderem Grad das Zeitalter der theologischen
Zensur stb." (159). Hogy a talmudot 1553-ban elégették és eaészen
betiltották, amely tilalom évtizedekig fe,nnállott, hogy Marco Marini
bizonyára zsidó származásu szerzetes, editio castigatát rendezett
be:őle Baselben , me lynek szövege ma i napig érvényesül a talmudkiadásokban, hogy létezett egy Index expurgatorius, melyböl
szerzetese k id ő rő l-idő re a hé ber könyveket cenzurázták, mit a
könyv végén al áirásukkal igazo ltak és megfizettettek, mindezekről
és más egy é brő l könyvünk nem szól egy szót sem. Pedia eléa
érdekes, mert a zsidók azért mégis az utókorra hozták irodalmu~
kat, habár mai napig cenzurált alakban.
Az cenzuránál is ártalmasabb volt a könyvnyomásra az utánnyomás. A könyvet ugy próbálták ellene megvédeni, hogy privilegiumot
áll ittattak ki számára, amelyben az utánnyomást megtiltották. A
privilegium egy vagy több évre szólt, szövegét gyakran a könyv
elején lenyomták. A büntetés kisebb-nagyobb pénzbirságból állt. A
legrégibb német privilegium a 16. század elejéről származik (159).
A héber könyvet hasonló módon védték az utánnyomástól, csakhogy nem császári vagy hatósági szabadalommal, hanem a rabbi
anathémájával a ,.határsértő" ellen. Leginkább az approbációba
vették fel, még pedig a pápa approbációjának mintájára, már a
16. században (cikkem j. Q. Review X., 1898. 7 J -2).
A 17. században a könyvárak még nem voltak szabottak
(fixek). (159). Ez a héber könyvről is mondható. Az bizonyos,
hogy drágák voltak, a nép nem szerezhette meg. A Riállitás Németországban alacsony szinvonalon állt, a 16. századdal szemben
visszaesés állt be ( 160). Bizonyára a 30 éves háboru által beállott
általános elszegényedés folytán. Ennek tulajdonitom a 17-19.
században nyomott német és főkép lengyel héber könyvek szegényes
külsejét. Itt is hatott a példa.
Madártávlatból vetettünk egy pillantást a héber kö,nyvre és
megállapithattuk összefüggését a nemzsidó könyvvel. Ali ez az
ókorról is, de akkor mégis nagyobb volt az önállósága. Mondható,
hogy a zsidó nép őshazájában, hol meg nem tört nemzeti életet
élt, könyvei külső kiállításában is több önállóságot tudott megtartam, mint a számüzöttségben, midőn a környezet kulturájának
hatása alá került. Mint egyéb vonatkozásban, if könyvkultura tekintetében is öntudatlanul hasonult a nagy többséghez, melynek kebelében élt. A külvilág ismerete nélkül a zsidó multat seholsem lehet
felismerni és megérteni az illető ország és nép ismerete nélkül. Ezt
a tételt, ugy gondolom, a könyv . történetéből is bebizonyitottam.
A bizonyitás annál jrappánsabb, mert szent könyvekről van szó,
melyeket a zsidók vallásos gonddal őrizlek, mint legsajátosabb
kincsüket.
Budapest.
Dr. Blau Lajos.
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A görög palaeographia a mult század második fele óta napfényre került egy~ton:i papy_rusokkal oly gazdag anyagot nyert,
hogy ezt a tudo~1anyagat egeszen uj alapokon épitheti fel. Több
munka fo.?lalko~Ik e~zel a problémával, melyek közt a legujabb a
Schubarte . Els~ tekmtetre semmi köze a zsidó tudományhoz, de
ha~ar ';leggy~ződünk, hogy ez téves feltevés. A mű sorrendjében
fogjuk enntem azokat a pontokat, melyek zsidó szempontból is
érdekesek.
Háromféle irás volt: az iskola, az ügylet és a könyv írása
(Schulschrift, Geschaftsschrift, Buchschrift), az utóbbit szépirásnak
is nevezik (13. lap). A zsidó eredetű aram papyrusok, melyek az
5-ik századból ante származnak, okmányok, levelek, számadások s
hasonlók, de nincs köztük egyetlenegy könyvrészlet sem 2. Nem lehet
tehát belőlük következés! vonni az é:!kkori bibliaírás alakjára. Lehetséges, hogy ez szebb betükkel iródott, vagyis már akkor közelebb
állott a négyzetes betüiráshoz, amely végül teljesen kifejlődött.
Iskolairás sincs az aram papyrusok közt, !lmi alatt azt értjük, hogy
az iskola mily alaku betüket tanított. Nincs kizárva, hogy nem
volt más, mint az okmányirás, más szóval az, hogy az okmányíró
(szófér) volt az iskolamester is, már amennyiben akkor ilyenről
szó lehet és a tanítványokat ugyanerre az írásra tanította, de ez
nem biztos. Ily szempontból az AP-ok eddigelé nem vizsgáltattak,
ez senkinek eszébe sem jutott.
A kővésők a 6-5. sz.-ból ante eredő görög feliratokat függőleges irással vésték, bizonyára nem azért, mert ettől nagyobb
hatást vártak, mint Sch. (15) feltételezi, hanem azért, mivel az
irás iránya még nem állapodott meg. Hiszen még ezer évvel
később is előfordult hasonló. Zsidó felirat csak a Siloahbeli, melyhez hozzá vehető még a moabita Mésakő. Ezeken az irás vízszintes, de ugy emlékszem, hogy van függőleges föníciai inscriptio.
Hogy más írásnál és anyagnál irtak-e zsidók függőlegesen, nem
tudható. A talmud ilyen tilalmat nem említ, miből az következik,
hogy az ő korában, tehát legalább az első század ante óta ily
irányu irás nem is tételeztetett fel.
Az irás változása első sorban abból állt, hogy az egyes
betüket összekapcsolták. "Das Streben der Geschaftsschrift, die
man früher aligemein und heute noch oft Kursive nennt, geht
darauf, die von Hause aus ohne Verbiodung nebeneinander ge' W. Schubart, Palaeographie. Erster Teil Griechische Palaeographie,
München 1925. (Handbuch der Altertumswissenschaft l, 4).
' Az Achikar, melyböl töredékek maradtak, nem bibliai könyv, ezért
nem bir teljes bizonyitó erővel.
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reihten Buchstaben so weit zu verbinden, als es die Formen
zulassen und die Gelaufigkeit fordert" stb. (18). "In der Hauptsache gilt jene Gliederung von der Geschaftsschrift, die sich am
schnellsten und siehtbarsten andert ; an ihr liest man die Merkmale der Zeit ab, wahrend sie ín der Schönschrift wie der Schulschrift viel langsarner und undeutlicher herauskommen" (22).
Mindez áll a héber irásról : a könyv (biblia) írása láthatóan nem
változik és még ma is minden betü külön áll, mig a többi irás
változott idö és ország szerint. A görög könyvpapyrusokban is
csekély kivétellel minden betu magában áll. A talmud elöirása
szerint (Menachot 30) minden betüt pergamentnek kell körülfogni,
más irás bibliánál tilos. Ebből következík, hogy már akkor létezett
más célokra a kurziv irás, mint a görög írásban.
A 29. lapon reprodukálva van egy levélrészlet a Zenon
papyrusokból (3. sz. ante), melyen kis hézagok a mondat tagjait
jelzik. Hasonló papyrus a 38., 56. oldalon s máshol. Egy falusi
jegyző szavakat és szócsoportokat elválaszt, söt mondatokat
számoz (62). Külön tilalom van a bibliai verseknek ily módon való·
jelölésére. A 1poow ,oo (Szóferim 3, 7) ezt jelenti, semmiesetre sem
a p1.:o ~'c-at, mint Müller ediciójához irt jegyzetében (48. l., 9. j.)
gondolja. Ugyanott M. idéz egy olvasatot: 'IVN, 1l.',PJW 1N 1i'I:IO!:' ,oc
o•p,oo,,, mely utóbbit "elszakittattak a vers elejei" M. is a hézagra
magyarázza. A görög papyrusból látjuk, hogy a tagolás e neme
már a 3. sz. ante járta.
A betük diszitéséről többször van szó, ilyen már Ptolomeuskorban található az üzleti irásokban és a könyvirásban is. "Es ist
ein Merkmal dieser Art, die Köpfe mancher Striche zu verdicken
oder kleine Zierstriche anzufügen" (33 Geschaftschrift). "Die Sitte,
den Fuss des Buchstabens, wo er es zulasst, mit einern Strich zu
zieren, ist uns aus einer grossen Anzahl gut geschriebener J:I~nd
schriften bekannt" ( 112). Még többször _szól róla Sch ..' eleJet. az
időszámításunk előtti első századba helyezt és élettartamal legalabb·
száz évre taksál ja. A· részletekből még csak azt, hogy a díszítés
nem mi!1den betüre vonatkozik és hogy némelyiknél a belü lába,
másnál feje kapta a von aJkát. A mi ~zempont~k~ól a "Zier~tric~"
ténye a fontos. Bargés kiadta a "Szefer Tagg.m -t a koronacs~ak
könyvét, hol a belüdíszítés részletesen. van targyal~a.. E7 közepkori könyv, de már a talmud (Menachót 29b) k~zh ~aba (~50
körül Babylóniában) mondását: r·~ 7"Jtol'l:' betükn_el mmdegytkre
három vonalocska kell. Hogy mikép kell alkalmaznt, a. kommentátoroknál már vita tárgya, tehát pontos hagyomány mar nem él~.
Érdekes azonban, hogy az egyik magyarázat szerint (f~szafót~. k~t
vonal van a belü tetején, az egyik pedig alatta, analogza a gorög
irdshoz. Analógia az i!=, hogy csak a betük egy részénél használták
és az is, hogy csak könyvnél, ami a görögben is első helyen álL
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Hogy miért épen a hét belü van kitüntetve, ma már nem világos.
A hét betü sorrendje nem alfabétikus hanem mnemotechnikai: az
első szó a "Satnéz", de mit jelent i';J ? Talán szikrát (B. K. 6, 7
és máshol, Ben jehuda s. v.). Az egésznek az értelme tehát az
volna, hogy a szikra elégeti a Satnézt Hasonlót mond a midras
a (;J) szikráról , hogy eléget IBen Jehuda l. c.). Mellékesen megjegyezhetjük, hogy már a talmud korában kedvelték a jO'o-t (emlékeztető jelt) alkotó betüket értelmet adó szóvá vagy szókká csoportosítani, mint pl. 10::tJt.H a végbetükből s másokat. Bizonyára ez sem
zsidó specialitás, habár eddig nem találtam egykoru analógiát.
A közölt irások mutatják, hogy a könyvben rendszerint
minden betü külön állott, önálló test volf ( 116 s máshol). Már
emlitettem, hogy a talmud ezt bibliánál követeli. Bizonyos, hogy
az ilyen irás olvashatóbb, tévedés inkább kikerülhetö, mint az
összekötött betüknéL A könyvtártan azt javasolja ma is, hogy a
könyvtáros minden betlit külön irjon, épugy mint a talmud követeli a szent könyvnél. Az ok a talmudnál ezen felül a konzervativizmus is lesz. A betük feltalálásakor és utána is senkinek sem
juthatott eszébe, hogy két betüt egybe írjon, az ősi szokás tehát a
különálló betüirás volt. Ez ősi szokás jentartását követelte a talmud,
.
talán tudatosan, talán nem tudatosan.
A konzervativizmus ráterjed a betü alakjára is. Ez okból a
Tóra betüifiek alakja kevésbbé változik, mint a profán irás betüié,
ami oka annak, hogy a négyzetes be!üknél fele!te neh~z ko~ me~
állapitani. A szépirás, ahogy a könyvtrást neveztk, a. görög .t~ásnal
is nehezen változott, habár itt jámborság vagy szentseg nem 1atszott
közre. Schubart a szépirás tárgyalásának bevezetésében a következőt mondja : "Die Buchschrift ist n ur . in ganz ~eltenen. Fa_llen
zeitlich bestimmt und fordert daher standtg das schnftgeschtchthche
Erwagen, Schatzen, Raten heraus ... Je mehr e!ne ~chrift sich_ d~m
, Ziele reiner Schönschrift nahert, desto mehr wtrd ste das Zufalhge
abstreifen, das uns spaten Be~chau~rn noch _am. ehesten eine
Handhabe bietet. Schönschrift wtrd vtel unabhangtger von der
Eigenart des einzelnen Schreibers sein, wir~ sich langsam~r,
unmerklicher wandeln" (97). "Wo aber der Shl der Buchschnft
wirklich selbstandig geworde~, wo er gelungen ist, mach.t es vi.el
mehr Schwierigkeit herauszufmden,. wel~he Art de~ ~eschaftsschnft
ihm entsprechen möge. Und doch tst dtes der emztge Weg, der
uns einmal zu wirklicher Einsieht in die Buchschrift und zu
begründetem Urteil Ober die Stufen ihrer Entwicklung fOhren kann;
erst dann würden sich auch zuverlassige Zeitansatze ergeben" (109).
A héber nyelvnek nincsenek ókori üzletí írásai, nincs tehát
miből meghatározni a könyvirást Minden alap nélkül próbálkozott
Chr. D. Ginsbutg (lntroduction into the Hebrew Bible) és Bernheirner (Paleografia Ebraica) bibliakéziratok korának meghatáro-
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zásával. Az aram papyrusok és a legrégibb datált bibliakézirat
(pétervári próféta kóctex 915-böl) között kereken 1400 esz ten d ő
van és igy nem igen szolgálhatnak segédeszközti L Tekintetbe
jöhetne még a Papyrus Nash (tízparancsolat, l. vagy 6. század)
és két héber papyrus, melyek görög papyrusok hátlapján vannak
(3. v. 8. század). Ezek a megállapítások talá lgatások olyanok
részéről, kik irástörténettel nem foglalkozta k.
Birt (Antikes Buchwesen 1882) azt bizonyitotta az irodalomból, hogy az antik könyv apró betükkel volt irva. Papyrusokban
ilyen irást szemlélhetünk (9. kép, 32. l.; 3 1. kép, 57. l. ; 44. kép,
72. I.). Ezek nem könyvekből valók, ilyet a 11 9. lapon (78. kép)
látunk. Nem oly apróiras, mint a héber lehetett, melyröl jeromos
azt írja, hogy napfény mellett ,is alig olvasható, amit a talmudból
vett bizonyitékok mellett az Ohéber Könyv megfelelő fejezetében
idéztem. A kö n yvbő l származó képen a betuk külön-külön állása
még intendálva van, de az apróirás miatt itt-ott a következövei
összefolyt Minthogy a zsidóknál is az apróirás uralkodott, érthető
a talm ud követelése, hogy az egyik belü a másiktól egy hajszálnyi
távolságban legyen. Az el őttem levő emlitett papyrusban ennyi
sem sikerült mindig. Pár idézet könyvünkbőL "So klein und eng
demgegenüber auch die Schrift von 222 v. Chr. aussieht, die uns
Abb. 9 vorführt, im einzelnen fehlt es nicht an Merkmalen, die
ihre Gleichzeitigkeit erkennen lassen, wenn auch gerade hier deutlich wird, wie verschieden man zu gleicher Zeit geschrieben hat"
(32). "Un ter Tiberius pflanzte sic h im übrigen ?ie. klei~e und
enge Schrift fort, die aus der spateren Ptolemaerze1t m d1e des
Augustus hinübergegangen war" (52). Lásd még 57. és 72. lap.
A 78. kép (119. L) seholion az lliashoz. Vajjon nem lehetne-e
arra aondolni, hogy épen az ilyen könyveknél használtak leginkább
aprói~ást, mint a középkori kommentárok, mire a zsidó példa Rasi
és Tószafót? Az aram papyrusokban nincs apró irás. Ebből arra
lehetne következtetni, hogy eredetileg ilyen nem létezett és csak
az idők folyamán alakult ki. Nagyon valószinü, mert a feltaláló
csak nagy vonalakat rajzolhatott
A sorok nem mindig egyenlő h.~sszuak, ami már a Timotheostekercsen (3. sz. ante) látható. Ugyes másoló műve, de azért
még sem sikerült egyenlő sorokat kihozni (99). ,.Neben dem
Phaidon (Abb. 67, S. 104. um 250. ante) weis! die Recte in Abb.
68, obwohl weniger sorgsam geschrieben, einen entschiedenen
Fortschrítt auf. Der Schreiber halt bereils auf Lange der Zeilen und
sucht sie durch Füllhaken zu erreichen, wenn es ihm sonst nicht
gelingt" (105, v. ö. 175). A Herodapapyruson (82. kép, 123. I.) a
sorok egyenlötlenek. A talmud a pótlóvonalakat (Füllhaken) nem
·emliti, nem tiltja meg, tehát a zsidó könyvmásoló nem ismerte.
Ez a hallgatás bizonyitó erővel bir, mivel a talmud beszél arról,
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hogy mikép kell eljárni, ha a sor végén nem fé r be az egész szó,
hanem csak betük belöle (1. még alább) .
!w. antik iró a sor hosszuságát rövid ítések utján is szabályozhatta volna, de ezt nem tette. "Dem Bu~ he , .?as do~~ Schönschrift zeigen sol!, steht von Hause aus d1e Kurzung uberh ~ upt
nicht an und die weil überwieae nde Menge der Buch schre1 ber
hat sie ~uch verschmaht" (174)~ Rövidítésekrő l van még szó 57,
72, 90, 134, 159, 164, 175 lapon . A mí szempo nt.un~?~l .c~ak az
fontos, hogy az antik okmányíró elég sürün hasznalt. r?v.1~1t~ sek et ,
a könyvíró pedig mé~ .sem tette. Az i~á~~örténet .. e. ~~l~g1tasab.?~ a
héber bibliában röviditesek nem plauz!blhsek. Rov1d!lesekre kovetkeztetnek a LXX fordításából is, e szerint már a 3. száz~d~an
ante lettek volna a héber szövegben rövidítések, melyek kesobb
egészen eltüntek. Hogy idöszámitásu~k elej~ ~örql . m~r nem lehettek,
bizonyitja az, hogy a talmudban nmcs rovldttesL tilalom. Ah ol. a
talmud a sorba be nem férő szóról beszél, közel volt a fe!teves,
hogy · a könyvíró talán megröviditi a szót és igy ott ~elyen .. lett
volna ily tilalmat kimondani. A nomina sac:a. kereszt.eny szavegekbe irattak (176), miröl azonban itt nem k1vanok sz?lm. . .
Itt-ott olvasható, hogy a nagybetuk, melyek a heber bl~h~
szövegben találhatók, Initialek. T~tszetös, felt~vés, de sem.m1kep
sem valószinü. A kezdöbetük nagy1tása talalha~o papyrus?kmanyo~
ban de nem irodalmi papyrusokban, "a legntkabban latható meg
a nyoma is" ( 172). "Jedenfalls a ber habef_l w!r be! dem g_e~en
wartigen Tatbestande noch kein Recht, d1e ~lgentl!chen Imilalerr
des Mittelalters, die vergrösserten und vemerten An~angsbuch
staben, an das Altertum anzuknüp!en ~ ~u. o.). (L:. meg . 64. 1: .. a
későbbi kezdöbetükröl). A tóra eleJen ailo .nagy. betu! tekmthetjuk
kezdö betunek de nem initialenek a szakasos ertelemben.
.
A keresztények kötelesek voltak a császárnak áldozni, '?möl
bizonyítványt kaptak. Ilyen "libellus"-ban (250 körül Decius csaszár
alatt) a végszigma a szó belsejébe!! is .ha~znál~atik .(80): Hasonló
ehez az 5 héber végbetü, melyekrol sz.mten b1zo~y,~h~to, hogy a
szó közepén is használták (Tanulmanyok a b1bha1 bevezetés
közeléböJ 86-90).
Az íróanyag rendesen a papy1 us ugyan, de van pergament,
söt bőr is, melyet nem hasitottak ketté. Egy papyrus korának m~g
határozásánál Sch. ezt mondja: "Aus dem Pergament als Schnfttrager folgt innerhalb der Kaiserzeit . . . nicht einmal eine Wahrscheinlichkeit" (130). Pergamentlap Euripides Menalippéjával (136).
(Odissea kodex 140). Salichijehban is találtak görög irásu pergamentet, ami zsidó szempontból ezért érdekes, mert a hely az
Eufrates mellett fekszik, melynek partjain zsidók nagy számban
laktak (50, 2. j.). Még érdekesebb az, hogy a kurdisztani Avroma~
ban találtak két lap bőrt görög írással, melyek köztil az egytk
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.88-ból van keHezve {41). Ez a tény az iróbőr (a héber Gevil)
általános elterjedtsége mellett szól oly korban is, midön a pergament már é~századok óta volt felfedezve .
. A LXX legrégibb kódexeiről Sch. a következőt mondja (138).
"~s .I~t aligemein üblich, den Codex Vaticanus und den Code~
Smaihcus dem 4. jahrbundert zuzuschreiben und den Alexandrinus
fü! etw~s janger zu erk~aren. Auch ich halte das far richtig; aber
w~.e uns1cher das alles 1st, darf doch nicht vergessen werden".
Bovebben beszél Sch. ezekről a kódexekről 155 l. általában
bíb~iai íróstílust statuál (1. még 132, 136, 140,' · 144). A
Vattc~nusról egyebek k~zött a következőt mondja: "Der
Schretb~r str~bt danach, dte Buchstaben Uberali gleich zu gestalten
und er~telt eme bewundernswerte Regelmassigkeit, abgesehen von
den. Zetlenenden, die er. nicht besonders gut ausgleicht, obwohl
er st ch sehr oft mit klemen Buchsta.ben hil ft ; vor aliern geht er
aber darauf aus, den Raum barrnomsch zu füllen, indern er viele
Buchstaben auf eine annahernd gleiche Breite bringt und wo dies
. nicht möglich is, die Verhaltnisse so geschickt verteilt, dass nirgends eine Lücke klafft, wie es heute auch beim schöosten Drucke
unvermeidlich .schein t" ( 155). A héber tóra iró ugyanigy jár el, de
a sor vége m1att nem szabad a betüket kisebbiteni és boldogul
e nélkül is, mert öt betüt szélesbithet (cn~m~). az ókorban azonban
? sorvég a Szófernek is nehézséget okozott, mint a görög bibliaJrónak. Valószinü, hogy a keresztény hivatásos bibliamásolóra
hatott a szófér példája. A bibliaírás nem egyszerü másolás.
Budapest.
Dr. B/au Lajos.

IRODALOM.
A zsidóság kultur- és vallástörténeti
jelenségében.
(Lamparter E., Das judentum in seiner kultur- und religionsgeschichtJichen Erscheinung, Gotha 1928. VIli+ 340 lap).

A jelen könyv nem a zsidók törté~etét adja elő.' ~anem ~da
lék kiván lenni ehhez a kérdéshez: "Mtt adott a zstdoság harom
évezred folyamán az emberiségnek kulturális és vallási értékekból."
Igy határozza meg a szerzö .maga mun~áj~ .c~lját, hangsul~oz~a
azt, hogy ez a cél gyakorlati es apolo~ehkat tran~u, és ktfogasoiJa
azt, hogy a jelenkor keresztén_y tudomanya tétlen~! nézte a ha~cot
és engedte, hogy az antiszemthzm~sz német ~öldön megdagadJon,
ahelyett, hogy az igazság tanusagáv~l az a~a_datot feltartóztat~a
volna. Lamparter nyugalmazott stuttg~rh evangeh.~us pap. Az anhszemitizmusz azt követeli hogy a zstdóktól vonJak meg az egyenjoguságot, helyezzék öket' kivételes törvények alá. "In. Anb~tracht
der Ungeheuerlichkeit dieser Forder~ngen l?hnt es stch, s1e auf
ihre Berechtigung oder Nichtberechhgung en~er ~r.tifung zu unterzieben und dem Zerrbild, welches der Anhsemthsmus von dem
judentum en!wirft, ein geschichtlich wahres, wissenschaftlich sicher
gestelltes Bild gegentiberzustellenu (1. lap).
A mű a következő hét fejezetre oszlik : l. A fajkérdés és a
zsidóság (3-26). 2. A zsidóság keletkezése és állása a jelenkorban és a jövőben (27-56). 3. A zsidóság kulturmunkája, négy
alfejezettel (57-216). 4. Izráel népének vallása (217-235) 5. A
zsidóság vallása jézus koráig (236-256). 6. Zsidóság és kereszténység (257-296). 7. A talmud és a zsidó erkölcs. A fejezetek
tartalmának itt nem közölt részletezése mutatja, hogy rendszeres,
minden pontra kiterjeszkedö munkával állunk szemben. Az ismer;tetés keretében azonban csupán egyes pontokra mutathatunk rá,
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mit mindjárt meg is kezdünk. L. ismerteti a cionista mozgalmat
és az angol elhatározást, hogy a szentföldön zsidó otthont teremt
~4~ ..kk.): ~!ismeri? . hogy Palesztinában virágzó és gazdag jövőt
1gero zs1dO kolómak alapitattak és reméli, hogy zsidók és arabok
békésen fognak egymásrnellett élni, "de azért magától értetődik,
hogy Palesztina betelepítésével a zsidó kérdés nem oldható mea"
(42). Ezt aláhuzza és azután konstatálja a képviselőválasztásokbÓl,
hogy a német nép mily csekély százaléka esküszik az antiszemita
zászlóra . Az antipathia régi előitéletekből ered és abból a felületes
szokásból, hogy a nemzeti szerencsétlenség okát másokra tolják.
Hangulatok, melyeket felvilágositás á1tal kell megváltoztatni. "Diese
(Aufklarung) hat immer nachzuweisen, dass weder die Rassenz ugehörigkeit, noch die kalturelle Betatigung, noch die religiöse
Eigenart des judentums uns ein Recht geben, dieses als Fremdkörper in unserem Staatswesen zu behandeln", mondja aláhuzva
L. a 43. Iapon és ezt azután meg is teszi.
A talmudból bizonyítja, hogy a zsidó nép Palesztinában
földmives volt, azután következőkép folytatja: "Wie aus dem Alten
Testament, so bekommen wir auch aus der talmudiscilen Literatur
von den juden den Eindruck cines arbeitsamen, den praktischen
Aujgaben des Lebens zugeke/zrten Volkes. Kein anderes Volk des
Altertums hat nicht bloss die Notwendigkeit, sondern auch den
erzieherischen Wert der Arbeit so klar erkannt und betont wie die
Juden. Sie sind das erste V~lk, ~e/~hes da~. ho.he Lied auf die
Arbeit gesungen hat (63). Ezutan cafolja a koznezetet a zstdók
idegenkedéséről a nehéz munka iránt.
.
.
A zsidók kulturális tevékenységének Ismertetésében szol a
spanyol zsidó fénykorszakróL Emliti Chaszdai ibn Saprutot, S~muel
Hanagidot, Salamon ibn Gabirolt. "Külö~öse~ .Spany.olorszagban.
az arab kalifáknál épugy, mint a kereszfeny kirf!l)'okn_al a~ udvqn
orvos bizalmi állása az övék volt (75)." Itt emhtJ Ma1momdest ts, .
aki Saladin udvari orvosa volt (Ismételve 96. lapon). ~z az. elterjedt téves nézet, mert M. ~em Sala?i~nak, hanem ~gytk vez~rének
volt udvari orvosa. Az elso frank ktralyok, Nagy Karoly és Jambor
Lajos a zsidókat nemcsak kereskedelm_i kapcsolat~ikér! .~e"csü}ték,
tudományos ismereteik folytán "szellemi kultura koz~efltOl~. lattak
bennük (76). Szellemi fölényük miatt. az akkor meg !ll~vel~tl.en_
klérus nem szivlelte őket (79). "A zstdókra az egyházi es Viiagi
fejedelmek pénzvágya (c. aláhuzása) kény~zert gyakorolt." ,pas
Verhalten der deutschen Kaiser in der zwelten Halfte des Mtttelalters gegen ihre jüdischen Kammerknec~te zeugt von. ein_er u~
glaublichen sittlichen Verkommenheit, emer Schamlostgkett, d1e
einen Schandfleck in der deutschen Geschichte bildet" (85). "Nur
das innere Gefüge oder den geistigen Zusamm~nhalt des Judentums konnte keine Macht der Welt, keine Raubgter und unmensch-·
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lich e Grausamkeit sprengen." "Dies war die Thora" (88). A 90.
la pon összetéveszti _Main~uni kódexét, a_ Misne T.ó~át, M. m!snakommcntárjával. H1span1a és . Port~ga_lia gazdasag1. hanyat!asa a
zsidók 1492-ben ill. 1497. torlent k1üzese volt. "D1e span1schen
Königreiche hatten die wirts~haftliche und kulturelle Blüte, d e . Ie
vor allen Landern Europas 1rn Mittelalter erlebt haben, wesentlich
der geistigen Regsamkeit, dem Gewerbefleiss u~d finanziellen
Talent ihrer jüdischen Untertanen zu verdanken. Diese haben den
Handel in Aufschwung gebracht, und in ihren Hande_n la_gen besonders die Gewerbe, welche eine grössere Kunstferbgkeit ertordern" (lll). Van L -nek _eli.~~erő szava a lengyel zsidó~. számára
is, főkép iskolaügyüket diCSOIÍI (136), csak Jscherles (kovetkezetesen) hiba (l sserles helyett 137).
A zsidók kulturális tevékenységél méltatva, kiemeli azt is,
hogy az orosz-lengyel területe~en a j~ddis mivel~sével ui népkul~
tura van keletkezőben (204) es azutan felsorolja a német zs1do
írókat, művészeket, tudósokat, techn_ikusokat stb. s_ m_egcáfolj~ ~zt
az állítást, hogy a zsidóknak nmcs mathem~tJkai .. t~het~e.~~k,
rámutatva Einsteinra és Cantorra, a mathemabka tortenehrOJara
(207). Érdekes a vád, nem a cáfolat, különösen Németország~an.
ahol az egyetemeken a mathematika professzora~ oly__ nagy .szamban vannak. Aber das klassische Land des Anttsemtltsmus 1st von
jeher Det~fsch'tan_d _ge~esen" (208). L. bizo~yi~ja adatokkal, _hogy
a sajtó nmcs zstdo kezben, ugyszmtén a .ren~u~y sem. A_ haboru
előtt a világ 44 milliardosa között az elso zs1do (Rothschtl~ lord),
a 11. helyen áll (210). A háboru utáni idöböl a newy~rk1 jövedelmi adó statisztika a 9. és azután a 28. helyen jegyez fel
zsidót. A zsidó gazdagság begyök~~ese?ett l_ege~dáj~t azonba~
semmiféle ténybeli adatokkal nem fogjak ktpus~htam .. Mmde~ z~tdo
Rothschild. A politikai pártok nem mernek ny11t~.n st.k~~ szal_Jm_ ~z
antiszemitizmus ellen, pedig végeredménybe~ saja~ bö~ukön f~~Jak
érezni pusztító hatását. "Itt a néme.t tudom_any h1r_e es b~csule~e
forog kockán. Az akadémiai t_anszekeken IS képvtselt a_nhsz~ml
tizmusz sulyos vétek a tudomany ellen, ugy az ethnolog1a,. mmt _a
historia ellen. De a tudomány mellett a keresztény egyhazat 1s
vád-oljuk, hogy ölbe tette kezét és hallgatott, . hol kötel~~sége lett
volna az igazság, a jog és a szer~tetért szavat _fe!emelm _(213)_.
A zsidógyülölet azt is t~gadJa, hogy a zs1qonak vallas teki~
tetében volna tehetsége. Dühnng nemcsak az O-, hanem az U]testamentumot is elveti, aki a kereszténység alapján áll, szerinte
nem lehet igazi antisemita, a polytheismus magasab?. vallásforma~
mint a zsidó istenhit stb. Ellenben Harnack ezt a kiJelentést tesz1
(idézve 218): ,,I~ie jüdische Religion_sgesc~icht~ ist die tiefste _und
reichste, die je em Volk erlebt hat, Ja, w1e d1e Zukunft ze1gen
sollte, die eigentliche Religionsgeschichte der Menschheit." A
20
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"íJvő" a kereszténység, amely Harnack szerint az abszolut vallás
( .. te Abs.olutheit des Christentums. Hegel). Chamberlain egyebek
kozt a következöket mondja: "Wie die Germanen von den Römern
das Recht un~ die Anschauung vom Staat, von den Griechen die
K.unst u!l~ Wissenschaft geerbt habe n, so Jeider von den juden
d~e R eiig~ on " (2.1~). Ch., ki két kötetben gyalázta a zsidókat,
~m.ek leg kisebb v~dJa a h űtlen ség volt, aki a háboru alatt a lega~a~abb ~ ngo lfalo volt, a háboru után repatriáltatni vagyis angol
husegre Jelentkezett. Az angolok nem foaadták vissza a nagy
"'
jellemet.
A zsidóság és a kereszténység viszonyát L. iparkodik elfog~latlan~l el ő adn i. ~ 27~. lapon azt mondja, hogy J~.zus a Törve ny (Tora) magyarazalaban nem mutatott uj utakat. O sem emeihette a jót magasabb fokra, mint Micha próféta 6, 8, ö sem formulázhatta lsten akaratát jobban, mint Mózes V, ll, 13: "Szeresd
Istent egész szivvel és egész lélekkel" és mint Mózes III, 19, 18:
"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", de kiemelte ezeket mint
alaptörvényeket (273). Ez ellen emlithetö, hogy a zsidó mindennapi imának első és főtartalma épen az emlitett Tórarészlet, a
l'1.:l:'IN1, tehát a zsidók is tudták, hogy ez a fö; továbbá emlitendö
az, hogy épugy, mint Jézus R. Akiba is azt mondta, hogy a szeretet parancsa a fötörvény. A két vallás tárgyalásából idézem még
a következöket : " O ass auc h der jüdischen Religion n eben der
christlichen ein göttliches Daseinsrecht, eine besondere Gabe und
Aufgabe im Geistesleben der Menschheit verliehen ist, k~nn nur
engherziger Konfessionalismus leugnen .. Oem judentum. Ist von
der Yorsehung die Bestimmung zugewiesen worden, em Zeuge
und Wdchter des reinen Monotheismus, des Gla~bens an ~en
einigen und einzigen Schöpfer un? ~rh~lter aller Omg: zu sem"
(294). Az aláhuzás, mint minden Idez;tunkb~n! a szerzoé.
Az utolsó fejezet a talmudról sz?l. .Em hh a talmud. keresztény ismerőit, Delitz.schet, S~r~.ckot, Fte?tget és azt . mon~Ja, hogy
azok egyhangulag vtsszautasttjak a vallaskönyv anhszemtta meggyalázásait (297).
.
..
Ezután ismertetve van a Sulchan ~ruk. M~gallapttj~ ~·· ~o.gy
a zsidó törvénytanítók nem hirdettek lazabb moralt nemzstdok ~r~nt
zsidókkal követendökkel szemben (321-2.) A; Széfe~ . Ch~sztdtm
em a 13. századból való). Szol a kttetelrol: .A
nem a 15 ., han
ért 1
· K. k ll · t · t
e m:z~. 1 e . tr am az
béke utjai kedvéért" (332) és hely~sen
a tévhitet, hogy a zsidó törvénytrodalom kzveteles hatarozatokat
tartalmazna nemzsidók ellen (331).
Budapest.

Dr. B/au Lajos.
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A pe~ti izr: hitközs~g fennállása 125·dik évfordulójának és
a magyar tz~ael~ták vall~si receptiója 30-ik évfordulójának megünneplése. KtadJa a ~e.sh izr. hitközség 1925, 88 lap, 8.
Ebben az alkalmt natban négy dolgozat foglaltatik. Dr. Lederer
Sándor, a hitközség elnöke lelkes ünnepi szózata : " Magyarok
vagyunk" (9-17) hangsulyozza a történeti tényt, hogy az ország
terület.én már a hon~oglalás előtt laktak zsidók és hogy a honfog lalo magy~r?k saratban zsidók is voltak. Hivatkozik egyebek
közt Chaszda1 tbn Saprút (Saprit sajtóhiba) levelére a kazár királyhoz és más adatokból megállapítja, "hogy mi magyar zsidók
magyar hazitokban itthon vagyunk" (13. lap). Ezután előadja
tömören a magyar zsidók részvételét az 1848-ik szabadságharcban és végül idézi a magyar békedelegáció gróf Apponyi Albert,
gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál által aláirt memorandum.ból a következőket: ,.faji szempontból a zsidók már nem is zsidók,
hanem magyarok." "Zsidó felekezet és magyar nemzetiség azonos
fogalom" (16).
Dr. Gábor Gyula főtitkár behaló tanulmányt ir a receptió
történetéről és arról, hogy mi volt az izraelita vallás közjogi szempontból a receptió előtt. Érdekes pl. az, hogy az 1799. évi kerületi üléseken javaslatot dolgoztak ki, hogy a zsidó vallás törvényesen bevett vallás legyen, a főrendek azonban ezt a javaslatot
visszavetették (27). Azóta is többször került szóba a receptio, mig
1891 óta állandóan napirenden tartatott. Az Egyenlőség és a
Magyar Zsidó Szemle évfolyamaiból G. képet fest a receptiós
küzdelemről és nagy elismeréssel nyilatkozik Vázsanyi mellett
Mezeyröl, ki a Szemle idevágó cikkeit irta.
Dr. Groszmann Zsigmond, 13 oldalon képet ad a pesti hitközség
történetéről (41-54). Egy · okmány tanusága szerint már 1406-ban
lakott zsidó Pesten, de hitközség csak 1800-ban alakult, amikor
1OOO lelket számlál t. Jótékonyságot mindig gyakorolt, nevezetes
azonban, hogy azt keresztényekre is kiterjesztette és közcélokra,
mint pl. a Nemzeti Muzeumra is adakozott (4005 forint. 43. lap),
sőt a Kalvin-téri református templom építéséhez is hozzájárult (44).
A dolgozatban minden fontos adat fel van jegyezve az intézményekről, rabbikról, elnökökrőL
G. a multat, Eppler Sándor pénzügyi főtanácsos pedig a
jelent mutatja be dolgozatában, melynek címe: a pesti izr. hitközség és a vele kapcsolatos intézmények az 1925. évben (57-86).
Ebben is vannak történeti visszapillantások, de a fö a jelen. Minden
pesti zsidó intézet fel van sorolva a Rabbiképző és a Tanítóképző
is. A Chevra Kadisa és intézményei szintén részletesen vannak
ismertetve. A tanulők statisztikája 21, 37 4 számot mutat (62). Ennyi
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részt:sül kü!önféle oktatásban, de nem tünik ki belőle. hány zsidó·
tan uló van . Eppler helyesen 200,000 léle krő l szól, mig G. 250,000-et
emlit. A pesti zsidók a sanyaru viszonyo k mellett évi 56,5 milliárdot adnak össze 1925- ben a hitközség és Chevra Ka d isa és
intézményeik fenta rtására. Ez csak a közjótékonyság kia dása, hogy
mennyire rug a magánjótékonyság, azt csak lsten tudja, aki meg
is jutalmazza. A lenézett faj .

*

Loevinson E. Roma lsraelitica. Wanderungen eines Juden
durch die Kunststatten Roms. Frankfurt a. M. J 927. 307 la p.
Ez az el ősz ör olaszul megjelent könyv nem Baedecker a szó
szoros értelmében, hanem a eim szava sze rint "vándorlás Róm ában". Leírja az ugylátszik Amerikában élő olasz származás u lelkes
zsidó ember Rómát zsidó vonatkozásban, még pedig nem kizárólag
a jelent, hanem sürün a multat is. Jeruzsálem után nincs város a
világon, amely zsidóság történetében oly jelentősége volna, mint
Rómának. A folytonosság szempontjából még Jeruzsálemen is
tultesz, mert itt nem szakadt meg a történelmi fonal, mig jeruzsálemben a templom elpusztulása után zsidók évszázadokig nem
laktak, késöbb is nagy megszakításokkal és jelentéktelen számban, mig Rómában változatos sors mellett mindig éltek zsidók.
A pápák rendszerint a zsidókat védelmükbe vették. Tárgyi emlékek
mindamellett aránylag csekély számban vannak. Igazi monumentumok csak a zsidó katakombák, melyekkel a zsidóság egyáltalában nem törődött és nem törődik, az ujabban felfedezett monteverdei katakomba máris be van temetve. Jeles példa a sötét.
gyülölet ragyogó fantáziájában élő zsidó szolidaritásra. Ezt csak
mellékesen. A könyv három részben m utat ja be Rómát: I. Tiberis.
balpartja (23 fej.), 2. jobb partja (6 fej.), 3. katakombák és római
campagna (4 fej.). 16 kép disziti a müvet, melyek tulnyomó részt
a biblia révén kerültek ide, mint pl a 6 Michelangelo. A
római zsidó község a pogány római császárok alatt virágzott, az
elnyomás bekövetkezése után is szellemileg tartotta magát, jelentős
szerephez azonban csak J870 óta jutott, kebeléből kikerültek
polgármester, miniszterek, irók, müvészek stb. Guttmann jakab
magyar származásu zsidó szabrász IX. Pius pápa mellszobrát
készitette el, a pápa ült számára (29. lap). Nem volt kitért zsidó
és már László Fülöp előtt érte a kitüntetés. Egyébiránt a Rómában élt zsidó müvészek nem választottak zsidó tárgya! ezt inkább
keresztény müvészek tették.
'

*

GJ:essmann H., berlini egyetemi tanár, kit a jewish Institute

of Religt~n (New-York) előadások tartására meghivott és aki 1926
6szén Chtcagoban 50 éves korában meghalt, előítéletmentes ember
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v?lt és a ~tr~ck .álta~ vezetett Institutum judaicum-ot tehermentestlette. a zstdo mtss~tó beszüntetése által. Kapcsolatba hozta a
berhnt egyetemmel es a bialiautáni zsidóság kutatásának intézetévé
fo rmálta át, Bevezefésül az egyetem öt népszerü előadást tartatott.
me~yek .e~en ci~ alatt: "Vortrage des Institutum judaicum an der
Umversttat Berltn. Erster jahrgang 1925-1926. Entwicklunasstufen der jüdischen Reliigion. JViit Beitragen von Leo Back, J~da
Bergmann, ls mar Elbogen, Hugo Gressmann, Julius Guttman, Michael
Guttmann. Giessen, 1927. jelentek meg. 103 Iap. üressmann szép
bevezetése után szól Elbagen Ezráról és az exiliumutáni zsidóságról.. ~zra !eremtette meg a laikusok községét, akkor keletkezett
az egyem vallasosság, az emuna, szóval a Tóra vallása. Ez a vallás
kiállta a tűzpróbát, hivei tűzbe (máglyára) mentek érte. Bergmann
ismerteti a zsidóságot a hellenista-római korszakban, tehát az
Ezra után következő másik korszakban. A zsidó nép Palesztinában védekezett az idegen vallás és kultura hatása ellen. Jó megjegyzések vannak az előadásban. Guttmann M. részben egyezik
.azzal, amit mi is kifejtettünk különbözö iratainkban az élő szóval
való tradálásról és egyebekrőL Helyesen ecseteli a repetitorok,
.azaz az ugynevezett "tan nák" szerepét a bab. iskolákban. De az,
hogy az egyes talmud traktátusokat osztottak ki egyeseknek, csak
későbbi legenda (48 kövv.). Amit 54 kövv. a nemzsidók tóratudásáról mond, hogy t. i. különböző korokban különbözőképen
gondolkoztak róla, e helyen régen mondtuk el. Igaz, amit 57.
lapon olvasunk. Guttmann l. a középkorra megy át, szólva "a
vallásos motivumokról Maimonides filozófiájában". Ez végre nem
•uj dolog, uj lenne bemutatni ad, ami Maimuninál tiszta filozófia.
Ezt a thémát ajánlottuk nem régen egy Amerikában élö tudósnak, aki ennek kidolgozását kilátásba helyezte. Biick a zsidó
misztika eredetéről és kezdeteiről szól.

*
SehoJem G. Bibtiographia Kabbalistica mit einern Anhang.
Bibliographie des Zohar und seiner Kommentare, Leipzig 1927,
230 1., 4°

A kabbalával szemben áll mai napig az egész modern zsidóság és innen érthető az, hogy a zsidó tudomány, amely annyi
szereleltel ölelte fel a zsidóság minden jelenségének a kutatását, a
misztikával szemben a telJes negáció álláspontjára helyezkedett.
Ez a visszautasítás a misztika kézirataira is kiterjedt: kabbalát
nem veszünk, mondták a könyvtárosok. A magyar Rabbiképző
kivétel volt, szép számmal szerzett idevágó kéziratokat olcsó
pénzért. A hangulat megváltozott, ujabb időben a chaszidizmusz
divatba jött, persze csak az irodalomban, nem a gondolkozásban
·és életmódban. Vannak a chaszidizmusznak kutatói is, csupa dilet~
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bizo~y_itja, ho~y ? görög . fogalom egészen mást _ielent, mint a
ra?btmk~s ...sz?bel.~ hagyomany". Röviden megjegyezzük, amit már

táns. A kivételek közé tartozik Scholem, ki tisztán a misztikával'
foglalkozik, a "Bahir"-t lefordította, az eredeti szöveg kiadását
előkészíti, egyes értekezéseket is közzé tett. most pedig a nevezett
bibliografiát adta fényes kiállitásban Drugulinnál. A kéziratokat,
melyek szét ~annak szórva, mellözte, csak a nyomtatott irodalmat
sorol.ia fel. Osszesen 1219 szám van feljegyezve, nevem alatt
6 (184-189) szám, holott a Jewish Encyclopediában magában
kétszer annyi cikk van tölem. A Zoharra vonatkozó rész 100
számot mutat. A pótlások és javítások az első részhez elég tekintélyesek. A művet hasznos tárgymutató zárja be.

*

Hildesheimer Ezriel Erik. Die Komposition der Sammlungen von Responsen der Gaonen, Frankfurt a. M. 1928, 95 lap.
A gáonok responzumai 13 gyűjteményben találhatók, de tisztán gáonj_ gyűjtemény valamivel kevesebb van. A kompozíció négyféle: l. ünkényes rendezés. 2. Szerzők szerint. 3. Tárgy szerínt.
4. A 2. és 3. kombinációja (9 lap). Hildesheimer alapos vizsgálat
alá veszi az összes kéLiratokat és nyomtatványokat és szép eredményekre jut. Ugy látszik, hogy a Hazofehban és különlenyomatban is megjelent gáoni responzumokat, melyeket Weisz Miksa a
Kaufmann kéziratokból adott ki, nem ismeri, hanem csak azokat,
melyek a Rabbiképző ünnepi könyvében láttak napvilágot Azon a.
nézeten vagyok, hogy az eredeti rendezés az első volt, t. i. a nemrendezés. Igy készültek a középkorban, amely rendszert valójában
nem ismert, a gyűjtemények. Az érdeklődő összeírta a maga számára a responzumokat, ahogy véletlenül a kezébe kerültek, az igy
keletkezett művet azután mások is lemásolták maguknak. Hildesheimer alapos munkájával érdemet szerzett a rabbinikus irodalom
körül.

*
Hebrew Union College Annual. Volume IV. Cincinnati

1927, 494 l. 8".
Ebben a kötetben pótlások nélkül 13 dolgozat van, egy kivételével csupa szemináriumi tanártóL A legterjedelmesebb (1-138)
Morgenstern / . :-től: "A Hexateuch legrégibb dokumentuma" (Ex.
34, 14-26). Osszefoglalás 135-38. lap. Lewkowitz A. "A biblia
és a jelenkor vallásbölcsészete" (139-148) a modern vallásbölcsészetről szólva, azt találja, hogy Cohen H. oldotta meg a Kantianizmus alapján "wir wissen uns in Treue vereint mit der
Frömmigkeit unserer Vater und bekennen uns mit ihnen zu dem
Gott lsraels, der als der Alimachtige der Hort und die Zuversicht
der Menschheit ist". Ez a befejezése. Valószinüleg előadás volt.
Nag~on érdekes Heinemann l. értekezése : "Die Lehre vom ungeschnebenen Gesetz im jüdischen Schrifttum" (149-171). Helyesen,
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mashol ~s ktfejtettunk, hogy a "szóbeli tan" kitétel csak ellentétben az trott tanhoz .használtatik, még pedig csupán néhányszor.
különben a hag~omanyos tan : tóra, halácha, midras stb. Nincs
az összehasonlHasra alap. Terjedelmes értekezést ir a matriarchátus nyomairól" Aptowitzer V. (207-240, befejezés ; következő
kötetben). Keresés közben itt-ott nyomot látott, ahol nincs is nyom.
Mann I. kutatja a zsinagógai istentisztelet azon változásait, melyeket üldözések okoztak (241-310). Beható, tudós dolgozat. Enelow
H. G. "Midrasch Haschkem Quotations in Alnaqua's Menorat
Hamaor" (311-3~3) bevezetőleg bebizonyítja, hogy nem volt
több M. Maor., mmt feltételezték, azután adja az idézeteket kéziratot is felhasználva. Krauss S. nyelvi észrevételeket kÖzöl a
Gaster által kiadott Széfer Maaszijothoz (345- 364). Heller B.
"Gott wünscht das Herz"-e (365-404) érdekes folklorisztikus dolgozat. Elbogen l. Kalir tanulmányokat tesz közzé. Marx A., mint
mindig most is széles tudással kutatja témáját: Gabírol-e a
"Mibchar Hapeninim" szerzője és igenlő eredményre jut a szöveg
vizsgálódásából (433-448). Lauterbach a szadduceusok és farizeusok egy jelentős vitáját vizsgálja, Toledano palesztinai leveleket
közöl, Gandz az astrolabról ir, Ginsburger M. pedig Bender
Ahrweilerről ( 18. század) kézirat felhasználásával.

*

Rabbi S. M. Neches, "As Twas Told to Me". A hundred
littie siories of the old Rabbis. 2. ed ., Los Angelos 1926. 100 1., 12°
Jó ötlet volt a régi rabbikról szóló, közszájon forgó anekdótákat összegyüjt~ni. Hogy ezek a "jiddis" mondák angol nyelven
zamatjukból vesztettek, nem kétséges, de az, hogy a közönség
tetszését ebben az alakban is megragadták, bizonyitja a második
kiadás. Leginkább az or9sz és . lengyel ra~bik szerepel~ek, sok
,,Zaddik". Magyar rabbi nmcs, talan Szófer Mozes, ha em lekezetem
nem csal.

*

Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft

XVIII. Frankfurt a. M. 1927. 391 +32 (héber) 8°

Ebben a kötetben 14 német és 2 héber dolgozat van. ('. legértékesebb a IX., amely a Genizából. közöl .misnatöredekeket,
melyek babitóni pontozással vannak .e.llatva. A .reszle~ek a . követ~
kezők: Nidda 9, 5; 9, 9; Makhsmn: !· 5, .2, 6, 3,. 3, 3, 8,
4, ll ; 5, 9 ; 6, 3. Friedmann C~. B: targ~aiJa .a. szoal_akoka~.
Funk S. (Bécs) ertekezik a szellemi tulaJdon vedelmerol a z~tdókn_al
a Jegrégibb időktől a 19. századig, idézi a ~hat~a~ S.zo.fert IS.
Kitünő ötlet. Singer L. (Várpalota) saját közsege törteneteboi közöl
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néhány adatot, Moses L. (Bécs) feliratokat és okmányokat tesz
közzé a hét községról, melyek most Ausztriához kerültek (Burgenland). A héber részben Brody H. (Prága) Mózes ibn Ezra Tarsisáról tesz közzé észrevételeket, a Krausz S. által kiadott Saul
josef könyvéhez. A munkatársak nagyobbik fele (9) nem német.

mészárlásban öletett meg. Munkája egyetlen kéziratban maradt
ránk, amelyet a BodJeiana ő riz. Ezt a kéziratot fogja E. kiadni,
melyböl a jelen műben az első fejezet jelent meg. Az angol
részben érdekes képet fest a szerzö a spanyol zsidók állapotáról
a 14. században és elmondja azt. amit AI-Nakawáról tudunk.
Nem sok, amint hogy a régi szerzökröl általában keveset tudunk,
beleértve a nem zsidó írókat is.
A. kiadás egyik főfeladata a helyes szövegkiadás mellett a
források kimutatasa. A zsidókat a talmud uralta, amit mondtak,
erre vagy a bibliára vezették vissza, a saját gondolataikat is. A
két mű, a biblia és a talmud voltak mindenre az approbati(J.
Rendesen csak idéztek, csupán nagy általánosságban utaltak a
forrásra. Itt-ott, emlékezetből idézve a szöveget, változtattak rajta.
A forráskimutalást megneheziti főkép az, hogy oly műveket is
idéztek, melyek az idők folyamán elvesztek. Érthető ebből a körülményből, hogy Enelaw nem találta meg némely idézet forrását.
A mű ethikai tartalmu és a fent érintett viszonyok mellett
csodálatos jószivüséget, szereletet és igazságot hirdet AI-Nakawa
minden ember iránt, felekezeti különbséget nem ismerve. A becsületességet és jóságot lángoló, meggyőzö és megnyerő szavakkal
hirdeti. Mondhatjuk, hogy a talmudon is tultesz. Nem rendszert,
légi magasságban koválygó bölcseleti tanokat hirdet, hanem gyakorlatiakat, melyeket mindenki megért, melyek nem elméleti tudást
adnak, hanem jó cselekedetekre buzdítanak. Le kellene eze~et
egészben fordítani, nem csupán szemelvényekben bemutatni, mmt
ezt Zunz tette, kinek példáját mások követték, nálunk, tudtommal,
csak Weisz Miksa. Modern ember alig tudja ezeket a fenséges
tanokat átérezni, természetesen még kevésbbé követni. Az eti,kai
irodalom a középkori zsidók örökké fénylő dicsősége, ragyogobb
minden tudománybeli alkotásaiknál, melyekröl a világ még némi
tudomással bir de erről az ethikáról semmit sem tud. Az elvek,
.a főtételek a t~lmudra mennek ugyan vissza, de az összeállitás és
a részletes kifejtés a szerző gondolkozását és érzületét tükrözteti,
formájánál fogva hp.tásosabb, mint maga a talmud.
.
Részleteket Revue d. EJ. 87. k. 2. füzetében adunk, tit csupán
néhányat teszünk szóvá. Tizedet kell adni jótéko~y célra mi~~en
keresményről, "még az is, aki elszeg~dik, hogy ~am ts? n, ~a~y trJO~
{másol jon) vagv ·valamely munkát vegezzen, adJon berébol hzedet.
(56. 1.). E~ nerrÍ elmélet volt, hanem gy~korlat. s.zámosan az ado!t
tizedről könyvet vezettek, még a 18. szazadban IS a "Mdszer
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*
Rabinoviz A. Z. Glückel von Hamein emlékiratai héberre
f~.1rditva (S;,•SJ ,.,,l "::n), Tel Aviv 1929, 160 lap.
Glückel érdekes asszony volt, ismerte a hibliát és a talmudi
ág:ídát eredetiben és nagy üzletasszony volt özvegysége alatt.
Többször ment férjhe z és 12 gyermeke volt. 1646-ban született és
emlékiratait 1691-ben kezdte 1rni német-zsidó nyelven. Kaufmann
Dávid adta ki először az eredeti kéziratból (Pozsony 1892). , melyt)öl kihagyásokkal Feilchenfeld német nyelvre ford1totta. Erdekes
emlékiratok - Glückel írói tehetség volt - és igen gazdagok
kortörténeti adatokban. Rabinoviz forditása folyékony és hasznos
személy- és helymutatóval van ellátva.

*
Cijjunim ( i:l'l1':!:) Simchoni emlékkönyv (héber nyel' 'en). Berlin, 1929, 227 lap, nagy oktáv. Eschkol kiadása.
Simchoni (Simchowitz) Jakob Nattáli Herz (szül. 1884 január
20-án Sluckban, megh . 1925 Szivan elején Berlinben) tudós és
rokonszenves ember volt. Személyesen ismertem. Az Encyclopaedia
Judaica, melynek szerkesztöségi tagja és nagy tevékenységű munkatár~a volt, adta ki a gyönyörűen kiállitott emlékművet arcképéveL
Az első 36 lap az elhunyt élete és müködése képét adja többek
tollából. A második csoport kiadatlan költeményeket taqalmaz
(Bialik, Brody, Davidson, Elbogen). A harmadik csoport ll tudományos dolgozatot ölel fel, melyek köz ül kiemelkednek Asaj: R.
Gerson öt responzuma és Epstein R. Amram gáon imakönyve
(122-141 a legterjedelmesebb dolgozat a könyvben). A negyedik
csoport versek és egyebek. Klazkin bölcseleti szemléletet vet a
zsidó irodalomra kezdeteitől fogva.

*
Enelow H. G. Menorath

Hamaor by R. Israel AINakawa from a Unique Manuscript in the Bodleian Library,
Oxford edited. Part l. New York 1929. The Bloch Publishing
90 (héber).
Company. 37 (angol)
Zunz két Izsák Aboabot vett fe!, egy régebbit és egy
ujabbat. Enelaw meggyőzően bizonyitotta egy előbbi értekez.ésben,
hogy a szerzö Israel Nakawa, aki Toledoban 1391-ben a zsidó

+

könyv" volt a Fökönyvük.
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A talmud (Szóta 47b) a következo ktjelentest tesz1: ,.Amióta
elszaporodtak az alamizsna elfogadók a P?gányoktól, a~óta Izráel
alól van és a pogányok felül vannak, Izrael hátul van es a pogányok elöl". Ebből köv1tkezik, hogy a zsidók szegények, a pogányok
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pedig jómóduak, továbbá az, hogy zsidó szegényeknek segélyt
adtak. Meglepöbb az, amit a mi könyvUnk mond : "Nem szabad
nem zsidótól alamizsnát elfogadni. Ha azonban nem tud e nélkUI
élni, fogadja el titokban, ha nem tudja titokba~ elfo~ad ni, fo~adja
el nyilvánosan. Királytól vagy hatalmas urtol, akt adomanyoz
izraelitáknak el kell fogadni a béke utjai kedvéért és odaadják
szegény nen: zsidóknak. Érdekes: hogy jeromos egyházat~a épigy
inti a keresztényeket a 4. szazadban, hogy ne fogadJanak el
alamizsnát zsidóktól, mert evvel a zsidókat igazolják. (Ep. 52 ad
.
Nepotianum, I. 263. Vallarsi).
A midrast könyvUnk pontosan nevezi meg. pl. 11l~lt' n'?N1 tgy
:"!'Nl-vel Hadebárimot is stb., TátJit traktátus! következetesen 111'JVnnek nevezí. (Pl. 31, 20; 49, 18 s több helyen; 46, stb.). 16, 23
ezen mondatában : 1\,V ,,,ven jn,,w ,~, megvan a Sulchan Á_ruch
kitétel, amely egyébiránt Ezekiel 23, 41-ben is előfordul. Ez a kitétel
járta már Karo előtt és ö a közhasználatot követte, midőn nagy
művét igv nevezte.
A rnidrasművek szerzőiről Al-Nakawa a következő figyelemreméltó nézetet vallja (12, 7): "Rab szerezte a Szifrát és a
Szifrét R. Chija a Toszeftát, R. Hosája, Rabbi tanítványa, és R.
jismáe'l a Mechiltát, R. Akiba is szerzett egy Mechiltát, R. Osája
és Bar Kappára pedig barajtákat·. Hogy R. Hasáját összekapcsolta R. jismáellel feltunő, mivel a kettő kora közt körUlbelUI
J00 esztendő kUiönbsé~ van. Szövegében, melyből másolt, bizonyára az volt, hogy R. j ismáel és R. Akiba szereztek Mechiltákat,
ami megfelel a tényeknek, R. Hósája után pedig az állhatott, hogy
a misnát szerezte, mely szavak (mw~:1 '1~n) kiesett. Ez a nézet
ezen a kitételen alapszik mw~n ·~N N'Vlt'l., ., (j. B. K. 4c és máshol. BacherAT II. 89, 3. jegyzet; v. ö. ugyanott l. jegyzet). J. REJ. i. h.
Enelow (24. 1.) felsorolja a Menorath Hamaor fejezeteit,
melyekből mUve csupán az első részt, a jótékonyságról szólót
tartalmazza. Az egész mU, amely 20 fejezetből áll, a következő
hárommal kezdődik: l. Jótékonyság, 2. lma, 3. BUnbánat. Elég
világos, hogy ezt a hármat a Ros Hasána és jom Kippur ismert
imáJa hatása alatt tette első helyre n.-: j'"l':lV~ ~p1:::1 n~em ;'l:lllt'Ml)
(:"I"'JiJ:"l

v..,

A mu gyönyörGen van kiállítva és gondosan megszerkesztve.
Kivánatos, hogy a nagy elfoglaltságu rabbi, jelenleg a rabbiegyesUlelnek is elnöke, találjon időt, hogy rövidesen az egész mUvet
kiadhassa. Hálára kötelezte a középkori héber irodalom barátait.

*
Max Freudenthal, Leipziger Messgaste. Die jUdischen
Besucher der Leipziger Messen in den Jahren J675 bis J764.
1928. 232 lap. /. Kauffmann Verlag, Frankfurt a. M. Schriften.
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der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums. Nr. 29.
A zsidók, kik a lipcsei vásárt felkeresték, tartoztak mindenféle eimen adózni : Leibzoll, tartózkodás stb. Ennélfogva hivatalosan nyilvántartották a zsidó látogatókat, feljegyezték minden egyesnek nevét, lakóhelyét s egyebeket. Ez a lajstrom még létezik és
most F., aki a tárgyról már előbb is értekezett, közzélesz egy 90
évről szóló lístát, ( 1675-1764), melyet felvilágosi tó bevezetéssel
látott el. Sokan jöttek lengyel-orosz, osztrák területről, a legtöbb
természetesen német provinciákbóL jöttek Magyarországról is, a
könyv tehát a magyar zsidók történetéhez is szalgáltat adatokat.
Városok ábécés sorrendje szerint vannak felsorolva a látogatók,
mindegyik nevénél ott van a név mellett a látogatás éve is. Ebből
megállapítható, hogy abban az évben az illető helyen már laktak
zsidók. A látogatók számából pedig az is, hogy nagyjában mily
nagy hitközség lehetett az illető helyen, az is, hogy mily terjedelmU volt körUlbelUl a kereskedelme. Halberstadt (95-115),
Dessau (56-71), Prag (176-196), Berlin (34-44) foglalják el az
első helyeket, de vannak városok, hol ma már alig lakik zsidó,
200 év előtt még jelentős hitközsége volt :;t jelen lista tanusága szerint.
A személynevek héber irásából nem ritkán nem lehet pontosan
tudni, hogy mikép ejtették ki. Nagybecsil anyag van erről a könyvben
együtt, melyben többezer név szerepel, még pedig pedáns hivatalnok
átirásaiban. De a genealógiának is gazdag forrásul szalgálnak
ezek a listák. Rendszerint a jómóduak keresték fel a messze földön
tartott vásárt, meg lehet tehát állapitani elég silrUn azt is, hogy
kik voltak a hitközségek előkelői, vezetöi stb. Más forrásokban
emlitett személyek e listákból azonosíthatók. Egyéb vonatkozásban
is jelentős az a levéltári forrás, miről nem akarunk itt szólni, hogy
átmehessUnk a magyar zsidókra von~tkozó részletekre.
Pesti cikk természetesen nincsen, itt a 18-ik század vége előtt
még nem lakott zsidó. Ellenben Eisenstadtból volt már 1686-ban
látogató (73. lap), !700-ban az utolsó. Neustadtel 1753 és !756
(167. lap). A legtöbb Pozsonyból (Pressburg 177. lap), Ödenburg
(170), Ofen (u. o.).
Werner Sombart "Die Juden und das Wirtschaftsleben" c.
műve 25-6 la pon ezt irja: "Auffaliend gut sind wir un terrichtet
über die Beleiiigung der juden an der Leipziger Messe, die ja
lange Zeit hindurch der Mittelpunkt des deutschen Handels war
und für dessen intensíve und extensive Entwickelung einen guten
Gradmesser bildet, die aber auch für einige der angrenzenden
Lander namentlich Polen und Böhmen, eine wichtige Rolle gespielt
hat. HÍer auf der Leipziger Messe finden wir sei t End e. des 17.
jahrhunderts in wachsendem Umfange luden als Messteranten,
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und die Bearbeiter des Zifferm aterials kom men samtlich dahin
überein, dass d ie luct en es seien, die den Glanz der Leipziger
,
Messe begrü ndet hahen."
A né metek a vallási gyökérrel b iró gy ül öletet is le tudták
kü zdeni, ha gazdasági érdekeik ugy kivanták. Az elismerésre
azonban a zsi dókn ak l 50 esztende ig kellett várni ok, Werner
Som ba rtig.

és egyé b hiba van ben ne, ugy a vokálisokban, mint a consona nsokbdn, sőt még fordításokban is. Igy a 21 . lapon az van hoov
"ast/zé ászár" . 12 (kis próféta). 41. Japon 'N"lC Syrians,' tehbi t
szirek szurabeliek helyett. A pentateuchus 5840 éve! ölel fel
(67. lap) . Nem sajtóhiba, mert héber szavakkal van kiírva
~~;, n'~ fordittatik 74. 1., 9. sor ordinary és 79. lapon complete,
"egyá ltalában nem" helyett. Részletes birálatot máshol adunk.

*

(D'i!:llO 1"\l.~N)

Mandel Miklós, József khazár kirá ly válaszlevelének

hitelessége, Pécs l 929. 45 l.
Ez a budapesti bölcsészetdo ktori disszertáció magyar szempontból is érdekes kérdést tárgyal az elég gazdag irodalom felhasználásával. A vizsgálódás eredménye az, hogy 1080 körül a
levél már ismeretes volt és hogy a tartalma valódi. A juchaszin
750 évét, melyre a kazár király levelének keltét teszi és melyet
M. (6. 1.) diffikultál, tehetjük 720-ra, mert lehetséges, hogy
:l ( = 20) korrumpálódoH J-ra (= 50). A Schechter-féle töredéklevélben egyebek közt az áll, hogy üldözött zsidók letelepedtek a
kazárok országában, a kazárokkal egy néppé lettek, de a circumcizióhoz ragaszkodtak és egy kis részük megülte a szarnbatot is (15). Ez emlékeztet Maimuni tudósítására (egyik levelében): Indiában nincs Tóra, csak circumcizió és szombat.
Ezek mindenütt tartották magukat, mivel mélyen gyökereztek,
ez a momentum a levél hitelessége mellett szól. A KuzarL melyet
jehuda Muskato kommentárral adott ki, nem 1547-ben (23), hanem 1594-ben jelent meg Velencében. A korrektura, minthogy a
nyomás nem helyben történt, szenvedett. Szerző a biztató kezdet
után tovább foglalkozhatna a kazár kérdéssel. Kutatandó volna a
barianaban tartott istentisztelet és az ott talált szent könyvek
legend~ eredete folklorisztikus alapon és más egyéb.

*

Geden A. S. - Kilgur R. lntroduction to the Ginsburg edition of the Hebrew Old Testament (Bible House Paper
No. 13.) London, 1928. 84 lap.
A legjobb bibliakiadás jelenle~ Gins~urg~, aki mun~áján
kereken 60 esztendeig dolgozott; meg ped1g tobb munkatarssa1
(meghalt 84 éves korába~ 1915-ben). 73. kézira~.ot és ,az ö~z
szes régi biblianyomtatvanyokat hasonlitotta, . ossze es felJegyezte a variánsokat. Nem sok. A maszarehkus észrevételek
megértéséhez kulcsul szalgáJ a jelen füzet. Geden már régebben
adott ki ilyen kulcsot, melyet a Szemiében (XXV, 1908, 1.08 és
.a IQR XIX, 800- 5) biráltam. A jelen fűz~t. bőveQb és 8 feJc:ze.t~e
oszlik, melyek közül a fontosabbak: Röviditések. Maszóra, kn~l
.kai apparátus, zárójegyzetek. Hasznos könyvecske, de sok sajtó
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kiadta Schreiber S., Budapest 1929, 95, 106,
74, 106 lap. Több arcképpel és facsimilévai Schlesinger j. Budapest - Wien kiadása.
Schreiber S. beregszászi agg rabbi érzékkel bir történeti
dolgok iránt, minek jeiét a "Chut Hamesullas" hármas biográfiában adta. A jelen müben több száz levelet tesz közzé, melyeket dédatyja, nagyatyja, atyja és a Szafer-család más tagjai irtak. A Clzatharn
Szójér- és Kethab Szójérhoz 66 (33+ 33 évi rabbiság) év alatt érkezett
levelek száma 100- 200000 lehetett a kiadó becslése szerint. Ezek
mind a padlásra kerültek, végül elásattak. Sajnos, mert kortörténeti
értékük volt. Hálát érdemel a kiadó azokért a Jevelekért, melyeket
hosszu életén át összegyüjtött, mondhatjuk, megmentett. A leveleken kivül vannak a könyvben egyebek ís, pl. 135 rabbi névsora,
kik A. S. B. Sofer tanítványai voltak és sok egyéb. Helyesen irásokról kell szólni. Akiba Egertől van amulet ís, a legérdekesebb azonban, hogy a rabbiállást gyülölte és le szerelett
volna mondani, tanitósággal (melarr,duth) felcserélni. Magyar
dolgok is vannak, pl. az, hogy A. S. B. Szafer (ll. rész. 7. lap)
Löw Schwabot már gyanusnak tartja. Ugyanott 3. lap magyar prédikáció ügye, melynél a nevet ki kellett volna nyomatni, 1845-ről
lévén szó. 10. l. a templomban felállítandó chuppa kérdésében.
Az iskolaalap ügyében Eisenstadt Méir (Maharam As.) levele Szafer
pozsonyi rabbihoz (1851 ). Deputáció! Bécs be. Ugyancsak rabbiszemináriumról, melyet a régi rabbik akartak felállitani a "Schulfond" terhére I. Aszád (Oszád) levele Soferhez. U. o. 39. kövv :
Elrettentő példa Hildesheimer-Eisenstadt Ima a kongresszus
alkalmából (u. o. 25 Sofer). 60. l. braunschweigi rabbigyülés.
. .
A nagyváradi statusquo községgel nem szabad egyesülni,
Ifja Schreiber Szimcha Bunem pozsonyi rabbi (nincs kelet 67. lap).
- A marmarosszigeti rabbi levele a pozsonyi rabbikhoz 1903-ban
nagygyülés ügyében (68). - Almemar ügyében Pápára Sofer
Simon 1856-ban (23). Ne állitsatok fel rabbiszemináriumot Bécsben (60). - Sofer S. körirata kelet nélkül. Több levél galiciai
rabbiszeminárium tervei ellen. - Az utódJási jog elhalt rabbi fiát
illeti meg. (97. Magyarországon is).
.
jobb lett volna a folytatólagos lapszámozás és a korrektura
IS gondosabb lehetett volna. A kiadó számos értékes jegyzettel
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ki<;érte a leveleket, melyekben hires chaszid rabbik (cadikok) is
szerepelnek. A mü érdekes adalék a magyar zsidóság bel ső életéhez, fő kép pedig a magyar rabbik történetéhez.

Értekezés Herodes és Aggrippáról a tal mud adatai alapján. Akiba
és Turnus Rufus felesége. Elisa ben Abuja. Oinomaos Hagardi
(1. cikkemet a j ew. Encyclopediában ). Rabbi és Bar Kappara stb.
Nem értünk egyet az agáda racionálizásával.
4. ni1p:l ~,,~ (lggereth Bikkoreth) u. o. 2. kiadás. 31 lap.
l. H. Wetss, a Dor Dor ve Dorsov szerzője "Emlékeim"-ben
keményen biráita Rappaportot L. kimutatja, hogy nincs igaza.
Plágiu mmal is vádolta W. R.-t, viszont öt Smolensky. Középkori
vitatkoz.ási mód maradványai. Mai napig nem halt ki, csak
haldokhk.

*
Libowitz N. S., aki nem hivatásos tudós, hanem tiszta lelkesedésböl miveli irodalmunkat, az idén másodszor látogatva meg
a szent földet, összkiadás! rendezett munkáiból. jeruzsálemben szedette, az ösök városában, ugy gondolkozva, hogy a szeniségből
munkáira is esik egy sugár. A nyo mdai kiállítás gyönyörű , becsületére válik a "Dárom" nevü nyomdána k és könyvkiadónak. A
könyvek meritett papírosra nyomattak. Az itt rendelkezésre álló
térhez képest röviden bemutatjuk a négy héber munkát, (az ötödiket :-w~n p elő szö r a Hazofeh közölte), technikai okokból csupán
a eimeket adva héberül.
l. c, J 'i ~ (Ari Nóhém), XXX, 167 lap, jeruzsálem 1929.
Leo Modena e hires munkáját a Kabala ellen egy uj kézirat (newyorki szeminárium birtoka) és több kiadás alapján ujra adta ki
L., ak i két kiadást ért életrajzot irt Modenáról. A művet részletes
bevezetés el ő zi meg, melynek végén öt munka van felsorolva,
amelyek az Ari Nóhém ellen irattak. Ezek bő l állitotta össze L. a mű
végén, mintegy utószókép a Modena állításai ellen tett kifogásokat,
vagyis cáfolatokat. A legmeglepöbb azonban a felfedezés, melyet L.
tett. Az A. N. ugyanis józsef Chamiz orvos számára iródott, kinek r,.r,~
r•~n c. munkát tulajd onit M. Erről a munkáról eddig nem tudtak
semmit, kételkedtek ennek létezésében, de L. munkája utolsó lapján
azt hirdeti, hogy sikerült egy példányt felfedezni, melyet máshol
fog ismertetni. Talán a Hazofehban, melynek jeles munkatársa.
Hogy Chamiz irt egy munkát bizonyitottam "Leo Modena iratai"
c. munkám héber részében (~" ~'i ·~m 169. lap, l. jegyzet). Továbbá
azt is, hogy Modena nem maga írta a talmud elleni kifogásokat
(magyar kiadás 77-86, német kiadás 85-95). Egyébiránt e műről
részletesebben máshol szándékozam írni.
2. r,~')O (Peniél), 3-ik kiadás, jeruzsálem 1929. 139 lap.
Ez a mű szól a halálról, a gyászról, a vigasztalásról, a függelékben a jótékonyságról és a szülők tiszteletéről. A szerzö elvesztette fiát és mintegy önvigasztalásra irta ezt a munkáját. Nem
halachikus tartalmu, hanem vizsgálódások e jelenségekről a biblia,
talmud, midras és egyéb héber irodalom alapján. A szerzö nagy
olvasottságáról és nemes érzelmeiről tesz a mű tanuságot. Tanulságos és érdekes mű .
3. :-m~;, Ml~lll'i lt'il, jeruzsálem !929 58 lap, 2. kiadás.
Egyes agádák magyarázatai. A Salamon itéletröl, melyet a
Krónika kihagyott. Szó van Leo Modenáról is, aki erről az itéletröl nyilatkozott (2. 1.), Dávid és Salamon királyokról volna szó.
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Guttmann H., Die Darstellung der jüdischen Religion
bei Flavius josephus, Ereslau 1928, VI, 51 l.
Ez a disszertáció, amely a josephus-irodalom tekintetbe
vételével készült - Schürer nincs a felsorolásban, sem a jewish
Encyclopedia - két részből áll. l. j. és a pentatenchus elbeszélő
részei 1- 18. ll. Kulturális és ethikai adatok Josephusnál 19-51.
A legérdekesebb bizonyára a ll. rés3 2. fejezete, amely előadja
azt, hogy a templom elpusztulása mily hatással volt j. világszemléletére. Röviden mondhatjuk, hogy semmivel. A zsidó vallás
független az áldozati kultusztól, igy gondolkoztak a talmudbölcsek
s a zsidóság minden köre. Nem hallunk seholsem arról , hogy
zsidók elfordultak volna vallásuktól azért, mert nincs szentély.
]. csak az általános nézetet vallja, midőn a templom elpusztulásában lsten büntetését látja. Hogy ]. szépitette a rómaiak
tetteit, nemcsak érthető, hanem igazolható is azzal a fontos
céllal, hogy müveit máskép nem bocsáthatta volna közre,

melyekkel a zsidó népnek a legnagyobb szalgálatot tette,
amelyhez jogható alig van. Nincs sem ókori, sem ujkori író,
aki zsidó nép védelmében hasonló érdemeket szerzett volna.
]. megítélésénél a kor viszonyokból kell kiindulni. Hogy ]. mily
fényesen oldotta meg feladatát, mutatja már az a puszta tény,
hogy müveit a nem zsidó világ tartotta fenn az utókor számára.
josephus munkáí mestermüvek, melyeket királyi udvarokban is
olvastak és helyén volna azt kutatni, ami eddig senkinek eszébe
sem jutott, hogy az utókor mily érdeklődési mutatott a müve~ iránt.
jellemző tény az, hogy milveiből alig veszett el valami, am1 a legkevesebb klasszikus iró müveiről mondható. Ha j. csakugyan aram
nyelven is irt müvet, ez volna az egyetlen, amely eltünt, mivel csak
zsidó közönségre támaszkodhatott. Ennyit alkalomszerűen általánosságban.
8. l., 2. j. hiányzik a forrás: Megilla 9a és b, hol azonban
a mi szövegünkben nem jónáthán, hanem Jóchánan áll. Utalható
lett volna még j. Meg. 71 b-re és Beresith r. 36 vége felére, hol
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Bar Kappára nevében az van mondva, hogy Sém sátraiban beszélnek Jafet (görög) nyelvén. Fontos adat a Palesztinában uralkodó
görög nyelvről a 3. század elején . A vers. ~en. 9...27. - j.
Archaologia X. 277-78 azt mondJa, hogy Damel az o könyvét
saját hiuságán kivül az epikureusok ellen írta. G. 12. l. 2. j. a
talmud megállapitását idézi, hogy ki Apikóresz? Ez azonban
nem jön tekintetbe, hanem az, hogy Epikur kultközösségeket alapított, ilyenek kétségtelenül Palesztinában is voltak, mikor ott a
hellenizmus virágzott. Minthogy Epikur a pogány isteneket megtagadta, zsidók is szegődhettek hivei közé. Igy került Epikur a
rabbik szemkörébe, kik Piatót és Arisztotelesz! nem ismerik. A
későbbiek azonban az epikureizmusz eredetét már nem ismerték
és tartalmát keresték. Az igazsághoz legközelebb áll az a definíció (misna Berákót végén), hogy az epikureusok tagadták a más
világot. Josephus azonban az epikuremizmust közvetlenül is ismerhette és saját magyarázalot ad Dánlel könyvének céljáról, hogy t.
i. még jön egy más világ. Egyébiránt Marmarstein értekezett az
Apikóreszről.

J. (Arch. IV. 215, G. 16. 1.) azt mondja Ex. 22, 28 alapján,
hogy a felsöbbség tisztelete megakadályozza az lsten elleni tiszteletlenséget. Minthogy a parancs igy szól : "Istent ne káromold
és fejedelmet (nászi) ne átkolZ'', l. e kettőt összekapcsolta. G. az
c·n~N szót a hagyománnyal birónak veszi, holott még Akiba is
szószerint Istenre vonatkoztatja (Mechilta e helyre, 97a Friedmann és párhuzamos helyek). G. J. magyarázatáról feltételezi,
hogy J. evvel a római fenhatóságat akarja elismerni.
]. (Bellum V. 382; G. 16) azt mondja, hogy a zsidók
Egyptomb::1n fellázadhattak volna, de inkább Istent hagyták maguk
helyett harcolni. G. azt gondolja, hogy J. tendenciájának megfelelöen a pacifizmus! a Mózes elötti zsidó vallásba helyezi be.
Ilyen forrás persze nincsen, de a talmudban (Ket. Illa) ez a nevezetes
mondás áll: "lsten megeskette Izráelt, hogy nem fognak fellázadni
a népek ellen!" Ezt Jószé ben Chanina prédikálta 250 körtil, aki
Caesareában élt, hol a zsidók már csináltak régebben ily lázadást,
de nem következik belőle, hogy ilyen gondolat nem élhetett már
josephus korában is. Hiszen Joehanarr ben Zakkai is pacifista volt.
A törvényekről, melyek ].-nál találhatók, általánosságban az
mondható, hogy azok részben talmudelöttiek, más szóval hoay
0
abból a tényből, hogy ellentétben vannak a talmuddal, még ne m
következik, hogy j. korában (70 elött) nem léteztek. A talmudbölcsek nem ritkán a régi nézetekkel ellentéteseket vallottak. G.
szép dolgozala elismerést érdemel és remélhető, hogy munkáiát
folytatni fogja.
·
Budapest.

Dr. B/au Lajos.

