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Bevezető.
Megtisztelő feladatnak tartom, hogy én írjarn a bevezető
cikkét e könyvnek, melyet dr. Kiss Arnold budai vezető-főrabbi
nak, vezérlőbizottságunk régi tagjának és intézetünk kíváló
tanárának barátai és tisztelői hetvenedik születésnapja alkalmából kiadnak.
Jogcímern erre csak az lehet, hogy elnöke vagyok a
Ferenc József Országos Rabbiképző Intézetnek és elnöke az
Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak Mint a Rabbiképző elnöke
az intézet szószólója vagyok amíatt való büszkeségében, hogy
Kiss Arnold a papi hivatáshoz szükséges tudományos és lelkészi
képesítést itt nyerte el. Az ö~ztönzést a magasztos pályára a
s zülőí házból hozta magával, hol az apa nagy tudása és mindkét szülő istenfélő élete mély lelki hatással voltak reá. Az
apának egyéni jámborsággal párosult küzdó természete, ha a
szent hit érdekeik~rt kellett síkraszállaní, adta meg Kiss Arnoldnak az élő példát arra, hogyan lehet ugyanazon kézzel magasztos eszményekért viaskodni és annak ujjaival a lantot pengetni,
mely a szeretetből és lelki elmélyedésből merített kincseket
hozza azoknak, kiknek vezetése neki, mint papnak és költőnek
élethivatása lett.
Papi kiválóságának kifejező fémjelzése, hogy az ország
egyik legelső hitközségének vezető-lelkésze. Szónoklatai nemcsak
az eszmék és mély gondolatok gazdagságával tünnek ki, hanem
a magyar nyelvnek valósággal müvészi kezelésével is sokszor a
múló benyomásokon túlmenően maradandó hatást keltenek a
hívőben.

Mint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke hálánkat juttatom kifejezésre a Társulat felolvasó ülésein előadott
vagy Évkönyveiben megjelent sok-sok szép költeményéért és
elbeszéléséért és, amit legelsősorban kellett volna kiemelnem,
azért, hogy magyar nyelvünket imakönyveiben és az egyházi
irodalomban általában zengzetesen vagy megrázóan, de egyforma
szépen tudja megszólaltatni. Ezzel kiérdemelte a papköltő cimet,
mellyel hallgatói és olvasói már rég óta kitüntették.
Szívből kívánom, hogy áldásos munkásságát a maga, családja, hívei és az egész magyar zsidóság javára még sokáig jó
egészségben folytathassa.

Wel'fhelmel' Adolf
a Ferenc József Orsz. Rabbiképző Intézet
Vezérlőbizottságának
és az Izraelita
Magyar Irodalmi Társulat elnöke.
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Előszó
Mikor a budaiak vezető förabbijának, dr. Kiss Arnold személyének méltatásáról van szó, a feladat meglehetősen sokirányú
igényt támaszt. Ha Öt, mint lelkészt, hivatásának teljesítése
k özben akarják méltatni í mindenekelött feltűnik, hogy Ö nem
rebe hanem rabbi.
A különbség a kettő között az, hogy elsősorban külsősé
gekben jelentkezik ez a megkülönböztetés í vagyis nincs mellét
verdeső bozontos szakálla, nincs csavaros hajtincse, nem jár
strámecliben, földigérő jellegzetes reverendája sincs s a cidákli
sem tündöklik a mellénye végén í vagyis a korszerű lelkészi
ö ltözéket viseli megtelelő ízléssel és nem akar kiáltó példát
mutatni, amely Öt messziről az egyház emberének tünteti fel,
De nemcsak külsőségekben, hanem belső viszonylatban is
nagy a különbség a két fogalom között í mert bár a Szentírást
ép olyan buzgóan tanúlmányozza, mint bármelyik caddik, azért
mégsem hangoztatja minden szavával az Úristenhez való viszonyát, hanEm inkább a Szentírás belső értékeit sajátítja el és
az abban foglalt erkölcsös eszméket hirdeti nagy buzgalommal,
hozzáértéssel és főleg szeretettel.
Mint hitszónok - bátran mondhatjuk - a magyar rabbikar elsói között foglal helyet, aki az általa hirdetett vallásos
eszméket zengzetes magyar nyelven, valósággal ideális módon
fejezi ki és egy-egy hitszónoklata nyelvérzékének nemes kifejezése útján valósággal elbűvölő hatással van az ájtatos hallgatóságra. A nyelvet ugyanis nem csupán arra használja fel, hogy
gondolatainak szabad folyást engedjen, hanem egyúttal a legideálisabb módon műveli úgy, hogy bátran mondhatjuk a magyar nyelv apostolának szegődött.
Szentbeszédei nem olyan természetűek, mintba eget ostromló és a híveket büntetéssel fenyegető szankciók volnának,
hanem behízelgő módon a bölcseség által ékesített, rábeszélő
képességű, kifejező szent fogalmuknak megfelelő gondolatok,
melyek a hívek lelkében bensőséges áhitatot keltenek. Nem ostorozza a hívek bűneit, hanem a humor k~odves alkalmazásával
inkább az erkölcstelen élet elkerülésére tanít s egy szebb és
jobb élet gyakorlására.

Különösen érdekesek szentbeszédei akkor, amikor a családi
életet festi. Behatá módon foglalkozik a családi élet fontosságávai, hivatásával és létalapja megerősítésének eszközeivel. Aki
e gy esküvői szentbeszédét végighallgatta, az feltétlenül azzal
a meggyőződéssel hagyja el az Isten házát, hogy bölcs és az
emberiség lelkének megerősítését célzó tanításokat hallott, amelyek a fiatal párokra feltétlen nagy hatással vannak.
Híveínek ügyeivel mindig szeretettel foglalkozik, úgyhogy
azok mindig bizalommal járúlnak hozzá szivük gondjainak kiteregetésére, amelyekre mindíg enyhítő balzsamot talál istenes
beszédével.
Tudománya igen sokoldalú, mert nem csupán a hivatásához
tartozó szent könyveket bújja, hanem a világi tudományokat is előszeretettel műveli és ez teszi öt azzá a világi pappá,
amely a magyar zsidó papokat mindig annyira jellemezte és
tisztelet tárgyává teszi.
Jellegzetes humora sohasem hagyja el és bármilyen kényes
témával is foglalkozik, mindenkor megtalálja azt az üdítő, tréfás
hangot, mely a kom<;>r ügyet kivetközteli szomorú merevségéből
és inkább elfogadhatóvá teszi, Előszeretettel foglalkozik az ifjúsággal és mindig ügyel arra, hogy a vallásos érdekek a különböző
. iell~l!ű, főleg világi iskolákban, ne hanyagoltassanak el ; épen
az Ö konciliáns, művelt fellépésével a különböző hatóságokkal
is kedvező módon érintkezik s így az általa kívánt célt a zsidó
vallásos érzület kifejlesztését a tanügy terén, sikerül a legbehatóbb mértékben biztosítania.
Egy szóval, a budai hitközség mindig büszkén látta Öt
úgy templomában, mint az élet különböző viszonylataiban. Aki
a papi működése közben vele érintkezett, mindenkor abban a
me~győ.zödés~en vol_t, hogy a budai hitközség élén olyan papi
·~gye~ ali, ak1 tudataban van a vallásos élet kifejlesztésének és
apolasa fontosságának.

Ilye~. kör.ülmények között a budai hítközség büszke lehet
az ó papJara es lsten áldását kéri, hogy dacára annak h g
.. k h
'
o y
mo t •
s. mar az oreg or atárához ért, minél hosszabb ideig áll'
az •Ot tis.ztelő .és szerető hívei élén és boldogítsa öket tudo~~~
n~aval, Istenfelelmével, tanításával és emberszeretelével amit
•t lllndenkor buzgón ápolt.
'
Dr. Krlsshaber Adolf

a budai izraelita hitközség elnöke.
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~engő s~ó Mesferéhe~.

Kössöntés Kiss 111'nold

~o.

ssUiefésnapjcí1'a.

A zengő szónak áldott Mesterét ma
Szívvel köszöntse csendes, halk poéma,
Hetszer tiz évhez illő, meghatódott
Beszéddel fűzzön szó-fiizérbe bókot
S a lágy húron, me/y orkeszter! kisér,
Me/eg dal fusson, - füves - parti ér.
Mert titkos emlék oldódik ma messze,
Fakulf napokból. Kis fiú be/esve,
Megbújva áll egy zárt ablak mögötte,
Melyen belűlről árad szók özönje:
Veszprémi pap hol szombatolni szállt,
Egy mds fiút avat fel és megáld.
Ezer kertekből nyújt feléje csokrot,
Az égi szó arany-patakja csorgott,
Elöntött házat, udvart, - kis folyó, kert
Errébb hajolt, figyelt, szivén a szó vert.
Falhoz lapu/tan, - láz didergeti,
A gyermek áll, rajt' ég igézeti.
A szó, mely akkor, ott beléje csengett,
Széfzúzott · benne édes ajku csendet,
Hogy tenné rabbá, lenne rabja holtig,
Csábos csodája, titka mig kibomlik,
S mint mákonyos, kin-kéjes szédillet
Mámor-lován a szó után liget.
Könyvekben ás és versek rím-sorában,
Hol szikra pattan, lélek-áldozás van,
"A pap hárfdján" edzi méla kobzát,
"Gettódalok" sz ivére lángjuk orzzák,
"Mirjam" tanifja hő magyar fohászra
S szent hirdetések tűzviharja rázza.

A "Köd és napsugárban" ködlik, ázik,
Az "Atom és valóság• lelkén átcikázik,
Hof!y ráriadjon bús-való mesékkel
Élet-kaput tolván előtte széjjel, Mig láb előtt a zordult küszöb
És gödrös út és lomha méhü köd.
Meleg ha kell örök jégverte télhen,
Csitítani szó, hogy hordja, birja, éljen,
Ha törve hullnak éretlen ka/ászok,
Ha sebzett, árva, gyötrődő, alázott,
Ha tűzhelyén csak hamvahodi parázs,
Kiss Arnold szál s szavában tűzvarázs.
Versben, mesében, prédikációban,
Tüzes nyelvek beszédét messze szóltan,
Ríkat, daloltat, könnyezte!, vidámit,
És gúnyos élccel sírja el hibáid,
Zúg, háborog, riaszt, ébreszt, becéz,
Kemény ököl és lágy tenvéíű kéz.
Szavában keltök öblös trombitája,
7 ilinkók hangját gyors ütemre váltja
Pergő dobok, cintányérok verése,
A hegedűk mosollyal ébredése
Dús orgonák felett repesve kél,
Szaván egész orkeszter zeng, zenél.
S egyhúru kobzon kelt e semmis ének
Hódolni éve gazdag hetvenének, Ablak mögül a gyermek szólt, a révedt,
Halk há/aszó, mely rím-sorokba tévedt,
Mert szólni kell, - fogyók ezitt a holdak S egy méla dal az orkeszterbe olvad. '
Pap lsscílc.
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Dr. Fricdman Dénes
Dr. Kiss Amoiti

Dr- Kiss Arnold.
Hálás, de felelősségteljes munkát vállalunk nwcrunkra
akkor, antikor Dr. Kiss Arnold életlörléneLél, éfelének
egyes fázisait meg akarjuk örökíleni. Hiszen n:iég fel sen11
avattatott, lelkének kincsestárából már akkor bőséaesen
osztogatolt !lillestYérei és embertársai közötl. Minden ~gyes
beszéde, llllllden cselekedet, mind/e n kölleménye, mindlen
írása egy-egy eseménye a m~gyar zsidó társadalomnak s
ha Kiss Arnold életlörlénelét hűségesen akarnók megörökíteni, ha azt a hatást, amelyet papi énjével, megkülönböz...
tetell emberi egyéniségé,'el korlársaira gyalroroll, megkisérelnők valón érzékellelni, úgy meg kellene kérdeznünk
prédikációinak hallgatóit, olvasóinak ezreit, kérdést kellene
intéznünk a falusi kis zsidókhoz, akik a szombal délutánok
békéj ében az ő írásait könnyezlék és mosolyoglák végig ; a
sok-sok zsidó nőhöz, aki az ő imádságos szavain keresztül
találla meg újra Istent, fel kellene elevenít~nünk munlmleljes életének nunden napj ál, nünden óráját. N em teheljük.
Csak szürke adatokra kell szorítkoznunk, csak egy-egYi
nagyobb állomását említjük meg életének. De ezután a
rövid élel1Jajz és a Illi szerény méllalásunk után álljon örök
dicsőségül és örök büszkeségül minden hittestvérünk számára tudományos értekezéseinek ,regényeinek, novelláirnak,
versesköteteinek ,cikkeinek, előadásainak, prédikációü-tak
és egyéb írásainak talán össze sem gy:űjthető sokiasága.
Kiss Arnold Ungváron 1869. november 2-án szülelelt.
Gimnáizunli tanulmányai l X agybecskereken és az Országos
Rabbiképző Intézetben végezte. Első tanít<;ija édesapja, az
áldott emlékü nagybecskereki főr. abbi, Dr. Klein Mór \'Olt.
Egyelenil tanulmányait 1894-ben végezte, ekkor a valták
bölcsészdoktorrá, 1895-ben pedig rabbivá. Még ebben az
esztendőben a zsolnai hitközség választolLa m~g rabbijává,
1897-ben pedig veszprémi rabbi lelt. 1901. óta a budai izr.
hitközség élén áll. Több nagy hitközség, így a debreceni,
szabadkai, temesvári s a nagybecsker,eki hilközs~~ elől
járósága felajánlotta néki a rabbiállást 1937. óta a li.abbfképző Intézet tanára, a Habbiképző Vezérlő Bizottságának,
a Pro Palesztina Szövelsé[Y elnöki tanácsának, az Jmit,
választmányának Lagja, a Jehuda Hal~d társaság lárselnöke. K em csak a zsidó tudományban és szépirodalomban
vívott ki magának az elsők közölt helyet, hanem a magyar
irodalom világában is megbecsülést és elismerést szerzelt.
A Petőfi Társaságban Zempléni Arpád mutaLta be verseit
és míífordilásail l\Iorris Rosenfeld köllészelének ismerle-
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lésél'el egytdl. Géczy Islván társszerzőségével íroll .- ./Íllmlíve, a Szombatosok ,a kolozs ní.ri Nemzeli Szinilá1l au
nagy sikert aratoLL JlasonJóképen sokáig emlékezeles hatást
érl cl Debrecenben , a hősök emlékünnepén tartoll heszl-de,
amelyet később sok ezer példányban nyomatlak lü és osztollak ki . .\. k eresztény társaelalom részéről núndig a legnagyobb megbecsülésben részesü/l ; mit1d Z w lná11 , m i n d
Yeszprémben, m,i,nd pedig Budán a nagy nemzeli linncjlckcn
a Löbhi l' cl ekezelek papjai val egyi'tll lelt bensőséges hit 1 allomásl h az aszerctelének lángolásáróL Az egyélJ valJá-.ok
papjaival benső 'e gyelérléshen él l. Veszprémben a megholclogn lL püspökkel, báró Ilornik Károllyal való harálságos
viszon ya közismert I'Oll. Veszprémből l'aló lá,·ozásakor a
Yáro s polgármcstere búcsúzlalla, nünl a városi bizoll-.:.íg
egyik tagját és a zsidó felekezel l'őpapjál s ige1~ mel eghangu átiratban emlél<ezell meg érdem eiről.
Hilközségei életében fáradhalatlan i.(qybúzgalmáról és
alkotni akarásáról tell lanuságol. Bensőséges s é Lelle a hilélelet, megszenezte a hiloklatásl és megszilárclílotla az isienliszt·e lelek renelj él. :\line! valláserkölcsi, mincl kull úrúlis,
nünd pedig szociális Lekintelben sokat tell és alkotoll s
alkotásnil Jelekezelünk Jejlőclése és naggyá létele érclekében
gyümölesözlelle.
Kiss ,\rnolcl szónoki alkotásai müvészi jellegüek, a szó
nmzsikájának művésze ő. f:des anyanyelvünk zenéje esendül Jel sokszor prózájában és rimbe torkolló moJH.lalain.ak
ré~zein, hol az aliileráció rímfajtájának szépséges muzsiká]ál érezleli velünk. Ez az, ami b eszédeinek hallcral:ísánál
legjobban megfogja a híveket, akik önfeledlen ~1erlílnek
el. a m agy ae sz ónak. ~bben az orkesztet·i munkájában. l(öremk~en egyszer a L1hnkós-szónok nevel kapta, érzékellelni
akarvan ezzel azl, hogy a lágyság fuvolás -.ünocratása ecrvelle~l megny~lalkozásánál sem marad el, dallan~má Jin~lnul
n;mcl~n, . nut szószékén kiejt, igehírdeléseko1· elmond . Dc a
la&ysag_ lS 11101110Lónná tud lenniJ ha nem vállja fel időnként
mas-mas színezelü skálasor . . \ Kiss .\rnold puha beszéde
sohascm monolón. Csak a kiemelkedő részekben alkal~-az~~ ezl a legegyénibb , szintc ulánozhatallan halk rímes
ko~lo1 _szólammuzsikál és ez teszi e léren ntolél"llelcll<'nné
A~Inn!IC~ig__így besz~I,_ g:erinclelen puhánnyá lesz, férfinép
eloL_L Intionosen !aszllo Jel enség . . \ki soh,lscm alkalmazza,
n~p ev ke_mény_segc leekcmonclás diúkos színlelenséuéhe
~ul~'Cf, s~:la. :.\k1 dübörög J. fed c~~~ ereJé'c~. mar a g~'tny,
elcss_q,e.~ el , ~unogal a lágy szó baJa,·ai e~ kónnYekel c-;i!Jol
a . SZ~I'];ol SZl\ '. lJC lJaloló igék ()szinleségének clla•radh·tht~ansaga,I:J.l, alunek sokszíníí, Leljes a skáfája, minlh~ szrí;l~ki
zongoraJa a szokoll mértéken lúlmenne és billcntyük len-
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nének a Yáron lúl meg innen is, ez az igazi ki ssarnoldi. Es
innen Yan az, hogy prédikációinak quanlitása sem a measzokoll mcsgyén marad. El kell égni a hangok sokféleséa,ébcn. S kinek enny;ivel kell c l elki megköJJliJSebbülésne.k.ilj~en
· fokát elérnie, nem érheti be araszr~yi idő\'el.
Azl ü·Luk fennebb, hogy kissarnoldi. Egy szóban, kis
bcliivel. Molnár Ferenc mondja 1egy helyütt, hogy ez a
nagyság fokmérője. ::\Iikor fogaiommá l~esz a név. A csaláeli
meg utónév egybeohadnak n1lmr kisbelíísségig ,e melkedik,
hogy j e lző készül belőle, - ez a nagyság ism.érve. ünnepel..,
tünk clj uloll eddig a fokig . l\Iindenki ldssarnok!;nak mon,clj/a,
egy szóban. l'ogalomkénl és jellegzeles formájál kissarnolelinak neyezheljük méllán.
Köllészcle is külön méllalásl igényel a biográfiai és
bihliográl'iai adalokon felül. KyilYámaló, hogy nyelvi jellegében azl <"Sakúgy a lágy nyelv jellemzi, minl \o ralorrhétori lerrénumol. De . reámulal niég egy olyan körülményre is, amely eleddig sokak figyeimét elkerülle, ne\"ezele~en arra, hogy a felckczeli, reprezentábilis nyilvánosságban ő a lelkészi kar megszólallalója, képviselője. Nálunk elképzelnek, megrcndeznel,:: kullúreslét pap Jiélkül, de
Kiss Arnold Yers nélkül, Yagy forüílás nélkül soha. Vallásos
vers, hazarias vers eredeW)en, - ennek ő az irója, credelinek magyarul megszólallalója papok közölt ugyancsak ő.
N" e tagadjuk, kellell a mi helerogén együltesünkben olyannak is lennie, aki a rim világában is helyet vív ki nékünk
s ilyrm1ek rnindig is kell lennie.
A szónok és köllő melletl az imádkoztató pap is Kiss
Arnold. ~lirjam fogalom, mikénl szerzőjének neve. Vőle
gén~', házassági évfordulós férj, meg más alkalmi jogcím
egy~zer ~Iirjamol vesz a szebb nemnek. X em a példányszám mulatja egyedül a sikert, bár ez is hasonlíthalallanul
nagy, hanem az, hogy forgalják, hogy nem elég egy-egy
élelre, elnyüvik, merl használják, Lelesírják A · cselekedt.elő
a c<>clek\'őnél különb és a <.:selekedcl is több értékel képvisel a személynéL A :.\Iirjam valódi opus, alkotás, merl hatásaihan és eredményeiben e_gyrc nagyobb leeml. Hazánkban
nem kell reformislcnlisztclcl, a magyar imádságos szó a
nőnél a magánájlatosság belső lírai eszközé\'é lell.
KöYelkezzék hál a rhélor, a poéla, az imádságos Kiss
Arnold élele és műkörlése után külön megjelenL "dolgozatainak és mi.ívc.inek sora, a szerkeszlcllc és lámogalla gyűjte
mények és folyóiratok egymásutánja annak a sornak bevezetöjekép, melybcn legjobhjaink kíYánják reá a üiblia lwr
fordulóján az Ég áldásál.
Pjpesl
·nr. Friedman Dénes.

Kiss Arnoldról

Kiss Arnoldról.
Fellélelezem, hogy érdemes férfiak számol adlak ezen
emlékkönyv kerelében azon igen jelenlékeny, közhdswll
és áldásos közszerepü le\'ékcnységről, amelyel Kiss .\rnold
hosszú évlizcdek re nyúló működésében megn_\'llváníloll
Isten különö s kegyelméből, minl különleges lcbclségckkel
megálcloU rabbi, szónok és író. f:n csak al'ra érzek kölelcsségel, ho gy kiváló egyéniségének nagyszerííségél ·olvasóink
előll úgy domborítsam ki, amint azl évtizedes érinlkezésemben meglálni a ~Iindenh aló iránlam Yaló jóságába·1 neiH·m
megaclla. E hhez járul még az is, hogy a Gond,iselés összehoz.oll bennünket és hil,'eseinkel a kórházban, ahol lcrefere közben, inlim beszélgelésben több apró részletel kiizöll papi pályájáról, egyéni éleléről, amel:vek min<l a legnemesebb színben tünlelik fel a budaiak világhírű rahbijúl.
FeHebbenlelLék előltem irodalmi len·eil, elgondolásait, renkölt lelkének emelkcdellségél, rellüntellc lelkilccr-tcslile<r
gyönyörű hilveslársának n~gy érlékél.
,..,
"'
Kiss Arnolelol megáldotta a jó Isten, hogy nagyszerű
szülőlmek gyermeke. X em lu d beleini sem sz óban, '>em
írásban annak ecselelésé\'el amch'el olthon a Yidéki rabbiházban láloll és tapasztalt. :\ szüiŐi ház ln'tj~·arázsa úlszellemültlé leszi arcál, ha róla megemlékezik . .\z érlesanya jr'>sága,. finomsága, önfeláldozása, női erényeinek nagyszeríísége Ihlelel aclott nem egy írásának. .\ jó apa jámborsága,
tuclományszerelele, lliYatásszerelele, lclküsmeretességé , céltuclalossága mindig szeme előll lebeg követendő példaként.
A tcslvér.i h üség és ragaszkodás neki oldhatallan kiilele"sé"
Igy Kiss .\rnolcl már a szülői házból kifolyólag szenl 1>::\f~:
E_zt, az ősi szójárás szerlnl monclhatom, merl így szól a régi
Iulelei az irásművészekre: ~Icgszenlclik Islen ne,él k.tlamárisukkal. «

Vann:~k emberek, akik mindenl kifogásolnak Bizo~.1-)~ára akad olyan is, aki készen :'ill a vádda!, ho_gy azérl
n·odl_ak meg ezen sorok, hogy e,gyik rabhi diesérjp a m:'isikal. Llgadhalallan, hogy él bennem a hajlaudósáo IJo"y
ch~1ondjam: D em Yenlicnsle scine Krone. · ~lel'l d
~r
ZSidóságnak büszkesége, ékes.~ége Kiss .\rnold. X e\· c kill0n-
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höző

molivumok Iolylán f,ogalommá vált. Tisztán csendül
hangzása, minl a liszla arany.
Az a hódolat, mely annyi írásából kisugárzik édes atyja
emlékezele iránl, mély áhílallal löll meg bennünket. Olyan
az ajkáu, mint az édesen csurgó méz. l\Iég a kórházban,
belegen erről lárgyal. Dr. Klein :Mór a nagybecsker·ekiek
igen Lmlós rabbija voll. Abban az időben merész elgondo~.
lás voll magyar nyelven megismertetni, leforclílani Mlaimonidcsz nagy munkájál, a »Tévelygők úlmulalójál«. Erre
vá1Jalko7otl és keresztül is ville Kiss Arnold édesatyja.
A Löhb minl féléyszázad előlli magyar nyelvkészség szinte
leküzdhelellen akadályokal gördített eléje. És mégis megbirkózoll vele. Könnyű most elbirálni a fordílásb:m mulatkozó ét·dességekel, nehézségeket, egyes helj~ekre, minl érthclellenre, ráulalni. Azonban akárhányszor csak a felüleles
olvasó löd pálcát mondatszerkezelen, laza előadáson. És
mlnclazonállal a fiúi szerelel ez·en segíteni kíván. úgy nyihtlkozotl előttem, hogy szívbeli ügye a »Tév,elygők útmulalóját ·< a mai magyarság nyeh·én újból kiadni, hogy gördül(;kenyebb, érthetőbb, tetszelősebb legyen. Ime a gyermeld
hódolat, szeretet, kegyelel mikénl vezeti nagy karlársunk!at
nagy probléma megleremléséhez. l\Iert szüksége volna a
fialal rabbikarnak szóról-szóra való I\fore-nebuchim fordílásra. Azonban Kiss Arnold luclalában van - előltem
kifejlelle - ezen mű feldolgozásának és kiadásának belső
és külső nehézsége~vel. Előltem lebegő kérdés: l\'incs a
m&gyar zsidóságban elég erő a >>külső<< nehézség eltávolítására?
Kórházi tartózkodásunk lereferéje nem voll szichász:..
chuliu. Elbeszéltük egymásnak kölcsönösen irodalmi ter~
veinkeL Adjon a jó Isten erőt, egészségel mindkeUőnkl11ek,
hogy azokat megvalósíthassuk. Azonban egyel akarük még
kil:angsúlyozni. Kiss Arnold félévszázados érdekes és értékes emlékek birtokában van. Aranyos lolla mindezeket
vonzóan Ludná mindnyájun k örömére papírra rögzíleni.
Legyen a ~finclenhaló áldása vele, k01,onázza életél boldogf:ággal, hogy munkakcdvvel végezze feladalát a ma.gyar
Izráel büszkeségére sok-sok éveken át.
Dr. Goldberger Izidor.

Dr. Kiss Arnold irodalmi munkássága.*
I. önállóan megjelent

munk~1k:

A zsidó ,e szmék hősei.
Idealizmu<;; és lemondás. újévi
öt serleg.
beszéd 5670-ben.
Echod. Elbeszélő költemény.
Sámuel Hannagirl lbn Nagdela.
Mózes anyja. Elbeszélő költemény.
Népszerű zsidó könyvtár.
A Pap hárfája. Költemények.
Echod. Imádságok zsidó gyermeZáróima a Magyar Izraeliták Ork'ek és a serdültebb ifjúság számára.
szágos Irodája által t 929. év
március hó t 2-én és t 3-án tar- lm;a a 90 éves »Mikéle« jubileumi
tott országos konfer,encián.
ünnepélyén t 932. márc. ZO-án.
Hazkara. Emlé~ezések könyve.
Elborult csillagok alatt. újabb
Noémi. Imádságok zsidó leányok
költemények.
számára.
Prológ a Veszprémi LeányegyeAz Isten lát. Egyházi beszéd és
sü:et megnyító ünnepélyére.
f,egyveroeink győzelméért való
Ifjak és ö11egek. Novellák.
könyörgés•ek.
Mózes a földön. Verses legcndd.
Egy igaz pap.
Alom és valóság.
Mózes 1emlé~e. H!tszónoklat.
F1ehér szekfű.
Gettó dalok (Morris Rosenf·eld). A hitehagyott. tletkép.
Jób. Drámai költemény.
Zsargon irodalom és költészet.
Az lsten egy. Elbeszélő költe- Zsidóság és zsidó kérdés.
F'erenc Ferdinánd és neje ernlémény.
Köd és napsugár. Költemények.
kezete.
A háború Iegendái. Novellák.
Március id•Jsán.
A fek,ete Horovitz és más elbeszé- Sófárhangok.
lések.
Mirjám. Magyar és német nyelven.
Gyászbeszéd Erzsébet királyné GUeod elmélkedései.
emléké11e.
örök láng.
Az tnel\!ek tneke. A biblia i<.öl- Kohel·et.
ménye.
A messianizmus.
A magyar szabadság. Hitszó- Emlékezések.
noklat.
Gerő ödön emléke.
Sámuel Hallévi Hannagirl Ibn A Maros utcai kórház megnyitá·
Nagdela. Bölcsészdoktori értesán tartott ünnepi beszéd.
1\!ezés.
A magyar szabadság 50 éves évSalamon Ibn Gabirol. Népszerű
fordulóján Veszprémben tartott
zsidó könyvtár.
beszéd.
Előkészületben édesapja dr. Klein :\Iór: TéYeh-oők útmutató.
Jának átdolgozása és újból való kiachí.sa .
-b

.

* Összcá!Htásunkban

főforrásul Kiss Arnold jegyzetei szolgáhak. mcl\' 1;_
az~~ban- _fáJdalom -::- igen ,hiányosak. Ezért m3radt el az általiihh bib,!iogr~ftat ".szoka.~tól eltéroen a cun;:k mellöl a megjc:;:né'i hely é-; id<). nuután
SaJát kony1 tárában sem állottak példányok · mindenb!Jl ren:ldkezé~r<>.
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II. Emlékbeszédt>k, méllalások.
Dr. SeJtmann L:1jos emlék-e.
Dr. Blau Lajos emlékezete.
Dr. r..:.ec:;keméti Lipót életrajz:1.
Emlékbeszéd dr. :\Iezei Ferenc
felett.
GYá zbeszéd dr. Édeistein Ber. talan fele tt.
Dr. Ba cher ' -ilmos halálára.
' ·ezércikk
Ki~s Józsefről. Adat egy nagy
poén életéből.
Szabolc~i :\Iiksa fölött elmondott
búcsúztató.
Egy igaz pásztor. Dr. Klein l\Iór
jubileuma alkalmából.
Bánó c zi József életrajza. ü liT.
:\Iakai Emil élete és méltatása.
Dr. Klein Mór halálának évfordulóján tartott emlékbeszéd
i\agybecskepeken.
Dr. Bacher Vilmos. óda.
Dr. Blau Lajos. óda.
Bloch :\1ózes. óda.
Kaufmann Dávid életrajza.
Steinharcit Jakab életrajza.
Dr. Perls Ármin életrajza.
Dr. Klein :\1ór életrajza.
Lő\\- LipótróL Verses életrajz.
Dr. Rosenberg Sándor életraJz:\.
Barangolások az őszben. (Életrajzok.)
Fischer Enoch é~etrajza.
Dr. Lőw Immánuelről a Zsidó
Szemiében megjelent emlékezés.

Baracs Károly. Emlékbeszéd.
Gyászbeszéd Heltai F erenc, Budapest székesfőváros főpolgár
mestere felett.
Baltazár Dezső. óda.
Emlékbeszéd dr. Edeistein Berta1an felett az ujlaki t emplomban.
Emlékbeszéd Bloch Mózes felett.
Az óbudai hitközségi elnök temetésén.
Gyászbeszéd és emlékbeszéd dr.
Sclu·eiber Ignác óbudai fő
rabbi felett óbudán.
Emlékbeszéd Kossuth Lajos felett.
Emlékbeszéd Ferencz J ó zs ef felett".
Emlékbeszéd Ferenc Ferdinánd
felett.
Emlékbeszéd Kölcsev f-elett.
Emlékbeszéd Kazinc'zv felett.
Emlékbeszéd Petőfi f·~lett.
Emlékbeszéd Vörösmarty felett.
Rákóczi emlékbeszéd Szabadkán.
Főispáni beiktatáskor.
Az Országos Rákóczi ünnepen a
Vérmezön tartott ünnepi beszéd.
A mi'lenáris ünnepségen, Zsolna
város ünnepélyén tartott beszéd.
Erzsébet királyné gyászünnepén
tíz gyászbeszéd más-más hitközségben.

III. Köllői munkák, versek.
:\Iárcius idusán.
Ódák.

Az egynapos lepke. A midrás
költészetéből.

::\Ierengő.

1\eila.
Enyém az Isten.
Ima az üldözöttekért
Utravló a Szentföldre utazóknak.

1

Emlékezem.
Ürök zsidó.
Oltatlan lángok.
A kö7ÖS hajó.
Makkabeus J uda.

Dr. Kiss Arnold irodalmi munká&,ága
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őszi hangulat.
Móres tanítónk sírja.
A l\lagyar Izrael éneke, amikor A pásztor.
az ezer év betellett.
A Sátán hibliát olvas.
Nem adom.
Srefira.
Sremdvén)'lek Morris Rosenfeld· Elkésett rózsák.
től: I. ClJ.anuka mécses.
SzécLer este.
II. A zsidó május .
Az ősz pap.
Vallomás.
És száll a tűz.
Oh Czión ... (Jehuda Halévi).
Vers Ady emlékérőL (Ady emManistanó.
lékkönyv.)
A Kehely.
.i\lűfordítások héber, angol, franA csillagok hol vannak?
cia és német költökbőL (L.
A római verseny.
Kosztolányi antológia!).
A próféta anyja. Midras legenda
öda az so éve fennálló RabbiFrankl Z. A. után szabadon.
képzőrőL
Én, be. Ke1eti motívum után.
Az Énekek Énekének fordítása.
Mint a hollók.
Jób könyvének fordítása.
Imádság.
Kohelet könyvének fordítása.
Zsidó apa a fiához.
A Zsoltárok legnagyobb részéA Sinaj.
nek fordítása.
Mint régen.
Az Imit jubiláris ünnepélyére írt
Emlékezem.
óda: A .:\lag_rar Izrael éneke.
A Tóra meggyalázása.
EZJenkívül számtaln költemény a fővárosi és vidéki zsidó és
nemzsidó szépirodalrni lapokban.

IV. Essay-k, tudomá~yos írások, l!_jságcikkek, értekezések.
l\Iultak visszhangja. A nagybecs- A sofár zug.
kereki »Maskil-d-dol« egyesü- Miért szenvedjünk?
Jet JUbileumára.
Egy pap. akit nem lehet ünneZsidóság és zsrdókérdés. A nagy
pelni s nem szabad ma ünneper. So!r Deo Glóna k1advá·
pelni. Dr. Fischer Gyula 70
ványában.
éves születésnapjára.
Szemelvények dr. Kiss Arnold A zsidó kürtösök.
elöaclássorozatából.
Egy zsidóság, egy hit\-allomás.
Main1Uni Mózes felfogása az is- l\Iessiás és Démon.
teni gondviselésről és a szabad Zsidóság és zsidókérdés.
akaratról. Bölcsésreti értJeke~átán kürtjc - Izrael kürtj e.
zés Hevesi Simon emlékkönyvt: tkeresés.
ben.
A főpap. In memoriam Baltazár
Szabad,ág ünnepén.
Dezső.
Szeptembcr tizedike. Emlékirat A pusztától a :\Iória. heo-yormái cr
Erzsébet királyné halálának
A héber költészet szelléme. (A
évfordulóján.
sz_entírás és midrás költészete.)
Chanuka.
Tek1ó.
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A ~zabadság ünnepén.
l\Iodcrn •\mnónok.
A sátrak ünnepén.
új Yámlomtakon.
Haladó halódó zsidóság.
Unszane Tauh."ef.
Higia Zömán.
Cjén mclódiák.
Az Isten katonái.
l\'ég) év.
»\Vu ist d er Choz'n« ?
Sina j.
útkeresés.
Széder serlegek.
A »Kis ember«.
Angyalok és Sátánok.
Áldozni.
Jókai :\Iór.
A Pesach.
Ébresztő.

újévi gondolatok.

A zsidó szabadság.
A sófár. Ünnepi gondolatok.
A bolygó zsidó.
Purim.
Divatos görögtü:rek.
A pásztorleány.
Templomot.
Chanuka.
Szent szabadság.
.
A világosság vértanusága.
Öreg·ek és ifjak.
Sövuosz.
A háború imái.
l\Iegújhódás.
Sabuot.
Tanulmány Heinérőla Veszprémi
Közlönyben.
A héber költésretről. Imit.
Héber Makamak fordítása.
Ábrahám ibn Ezra é1etrajza.

V. Nevezetesebb, nyomtatásban megjelent besllédek.
Zsolnai székfoglaló beszéd.
Veszprémi székfoglaló beszéd.
Budai székfoglaló beszéd.
Sófárhangok. újévi beszéd.
A mandulafa. Rabbiavató beszéd.
Könyörgés gyásznapunkra. Ima.
újévi fohász.
Mint a harsona emeld fel hangodat. újévi beszéd.
5678. Ima újévr.e.
új esztendő. Ima.
Az I 9 Is-ben tartott kongresszuson elhangzott beszéd.
Részlet dr. Kiss Arnold v. fő
rabbi újévi beszédéből.
Dr. Kiss Arnold főrabbi üdvözlő
beszéde. Tartotta elnöki székfoglalója alkalmával.
Szózat a gyülekezethez. új esztendő napján.
Sokan és lrevesen. Chanukai beszéd.

Emlé~ezés

25 évre. Dr. Kiss Arnold v. főrabbi jubileumán.
Résúot egy jaum-kipur-i beszédből.

Engesztelő napi beszéd.
Részlet egy újévi beszédből.
Részlet dr. Kiss - Arnold főrabbi

jaum kipur napján tartott hit·
szónoklatából.
Gyász beszéd.
Méz·es emléke.
Es@etési beszéd.
Március tirenötödike.
A Tóra diadala, a Tóra veresége.
A zsidó népvezér.
Gyász beszéd.
Sabbosz Chanukó.
Raus hasónói beszéd.
Gyászbeszéd egy roo éves aggastyán feLett.
Esketési beszéd.
Bar-micvo beszéd.

Dr. Kiss Arnold irodalmi munkássá.ga

Sabbosz Chanukó.
Sövuoth : Ruth.
PieSLJaCh.
Raus hasónó.
Eslretési beszéd.
Sabbosz Nachamu.
Sabbosz porósasz hachaudes.
Acharaun sel pesLJach. A három
korszak.
Sabbosz póró.
Esketési beszéd.
Gyászbeszéd éltes asszony felett.
Gyászbeszéd szívbajban elhúnyt
64 éves férfiú fölött.
Peszach első napján. Ifjúsághoz.
Gyászbeszéd
dr.
Kayseriing
Mayer ravatalánál.
Porósász hiachaudes Peszach hetében.
Porósasz vájákhél.
IstJen lát.
Istlen és ember.
Porósász Kaurach.
Hágár.
Porósász Ködausim.
Iz Irás. Az I. i.\1. I. T. megnyitásán Budán.
Elmélkedés.
Bar-micvó beszéd.
Porósasz BöchukaJUszáj.
Isten és ember.
Porósasz voéró.
Chanukai beszéd.
Esketési beszéd.
Tóraavató.
A boldogságról.
Cselekvés és értelem. Fogadalmi
ünepi beszéd.
Porósasz chájé-szóró.
A kék madár. Gyémántlakodalmi
beszéd.
Adar 7-én.
A srentély tJanítása.
Raus hasón6ra.
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Gyászima kiváló ügyvéd ra•·ata1ánál.
Jaum-kipur.
Házavató.
Kol nidré.
Raus hasónó.
Harc a bűnneL
Elnyelő hatalmak.
Világforrongás.
Budai Peszach.
Dr. Hoffer Ármin 25 éves jubileumán tartott beszéd.
Dr. Klein Mór nagybecskereki
főrabbi jubileumán tartott beszéd.
A budai Izr. Nőegylet jóléti intézménye in.ok megnyitó ünnepélyén !Jartott avató beszéd.
A martonvásári izr. tJemplom felavató beszéde.
A nyitrai izr. templom felavató
beszéde.
A lágymányosi templom avató
és zászlóletétel-beszéde.
A zilahi izr. templom felarató
beszéde.
A trencséni izr. templom felavató
beszéde.
Az ujraalakított budai főtemplom
avató beszéde.
Beiktató beszéd Cegléden.
Beiktató beszéd Kecskeméten.
Beiktató beszéd ~agybecskereken.
Beiktató beszéd öbudán.
Dr. Viclor Pál beiktaa.tó beszéde.
Dr. Benescho\·szb- Imre beiktató
beszéde.
·
Dr. Hoffer Ármin beiktató beszéde.
Rabbiszemináriumi ayató beszéelek.

Előadások. prédikációk Buclavesten Nyitrán. Pozsonyban.
Galgócon, Pápán, Érsekújváron, Kassán', Eperjesen, Rozsnyón,

Dr. 1\o.;mthal Lásúó

lo

~lunk;.'tcson, Bcrcgs7.ászon, Nagyszombaton stb., stb. s az ország
majdnem mindeu városában.

YII. Szépirodalmi próliai munkák.
A király clőtt. Novella.
A csonka seliach cibur. )Jovella.
Muzsika az éjsz;aká.ban. Novella.
A halál ura.
A ll (mon és az angyal.
Jön a l\lcssiás.
A s.1.tor szökcvényei.
Eg-' eldobott kő történele.
Kidönös, különös széder éjsza.ka.

Furcsa kis zsidó. Novella.
A 11ejtélyes álarcos. Novella.
A kacag ó rabbinus.
Elul kóbor csalogánya.
Mama, mama.
Hem1an és Rebeka.
A messiás-regékb61.
Fáklyák az éjszaká.ban.
A zsidó humor világából.

Kiss Arnold a szószékcn
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liapbiaf\ s a fu;!Jsoroltakon kívül még sok fővárosi és vidéki újságban
és folyóiratban jelentJek meg írásai.
·
VIII. Vilairatok.
Dr. Kiss Arnold válaszol. Vezércikk a Szombatban.
A Magyar Zsidóság Almanachjában megjeLent vitairata.

IX. Történelmi munkásság.
A G:raetz magyar nyelvű »A zsidóság egyetemes története« c.
munká.jának munkatársa.
Budapest.

Dr. Ro3enthal László.

\'Il. Folyó~ralQk? évkönyvek stb., melyeknek szerkeszlője
és munkatársa YOlt.
~[aszkil-cl

elol emlékkönyv.

Dr. Bl;m L<jos emlékkönyv,
Dr. llnesi Simon em1ékkönyv.
1\lagyar Zsinagóga.

Jalmch.

Szomb::tt.
("j üt - Világ,·ánclor.
lluchmuth .\brahámemlékkönyv<
Rcmém·.
A jiivő:
l\l:1gyar Zsidó Nő.
OR· cmlt-kkönvv.

Dr. Bachcr \ Úmos emlékkönyv.
k\1lt és Jövő.
'Képe~ Csaláeli Lapok.
Eg} ('Illőség.
~fag,·Jr Zsidók Lapja.
Eg·~ ett<rtés.

).lult és Jövő (magyar zsidó Al·
nnnch).
l\1agyar Zsidó Szemle.
Izr. Tanü~Yi r::rtcsítő.
nudJi lzr: f:rtcsitő.

l\ !agya r Izrael.

lzradit..'l Családi Kapt'lr.
1-\:ultúr Almanach.
Zsid.í f.:skönyv.

Zsidó S:remle.
Zsidó Élet.
A Magyar ZsiclóM.g Almanachja.
Az Egyenlőség képes folyóirata.
Frankfurber Familien Blatt.
Neuzei t.
I. l\1. I. T.
Hitélet.
Omike ankétsorozat
Omike kultúralmanach.
\'iláo·
Ors~g-Világ Almanach.
Erzsébet királyné emlékkönyv.
ProtestAns S:remle.
Ncues Pesber Journal.
Pesti Napló.
:\Iagyar Hirlap.
Budapesti Hirlap.
Ui Idők.
Hét.
Pe ti Polgár.
Háborús Almanach.
Torontál.
Bácsk'<li Hirlap.
Veszprémi Lapok.
Zilahi Lapok.

.\z Ö%zcs magyarországi és utódállami zsidó szépiroclalmi

Kiss Arnold a szószéken.
Kiss Arnold beszéelmhez szeretnék - mint Larútván:v ~
ertv-kél reflexió t füzni. N em kerek egész és nem kidolgozo l~
kéiJ róla, arnit ilt elmondok. Az ő kimagasló, nagy szónoki
képességél nem lehet teljes egészében ismertetnem a ren~
delkezésemre álló szűk helyen. Másrészt nem is lehetek erre
hivatott. Hadd tegyék ezt mások: az jelősebbek liaeliel tanul~
1tnányozzák szellemének nagyságát és nagy tehetségél a
szak.avatoltabbak és rátermettebbek

*
C a rl a y l e írja: »Amikor a Jángész sz ól hozzánk úgy,

érezzük magunkat szavainak halása alatt, mintha liszláhb
és nemesebb kifejezést kapnának vágyaink, álmaink és re~énységeink, mert ő is azt mondja, amit mi is szerelnénk
~ondani és megszólaltatni, csakhogy nincs bennünk elég
mvvészel, bátorság és lehetőség, hogy mi is formába öntsük
a<.okaL.« Ezt érezzük mi is valahánvszor Kiss Arnold ot
láljnk __ a szószéken és hallju'k ől prédikálni. Gon<loJat!aiban
o~l g~·oker~dzik 1uíndig az, ami bennünk, szíYünk legmélyén
sol'aJt, anut mi is szeretnénk kimondani és szavakba öltöztetni, mindaz, ami bennünk is é(Jelően lüktet: epedő istenkeresésünk, sóhajos panaszaink"' szenvedtelő álmaink az
ö_rök yánelo~ulak.. zokogó miértj'ei, Egyiptom rabszolgabi~
lmc::.er, Bab~l<?n ~zámüzetése, Perzsia hámánjaL Róma eir•
kuszporondJal, H1spánia szent máglyalángjai, a gettók meg~
2
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a hízú fo llja.i, zsidó sorsun_!~ ,sok-S<?,k. régi. é~ n~ég ·l öbb . legúj abb cllenséges gyülöl elel cs az ~-~·ok ZSHlo YJgasz, a Iol~.,
to no s örök-bizlalás, ]slcunek hcnnunl~el soha ' e~ n~n~ hagyo,
mindig m eg\'álló , velünk ujra _meg UJra megu.]ulo 1rgalm~,
amely Yégül mincli g felemelJ Izraell és soha ei nen1]
ha<ryja.
~\col hárfához hasonló lélek Kiss Ar111old. A le,gldsebb
szél járásra, a legkisebb rezg cl és ér_in~é~é~·c lángajk,~n egymásut án peregnek elő a kgszchb_ b1b~m .Jelenelel~ UJ; megYil:ígíló vetílésben, új illlele ll lurclsLe~~en., ~ 1\lldras _legdlerjecllcbb és leghomályosabb <'~gaclaü ~al_anál .~enkt se
tudja leleményesebben alkalmazm. Az agad1kus n;odal?m
bölcslátású Bár-Kapárájának, Bár~Bái:-Chan~Já
n ak tüz es meséi, apokaliplikus lálomása1, sz_me.:>. e'lkep~e
lései új meo·vilácrílásban új pról'étatűzben m~g.]elcmtve szal~
l anak i' elénk az;kblan a )szebbnél szebb imádságo kba.n,, amelyek sokezer magyar-zsidó ,, :,Iirjá~1mak ~ l~ltek ,aluLabos
fohászai, azokban a bá~aLosan szep mazlu_rbesze~·ekhen,
amelyek ár':'aságu.?-Jc?an lS fel lud:J?'a~ ~;n elm, bet:nunket a
gyásznak zsamolya1:ol, azo}<~an a hll":ed,o .b~sze:lel,_b:n, ~~?l
az igazság fegyverevel veclt meg zs1dosaganal, hszlas~"'at
a kÚlispulálni akaró lérílésekl>Jel sz~mb_en,, azokb~n a, lu~ es
búzdiló és korholá beszédekben es 1zzo haz,afwssagb:an
he,-ülő hitszónoklataiban és sokfél'e előadásaiban, amely'e~
Kiss Arnolelot a legelsők közé emelik nemcsak felekezeti,
hanem felekezetközi viswnylalban is.
Tüzes lelkes, zengzelesen köllőies és szenveclélyes s~ó
nok Kis~ Arnold. Az ékesszólás ama osztályához larloZik,
ahol a higeracit okoskodás a sokoldalú ludá.s, az éles meg~
látás és a gyors ílél?képessé.g öl, el~ezi~ a belső s~en;'edé_l};e~
tüzes rítmusú hevevel, vagy mondJuk q-.oelh~ szava~'~[.
»:.Iinclen szólás eleje és vége._a körülvevő világ Yissz~;veltL_e:;se
a belső vilácr által, amely mwclenl megragad, megkot, UJJá·
terem l s ö1~álló alakban ismél beállít.«
Beszédeit jellemzi ~nég a halát~ozÖt~ság, ger~ncesség és
őszinteség. Nem ismen a félelmet, amikor a kln:onclotllal
a kimondhalailant kell megvédenie. Nem ismen }t meg·
alkuvásl a hizelgő hallgatást. Minden szavából, hangsúlya·
zásából ki lehet érezni, hogy ő maga is átérzi, szívéből clo~
ban véréből lüktet, amil mopd, amit hírdel, amiről elmel·
kedik. Innen van az a magnelikusaJn hatásos, nagy von,zó
cl'eje, amellyel így vonzani és hatni csak ő tud, merl >>SZIV'·
ből jölt szavak szíveket érnek el«.
Orgánuma kelLemesen •erős. Fell~pése bizLos. Példája a
termész.elességnek. Gesztusai finomak és izlésesek. Hang·
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sú lya nyomatékos és balásos. Stílusa magyapos és szabatos.
Világos és l<öllőies. Beszédeinek felépítése i.:> igen jellegze
tes . .Jellemzi az áttekinthetőség. :.I ár beYezelésében előre
lehel látni beszédének végél. i\Iind a gondolat-, mind mon•
clall'lízése szarosan össz·efüggő . Gondolatai nem csoszognak
idc...oda, össze-vissza, niinL egyeseknéL hanem az egyik gon·
elolal a másiknak, az egyik mondal a másiknak szorosan
összefüggő JolyLalása.
Nyclv·ezele 1egyéni verelü, kissarnolcli, ulánozhalaUanul
egyredülálló. A szebbnél-szebb kif~jezések,.. költői képek, az
érdekes hasonlaLJok végtelen sonozala kicsíszolt és Yálogalolt
nnomsággal úgy áradnak ajkáról minclen zökkenés és ismételgeLés nélkül, minl aurikor sűrű lepkerajok szállnak nyár~
időben a sok színekben pompázó virágszálakt'a. Xychében
benne ring bölcsődala, az Avas pászlorlilinkója, a Bánát
búzavil'ágainak kéklő tüze, a magyar poélák legnagyo bbjai'nak, Arany, Petőfi, Tompa poézise, kincses siólamai s nem
utolsó sorban Gabil'ol és Júda Halé\'i he\'ülése és tüze . ..
4

*
Boldog vagyok, hogy e lapokon, amelyek helvené,·es
szüleLésnapjára íródiak ünnr ~pi hódolatul, én is megjelenhelek s én is megkoszorúzhaLom dicső homlokát a tanítványi liszlelet szeretetleljes ragaszkodásából meanyil Yánuló
hódolalnak aranykoszorújá,·al. Isten áldása kí~érje továbbra is élelét és engedje megérnünk a pt'óféla szaYának
beleljesülésél:
0

J es. 30, 20- 21.
.1:J ,,, iii:"l

m .,r:x<;

1'i1c l'IN

mx; T;'JI ","

1'inNr.: -:Ji

mvott~n

TJTN1

~a~d lássák szemeink még sokáig l\Ieslerünket viruló egész-

~·~g en, zava~tala~ ~olcl~gságban, nyugalmas öregs~ben,
Ol egség~hen 1s nund1g fialal lelkesedéssel, hogy tanítson,
hogy lnrdcssen: ez az út, amelyen járnunk kell!
Orosháza.

Dr. ~Veisz lUiks:..
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Dr. Bakonyi LászJó

Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó
ujabb jogszabályok
.\ Yil úgh áborn és az allrolmányosságnak a forradalma~
kal k ö \ e lő helyreállítása ulán felekezelünkben ujra feléled~
tek a korsz erű egyházi szenezel megalkiOLására irányuló
tör ch ések. Mig azonhan a magyar zsidóságnak az 1868.
éY.i k ongresszus eszmekörében élő és a kongresszus klaszszikns hagyomány ait őrző, háboru előtti vezetői előtL az
egységes magyar zsidóságot képYiselő egy,elemes gyűf.és
egybehíYása és az egységes magyar zsidó egyházaliDotmány;
megyalósílása lebegett, addig a kongresszusi zsidóság háboru utáni irányilói reálisabb célt tűztek maguk elé: az
elantll és a kor szükségleleinck meg nem fel, elő kongeeszszusi szabályzatnak a változolt viszon.YJ0khoz alkalmazkodó
megreformálását. Ezek a törekvések az u. n. O r sz ágo ,s
B i z o ll s á g 1929. évben tartoll üléséhez és az Országos
Iroda néhai nagynevű ügyvezető elnöke, D r. G á b o r
G J u l a állal kidolgozolt lcleig}enes Kiegészítő Szabályzat«hoz vez etlek. Ez a szabályzat azonban nem kerCtll az Országos 13izoltság állal annak idején kiküldett szervezeti albizottság elé. Két ével megilaL1dó előkészilő munka után
a Kormányzó Ur Öfőméllósága előzetes engcdélyé\"el a
vallás- és közoktatásügyi 1\liniszlérium 5504/1934. sz. rendelete alapján 1935. év március hó 5-én ~gybegyült az
I z r a e l i t a O r sz á g os G y ü l és, amely megalkolia a )) Kiegészítő Szabályzat a magyar és erdélyi izraeliták 1868. évi december hó 10-iki Egyetem es (~y ú J és é n h o z o t Lés 18 6 9. é v i j ú n i·u s h ó 14.-é n
királyilag jóváhagyolt és megerősítelt szabáh·zalokhoz és határozal,okhoz « c. kódex,et.
Ez avnagyszabású alkotás, amelyet a dr. Gábor-féle tcrv,ezet
állalános jellegü rendelkezéscinek f,eJhasználásával dr.
i\lun k ács i E r n ő, a Pesti Izr. Hitközsé.g kiváló főügyésze
készílell, a kongresszusi szabályzat időálló alapelveinek
épségben larlásáYal figyelemmel volt a viswnyoknak az
18G9. óla el1.ell, közel hét évtizedes idő alatt bekövetkezcll
lényeges megYállozására és azokra a követelményekrc,
amelyek a hilköz.•;;égi igazgatás, a rabbi- és lisztviselői kar
jogállása, a lanügy, a hitoktatás, az egyházi bíráskodás, .az
adózás, az országos inlézmények . megszervezése s tb. érdekében megvalósílásra vártak.
Sajnos, a Kiegészítő Szabályzal ezicleia nélkülözi a j óváhagyást és így a felekezeti igazgatás mé~ mindéa a kon/g!""
rcsszusi szabályza lban foglal tJ - az idő~l fo lyag1án kibo-
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csáloU min.iszleri rendel elekkel és a k!a1ak~ll )<?ggyakorlallal módosilolt - jogszabály<Ok szcr~L, torl.em_k.
.
J elen tanulmány célja, összelo_glalo alt~kit~test n}:UJ·
tani a világháboru utáni izraelila felek ezeti JOgszabaly...
alko tá sr ól.
I. A felekezelnek az államhoz való viszonya.

Az jzraeliLa hitfelekezetnek az államhoz \'aló ,·is.zop~r ~t
külön töJ'Yény nem szaJ::>.~lyozza._ ~em az _et~J_anerpac1os
(1867:X\'Il), sem a recepcws (189.;>:XLI!-) Lo~-'.eny_e~ nem
tartalma znak rendelkezesekel az tzraellla h1ll~leke zelnek
az áll ambaLalomhoz való viszonyát illelő~n. .\I~~1~a~;1ell_~tt
vannak a magyar Corpus jurisban nagyjelentos~gu Lorvények! an1elyek :;tz izraelit:;t hilfelekezel!1ek. ~z ál:amhoz
való v1szonya tekinteteben ts fonto s r en_delk~z~sel-..el __La:talmaznak. Ehelyütt elsősorbab az orszaggyules felso!lazá ról szóló 1926. évi XXII . törvénycikkel kell megemhlenünk, amely az izraelita hitfelekezetnek is képviselelel biztosít a törvényhozás felsőházában és ezzel ezen a téren
gyakorl ;:t't,ilag is megVI~~sítja a .~~ecep ciól ~z áll:;mi élet
leafontosabb vonatkozasá.ban, a lorYenyhozas teren.
"'Jóllehel az 1867. évi XII. t.-c. - miként fentebb emlílellük - nem szabályozta a felekezetnek az államhoz Yaló
viszonyát, mégis a főreneliház reformjáról szóló, 188-i. évben belerjesztett törvényjavaslat azt a rendelkezést tartalmazta, hogy a felsőháznak hiYaLalánál fog,·a tagja az
izraelila hitfelekezetnek valamely egyházi Yagy Yilági fő
nöke, akit ö Felsége a miniszterlanács előterjesztése alapján n ev,ez ki. A javaslatnak ezt a rendelkezését a fő rend1báz nem szavazta m~g azzal az indokolással, hogy az
izrael).táknak nincsen olyan országosan elismert elöljárójuk, ald, mint a többi felekezeteké, jogusít,·a lenne a felek,ezelel a főrendiházban képviselni.
A ~.eoepciós törvény meghozatala után ujból felhang~
zoll a Jelekezel részéről az az óhaj, hoo·v miként más be~'ell eg.~háza~,
izrael~ta hiUelekezel i~"képviselelel nyerJen a ~orencl1hazban. Mmdatnellell ebben az üayben 1923-i<J
semnu, sem történt, sőt az orszaggyülés fel~őházáról ~
1922. evben készült javaslat 3. §-a, amely a Yallásl'elekezeie!{ lcépvisde.léről szólt, az izr. hilfeleke"zelel - indokolás
nelkul - Le~Je~en mellőzte. Ilyen előzmények után lerjeszte,t,ell_ be 192J. e\· ben az országgyűlés felsőházáról szóló törv~ny.)avasl_al,, amel;)~ szintén mellőzi felekezelünk felsőházi
k~pns~lelet. es ped1g azzal az indokolással (amellyel más
le ren lS, !SaJnos, o ly gyakran találkoztunk), hogy :.i:z izrae-
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~~~~~~z:l,r,~íílés közjogi- és igazságügyi bizol_~sa&a egyulles
·elenlés"'6ben kimoi1dolla, hogy >> <t fcLc~ezel Lorve~1ye;sen heJ_ ll ·ellen·érc és híYcinck számára Lckmleltel szuksegesnel~
~~·lo'lt-1 hon-y részére a löbbi be,· el L egyházakhoz l~asor;lo
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\iselel. A jelenlés ehhez kepe_sl a Javas a
-I
-a az
alábbi 6-ik ponllal egészHelle lu: , .
,
.
.
, _\z izraelila nillásfelelkezel kepvrselelerc az .1zracl~ta
hitközségek kiküldötlei !által vála~~~~lt_ 1 ~ag._« l!.Lo?_b ehs~
:merletell a felekezelnek két f,els~Ju:Zl. ~epv,i.~e~ohoz valo.
jo•rosultsáoa. Az országgyűlés felsohazarol _szolo ~92?,. ~Vl
XXII. L-c~ 1'\'.-ik §-ának B. 6. pontja szermt a felsohaZinak tagja:
,
·
l't
>) az izraelila vallásfelekezet képviselel~r'e az. 1zrae 1 _a
hilköz<;égek állal [életfogytiglan. v~laszlolt k•et l~lkesz (rabbi)
(43. §.) ~\ LörYény 4~. §-a ,pe91g _rgy r;ndel~ez1k:
,
Az izr. vallásfelekezel kepnselclere hn·ato ll lelkeszek
(4. §. B. 6. p.) Yálaszlás~nak részlel~s s~ai)á~:Y~ait az, 'i~~z~
sánüonniniszlerrel egyelertYe a Yallas- es kozoklalasugy1
Mfni~zler rendeletlel állapítj .1 meg."
.\ fenti tön·ényes felhatalmazás alapján 1926. é\ri november hó 30-án megjelent a 88.206/1926. IL V. K. l\1. sz,
renclelel, amelynek főbb rendelkezéseit az alábbiakban ismertetjük:
A Yálasztási jog gyakorlására az önálló hilközségek,
vagyis azok a hitközségek jogosultak, amelyek anyakönyvi
kerülelel, illeh·e rabbiságot alkotnak. E hilközségek Yálasztói jogukal kél-két kikülelölt állal gyakorolják; ezek egyike
a Iülközség elnöke, másika a hitközség rabbija. A pesti hHközség, lekintellel lagjai nagy számára, húsz k~küldöliel képviselleli magát a Yálaszláson; a Iülközség elnőkén és rangidősb rabhíján kívül a hilközség elöljárásága állal választolt kilenc taggal, valam'inl a hitközség közgyüJése állal
v~_la~zloll öl _rabbin k~Yül L'<?v_ább_i_ n~gy, ~- elöljárósá,g áll.al
kijelolt rabb1val. r\ Yalasztas1 elJarasL saJal szervezelü Iulközségeikre néz,·e az Országos Izraelila Iroda és az Orlhodo,x ~zraelita Központi ~ro~!a _elnöke lelj.esen elkülönítve
vezel!k ..\ status quo htlkozsogek szabaclon elönthelnek
afelett, hogy melyik országos szervezclnél kivánják váL.tsz-

1

.-
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tói jogukal gyakorolni. A ,·álaszl~s jelölés alap_.ján_ ~~1:1~_nik.
A kijelölő bizottság, amely.nek_ osszelélelél es_ e~Jtua:at _a
rendelel (rrrv a kongresszusi, nunl az orlh.odox ~zen czelt e
nézve részi~lesen szabályozza, l1ár'Om rablnl hoz Ja,·aslali.~<L
A kongresszusi szcrve.zelü kijelölő l_li~ottst~g ..all~l Jel<~lt
· három rabbi közül az egyiknek ~ pesti !Zr. lu~w1:se? eg.\'1~
rabbijának, a másiknak a vidéln Jwngresszus1 lulko.z_seg_~k
ccry rabbi jának, a harmactiknak a slal~ts qu? _ant~, ll_Ilkoz:
ségck ·errv' rabbijának kell lennie. A valasztasi _el.Jara_sl az
illeLékes"'országos irodák elnök ci veze lik .. \ meg,;ala~zla_sll· oz
viszondao·os szálöbbség szüko,éges. A ,·alasz~as el_ellog,YLio·lanr'a lörlénik. A. felsőházi lön·énynek az 1_zr_aellla lulfelekezcl képviselelére vonatkozó renclclkezé~er. es_ ~ az~}c
vénrehajlása lá1·gyában kibocsáloll rendelel koZJOgl Jclcntosé;:c az alábbiakban nyilvánul meg:
"'1 .\ felekezel reccpciója a törvényhozás
f c l s ·ő h á z á b a n 'y a l ó i n Lé z m é n y e s k é p " j s e l e t
Lerén is megvalósul L
2. A felekezet egységél ez a l?rvén_y is _meg~
á ll a p í lj a. (Az e.gység,es Jelekezel ket·eteben ~el. - 1lletve
a status q no ante szervezel mcga_lakulása u lan h~_ro..m.kormányhatóságilag elisme~·L. o~szagos szen~zel mu]wd~k.)
3. A választási elJarasban LelJeS lllertekben érvényesül a felekezel önkormánjzat~
j o g a.

.

,

.

•

•

.

1. A v é g r e h a J t as 1 r e n cl e l e l .. a. ,. a l as z~ as 1 e _ljárásban _a ra~b_in_ak egy~~,lo JOgot b1zLosrt
a hilközseg VIiagi vezeLOJyVel.

*
U ovancsak a felekezelnek az államhoz való Yismnyát
érinli"'a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. é,·i XXX•. t.-e.
2. §-a, amely szerinl a lörvénybalósági bizottságokban a.
vallásfelekezelek képviselele is helyet foglal. r\ vallásfelckezelek képvisc.lőinek száma bh·eik számarányához Lgawclik. A vallásfelekezelekel a legnépesebb egy,házközségcik
vhilközségeik) élén álló lelkészek kép,·isel ik. (4. §.).
U g y a f e l s ő h á z r ó l, nli n L a k ö z i g a z g a l ás r e n~
cl e z é s é r ő l s z ó l ó l ö r v é n v a r c l e k e z e t l c l k é s z e in ek b j z l o s í l j a a kép v' is e l e Le L. A lőnényhozás
iliból az eh-ből indul ki, hogy a felekezeleket elsősorban
lelkészeik kép,iselik. Ez a felfogás ellentélben áll a kongresszusi szabályzatnak a történelmi fejlőelésen alapuló azzal az alapclvével, amely egyilázi hierarchia hiányában a
vezetést és képviselelel a világi elemeknek Lizlosílj~t.

*
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Felekezelünk háború uláni törlénelében jeltenlős esemény Yolt a harmadik (s La l us q u o) országos szervezet
megalakulása. Az orthodox sz,ervezel kiválása ulán egyes
hitközségeknek megengedte a lwrmány, hogy egyelőr,e egyik.
országos szerYezethez se csallakozzanak Ez lehelővé tette
az illelő lillközség egységének fe:p.nmaradásál. fgy. alakult
ki hazánkban az u. n. stalus quo anle .i'e llegü hitközségek
csoportja. A háborúl megelőző évelwen e hilközségek körében mozgalom indult meg külön szervezet lélesílése iránt.
E törekvések akkor nem vezettek eredményre, mert a kormány arra az állásponlra helyezkedett, hűgy ily külön
szen-ezel engedélyezését scm vallási, sem más szempontok
nem indokolják
A Yallás- és közoktatásügyi l\finiszlérium 1928. évi április hó 27-én 22.331 / 1928. II. sz. a. kelt renelelelével a miniszterlanács felhatalmazása alapján jóváhagyta a slalus quo
Szö,·elség részéről bemulaloll alapszabálylervezetel annak
megjegyzésé\' el, hogy ez nem érintheli se lll a h a z a i i zr a c l i La v a ll á s n ak t ö r v é n y b e n a l a p u l ó ki lll o n ..
do Lt egységét, s ,e m az izr. vallásfelekez ,e t int é z m é n y c i n ,e k, v a g y o n á n ak és a l a p j a i n ak eg y ..
ség é t és os z t h a La Ll a n s á g á l. Ezenkivül a miniszlérium oly módosílásokal eszközölt az alapszabálylervezeLen,
amelyek alkalmasak a másik kél országos szervezet törvényes jogainak és érdekeinek megóvására. N evezeLes1en kielégítő módon szabályozta a rendelet a neláni jellegváltoa;tatás körii.li eljárást, kimondván, hogy jellegváltoztatás, illelőlef! Yalamely a másik kél szervezelhez tarLozó hitközség~
nek a stulus qno anle Szövelséghez való csallakozása csak
az eselben lehetséges, ha a iülközség külön e célra öss.~e
hívoll közgyülésén összes szavazaLképes tagjainak legalább
3
/.1 része minden feHélel nélkül névszerinti, lilk:os szavazás'sal ellHlározza azt1 hogy a szövelséai lanács a h~tlvözséaef
a Szövelséghe felveszi, s ha más sz:rvezetből való átlépéshez a vallás- és közoktatásügyi miniszter húzzájárul. amivel
az véglegessé válik.
··
d ellegvállozlalás eselén a hilközséaek az orszáaos intézmények köllségeih~z. továbbra is kötelesek hoz~ájárulni,
~gy h~ ~~m~re~szus1 1zr. hitközség slalus,quo ante jellegü
1zr;. hll~ozs~~ge, ~lal~ult~a, á,l, ~~ orszá~s inLézmények Tészet e (Lab})lképzo, 1 amlokepzo, stb.) uay a ],eo-utóbbi kolt~
ségYelésben felvell: minl különöscn azo~ hozz:i'járnlási öszszeg~kel, melyek Jelenleg a községkcrül,eli fdoszlási kulcs
szrrml reá jnlnak, lovábbra is meafizetni köleles les'z'.
E rendel}<e~ésnek. köv_elc!ése,s az alapszabályokba \'taló felvélele nelkul az lZr. 1nlezmenyek létele kélségessé válna.«
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A slalus quo SzövcLség a megkivánt móclosílások eszközlése nlán újból felterjesztelle alapszabályait a kormányhatóságokhoz. Az 1928. évi május hó 2.'}-én 35.84.7 /1!328 ..
II. sz. a. kell vallás- és közoktatásügyi míníszteri renelelet
jóváhagyla az ujonnan bemulaloll és megfelelően álclolg-ozoll alpszabályokat az előző, 22.231/1928. II. sz. renc.lelel-.
ben foglallak szemmel tariása mellell.

*
Az állam és a felekezel közli >iszony szemponlj<Ü)Ól
meg kell emlékeznünk az izraelita hilközségi éleU)cn felmerülő és a közigazgatási hatóságok elbírálása alá Lartozó
ügyekben fennálló hatáskörök szabályozása tárgyában 4.170
1932. V. K. i\1. sz. a. kelt körrendelelről. A közigazgalús
rendezéséről szóló 1929. é\'Í XXX. L.-c. me_gYállozlatla a
közigazgatási halósági fokozalakal és új jogonrosiali rendszerl lépteteil életbe. A székesfő,'áros közigazgatásáról szóló
1930. évi XVIII. t.-c. is tartalmaz az eddigi halásköröket
módosíló rendelkezésekeL
A fenti törvények hatásköri intézkedései szükséges.~é
tették, hogy a közigazgatási eljárás alá tartozó izr. felekezeli vilás ügyekben eljárni hiYalolL hatósági fokozalokat
megállapító 1888. évi 1191. eln.
K. :\I. sz. körreneleleinek
és az ezen renelelet halásköri intézkedéseit az akkori közigazgatási reform köYetkezlében megYállozlaló 1901. é\i
97.929. V. K. .i\I. sz. körrenclelelnek a halásköröket szabályozó rendelkezései összha11gba hozassanak az új köziuazgalási törvények Yonatkozó szakaszai\'al. A szabályoz~f!> a
14470;1932. V. K. l\I. sz. körrendeleLLel törlént meg az önkormányzat és a jogegység szempontjainak az izr. lelekezet
szervezeli .~zéltagoltsága m~llet.l, l_ehetséges figyelembe,·ételé~el. A korrendelet megallapllp, hogy minclazokban az
:ugyekbeJ?., amelyekben edd~g elsőfokon a közicrazO"alási hizollság járt el, az 1929. évi xxx·. t-c. 58. §-a"' érlebnében
a Lörvényhalóság első liszhiselője inlézkedik. E1mek halá.~oz~~~ cHen _15_ nap alalt _(1929._ évi XXX. t.-c. 33. §.) a \'allás ...
es, kozoklalasugyl m. kir. mmiszlerhez lehel az 1929. évi
XXX. l.-c. 57. §-ának 2lb. pontja értelmében felebbeznl.
Ezek _az ·ü gyek: az anyakönyYi kerület székh e l ~· e 1 e k, v a g y t e r ü l e l k ö r é n e k m e n ,. á l L'Ü zt a La s a e s a z u g y a n a z o n k ö z s é o· b en ú j h i l k ö z s égek keletkezése.
"'
·
.. FonLos -~nlézkedése az ú.i könendeletnek, hobry az all\·ako?yvv~z~Lo r~bik v_~laszlása tárgyában hozoll bal:iro't.a~ol~a.l az al_landoan kovelell gyakorlal érleimében ezentul
lS hwalalbol kell felterjeszteni a V. K. :\I-hez. Ter'mé-szele-
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sen mo~l n1.á1· nem a közigazgatási bizotlság, hane 111 a
törYénybaló~úg elsö tiszh·i.selüje (alispán, illeiYc polgárnw~ler) hoz majd IJ ,l lúroznlol az anyakönyn' ezelő-rabb~k
mcgdlaszlúsának lndomú'ittl Yélcle tárgyában. Ez a rendelkezés az eddig csak gyakorlaton alapuló eljárást, amely.
hizlosílolla nz Országos It~oda által képvisell fonlos fele~
kezeli szempontok kellő érYénycsülését, - mosl már i'og...
szab:ílyként úll:lpílja meg.
·
A kötTendelel 3. ponlja az . új közigazgatási törvények~
kel ö~szhangzásban kimondja, hogy az izr. hilközségi életbm l'e1merüléi oly vitás ügyekben, melyek még a köziga.z...
gal:.í.si hall>ságok haláskörébe tartoznak, elsőfokon a l'őszol
gahíró. (mcgyci Yáros polgármeslcre), másodfokon a tör' ényhalóság első Liszhiselője (alispán) , Budapest székes~
födroshan és a lőnényhatósági jogu \'áros•okban elsőfokon
a polgármeslet· (1929. éYi XXX. l.-c. 4.-1. §., 1930. éYi XVIII.
t.-c . 18. §-a) a Yallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
határoz . . \ lön·ényhalóság első lisztviselője (alispán) másocll'okon hozolt halározala ellen felülvizsgálali l{érel•emnek
van llch"C a\'. K. :\1.-hez.
Énlekcs újítása a renclelelnck, hogy amennyiben a f<eliek
15 nap alall jogorvosLatlal nem éltek, az iratokat a haláridő
cllelle után hivatalból kell fellerjeszteni a vallás- és közok~
l:llúsügyi m. kir. miniszlerhez.
Egyébkénl a rendelel kimondja azt is, hogy az izraelita
hilközségi életben felmerülő vilás ügyek közül ma már
á l l a l ú b a n c s a k a h i l k ö z s é g i a cl ó k i v e t é s j o g..
alapja körül előállolt jogdlák, vala ;mj;nt a
k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o s s z e n· e z e l h e z (ko n g r e s z~
szusi, orthodox vagy status quo ante) larto;ló
izr. hilközségeknek, illelőleg a különböző
s z c r v c z e l ü h i l k ö z s é g i l a g o k n a k e g y m ~ s k ö~
zöll előforduló vilás ü _gyci tarliOznak a köz..
i g a z g a l á s i h a l ó s á g o k h a t á s k ö r é b e.
. \ rendelel !. pontja az anyakönyvvezető rabbik ellelOi
fegyelmi eljárás esclén eljáró halóságokat állapítja meg.
EzL'kben az ügyekben elsőfokon a közigazgatási bizottság
fegyelmi ní.lasztmánya, másodfokon a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter jár el.

II. .\z Országos Iroda jogállása.
.\ kongresszusi szabályzat az Országos Iroda hatáskörét
csupán ablmn jelöli meg, hogy az Orszáoos Iroda elnőkel
át,·cszi a kormányrendeleteket és a keti.ileti elnökökhöz
inlézcll egyéb iratokat, s gondoskodik azoknak a kerüleli
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elnökségekhez való szélkülclése és kezelésérőL (71. §) A
Lörlénclmi Jejlőclés során azonban az Ország<,>s Imcla JOgá,llása lényegesen k:Wővüll. A 6_912 1939. sz. V. h. l\~. rend~lct
megállapílása szerinl ~z Ors~agos ,Ir~~a ~ ko~g1 ,~ssz~-~1 I:
szabályzalnak 71. §-a ertelmeben az IZI ae hla ko7;se"'k~r ul et~
elnökök által saját kebelükből választolt orsza~o.s _II'Ocl~
elnöknek Peslen szé](,elő hh'alala. r\ magya.rorszagi. ;zracllLák országos irodája 1871. évi márciu~ hó ?4. ~al2Jan s:abályszerüen Jelállítta~oll Peslen és lnvalah elodom 1811:
évi ápd'iis hó 26-án 7789/ 1871. szám alatt k.elt valmneDf1:J'l
törvényhatósággal köZÖlt ~örrcn~,elelc szennl a k?r::l:UlY.
és az izraelila Congresszus1 Szabalyzalo~al elfo~_aclo IZt_a~~
lila lakosság közölt a z e g y e d ü l j o g os 1 l o tik o z~'- e l~ Lo
sz e r v, amely az azóta kialakult joggyakorlat al_apJan lS a
magyarors~á~ izraelit~ hiLJ_ele,kez.~t, lwngresszus1 sz:~:veze
ténck a közsecrkeruleti elnokok ul ese mellell o r sz <l g o _s
képviseleti'''szerve és országos ügyintléző luvalala« .
Az Országos Iroda halásköre ,e szerint a kongresszusi
szerv·ezel országos képYisoletére, s a kon;nány. és a ~<On~
gresszusi szervezeL közti közv~lílésre LerJecl kl._ ~!egd.leti
ezenkívül az Országos Irodát, Illelve annak einoket bizonyos eselekben az intézkedési jogkör is valamely általános
érvényü jogszabály, (pld. a felsőházi lagválasztásról szóló
rcnclelel) értelmében va,gy a főfelügyelelel gyakorló \'allásés közoktatásügyi Miniszlérium által történő hatáskörátruházás esetében. (Ez főként a lülközségi adók összegszerüsége ellen emelt panaszok eselében forelul elő, amikor a
l\Iiniszlérium az eliniézéssel az Iradál bízza meg.) Kezdel~
től fogva fontos ügyköre az Országos Irodának
a vélemény;ezés a Kulluszminisztérium és más hatóságok részé1·e törvény- vagy rend el eli jogszabályelőkészí
téssel kapcsolatban és konkrét ügyekben.

III. Községkerületi bíráskodás .
Csonka felekezeli aulonómiánk leajobban a felekezeli
bíráskodásban nyilalkozik meg. A ko;gresszusi szabálYZat
I. 60. §-a értelmében a hilközségek és hivalalnokaik, ,~ala
niint a _hilk?zség és egy része végül a keeülelbeli hilköz·
s%ek kozl.lellnerült és eléje leejesztell _peres ügyek eldöntese larlollk a községkerületi bírósácrok hatáskörébe. Ebből
a, szöyege.zés,ből.. nem .. tűnik;, ki, Yajjol~ a községkerüleli bírósa~ok e halasl<Ore kotelezo-e vagy csak fakultatív? Az 18~8 .
évi 1191. .. eln. V. K. M. sz. körrenclelcl 7. pontjából a:rra
kellell kovelkezletm, hogy a Kulluszminiszlérium akkori
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áll áspontj a szerinl a kö zségkerületi bíróságok csak akkor
j árh a lnak el. ha a felek m agukal e bíróságnak alávetik. E
felekezeli aulonómiánk szempontjából sérelmes blel_yz,e tnek
Yégcl Yelell a községkerületi bíróságok haláskörének szabályozása tárgyáhan lúbocsáloU 230- 05/150-;1i929. V. K. M.
sz. körrcndelel, amely kimondl<l, hogy a kizárólaa kongr e s sz usi izra e lil a hitközségekben l'elm~rü} ,ő
Yi l á s ü g y ek - lúYéYe az adózás j~gaLapja körüli V'itás
kér désekel - a kongresszusi szabályzat I. r. 60. §-állJak e)
pontja értelmében - a legfőbb Jelügyeleti jog érintellenül
hagyásáYal - a községk e rületi biróságok hatásk ö r c c l é l a r l o z n ak, a k özigazgatási halóságole _pediO'
ily ügy ekben csak akkor illelékesek eljárni_, ha ezek egyf.elől
kongresszusi. másfelől orthodox, illelőleg status quo ante
izr. hilközségek közötl fordulnak elő.
:\Iegemlíleni kíYánom, hogy a :\Iinisztérium gyalmrlata
értelmében a hitközségi adó össze gs z e r ű ség e elleni
panaszok elbírálása nem larlozik a községkerületi bíróságok hatáskörébe. Az ily ügyekben vagy a főfclüg}~elel:l
jogkörl gyakorló Kulluszminiszlérium, vagy álruházoll hatáskörb en az Országos Iroda inlézli:<edik a hilközségek autonómiájának figyelembevéleléYel.
Sokáig jogbizonytalanság uralkocloll arra vonatkozólag,
hogy a községkerületi bíróságJok marasztalást tarlalmazó
itélelei végrehajtható közokiralok-e? ~gy konkrét eselben a
Budapesli Kir. Tőnényszék dulasílolla a községkerületi
bíróság pcrköllségben ;marasztaló ítélelének végrehajlására
irányuló kérelmet. Az elulasíló végzés indokát az képezte,
hogy a községkerületi bíróságok ilélelei nincsenek felemlítve az 1912. é\·i LIV. l.-c. 31. §-ában taxatíve felsoriOlt
közoltiratok közl.
Ezen elvi jelentőségű végzés jogerőre emelkedés,e. egyértelmű lell volna a községkerületi bíróságok mííköclésének
tényleges megszünésével, merl oly bíróság, melynek itéleLei.
v~gre !1em ~;ajthatók, legfeljebb csak m.int tanácsadó, vagy
velemenyezo szerY szerepelll el, amelynek döntése csak ajánlat jellegé,·el bírhat.
A lúr. Kúria Pk. V. Ü.)OG/1930. sz. véazésével azonban
:megszünlelle az e téren beállolt joub~zonyUansá9lot és a ldl'.
Tönényszék Yégzését megvállozlatván az elsőbírósáa véo"zésél hagyla helyben, amely a végreÍ1ajtást elrendel~e. A
n~gyjel,enl?sé9ű, d.öntés J:negállapítja, hogy az izraelila közse~k~n~lclt 1J,1ros:;tg az lz~> . kel'üleli képViselel szerveként
mukocl1k, s 1gy llélele koz1gazgalási úton hozolt határozat; már p_edi9 a végrehajlá~! _eljál'ásról szóló oorvény 1.
§. h.) ponLJa ertelmében a koz1gazgalási hatóságok Viégre-
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ha" Lha ló halározalai alajJján a kiel~gíl~si ,végrehajtás ~1eJdelése és foaanalosílása
ellenkezo.. L?nenyes _rendelke0
~és hiányában a kir. bírásázok haláskorebe tartozik
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A fentiekben ismertettük az utolsó ~ú~z _év alal~ kele~~
kez,e lt lE\afontosabb fe1ekezeli vonatkozasu J<,>gs!abál~·okla:t
és joggyakorlatot A hi.tk?zs~lP: igazg~t~s~o. a l:Utkoz~ég1 adó=
zást ·és az izr. feLekezeli tanugyel ennlo ~Jab~. ]Ogszab~
lyokat és elvi jele~tő_ségű _h~lá.J.~ozatokat e folymrat legkozel,e bbi számában fogJuk kozolm.
Budapest.
Dr. Bakonyi László.

Vallásbölcselet a középiskolában.
Dr. Kiss Arnoldnak ajánlom ezt a tanulmányt. Ö megható kegyelette! őrzi
apjának, Klein Mórnak, Majmum magyar forditójának emlékét. Klein Mór
jegyzetes Moreh fordítását az Akadém1a
támogatásával adta ki. Nagy és szép
kötelessége lennn a magyar zsidóságnak ezt a fordítást újból kiadni.
Egy évtizede vallom és gyakorlatban megvalósHom : a középiskola
nyolcadik osztályában vallásbölcseletet is kell tanítani. Nem definíciókat a vallásról, hanem zsidó vallásbölcseletet A probléma természetesen
az: sikerül-e a középiskolások készűltségének és érettség~nek megfelelő formába önteni ezt a nem könnyű anyagot. Az alábbiakban ebből
adok próbát, összefoglalom a Mo'reh Nevuchim t ': nitásait a Vlll. osztály,
vagy inkább a VIli. osztályban tanító tanár számára. A módszer csak
szokrátikus lehet: kérdezve kifejtő. A gyakorlatban a tanítványok nagy
érdeklődéssei követik és megértik a számukra új gondolatmeneteket

*
Majmuni a hit és a tudás között tétovázók számára írt útmutatót.
A ~udomány területén azonban maga is keresett magának útikalauz!.
Anstotelesben találta meg ezt a vezetőt, akit óvatos kritikával követ.
Aristoteles látja azt a kettösségél a létező dolgoknak, hogy a változandósá~ ~s maradandóság mozzanata egyként megtalálható a valóságban.
A m1 VJl~gunkban minden létező változó, de a testek változandósága
nem záqa ~i pl: a nemek maradandóságát. Sőt magában az egyes
dolgokban JS mmden változás dacára van valami, ami nem változik.
Sokrates gyermek volt, ifjúvá, férfivé letr és megöregedett. tudatlanból
tudóssá lett, egészséges volt és megbetegedett, minden része megváltozott és mégis Sokrates maradt. Van tehát ·minden létezőben valami
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változatlan mozzanat, az, ami által a dolog "ez a valami•, az, ami a
dolgot azzá teszi, ami. Ezt nevezi Aristoteles a dolog formájának. A
dolog változó mozzanata viszont az önmagában meghatározatlan anyag.
Minden föld i létező formából és malériából van összetéve. "A forma
a dolog igazsága'' - mondja Majmuni, vagyis dolog realitása egyrészt,
meghatározottsága és valóságossága, másrészt a dolog mivolta, fogalmi
lényege, az, ami benne megismerhető. A forma tehát nem érzékelhető,
hanem valami szellemi mozzanat, egyúttal maga alakltja, határozza
meg a dolgot, tehát formativ principium, formáló erő. egyben az anyag
célja. Pl. egy márványtömb anyaga a belöle készíthető szobornak. A
müvész ideája, müvészi terve: ez a forma. A forma tehát oka is, célja
is annak a változásnak, amelyen a márványtömb átment, míg szaborrá
alakult. A mozgás következéskép átmenet arra, hogy a forma az anyagon megvalósuljon. Az anyag önmagában puszta lehetöség, amíkor a
forma kibontakozott rajta, ez a valóságosság állapota. A változás átmenet, mozgás a lehetőségből a valóságba, a fejlődés pedig nem egyéb,
mint a forma kibontakozása az anyagon. A változás mozgás. De honnan van a mozgás? A mozgó testet mlndíg mozgatja valami. A mozgatónak azonban szintén sztiksége va~ mozgatóra. De ez nem mehet
a végtelenségig. Mai hasonlattal azt tilondhatnók e gondolat megvilá·
gítására, hogyha egy mozdony meglöki egy vonat első kocsiját, az:
meglöki a következőt s l. t. Ha nagyon hosszu a vonat, nagyon soká
kell várni, míg az utolsó kocsi is megindúL Ha végtelen hosszu volna
a kocsisor, végtelen időbe telnék, mlg az utolsó kocsi is mozgásnak indul,
vagyis sohasem indútna el. Épp így, ha végtelen lenne a mozgatók
sora, sohasem érne el hozzánk a mozgás. Semmijéle feltételek során
nem lehet a végtelenbe visszamenni. Kell tehát lenni egy első mozgatónak. Ez nem lehet test és nem lehet maga is mozgó, mert akkor
maga is mozgatóra szorúlna. Az első mozgató tehát szellemi és mozdulatlan, aki csupán vágyébresztés által mozgat, úgy mint a szerelett
lény mozgatja a szerető lényt. Az első mozgató az, aki felé mindenek
törekednek. Az első mozgató az Isten
Semmiféle feltételek során nem mehetank vissza a végtelenbe
- mondottuk. Kell lenni egy első oknak, egy végső célnak. Kell lenni
egy első formának is, akitől mind a többi létét nyeri. A lét hierarchiájának alján van a formátlan ősanyag, csúcsán az anyagtalan, a teljesen
megvalósult, a változatlan és tökéletes első forma. lsten a tiszta forma,
a szellemi, mozdulatlan mozgató, az: első ok, a végsO cél.
Mindebben karöltve haladhat az: aristotelikus tudomány és a
zsidó hit. De van egy bökkenő : az ősanyag tanitása. Lehet valami
egyidős Istennel, a Mindenhatót korlátozhatta valami a teremtésben?
Itt dől el, lehet-e a hitet és a tudást egyesltenl. Majmuni itt a kérdések
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dé ét úgy oldotta meg, ahogyan az újkorban, tőle ftiggetlenül, nem

k~r b~ mester mint Kant igyekezett megoldást keresni. Majmuni hi-

kts~ 'k arra 'hogy Aristoteles azt mondja, a legtöbb ember felfogása
vat ozit' a~t a nézetet, hogy a világ öröktől való. Hát Aristoteles,
támoga
Jamberiséget a logtk
· á ra megtam't o tt a, ne tudt a vo lna, mt· a k"uk'
~ tbazé
e ézet vélemény és biztos tudás közOtt, a{gumentum és döntő
5 g n
Jön
' 7 Ne tudta vo 1na, h ogy az ·tgazs ág ot nem er ő s ft't, ha
.
'ték közölt
bt~onyt llják és nem gyöngíti, ha senki sem tud róla a földön ? Arisso al n vtadt ez Majmuni meggyőződése, hogy a világ teremtettségének
· · th t b' t két
tote es u a,
b
és öröktől-valóságának kérdésében a~ em er nem ts JU a. tz os,
é telen igazságra. Ez a probléma tulnan van tudásunk, tsmerökép:ss ég .. k h tárán. A kifejlődött dolog természetéből nem tudunk telJeS
s gáun Ita5 ággal visszakövetkeztetni a kialakulás stádiumára. Ki hinné
hat ha
rozonem tapasztalná, hogy az élőlény: k · .cs~ra
· fe)'l"dé
o s Uk. kor áb an
el,
ké "bb' természetUkkel merőben ellenkezo körU\mények közt élnek.
Ál~~áb~n természetismeretUnk csupán ta?asztalaton _épUI és í_gy csak
valószínűség értéke van. Ha pl. megftgyeljuk egy óra Járását, következtethetUnK az óra szerkezetére. De az órát kész~tö mester . mennyi_vel
tökéletesebben ismeri művét. Ilyen a viszony a mt természetismerésUnk
és az abszolut megismerés, I~ten tudása között. A ~i ismerésUnk a
a dolgok szerint alakul, az O ismerése, tudása szennt alakulnak a
dolgok. A világ öröktőlvalóságának vagy teremte!tségének ~érdé~ében
tehát nem tud az emberész véglegesen döntem. (Ez antmomw .mondjuk Kant óta.) Mí a világ teremtettségét föltevő nézetet fogadjuk
-el mert ez erkölcsi és vallási világfelfogásunk számára megfelelőbb.
'
Ez a megoldás azt jelenti, hogy ismereteinknek áthághatatlan
határai vannak. Ezeken beltil a tudomány az egyeduralkodó. Ezeken
túl már csak hit van, nem tudás. Két egymással szemben álló hit
közül azt fogadom el, amelyiket az erkölcsi és vallási meggyőzödésem
követel. Ez valóban a kanti megoldás lángelméjű anticipálása. De mint látni fogjuk - a hit és a tudás viszonyáról Majmuninak még
más mondanivalója is lesz. Előbb azonban az emberröl kell szólni.
Mondottuk : a fejlődés a forma kibontakozása az ayagon. Az
ember formája, az, ami öt emberré teszi: az ész. A lélek pusztán
képesség, lehetőség, ha nem használom : csak annyi, mint a használatlan testi erő, vagyis semmi. Hogy valamivé legyen, használnom kell,
iSmeretet kell vele felfognom, teldolgoznom. A legfenségesebb. ismerettárgy : Isten. Az ember önkifejtésének útja, az ember célja, tehát
kötelessége is : Isten ismerete.
De megismerhetem-e Istent? Vizsgáljuk meg ezt a problémái.
Ha valamit megismerek, akkor vagy azt mondom ki, hogy a dolo~
micsoda, vagyis definiálom, vagy azt mondom milyen, vagy azt, mennyt,
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vagy azt, hol van és mikor, vagy azt milyen viszonyban van vaJ .
vel, ~agy azt, "_Jit csi~ál, mi a lzatáskifejtése. Minden állításom, ~~~
den 1téle~em, mm~en Isn;eretgya:apodásom szükségképen e kategóriák
valamelyikébe es1k. Hat mely1k kategória alkalmazható Iste
Definiálhatom-e Öt, azaz beoszthatom-e valamely osztályba Ótnrek~
egyetlen a nemé~en ? Nem. Minőséget, azaz változó járulékdt m~n~~
hatok-~ arról, aki vált.ozatlan és egyetlen ? Mennyiség alá foghatom-e
azt, ak1 nem test, akmek egysége sem hasonlít a számolható dolgok
egységéhez, amelyeknél az egy után jön a kettő, a három ? Elhelyez- ·
hetem-e a szellemet a térben, az örökkévalót az időben, viszonyba
állíthatom-e valamivel a hasonlíthalatlant? Nem és nem. Ugy látszik
!ehát, hogy miután megállapítottuk, hogy az ember kötelessége Isten
Ismerete, egyszerre lezárulnak köröskörül a sorompók: Istent nem lehet
megismerni. Némi segítséget nyujt ugyan a theologia negativa fogalma
vagyis, hogy mondhatom : Isten nem test, nem többség stb. De ez se~
ad po~ití~ istenismeretet. Azonban hátra van még egy kategória : a
hatásklfe]lés. Ezt alkalmazhatom Istenre, cselekvését, művét.magam előtt
lá~orn. Isten.! csak művéből ismerhetem meg. Kötelességem tehát lsten
muvét meg1smerni. A világot, a mindenséget kell megismernem. A
tu?ományo~kal való foglalkozás így vallásos kötelesség, mert amit a
m~nden~égrol, a minde~ség törvényeiről s az emberről megtudok, az
mmd-mm~ lsten nagysagát, bölcseségét és jóságát hirdeti. Itt azonban
meg kell a~la~unk egy pillanatra: Isten jóságát ismerhetem meg az ö
csel~kede~eiboi. lsten cselekedetei az ember számára a zsidó tanítás
szenni: követendő mintaképek, erkölcsi törvények, mintegy az emberi
cselekvések plátói ideáL (Hermann Co/zen.)
.
Az istenismeret így az erkölcsi igazság, az erkölcsi törvény
1smerete.
Az örök élet is azé, aki ez örök igazságokat magáévá tette.
. A h1t ~s a tudás kérdésének ez a végső megoldása: a hit parancsolja a tud~st. A ~allás követelménye az önzetlen, tiszta jóság, a
!ud?mány követelme~!e a tiszta igazság. Az igazság kutatása és a
]ósag cselekvése egyuttes kötelességünk A ·0·sa·g e·
·
··
1
.
.
·
s az 1gazsag az
embernek. egyn:as melle rendelt, kettős, örök feladata.
MaJm~m szerint. tehát az egyetemes vallásos istenismeret az
~gé~ embenség szá~ara csak elikában és erkölcsben alapozható meg.
. ohen azt mondJa erre, ez nem aristotelizm
wahrer, ewige r Platonizmus." N'
.
us · · ·~ nson~ern echter,
platonizmrs hanem
f' d' . mcs .~g~z,~. Ez sem .anstotehzmus, sem
bölcsek tanÍtása, ez a·~~i~/v:ff::: orok prófétizmus, ez a biblia s a
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Goldmark Károlyról és atyjáról.
A keszthelyi Georgikon alapítója, a magyar költők támogatója, gróf Festetics Györgynek fia, László, 1811. augusztus
31-én tartotta esküvőjét Hechingben Hohenzollern-Hechíngen
Jozefa hercegnőveJ.l A fiatal párnak a keszthelyi zsidó hitközség ezüstből készült ajándékkal kedveskedett és amidőn a
Balaton metropolisába érkeztek a nászutasok, a gyülekezet
ünnepélyes istentiszt~letet rendezett templomában. A Festetics
grófi család jelenlétében kifejezett hódolatnak 16 oldalból álló
sötétzöld fedelü kéziratos füzet a máig fennmaradt hírmondója,
mely ajándék módon jutott gyüjteményembe. Külsején fehér
vigneltán olvasható : ~,N)IJ ~JN,~ jl1N;"! ,ll:l p,,~, l11)1 ':'1p m'·cn
•SvmaoN1' ,'ll:l f'I~N )117 0)1,71 1n~N Oli ~to'ta)ltaO)IO. Belül az első oldalon rendeltetését kalligrafikus sorok német betükkel így jelzik;
Gebet der Israeliten zu Kestelly für Ihre genadigste Herrschaft.
Grafliche Ex: Georg Festetils mit seine Gemahlin Judit Fraulein
von Sallír mit dessen Sohn Ladislaus Festetits mit seine Gemahlin,
Durchlau. Fürstin Josephine v: Hohenzoll. gegeben von Pineas
Beck Lehrer der Israelitischen Jugend.
A zsoltárokból kiválogatott héber és német szövegű imákat
megnyitja a LXXII. zsoltár első két verse, nyomában halad egy
héber könyörgés és annak német fordítású szövege :
Beherrscher der Erde! Der du durch deine grosse Güte
Könige, Gesetzgeber, und Fürsten zu Regierung der Menschheit
eingeführel hast, Ihnen von deine Herrlichkeit überlassen, Durch
deinen Segen Sie - schützest und er hal test, 0, Gott! Seegne,
Schütze, und erhalte auch unsern Gnadigsten Grafen Excellenz
Georg Festetits mit seine Gemahlin Judit von Sallír und dessen
S~hn,, Ladislaus. Festetits mit seine Gemahlin, Durchlauchtigste
Furstm Josephme Hohenzollern. Schütze o, Gott! Jede Ihre
Schrite, beglücke jeden Ihren Wandel, wohín sie nur schreiten
herrsch e Glűckseligkeit. Lass e o aller Menschen V ater Ihne~
ein hohes und frohes Alter erleben, class auch unser Nachkommen Ihnen huldigen und preisen, o Gott. Lasse immer Freude
und W onne um sie Schweben.
Amen.
die ganze Versammiung
Amen. Amen.
Utána következik a XV. és XLI., majd a megcsonkított és
1

Budapest.
Dr. Benoscho{skv Imre.
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némileg átdolgozott cxxvm. zsoltár héber s német szöveggel
és végül az ünnepélyes is tentiszteletet kifejező CXXXV. zsoltárból kiszakított néhány szó, melyeknek német szövege :
Psalm D. Cap. 135.
Lobt dem Namen des Herrn
Lobt Ihr Knechte des Herrn
Lobt Ihm den er ist freundlich
Lobt Ihm den er ist Liebreich.
Der Ewige Segne Ihm
die ganze Versamiung
Der Ewige Segne Ihm, Der Ewige Segne Ihm
Aleluya
Aleluya
Aleluya
Az üdvözlés hálájául László gróf neje 1812. január 1· én
3000 forint bankjeggyel alapítványt tett a hítközségnek kórház
céljára, melyben a kamatok felhasználásával szegény beteg
zsidók részesüljenek gyógykezelésben. A tökét Baron Mayernél,
a hitközség gazdag vezető emberénél helyezték el gyümölcsöztetés végett. A tisztelgés másik eredménye volt, h0gy a hitközség engedélyt kapott 1812-ben temploma átalakítására s kibővítésére Festetits funduson. Az 1856. március 25-én, veádár
hónap 18-án, elhunyt nemeslelkű grófné emlékét a hítközség
avval örökítette meg, hogy halála évfordulóján olajmécsest gyujttat
és rabbijával kádist mondat érte.
Az 1811-iki zsidó templomi solennításnak nemcsak helyi jelentősége, hanem az a hatása is volt, hogy a zsoltárköltészettel, főkép a
Hállelújával kedveltette meg a Keszthelyen 1830. május 18-án
született Goldmark Károly zeneköltöt Ebben a tekintetben, amint
GoHmark Károly maga nyilatkoztatta ki, nem tanítás, nem nevelés
vitte a befolyásoló szerepet, hanem az a zöldfedeiu könyvecske,
mely tartalmával és a köréje szövödött elbeszélésekkel már
gyermekkorában megragadták, izgatták érdeklődését, fantáziáját.
Goldmark Károly atyja, Goldmark Szimchá Rubén ben
Jekuthíél hákóhén - Károly héber neve is Jekuthíél volt,X az
anyakönyvbe "Kisehel"-nek jegyezték be, mely fölé csak késöbb
írták a "Karl" nevet - 1825 óta kántor és jegyzöként műkö
dött Keszthelyen. Luhlioban szűletett, jómódú családból szárma1 A gyermek komája édes apja, a körülmetélö pedig Schleiffer Márkus
tekintélyes elöljáró volt, aki circumcisionális könyvében az 1830. év rovatában
53. folyószám alatt a következöket jegyezte be: ,~,,, •nt,c jl'C ,, ,, C1'
. ~'ll!:IS1 :-tl:llMS I
("'rt' j~lN, :-rnctv l",,C::l 'N'1"11i''
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zott, fiatalon nőűl vette mostohanővérét, Mendelsburg Edelise-~,'
unokáját a Luhlio közelében Kazmírban lakott dúsgazdag, tu~os
"der grosser Rabbi Jusp"·nak és ilymódon Eger .!y"smem~c
Mesullám pozsonyi rabbi rokonságához tartozott. Feltun~en sz.ep
megjelenésű, női erényekkel kiváló feleségének korat halah
kedélybeteggé tette Goldmarkat ; a kesergö szerelm~s elhagyt~
-otthonát s országról-országra vándorolt, hogy feleJtsen. Lelkt
fájdalma enyhülést kapott Pápán, ahol Krausz Már}ában meg•találta elveszett boldogságának kárpótlóját. Amikor Aron kántor,
' ki az 1811-iki Festetics ünnepélyen énekével jeleskedett- erre
célzott a hitközséghez benyujtott panaszában, melyben kérkedve
jelentette magáról: meine Ruhmespalme ewig blüht - önérzetében megsértve 1825 április 19-én lemondott keszthelyi állásáról ennek betöltésére az eklézsia Goldmark Szimchá Ruhént
. hí;ta meg Pápáról, ahol foglalkozás nélkül apósánál élt.
Goldmarkról a lakompaki és németk~reszturi rabbi meleg
·-elismeréssel állította : ,,,,,., ,1:110 ·jlttt;:"l I"'C:lM mt,vr:n 1NI:i:l ,1!)1)11:11 ,Nit!:l
,NI:i N1:'1 •:J 1'',ll ,CN' 1,'l'1 11'll' :"11:1'1 ))l ':l'fO~ ' )1,1' •'i'l1 Mlt j11t't,:l ,::1,1:11
,ll ,:lll ),ll ,1l::1::1 l"'ll!:I11V j11N t,ll ::l1ll1 C' )ll ,,i' ,, ';!1i' • , . 1ll"'l'1!:1 'liM
5
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Goldmark Szimchá Rubén nemcsak művészi énekével,
'kellemes hangjával, zenetudásával tünt fel, hanem költői készségével is. Héber nyelven mesterien fogalmazott prózát és ügyesen alkotott verseket. Az egyik, birtokomban levő, Németkeresztúron a mult század negyvenes éveiben készült költeménye, mely Izrael történetét zengi, megérdemelné a kiadást.
A Keszthelyen megtelepedett Goldmark Szimchá Rubéonek
a templom szomszédságában, a Festetics uradalmi épületben a
hitközségtől bérelt szerény lakásában mese amit Heinricb
Kralik a Die Königin von Saba Einführung-jában 4 mond , hogy
Goldmarknak 21 gyermeke volt - többek egybehangzó állítása
szerint sokszor, meghatottan, rajongással olvasták, énekelték és
muzsikálták a hozzá került Festetics-ünnepély müsorát. A zenét
hozzá az ünuepélyen közreműködött hattagú zsidó muzsikus banda
szolgáltatta, mely 1812 sziván 13-án vasárnap írásba foglalt és
ól olvashatóan fennmaradt szerzödésben megfogadta, hogy nem
Josephine G oldmark, Pilgrims of '48 (New Haven, 1930\, 3.
A levelek a Goldmark család ajándékaként tulajdonomban vannak.
• Wien, Tagblatt-Bibliothek Nr. 380. üperntextbuch Nr. 29.
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oszlik fel. Feljegyzés van róla, hogy a csöppi, a Károly gyerek, .
amit apja házában az ünnepély egykori résztvevőitől hallott,
annak annyira megszálloHja lett, hogy játék közben a műsorból'·
elkapott Lobt ihr Knechte des Herrn szavakat énekelte hévvel, .
legszívesebben, az általa grófoknak, hercegnöknek kinevezett kis
társai auditoriurna előtt.
A Goldmark Károlyra gyakorlott gyermekkori hatás azOpus 40- ben, a 113 ik zsoltár feldolgozásában nyilvánul szembetűnően, mely Lobt Knechte Gottes, lobt den Namen Gottes
szavakkal kezdődik a szövegben. Az Opus 40 · Budapesten az ·
1895. február 13-án rendezett filharmonikus hangversenyen
került elóadásra, melyröl az Egyetértés napilap kritikusa azt
írta akkor 5 : "Ezután a 113. zsoltárt adták elő, mely bár Handel ·
stílusában van írva, mégis magán viseli Goldmark eredetiségét. A
zsoltár a végén hatalmasan fokozódik s megrendíti a hallgató t." ·
Könnyű feladat nyomon követni a Sába királynője operában a zsoltár szövegeket s hatásokat. Ebben a műben már alegelső mondat zsoltárszilánk, melyhez utóbb a 118. zsoltár elejeszegődik és természetesen nem hiányozhatik ott Goldmark gyermekkori szerelme, a Halleluja. Gondolni se lehet arra, hogy a .
Sába királynőjének szövegírója, Mosenthal, Goldmark szellemi
irányítása s beavatkozása nélkül készítette volna a librettot.
Ellenőrizhetetlen, semmivel se bizonyítható az a tudósítás, .
hogy a mult század harmincas és negyvenes éveiben Malkath
Seba (Sába királynője) címü kacagtató Púrimjátékot adtak elő
Dunántúl, mely kifigurázása volt a hitközségi állapotoknak A
darab lényege állitólag az volt, hogy Márdocháj és Eszter segítség végett egy fuvarossal Sábába küldi Cheszed (Szeretet)-et ;.
a fuvaros csodás dolgokat közölve útiélményeiről, visszajött, de
Cheszed Sábában maradt a királynőnél és azóta nincs Cheszed,
szeretet, a gyülekezetekben. Vajjon a Sába királynőjében Assad- nak valami köze lenne az állítólagos Púrimjáték Cheszed-jéhez, .
vagy hogy ennek a játéknak a címe adta volna a gondolatot
Goldmarknak nagysíkerű műve megteremtéséhez? Ezt meddő 
dolog találgatni, mert igazoló nyomokat hiába keresünk.
Keszthely.

Dr. Büchler Sándor.

1895, «. szám. Fövárosi nyilvános könyvtár, aktuális kérdések irodalma 49. szám, Goldmark Károly, 35. uld.
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Szívcsen tcl.Lem el egel an n,lk a meghívásnak, hogy a
inlézel továbbképző L ~mrolyamán eliíaclásl lur_lsak a lülközs égi ügyl< cze l ésről, a hilközségi igazgatá'> ~s
aclminiszlráeió kérdéseiről. Szükséo·csnck L:wlom lll aga;n 1s..
hogy a m agya r zsidóság l eendő rabbijai o lyan lO\'ábhk~.pző
lan rolyamok on vegyenek részL> amelyek alka~masak arr~l,
•hoay l<özel ebb yiayék őket a \'aló élcl prakUkumához es
meg lanílsák őkel"' mind arra , a mjre a gy_ako;· la li él~l_b~n
szükséo·ük lehel. Ennek a felfoaásomnak ISmelellen 1->lleJCzést is"' ac! Lam a Szcminárlum "'Yczérlő Bizoltságának ülésein. De az élel praktikumára Yaló kellő el őkészítésére
inlell bennünket az a józan előrelátás .is, amelyet a magyar
zsidó hilközségek jöYőjénel< érd eke ír eiő számunkr a .. ·\Z
utóbbi é\·Lizeclek megpróbállalás,ü , a m ely ek a magyar zsH.lo·ság élelére oly áldallanul érczletlék halásukal, odaYezell{:k,
·hogy egyes llilközségek évről-évre mincl nagyobb számb.m
egyre összébb zsugarodlak és képtelenekké Yúllak arra,
hogy mikénl a múltban, a rabbi mellell külön adminiszlrátorl is Larlsanak. A jöYő h e lyzel alakulása ,·iszonl azl a
perspeldi\·ál lárja elénk, hogy a rabbi reladatköre a hitközségekben minclinkább ki fog széle>eclni. a rabbi n emcsak
papja és tanítója les z a gyülekezetnek, hanem irányitója az
egész h ilközségi l"\gykezelésnek, vezelőj e és vég t-chaj ló ja
a lülközségi ügykezelésnek, yezclője és ,·égrctl<~jlója a lül·községi achniniszlrádónal,;: és intézőj e úgy az öss·zc ;ég, min l
·az egyes hill<özségi tagok ·ü gyes-bajos d o lgainak.
Cgyanakkor, amikor a hiU<özségc k sajnos, clszegényednek, ezzel egyenes arányban mcgnö,·e kszik a hilközséek
feladala Lagjaikkal szemben: a rabbi nemcsak a te mplomban ,. nemcsak a szászéken és katedrán lesz a gYülekezel
'Yezelője, hanem le kell szálln~a erröl a pieclcszlálrÓl , u szúkséghez. kiépcsl el kell hagynia a templomo L és cl kell mcnnie
a szegeny híYek otthonaiba. így lesz a leliti yezelőből szol'iális gondozó is, akinek t'eladala, ho ay a híYek lelki és szel~em~ sz~d~séglelei mellell minclennal':li élctük l'izikai gondjúl
lS nsel J c.
De nemcsak azoknak a le enelő rabbiknak kell ih· felaclalokra fclkészülniök , akik a vidéki hilközséuekben 'nYerJ1ek elhelyczkeclést, hanem - amint ezt a t6':1yck ig<Úolrabbiképző

* A Ferenc József Országos. Rabbiképző Intézet Peda.gógi::ti é, G\-.tkorlati Todbbképző Tanfolyamin 1940. március 18-án elhangzott előadá~.
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ják
ill a foYárosban is a mi körzeti segéclrabbíjainkra új
fdadatkörök hárulnak, akik lelkészkedni és egyu llal a körzetek adminisztrác iój ál is yczclni \'mmak hiYalva. Am. ha
a leendő rabbik olyan hitközségekbe kerülnek, ahol külön
személy Yégzi az adminiszlrádól: azok számára is szükségesuek tartjuk azt, hogy az aclmuúsztráció kérdéseivel megismerked jenek, mcrl hiszen a műköclő rabbinak szinte lllinden funkciója szor>Osan összefügg a hitközség admin.sztrációjá,·al. így elsősorban függ össze az adminisztrációval
minden sz er tartási Le,·ékcnység, lovábbá a kultúrális munka
a szociális munka is. sől még a hitközség Jélalapjál szolgálÓ
kulluszacló ügye is.
Ez a rö,·ict egy óra, ami ill rendelkezésünkre áll. nem
elég arra, hogy rámutassunk a hilközségi aclmú1iszlráció
milulcn részletére, inkább csak nagy vonásokbrun szeretnők
Yázolni az egyes kérdéseket, s már most kijelentem , hogy;
sokkal hasznosabb lesz, ha az igen tisztelt halloalók köz~
Yellenül tanulmányozzák adandó alkalommal a" pesti izr.
hitközség adminísztrációját, amilwr is - természeteseu nagyobb d im enz i ó kb an - megism er h el:ik az aclminisz Lráció
részleteit, amelyekből megfelelő gyakorlati következtetése•
ket YOnhalnak Io azlán leendő hilközséo·ük adminsztrációjára Yonatkozólag.
. "
Rátén·e mosl a hilközségi adminisztráció állalános isn~erlelésére, mindenekelőll arra kell rámulatnunk, hogy a
Iulközség közjogi testület léYén, igazgalása távolról sem
!1asonlílhaló egy Yá!lalalnak az igazgalásához, hanern
n;kább .eg~: közs_é~ házlarl:c~sának ~gazgalásához, amely egy~
re.sz~ kulso_ halos~gokkal al~ kontaktusban, amelynek mű
~<;_>de~e Lel;at _e Lckjnt~_tb~n k.iJe.lé _nyilatko.zik meg, de a~nely;
k<;_>zse% ma.sreszl es f~kenl befele dolgoztk s ehhez kepest
kollsegvetessel dolgozik ugyanúgy, mmt a közséa. Ennél a
jellegénél fogm a hilközségi ügykezelésben állalá~tossáaban
~ községi házla~tásokal jellemző megkötöttség, felelŐsség
es szabalosság Irányelvei kölelezőek. Emellelt iignilelének sokkal gyorsahbnak és könnyübbnek kell lennic tehát
a községi <td miniszlrációból nem szabad álvennie a 'tulzolt
hürokráeiál. Amíg oll a lényea sokszor szinte elvész a for~
mák között, addig a hilközséaf adminisztrációnak n e 111 szabad ebbe a hibába esnie, nenf szabad a formasáookban Ú!lte_ngenie s így Yégül abba a helyzetbe kerühúe .th 0 a,· a bek?Ye~k~zell ~L~rok1:á~i.ál nagy mtmkán!l lefar~gja~· .\ hilkozsegl_ a~mmJszlracJO legyen az egész \'O nalori elasztikus:
akl_d~yarlas helycll intézkedés, gyors cselekvés nem elodazas, ha~1em megnyugialó megolclásra Yaló' liircl.;:,·és
legyen a hllközségi ügy,·itel irányelw'.
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Am ne higgyuk, hogy a hitköz~égi életben ile,IYC .lehet
a pongyolaságnak, elen_gedh elcllenul foJ.llos, b o g~ !nuHI ?ll
ténykedésnek írásbeli nyoma !egy~~· nunclen .c seme~l.d ~<:1
kell jegyezni , n~inden inlézk~dé'>l Iras_ba .ke~l ~o-gla~_m ..m~ r_t
éppen ma, annkor az okmanykul<~lasok kor s~_ak<tl t;.lJ~tk,
lálhat.juk men nyire fonlos , hogy nunden tényrol ~cllo lc.ljegyzése l{ legyenek. Különöscn_ fclhh·o~n ~~ _J?en~lo l~;~~~~~~
fiavclmél "árra, hogy az okmanykezeles. rer en <L lent c lJ C
sebb preeizílással járjanak el, az anyakonyYekc_l a, legr~a
uyobb ponlossácraal és szabályszerü.:;éggel yezessek es nunrterr kiadmányuk~ól, mil1den írásukr_ól k~szíl~encl~ máso~a
tol és azok~lt aklaszerüen kezeljék. Alla! a~ an p~d1g ne, hr:;zunk semmit a memóriára. Akár rabbm1ku~. ten~Tkec~esrol
van szó, akár a hilközségi igazgatás egyéb Lerú.lelem yegzcll
mnnkáról, akár magánfelekkel, akár halóságokkal kapcs"!lathan, minden egyes közjogi inlézkedésü kb ~n _nagyon ncryázzanak, hogy ez a tönényeknek és fennallo ren.dclke~éseknek megfelelően, szabályszerü legyen. Bonyo lullug~·~ k
bcn, amikor a rendelkező j()gszabályok valós~gos la~_tnn
Lusában kell eligazodni. hallgas.sunk meg Yah~r~le!y .tartas
jogászt, d c elsöso~·ban is azl Ll.J<~nlor~l __a rabb'l.Jclo.lleknc~,
foreluljanak kérdessel Yalamelytk 1dosebb rabb1hoz es
ill ulalok a rcsponztml irodalomra: a 111~11!1,,, ,,,.,~tt·-ra
milycn maradandó értékel reprezentál it'odalmunkbarr. .\llalában talán csekély .1elenlőségiínck látszik, hogy mil ní.laszol a rabbi egyik ,·agy másik hozziinlézetl kérdésre. \'a iójában azonbaJI igen nagy horderejü leh el egy-egy Lé\·edésnek a köYelkezménye. hisz nagyon jól ismerjük az Cüta:lúnosiló lendcnc:iál, amely azonnal az egész [elckezcln· ,·on
le köYelkezlelésl. .\. rabbiknak igen gyakmn kell le\·clczniök
ln<lS l"elekezelek papjaiYai , a Jegleljesebb gondossúg éS [l011losság szellemében kell megl"ogalmJzni azokat a le,·e lekcl,
amelyek Yalamelyik rabbiihl\·atalbó l, valamely más felekezel papjainak íróasztalára kerülnek.
Az ügyintézésben a húrokráció kiküszöbölésére irán\ uló
lcndenei~t elsősorban is abb<Ul nyilalkozzék mcn· ho<>\· .tz
ügyekel haladék nélkül intézzük el. Ez YO!Ullkozik az'"'1rCt-;bclí érinlkezésrc ..\. felekkel Yaló személyes érinlkezt'shl'll
pedig tanusílsuk n legnagyobb türelmet,· sohase thesszuk
szem elől nzl. lw gy annak a hi tlesl \'é r·ünknek. aki Ü<>H·s~
bajos dolgaiYal hozzánk fJrduJ. ma kellőzöllen lllÍlldCl~·Oka
meg ,.a 1; a Lürelmellenségre és idegcsségre és sohase , eQyük'
r9ssz lle\"l'll az~. ha a hítközség !"alain belül fokoz >Llahban
lurelmellenkechk .. \llalábau mindcn érinlkt>zés hili"Plt'inkkcl a legteljesebb lliltcsl\·éri megérté'> és L~gyütlérzés jeoq\hen történjék.
'"
· "'·

·10

T ú rPkcdjünk arra is , h o g)· nlind e n lüllcslYérünkcl hoz-

zuk 1-J>zrlellb a hilküzségh ct. .. \ helyes hük ö zségi igazgaláshoz l:11'lozik , hogy enn e k é1·dckébcn minden eszközl Iclh a ~znúljunk .. \llalúiJOs ~úghan halljuk, bogy a hillcslvérekcl
Sl' lllllli lll Ú'> IH' m I'Lizi a hilküzség hcz, cso1k 8 terhek, C'sak az
atlú : l'Z a kapc~olal , Yalljuk meg , senki számára scm lehel a
lvg:,zimpal'ikus:lbh . :\Josl, amikor a szomorú körülményck
:1zo knak :1 hill c ~l\'<~ rcinlmek czrl'il hozzák a hilközségckbc.
a kikel eddig Y~llúhan csak az 8dórjzelés kényszere Jűzöll
oda , nagYon Yt<>'yúzzunk <ll'ra ,hogy íík l'clismerllessék azl,
hog~ m[{sl is j~fc nlhcl szúmukm a hHközség, minl kölele~
zellségcl és mulassuk lllC.,.( azl, hogy az egyellen közi'ilcl a
hilkiizs('" amelY co·yrormn r·okonszenn·el kezel szegényt
é'> ;:-,oa;;d ;~;t'~· ot. l.c'nvc~·
lüreln·ésünk az, hogy
m.inclenkil he"O ,J
...... ..
,·onjunk a hilközségi életbe, mind enldnek adjunk m~gl'e
leléí munkall'rületcl, ráll'rmetlségének és képességemele
mcgl'elelöcn és ezzel épílsük úgy ki hilközségünkel, hogy az
Yalúlmn közösséo· lehessen. Vegyünk C'~ak pélelál más relckezelek papjailŐl c léren: ])lizony nzl Jálhaljnk, hogy _a
Jrlkév meglesz minclenl amuk érdekében, hogy az egyhaz
és <l hí,·ü kapcsolala kimélyüljön. r\ lelkész közv·ellen lwp~
csolalol l~11'l fenn egyházközsége minclen lagjávaL A rabhit
i~nwrjc meA szinlén hitközsége mit1dcn egyes l8gjám1k egész
életét, sorsát, lörckvéseil, kűzclelmdil, lucijon minclcn család
lwlsö cseményciröl , mcrl ez tulajdonképen a Yallásgonclozás
alapja, c nélkül JcheleUen mcg\•nenleni a lclk•.:!l az clléYclyéclésliíl. Szúkség<-'snek larljuk azl, hogy a rabbi Yezessen
karlolék.ol mindcn egye' hí\'Öről, melyen núnden csalácl~
éh le<.,cm(·ny l'cljcgyezlcssék és ennek alapján érezze a hh:i.í
azl, hoQY a rabbi lürőcUk Yele ,érezze azl a sp•irllnál.1s
kapc·sol~1lol, amely egyedül alkahnas arra ,hogy az udófizcl(~s kényszerének kcllemellenség·él kiküszöhöljc. Sokan sokfelé szerclik hangozlalni azt, hogy a magyar zsidóság Yá!súgban van: látjuk, hogy a vidéki hitközségck kél~égbce.1~
töeH salnyúlnak és pusztulnak, a fővárosban a Jolérések
egész so1·ozala puszlílja a hilközsége~, csnk mélyrehaló h:1LYédclmi és Yallásgonüozó mnnkúv,tl lehel és kell megcrösíleni :1 hitközségekeL Xe felejlsük cl ,hogy nünclcn rabbi
S<ljúl hitközségél mcnli meg és ezzel az egész magyar zsidóságot óYja mc,g a pusz!tdáslól.
Ennyil kívántam Onöknek clmomla'L1i a hilközségi igazg:llúsrúl állalánosságb8n. :\Iosl rálérck a hilközséui ügYvilcl
részleleinek is•ncrl~lésére és a l'l'IHlelkczésemrc ál,IÓ idö
figyl'lclllhr l'élelé\'d annak laglalúsúra, dióhéjban.
A h i lköz~égi igazgctlás a szowsan \'Cll rabbisági lc,·ékt·n~·s(·gcn kivül a kö\'Clkezö rcsszot:lokra oszlile szerlar-
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tás i. vallúsoklalási és oklalúsi. kullúrális, ~zociúlis, gazdasági és pénzügyek.
.
.. ·l ._
Lássuk mosl ezekel a rcsswrlokal egyenkml: _A sze! 8 1
tási l'tgYck intézéséhez larloznak_: a lemp_l?mok , Imahaz~:l_' :
riluális"ügyek és a vallásgondozas_munk~p._ .\ lempt<;m:l~1
csnk igazgatási vonallwzásban_ s~olunk _ILL e~. _h~n~su~: · 1 ~~
nunk kell, hogy a Lemplüm kelscglele~wl _ clsoso1 b ctn 1s, es
mindcnckl'clell vallási intézmény, ne icleJlsuk el azonha1: ,
hooy Júlünő propaganda eszköz, ler~nészelcs~n. nem, 1~?1~>-.
tik~i, h [Inem vallási propaganel a eszkoz: A ,·alla_s1 ~lm el) I les
szolgálalábnn ezér l cél luclalosan kell. l elllaszna_lm . a_ l.e1~1 plomi állilal hal~"tsál. Tegyünk meg mu;ct~nt az JSlenltszldc·lck díszén ek és mé,llóságának emelcserc . .-\ lemplon} _,P·
mih·észi szépnek, az eszlé4ikának jegyében ~~~ll hogy a lm, ?l
meo·ihlesse. Csak akkor lehel a lcmplto m JO .pt~opaganlla.Jp
a ~~lllásnak, ha a hagyomány j e~~·~_ben s,zolgalJ~ sze_llcn_J~~
a knllliráll szépészel s ezze!_ az oro_k s.z~pel_ ad.ja a~ ~LJ;,
annyira áhilozó és az élel kuzdelme1 l~o~oll IS, ~1!lel ket cso
embernek. A propaganda csak akktOr en el C'elJal, ~1a nem
Yálik sablonossá, ezérl Lörckecljünk arra. hogy a ,·alloz~w-~
tallan rilus kereleiben is vállozaLosságol hozznnk a hrYo
szúmára.
,
..
'
Külön kell felhívnom a figyelmel ~z- e~kelesc;:
1 _ug~'cr?:
óva intek allól, hogy az eskelés~ket l~Iz_at:oJ.~g _a h_llko_zse_~
gazdasági kérclésckénl kc~cljük. Sok ndekt ln_LI,_o.~se~g_.~:~.szy.:
ről szomorúan LapasztalJuk azl, hogy ha hü~ozs~gukhoz
larlozó híYö nem <llwr hitközsége tc r ülelén cskudm s {'ZZe)
a h .i lközsén elesnék az esketési clíjlól, hilfelükel igen magas
megi1•állást összeggel (hü·clel~~i d.~jjal)_ sújlj_ál~ . . -~a nzl(u:
a fél nem akar oly magras clLJal hzelm, Yalosaggal .. magul~
készlclik szabályLalanságra a híYől, merl_ az es_k~l~ ~·a.)Jba'
eselleo· ellekinl az illetékes Iülközségnek 1gazolo 1rasalol s
íoy af esküdni szándékozó cselleg elhallgat valamely ront~s körülményt, ezzel Lehál szabálylalanságha Yibzi az .c~ke
től, vagy pedig a magas díj kö\'~lclése arra kér~y~zcnt~ <~Z
esküdni szándékozót, hogy cllek,mlscn az egyhaz1 eskul·ot.iíl. Legyen szabad ill hiYalkoznunk a pesti izraelila hilközségre, a1l10l ezl a kérdésl nem tekincik gazcl:1sági ügynek
és senkilől nem lagadják meg az egy·házi áldúsl, ennek köYelkezménye az, hogy a pcsli izraelila Iülközség leri't1clén
yéozell eskelések 70oo-a díjmenles. :\[egjeg~·ezzük, hogy a
pc~Li Iülközség már éYLizedckkel czclöll megd.llYún az úgyne,·ezell rcchásl, ezzel is függellcnílell,' a rabbil.
A rituális ·ü gyek intézésénél nem szabnd l'igyelmen ld\'l'tl
hagYnunk, hogy a l'iluálék mellcll. sajnos, inkább a st.cgénychh l'éleg larl ki és így QZ ebbül folyó küllség inkább a
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seoényekel sújtja. Ezérl igazságtalan Yolna az, hogy ezeket
a terhekel csak a szegények viseljék. E léren is követésre
mélló példúl adoll a pe.sli hilközség, amely 1932-ben bevcrzelle a k;lsrusz kiadások l'edczésérc szolgáló kasrusz-pótndól és ígY a kasrusz lerhe lllindenkil egyformán érinl. Ez
a rendszei· azt jelenti, hogy a galwllaleher azok számát•a,
akik czl iaétwbe Yeszik, ,l minimumra redukálódik.
A lc<~heh"atóbban kell súl v l vc ln i. a vallásgondozás
ügyeire, ~1clyről az iménl részlelesebben szólollunk. Ennek
az ügynek irányílását a legleljesebb mérlékben a rabb,~
kezébe kell Jelennünk, a rabbinak pedig e tevékenysége fő
képpen a preYe.ncióra kell súly l ,·elnie, prevencióra oly ér~
lelemben. hog_y a Yegye,s házassábokban élőknél az elzsidót~
lanodásnak t'leje Yélessék és az ezen házasságokból származó gyermekek a zsidóság számára megmentessenek
A hilközségi életben külön ügykezelést igényel a vallásoktatás. l'gy Yéljük, fe.lesleges ennek a kérelésnek nagy,
horderejére rámula~ni. Nemcsak a pedagógusnak, hanem
a bitközségi szakember megállapílásá,·al is hangsúlyozni
kell, hogy az a heli kél óra, amely hilloktalás céljaira reucfl;lkezésre áll - édes-kevés, mégis meglörténik, hogy vidéld
hilközség0kben még ez a heli kél. óra is különböző összevonúwknak, redukcióknak esik áldozaluL ?\agyon k,é rem
a leendő rabbikal: a hitlanórák számál sohase. építsék le,
inkább a vallásoklalás szolgáktlában az amúgyis kevés heli
kél óra pállására alakilsanak vallásos köröket, amelyeket
a miniszlérium engeclélyezelt és amelyekről eayébként szintén lesz előadás e lanfolyam ker,elében.
"'
Van a lütol<lalásnak gazdasági része is: hiszen a vallásoktatás. le-rhél
is.kolafennLarLó.nak kell viselnie, legyen
az ~~z allam, a. kozs~g, valame!y mlézméf!y vagy magános.
A~ allam szabalyozla ezt a kérdést a maga szempontjábóL
B1zonyos gyermekiélszám mellell és meafelelő heli óras~ám es~lén az állam köteles egy lanszékn~k meO'I', elelő Jizelesl adn1, ~!.'~1elycl a hi.l!<özség éppen csak kieg"'észíl. "\.hol
c:-e!( .az ~lolcllélelek. h t~n_:yoz~1nk, ?ll lehel óradíj al kénü
az all~1mlol. Ennek elmleze'e erdekeben a legfőbb felekezeltil
szerv~mk, .az ~)rszágos I~·IC~da, készségesen jár közbe. A ,·árosok cs kozsege~ pa~tsahrmoll vallás>Oklalási szub,·enciót
adnak. ah?l pe<hg nl'mdez nem sikrrül, oll hiLLandíJ·al szabacl szcdm.
·

az.

, A~ oklal~si üg~·kczelésscl kapesolalban nem •ryőzzük

e.~~gg~ h<~ngsulyozn.J, !.net!n.)·'irc hll minden rnbbin~tk arra
~o~ ~~ed 1 t.~Je, !~ogy bt~k,o~se;~-~~bcn l't•lckezeli i~kolák legyenek,
ga ahb

ls

elemi zsHlo 1skola legyen nunden hitközség-
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ben; ~agyon jól Lucljuk, hogy ez súlyos probléma. De ennek
a kerdésnek megoldása szorosan összefüarr a macryar zsidó~
sá15 megerősílésének kérdésével is. am"'elynek "'érdek 3ben
mmden áldozatol meg kell hozni. Ha nézzük a Yidéki hitköz~égekben a gyermekszületések egyre csökkenő számát,
cl~>n.tggeszlő kép Lárul el~nk;. de ha nincs is elég gyermek,
megJ~ tartsuk fenn a zs1dó 1skoláL és higyjük el, hogy a
lrn!Jbl v~llásgondozó LC\'ékenysége iclőYel meghozza az eredmcn_yl .ts, hogy meglelnek majdan a zsidó iskola padjai.
Adchg JS azonban, amíg r z bekövetkezik, núnden híLközséa
~hol pin~s elég gy~rn~ek, vállaljon részt a kárpátaljni zsiJ~Ó
1skolak Jennlarlasabol , ahol a ayermekálclás mérelc'inél
csak a hilközségek nyomorúsága ~agyobb.
'
. ~ kullúrális leYékenység a hitközségnek a hí,·ek felé
fonltLoLL arca. Ennek a le\'ékenységnek maaán kell ,·isclnie
a rabbi. egyéniségéből lüsugárzó szeeelclel "'a zsidó kultúra
irául. A hitközség knllúrélele kell, hoay az a centrmu legyC'In, amelyből kiárad núnclaz a szép és nemes, ameh·el a
zsidóság életének. törlénelmének összes \'alóságai re\·elált;tak. Ez aza l~·':üJ,~L, melycn a eabbi taní4halja a felnőllcket
es a httkozscg1 elelel megszercllelheli a fiat,aJokkal. Itt
nyerhel olllmnt az ifjúsági munka és ezen a lalajon talál-'
hal a hitközség érinlke;zést az iclerrenekkel. Xe csak a hitközsé.gi . l~g~k,. hanem \'end.égek is ~zereprljenek a hilközsé~~k ku~llurahs pi'Ogramm.Ján és ha így m:inclig üjal :és
l~Ja~,, Yal~ozatosal adunk. a .hín.knck , akkor meg tudjuk
\aloslla111 azt a propagatl\· feladatot, amelyre a hitközséa
kullúrális tmmkája móclol ad.
o
:\z ismélell.en hangsúlyozoll Yallásgondozás, csaláclrron~lozas prr;'·~n~"· munkája szorosJn összefügg a szocfáLis
ugye.k mlezeseY·el. A leo·főbb szabály leayen az ho()'y mea
ldl előzni a l~ljes c~s~cgényedésl. ·x cn~· szab;~! m~gYárnfi
azl, . ~!nnkor mar segelyl kénylc·len kérni a lüllesL\·ér. A
szoetalts s~ilés mnnkúja no alamizsnruosztogalás Jeoyen,
h?n.~·m _els?sorban produkltY sc_5ílés. Tegyük lehető~·é a
hl\·o szam_ara, h_ogy c)olgozhasson, hogy maga szerezhesse
meg t:na&arwk _eletswk.séglelei. kielégilésél. Ha már erre
sem1111 k?ru!menyek kozl ntnc·s mód, csak akkor térjünk
rá a kanlattv se,gélyezésre.
·
. ~z~n .a Léren azonban behatóan foglalkoznunk kell <.l
zstc!olon·enye!'., köYetkezLében szüksécresnek mulalkozó
~cgJL.és. tm;nka.ta,·al., A hitközség norm~ilis kerelek közölt
!o~yo eleleben te.n~leszelesen nlindig megfelelő l'tgykezelésl
~g:~~·'.'(:ll 1 n szo:·.ta~ls .':~~.mka., [de~~~r~oz~ak .a jólékon~·ság~
akuok cs a kulonbozo scgelyezo tnlezmcnyek ügyei . .\

ll
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zsid ú lö r\"l.' ny ck kö Yclk ez léh cn azonb an plusz-fcladalok hárulnak a lJ il község c kr c, mégpedi g azok meo·sccrilésének'
munkája . a kik a zsid ú lörYényc'k r encl elkezés elnl:J\: köYetkezléb en szomlnak segítésre . Ezekel a reneles hilközséo·i.
·ügyYil el kerelében lehon)·olil ani leheletlen, éppen ezé,~'i,
ezekn ek a l'claclalolmak eJyégzésérc lélesüll a :\lagyar lzraelilúk Púrll'ogó lrodúja, amcJy körzeti hálózalával l'elöleli
a z c,~ész országol. .\ Párll'ogó Inoda köllségeinek előLcrem
lé~ér<' pedig lélesü ll az O rsz{~gos J\! agyar Zsidó Segílő
Ak c ió, nz 0;\IZS.\ . .\ PárLrogó Ir1ocla munkájához az eszközö ket, a pénzügyi e lől'ellélelekel egyrészről az 01\IZS.\ Lercmli clö gyííjlésse l a magyar zsidóság álclozalkészstégéből,
m ásrészl a külfö ld i zsidó segílő szervezebek adják.
.\ szociális segílés munkájáhan sühasem vehetnek részt
elegen. :\Iin<lig új és új emberekel kell bc\'onni, mert minclig
új ideákra. új elgondolásokra Yan szükség. Azl is ajánlhatjuk, hogy a szociális munka za,·arlalan me(nelének b~z'
losílása érdl~kében minél löbb gazdasági szakemberl YtOn~
junk be. mcrl a szociális megscgflés munkája igen nehéz,
de egyben a legnemesebb feL1clal.
A se,gílségre szomlók kc.r.clésénél soha ne l'cleltsük cl
azt, hogy legtöbbször éppen a zsiclólönények kiÖvellz,ezlében jobb napükat láloll emberek kerülnek elénic E~ek mincl
szemérmes szegények, ne hagyjuk figyelmen kívül ezl a
szempontol és ha ellenérzéssel találkozunk a megsegílésnek hizonyos móclozalai,·al szemben, igyekezzünk ,o!_yan
megoldásokat Lalálni, amelyek a jelenlkezők önérzetének
megmentése melleLL is segílségel nyújlanak.
Amint az eddig elmonclollakból kilűn\, elsősoeban a
hitközség megerősílésének szemponlja v,ezet bennünkeL
.\miclön mosl rátérünk a hitközség ,gazdasági ügykezelésére, azokal a szemponLokal óhajljuk megvilágílani, amelyeknek figyelembeYélelével a hitközség-ek pénzügyHeg m~g
erősílhelők. Igen fonLos. ezérl, hogy a Iülközség Lngjait
proclukli\' munkára neveljük és ennek érdekében, ha átmenetileg löbbel is kell igazi szociális megsegítéss,el kiaclJlllllk, gondüljunk arrd, hogy ez búsásan meghozza a gyümölcsét és ennek kövelkeziében később a kiadások csökkenni foanak. így kapcso.lócl~k be a szociális segílés a hilközsév g~zclnságÍ érdekébe. Ami már mosl a hilközségek
gazdasági- és pénzügyeit illeli!. minclenekelőll leszögezzük.
hog~· gazdasági ·ü gykezelés al::tll, beszerzések eszközl?:~él
{·~<> az ingó és ingntlan \'agyontáq'{.vak karbantarlásál érl,J}t~;
I~zzel kapcsolaLosan csak anny1L mondhalok, hog~' Jcllo
gonddal őrködjünk a hitközség übjektumajra. épülelei:re,

A rabbik szerepe a hitközségi ügyinté zésben

fels zerelésére és józan kiszámílollsúgg,tl Lörekcdjünk C'> C IJeges Lovábbi épitk ezésekre, Lováubi h eszerzésekr e.
"\mi' a pénzügyl~k e l illeti, . clőre}Jo~.sáljuk, h o g;- a h~L
község egész ügyYiLelénck al<ipJa a penzugy11g~z:g<~las . A lnb
közséa akkor e,rősöclik, ba bevélelcil fokozm kepesek YagyunJ~ Lehál e léren lörlénik a hitközség egész mlíködése .
olőfelLélelelnck előleremlése . :\Ionclauunk sem kelt, hügy
pénz nélkül SC'jlnmil sem lehel Lenni.
ILL ismél hivalkozunk a községi házlarlás példájára .
l\Iinde:n hitközségnek évi köllségYetéssel kell dolgoznia.
Amío· azonban a magánháztartás a maga kiadásait mindc,nkor ~ bevéLeleihez kell, hogy igazítsa, Lcbál nem nelhal ki
Löbbel minl amennvl be,·étele van, azaz ' 'an egy fh he,·éLele és' ehhez mérten Leljesíl kiadásokat, addig a hitközség.
mint közidet éppen forclít\'a: előbb a szüks~lelckel kell ,
hogy megállapítsa, mégpedig az egyes ismerlelell reszorlmunkáknak megfelelőerr és ehhez kell mérni a be,·éLelekel.
E pontnál figyelembe k ell venni azonb,tn azt is, hogy,
milyen a tagok teherbíró képessége.
A sorrend tehá l a következő: 'először mt::g kell állapilau i,
mennyi a szükséglet a szerlarlási, vallásoktatási, oklalásl,
kullúrális, szociális és gazdasági tevékenység céljaira, amikor ezl megállapílolluk, ehhez mérten kell az illelő költségvetési éne a kulluszaclól megállapítani és a hitközség közvctell bevételeü Len·bevenni.
A köllségvelés a köYelkczőkből áll: az egyik oldalou
szeJ·epelnek a kiadások, ezeknek három cs~porlj uk van: a
hitközség személyzeti kiacl:ísai, amelyek előre rix:irozhalók
egyenkint és összesen a következő évre ; a második csoport
a dologi vagy tárgyi kiadások, e.zeknnél beccsléssel állapítjuk a jöYő évre, várhaló kiadásokat, figyelemmel rayrészt az előző év tényleges kiJ.clásaJra, másrészt a jövü é~re
tervbeveLL átalakítások, talarüzások, beszerzések Yárhaló
kiadásait A kincláso!( harmadik csoportjába LarLoznak azok,
amelyek se a szemelyzeli, se a clolooi kiadások közé nem
soroz_h~Lók . -, Le hát egyéb . ki<ldások~ Ilyenek pl. az összes
szocul.lJS klaclasok, a hely1 innlézmények szub\'enciói, a
kullúrális műköcléssel kapcsoldtos tiszleleldíjak funkciódíjak slb.
· '
. , A ki~Hlások öss.zeállílásánál a realílásnak kell leat'őbb
l.ra.nyeh~~l ~zolgáhua: ne ér hessenek bennünkel megl~pclé
sek, ::~. ,at:ulsuk magunk~.t .azz.al, hogy ~sellc~g majd megLaknul<ls~l-.al. fogunk e~zkozolm, no11a mmdenesclre helye'
megtakantam_, merl lnszen a célszerü aazdálkod•ís euyik
foliétele a takarékosság.
"'
< ::-
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Számol nunk kell azzal, hogy va n nak a hilközséDinek'
normális kiadá sai és r endkívüli kiadásai . Ilyen kiad~sok
pl. azok , am elyek rendkí\iili építkezések k ö vctkezLéhen merülhelnek fe l: ezekel vagy Löbb évre felosztva állílsuk be a
köllségvelésbe, vagy egyszerre, amikor azonban - amenynyib en a hitközség al apszabályai >ezl Jehelő,·é Leszik - <'
rendkh·iUi kiadás fedezésére lehel pólwcl'ól kivelni.
A költségvelés másik oldala a be1•ételek téleleiből áli.
A hitközségnek vannak köz,~ellen és közvele l t bevélekii.
Közvellen be1·ételek az egyházi adók, melyelwl arányo~an
kelJ kivetni , vagyis a szegényebbre kevesebbeL, a jobbmódúakra többet, a gazdagokra Jeglöbbel. A legcélszerűbb
ennél a kh·eLésnél figyelembe venni dZ állami ket'eseli, HleLYe jövedelmi és vagyonadó-al'a pokal. Van rendelkezés
arra, amelynek érleimében az állami halósáo·ok ezekeL az
aclóalapkiniulalásokat a hilközségek rendelke~ésére bocsátják. Az adóalapokaL vessük össze a Iülközség megállapHolt
terheivel és így megállapíthatjuk azl az aclókulcsol, amely
szerinl ki lehel velni az egyházi adót. Ezl n1indig Jelfelé
ke.ll kerekíleni, merl rendkívüli körülmények figyekmbe.vélelé,·el sokszor engedni kell a megállapíloll adóból, vagy
ezeknek az adóknak egyrésze kélessé válik
Soha nem szabad figyelmen kivül hagyni az eayhá'zi
adó kivelésénél azt a sz.empohtol, hogy a kulluszadó az
ömnegadóztalás elvén alapszik. A kulluszaclól tehál a h,illr
községi tagok maguk vetík ki önmagukra és l.sohas,em ta
hjlközség Yezelői rójják.ki rájuk. A hitközségnek közgyűlé
lesen kell megválasztama az adóki\'elő bizottsáaok Laujail
akik önmagukra és a többi hilközséai taaoknt kiv edi( ~
adót és ugyanígy kell megválasztani : fels~ólamlási bizottságokaL Fontos, hogy mód adassék minden hilközségi tagnak, hogy lehesse meg a bizottság clőll észrevéleleil. Ez
tula.!donképpen az állami rendszer okszerű kö\·cLésc, amely
szerml az állam nem levelez az adófizetőkkel hanem meuhallgalás alapján foglal állásl az adókivelés télünlelében. o
Az egyházi adó rendszeriul a hilközsér5 összes kiadásai~
nak maximálisan 5ÜO'o-ál fedezi. \'annak lüLközsé rTek ahol
többel is. Pesten csak 30o:o-ál fedezi a kiadásoknak a~ adó
a többit úgynevezell közvelcll járulékadókkal fedezik ami:
lyenek P.éldául .az imaszékdíj-bevélclck. Ezzel kap~solal
ha!l mcgJegyezzuk, hogy vannak templomok, ahol az imaszek~k -~g_;;része ~gync;ezelt ö_r<?kü~~s. Ezeknél is joga van
a h~lkozs.~gnek Jmaszek.kezel~st cllJal szednie, amely díj
a her~cldtJnak rendszennl h1zonyos százaléka. Peslen ez
40oo. l'ovábbi közvelell hevélclek az cskelé-;i díjak, funk-
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.c i{Hlíjak, konduklus-clíjak, az utóbbiak a Ch evrák állal
wegvá.ILhalók, így van ez P~slen , ~udán és S~~gcd:t~; ., ,
lllind ezekel azér l mondjuk el 1Ll, hogy szcmbctu;wen
jllttszlráljuk, miképp en lehel a h_ilközség ~zá~1á1~~ ~)cvelelc=
Jw l teremteni . ..\l;ind1g nagyobb sul>·l J~ e~ l.' e~m ko 7:' e,lell,j~e
vélelek szerzésére, merl azok kevesbe cn~1.ltk a ..lullesl\ Cl ck el, nem lévén állandók és így nc ;n <~clo,1clleguek , ~~~nen~
1Jizonyos Lényk edéseklől függnek. Ilyen l<?zvete~.L he~ elelek
Lovábbá a 11abellaclíjak, a már em lile lL I11Lla nd!.iak cs Landíjak. ILL h~nusúlyo'zzuk, hog~· elemi iskolában 1:e n szalJad
ta.ndíjal sz ed~ü, a szúkséglclek isk_?laadóval le ',hezleln ~·.k.
amely az állami adónak legfeljebb ao ·o-a lehe~. l:. gy ~' s l1tL~
községekb en ú. n. »lilurgia «-rlijal sz.ednck, ~clnnlel_Lel ~~~: ~:~~,
hogy a zsidó felekezeti. iskolákbJn; l?bb ':Ullasokl~~-las.l n~.t.tJ
tanak, minl az állatm stb. clem1 .1skolal.{ban. Lzl .a dtJal
Lanácsos progrcsszive m e_5állapilan1, vagyts legye.r~ hizOI.l)O"
skála, amelynek mecrfelelően cmelk, edő lendennaYal fJZC~
senek mindig a vagyonosabbak és C'sökkenően a <ozegenyebbek.
.
,
Köz,·ctell bevéleiekként szcrcpclbclnek me~ a templomi és egyéb ad10~1ányozá;;ok, lov~b.bá.. azoknak az alt~.P_~l~
ványoknak kamaGm, amelyeknek kulonosehb rend~lle.lc-,uk
nincs. Ill fcJllh·.iuk a figyelmet ~HTa , ho,~y az alap!lva~1~~
kal a lerJprecizebbcn kell kezelni, merL hiszen az alapilvanyok álhuni ellenőrzés ala ll állanak... \z?nkí;·ül JlC;,I.ig. . tudnunk kell, hogy vallásunk parancsal sz1goruan eiOJr.Jak a.
halolt végakaratának tcljesíl{>~él.
Igen fonGos ho11v a hill<özségi házl:1rlásban a költségvetési 'cgyensúl)Tól állandóan láj6kozva legyünk, czérl m ~n~
den költségvetési lételt·ől ponlos H}'ilvúnlarlásl kell YCZelni ,
hogy szinle óráról-órára tudhass uk, hogy egyik Yagv másik
köllségvclési lélel hogyan áll. ,·an-e arra megfelclö redezel.
Termész,e lesen ponliOsan kell vezetni a hitközség l'gyéh
könyvcil is, ennek leehnikájárn ill nem lcrjeszkedllctünk ki
egy,,észL, m er l sokréle sziszléma l cll elsé.~e .;, má ~ré..;z l p t> dig
a könyvvez,elés e5ész külön sludium. :\agy állalánoss:íghan
csak azl ajánlhatjuk, hogy olyan módszerl kell alkalmazni_,
amely könnyen átlckinlhclő\· é teszi a kön.v vclésl és chiJen
a tevékenységben is a legfőbb szPmponl legyen a pontosság.
Az év Yégén zárszámadást kell ké-.útcni. .~mcldJen ki
kell mulalni, !hogy :tZ e~ye.; lü}l[sé•rvetési téleiPkiJöl.mcnn\'i
voll az elöirányzal és mcnrw·i "bcvélel roh·l he lén\·l~ge:en. A ~árszá'madúss.ll egyült meg k('ll · úllapílani ·a
hllkozség mcrlegél, .amel\'nek ré1·é.n a liilktJzsé 1i nazdúlkodás reális 'k~pél kell megkapnunk ,\ mérle~nck J({.l oldala
van: az ·e gytk oldalon szerepeinek az aklívák . t''a!.!,yontúr-
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gy ak) ily en 1a ké"zpénzk észlcl az év utolsó napján, az értékpa pü·-úll o mány. ingó qgyo n, ingatlanok , a Iülközség k ö \'cLcl ésci, az ;alapilYányok Yagyonai, amelyek ismét lellelnek
ingók és ingatlanok, stb . .-\. mérl e.g másik olclalán ,·an.nak a
passzídk, Yagyis ta Lcrhek: ilyenek clsőwrban a bilközséo·
adóssú gai, az ~1}apílványok tőkéi slb. A \'agyon és tehef.
létci r il is a valóságnak megl'elclően kell beállítani, nem
szabaci képzell ·lélelekkcl dolgozni , nem l ch et az ereelmények e L szépileni.

*
.\z celdig ismerlelell ügykczelésen kívül van azonban ahilközségnek egy 'm ásik igazgatási ága is, maga a hitközség,
alkotmányo s élele. ~Iinclen bitközség kultuszminiszterileg:
jóYáhagyoll alapszabályokkal 'm üköclik. Az alapszabályok
paulosan meghatározzák 'mlíködésének kereleit és felléleleil és ;mcgjelölik ügyintéző szerveit. ~Iinclen hitközség legfőbb szen-e
közgyülés. Ymmak hitközségek, ahol a lritközségi lagok egész összessége résztvesz a közgyülésen,
másull viszonl képviselőleslületcl Yálasztanak és ez alkotja
a l<özgyülésl. ~Iinden alapszabály. a közgyülést ruházza fel
a legfőbb jogokkal, amelyek alapján a hilközség egész élete,
mlíködése irányílást nyer. A hitközségekben kisebb ~gaz
galóleslülel a hitközség választmány,a, amely főképen a
közgyülésre kerülő anyagol előkészíti. A hitközség ügyintézője az előljáróság, amelynek feje a hilközsé_g elnöke. J\I;in...
den szabályzat módot ad arra, hogy a hitközségben a céloknak megfelelően bizottságok lélesúljenek ideiglenes vagy
állandó érYémwel, ezek véleménvcző testülelek Az összes
szeneknek a n1űködési szabályzatban előírt idŐpontokban
ülésekel kell tarlaniok. Ezeken kívi.il a szükséghez képest
bármikor lehet ü.lésekel egyhehívni. A hilközségnek minf
erkölcsi lesliUelnek ,iUetvc a Iülközség bármely szerv,ezelének semmiféle ülése sem áll közhatósági ellenőrzés alalt
Leh ál az l a hatóságoknál bej el en len i nem kell. M'tnderli
Iülközségnek annak alkalmazollai, akiknek feladatkörét
egyrészl az alapszabályok ,másrészt a hilközséo· ü<:fyintézlő
0
szervei állapítják meg.
o
A hitközség valamelyik közsé•rkerülethez larlozik. Az
országos községkerületekre van fclosztva. Felekezelünk
igazgalásának fontos alapja a községkerület és a hitközségn~k a községkerülethez \'aló viszon.yában jut .kifejezésre
k1fel,é ~t l_litkö~ség alk<?~mányos ,élele. Csak a községkcrület~k ~:ll~sl?glala~~ alapJan, leh~Ls~gcs a magyar zsiclós~g egyseges aliaspontJ at kialaktlanJ. l; elekezPti életünk learonlosabb ügyintézője a községkerül eli elnökök ülés·e, "'amely,

a

mag .t válasz lj a elnök él, ak~ egyben .. lcgrüblJ felekezel i '>.t<'l'Yl'm lmek az Orszá•ro s Irodanak clnoke.
. .
!\ ézzi'tk csak a"'l<özségkerületek sz e mszögéből a ln_Lko zséack fe.ladalál. Ha l.iszlában Yagyunk azzal, hogy 1~1 1dycn
l 10~·clercjíí az egész ország zsidóságának sorsára nc~n·. a
közséakerülelek clönlése, akkor luch"a azl ,hogy a kozsegkerúl~l állásfoglalása a belelarlozó hill,öz~~gek ü.ll~sponl
jálól függ, nyilvánvalóvá Yálik, 1_10gy Yege.r~clmc~~y~>cp
minclcn egyes hitközségnek szaya nnlyen n~gy Jt:Il;J_llosc~u .
Ha pedig ezzel L.iszlában Yagynnk, . akkor ugy '' C.lJll~' . nem
kell külön hangsúlyoznunk nzl, m1lyen nagy szukseg \'HJJ
arra, hogy nlinden hilközség hallassa is a sza\'ál. .\z orszüg
zsiclósáaának vérkeringése a községkerületek hálózaláhan
valósul"meg és ebben mindcnegyes hitközség az ülöér sze repének Jelel meg. Ezzel tulajdonképpen rámutalunk u rahhi
feladatára ezen a Léren is: soha ne fcl cjlsc cl a rabbi ,azl,
hogy amikor hllközségének gondjál visel i. az ország zsidóságának pulzusán tartja a kezét. és így válik a magyar zsidóság érverésének éber figyelőjb· é.
.
Különösen nagy jelentősége van ennek ma, amikor a
magyar zsidóság élet-halál harcol folylal l'ennma,·adásáérl,
amikor törvényes rendelkezéseknek egész sorozata a zsidóság rlre ven husába Yág, amikor ezrek és ezrek \'álnak kenyérlCilenné, amikor a magyar zsidóság l elj cs dekullurállságra és elprolelárosoclásra van iléhe. Gondoljuk
el, nem kell-c az ilélet haragjának sújLan;ia a magya1· zsidóságr~a, h,~ -~11~st sem tud_, összefogni. Csak a legleljesehb
egyultmukodes, csak a lllanytalan összhm1<1 mentheti mea
a mag_y;ar zsiclósá_g jövőjél és ennek összefogó munkának
alkolmanyos alapJa nem lehel más a kongresszusi zsidóság-ban, mint. a községkerületek munkája.
A_ községkerül<etek felett pedig nt.inl leafőbb felekezeli
~zerv'iink, , áll a ~1agyarországi Izrare lilák 01':'szágos IrodájQ,
·t~11ely ~ozv:etlen kapcsolalhan van a konnánnval. A hilközs~gek u,gyeJL a kormányzathoz és más köziaazrralási halósag?k~_~z :az Országos_ I~·ocl~ ~<özv~líli és a fd~ke~ellcl, Lchúl
: lJ_lt~oz~e~ekke~ a m'iruszlernnn JS az Országos Iro(hin ke. ~ eszlul er~nt~:z1~. Az, Ors~ág?s Iroda jogköréhe tartozik,
ho_gy a l~ILkozsegek es kozs~gkerülcl~k aulonómJiúj:ínak
érmtetlenul__ h~~á~a mell~ll lnzonyos felügvclelel gvakoml
az?knak n~ukode~~rc. A h~lk~zs~gek pedig 1gycs-ha:jos dolga~kkal, ~I oblématkkal, kenlese1~kel az Orszá~,'OS It·odához
f?I clulnaák, amelynek feladala chgazílani azokal, tanáccsal
amoga~ _ssal nunden~~n segíteni a hilközségeket.
'
t
T.lsdzlcll Hal_lg~tOlm, ezzel lulajdotlképpen ehnondolam nun azt, amlt 1ly rövid összefoglalásban a hilközségi
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igazgal<bról , ügykezel·ésröl, admilúsz trációról Önök elélehet
lárni. Szerclném, ha. az elmondo LLakkal programmol .is
::.ikcrüll adnom a magyar Izrael leendő papjai számára.
Olyan programmol, amely a hilközségek megerősílésél és
ezzel a magyar .zsidóság f.ennmaradásál oélozza. 1Mi.ndeZ1eken
Lúlmenöcn nünclen hilközségi ténykedésnek abból az ideális
lclkülelből kell fakadnia, amelyel a rabbii nak a maga egyéniségében kell magáYal hoznia hitközségébe és minden
csclekedelél, nünden tetlét olyan ügyszeretettel áthatva kell
lennic ,amelyet normák nem írnak elő, de al11!ely ügysz,erclcl nél kúl bármely hitközségi tevékenység nem egyéb,
minl hÍ\"ságos homokvárépílés.
Éppen ~ ezérl, mert bizalommal viseHetünk és sok reményl fűzünk leendő rabbijaink leendő működéséhez, m~ndf
czeken felül még egy óhajtásnak is kifejezést akarunk adni.
J\ em elég az, ha a hitközség fennmarad, nem dég ha
állandó keretei, á.llandó szervei megmaradnak - arra kell
lörekedni , hogy a hitközség továhbfejlődjék, az legyen a
cél, hogy a hitközség erejében, súlyában, munkájának eredményeiben megnövekedjék, intézményeiben, eszközeiben
gazdagodjék, hogy a zsidó vallási és kultúrális élet nívója
nündig növekec).jék.
El sem tudjuk képzelni, hogy ennek az eszmei célkitű
zésnek lendílője más lehessen, mint a rabbi. És nem is
lucJunk ideálisabb helyet elképzelni a rabbi működésének,
minthogy a hitközs~g és ezz,e l a zsidóság fejleszLésének középpontjában álljon. Ezzel a pap az örök zsidó lángot
élesztgeti, ahogyan so~on Lévő heli szidránk szm~ai 1111ondják:
(lll. M. 6, 5 .) -p:n 1p::l::l O':tll ji''l:l:-t :-t'"V ,VJ1

:-:~:Jn K? 1J ,p1n n::l1~:"1

"V lt'N:-t1

»Az ollár lüze pedig folyton égjen, ki ne aludjék· és
éleszlgesse azt a pap napról-napra.«
,i')J .,i'::i::l napról-napra új meg új tenekkel, új meg új
ötletekkel jöjjön a rabbi a gyülekezet elé. elméjtének és sziYének hevílő lángjál gyújtsa fel a hitközség oltárán, szive és
elméje szolgállasson minden reggel új rőzsét a liízre, amely
így nem alszik ki, hanem egyre élletőbb, világítóbb és melengelőbb lánggá erősödik.
Ha mindenki azon a várlán, tehát hitközség-ében, ahova
a kötelességek állílollák, ebben a szellemben végzi munkáját, akkor az erő gyarapodását s:wlgálni fogja és ezzel krYcszi részél a világ erőinek fokozásából s lerója adójál
a maga részéről is a zsidóság szolgálatában. Igen örülnék,
ha előadásom ennek az ideáll11ak felismerésére és kövelésére
közrebalhaloll volna.
Budapest.

Eppler Sándor.
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.Az 'e ltünt Orczy-háznak egyik szerény szobája voll a~, a
Ko!lwlsr-Zimm 1e r, 1amelyből másfél évszázad~al eze_lott
indult a pesti gyülekezet hatalmassá nöy,e kedett 1gazgal~s_a.
II. J ózs,ef császár 1783. évi türelnu rendelele alap]a:tl
P1e sten letelepült zsidóknak eleinte a város tulajdon~~l
J,evő zsidó vendéglő bérlői, a D e p u t i r t e, voltak hatosalgjlag kine,v ezett v,ezetői. Az 1800. körül készüll első sze:,-ezeli szabályzat már három elől járóra, \'o r s l e h e r r e b1z~a
a község ve~etését; elnököt, Vo r s i lz e r t, az?~an n~eg
csak az 1833. évi szabályzat ismer. Talán nem velunk a t~_r
ténelmi v:alószinüs·ég ellen, ha most utólag azok_a~ az elo_~
járókat tekintjük az 1800-1833. éYi, tellát a legreg1bb e_lnok.öknek akik f,elé ez időben }egtöbbször fordult a h1vek
b;fza1m~ s akik a valósácrban f,e lváltva elnököllek is az elől. járósági üléseken, meg a~ as z if á kb a n, nagygy.űléseken.,
A J,e,gi~égibb előljáró Sa c h s el ~l á r k us. X eYe m~r
az 1787. évi 1első hivatalos összeírásban fordul elő, maJd
tagja v;olt az 'e gykori vendéglőbérlő deputációnak. A megl,evő jegyzőkönyvek szerinl az 1806, 1810 és 1813. évi Liszt:újításokml J,e tt előljáró .és mint ilyennek szen:pel neve a
. tiil'elmi adó e.ltörlésél kérő 1807. évi országos zsidó beadványon. Szihl>e'bési helye és éve eddig még nem volt felderíthető
s a Chevra f,e ljegyzése szerint 1819-ben hall meg.
Utáua 1előtérben áll Kadisch Joá ,c him nagykeres-.
kedő . A konskrípció szerint Bécsben született 1785-ben a
pesti zsidók hitéletében 1802. óta, tehál 17-ik évélől fogva
v;esz részt, 1833-ig tagja minden előljáráságnak s 47 éven
. át munkálkodik a közügyek terén. A szabadsácrharc előtti
»királyi szabadalmas nagykereskedők « közé larfozolt, 1849ben vonult nyugalomba s meghalt 68 éves korában. 1853.
sz,eptember 29~én, Elul 26-án.
Ugyancsak évliz·edeken ál volt ,előljáró B r e is a c h
l zsák terménykeresl(ledő. Pozsünyban született 1758-ban
~806-~ó~ 183~-~ töb~sz?r. áll.~ el?ljáróság élén. Az egyen~
J~gt~sltasl k~~ro 182;:>. ev1 zs1do kepviselők szükebb bizotlsag:=mak tagJ~l. Meghalt 77 éves korában, 1835. no,·embet·
14~en, Chesván 18-án.
.. ~!a_u_th. ner Adám 1811-Lől 1828-ig Yoll tagja nlinden
elolJarosagn:=tk. A morva Horschilzban született 1766-ban.,
-a n~agyia!r 1pa.r fellendílői közé tartozo U. és Kadischsal
· egyult Kom~m megyében gyapjuszöv,e t crváral alapítolt
Meghal~ .65 ~ves korában, 1831. április 21--é~i.. Ijjár -4-én ·
!'-- kiforrasnak első korszaka, amikor Sachsel r d· . ·I1
Bre1sach, Mauthner és előljáró társaik vollak a v,e'ze~~k~.st~l ~
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Yo ll u gya n a k ezdel u ch ézségci\'l:- l járó zökk enésekk el , dc
;lzért nem Yo ll mcdclö az a lko tásokban. A z első elő~járók •)ly
int ézmény ekn ek rakLúk Je a lnpj1a il, am elyek mind a mai
na pi g i s fen iUl a na k. 17~lG-ban áll a ndó Lc 111 p l o m o l r e neleznek be n z Orczy-húzban, 1ncga lakílják a C h c v ra Ka d is ú l, 11-!0 l-h cn Lcm c l ö L bérelnek , melyel 1808-ban meg is.
\' Ús úro ln a k, 180:l-ben m egnyilják az akkor még csak egy
szobús k ó r h ú z n l és 181t·l-ben az is ko l á t
T·c kinlél~· es yezrtö férfiú voll U l lm n n n ~I ó z cs nagykereskedő . aki Pozsonyban szüJ.clcll 1783-ban. Az előljáró
·ágnak 1806-Lól 1823-ig voll Lagja s társai dső előljárónak
lellék meg. Egykorú beadvány perlekedő. erőszakos 'embernek mo1Hlja öl, a közbizalom ulóbb el is fordult tőle, mire
hüllenül elh ~1gyla a zsidó vallást. Kitérése nlán magyar nemcs. égel nyer l s a Szilányj családnak őse lett.
Az 1828. évi Liszlújításon B a n e r :\1 ó r i c szem~lyében
búzgó wzelöl nyerl a község. Peslen 1786-ban születrll,
nagykereskedő Yolt s épen minl első pesti születésü
c l ő l j á r ó arra Lörel<cdcll, hogy a gyülekezet '~ezelésében
példás rend honosuljon meg. Fialall)n, 47 éves korában halt
meg, 1833. március 20-án, Adár 15-én.
Nálánál még erősebb kézzel fog1ott a renclmeglercmtés&hez U ll ma n n G á b o r, a hilehag~·oLt Dllmann Mózcsnek
öccse és Yeje. Pozsonyban szü.lelelt 1792-bcn, 1809. óta lakolt
Pe ten, 1830. óta elnöke a zsidó nagykereskedők testi.ilelé~
nek, ugyanazon éYben Jell hilközségi előljáró is. Szorg!almazására készült el és lépell 1833-ban é!elhe a gyülekezel
ú j a l a ps z a b á l y a, amely az edeiig csak lazán megszerYezcll pesti zsidóságot községgé lömöríletlc s fektette azt szilárd alapokra. Az elszaporodott magántemplomokat hezáralla, megalapította a kultnsz-templomot, amely a
nagy zsinagógáv~al egy időben, 1830-ban új hajlékot
kapoll az Orczy-házban s ily móclon eg~'ségesílettc a pes[~,
zsidóságo l. Az új szabálynl alapján ő let! 1833-han az e ls ő
c l n ök, Vorsitzer. ele betegeskedése folytán 1836-ban 1cmondoll tisztségéről. A zsidó közügyeknek tovább is munkása maradt, tagja YolL a magyar zsidóság által 1839-ben
Yálasztoll emancipációs bizottságnak és a Lúrelmi adó eltörlését szorgalmazó 18-il. é,·i kép\-iselelnek. Halála idejél
eddig még nem tudtuk me.gállapílani
l'Lána Bosküvitz József Lőb kél ízben is Yült
hitközségi elnök. előbb 1836-'18..19. években, majd 1851-hen.
Ohndán születell 1789-ben s köztevékenységével hozzájámlt
ahhoz , hogy az ország egész zsidósága a pesti elöljáróságot
ismerte el vezetőnek. Elnöke voH az 1839. é''i emancinációs
hízottságnak és tagja az 18-tf. é\' i zsidó képvisclelnék. Az
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181G ·-7. évi inséaes Lélen felekezeli különbség m; lkül péliZze l és élelmiszei;·cl lámagalla a mcgszorull~tk a l. 1\.ésőhh
maga is elszegénycdell s 1837-hcn Lönl~rcmcnl. :\1 ~-ghall 7;~
é ves korában, 1862. augusztus 21-én, Ab 28~án.
.
Első elnök sége uláll a lliv ö k bizalma Oszli.' Ct<.:he_r
]) ú v i cl Lcrménvkercskedő felé irányul l, aki 18:30 l~ 1.).
években volL elnök. Peslen szüiclell · 17!H-ben. Elnöksége
idc.ién Jétesilll 184'1-ben a. Kézm Lívcs Egylet , nyíltmeg
ugya n azon évben saját telkén a g y (ti· u c c a i zs i d ó k ó rház, alakullaz eredménycsen mlíköclő :\Iagyaríló Egyl e L. }feghaiL 73 éves korában, 1867. augusztus 4-én, ,\b 3-án .
,\z 1845. évi lisztújítás I.öwy Tic1·manl és Kunewaldcr
Jónást egyenrangú einökké Yál ~1szlotla három éne. L éí w.\ '
H e r m a n ezüstárus PozsoOnvban sz ül c le ll 1783-bcn, mli ,-c l L
tnlmudisln voll, jó barálságban álll Schwab Lőb pesti é..,
Lőw Lipól későbbi szegedi féírabhival . Az elöljáróságnak
már 18:3G. óla Lagja, részt vell minden országos zsicló mozgalombain; a pesli nagy án·íz idején 1838-ban ezüst serleggel
kecheskeclell Láng ::\lihály C\'ang. lelkésznek , aki mcncclékl'L
nyújtott a zsidóknak. Később valószinüleg külföldre.. költözöll. HaláloOzási ideje ismerellcn.
· Elnöktársa K ti n e w a l cl e r J ó n ~1 s, a zsidó kórhúz
nagynevlí igazgatójának dr. J acoboYils Fülöp orvro snak Y ek,
az 18-16-ban eltörölt türelmi adó kczclőséaének elnöke, társacl:llmi lekinléh·ével sikercsen f'ál·aclozoll a h aza i zsid ósúo
ügyeinek vécleln}ében. ele az 1818-as za ,·aros időkben hírl c-:
len elhagyln vallását, amel~· érl acieiig annyit küzdöll.
A forraelalom és szabadságharc súlyos · é\'Ciben 'V c is z
l\I. .\. veszi kezébe a hilközséa vezetését. Tekinléh·cs ken'sl}edő, később 1859-ben , majd t863-han ismét előljá-ró 1868G~-~en kon~ressznsi képviselő. Szedelelt 1811-ben, 1;1ecthalt
0
G:l eves koraban 1876. április 3-án, .\'iszán 9-én .
, . A~ a~s_zolnl ko0rmány, amel~, a zsidó »községel · j~azgatasJ JOgatol megfoszlotln és ·hilközséacté alnJ,-ít·o·tt·1 ···'1 t
vv
· ·'.
"I ,\. .- t· 18-t'
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hilközséct.
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L,ob.oi a}hlolta helyebe. A halóságilag kinevezell elnök
h..et ~,·en ~L vezette az ügyek d és segílelt n jra felépílen i a
torteneinn ese~n~nyck által lll('grázkócllaloll hitközségeL
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Ennek szárn~ épüleléb e köllözöll a hitközség hi vaLala is .
am ely addig a z Orczy-bázban voll elhelyezve. Fleischl szü~ ·
lelell 1800-ban, meghalt 68 éves korában, 1868. augusztus
11-én, Ab 23-án.
Az elnökség körül lörlénl lovábbi esemény;e.k visszatükröztelik az akkori állalános hazai vjszonyül{Jal, anllimr is a
nemzel öntudatra ébredése vívta küzdelnl'ét a lmLdlokló
abszolutizmussaL A. helylmlóság még 1859-ben meghitt hizalmasál, az nlóbb )) tornyai « előnévvel nemesileltSch o s .sb e r g e r S. \V. dúsgazdag nagykereskedőt ültette az elnöki
székbe. A nemzeli érzelmü _pesti zsidóság azonban 1861'-hen
kibuklalja ő l és dr. Hirschl •er Igná ·c orVIO,s t válJalsztja
helyébe . . \ helylarlóság 1863-ban szabályLal.anlllak monqja
Hirschler megválaszlásál és Schossberg.ert helyezi vissza az
elnöki székbe. .\z 1865. évi választás ujból kibuklaljla
Schossbergert és ismél Hirschlerl teszi elnökké, aki azonban immár nem fogadja el e tisztsé_g·et. A kél ,politikai ellenfél egyaránt érlékes l<!gja voll a birsadaLomnak és a zsidó
közösségnek. Schossbergerről, aki később haSZil!OS Levé.:
kenységel Iejlelt ki a kongresszusban, még birálój1a, T,enczet·
Pál is elismerle, hogy )) jótékonysága és sz·ellem által kitün'ik. « ~Ieghall 78 éYes korában, 1874. március 25-én,
Niszán 7-én. D r. H i r sch l e r I g n á ·c Pozsonyban ·szülelelt 1823-ban, az ország legelső szemspecilalislája) 18()9.
óla a Tudományos Akadémia és 1885. óla a főr,endiház
tagja. Elnöke voll az 1868- 9. évi kongresszusnak, amelyet
az ő vezelése parlamenti nívón larlolt. Az 1867. évben elért
emancipációnak higgacll szavú harcosa volt. Meghalt 68
éns korában, 1891. november 11-én, Chesván 1Q_,én.
A Hirschler- Schossberger velélkedésből alakult ki az ·
1861. évi hitközségi szabályzat, a mai napig is ' érvényben levő alapszabál.\·olmak gerince. Uj korszakot jelcntell ez a pesti hitközség élelében, amely szer,encsésen egybeesik az 1867. évi kiegyezést kövelő állalános gazdasági fel:Iendülés iclejé,·el. A pesti hilközs·ég nagy alkotásainak js
időszaka voll ez, amelyben a h ilközség elnök ei következő
sorrendben kövellék egymásl:
L á n y i J ak a b, az oszlrák hitelbank pesti fiókjának
igazgatója, 186.)-lől 187~-ig három cikluson át állt
'hitközség élén. Elnöksége idején honosnil mea dr. Kohn
Sámuel rabbinak 1866. évi megválasztásával a d~hánv-ucea:i
templomban a magyar igehirdetés ; épült a kon!IT·esszus
után 1872-ben az ország egy lk legszebb konzervali~ Lenwlom a, a rombaelmecai zsina~óga; nyilt mea 1867-ben a
leányárvaház és 1869-ben a fillárv:a~1áz. Megh·aH 63 éves
korában 1879. november 28-án, Kiszlév 13-án.
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Lányi után tíz éven ál (187-.l.- 11:l83) ~e u w~ Ll _.\. r n: i .n
a : \1agyar K er e:"k ecl~h;u 5-=s.atpok e l.no,~e
voll a Iülközség elnöke. Három tJszLUJllasnal 1ranyult felc.Je
a közbizalom . Elnöksége nem új alkotásoknak, han em a
megJevők fenlartásá~ak és lovábbl'~jl~sz~.ésén~k vol~ a ko~·a.
Az 1877-be.n m~gnyJll Orsz. Habb1kepzo Inteze t, : al~'m~n~
az lu. Si kelnémák Orsz. Intézele nem voll ug_ym~ h_~lk~zscgJ
alkotás de k e zdellől foava élvezlék a pesl1 hLlkozscgnek
nemcsa'k ,erkölcsi, han er~ anyagi lámogalás~l i~ . . :\"et~ wr_l t
Ármin
éves korában halt m eg 1888. januar 1.:>-en, Seval
~fu.
.
'
.\z 1883. évi Uszlújílás \Y a h r lll a n n :\1 ó r személyeben iaa z államférfiút állítoll a hitközség élére. ~Iinl \\~abr
mann"'Izráel első pesti főrabbinak nno'kája Pesl en szül e lcll
1832-ben. A;. eavete.met Yégzelt k e r c~Jkeclő és ipari válla lkozó egy~< elől~arcosa volt az .\uszlriálól _gazdasá,gilag független Mag; arország eszméjénck . . \z első zsidó vallású orszáaayíílési képYiselő , aki 1869-ben juloll a parlamcnllw.
F.ila.t~abb éveiben a napisajtó hasáb:jaiil küzdöll a zsidók
€igyenjogúsításáérl, majd ennek kiYívása ulán alelnöke voll
a zsidó kongresszusnak Vas szargalmát és erős akaralá l
bCi\'ille a hitközség elnöki székébe !s, amelyet egy évtized eu
át töllött be. Xcvéhez fűződik az 1889-ben épüll új kórhá;~,
és az 1891'-'bcn elkészült sípuccai hilközségi székház. Xch v .~
hűséges' alelnökének, az energikus Dculsch Sámuel . sok
évtizedes kulluszelőljárónak mííw, hogy a pesti hitközség
-kormányzásáb,m, intézményeiben é.s núnelen la~ozalában
oly rend honosult meg, amely bármel~· közinlézmémwcl
kiálljJ. a ' 'e1·senyl. Hirt elen ball meg 60 éves korában , 1802.
nonmb er 26~án (este), IZiszJév 8-án .
Az erőskezü elnök halála ulán az utóbb hárósíloll~
Kohner családnak feje, Ko h n r r Zsigmon cl voll 180:3-tól
190?-ig hilközségi elnök. Budnpestcn s~ülelcll 1810-ben , elő
~elo szerep~ Yolt a hazai közgazdasági és ken'skedrlmi
el·elben , el_noke a Lloyd Társaságnak, alelnöke a Pc>sti Kcr,e_sk~clchm .Banknak. Jóindulatú és szrrcletremélló rós~a~oho_l, akmek lizenháPom éYi elnöksége alatt löhb oh·
~nlezm~nnyel gynrapocloll a t'őYárosi zsidóság, amelYeknek
.1a:~a rcsze országos érdek~ke-~ is. szolgál. Elnöksége · idején
nyllolla 1~1eg_ 1893-ban a lntkozse crgel összhanghan mííködíí
~h. enn }:a:hs_a kors_zer~í .-\ggok1Ú1zál, lélesüÜ 1801-ben n
lz}: ~[a "'~-~~. .Il?da~ml. T;~rsulal. !806-han J. mljJJenium emléke_! c a szr"'~n~ h1tkozsegekrt Iamogn tó Orsz. "\fa,,.ya.r lzr
KozaiJ.p. n~·~ll 1!l.e;~ 180~-ben a Brúcl~·-gyrnnekkórl~~z , 1000~
ba_n .a fason_ FHu.l!''~ahaz.. lélesült 1001-bcn a kiizkórh:ízak
zs1do hetegemek ntnális élelmezésére az Ahán1sz Ht' im egynagykereskedő ,
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lel. .\z elnökséglől Yaló Yissza,·onttlúsúnak é,·ében, Hlü(i-llan
épúll .1 pesti Iülközség elsó monnmenlális küllelki imaháza
,tz arénaúti LL' mplom . .\leghall li7 é\'C.'S korúban, 1908. januát:
2-án, Té\'ész 28-úll.
E.ohncr Zsigmond Yissza,·o nnlása uláq, 190G-ban D r.
\\'L'inm<tnn Fülöpletlaz eln öl<. A Iülközség laleinen
yczelöje mnnkaYégzéséYel méllóan sorakozoll a gazdasági
élet gy.tkorlali p<ílyúján mííködötl eddigi dnbkökh:öz. UngYúrntt szúlelell 18~19-bcn, Debrecenben és Szegeden ügy\'édt
g,\·,tkorlato l J'o1ylaloll, 18G7-bcn a kirúl.vi ilélölúbla bírája,
utúhh királyi közjcgyző. Kor·a il'júságálól fo,gm részl Yell a
J'elekezel miuden megmozdulásában, az elnöki székben szigorú:m örködöll a legalitás pontos belartása fölöll. Ol évi
elnöksége ahll a fő\'áros zsidósága loYábbfejleszlelle ·inlézményeil. Ez időben kelelkezell vagy nyíll meg 1908-ban a
\Yecilselmann-\'akok Intézclc. 1909-ben az Orsz. ".\fagyar
In I\.özm(h-elődési Egyesülel és az Izr. SZ'liniclei (;ycrtneklelep Egyesülel, 1910-ben a Weiss Alice Gyermekágyas ÜLLhon és az Orsz. Izr. Palronage Egyesülel, 19,11-hcn a CheYra
1\.adic;;a Szerelelháza. :.Ieghall 72 é\·es korában 1911. noYcmhcr 28-án, Kiszlév 7-én.
f-:gy é\'i inlerregnum ulán 1912-ben A. d l e r L a j os lelt
J Iülközség elnöke. Szempcen szü1clell 1837-ben, fiala:lon
kerLdl a főd.rosba, ahol jóneYLí bankár voll. Elnöksége előtf
~\'lizecleken ál jótékonysági, majd szerlarlásügyi előljáró
\·olt. az elnöki tiszlségel HH~. rebruárjáig töllölle be. Gyakorlaliasságának és laDaszlallságának l\öszönhelő. hogy a vilá~~
húhorú súlyos éYei nem ingallák meg a hitközség inlézmén~·cil. :.reghalL 90 éYCS korában 1927. !'cbrnár 3-án, Adár JI-én.
Clóda Székely Ferenc 19119-Lől 1921-i~ vezetle a
hilközségcl. A fehérmegyei Alapon születell 1858-ban. A
hankszakmában előkelő hel)·el löllöll be és közgazdasági
ténykedése mellell szépiroclalmilag is mnnkálkodotl. A felckezeli élelnek mindenkor aktív részcse \'olts a vilá~háhorú
elölt a magyar zsidóság egységesítését célzó mozgalmat
inclíloll. Kél éYi elnöksége a Jegsúlyosabb Forradalmi
icliíkre esik, ele h igga<llságá val nem csak l<öznyugalmat
ludoll leremleni, hanem a hilköz~ég veszélyezlet·ell inlézm&n~·e il is meg Luclla menleni. Ulóbb a Ferene .Tózser R:abbiképzéí Intézet vezérlő bizoiLságának voll elnöke. :.reghall
7R éYes lwrában 193G. április 11-én, Xiszán 19-én.
Székely Ferene ulócla az elnöki székben Dr. Lede.rcr
~ú n cl o r elnökhelyelles Jell 1921-hcn. HJ t évi elnöksége
rde'én létesüllek a pesli hilközséc~ templomkörz<.'lri, amelyek
hatalnw~a.n fellendílrllék a perirériákon lakó zsidósCtg hitélel{·t . 1\lskunrélcgyházún szl'tletell 18:52-hen, tragikus hide--
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Jenséggel ball meg 75 éves korában 1927. november 28-án,
l~iszlé\' !-én.
1928. márciusálól 1929. márciusáig Kaszab Aladár
YolL a hitközség elnöke. A nagy filanlt'Op a he,·esmegyei
.Sz ü esiben szl'tl el ell J 868-ban s ugyan csak Yárallanul b a l t
meg 61 éves korában 1929. március 13-én, Yeádár ::l-án.
A pes li hilközség ez idő szerinl i \' Czelője S Lc r n Sam u
1929.. december óla Lölli be az elnöki széket. A közbiz.alom
reá rubázla a \T községkerülel és az Orsz. Izr. Iroda elnöki
méllóságúl is . ..-\ jö\'cndö krónikásnak lesz háláclalos feladala megírni, hogy hármas Lisztségében a mi megpróbáltalúsokkal Leli idönkben mily bölcs megfonlollsággal pát,osulL nagy energiá l fejl ki az egész hazai zsidóság érdekében.
I. Függelék.
.-\ pesti izr. hitközség elnökeinek né,·sora kronológiai sorrendben:
Sachsel ~!árkus 1806-1813 körül.
Kadisch Joachim 1802-1833. körül.
Breisach Izsák 1806- 1833 körül.
Ulmann Mózes 1806-1823 körül.
;\[authncr Adám 1811-1828 körül.
Bauer i\Ióric 1828- 1833 körül.
Cllmann Gábor 1830-1836-ig.
Bo-ko,·itz József Löb 1836- 1839-ig.
Cls,trcicher D;Í\·id 1839- 18-!3-ig.
LÖ\\'y Herman 18-t.'5-18-t8-ig.
\\'cisz ~I. A. 18-!8- 1831-ig.
Bo,kO\'itz Jó;scf Löb 1851-1858-ig-.
Baumgarten Fülöp 187i8.
Fb ,rhl Dá,id 18ii9.

Schassberger S. \V. 1839-1861-ig.
dr. Ilirschlcr Ignác 1861-1863-ig.
Schassberger S. \\'. 1863-1863-ig.
Lányi Jakab 1865-187-!-ig.
Neuwelt ..hmin 187-!-1883-ig.
\\'ahrmann ;\lór 1883-1892-ig.
Kohner Zsigmond 1893- 1906-ig.
dr. Weinmann Fülöp 1906-1911-ig.
..\dler Lajos 1912-1919-ig .
Székely Ferenc 1919-1921-ig.
dr. Lederer Sándor 1921-1927-ig.
Kaszab Aladár 1928-1929-ig.
Stem Samu 192\J. é\'töl.

II. Függelék.
A pesti izr. hivközség elhúnyt elnökeinek halálozási é,·fordulója naptári
sorrendben:
Niszán 9. Weisz 1\I. A.
Kiszlé,· 4. dr. Le<lerer Sándor.
Niszán 9. Weisz M. A.
Kisz]é,· 7. dr. \\'einmann Fülöp.
Niszán 19. Székely Ferenc.
Kiszlé, 8. Wahrmann 1\lór.
Ijjár ·l. :\Iauthner Adám.
Kiszlé,· 13. Lányi Jakab.
Ab 3. Ösztreicher Dácid.
Té,és; 28. Kohner Zsigmond.
Ab 23. Fleischl Dávid
Sedt 2. Xeuwelt ..\rmin.
Ab 28. Bosko, itz József Löb.
.\.cUr 1. Adler Lajos.
Elul 26. Kadisch Joachim.
Adár l.'i. Bauer ~Ióric.
Ches,an 10. dr. HirschJer I"'nác
\·eaclár 3. Kaszab Aladúr.
.
ClleS\'an 18. Breis,'lch Izsák~
Források: A pesti hitk. jegyzőkönrw~i é' é' i jelentései.

Budapesl.

Dr. Groszmann Zsigmond.
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A magyarországi zsidók III. Károly korába u ..

v-.. ,.l.Iagym·

z~icló

Oki0Yéltc1r" alapján.)

I. Attekintr5s.
I ll. 1\:ih-oly (mint nénwt-római császár VI. Károly),
1711-1740, alatt a zt'idók l1dyzt'tc :Magyarországon nem mutat egy~t'gc:-: képet. :Jftg,vénként, ::;Öt néhol városonként Yáitozott a lH'lyi ható:;;<:1gok különbözősége szcrint. Az ország ebben a korban hatalma::; m0gn'lzkódtatásokon mcnt keresztül.
1GS6 óta Buda ismét a biroclalomhO?: tartozott; az 1699-i karlovici béke biztoBította a töröktől visszahódított területek
nagy n~::;zét. ~l. győzdme;; háború azonban nem hozta meg a.
remélt n~·ugalmat. A nemt,s0k nem kapták vissza a törökök
által ldoglalt birtokaikat, hanem azok felett a király min.t
német csá::-zár és osztrák herceg fenntartotta magának a rl:'tldelkezé i jogot a commissio ncoacquistica alapján. Eszeri1ü
mind0n fölclbirtoko;;nak újból kellett bizonyítania birtokjogát ősi földjén, amely többnyire sok nemzedék óta volt mát·
a családban, amelynek okmányai természetesen sok esetbt>n
már nem is Yoltak fellelhetők. A kellőképen nem igazolt magyar birtokokat kiilfölcli tlsztck, katonák, vagy német c;-;ászári kegymcek kapták, akik többnyire uem is jöttek ~[a.
gyarországra, hanem birtokaikat intézők által pórokkal munkáltatták é~ csakis jövedclme:ző gyarmatnak tekintették Ezután kitört a Rákóczi-forradalom, mely újra lángbaborította
az or;;zágot. A szatmári béke J1ll-l1en he lyreállította ug~·an
a rendet, ele tén~rleges nyugalvmról nem igen JrheteU r-;zó.
Nemcsak azért, mert nemsokára fo lytatádtak a tö1·ök hálwrúk/. hanem azért is, ml'rt az állandó bizonytal<tnság n·ttl'Jwtes állapotokat teremtrtt. A birtokok nagy réf.:ze nem Yolt
ha:;;ználható állapotban. A jobbágyok sok megyéből clmen• ·kiiltek, t<>hát hiányoztak a munkacrők, az utak rosszak és
r-;ok:;;zor bizonytalanok voltak, ami a h'rrskedt Imet gátoltn .
- A lakor-;ság nagy része in~adozott politikai állásfoglaJá;,ában, a pórok sok lwlyen áh;zöktl'k török teriiletre, hiszrn a
pártoskodás rendesen a gyengék rovására mcnt, amit a zsidók
is súlyosan mpgsínyll'ttrk. A zsidók nemcsak a főnemPscknt~l.
hanem Plsősorhan a királynál krrcstrk véclelmrt mint nz
rgész középkorhan, 2 mint a némrt zsidók a császárnál.
l 1718,, a passarovici, 1739. belgelrádi béke, mely nagyjában az 1914-ig
érvényes délmagyar határt megállapítja.
2 Pl. IV. Béla zsidótönényc 1251-ben.
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Európaszerte ekkor a zsidók helyzete jellegzetct5 átalak~l
láson ment keresztül. A középkori sötétség lassan áttolód1k
nyugatról keletre. Nyugaton zsidó _pénze_mberek szercphez
jutnak, de azért koránt scm élnek lnztonsagban. Igy pl. rm~
Íítésre méltó Oppenheimer József, "Jud Süss", esete,_ aki
Wiirttembergben pénziigyminiszter lett! maj~. fényes pa_;lya.futása után 1738-ban kivégezték Berimbe UJra beboci'atották a zsidókat és 1714-ben építették ott az első zsinagógát. A
n:yugateurópai rabbik, pl. az e~deni_ 1:ab~i, erélyesen küz:denek a Sahbatai-mozgalom utoiso lwJtasm ellen. De Kelete_n.
ezalatt elsötétül a helyzet úgy tán;aclalmilag, nlint ~zellemi
leg. N agy Péter birodalmában megkezdődik a Yérvá~l hazugságának ·a hadjárata, míg zsidó körökben a frankista téveszmék fejtik ki még núndig káros hatásukat. Ebben a korban keletkezik a chassziclizmus ("Best" 1698-1758), amely
beleviszi a zsidóságb::t a "csodarabbi" fogalmát
Az orosz- és lengyelországi üldözések bizonyos mértékben, ha közvetw: is, hatással voltak a zsidók helyzetére ~h
gyarországon is: !<Ok zsidó Leng relországból Cseh- és ~foi-::Tn
országba menekült, ahonnan egy részük _M,agyarorszá.gra jott
ami súlyosbította a zsidók hrlyzetét: így pl. killönösen 1723
és 1727 után jöttek be a zsidók az Örökös tartományokból,
ami itt is rontotta a zsidók helyzetét A gazdasági életben a
zsidók bizontyos szerepet játszottak Mag~'arországon, mint
,vámok, gyárak, sör. és szeszfőzdék Yagy ,-endéglők bérlői,
mint katonai és kincstári fém-, só-, fa-, gabon::t-, méz-, lószá1lítók, pénzkölcsönzők, mint kiskere-skedők és különféle vállalkozók.
A fpJl~rlé,;rk idején sokat :;;zenvccltek a zsidók, hiszen
m~~l?.eJ?:iitt _a __ lands~neci~t-észjárás ~rv_ényesült, amennyiben
"t01·okon klvul a nem<'t 1s, a. kuruc Is JUst t:u·tott a zsidó vagyonára. Ha henéztek a. gettóba, üres kézzel el nPn1. távoztak
?nnan, ha nem yá~[~állHittak hónalji~ n pénzben, úgy embereletben tettek k~rt .3 Eg7e:;; l~umc klkngések i;-::meretes<·k pl..
'R;ohoncon,_ Sz_al?nakon e;-; -~(Ismartonbnn 170-!-böl, azután a
k~:martom z~1clok el_m~ny~ultek. _E_gyébként "a magyar közse"'e~ nag:y re:;;ze ez IdotaJt bomlofelben volt, amelyet a kurucoktol __,'alo ~·c-ttegés okozott . .. A vakhír is, hogv kuruc tábor kozelechk, a zsidók közt oly félrlm<>t tám~l:;ztott, hog,
eszev?s~r!ten ~-lf~J.tottak ]nk~wlyükről". 4 :0/em ismt>rl'tPR. hog~
sz?lg~l~dl,-e zs1do btonak 11' a knruc sPr<>gekben, ellE>nb<>n a
c,;a,;zan s_.er~ghen ~1wg vannak említYe eg:;·es z,.;idó katonák.
Egy forras l!W ,'zol: "X ag_\'On hel~·es, ahog~· a z!:'idó\·al há n-

a

~ Büchlcr S. a Magyar Zsidó Szemlében 189-1-. 88. old.
4

U. ott, 100--101. o.
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nak, mert n lll; ml'teldn•l tnrtanak''.:> l~gyébként Kaufmann
Dávid lrírja Ungari~eh -BrO<l pu::;ztulá::;át a kurucok áli'l.l
186:3. jú l. H-én.
<

ll. Trerth eim Pr Sám son, o1·szá.r;os

főrabbi.

~agy SZL'rep<..•t játszott t•bbrn a korban Wertheirner Súmson, oki on;zágoo főrabbi cínunel mint a zsidó ügyek orsz[vros
in!~zőjc', mint "::;tacllon'· kiYáló jl'lentőség-gel bírt. Wom1sban
szuktett 162':18-ban, 168-1-ben BtScsb<..• lnrült, ahol n kor legnag)'übb "?:sidó bankárja és egyik legzsl•niálisabb gazdasági
szakPmbere, Oppenlwimer S<'imuc'l, Ös::;zeköttetésbc hozta a bécsi Ulhm:ral. Oppenheimer halála után egyedül bonyolította
le a hécH ud\'ar pénzHzi1bégldrt és 1703-han uchari faktor
lrtt. Hatalma::; befolyását a z'-'iclók vécll•lmérc gyakran latbawtt•tte, íg~· pl. neki volt köszönhrtő, hog-y Eisenmrnger "EntuPckt<..•::; Judentum" címü g,·vülölköclő könyvét betiltották Z::;inag?gát épített és sokat áldozott jótékony célra. N agy héber
tudasa, amellett közkPdvelt, nwgny1.•réí egyénisége volt.
1717. ~~ug. 23-án kéri egy beadványban a királyt, lwgy
nt'Y<.'zze ln' :Magyarország főrabbijának miután már 17.11.
<:~1g;. ~6-án n:u:gvála~ztották őt a magyar zsidó közsép;0k. Ké::eset <"~YYal ~ndokolJa, hogy a zsidók között előforduló peres
ur,;yek~c~l mmt ?é,~\:l bíró. s_zeretnc rljárni. Három nappal ké~obb _kt Is ncwz1 ot a klraly erre az állásra, melyet haláláig
altalanos nwgl'légeclésre be. i:; töltött. 8 Azonban nem egykönynyen 1~wnt ez~n mag-as luvatal krr('sztülvitca<' a gyakorlath<~n, ln~zPn me~. 1_718 szeptember havában is kénytelen volt
\~ c;-t!,wt~1Wr ,a klralyt kérni. hogy főn1bhivá töt·tént kinevezeseral er~te~ltse a magyar kir. udvari kancellária ált.::1.l tu magyar l~ato::;agokat. Hogy mennyi csendcs ellenállásba ütkö~ott \\ erthemter tevékenysége, arról nem sokat tudunk dc
tsmerptes egy eset, melyhen a poz::;onyi kamara neki szá~dé·
kosa,~ kellrmetlcp.sé_gek_et okoz. Erről .17~1. nov. havában jclentest t.~-l:i.z a, csaszarnal, n0hogy mcgJsmétlődjék az ő jogn in.ak. a kl]~Js~asa, m1vel "solch0r ge:;;talt all zu sehr pra;"ji"idicu:hc~I, m1tlun ~a solches von mir nicht zeitl. res 0ntirt." A
csaszar nov. 28-an l11Pg; ]:;; eJ•ő:;;íti \V<>rtheim0r rlőbhi priviléU. ott, 96-97. o.
Thaly K. II. Rákóczi Ferenc -emlékiratai, 17.
i\IZ:OWcrtheimernek e~y részletes privilégiumát 1. Magyar Zsidó Oklevéltát·
(
) Ill , 133-14..>. o, 1716. máJuS 6. Ez é- méc- J· 't
· "lé ·
látható: Kaufmann: Sam•on 'A'erthcimcr, 29, 34, 3; o. "' ,e pnVl gL'l.lkna
:\IZsO, III, 188. o. és köv.
5
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giumait, _ugyan~z nap a p~zsonyi kir., kamarához...is" áth•:-;z~
a pana.szu·atot es egyben ken a kamarat, hogy <l JOvobrn ~(
bántsák Wertheim( •rt leiratokkaL ~!lég 1721. okt. 9-én ugyan~s
a pozsonyi kir. kamara nyers hangon fclszól!totl:<l Wertl~rt
mcrt, hogy az orRÚggyűlés költségeihez a Z8td?k ált.::"Ll ÍI~e
tcndő 800 forint adóból ő maga fizef'KC'n 200 formtot, vag)·t.~:
.Vo:; V1..rhaimcr Ducento1:. rlnos ad hujatem Cassam B<mca'lem pro cPrto administrarP non inkrmittati;-;, ne cnsu in contrario Camera hac ad media Yohi;-; minu::; grata Yos compPllC'ndi cond0sccndere clebPat .. ." Erre n tapintatlan írásra,
melyhen őt a :k;amara "\Verthaimbc-r JudacuR·'-nek cím_0zi,
mcgfc.lcdlwzvén össz0s címeiről és ti::;ztségeiről, aYval valaszal, hogy "a két török háború és a Rákóczi-felkelés ~latt .a
vármegyéknek készpénzt előlegezett és sokszázezer fonnt lntdt szerzctt. D0 akkor sokkal jobban ügyeltek a ncm~s ~.rak
a formasáo·okra írásheli kérésl ikben." Ezt a pozsonyt kov-.!telést az udvari kamara természetesen elutnsította. 9 EgyP-bként sokat tett Wertheirner a magyar had::;ereg f<'jlcsztéséhez
szükséges pénz és nyersanyagok előteremtésére.1°
W crtheimer tevékenyégére jellemző, hogy főfoglalk<?z~ -.;a
bécsi császári udvari hankársága maradt, a császár és luraly
közwtlcn körny0z.etéhez tartozott. 111inden Yalószjniíség szerint elsősorban ő rá Yonatkozik az, amit SZJavoyai J0nő lwrcr'g monclott "a szakállas zsidókról, ah.'i.k a pol.it.ikát .bC'folvásolják" (,,von den bartigm Jud0n, die die Politik mltlwshmmen").U Ha bankársága mellett egyéb üzleteket lebony0lított,
úgy azt csak az udvar iránti szívcssé>gből, nem pedig i.izletszeriíen tette: ilyen 0setekbt>n teljesPn haszon nélkül fáradozott; amidőn pl. Magyarországon 1698-ban hadiszállítmányozást rendezett be, 1703-han u. ott ti:izérségi feh:;zerelé-;t,
majd zabot vásárolt, az udvamak ékszereket, libériákat, sth. 12
Evvel szemben a király minden lehetőt megtett a védelmén'.
Pénzüzleteiben szerény volt, az akkor megszakott kamatokat
(évi 6, 8, 9, rendkívüli csctekb0n 12%) szedte; néha ő magn
löbbet fizet0tt a megszakott kamatnál, de többet mé>g ilyen
kivételes esetekben scm követelt. 13 Mrgsz0rvcztc az erdélyt sómonopóliumot, amiért aranyláncot kapott kitüntt"tésül a királytól 1694-bctn. Ezután gondoskodott a sómonopólium krresztiilviteMről is, ami itt-ott (pl. De.brecenhen) a vámosok é>s
mások akadékoskoclása által eleinte elég nehezen ment. 169~>9 M. Grunwald: S. Oppenheimcr, 223. o.
10 U. ott, 222. o.
l l U. ott, 219. o.
12 ·u. ott.
13 U. ott, 220. o.
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ben sikerül neki Eszterházy herceg előbbi része-sedésén
"l
az erdélyi _rencle~et is ér~e~cl~et:t?;i a .m~n?~óliumban. 16~~~
9~_- bel!- ye~g .a sot az ed<Ji91 bé~lo~ ~wlegltese után közvetlen ul ki1aly1 p.iv~tal kezelesebe VlSZI at.l 4 Megszervezi továbbá
a. leng:n'l obehozatalt is :Magyarországra.Js

v

, .l\lint bankár_ több szá~c>zerforintos és milliós hiteleket is
nj~UJt,ot.t a kormanynak, ugy hogy <.'gyes években ő volt a
csaszan udva.~· legnagyobb hitelezője. Midőn 1710 körül viszszavonult nz uzlettől, mé.g· mindig két millió forint követelése
mar_a.dt az udvarnál, de, amit dícséretére külön ki kell emelni
daca1:a óriási méretű üzleteinek, senki sem kételkedett kor~
t~rsm közt becsületességében és tisztességében. 46 Lényegesen
t.amogatott egy !rank~urti talmudkiJadást 1721-22-ben, amely
azonba~ a, c~,n~ura ~1att. csak 1753-ban jelent meg; és mi:u-.
den valoszmuseg szerrnt Iparkodott •a temesvári zsidók kiű;~;e
té~ét is megakadályozni, noha eredménytelenül. 1724. auo·.
6-an halt megY
""
. , ~er-J;heiJ?er .már régebben gondoskod0tt arról, hogy priVIlegmmat kiterJessze családjára is, ami a királyi lmncellária
egy 1719. szept. 9-én kelt iratában kifejezésre jut. Ezúttal az
ors0gos ~őrabbivá történt kinevezése is me,2: lett erősítve.
Halala ~tan veje, Eskeles Berent Gábrierl előbb 1 B a herceg
Eszterhazy uradalom területén lakó zsidók főrabbija lesz: 18
Még ugyanabban az évbrn Eskeles kérte és me.O"kapta a magyarországi főrabbi állást.2° Wertheirner ü~
leteillE'k r:endez~se halá~ával nem ért véget, <'gy okmany szerrnt meg 1737. Jan. 22-én rendezték adóelszámolásait ~{oson, Sopron és Vrasmegyékből. Nem ide tartozik ál1ami kintlevőségeinek behajtásá, ami még tovább tartott.
Megrmlítendő végül, hogy a jótékonv célú .We-rtheimeralapítvány", mely eredetileg 150.000 fonnt volt 'részben fennállt 1914-ig.
'
14 U. ott, 222. o.

15 U. ott.
16 U. ott, 228-244.
17 U. ott, 245, köv.
18 1724, aug. 25. Aho.l a forrást nem említjük, ott a MZsO

értenidő.

»dasz wir dem sogenanten Berent Gabriel Eskeles Juden, tmd durch
ganz Mahren, wie auch zum Theill in Röm. Reich besteiben dber Rabi'nler
in Ansehung dessen, dasz jü<Lische Gebrauch halber Ihme beywOihllieilden
gelehrsambkeit tmd bercits erworbenen groszen Ruhm, und gutren Nahme111: .•
ober Rabiner Ambts Stelle«.
20 1724, szept. 10.
l9
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III. A zsidóadók.
Ha tekinteibe vesszük, hogy akkoriban Németorszá~ban
a zsidók roppant sokféle adót (pL .Mainzban 1?-f,élétr1 fr;~;et
tek, nem csodálkozunk az nránylag magas zs1doadokon haUinkban sem. Az Országos Levéltár Index Ben. Resol: 172~.
·jan. 8 a1att található egy kimutatás, hogy a szabad kir. v~
~·osok és a zsidók által fizetendő országgyűlési díjak meddig
vannak kifizetve. 22 A legü:mertebb és legnyomasztóbb adó :t
türelmi taksa volt; egy 1732. febr. 22-i udv. kamarai, írás ~ze
rint minden zsidó kivétel nélkül köteles Magyarorszagon ugy
türelmi adót mint országgyülési díjat fizet~i: "_. .. Judaros
indiHerente-r ad tolerantialem censum, obligan, taxamque
Dietalem a tolerantiá.Ji censu distingui ..."
Négy 1732. júl. 24-i okmány bizonyos bcJ?illant~st nyújt
egyes kerületek türe<lm~adójáról: Homonnai k1mutatasok s~e
rint a sztropkói kerületben és pedig Ladoméren, Sztrop~on,
Duklán és Raslaviczán össze-sen négy zsidó család 51 formttal hátraJékban volt; továbbá a következő helységek zsidóadói vmmak említve: SZ!atmár, Nagy Károly (488 frt hátralék), a kassai harmincadkerületből: Miskolc, Enicske, Zadány; 1az ungvári harmincadkerületből: Szerednye, Dravec,
Minay, Zavitzin, Ungvár, Mokocs, Pert'csin, Szemere, ~a..o:;
sika M'osko (?), Nagy Bereznye, Tycha, Sztavna, Kosztrma,
Uzsok, Podharany, Csicserocs Csmal (n, Dubrinics; a kéRmárki, tokaji, váraeli és ujhclyi harmincadkerületekben: Hunfalva és környéke, Sziget, M:ada, Bennye (Erdőbénye), Liszka. Keresztúr, Horváth, TolcsVJa, Várad, Diószegh, Ujhely,
Zy1)o (1), Gálzecs, Vojetics, Tussa Ujfalu, Morva, Rákoc:>:,
Boschicza. Ezen szegényebb kerületekben természetesen lényegesebb kisebb összeg-ekről van szó az aktúkban, mi:nt a
gazdag'labb szatmári keriiletben.
Egy laxenburgi királyi rende,let 1722. máj. 7-ről kimondja, hogy a zsidók és cigányok türelmi adója bérbeadandó: "ut
fundi camerales, in qmmtum fieri. potest. pro augenelis provtmtibus d Rumptibus compencliandiR in arenclam elocentur...
prouti et Iudaeorwn ac Zingarorum toll!rantialtR consus exarenclmi posse censeret ..." az adók bérbeaclása, amint C"Z
21 J. Höxter, QuelLenle~buch zur jüdischen Gesclúchte tmd Literatur.
lY, 129-130.
22 MZsO, III, függ. 902. o.
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mar a n'ntlr lC't ~zöwgt'lJól 1s világosan látszik, az <ldók nöwl~l'ét, Ü'hát s úlyo;,ahb tC'rht'kd je!Pni<.•tt. Az arlóhérlők <'"Ymás közt konkunálva Ú'l\"<' rték a bér niaga1'<;ág;lt, amit azÍá.n
n~grr('(lmén~·bcn oz aclófizl•tőnrk kt>llett nwgtérítrnir. Erry
ilyt>n adólJ~rleti l'Zcrződés rmlítendő 1705. nov. 5-ről. EszrrGit
a király szcrződést köt cg,,· szepcsi kir. kamarai tanácsos::;al
nwl~·brn utáblü a fplsőmagyaror::;zági zsidóadókat bérbe· YC~
szi, dr azon kikötér;;sel, hogy :tz Össze.-; zsidók alapos összeírása után magasabb bérösszrg- fizrtendő, mint Dzelőtt. Em<'llett az is előfordult, hogy <'gyes lwlyeken különböző koordinált hatóságok nem tudtak egymás közt az ádók~nléő'h"n
mrgPgyPzni, ::mlinek kövrtkeztébcn az ottani közs~gelnwk
l'g~·szcrre több helyre kellett Ddóznia. Igy pl. egy 1719. márc.
21-i l"lécsi okmány sz0rint Kismarton városa afelett pana>:zkodik, hogy a Yáros falain belül a herc0g Eszterházy területén lakó kercszténv<>k és zsidók nem fiz0tnek városi adót. A
' "árosi hatóság pei·sze nem törődött avv~l, hogy a főnrmPf'i
tcrületeken a zsidók amúgy is adóztak ·az államnak és földe:::uruknak, tLhát egy hannaclik közigazgatási hatóság adószPclé~e l0galább is méltánytalan lenne. Ez a kismartani példa
nem volt kivéte~, hanem· megismétlődött sok más helyen i;;,
így leülönösen Budán. Rőt arra is van példa, hogy egy hirtoknak kiilföldi tulajdonoRa kiilföldre követeli a birtokán
l~lkó zRidók türelmi adóját. Igy pl. gróf Schönborn Frigyes
Károly würzburgi püspök igényt tartott a munkács-szPntmiklósi uradalmának zsicló-türr~mi-adóiára 1729-ben. 23 Ez az
eljárás csak mai fqlfogás szcrint hiilön.Ös, akkoriban gyakori
\·olt. Bizonyos mértékhen hasonlít ehhez '3Z akkori zsidó ff-'1fogás is, mely szerint kivándorolt -zsidók évtizedeken át ré~i
köz~égük keretébe t.'lrtoztak ncmc._.:;ak a hitközségi adó szcmpontjából, hanem a községi törvénykezésben is.
A már említett f!'Jsőmagyarországi zsidóadó felemelése
a''VHl a következménny<>l járt, hogy máshol is emelni akarták a zsidóadókat 1738. ápr. 17-én a bécsi udvari kancell;iria
felkét~i a magyar kir. kancclláriálmt, hogy az említett példa
szrrint E"mel]ék máshol is a zsidóadókat; ezen beadvány abhól az elgondolásból indul ki, hogy a felsőmagynrorilzági zsidók, akik nrm gazdagabbak a többi dunáninneni és dunántúli z...,Ídóknál, jóval több zRidóadót fizetnek. Az arányoskág
kfl(h·éért nem tűrhető tehát, hogy ne fizessenPk >a többiek is
olyan sokat, mint a felsőma.gyarors7..ágiak. - Mindamf'llt~tt
a régi tűrelmi adókat is csak nehezen lehetett behajt:mi,
amint azt egy bécsi kamarai lciratból! 4 láthatjuk: " . . .et illa
23 U. ott.
21 1712, febr. 19.
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.. . nominc t't titulo Tolll•nmiiae ::-lurmnae, t[U<H Sum11u
di: nn non :<(·cus quam eum max ima cliffic:ulütte d nelhibita
Px ecutione a Iucla ~is dnmmi potuit .. :• Bizonyára n,•rn a
végrl'ltajhís cnyhetiégén múlott (IJi..,zen a:..~ adósokat akk~n;
ban kíméletlenül vasraverték 6" bebörtönözték) a hPiw.Jtas
Iwhézség<', hanem a z:;iclók ténylege::; fizetésképtelen:< ,
;1miről még szó lesz. Az is rlőfonlult, hogy a. hm·!Jm <~slot
nzért JeiJetett nehezen behajtani, m<•rt t>gycs fö!dt su rak szandéko!-;<lJl neltézf'égcket gördítC'ttrk a bdwjtás rlé, tekintPtt< l
arm, hogy birtokukon · lakó zsiclóik fizPtők~pe:<"é~é! n~aguk:
nak akarták biztosítani. Egy dy0n e,:etht>n 2 ' a zs1clo tnrPI~J
taha bérlője hatósági támogatáf't kér a tiityl!fii adó J:elwJ·
tására. Ebben az ügyben a mag~·ar kancellana felnlagosJtást kér a türelmi takm felől, mióta áll fl•nn é-; mi az, " ... et
in cC'rtao h::mctcnus Nobis minus noüw Toleranbales (ut
ajlll.t) rl'axae, quotannis ad Aerarinm Hl'gium, pr>r con::;tít~tum fl. 1000, h. c. flor. mill cl<>ponenclac, lxacbone tmpcdicnte-s, seu potius talismodi Iucl<wos protcgl'nte::; conque;;i'<t
sit, pro qualive demum remedio sihimd elargicnde. instet Pt
partes suas interponat". 26 A vála<'z <'l'rt' a kérdésre u~nc._-; m~'g,
ele néhány héttel később 27 a magyar knncl'l!ánn mar toYabbítja a vármegyék jelentését ebhcn n hírgyban a magyar udvm·i kamarának. További nC~hézségek vannak említve . Bt•rpg
és Ung megyék zsidó türelmi adójának belwjtá:::ánál. l(t Pgy
Bm·ko Dalovics nm·ü zsidó volt a tiirt>lmi ndó hérlője. O mát•
előbb tapasztalta 'a zsidók stÍ ly o:,: an)·agi helyzetét é~< már az
előbbi év végén28 kértc a türdmi adó mérséklését \'agy IPg·
alább is a. természetbE>ni fizetés lehető,;égét. Kéré::;ét avva[
indokolja, hogy ,a, borkereskedés tilalma, a török háhorú, a
pestis, a vásárok megszüntctése é::- má>: okok c;:;Cikkenh tték a
z;;;idók fizetőképességét.
Külön rovatba tartozik a z::-idók or;;zág-gy(ílé;;i taksájn,
amit III. Károly 1721. szrpt. 2-i rcnd~'lete ;,;zcrint a zsidók
már előre kötelesek voltak fizetni n Ö;,;szPhínmdü orszá!!"gyűlés alkalmával. Mlég ugyanabban nz é\' h( n kiYdf'ttPk
(okt. 9) 800 forintot a magyarországi zsiclókra. nmelyből a
rohonci község egymaga 100 forintot fizt>tPtt clee. 31-ig. Nagyon súlyosak voltak a hadiadók is; í~r:v pl. i::;meretes, hogy
a sopronmegyei zsidósái'm 1734--85-lwn ;)()() fo ri n tot Yl' h+
tek ki ezen a címen, amiből n lakompnki zsidók <>bhm a két
évbPn 110 forint 30 dénárt fizettek.~ 9
2:\ 1723, febr. 25.
26 1723, márc. 2.
27 1723. máj. 4.
28 1738, dec. 26.
29 MZsO, III, függ. 906. o.
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A királ.1;i t '(~rldem. ~\ hizonytalam;ágnak t>blwn a korában
a zsidílk t•lxől'orban a kiráLy véde lmét igyekPziek l'lnynni.
MNt ha lll'lll is ll)' ujtoii a kit'ályi védPlmi ]pvél tökéll'tps hiztons<Íg-ot, mi'g-is a lt>gl!rtékt ,~ebh jogi okirat volt az akkori
küriiiJllrll)'Pk közt. A királyi hatalom bizonyos nyugYópontoi
jPit>ntl'it <l l'orrongúsok rs háborúk ziírzavarában. A kirá lyi
lwü~lom kitPr'jt•(lt n nép Ö:>szes rét<'gl•it·e é-s többnyin• ilrvényt•siilt a partikulári;; t>rőkkrl vívott klizdelmekbt•n. '1\·nné~>Zl'kst•n <lt'l'a törPlwcltdc a ?.sidók, hogy nwg is szalgálják a
ki t·ályi YétlPlmd. N Pm ix szólva olyan nngytPhetséglí q?;yéni~-<égl kr()l, mint vVPrtltl•inwrrÖI, aki időnként az udvar ]pg.
nngyobb hitt•.!l•z()jp és sok állami hl'l'C'ndPzés mC'gszpr·ve?;őj,)
volt, a zsicló gazdal'ági :,;zakemlwr·dc mindt>n téren kih'ttt>k
mnguk{•rt a királyi érch•h>k szolgálatában. lg-y pl. gróf Pálffy Jánot-> iábon;zt•rnagy Pgy 1711. május 31-én Epl•rjl'SPn
k<'lt okmányhan ig·nzolja, hogy Kl'ppisch Ábrahám, Jakab
t>s MózPs h •;;ivérek t>IPtük kockáztatáRával a császári s<'rPgrwk nagy szolgál:ttot tdtck l~rsl'kújvár ostrománál, czéri u
kir;lJynak nwl<'g'('n ajánljtl. A nPVl'zdt K cppisch (KPPptelt)
tPstvt.SrPk ]71.) máreiu~-;ában folyamodtak is a csá::;zá r·ltoz é:'
híí szolgálntnik ft'.iéohen ugyanolyan privilégiumot kértek,
amilv<•nt
l'!t\'l'S 7.sirló1, TT l~\·rrlinándtól 1624. márc. ]2-én
30
kapt;1k. A kív;)nt vécklmi l<'vell t meg is kapták márc. 30.
:ín, nwlylwn nt>kik n esászár és király 11cmcsak szE'mélyük,
hnnPm (•sa,lácl,iuk é;; PgyPnPs leszármazottaik részérr is a kért
jogokat mP~adtn. 1findt>nütt ::;zabad letl'l<:-pedé::;t és kcrt>skl'dt•luwt kapt nk, ki véve olva.n helyckPt, mint a bány;rvárosokat. vagy má" szn bad vár'osokat, ~ahol ?;Sidónak amúgy sem
sza hadott lt•tPil'Dl'clniC'. 31
EzPk uü'm ·az is értlwtő, hogy a Pálffy grófok kímél(tPsPn há n12tak n ?;•.;iclókkal. ..uni töbhr>k közt l'!!.'Y pozsonyi ok:
mánvhúl' kitűnik, nwlyben gróf Pálffv Miklós ország-bíro
Poz~onynwg-v<' főispánja, kol'onaőr, ::;tb. a Poz:-;ony Vá!·a.lián lakó zsir16knak rékzletCis privilégiumot ad. Ezen Pt'IVtÍrgiurn. nwlyP1 Pálffv .János és Károly grófok is ratifikáltak, fíihh poni,ini a kövPtkC'zÖk:
1) A l)Ozsonvi zsidóknnk szabad a pozsonyi várhl'gy<'n
(•s a "Zu(']{( rmantl" rékzC'n !aluli, "tudniillik ötven · háztnrtás30 Ezen
Wi<!n , 1859.

pril'ilégiumot l. Wolf Gerson, Ferdinand und

31 >><'xccptis 1iberis et

32 171-l, jan. 1.
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nak a gyermekekkel együtt és pPdig azon J?vi:il,, akik_ ott ,a
jövőben illl'gházas odnak." Ez0n ötven csalad neYsorat ket
ÍJéldányban készítették el; egyiket a földe~úmál, a másikat a
zsidó községnél helyezték el.
..
2) lVilisodszor m0g van nekik engPdve a nevezett terule1cn mindenfé.le áruval kereskedni, amint azt azelőtt i~ tették,
azonkívü~
.
3) szabad nekik mindkét zsidón0gyedbe~. egy-egy z~I~a
gógát tartani istentiszteLetük elvégzésére é~ osszls, a zsrcloknál szokásos Vla,lJási szertartások végzésére.
·
..
4) Mivel zsinagógai élet bizonyos alkal~az~~.ta~ nélk_nl
nem lehetséges, s~abad nekik ~gy rabl;nt, ket eloun;~dkozot,
két tomplomszolgat ("Schuelldwncr") es <gy metszot ta~i.c1.
niok akiket szabadon választhanak, de az ötvenes (eRalad-)
szá~ba nem vehetnek fel.
.)) A zsidóbíró, amint az m.~í:,; h~ly~é~0kben, é,s ors~ágok
ban is szokásos, alkossa az elsofoku btro1 hatosag-ot es egy
év Jc,t elte előtt ne jutiasanak mást az ~ h0lyébe. l~anem egy
évig maradjon hivatalában és aztán a. ko:1.ség mE'gvalaszthntJ!1
őt C'gy további évrE'. ~a eg:y kerr~tén:vnl'l.' l?er~ ;·an egy zsrclóva.l pénzügyben, akkor koteles~e7e n zs1do brrohoz fordulni, cl0 ha nincs megelégrdve az Iteleth'l. nkkor ,,p~r modum
apellationü;" a földesúrhoz fordulhat. Ha két Z!<rclo pereske(lik a. zsidó bíró előtt és nincsenek nwgelégwlve az itélettcl,
az ellen nines ,apelláció, kivé\'e ha hlíni.igyről van szó, nkkor
az eset a fölelesúrhoz tartozik
6) A zsidók bírájukat é::; a bírósági tnfrokat (clajanim)
~zabadon vák1szthatják és prdig a zsidó húsYétkor. A zsidók
képviselőtrstületi ta.gokat (Envoehlte, Electores) egyem'~
választással választanak, ezeket n hatóság megerősíti. Az
összes többi községi hivatalnokokat csak közvetYe ("per mod.um indirectus") választják.
7) Az uraság tisztviselőinE'k kötl'll'~sége a szabályszE'ríírn
megválasztott zsidó bíró vagy annak ll(\lyettuse által kimondott itélet végwhnjtásában Sl'g-éclkl>zni, :1 bör·tönre ití:ltrket
brzárni; a fog-lyokat pedig a zsidó bíró PnQ.'edél~' P nélki.ilm~m
~znbad Plbocsátani; m:í.srészt tilos Yalakit Yisszahrbni a hor·tönbrn. ha a zsidó bíró kiengC''Clését elrend•'li. kiYéYe, Ita az
m·aság-nak jogos és alapos oka Y an, az i.lll'tőt a börtön hnn
1artani.
8) Miv!"l a z::;idósáe;nak szükségp van község[ a<lókra,
hogy fiz0thessék a község-i alkalmazothkat, a rabbit. a kántorokat és trmplom::;zol~c1kat (RabinPr, 8chtH'llsingC'r. Rchul'llklonfrr) és másokat, lrg~'Pn joguk n hort és a kósl'r hú-.;t
megaclóztntni, >flmC'nnyibcn az nem történik nz ura~ág vag)"
a. kf'reszté'n~r szomszéclok hátrányára. Ha már Pgyszer nz
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il)'t'n n dó JlH'~ 1 au állapíh <~, ninc-:
t%'nt' ft'l~zól<t.lni.

jog~

az egyes

z~üclónuk

9) Kerp:::ztén~· falu~i kü•bírók nem itélkczhc,tn-ck r:;emilyt'n dolog-lwn z:;:idók f't>ll'tt, nwrt ilyt-~:<miuél gyakran vú;iiza- ·
6lé:;:ck t.'s jogt~alan:;:ágok történü'k, ,, ... weillen ... von dt>m
Gnmdt Hiehto.>r viPll Jnden, dJC man an den H~'n~chafftli
C'lwn Ober Officit'r zur Klag lwmmen, inzwischen mit Stockh::,pt' rnmg (kaloda) und anderer Bcschimpfung geplagt, auch
m it YÜ'll unbilliclwn Aulaagen be1egt worde:n seyn ... '' Zl:ÜclókmH CRn kis n kgft'lsőbb urasági bíróság illetékes.
10) ·~lindenfélc 1n'llt>metlenség elkerülése vógctt idegen
z:;:idók t>g)' bizon)'Os 8imon ).Iichcl család kivételével fill-lll
tclept'dlu tnek meg.
ll) Az uraság nwgvédi a helybeli zsidókat idegen z:-;i<1ók konkurn:nciája e!Jen. Idegen zsidóknak nem szahaLl
ugyanis árúkat behozni és azokrnal kereskedni, kivéve vá;;árokon.
12) Mivcl a zsidólmak Pozsonyban nincsenek saját házaik, hanem csak bérben laknak, szigor(wn_tilos egymás laká::;ait vagy üzleteit tullicitálással elvenni-.
13) A fent említett kóser hús kimérésére madalmi tc·rületekrn a poz,sonyi - de nem idegen - zsidóknak olcsó bérért mészárszékeket adnak ki.
14) Ha €'gy pozsonyi illetőségű zsidó egy nemes portáján
él é -egy vagy több idegen zsidót magáná,l felvesz, akkor a
Zt-iidó község által kiszabott büntetést meg kE ll fizetnic ah
ura~ág pénztárába. Dc ha :!lem engedelmc "kf'dik, akkor nwgbüntetik, mihelyt az illető nemes poriáját elhagyja,
,
15) Büntetés terhe mdlett tilos a zBidó adósnak az aclo,,_
Báglew-Jet feleségével is aláiratni, ami azt>lőtt előfordult é~;,
bonyodalmakra vezetett. T. i. ~atláiratták az asszonnyal, 'L'?;
olyan kötelezvényeket, me1yc•k nek tartalmáról őt nem világoBították fel, azaz "als solle fuerohin kein Jud, so untPr..
d<'r Hochloeblichen Herrschaft Protection stehet, befueg-t
:;;ein, sein Weib in einer von sich gebenden Schuldobligation,
ohne ihren Willen zm ~f'ituntcrschreibung oder Ferttigung
fuer sie unnd ih re Kinder zu zwingen."
16) Zsidóknak minden ipart szabad tanulni és gyakoJ ol ni aml'nn vihl'n kl' resztény iparosokat nem károsítanak és
kl'rc~ztény ipn ros ok nem tiltakoznak ellenük.
17) Ha a<.ló vagy más címen végrehajtók foglalnának
zsidóknál az uradalmi tl'rülcten, akkor nem sz::tbad máskép ·
végrehajtani, mint kcr<'Rztény€'~nél.
"
" "
18) Az uraság gondoskodik megfelelo temetorol, dP ha
nem találna me~felelő helyet, marad az eddigi temető ..
19) A z~ídó község köteJes két és fél évre 500 formtot
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fiz<• tní Yéclnökiiknek, akkor is, ha nem t el.Jet-i
. '-1 község lót-

;.;ziím~.

előfordul hason~ó

, 1" l' b ' .:r . "zalní Inat
l:z az ~ran y •ug , l E.l.cl ;s, , .- - , -és t J IPntétbc>n áll a YH:
Jonnabil;n ma~ ~eí~rl t..~~.~~~s k\~1l:lv rendkívü l gyiíJölköclú
'.'osok
Cl obgasav, .' t' lt•nt méo· látni fogjuk.
lt " lusp?lgan
Z''Iclolrkal szem rn amm
,_,
, . 'l' vo " '' ., ' . ·. " E . 't ·l:
;,lih'ily zsidopnv1 egwmn,
Ha.sonlo /ltercr~ sz PI. Ia~~.:t mcacrősíti 1720. júl.
m<'lylwn né hm •a .t ~Jbal! a~. Ptbnavll~~lUJ~~~~ban ~-annak összdogFJ ~n Ebbuna S Zil a yza cll
, .
>l'l.
,·L .
l'k .. oO'ai 6s kötclrssé~c>i: l) lHkhatm;I engtce.,>,
lalva a ZdC o J o
,
- . .
) \"Ínwgyczménv 4) nPm2) c. za bad ker eskedelem es ~p~n, -3 , ' . t -l- 33 . 5) szabnel
z,;idók pcro zsidókkal a zsJdo !m:oho~ . t~l~ ~~b~t .;lól Lajtavwllát-;o·yakorlat, mentPsség be~zallasolas e._ , , . ~:;;hidtPKl't
, 'f 1 ; · 6) n zsidók évc>nh' valasztanak bH?t cs ; ~ (k: '
UJ a. u '
, ,
., ·'l . 7) szab·ld nbbü t>nmtot
clnnmit a hatosagi JO' a lw~ty, (R 1' . ' C'r' Sclmlrn'eistcr G e nw in
iort 9) és temp omszo ga
a Jm ' '
,
, '..
, .p
D'cl;cr) 'tartaniok, 8) temrtniök szabad va~ar- e~. unmp~:.1
9) barmaikat
a
10).
c>i::c>tbc;n " keresztény l~kos"ag Jwte~~s bsl'~llt~gu i~árt~~~fUí,;a
ha zsidó lopott holmit vesz es az
C Jf' r
, ..
: l~)
ut~;· vissz;wdjn, ele ha nem j.t"lcnti ~e, me~~unt0tJ 1~· "": _~
l ·· . ' · ' ,r1· ~30 1·e'nc's fo1·intot f1zri a Yeclelemett,. l3) a z.1clok
mz;.;ep: e. ~
•
·
.
-"']- k'
pmsz:lhndon eladhatnak húst.és ~ztszrs 1tn_~t ZSICt~'r:a . es. n ,_
, · lc'JJ·n·1k l) a ht>rcegi lnvntalnokok kott'll'$el.._ ~zt ,cl H'ndc
z:- H betartani.
' ' '
< A hercPg- fenntar t·
' aJ-'- a tmTenv
lrt<'t
J~ n:ngan,
. mt>p:.
m<Í'-'ításának Yagv eltörlésének a JO~Sat .. ,
_ , ,
FrnnmarndtiÍk o1;:m<:'ínyok eg-ye~ zs1d?k k_tvaltRag1eYe 1,l;~
rői: L'zrkkel azért kell foglalkozpm;k az altala~o_; g~1zdaRa:<:
lwlyzct mPgítélésének s~cmpon~wbol, ~ert a l~_v<:~t?a~o~ z::-l
clók mint nngykereskcdok es vall~H-:ozok renc~~'-IVuh ~zerepei
jáL--zottak ök képezték a gazclé;~;sa~;rl<1g ~t>gc:_rosebb r~~eget ~
~Pidó községekbt>n, .~o!;:szor a kozs.~g- )~Crmcet _alko:_tal,, ,c~r .t
mngvm· áUami fejloeles szempontJaboi sem 'ol tak , e~es~en
jelrntéktclenClk. Nem ó1;: voltak a magyar gazdasa.g~ elt>t
ro-yedüli éltető elemei, ahogy azt ré~Sen sokan gondolta~;:: ele
ol~ran j<'lentéktelt>n sem volt munkásságuk;_, :ahogy azt :qa.~
ban megítélik. Néhány okmány mt>gvi~á~ltJa czeEl km~}tsa
go;; zsidók tevékenységének egye:::: pon1Jmt, ezekből n koYet-kPzőket említhetjük meg:
.
,
. , . __,
Több oklrvél marac1t ft?nn Hn·sehl I~sak z~1do na~~ k;rC1Rkedő kive:'íltságleveléről. Ezek szerint H1rschl erclCI'?ei m~~r
a kuruc f<'lke.lés idejérP nyúlnak Yissza =. 1717.. dec. 31 -en .G yor
vármegye közgyülése egy okmá.rtybnn tgnzolJa, hogy H1r:;:chl

1

Á

•

Q .

í:: .~

lt>gE>-ltethrtq~ !.ajtaujfal~s~_l<>:~~l.onj

33 Egy 1738. dec. 26-i okmány
wédn öki engedély k--ellett.

sz~rint

1:~1;)

zsidó bfró dlasztásáho z dóloete.<;
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tés veszélye ft>nycgdt<.>, éldr koekáztatásával 3000 mérö búzát est'mpészt'tt be 1708-ban. 1718 márciusában Hirsohl mint
n györj, ,.~,s~prémi_ és s~ékl'SÍl'hérváTi. kato?a} l'Hktárak gond.
noka ft'nh erdl'mem?. lnvatkozva ken a kiralyt, hogy privi-·
légimnot kapjon, am<:>ly szerint Magyarországon báJ:hol lakha,sék és kln'skedést {ízhess~C'n, és hogy rokonát és aJkalmazottát, Hirsehl Jakabot Budán zavartalanul élni hagyják.
8zabadalmi Jewlét újra kéri 1727. aug. 21-én; ezt a l~érelmet
a. király aug. 23-én véleményezés végett leküldi a. magya~:
helyüwtótanácshoz. Késöbb mint györi "védett zsidó" 1736tól 1739-ig a császári mktárakba évenként 10-15 ezer mérő
gabonát, majd bort és pálinkát is szállít.34
Említve \"an a Schlesinger Farkas és Izrael testvérek3"·
privilégiuma, melyet 1716. jan. 22-én III. Károlytól kaptak, melyben meg; v·:m rmlítve, "eorundem duorum fratnu11
Iudarorum fidelibus et utilibus srrvitiis, quae iidem uti prae.missum est, cum jactura. fcre univer:;:arun> facultaturn suarum, rt prriculo etiam vitae pr•aestitissent". 36
Fennmaradt Simon ~Iichcl privilégiurna37 1716. szt'pt.
::!3-ről, amit III. Károly adott. Eszerint Simon Michel tíz évi
privilégiurnot kap, úgyszintén b11 "Enoch Michl" és W'je
"La:>ar Joseph". A megokolás a nevezett zsidó pénzáldozata
az udvar javára. Ha M~chel közben meghalna' vagy kivánclorolna, az említett tíz évi jogot tovább élvezi családja, "wp]clws priYilegium auch, dc g·cdachter Sirnon Michel mitl0r
Zeit mit Tod ,a bgehen oder sein Domicilium anderwrrthshin zu transferiren gedencken möchte." Ebben a kiváltságlevélbrn megkapja azt a jogot, hogy az ország bármely ré~zébt-n hkhassék, akár Bécsben is, csak persze a t<>mplomoktól távol béreljen lakást; vallásgyakorlata is meg· van en~W1Ye a megszokott szerény formában, "auch olmgehindl'l't
:Mannigliches seine Jüdischo CIC'remonien und Mosaisch r gt>saz, sowohl in leben, als sterbs-fallen seirren gebrauch und
gewohnlwit meh gleiclnvie es in denen Reich.:; constitutivnpn dcm•n Judeschaften und grmeinden allenthalben zugL'·
lassPn, und von Unsz, oder Unsrren Vorfahren gnacligst prlauht, auch YOr diesem alhiPr gepflogen worden in all<'r still
und ohne argernus derPn Christen 0xerciren, und dcnpn gl'-

miis ll•lwn, j<'doch an Sonn- und I<'e.v<·rt<.~g<~n na~·h c1<-r gt•mm·htcn Clencral-Ordnung unt r r den cn a llnc~tg-pnYil<·gll·~pn ,J udl'P vor zPhPn Uhr morged,.. sich a~1s ser~em l1aus~ mciit lwgPben vil wenigPr vor soleher Z< lt emtge ncgotwt10n tr<.'lhl'n." 'N<>m szab11d neki idegen z"idólwt mngához lwengedJ?-~Pr
w1g·y: "más hiíntettet" e_lkövdnie, mP_rt !ü1Jönb! n lwvO!l.J<l~
<'Z<'n kivá1tságh•vP1ét. ~hndl'll ppn•s n~rvrlwn az, ttdvan b1;
rÓfnÍg illetékes. Miche_l ~imon mint J~al;\yol~h bankar,;~e~:y~·l ~
akkoriban hiszen mar 17J2. dt>c. Lh?n l ozsony_ \dl_<.?.a~:lk
1000 rén<'~ fol"intot kölcsönzött G% kamatra. A pl'nzkolcsonzér;nél prn.;zc udvariasan megadják cÍ~l5'i.t: ;,der lDhrsmnt•
~imon Mfichl Kays. Hoff Jud." 171.) JLLlmsaban ~ticlwl a
kinílytól engrdélyt ~ér ana,_hogy Poz,:on~·ban a ~·.a.ros a~•::
rat<·t rllenéru bankhaza t alaptthasson. A magym~ k11,. u~~:'·l~ l
ka~ccllária. nagyon üclvösnl'k tadaná a bankhaz !etn;Jottd
és pzért egy 1713. júL 30-i beadványbnn "JI_t~hel h•rwt _nwlegen ajnáJJa ·nz udvarnáL A ha~kház n<'m ]Ott ugyan ld~·5'·
de M. tevékPnyséO"c más ténn ts tsmeJ-cÍ<'s. Nagyszombnt \Hro::;a, mclynek. <h:;zázado!~ óta zsidó~:IIPn<'s, Yolt _a. m<~~nt_cu:
tá~a, .h<a nem is türt zsidokat fal:n kozt, <lzert meg1s I~rn.>!t
lrn volt z~>idók átutazása dolgáhan tárgyalm: <'Zl'kd a_ targy·1Hsokat ·1 zsidók képYiselC'télwn ~·~.v 1í17. <h•c. 20-t okmá<n~ szori~t Michcl fo_iytatta .. X~h<ín.v, é'~nl kf>sőhh, 1_'1~7.
ápr. 7-én fia, ~<Ímurl Fl1mon :-zn~ten ~sas;.an ~~ahadnlmi IPvelet kap, me l~ bm=on!ó Yolt apJ<l; pr~nlc~IU.I?<llwz.
., ~
Egyes tcrnietek kaphattak . a~üdano;= 'ec~clmt ll'\ 1 le_,,
ml'lynek aztán általános rrndeletl Je}l~~e Yolt. tgy ]_)l. a !3anátban lakó zsidók Yédelmét mrgerosth <gy urh-an hac1It:_l.r.ácsi privilégium 1737. júl. 19-én. Ebben töhhc·k közt ~· kovdkezőkct olvassuk: "Als hm wu cll'nPn Hrrn·n hwmtt Jy•deuten und ausdrücklich nufgrhen, cln;=s ::;elhe \w-.;a/l:tl' .Tud\•nschaft bei elem Gerruss ihn't' 'IYohlhrrg<>hraclttPn l'~rl'Íheitvn.
Concessionen Privik•gien, auch Immunittiten alstrts ungt•·
kranktrr l ass~n, fo lglich hierhin nu f kt>im•rlPi weiss tu rhin·n
od<'I' hPPintrüchtigcn, noch :-;onst diPsfalls eini~<' "\<'n(lt•rung<•n vornehmen, sorrelern sÍP dabri Yirl mehrt'n's lwnclhah<>n
und gegen :;dbe auf elem Fus::;. wie es bishero g~~chc>h~!l, ohnP
geringsírn netwr Auflag und Bl'schwerung weüer:.; fur~t lwn
sollen."
A nemrsi fennhatósá!! avval a következménnvPl járt,
hogv a zsidók olv formán . tartoztak az ill<>tő fölclPsÚr hírtokAhoz mínt a jobbágyok Ez onnan is kitíínik, ~10g_,. a f<'nl
<mlített Esztuház_v fél<' priYilt'!!iumhan ki1lön kt van <'nl<+
ve lto()"v a z~iclók m•m kötele'-'ek !·ohotmunkát vrgl'zni. Ez a
.kiváll~áo" p<'rsze értl'lml'tlm lett volna, ha <'gy0bkí;nt m•m
il'ltPk ,-o~a alacsony sorb:m. Dr egy nulsik okmán:;hól a job-

34 Grunwald, Oppenheimer, 313. o.
% \Volffgangus et Israel Schlesing.o:r. :\Iegjegyzendő, hogy a tulajdonne,ek íráo;a, mint az egész helyesírás, az akkori oh:mányokbattl nem egrséges.
3 G A privilégium megujítása említve van 1716, nov.-ban, MZsO, l[[,
függ. 895. o.

3 bön:'bbet S. :\lichelről l. Kaufmann, Aus Heimich Heines Ahnan<.1al.
7
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~á~~·ok~hoz lu~sonló htlyhl'z_kötö.tt:,;~g

Ü; kitlinik: 172D'. ma.J.
;>-en IIP,Trg LH'clth'n:;h' m .L>z"pf \ rnct>l a lunclenbnrgi uru-

dalom birtokosa gróf Czohor .Márkusnak, a :;asvári uradalom
l>il'ioko:;ána k átad r g:\· z:; i dó t':Saládot és hangsúlyozztt ho u· y
nrwzt•tt z:-;iclóval ~Zt'mlwn ~em i l~' t'n kövd0lést nem J' o~ töoí'Jé
tánn.;z(ani , hantm Jll<'ghagyja őt teljPst'n új ura birtokában
mindt>n vng,·onáv;ll, ntódai\'al l'Q,')' Üli. Ez az adomán:vozá:-;
lll'lll kivéh•l, h:nwm :lldwrihan mindL'nnapos l'SCt Yolt, l1 iiizPn
nkkm·ihnn n zsidók minclL'lli.itt hl'lyükhöz voltak kötve és ha
pl. rgy z"idó Budáról I\':;h·p <~k:1.d menni, szabá l,vszl'rÍÍ út·
]py(•ln• 0" távozási l'lwu;dél)·n volt szüksége. 038 IsnwrPtP:-: a
poz!-ionyi zsidó községnek L'?:Y szab11lyzata (PolizP)rnrrlnunp;,
1'<•bnot) 17-1:0. noY. l-ről, nwlyrt :1 közPég kiclolgozott é~
fii 1<1L•sura, u;róf Pálffy Jáno;c; m1clor álval jóYáhngyatott. EnIH'k a hitköz~égi ~7abályzatnnk 50 ])Ontja van, ezekböl a kiiYetkezők a fontosabbak:
A zsidó bíróság tngjninak nem szabad r>gymássnl rokonsághan lr>nniök. A jogászok h'hl'tn< k ug·yan Pgymússa l rokonságban, ele rokonok <'gy i.igybPn Jll'm tárgy~1lhntnnk köí:.Ö,;<'n. A pénztárosok ne111 lt>hebwk r>gymással vagy a bíróval
roko;.;ághnn, cl<' szükség est>tén nz egyik pénztáros n hí1·ó ro·
kona ]phd. AktíY és passzíy n1bsztójoga csak annak van,
aki ]pg·alább három éve házas unber és nincs h;ítr~lléklxm nz
a<ló\'ai. C"ak akinPk már előbh kisebh község-i l1ivataln volt,
lPhet bíró..,ági tag és csak volt bírósági tagót lehrt bírónnk
\'Úiaszb.mi. Az összes illetékt>ket és mlókat a J)énzh1rosok sz, dik lw· ök\'t a bíró havonkint C'llenőrzi és r>gész könywlési.iht az \~v végén mE'gYizsgálják. A bíró csak egy fél forint~t
utah·ányozhat ki egy személynek,. több _pénzt cs<;tk_ tö"?h birósági tag t>gyiitt uhüványozhat kL. Ha Idegen zs1do lmznlna
Pozsonyban, 20 tallér büntC'tést fiz<'ss< n. Aki idegen árút ad
<'l és kÍvonja magát az (1%-os) adó alól, 100 dukát büntetést
fiz<'t amin~·k fele n földcsúré. Ideg<'n áru becs<'mpészését
rgy,:s esetekben az áru Pilkobzásáw1 l, söt kiköílösíté~sel i,s
hiintrtik. Fiatal párokat c::<ak akkor <:>sk<'tnek, ha apJuknak
nincs adóhátrnl~ka, itiPg-en fiatalokat pedig csak akkor, ha
van mpcrhízhntó k<'Z<'" :urn, hog\' 8 nnpon lwliil elhagyják Poz~onyt. "'Ha valakillC'k _a fia va·[!;~·- lánya máshová há~aF~dik
f.s lwjl'lPnti, hegy ton1bhra ;,; 1g~n~~·t .tar.t, a l?OZFO~lYl vedL~
lPmt·L·, n fiatalok kötrlPsek tavolletnk IdeJere 1s arl-ot ftílt'Ínr,
dP cs·ak visszatértük után :~ évwl Y:m szavazati joguk. T<l0f!Pn zsidélkat csak nngy adók lefizt>tl>sl' után válasíltás által
vdt<•k fel a község-lw, ha a földL•sú r beleegyl'zett, de G év-t.g
lll'm ,-olt szavaznti joguk. A íl;.;iuó híró nrm 'tkadályozltnt,Fl
38
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· '
' '
J1a 'a
"l·cl 1··
· 1,?
"11 b.l it6lősz(.k<;tiH
nwg· a rab ln· Itelk<:>zeset;
,J a
.
't· a.
z~ icló bíróhoz fellebbez pénziigybt>n? azt v1ssza .ksll ~~~ 1 ":1 ~~~~
v. rahbihoíl. Ha valaki nem n)·ugsz1l5 l~~~ lr a Z~Jdo hn~, l,\_
t{·lw és ha 1.) forintnál nagyobb nta~.; o~s~~~rol v~m :-;z~,. ~. _
lt·blwzlret az t'gész községhez, ml'lyct a b~r? osszPI_n;·. K,l,Lt) . _
és kockajáték tilos. Ház- vagy tcmplomul~.s e!adasahoz '~~ .~.1
l Pti) közs'éo·i tag fc'lL•ségém•k a láírá!·m JS sz~1kseges. A:wnk( 1~ .
l'i íl<'r<'prlnclc azok nz áltn lúnos s:wbál~·ok 1s, mP!yPk a l n 1
privi légiumokban fel voltak :-;orolva.
. , . ,
l· rÁltalánosnn az Yolt a hPlyzrt, hogy a zs1dok mkabb n_, 1 •
t nk ko"z"rtl<•nül a kiráh· \'110'\' főúr vagy katonai korman.\n
. '
"'·
. v<no,
' . ,; Y'l"'V
z" 1t frnnh·ltósá(J'a
nlá mint
valamelY
sza b actJ lnr.
l~<'Krt' Jw'tásl~Ö~'ébL' tartozni. Erről. a pontról r~szleh~Pb P~
í'ZÓ 't<'síl még lUlt a budai C':-:rményPlmél. It,t meg cs~1 ~ lnl'~
t>·nlítrnclő ho"'v Komárom várparancsnoka es a .~~~!11arom~l
c:'n,i hn.tó~ág~~ közt vita volt n zsidóv~clelen; korul. Eg~· l:=
l}('n J 727. szPpt. havában két l;:omármm zs Idot a knt?n~u ha
tós~'íg l•ltiliott a kereskC'déstől, mivel !-iíl~nntc l~atof_l-~11 JOgl,l,~t
tás alá tartoztak. 39 Ml•gmar::~clt rgy lE'mÜ p28. JUH. ,1-IOl.,
Jn,"ylwn a magyar udvari kunee.llária szl'n!lt a km:1m~~131~
zsidók Komárom mlgye. nem pPcbg a lsn!onm yarancsnol,s~":
n Iá tartoznak. A magyar nel\·. kanediana mas, l'sPtykbl'n, 1s
tl.1·1 l·o''Ott 'l íl 0] lpn hoo·y ·1 katonai p::~rnncsnoksng Vl'"dPlmebl'
' ' '"
' - . '
""· ,
.
, ,
,. 9 , a
wgvr a zsiclókat; íg-~; pl. 1740. febr. ll-en es maJ., -cn
na·g:vvúracl i lmtonni YCzctőség ellrn. - lpWf?rs1Lrlh1k h~llt;lpa
f'ok ol~'an érflolcmbrn is, hogy vnlamcl~:Ik .~H;·o rgv zsid? f<'lt'tt itélk<'zett, aki nem tartozott a ltataskorebe; dP az Ilyrn
Í1Í>i<'tPk c llPn rPncl:-;zprint p:mnszt enwltek. Egy Lsdhen pl. a
ki~'ály megsemmisítcit egy. nyitranwg:v:~i s~.olgabí1:ór it(~l~,t~t
r g,,- zsidó t'11Pn, miYPl a zs1do csak sa.Jat fo lelesuranak h1 rosága alá tartozik, 1733. aug. 18 (?).
.
.
A nemesi védelem áltJalábn köílvetlenebb volt, mmt a királvi védehm. Minclkrttőnrk kifejrílctten anyag-i célja volt,
minclkC>ttő becsülte 11 zsidót mint gnzdasági 0rőt, mii't pOílltív munka trljesítőjét és eJ,ső r·pndű aclófizrtőt. De n királynak
sok esetbm tekintettel kellett. lennic mások érclPkf'irc, nkik
nl'm voltak ugvnn gazda,;ágilng· olynn érték0;c;ek, dr Yiszont
elég rriísek voltak nhhoz, hogy nlknlomadtán l'l'Őszakosan
lépjrnel' fel a királvi bntalom ellen Yag? vnlamiképp.rn krllrmdlenkedjlnPk neki. Igv h~hát a királyi Yéd(Mm htzonyo.;;
mértékbC'n korlátolt volt. Evv0l Plll'ntétben a n<'mPsl'k birtokaik [eldt <.;znbadnbhnn rPnclL,lk<?ztt>k. Nekik l'nját kis teri1htiikön cs•nknl'm korlátlan szuvrrénitásuk Yolt, aíl ő hirtoknkon nC'm hllett tekintPttPl lenniök lázongó nyár~polgárokra,
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hanc>m annak cngc>dt0k nwg a k<'l't'f'kc>dt•lmet és oly mértékben akinPk {it; ahogy a zt basznosnak tartották. E,bből az rllt>ntétbőt érthető a 'kö\'(?tkc>ző Yih'ít> Ct:ict is: QTóf BPl'.Pétt•rt n nyitrctm<'g~· t'Í hatóscígok <ll'l'H kényf:'zl?rítik, hogy távolí~n. t'l bpolc:,;án)i hirtakeírói a z~i<lókaL Berényi 1727. máj.
ch' jén lwach·ánnyal fordul a királyhoz, amelyben kéri, hogy
hagyják nwg a z::;idóit, nwrt kiili:inlwn nagy kárt szenvcdne.
Pár n<lppal ké::;őbb .lta>;onló k6re1Pmmel fordul a királyhoz 10
gróf Pálffy Jánot;; kifPjti, hogy tudomása szerint a zsidók-lt még· a bánvaYárosokhoz közPI i:,; nwgtlíl'ik, tehát ne tízzék
ki az ő bajmóci zsidóit st•m, vagy adjanak n0kik legalább haladékot üzleteik lcbonyolíh'í:,;úra, mt>rt leülönben nemcBak ó'k,
hmwm az ottani nemE>sf'k is tönkrt'm<>nnénck. Tíz napra rá a
magyar udY. kancellária átteszi c két gróf kérvényét az ud\'<ll'i knmarálwz. De csak aug. Hl-én kapJ"1ak választ, melyhE>n
tt kir. kanct'llária rlutnsítja kért'lmiikd, úgy hogy a zsidókat
eltávolítják az említett két helységbőL A királyi felfogás
g·yőzött, noha alapja csak egy régi zsidóellenE>s inttSzk<'dé~:<
\'Olt, ffi('h· :,;zt'rint a bányavárosok körzetében nem lakhatnak
z:-;idók, míg a főneme::wk a gazdasági élet fejlődését t.ntották ~zc'm előtt. Uindamdlett előfordultak itt-ott szabálytalanságoku főmmcsi birtvkokon i~, nmint pl. egy 1739. rnárc.
10-i okmányból kitünik.41
Hogy egyes l?setrklwn az u raddmi tisztvi-;elők jogtalnnu l lwh'aYatkoztak a zsidók beliig_veibe, arró l bnúskoclik a
kövrtkező YÍÜ1: A kismartani z:,;idó község-be lw ;~Jnu·t jutni
Pgy biintdPtt l'lőéletü zfúcló, aki már több~zör cl h H itéiYe
lopásért A zsidó község az ebből eredő es<'tlegc,; veszélyektől vnló félelmében tiltakozott t'llrnc ét-J nt m akart .az PmlítPtt tolvajnak szállást arlni. Ezt'n magatartását a zsidó Piől
járóság a nikolsburgi községnc•k egy levelévrl indokolja,
mPlyben a ncvrzctt község 1740. febr. 18-án felsorolja 'l fenti
Pgyén hííntrttPit. Az Efiztrrh;ízy-uraclalom tisztvisrl(íi dacára
annak krn_vszerítrni akarják <'gy 1740. márc. 2-i leiratban a
közfiég Plőljáróságát a nevpzrtt tolvaj frlvétt'IPrP. A zsidók
<'Z <'ll<'n tiltakoznak privilégiumuk 17. ~-ára való hivatkozá~
l'iíl.42 ErrP az uradalom ti~'ztvisPlői C'I'Őszakoskodtuk a z~idó
bíróval (>~, máf' 43
<'lőliárókkal. min• ;1 község a királyhoz fordult védPl<>mért. Úgyanakkor "bécsi udv. zsidó faktorok az
Eszterházy-uradalom Zl'idó alattvalóival <'gyi.itt III. Károly
{O

máj. 18.

Ilerccg Eszt<:rházy Pál wradalmán egyes tisztviselők jogtalan a<l6kat
követcln<'lk a Z>idó'k't6l, m.ire a király TICI<·zett napon felszólítja Sopron meo-yét
az ügy ki1izsgálására, :\IZsO, III, 777. o.
"'·
12
U. ott, 809. o.
11

.
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k . .: l'-'na'l P'ln·Jszt erndnek az uradalom ti~ztYiseltli Pllen. kik
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'~l
'll
németkeresztúri
ártatlan·
zs1do
Jiro ·emeny
te 1 hd·,·rb
· '
1
1
1
kötötték, másokat
t:i ők be szorí tottak és a kismart om, z:slc o.. ~~o H' .) " • . '
, ntm ·1k-n-t egy hirhedt idegen zrmlot a kozse~ben bnm, me?_
\'rrdtél~" H A király itéletp döntötte el az ugye-t., am;n?-) 1
bPn á Jr. 5-én fclszóiította írásban. a s~pr~?megy.ei hntosago.bt 1/o 17y tm·tassák az uraclaln;i
·}'ko .. · ·1 'o·iumát é" ne kenyRzcntsek a ozsegc
.; '
akiket oly alapos
Egyben utasítja
király a hatós~g?kat,l
·~l~ tT~en
ol ,~m zsidókat, akik Sopron megy~bo.l, te 1a _er o~e: ~ H· .
J
a -l
1 ·"l
0 ... nek be kell engrclm i-;opron Yaro~abcl.
tc~ ~e J:! , JOnl., .>. "kk,..blünek ..is látszik első 'l'k
pillanatrJ,
Z~lclO kozseg eJalasaSZU "
. o·
'g1·,. r. 1 ·tl1 ető ha tekintetbe Yesszuk, hogy a zs1c o kna,..,y
me
" ._
'
, , t ,
·lkn·h - pcry
mértékbrn
felelŐRPk voltak egyma,:er . es nem ' ~ ' ..
megrögzött bünöst a kqz;:;égb~. f~lYenm, mert abbol bJJ "
lrtkezhetrtt volna az e~é"z kozf'egr~;, ,
.
l
A zsidók helyzetét lényrgescn szi,<uch,totta az a_J.?g: ~ogy
ha valamely okból nem mehettek ~zeme1_v.!"se:l bu_osag_1oz,
pelelat
od a mro· b,lZO· tt a t· ku"ldl1ctt"]'
" ~. Er·1·n' szamo.,:
'
,
46 találunk.
E
k Az
me bíz;tt lehetett akár zsidó, akár kereszten y.
n nr . a~
1 0
óriási
vol_t,
peryes hdy~égrkben nem túdp~ zs1cloka.t; Yag\ n~ ~~z't't: t:.
tá'imsztottak n C'kik, ami r zen JO,!?; a lapJan nem Jl l n l c a
kap~~dlatok te!jr~ megszak~tás_át: ,Jwnem Ilyen l'SL'Íl'l:,b~n .. ~
".·
nSl(lo'l·
.\. (kerC'~zténv)
~ ~
..,
;ogi
.1 ~
kepYl~eloJe folytathatta a tc11 "'' i1
l:í"ok·:lt.

~rllengérhez

gyaláz~lt1 c:s b :~flf Y~Wc:fa!~~t

~~~é~wkp~~I~é~~lére,

a

hszh;1s~lokkekl.hs~teltet~f~.1 ;~
okb~l .-i~l5za~ltd<-íto~t~t

!f1Y

f;_

int~zk;clésnek

g~'ako~·lati jelentősége

a;f~'n~~ ~ ~

V. Zaklatások és kilPng ések.

Dacára a kin'ílvi Yécllll'mnek, :1 z~idók :okfék za1da.h~~
nak voltak kitéw. · Nc>m is szó1va :1 h5.horuk klh>nge~C'lrol,
mint pl. ,uTól, hogy 1697 óta Szatmúr rs ~goc::;a .m~:g~'ekb'n
kuruc f.:lkclők sanyargatták és foszto~.attak a z~1dok~ü, _fil'm
arról, hogy a liS. százaci t'lejér. mincknn~t !)Ogron~s~Pl'U _ln!Pngések voltak állítólag azért, mert a z:-;1dok a ku·alyparth0z
43 17.JO, márc. 31.
H i\IZsO, III, 812. o.
45 U. ott, 8 ! 3-813 .o.
•lG Ily en példák közt említ.o:ndők a :\!Z sO, III -ban: 1723. febr. elején
fü " g. 1726, jan. 3.; febr. elején; febr. 8: febr. 21: 1729. szept. 9; dec.
fü;gelékben ; 1730, júl. 11; szept. 11; 1731. febr. 27: jún. 1-l; aug.
14; dec. 11; 1732, jún. -l; !733, febr. 9. a függelékben: 173.). febr. 3;
aug. 18; 1736, dec.

'7(J

Dr. Guttmann H enrik
47

!al'to;>;(ak, nmint <lz( lllÚl' a ht>V<'zl'té::<hen t>mlítrtt"l· H'
lSllH'l'PÍt' · ] oo- r
f' ]'J j "k ]>'j , ·
U~.
ISZ('U
·,
. . ~ l .. '"'~, a
p \:('O,
Hl \.OCZl Yédencl'it ::-!Cfll kiméltél·
ok Zslllo l'-ozseg a s;m~·a~·~·ntások miatt elmenPkült pl K' ~:
m_arton, Na~ymnrton, Hohc::-~, Nasvár. A sopronmp'oy 'i 1.~_
0 z:-n_
d;1k ,·ag-:vonat <'lyl'tték. 18 A s~wtmári h8h• (1711) óta'"'eln
~ak '~ nt>mkatoltk~t~obt (zsidókat, protestánr:;okut és g8 ?.~;
l<a~o:ll~t~~okat). l\l~nddtlt~z ho~zá,tárulnnk a hdyi kiűzdés~k
m_l lj <'kl ol nwg szo h'sz, ugyszmten a merénylC'Itrk a zsin<wó~
g~k rlll:n. Ji;ze~l znklntásokboz még hozzájár.ult az is hoo·y a
hm~y~~,·nrosoktol 7 mértfölclnyil'r Uí.vo[ tartották a ~sidÓknt
l dokozlwn ('!:!;Y0E-i ZE-iidók mégis h>telt>pedtdc a tilos tcriUetrken.
c·~~:k~'( 1II. Károly c>U!:!;l'clt>lmévcl 1727-brn cgves városokból
kmztk:19
.
·
A7. iilclözésck_nek ~·g~· kiilön fcjez0tét képezi ebbt>n a korban n hudm ma~1sztratus tevékenyr,;égc>, mni által sokai szenw(J<>tt a _budai község, me l~· }Wclig már rép:l•bbrn is sok vif'ZOntng-::-:agon ment kl rC>::-:ztöl. A törökök a ]6. Bzázadban sok
1.mdni .. ílsi<~?t _nwg_ölte~5 vag~· fogf'_ágb] hmcoltak; majd újra
J<'lPntos kozseg letesult a 16. szazad második frl<:"brn ez a
köz::-:ég 1686-ban a visszafoglnhí.snál pusztult el. lflzután' 1686bm~ c::-:ak Pg~r zsidó (Ft>it Hirsch) telepedeit ]P újra Budán,
nwJcl n. 17. század ll'gutolsó 0v<;ibt>n még néhány cBnlád é;;;
J 690 óta
e~~' magánlakásban imaházat rendeztek· be a b~dai
50
z-:idók. Noha a budai z~idók Jütarbnak királvhü;;;égükben,
íg~· pl. 1706-ban résztvr~znek nrmcsak a királvi ·sáncmunkák~
ban, l.1anem nz őrséglwn is, m0g-i::; ki vannak szolgálbtva a
Yáro::-:1 hatóságoknak I. Lipót a zsidókat már 1703-ban a ní.J'O"i ható-,ágok jogkörébe uhlja.;; 1 é~· <'ZL'n rendc•letét megPrÖsíti özvegye, El<•onora 1711. aug. 28-án. A zsidók közül sokan, kiilönöscn a jómódúak, ki is Yándoro]nak. A buda.iak
valamennyi zsidótól szabadulni akarnak, mirc jó példa EszhTgom, a.hol1711-bl'n kiíí.zték őkt>t. Mujd1712-bt>n a budai'lk
krombolják a zsidó imaházat.5 2
1713. okt. 23-án a magyar kir. uchal'i kancellária újra figyPlnwztPti a budai tanácsot, "hogy a Budán letelepedett zsidókat 1uká:,.;ukban és kerPskl'd6siikben addig, amíg hovátariozanclós6guk vitás kérdése eldönh·p nem lesz, ne zavarj:1 és
t0gy0n mil'lőbb pontos jdPntéiit arról, hogy miPl't Yetettek
rájuk félforint adót és mi6rt nt'm Pnp;Pd n katonasághoz tar-

1

H

Büchler, A zsidók történet~ Budapesten. 186. o.

48 U. ott.
49 U.

ott 237-238. o.

50 U. ott: 18-t--185. o.
f>l

U. ott, 188. o.

•2 U. ott.
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tozó <'mbercknek házakat <:>~ tC'lkct mP!n·enni?'' 53 1718 j(iliu~ában a budai zsidók nevében Wolff Schlc~inger uch·a ri zsidó
a királyhoz folyamodik, hogy engedje meg a zsidóknak n.
katonal';ág birtokában lévő két telken házakat építeni. Kérését avv>al indokolja, hogy Budán mindenütt za.varják &;;
kínozzák a zsidókat "in eleneu biil'gcrlichen Hiiuszern undt
Uowölbern Zll handlen undt ZU wolmen nicht tolleriret- -;ondern gantziich extermini rt-, interturbirt- und vertrieben werdm wil.l." Kil me li ioYábbá, hogy nevezett telkeket senki sem
használja, tohát senkinek ::;em lenne kára abból, ba a zsidók
birtokba vennék. Azt is hangsúlyozza, hogy a zsidó kere-.;kedell'Dl Budán a népnrk olcsó közszükségleti cikkeket juttat é~
al'!'a is utal, hogy a zsidók óriási méretű adókat fizl'tnek. Ez
utóbbi adat helyc•sségét ~ budaiak sem tagadhatták, hiszen
ugyanabban D hónapban elkészítettek egy adókimutatást,
melyben é"!. kis zsidó község 1689-1717-ig sokszáz forint adót
fizetett nundenféle címen, azonkívül a 4 milliós országos adó·
ból is kivette részét. 54 - 1718. aug. 13-án egy kamanú Pllt>n·
őr l:izakvéleményt ad be a zsidók által kért telkekről és kí rja
(tervmjzzal), hogy azokon vannak régi értékes épületek, cl0
azokat seniti sem használja. Közben a zsidók b<:>költöztek az
épületekbe, ami eBen a budai tanács tiltakozik egy foiyamodványban az udvari kamaránál. Ebben a folyamoch·ányban, melyben a zsidókat ,,dieses gottlose gesindt'', .,die:;ps
la.ndt Verderrbliche Gesindt", illetőlrg- "landtnrderblich 'n
gottlosen Judengesindt" kifejeúsekkel illetik, a zsidók eltávolítását követelik és kérik, hogy helycz;.;ék őket a város biráskodása alá. Az említett je.Jzőkből következtethetjük, hogy
mennyi jóakarattal bíráskodtak volna a zsidók feletU 5 1719.
nov. 20-án az udvari kamara a magyar kamarától jelentést
kér ezen ügyben. 56 De a következő évben mégis kites·ák :1 zsidókat lakásaikbóL 1720. febr. 19-én a bud:li wagú::ztrátus
Nattl, Bachrach és Hirschel kamarai zódókat i;;; ::;a ját joghatásu <.11lá akarja vonni. Ebbeli kérését folyamodványban <'itadja. a magyar udvari kancc·lláriának. A budai tanác,; mint a.
többi esctekben persze itt scm tagadja, hogy a. zsidók kiiízé~e a
végső célja. A magyar udv. kancl?llária 1720. febr. 27-én a'7.t
ajánlja az udv. kamarának, hogy Natt1, Bnchrneh és Hirsclwl
z,;idókat. ha~ár k_amarai védelem alatt állnak, még-is polgári
kercf'k<'dt>lmuk mwtt adóztathassa m0g a város is.5 7 A látszó53 MZsO, III, 41. o.
54 U. ott, 225. o. és köv.
55 U. ott, 283. o. 1719. nov.
56 U. ott, 284. o .
57 U. ott, 298. o.
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lag, helres java::>lnt, nem ve.szi figyelembe, hogy a zsidók
al?ug-y .. 1s to~bet a<fo~tak mmt a váro~~ yolgárok, tehát a tana.e-"' kovetelese meltanytalnn. Dc• valaJaban nem a nevezett
zs1dók adója kellett a bucleü tanácsnak, hanem a kiüzt>tésük
volt a végcélja, amint L~gy 1720. á pr. 19-i kérvényükb-en nyíltan kimondják,ss)
S~hksinger Farkas udvari. zsidó egy 1720. júl. 8-i folyamodv~nyban arról panaszkodik, hogy a budai tanács n<'m
enged1 Budán letelepedni unokaöccsét, Schlesinger Sámuelt
noha. t'lT<' királyi privilégiuma alapján joga van. 59 Majd ~
budmak egy Günsberger nevü zsidó üzletét jogtalanul bezámtták.60 ~Iárc. 25-én folyamodik G. a budai tanácshoz, hogy
engedjék üzletét kinyitni, amit pe>rsze elutasítanak. A kérvény~:zél:' és leve-lezés ebben az ügyben tovább folyik,61 majd
mé~ aug. 9-én il;:62 és 1729. aug. 19-én az udvari kancellária
kén a magyar lwlytartótanác~ot, hogy szerezzen érvényt n
budai Schlesing;erék (akiknek rokonságságához ta-rtozott -a
neve>zett Günsberger) privilégiumának 1720. júl. 29-én a király kénytelen erélyesen írni a Schlesinger testvérek érdekében, akiket a budaiak tovább scm akarnak megtűrni, majd
úja bb nagy csapást mérnek a többi zsidóra is. Valamennyiüket kidobják lakásukból egy hideg őszi napon, 1720. okt. 17én, ami ellen Schlesinger mint uclYari zsidó azonnal a királyhoz fordul. 63 A király nyomban 64 megparancsolja, hogy
n zsidókat engedjék vissza lakásaikba. 65 Egvelőre tehát a budaiak nem értek célt, de továbbra is zaklatták zsidóikat
amennyire tudták. Már 1717 óta a zsidólmak magas vámot
krllPtt fizt-tniök a budai híclon. 66 1738. szept. 5-én a király
eg~' iratban a magas vám inclokláJsát kéreli oo 1740. júl. 26-án
n c;;. kir. kamarai bizotts4g erélyesen felszólítja a buclaiaknt,
hogy szi.intessék be a ~"lidók dupla díját a h:1jóhíclon, mert
kiilönl)('n a kincstár pert indít ellenük. 67 A budaiak "fertő
zé;;től Yaló félelem" ürügye alatt bőröket koboztak t-l zsidó
nag·:vkrreskeclőktől. Az á1·ú Yisszmaclását később Mária 'l1 eré58 U. otf, függ. 898. o.
59 U. ott, 318. o.

60
61
62
63
G!
G5

Cs
67

t.:. ott,

1725, márc. 20, MZsO, lll. 456. o.
U. ott, 439. és 464. o.
u. ott, 472. o.
1 720, okt. 18-20.
okt. 21.
U. ott, és Büchler, 228. o. és köv.
Büchler, 210. o. és MZsO, Ill, 472. o; 510-5 12. o; fiigg. 901. o.
M.ZsO, III, továbbá küLön díjat fil·ettek a Pesten éjjelező zsidók,
függ. 901. o.
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noha ő maga korántsem volt, zsidóbarát. é;s

később jóváh~gyta a zsidók kiüzetését _B_udárol. A ?u,dat~!<

kiilönösen 172fí után írtak gyakran a ka·~11J::hoz a z~nclok kiÜzl'tése céljából, miwl látták az udv~n· zstdoell~n~s h_angulatát,Go és pedig 1723-hm,70 majd 1728. ap1;. 8., ~aJ~ 1smet 173~
ban és 1738-ban, 71 ami azonb<m III. Karoly eleteben nl'm Slh•rült, hanem csak 1746-ban. .
. ,
. , ..
A buclat tanács makacsul kLtartott ~ z~ndok ellem kuz
clclmébt-n. Állhatatosan o~.;tromo lta a k1 ra ly; ~d"'9rt egy-t-gy
zsiclóelll'nl's intézkedés ércll'ki'be_n, ana szamJt;an, ho,?y a
makacs ostrom itt-~tt val?bnn b1zonyos .. e~·('rln;e~:;t-~~~ fog
d.érni, atmben nem 1s csalodtale Ig~' pl. 1719. mai.c.,2r en cg.)'
beadványban kérték a császárt, hog.y a lu~mara1 es ~m,to_;uu
védelem abtt álló zsidókat ts helyezzek a Yar?s fen_~hatosa,ga
alá neh<' -·-- a zsidók túlságosan elszaporodJanak.•- .Ugyanebben az évbl•n egy másik beaclv~nyb~n pana_::zko.cl,lk. a ~a
nács a. zsidók katonai vécll'lnw nuatt.' 3 A tanac". Jllll~L~~ba!'l
megismétli márc. 27-i kérését. 74 Am_l'llett egy ~~n;an~·J)o~:· lnekrü! hogy l'gyes zsidó adósokat torvénye~ clJaras nelkul bebörtö~özték, ami által őkl:t cs?db<" akartak l~<'l'/~etm. Nc~l'
zrtt zsidók kifejtik bendwmy<!tkban, hogy mmcltg pont~san
fizették adósságukat és most 1s meg h nnek, ha nPk Ik modot
adnának rá. Ilv körülmények kö~t nem cs~d;;. l.wgy L'gy ktváltságos zsidónak, (Bau J ud J ozspf) a ktraly; p arcmcs elll'nérl' sl'm adnak Budán lakást, m.1vel a. pol~a!'mester 1,00
forint bírsággal f<'nyPg<'t mindcnklt, akt zstelonak lakast
merne adni. 76
r_

68 1 7 40, d'ec. 22.

Büchler, 231. köv.
MZsO, III, 556. o.
71 Büch1er, 238-242.
72 MZsO, III, 263. o.
73 U. ott, függ. 897. o.
74 U. ott, úgyszintén 1730, jan. 2, u. ott. 582. o.
75 1722, okt. 2'4. i\IZsO, Ill, 408. o.
76 1738. nov. 7. MZsO , Ill, 770-77l. o.- Különösen egy ki"áltságo~
zsidó, Bürgel Joachim ellen áskálódott n budai tanács. 1712. no"- 18-á.n ki
akarták utasítani, de no\'. 28-án a ki-rályi kamara kö,·eteli a budaiaktól, hog}
tűrjék meg B-t é; családját. amíg üzleteit rendet.i. B-t mégis kiutasítják,
anirc a magyar kir. kancellári"- feh-~ti a kérdést ehi szempontbcíl. hogy joga
van-c a városnak egyáltalán t.sidóbtt kiűzni, mert a szabályzat homálros, dc
követeli, hogy a rendezésig tűrjék meg a B. tcsnéml-:et 1713, ápr. 5-én
Ezt a követelést újra hangoz.tatja a kin\!) 171-l, máj. 23-én (\fi:sO, Ill,
3~. és 63. o.), miután 171-1. máj. 8-án B. egy febégfolyamod,·ányban újra
arról panaszkodtak, hogy a budaiak dacára a királyi hatc'ls:ígok inté>einek
69

70
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• -\ z-.:idúk jogai má:-;lwl i::; ::;ok tl'kinfl tbl'n llll'O' Yolt· ·~
ny1rbahy. lg~: pl. .. t>gy 172.)~i rC'ndelet kimondja, ho~ tör~~k

a la
·ol?' · cll'J.?PU
• th·a
"] •Iok
• . k(a kü;:
J . ko. zt ::;ok z::-;1dú Y olt) or:-:zá >:>O' O:,; va· :-:-'í
' «1 ~ 1
l~~vn
" ~~1:111 ·at. nc.smy,ben n~'n~, adlwtü1k C' l.'~. Ezt a rendel<:tt't
to;)bj';~()l m~'gJ~m~teltt'k, a!:1~.bol ,an~: !.ehet .ko,vetkcztetni, ho~\·
lll m 1gen ta rt ottak br-. Torok es torok z:::;Ido kere:;kedők (·g·17~:6. 1;-ov. ~O-i rl'nddd ::>zl'rint c:-:ak 1'örökországból bebozot~
~zonpt~kl~t'l. kl'r~sked!!~th'k, nem neclig leng)·el- vagy nénwtorsza~·t .m·~1Yal.· 8 Elofordu]t Pgyt>s t>:-:dekbcn jogtalan ,-ámkt>zl'll?s 1:-:, _1gy. pl. t'gy z,sldo.mnrhakC'rl?skedő 17J6. máj. 22-én
pa_1~aszk~chk J~g!ala:J?. ha1puncnclyám, b~? hajtása ellen. 79 1717.
ma]. lG-an ~~ lnraly 1gazsagszolgaltntast rendel el Nagyszomhat dlt>n, alJOl, különben m<Ír r€>gót.:1 nem Irakhattak zsidók.
Ehlwn az okmanyban arról volt szó, hogy átutazó zsidókat
ki akarják öket utasítani családjaikkal együtt (:\IZsO. III, 63. o.). Evvel ez
az áldatlan ügy nem volt befejez,·e, hanem csak most éLeződött ki; 1715,
rnárr. 15-én a király ujra kénytelen volt Budát erélyesen figye'Lrneztetni,
hogy a döntésig ne háborgassák a ne,·ezett zsidót. B. a katonai paraincsnokná1 keresett védelmet, de ez ellen fellépett a budai tanács, kifejt,·én, hogy B.
polgári kcre~kedelmet is űz, tehá,t a városnwk is t3rtozik adót fizetni (1720.
febr. 19. :\IZsO, III. 293. 01), amit a magyar udv. kam.cellári.a el is ismer
(u. ott, 298. o) febr. 27 -én. Ezután a tanács nem adót követlelt B ·tOl
hanem - kidobatta lakásából; és nli,·et báró Stom, Buda katonai alparanos:
noka B-t védelmébe vette, a tanács egy beadványban b. Stom ellen fordul
1720, május 4-én (MZsO, III, 30·!. o). A tanács ezuttal is eredményt ért
el, amennyiben a magyar udv. kancellária felszólítja a katoncai pMancsnok;á..
got máj. 16-án, hogy ne védje tovább B-t és a többi kiutasíl:!ott budaa
zsidót (u. ott, 307. o) . Erre báró Stom őrnagy Buda alparancsnoka meleg·
hangu le,élben ,·édi meg álláspontját a !budai városi tanács »hazugságai<<
(»ihrer schon lang bekannten gewohnheit nach, wider alle wahrll!eit«) ellem,
Kifejti, horgy ö n(elm a zsidókat védi, hanem öz,·eg):·eket és árvákat, aki.k megkárosulnak, ha háza~kból kiteszik a z-sidó lbérlökct (>"varuml:>en sol1ten dann
auch Just WirtilJen und Waisen, welche g leichfahls mit a!ndern alle onera,
wie Sye nahmen füluen mögen, ohne nachlassung e~nes Kreutzer51 ertragen.
mueszen, von solchen nutzen Privir!er leben und geschlossen seyn«), (1720,
júl. 13, :\lZsO, lll, 322-324. o). Ez ellen írt a budai tanács 1720, aug.
26-án. és sikerült is ebl:>en az ügyben Stom bárót elhallgattatnia 1720,
szept. 9-én (u. ott, 33·!. o), amikor u. is a magyar udv. kancellária er
udvari haditanács által fels-tqlittatja Stom bárót, hogy Bürgel Sámuel áll.
csak katonai védelem alatt, t~hát ne 'édje Bürgel Joáchimot (MZsO, III,
u. ott, és Büchler, 226, köv.). Bürgel Sámuel Budán maradt és mint királyi
szállító szerepet játszont a köv~ező évekbe·n is.
77 MZsO, III, függ. 900. o.
78 U. ott, 738. o.
79 U. ott, függ. 895. o.
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n wi.doím:-;ítottnk Nag:v,.;zomhaton. l%1wn az ÜgY!> n ·~ ,kii;<í~y
a nádor által jóní.téte lt akar kil'~zbizi~ln!·" 0 }{al;~·~ l t't~{'ZI ~
l:r--ií hh a Yámt•llt'nt átboc~átá:-;t is nwgtlltJ<l. 81 lulk: q~a::ok
,.<11111<1k t•mlítw 1718. aug. 29-\>ről, mnikor nikob~ur~i z~1dok.:
Jól é:-> Pgy pápai zsidótól jogellcnl'::,t'n r-!kohoztak armkat.s.
~{t•gpmlítPndő egy zemplénmt'gy!?i e:-:et, nwl~· b cn <>fF lt•ngyd
Ill'ml',.; l' g')' homonnai zsidó bérlőt lnfo::-;ztott. . Errol ";_Z t:~~ t·
ről csak -1 bírói vizsgáJ,at ismeretes, amit ZIChy grofnove-1
(nki n1int fölcl<'súmő illetéke~ volt) közöltek. 8:J - Erd~lylH'n ~1z ol<:íl!ok nyu~talankodtak é:-: ígv érthl'tii. 11')5). ) t:21lwus4 "J l m·gittn vidékéről az Öt::sz0" zsidó az ol<íhok elol ); ng;;·.
• .
károlyba és Nagyváradra melll'kiilU·5
Néha olvan szállítá,;oknál Í:", nwl:nkd kmc:"tan m t'gbízahÍ<.; l'olyt'án bonyolított l0 e>gy zsidó. nehézségekt'.t ?koztak a hl'lyi ható<.:ágok. lg)' pl. Ít'mt'rPte1-, hog~: egy z:-:t~lo, term0nvhrP~keclő kincstári mcghízatá--b51 n'tŐmagot ::-zall!tot!,
ml'l'•ct 1719. nov.-b!:n a péc"i harmincaclo;: lefogldt. azonkl\' iil.mPg i;: z-;nrolta nz említett szállított. Hiába muta.tta fe) n
1-Z<íllító ö~~Zl'S okmányait Rzállítás:1 jogosságár~l, a harm~r::
carlo~:> ,1 ll'forrlalt búzát mégis eladta hn~zonnnl es a .,knucto·
dmtSn l'lntt"'1000 formtot sem \'olt lwjlancló vi~szaadni.~ 6
I~zt'n l' rŐ:-:zn kof'~ág ellen <'g)' rrndeh>th n intézkecl~tt a knmn·
rn, cll' lw:-:zt<~lnnul, amint Schle"ingrr 11\uk,l::;, a mar fent említdt Rzállító 1720. jún havában eg~· új beadY~nyban. pm1~1"_Z
kodik. Ebbl·n nz i.igybL'n az urlvan kamara 11~1. marc. 1-e-n
újra ír a magyar k·amarának, hog.'· hozzon Yé-gr!? itéletPt.
Hogy a jódtétel vaJóban mrgtörté-nt-l'. anól. ninc~enek adataink dP r r ről nz esetről szól még <'g.'· okman.'·. Bl'n. Res.
172L'Maji 17. Annyi bizonyos, hogy a vetőmag nem ért~ et
irl<>jében r!?ndeltr?tési célját. - Egy hasonló l'::'PÍ van e~nhh·<'
pozsonymeg·yci tüdviselők túlkapásairól i:-:: ..B~g.'· Hm,chcl
Abrahám n<'VÍÍ zsidónak 997 mázsa ::-ó.iát az ottani hatósá<rok kihallgatás nélkül jogtalanni <>h·ették é:'- ldndhí.k. 87
,.. A céhek amiatt panaszkodtak. hogy z"i1lúk, rlegPnek és
mások is, össz0vásárolják a bőrökl't 6s pn'nwkd, kiilfö!clre
szállítják, úgy hogy a nwst<>r<'mhc q>};Eiw a helytartótanács felszólítja Prst váro" magi.,;ztrátuc;át,
80 U. ott, 181. o.
81 Büchler, 182. o.
82 1\IZsO, III. függ. 896. o.
83 U. ott, 906. o. és M. Zsidó Szemle, 1925 11·t.
84 Nov. l,
85 1\lZsO, III , 379. o.
86 1719. nov.
87 1740. ol<t. 6.
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ki n>w a ,·á:-;ári időr~·, az ily P n elővásár~ás,okat tiltsa
be.sR ~Iin•l Pe::-h'n 1686 utan nem lakhattak zs1dok,"" hanem
csak a 18. :,;zázatl második fL•lébcn telepedhettek le, csakis
idegen zt>idókról !Phet itt ~zó, \'agy pedig a pesti tanács indokolutlan váda8kodásál'ÓL Ezen rendelet visszaélésekre
adott alkalmat, amE'nnyibe'l nemcsak a városokban, hanem a
fa h ·nkon it> nw g-tiltották a zsidók bőrvásá.rlását, sőt a már
megv<:> tt bőröb;t lefoglalták Erre a zsidók panaszkodtak,
mi n• L'gy 90 rL•ndt'lt't a törvény ilyen értelmezését megtiltj<h
Eg)~ 1737. jan. 26-i rendelet kimondja, hogy zsidóknak,
akik kiilföldJ·öl jönnek M"<1gyarországra, útlevelLt kell felmutatniok, sőt ha egy zsidó az egyik magyar városból __ a másikba költözik, <1 kkor is szabályszerü útlevélre van szuksége.
A helytartótanács eze!l intézkedését a király egy 1737. febr.
2;)-i leiratban tudomásul veszi. Ez időtájt nem igen kedvezett az udvar a zsidóknak, amint egy 1737. máj. 3-i királyi
leiratból látjuk. Ebben a király a helytartótanácshoz küldi
, 'áros nwg~·e bead,·ányát avn1l a megjegyzéssE-l, hogy a megye inkább igyC'kezzék megt:;zabadulni a zsidóktól, semhogy
nöwljE' számukaí.9 1 - Kőszeg Yárosn kényszPríten~ ·akart
egy Schh singl'r ~Iárkus Izral'l nevü privilégiumos zsidót,
hogy há zá t kl' restiénynek adja el. Ez ellen Schl. panaszt
emelt a királynál, mirc a király erélyesen írt Kőszeg tanác..-;ának ezen jogtalanság ellen. 92 Aki nem tudtn fizetni
adósságát, azt bl börtönözték Ilyen eset említve van egy p<rzsony-váraljai zsidóróL 93 - A rohonci község amiatt panaszkodik egy beadványban, hogy sokat szenved kilengések által: templomuk ablakait bevcrik, tt:~mE'tőji:ik kerítését megr·ongálják é" marhákat legeltetnek ottan ; zsidókat, akik tűz
vésznél RegítPni akarnak, visszaYernck és akadályozzák őket
a húseladásnáL F·ö~desúrnőjük, özv. Batthyan-Strattmnn
grófnő egy 1720. júniusi okmány szerint gondoskodik védel-
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hog~·

mükrőL

Kivételes c•setekben az is előfordult, hog_v a katonai hat.óság zsidóellent>s volt, míg a városi hatóság védte n zsidó88 1736, jan. 27.
89 Büch1er, 334, köv.
90

1736, máj. 19.

Ex parte Comitatu-s Saaros~iensis nobi-> humillime submin;am R-epraesentationem Dilectioni et Fidelitalibus Vestris deruenter hisc-e in Copiaeo
fine transrnirtendam esse duximus, quatenus desuper EicLem Comitatui intimace TIO\erint, ut se potius a J'll<iaeis liberare, quam pro oorundem augmentatione laborare Audeat.«
92 1735, márc. 22, MZsO, III, 685. és 687. o .
93 1730, febr. 13, ~; 14.
91
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"kat. Ilyen esEt említve van Komáromban. ahol egve..., Zt:iidók
a. várostól pénz~rt kereskedelmi jogot szereztek, mindamellett
n katonai parancsnok megakadályozta őket a kereskedésben.94
Némely város, így pl. Nagyszombat, különös eréllyel i.il·dözte a zsidókat. Mivel Nagyszombaton zsidók nem lakha.t·tak, idegen zsidókat kerestek, akiket bántalmazhattak J smeretes egy eset 1715-ből, 95 amidőn aratók elfogtak áutRzÓ morva zsidókat, behurcolták liragyszombntra, ahol bebörtönözték
·és kifosztották őket. Ebből az ügyből hosszú pereskedés keletkezett, a zsidók a hatóságokhoz fordultak Yédelemért, a
11agvszornbati magisztrátus viszont azt iparkodott bizonyítani, hogy nem köteles zsidókat átengedni területén, míg
gróf Kaunitz Miksa kimutatja, hogy erre a városnak nincs
joga és 1716. szept. 7-én ezen ügy ·a nádor elé kerül. Az eset
-.további fejleményei ismeretlenek~
A köz€pkornak egy sötét pontja, a hamis vádak rendswres alkalmazása, sem hiányzik E' korban. Töhb ilyen eset
fordul elő az aktákban. Igy pl. előfordul egy Schulsinger
Pészach nevü zsidó esete, akit szentségtöréssel vádoltak és
<Galgócon bebörtönöztek A börtönből Sch. egy felségfolyamodványban a királyhoz fordult 96 t>s kérte a királyt, hogy a
majdan ho~andó itélet (amelyhez nincs bizalma, mivel ,,dolose incusatus", az ~~ész terhére rótt vád hamisságon alapszik) végrehajtása előtt a király vizsgálja ki az esetet. Sch.,
nki valamikor jómódban élt és bizonyára még rendelkezett
"összeköttetések felett, el is érte, hogy a magyar uch·ari kancellária 1720. júl. 11-én felszólítja a. galgóci uradalom felllatalmazottját, hogy az itélet végrehajtása előtt tegyenek jeleniést a kancelláriánáL Az eset további fejleményei ismeretlenek. Egy másik esetről többet tudunk. Egy Srhmule (Smulle) nevű lengyel zsidót szoJ.tségtörésl:.'s lopással vádolván
"Sz..1.kolcán bebörtönöztek. 97 A vádlott fenti módra folyamodott a királyhoz, hogy ne hajtsák végre ih~letét királyÍ vizsgálat nélkül. Ilyen értelemben írt is a magyar kir. kancellária Sza~wlea vá.rosának. 98 Nevezett Schmul(l Simon újra folyamodlk pere tárgyalásáért, miYe] állítása. szc•rint árh1tlanul ül már kilen~ hónapja súlyos börtönben. 99 A kieály kö94

1727, aug. 11.

95 júl. 9; júl. nap nélkül ; júl. 29: nov. 5: 1716, márc. 20: szept. 5
szept. 7.
96 1720. júl. MZsO, III, 320. o.
97 1721. júl. 21.
98 1722. ja;n. 19.
98 1721. szept. 2.
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Pt.·li :1 JH'I I.';)'Ois Plintt'·zt;o.Í't 111 " í•s j<'h•ntr~t köwtPI az ügy~~·li. nwgnl• rH•kiilt, dt• esnidramar llJra
''"jhil jliloll: 17:2-l-ht•il (ljrn lll'Z:Íd;ík, Jll():-;j N:r,cnieén rs llHHt
u\;Lijlou;:il:í"~ill \';Ídolt:ík . llogv n ddnnk hzdettő l fogva nt•m
,.; lit l't•;ílio. :d;1pj:1, :Ld IPu;johlw11 hi;r,onyít.i<t az .,, tény, h ogy
n z !'~1·-.r. dd t'~) lu·n•no.;i d rhn u lwbiirtiinzött tíz é\ p:-; zsidó
kl,..lnrl\ "\:dlotn·í~;Ín'· ;LI;lpult. A;r, t•mlítt•lt gy<'rmllk azt mond'"· l1u~y :1 llt'\P:t.l'tl ~(·ll. \ií1'1:1 (íL rií. n gyujtogaiá:,;m, maju
t'i'.1 n .,~·;lllo,nn~:Ít" 'issz:l\'OilÜl. Nt h. n kínp:1don i:,; kitariott
:Jilit'llt'll lwu;.v ;ÍI'tntlan ." 11 17:H. nng. Ui'n a ma~yar ki r . kant'<'ll:iri:t l.ljhúl .i•·lt"ntt~"t kl'•r t'Zt'll iigylwn. hml'D kPzdvv f>Ok
:tktu ill:lii\Zik. dt• •'P:.Y Jn.J.. ,],e. !l-i ir;ltból megtudjuk, ho~·y
kiizht•ll ~~·\1. h.ll;ílr;t lt•tt i1rh t', l'z1 nz itél<•tct. a magyar 1nl'.
ud\'nri bn<'l'li:íri 1 jYJdlwg\'t<l, dt• <'zután az l'litéltd újra
'a \ln t t;'i\.; :1 kín padtlll, hogy. <'st•t!Pp;t•;; bííntn. r::;ak~lt elárul jon.
l•;zulml ;• IH'n'lll'~-'i lll'<l<hllmon lnkó ll) itmmC'gyei Zf>iclók kérik ,,u;,· l'o\y;lllH1ddn,vhan :1 kircí lyt, hogy engedje Inl'g <1 hal;í\rn 1.t\•lt ~ch. l'!nwillbpotún·lk m< gviz::;gálc1::;át. 102 Ezután be,.;z;imo\ ~'1-!:Y 17~~1 ..Í 111. l !l i okm<Íny " nwgtörtént k ivégzé-s ről,
tk :ll'l'tll m\>12: lm ;Í bh !'o\~· ik n l Hire az okmárryokban, hogy
njjon n ki\'l'!.','l.<'tt ~l'h. t'lnwznvurt vo lt - e vng;y sem.
.
· · , \ IH•n·twsi ,. i:-;zon y ok<\ t Jllt'h'"'' i lngitjn •n követkPző l'Sl•t li:':
17:2-L ;~ug·. 1-\-n a lwn;lll'si macialom t>gy tü.;ztvisdőjc közli a
,..zt•nit•t•i .Júzs<•l' .\ hrnh;Ím t•.llt•ni it0lt'td. l~g~· l<éosőbbi 10 ·: oklll:ln~ húl nH·~tudjuk, hogy gróf Czobor M<írkus szcrint <~
lH'\'<'Zl'lt zsid'1t 1ÍI'tatl:!nul \'Údolt:ík, minrlnnwlktt a lwrcnc<l
m;tda\om tl<'lll nkarja :1 zsidó kö;"::;ég ;Í\tn\ fizt•h,tt 100 !orint
<l\·adl'•lwt ,·isszn;Hlni. l~zt•n Ügyr(í\ \ nnn ·1k még okmanyok
17:2~1. jan. 1~. Í's 19-r<íl. nwh• t;l~biíl nll'gtudjuk, hogy az t•mlít\'11 ,.;idlntt gr. C:wborhoz 'nwnl'killt. Az i.ig,v kimeneteléről
nim•st'th'k ada tn ink. - hml'n tl•s még l'gy eset, melyben e~y
Ön'l.!: m(•sz:írost állít0lngos istt•nkáromlús m intt öt hónnp1g
h(ir'tiinlwn tnrtoltak Í':-; ki nk<1dnk végl'zni. Földesm·a fáraelowil ki,..z<tbadíüís;í.n.ll14
Ht'l't'lH'st'll k\-:-;líhh is Yo\tak iilt.lözé::wk. 1739-bc'll templomi
k<'~\',..zt•r, k <•1\optís;hal \'<Ídolta k '-'Zl'n iei zsiclókn t é::; a bPn'nt·sl 'ur:Hlalnwn HHg'k.ínozt(lk l;,., ki,·égt•zték őket. Emiatt pa n·J,...zkndnak ·1 nYitrmm·g~·t•i zsidók é~ kérik a királyt, hog~· a
tiihhi "iitllt11 ta l ~:t.t'mlwn nt· e,..t•IPkt•d il'1wk ilyt.>n ellwmarkodot- ·

ríil. l•;hht•n n:t. iiu;yht•n

~·!l 17:2~. ].lll. l Q.

:t

!(lll

l i 2:!. kb l,
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1721. júl.:.!:.!.

H'~ 172~.
H'l

<ke. 22.

17'11. ok1. 17.

1\ll ti'l;i, m:.•c. t'lcjén ~- 9-én , ~!ZsU, III, -150-455. o.

tan. 10" Az l'"gyik zsidó Yáulott eközlwn 1" 6 több .~zt•ml>lr ú IL; d
iu;azolt alibit mutatott ki. Maid jCm. 22-i'n a király a ll)' Í(ra
mt'gyl~i •n lispán által mPgintett<• H b<•l'C'm·si uraelalom lirif'zt; ·
két, hogy n<• allwlmnzzon további kínvallatást és a;~, it(•l!'tl'l
higgc'SHZC fpJ. Az ítéld: kdtőt lt l'c•j(•zn<'k, httőt fp!akn~zl:t
nnk, a h ullákat C'légdik. 107 Az pg-yik halálrait{>\t fiatnl z:.;i<lú
nwgkc•rPHztPlkPclik é::; kegyelmct kér, miután a kárt nwg!i'rítdt<>.108 r.;gy jún. 30-i okmány bPszámol a nwgtörtént kiY(•gí.l>sről. Dc, a kitért ifjú ~alamont nc•m végp";ték ki.
E l őfordult imaházak elpusztítása is. EzPk köziil Pmlítt•nclő, lwgy a budai ma.gisztrátu~ 1712. no;:: 18-á,n nz Pl.~,!.(l'
délyczett bud;,Ü imatermet clpuszhtotta. Errol n kon•thzok,:t
olYa;:;::;uk: 109 A budai zsidók c'gy beachá~Jn,.:al fordubak <.l.~~~
rályhoz J 713. jan. 14-én, mPlyhen nll'glrJak, hogy n tc~rok
uralom előtt létezt tt Budán Pgy zsidóutca és egy z~magog.\,
<l községrő l 3-600 éves sírkövok tanúskodnak. :Jiost Jwmcsak imaházukat pusztították ol, Itanom <'gv hntgyPrm!'kt•s
zsidó családot kidobtak lakásából, mindl.'n átutazó zsidóra
30 krajcár és minclcn Budán háló zsidóra l"gy tallér bír~ágot
\'E'tdtck, amit Pesten is mPgteszn1 k minc1Pn jo!S c' llen ér!'. K6rik a jogorvo:;lást, a vámok tör lését, az imatcrC'!ll n•ndlwhozását a város költségére, a kitett zsidó család Yls ..;zahPlyl'zé"ét, négy üzlet nyitásának eng;l'délyét és nyolc cf>alácl IPH<>pt•clé~i jogát PcstPn. A zsinagóg11építi's Pl l!•n fl'll{>p(•t( a::.
csztPrgomi bíboros-érsek, aki csak azt 11karta mt'g'PllgPclnl,
hogy a budai zsidók Pf!)' magánszohában csL•ndbC'Il tartsák
i "tm tisztC'lC'teikC't.110
Erőszakos tt'mplonw!kohzás Plőforclult Lajbújfalun 1n9.
aug. 16-án. NcwzPtt napon a kism11rtoni pr(•post Lajtaújfnln
zsinagógáját RókuskápolnáYá szt ntL•ItP fl'l nngy iinn<'ps(•g
kerdébl'll m Egyúttal a zsidóka t ki íízték Lajt<uí~falu ból, :1m i
cllt'n béc;:;i zsidók jogorvoslást kémc•k a kinílytól ln9. aug.
31 -én. A király iparkodott ignz::;cígot tc·nni, aml'nnyilwn mt•ghagytn, hogy a földcsuruk kc1rpótolja a z;;i(lókat h•mplomukért és figyelnwztcti a hatóságokat, hogy np zaklassák ;1 zsl-

clókat.I'2

Említt•ndő n pozonyYáraljai z"idók kiiízPté:-;C' u pP.~ti"
JOó 1739. jún. l.f-20. :.\IZ,Q , lll, 779
106 jún 1 7.
107 1739, jún. 23.
108 jún. 26.
109 :.\IZsO, III. 31. o.
ll o

1713, dec. 30.
1n9. a'ug. 18, ~rz,o, Ill , 797. o
112 173Q, szept. 7.
111

180. o.
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mia tt 171:2. febr. 16-i n ndt'ld alapján. A kiüzetés a rend, <l p t
érü'lmélwn .az országgyíílés tartamára szól.1 13 Tekintettel <~r
ra. hog)· n lmtden kiíízött zsidók nem gondoskodhattak árúilszállí!á.-;á~:ó~? a király l0galább a~t e:r:gedte. meg, hogy kt•~
reszteny orokPt fogaclha:::;sanak, akik tavoHétlik alatt vigváznak áruikra. 114 A király dbatározásából néhány elüzött z~idó
már július 23-én visszatérhet pozsonyi lakóhelyére.us Az
egészségügyi bizottság, mely fenti keniény hat.:'Írozatot hoztru.
(a kiíízetést), Keresztély Ágost, szász herceg, győri bíborn.ok-pü~pök elnöklete •a latt működött. Idővel visszatért a zsid&
élet Pozsonyba: egy 1724. nov. 20-i szerződés érte1lmében egy
pozsonyi német eladja házát Pozsonyváralján (Zuckermandl)'
Oppenheimer Izsák Nátán pozsonyi zsidónak.m Hogy YÜ;z-·
szatéréslik után mily hamar visszaállt a régi rend a pozsonyi
gettóban, annak legjobb bizonyítéka, hogy már 1732. jan ..
2-án egy rendelet jelent meg, gr. Pálffy Miklós nádor irodájából, melyben az "idegen" zsidókat szigoruan kitiltják
PozsonybóL Aki három napnáL tovább mamdna, az súly:)s
botbüntetést kap. Egy másik helyen a terminust nyolc napra
állapítják meg." 8 Pozsonyban egyébként ~~sid5k ctak a
Pálffy-uradalomhoz tarlozó Váralján la.k:h Ltta.K. tu
Pozsonyhoz hasonlóan Sopronból js kiiízték a zsidókat
1526-ban; csakhogy Sopronba 1840-ig nem i~ engedték 'iszsza. A kiüzetés a lehető legkegyetlenebb móJon törtéut: a
polgármester és a városi k'lnács kényszeritették a zsidókat,
hogy egy órán belül (!) hagyják el a várost, vagyonukat
visgzahagyván. III. Károly idejében eszerint nem élü~k zsidók Sopronban, de egy 1714. nov. 20-i szerződés értelmében
meg0ngedték a soproniak, hogy az Eszterházy-uradalom hét
község zsidói120 peres ügyekben Sopronba jöhessenek, per~ze· C'zért is pénzt követeltek évi 250 forintot. 1738-ban a. pestis ürügyével a soproniak még a városba való belépést is megtiltották a zsidóknak. A zsidók 1738. szept.-ben kérik bebo ·
csátásukat, 121 a helytartótanács szept. 12-én ugyanazt kéri
a soproniaktól részükre. 1739. okt. 20-án Sopron még mir.díg·
;\lZsO, III, 9. o.
1712, márr. 23, i\IZsO, III, 12-13. o.
U. ott, 18. o.
l!G U. ott.
117 u. ott, 441-443. o.
118 L;, ott, 638. o.
119 1738, márr. 7, ;\IZsO, III, 760. o.
120 Ki>marton, Nagymarton, Lakompak, Németkeresztúr, Kábold. Bol-dogasszony, Köpcsény.
121 ;\'lZsO, III, 767-,-768. o.
113
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(' iJ r náll hasonló kéréfelmek; a hirál3 ··~v l i-t:l ú pr. .í-t írá~
ban újra követeli hogy u feJtf:ízé~>fől !.tentP~; fiopnmmPgyéből jövő zsidókat be kell a vám;;b·t bocsát<.mi. Egy évszúzaclnak kell,ett még dtelnie, míg a ;~,sid<ík újra kteJepeclhPtt<'k
Sopronban.
'rcmcsvárott 1716-ban 43 zsidó cs:1lád lakott, akik é\'!-"nte
1162 forint ]5 kr. adót fizettek. 122 A zsidók helyzete ekkor
mái' bizonytalan volt Temesvárott, így érthető ·a temPsvári
török kap'itulációnak 7. pontjában az a megjegyzés, hogy
f;zabadon elvonulhatnak a "rácok, görögök, zsidók, örményt•k,
cigányok". 123 1718-ban bekövetkezett a zsidók kitízetése J<'f!-Ő
herceg kivánságára; ezen rendelet mindennemü nE'm katohkust kiűz., "pogányokat, zsidókat, törökökC't, luteránusokat. "s
kálvinistákat és így tovább núnden más cretnekt't, bárnniyféle és nevíí lo_gycn is az". 124 A kiíízctés 61Jítólag :>.. katonai
biztonság szempontjából történt és ner.1 mnmclt soká érvényheu. Van egy okmány, mely szerint 1739. febr. 12-én ~zerhia
katonai kormányzója védl0velet ad a. 'l'rmesv::í rot t letPlepC'dett zsidóknak és kiemeli, hagy S('mmiféle ::t lmdályt n0 gördítsenek a zsidók útjába. 125
Egyéb kitiltások is ismecetesek, így pl, 1739. ápr. 30-án
állítólag a járványveszély rrúatt tilos "görögökn0k, önuényeknek és zsidóknak" BiharmE'gyében kri'Pskc'dniY'; 8zomba.thely már n?góta nrm tíírt zsidóka't. ele azért ujm Plhatá.rozza. a városi tanács 1715. ápr. ~'?-ér., hogy zsidókat és
görögöket konkurr0nciájuk miatt n< m sz;)batl a Yároshnn
megtürni még ideiglenesen sem; ha ]Wcl1g Yalakinek mégis
nolga akadna a városban. ami miatt okwtkniil be kPll jönnie, hatalmas adót kell rá kivetniY' KiYételt's <'sl'Íh< n 1J~rbe
'\d<:tt ugyan a város egy beltot egy Z'-'iclóna k "a Sok karva 1lilt'mk~·a ,R. - Vár~sunknak szükiilt állapotjú1·a nézn-" évi
32 fonntert, de a zsidó boltos és tárS'ai nem hozhatják 'l Yárosbn. feleségüket és gyermC'k<>ik<>t.'2 8 Azonban töl)b z':;idtít
ne.~n en12;c~nek be, ,s egy 1719-i határozat kimo!ldja, hog-y
"tob~ Ricloknt a ''arosba he nem V<'gy<'n s b0 sem Pr!'szti
Lakoul, vagy hogy Boltok se adattassanak nekil'].;:".l~9
A bány~wá.rosok környékéről hM mértföldnyire "-<'111 tP1

"·> i\1. Grunwald, Samud Oppenhc imcr, 322, jegyz.
12 :3 MZsO, ll I, 89:i. o.
1 2 4 U. ott , 896. o.
1
~ 5 U. ott, 776-777. o.
126 U . ott, 907. o.
1 ~7 tT. Olt, 894. o.
1
~8 1718, ápr. 1. MZsO, III, 211. o.
12
~ ll. o. 896. o.
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!Ppt•dli<'t lt•k It z~idúk, a 111 i11 t <'gy l 1:~1;l, jan. 2: l-i n·rl<ll'l<·th t·n

I. Lipút nzt <'ln•Jl!lvli.nu l•;zl'll l'<' ndt-it-(1'1 ]lj9.i. jírl. :!!h~n

(>:-;

1703. au(!. :!.-)<'n a kir;íly ntt•gujítj;l azon b6vítrssl'l lro"'Y a
mcír l<'i<'lt•JH'dl'!t z,..idcíkat ki l\l'll :í:/rll. 1:11 l. l..iljh)t t'zt•nÜviil
1700. jan. 19-C.n az t•:díl,,·i .lt'lll\'- t;, llr~·m•.'iJÚity;Ík kiit·ny 1;_
kt;ről i~ kitiltja ;r z,..idúkat <'~ góriigiiln•t.J'I 2 A i'<'nti tilaiJ;,at
lll. Kúrols· 17:2-t jíttl. :!li <Ín llHJ.,'lt,iítja.' '1'l l~g-y<•s n<'llH:wk
n\d<•lnw alatt itt-ott nrrgi~ a h(lnyavárosok közPIMw llll't'Í',;zkt:~ltt>k ~·!(v<·~, z-,i~!í~(, ·a~n i t•ll;·r~ a ki.r(Jiy f't'llrp é's nwgujílja
t•lohhr lllaimat J r 'l. t. Ill<lt'l'. IK an. fil tndam Pi ldt krsé)hh is lwju lot tak <'g'~'\ls z<;idók <l h;í ny <r d rosokba, így pl. 'l'(rrÓ(';-;zt•nim<ÍI'lonh·ln iit z,..idíl holtot n.vitott, ~ds{l l·ok allwlm(l,•al nJ<Í'i
""'.\'"Í'!!.'t•kh i" hPjiilt<·k, mirv a kiníly 172q. jCrl. l.i-rn u jm
i'i!.(_\·<'lllll'zt\'li :l ill'l.vtar(Ú-;Ítgol a rrgi tilalmi n•ncl!'IPlPkn:.t 1l
:\ z~i<lúm,•n l<':-· \':Í ro::; ok köz i szt'n'tWl Niig_v;;zomlw t is,
alwnnan lll<Ír a moh(le.·Ü v(•sz után íízték ki :1 z;, irlúkat. 171:J.
,..z< pt, haúíb:m nmiatt pannszkodik :1 váro" hoo·v Oppt•nlrl'illll'l' l•~mamH•I olyan Íltlrvt·IPi kapott nwll~'t'l N:wy;;zombat
!l'l·i~ll'lét·<·.1 léphPt, noltn ,t•zt zsidón:1k ,:é'gótn "m'm e~~Pcli mPg
n varo~. ' ·' A magyar lor. k;mcellária pártolólag átt<'szi <'ZI'll
Jrntot n <''-'. !~ir. uch·m·i 1Gll11:11'iÍhoz SZ<'pt. 14-én. Közben Opl~<·nlrt•llJwl· sul~·os lwl yzdlw kvrult. A lwclbJztu-.; siit·o·p(jp n
lts:d {•,., zabzállíüíst, amit Opp<'nhPinwr az <'mlíleti-,..,nl'h•~z
,é~e!' mintt l1Ptn 't udott irl ejébt·n Plintézni. 13 Közben átutuzÍl
zsJd~Jknt 1111 !.(~:lrcolnak a nn~·.\·szomh:l1.iuk.l3i Nöt v:1lóságos
\';l~Ja,zatof I'PJHIPztt•k '' rwg~·,..zombaliak :lz <Íhl!:rzí• 7'iiclúkm,
akJkt:t c~nk nwg-sa1·eoll:t1úsuk után c·ngPrltPk ~:;znbaclon, :nnint
~:~~' l!lG. ~árc. 20-i okmányban lál.iuk. 1:J8 VégTl' ml'gl'g-_ypz6-;
l?tt letr~. :1\agys:wmbat közt rs a zsidókat képvisPlé) Mieh<'l
N~mor:r kozt, a zsidók átntazúsi lt'h<'tiíHég-é'ről é-; a fizPt<'lHlő
\'amrol. 1717. d<>c. 20-<ín."1u M:íria ' l\ rézia később l'Z1. a \'Útn
d IP ni átutm~á,;i l!:'ltl'!();;{:u;pt is ml'gszi.intt'ti .t 4o
1
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Az Üriikiis tarlományokban az 1726-27-e" tön·én~···.k
l.i111on dj<Ík, hogy <'?!;Y zsiclÍJ csaláclbúl c-sak e~.v fiú (F<~nu
li·Jnt) lmz:tsodltatik ; ha tiiiJiwn aknrnak mt•ghaz<:V'Oflrll, ~eny
tPI<'tWk kiv:ínclorolni kiilf'iildrP. TPrmc'szdPs, bog-:-' dacam :t
IH vúndorli'tsi tilalomnak sokan jöttPk <'ZPk nt5.n .:\Iu~Y'HYI~
-záu;·t·a, <t111Í <IZ 17TJ-:18-as összvíráshúl kitlínik: Pkk0r 2.J~~-'
rsidó es:rli'trlbÍJI esak ]012 mag-yarországi ;-;zármuzá"ú. 141 1~2:~
hvn ;r kir5.h· <',!!;.v törvé'nyja vaslatot ké.,zít l'lő, It of./ az OrPI:ös t:11·tománvokhól kiszorított z;.;irlókat ne t>ngt>rl,]l'k lw :Jia U:Y':Jror-;záu;r:J,·142 6s 1727-h,•n a !rPiytartót:mác:-: <'ján lja a kil Alynak, ltou;·~· a magya1· z,;idók lrúzas~<Ígi jog-ait_mon·a mmt:írn nvírhálják mr·g-. 143 A kiníly már <'lőbh 144 kwánta a 7::--tclfJk lwvándorlásának nwu;aknclúlyozá,.át és számuknak c:-;okhntr,..(•t.
P<'~h·t• z~irlók Cf'ak hi\'atalo~ Üf4Y<'ik Plintézé,..t vég-t•tt jöJwttek,14J <•a:,vrbként a 18. száz<ld vé~c'ig nem lakhattak z,.,Ir]í,k Pt'st<•n.
Z-,idó J't'n<'g-átok nagyon ritkán fordulnak !'lő P korbJn.
Í!!'Y pl. 1729. jól.-ban Pliíforclul <'10' aktúban ('p;y Pt'stm !t•tiir!Óztatolt k ii6rt C'bCh zr-;irlt'>,uu CtgyO<zin1.én fP!Ü. az Pmlít<'t l >'Z<'Il<'i t'SL'tlwn. Eg-y lwböl'lönzölt kit(• rt z~icló Pmlítn· nm
:n{•g· J7-W. jún. 24-én. 147

°

1:10 ~!%:sO.

rr,

233

2:1~. o.

Dl U. ott, il70-371. o.
l:J 2 l '. ou, il!.i. o.
1

~:1 :'IIZsO, 111, 423

42.i. o.

~~ ~! l'. ott, 575 . o.
I:~;} U. ott 1 1 J 1 1' 1 2. o.
1:\G ~:. Ol!, lJ:~. o.
t:;; 1. ft'ffll.

~ ~~

\IZ,n. Ilf, 1:30. o. lla~onlú értelmű okmányok vann 1 k 1716,
"''!JI., u. ou, Li8. o. é> >tept. 7, u. ott, 161. o továbbá okt,. 23, és n ,, 8,
0
u. u<•. 172. u. é; 174 o
::;n ~'. ott, l !J~. o.
.
11
'l

illlch1:·r. 182. o.

VI. Mor;.1Jm·országi zsidók o oozdosáoi c5lf'fbrn·.
A z~idúk :JfagTarorszáp:on <' korbnn a gnzcbsági éld f;Zámof' tl'rén mííködkk. 'rermPsZt't<'"<'n :--ok volt közöttiik a ki-.;<·mlwr, akinPic c;;pnclt'~ é'IPté'riíl nt•m m;n·aclt l'<'nn sok l'mlí'k.
HiszPn mindrn kis fn!u,..i >;zatócsrúl vag!' pénzhilr·,..önziíriíl
nt•m marditattak fl'nn okmúnvok. c~nk a tii.n Imi {·~ t'g_\·éh
adók kimutatásánál látjuk, hogy n lPgtöhlwn <'gé'sz sz,•rl>n~·
anyng-1 Vl''ZOll~'ok közt éltc•k. Az óbudai zsi<lók pl. 10, ~O .
<'g'Yl'R l'S<'kkl)('n 30 forint évi húzbért fizPttPk (17:27-p,· f;Z:.Í.mláláR szP rint) . ami al; korihan !<1'111 ;.;zámított mag·;ls élt hzínvonalna lc Ezrrt JH'm t.d;:intlwtők a f<'nnm:n·aclt okm{ín,·ok
mc•g-bízh:lló g<l7daság;i mé'rtéknl'[,: a zsidók ,·no·voni lwh·z~·tl-
ré)l. A ft'nnnwrnclt akták U!!:Y<llli,· töbhn~·ir,, ~- Yagyonof;ahh
l n
112

U. ot<, 232-233. o.
U. ott, 2ill. 0 .
ott, 23:i-236. o.

11 3 l l.

1726, ele,. 13. :--rz,o. lll. 4!12-~93 . o.
llG 1726, febr. 1~. u. ot\, -181 - ~82. o.
l 16 U. ott, 902. o.
t 17 c. ott, 820-822. o.
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;'('tegekrP vonatkozn~tk. .B~llrn b~'n, 'll ülláno~ fontosságg-aJ birnak a n<') t'Zt tt _?lana.nyok a.. ~~1dok. gazdasági rétegeződésérc·
von_<ttkozolag: la.thntJuk lwloluk, 1111ly!:'n sok g•azdasági téren
t~vekenyketlt(·l~. Ez. a meg~llapítús azért bír különös fonto";..,aggal, mPrt latl1_a.tJuk belok>, hogy a magya.ror~zági zsidók
nem c~ak a legtlJ'abb korban h<'lyt•zkedtck el a ga.zdasáO'i
<"l<>~ ~ok. terü,Ietén, hanem már a .t?rök hódolt~á~ utáni k~r
elso eYhzt'deipep. fontos szerepet Jat::;zoth1k a gazdasági élet
'-'Ok vonatkozasaban. J elc·n sorokban a következő területeken
miíkötlő zsidókról almrunk besz<ímolni:
~énzkölcsön~s és h<~!Jküzlet, bő.rkcrcskcdés, b01·üzlet,
Íl'nneny-, t.nkarmany-, Yetomag- és romdennemű élclmiszer!-ZÚllítá.s ,állami és katonai. hatóságoknak is; ev\·el kapcsolathan zs1dok szerepeinek nnnt katonai raktárak gondnokai is·
a pozsonyi pépzverdének szállítottak nemes és egyéb férne~
ket; e~·y zsid o szerepelt mint pénzverdei aranyválasztó is~
miíködtek n ~ómonopolium felállításában, a sÓszállításban
mézszállításban; mint vám és m<ÍR kincstári jövedelmek bér~
fői; mint kocsma és mészárszékC'k bérlői; mint uradalmi szrszég-etők, sörfőzők és rgyéb machdmi bérlők; mint posztógyárosok és nagykeres~edők; mint folyószabályozók Ezenkívül
megemlítenelők a. ki:ilönböző udvari ügynökök, akik valamely
uralkodó mPgbizásából a legkülönbözŐbb felaclatoJc,nt tclje>:Ít\t.ték, így pl. . szerepcl Naa:y F'rigyrsnck egy zsidó toborZOJa éP Pg~- ZBicló üeynök Ann~1 cámő szolgálatáb:m; végii!
m~gemlítenclők az állami pénzhitel nagy szcrvezőí (OppcnbC'Jmer, Wertlwimrr), akikről fent már szó volt
A pénzkölesönzők köziil C'mlitendő ÜppmhrimC'r EmanuPl, aki 8000
rénes forintot adott kölcRÖn gr. Pálffv Lipót148
nénak 6%-ra.
Továbbá a következő nagyobb kölcsönök <>mlítendők még: Löhel kölcsön ad Hellernbach bárónak 1713.
aug. 30-án; BiirgE>l J onehím és Le> it< 'rsdo rfc>r Tzsák kölcsön
acltn.k Bács Ull'gyénck 1702-hen 5483 frt és 29 krt, amit még
1717. márc.-ban sem akartak n0kik visszafizetni. 149 Említve
nm e~y 1717. júl. 9-i okmányhnn Üppenbt>im<'r 8. köVPtPlP"('. mc>lyrP Rákóczi-borok voltnk rlzálogosítva: két bud<:ü
zsidó keresk<'dő, .JózsE>f Flimon éH HirHcl1PI Izsák 2000 frt
kölcsönt vett<'k fel AigMr 'rivad:1r harlibiznttsági tisztviselötöl é~ vörösvári póRtamPstertől n "Hzoká:::oH évi (:)%" kamatra, 1718. ápr. 24-én. Eg:-' Cha nanja HP\"lí zsidó és <'P.Y
Br('indl n<'víí zsidónő 53 frt és 70'/2 krt wszMk f0l váltóra
Pozsonyhan dr. :\Ilf•ntzcr ~fárkustól 1722, ápr. J -f>n. Említve
van rgy LPiflt'J'>:dorff<'r nPv(í zsidó 8GOO frt kön~h-l{>sl' tgy
14.8

HD

1713, ápr. 22, u. ott, 36-J!J. o,
U. ott, 176-177. o.
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150

továbbá Hirschel Lázár ingatlankölcsÖm'. egy
l724. márc. 13-i okmányban,J5l azonkívül 17:32-ből Sehle:;!ngt•:;
M!árkus udvari zsidó 7000 frt-os köksöne, melyd C:;okako
uradalmára 'a dott Lamberg grófnőnek é.s 'l'l'ipsz. bá~'Ól}Őnek
évi 6% kamatra. 152 Ausztalitz Aron k,smartom z~ado 1()f)
aranyat adott kölcsön Nopron m<>gyénclr, a~ninek behajtá~át
örökösei megkisérlik egy 1736. ;~ug. ~-l ok~~anr~an. ~ ruraly
aug. 13-án megparancsolja a penz vJs~zahzctesP.t._ ( , g:r:<~nal<'-.
kor emlí tV<' van egy nyugta, mrly :-zrt·tn.t ~erth~'u;J.Cr_ 2J.ÜÜO·
•
fi-tot adott kölcsön Nopron megyének 17.~7. apr. 2-an; 1" 3 ,
1715. júl.-ban liiichad Simon bankhazat akart letcsltt'm
104
Poz~onyb;Ín,
ezt azonban .a pozscnyi tc~nács ell~nehte. 155
Ezirányú kérYényét júL 30-án a magyar, k1r. nelvan ka~cei
lária pártolólag áttette a magyar kamarahoz. A bankJJ!:lzrol
tovább folytak a tárgyalúf'ok, 156 ele úgy látszik, eredmény~
telenül. Micha.el különbPn szt•rcpd játszott mint nagyham
katonai szállító és pénzkölcsönző. 157 !gy pl. lflúO ~·énes. fr~ot
adott kölcsön Pozsonv városának 6% kamatra, am1 fcnh peldák szerint '3Z akk01: szakáRos (legkisebb) kamatláb voltY; 8
Azonkívül ezüstöt is szállított a pénzverdének. 159
Zsidó bőmagykereRkcdőkről is van néhány adat az okmányokban: egy zsidó bőrökét szállított 17:38 (iúl. 21.)-ban
T0mesvárról Bud,3_ra, 160 ahol a bőroket feltartóztatták ferfőilenítés vég·E>tt (u. o.). Egy zsidó Tem('>:várról Pozsonyba
szállított bőröket, aJwl ~:>zintén }pfoglaltcík. 161 Említve van
egy paranc.<; P0st váro..,ának, hogy tiltYa meg a z::;i·l:ík bőr
vásárlásait, 1737. januárból. 162 (l. fent).
Zsidó homag~·ker<'"hclök 0mlítw Yannak 1n1. júl. 10-én
és 17-én; majd 1722. jan. 20-án, máshol i~-; pas::;im.
150 1 723, u. ott, 899. o.
151 Hírs cheiről

l. lent.

152 1732, ápr. 23: júl. 17: dec. 29; :\fZ-0, lll, 90-l-90:5. o.
1:,3 U. ott, 907. o. l. fent i>.
Ui t :Uic hae! Simon Hirsebei Lázárral .:!g yütt már 170-l-ben megki<;érelte a bankalapítást Pozsonyban. :\Iagyarországon akkor még nem \'Olt bank
(Grunwald, Oppenheimer, 267. o ).
l55 ;\!Zsü, Ilf, 98. o.
l öG U. ott, 894. o.
li>7 Grunwalu, Opp~nheimer , 280. o.

l 5S 1712, dec. 15, :\IZsO, J II, 28. o. és Kaufmann, aus H. Hein •.,
Ahnensaal.
159 :'\IZsü, III, 7. o.
160 U. ott, 907. o.
161 17:23, márc. 22.
Hi2 U. ott, 906. o.
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HPH!lkí,·iil 11:1~·\· ~zámban ~'Z<'i"<'!WillL'k zsiclók n' nt ·,. t
1
1 1
1::~1 01.( l<:m- l>s i:llmn:liiny:-•zállítúk. f~z<'k köxiil '·mlítl·n~(íJ7.
~_ozspl ~Imon., hudnr kPn•sk<'rlií, aki 1711-lwn '' k1tonni ak~
1
<<~.nwk 1Is7~~~ <•.· z:I!)()t, lll<~.id 17)6-b:m 1.).01)0 rijf sz<I Im, zsiík1
\'<~szn;~(, _lt1t-lwn ()()(}() mazsa IJsztpt sz:11!itoti. egy·m.•z
a
.J<~zsl'f ~111H~.n ll<'lll n'IHh•lkPz<'tt <'lég Uíké\'e] i_izlPtc•ilu z, nJni<'rt
.\J~nPrtoJ 1118-ban n fc•nt <'1ll!ítc•tt kölesönt f<'lv<'ifr. Kr.séí hb
fizdé~i z; n·~~ rh::_l .jn to! t társá va_!, "Ri rselwl Jzs:íklml t•gyiitt ~s
.-1z <Hlosol~ hortondw
.Jutott, <ll11ll'ol <'1.\':V 1722. okt. :A-i okm·ínv
164
~;mu~koclJ]{. A ]Wr 17a2-h<·n még- folyt, az Pn·Cimény :wrn
1

1r."l

lHlH'J'<'(Ps, dc• annyi kitlínik P perből, hogy a llilcliszállíüis
twm .i<'lc•ntc>tt kockázat nélkiili nycn•,·éget.

~álff~~ tábo~·>:zPmpgJ_T

iga:~olju,

O róf .
17] L nov. 4-én
l10gy HirscllC"l 81mon gl'sP!ni,l\'ar ostroma <lleltt 4000 mázsa
lisztt•t és mél:\" töhh z:1hot l"<'nclps áron szállított. 165 N<'\ <'Zt'tt
H_irsC'h(•l több iratt:tl igazolta, hogy szállításaiv;J! nagy szolgalatot tdt a haclsc•rcgnPk !~zen il'atok gróf Pálffy éc; von
~tm·h· mlwrg- haclvrzérPk aláfrásHival vannak C'l!átva. Hir-

:--C'hPi már 1694. júl. 2G-án 166 mPgkapb a lipótvári vám, ibl méré.s és méfizárszék béddéL EzPn bér]l'tp]c meghosszabiJítását kéri ('gy 1712-i okmányhan.l 67 Az udvari kamaJ•.'l kérdést intéz 168a pozsonyi Jmmar:lhoz, hogy meg-ujítható-e H.
szerzőclésP. Ezalatt H. ipariwelott királyi támogatással a
hérlc•tn• fizC't<•tt előlc'gPit h<·hajtani, 169 ő u~yanis gr. Rzéehen~·i Pál érsdmC'k a vámra 400 l'rt előle15et adott, amit igyrkc•z<"tt örökösétől, gr. Nzéchrnyi Györgytől visszaszc'n'zni.l7°
H .. aki Oppenhrim<•r iig_vnökto volt, már régPbb<>n Cohor
grófnönck (aki védnöke volt) rgy P<'n• kapcsán ,-iz1'gálati
fogságon és sok YÜ;zontagságon mrnt krrc•sztül, amiről bő
whhet l. Orunwalcl: ŰPJwnlwimeJ· sth. 318. köv. H. m ind<'n
bizonnyal továbbra is mPgkapta a vámot, noha uincs!'n<'k
<'rrfJI nclataink Ell<'nhcn halála után a vámot C'lál"VC'rezték
és kl-l 'Pjr, Gábrif•l \Volf és Mózes Jakab 172:). jan. 4-én
Jr.:l
1G1

lG::;
lGG
1G7

1 GS

lG~

U. ott, 893. o; Grunwa]d, Oppenheimer, 329. o.
MZsü, III, 408. o.
U. ott, 6. o.
Grunwald, 318. o.
C\1í:s0, Ill, 13. o.
l .. ott, 15. o.
U . Ott, 23. o.

l70 Errül: 1718, dec.; 1719. júL; júl. 15 ; 1720. jan.; jan. 18; 1\fí:sü,
Ill, 248. o, 267- 272. o, 288-290. o . .
l71 U. Olt, 900. O.
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<)J

folyamoc1tak érte, 171 majd nwr;vc•Lt{o];: a;-;t. ~tmin')J 1/:li'. df'e.
.'í·i okmánv é~; 172 1731-i Inttok t<mu~kodnak."·l
'l'oválibi z-;idó uch·ari bkannii.nvo.;záJlít.)k: Sar·h-1'1 .\1tl7t'";171
76 c·g.v okmány SZPrintm 171.)-bcm Oppr·nhC'inwr r~nn
nuc /1 a magyar várw-·oknak 30.000 máz~a Jis:1.td _(.,., G.>.ono
mérő zabot ~zállított Ö;;~zc'Hl'n 200.000 forintért .\fmt uagyhnni -;záUító r-ozc•rrprl még 1716. dec. 17-i okmán) lwn Sr·hlr•F;Íngcr l<'ark:1o, (Wolf) ki>'martoní z:oidó.m }[int nauybani
katowu 178
éleJ,•mszMiítók ''Z<'rPpelnf'k még Löw C"lmo é;; Iz-~ík
~clmab. A fPnti f:::C:hlL·Hin~cr egy kincstári ~z• rződés alapján búza- c;:; árua,·dőmagot >;z;í.llít a Bánát o.;zámám."~ E
c{•lhól ki;ál_vi útlc,·cJc•t kap emben•ivcl f•,g·.-i.itt.' 80 Egyt>" P·•·tc·kbPn a hPlyi hatóo,ágok (!tiltották a z~icló uchm·i szálJíWk;lt az Öst-:ZP\'á~árlá~tól, ami <'llPn őkPt a cs. kir. urh·ari ka181
Irl<Jl'a mPgvédte.
Említw- van rgy Sclnn•d Simon nr•,·íí
zHidó katonai lószállító, akit ru1gy káro"odás ért, amirrt Pllr•nr'riék gyanánt a kin'íl:vtól llll'gkiipta a lókc>n•skPr1i\:c f.« a
ldclcpcclés

cn~Sedélyét

Magyar'Oriizág

e~fok;z

trriilctén. 18 2 A

budai ügyekkel kapc.:;obtbnn oly sokat szerepr.Jt Bi.i1·gpl Sámtwl egy okmány szerint hedifclszerclé>;rket j" szállított a
172

U. ott, 901. o.

1i3

1731. jún . 10, U .Olt, 621.
U. ott, 40, 77, 894. o.

li!

O.

. 175 U. ott, 894. o; és Grllnwald 187. o.
176 Oppenheimcr Emanuel O. Sánmell.'lak volt a fia, akiről Grllnwald az
idézett mu-nkát írta, Opp. Sámuelnak ( 1630-1703) valószínűleg kil~nc
gyenneke volt, négy fia: Emánuel, \Volf, Abrahám, :"1/áthán. öt veje J><l(lig:
Löb Deutz, Emánuel Drach, Josef Guggenheim, Jacob :\IannheitlJ..Gr, Löw
Sinzheim. Gu•ggenheim unokáját ,·ette l\fcndelssohn :\Iózes fele>égül.

177 i\IZsü, III , 895. o; és Grunwald, 285. o. Sok más zsidó ud,ari é~
katonai szállító ,·an még felsorolva Grunwa!ld emlílett mun-kájában, 281292. o.
178 1718, máj. 6. \IZsü , III, 217. o.
!79
ISO

1 719, febr. l, u. ott, 253-255. o.
1719, febr. 17, ll. ott, 255. o.

181 1719, okt. 11 , MZsO, III, 276. o. - Hirschel :\Iárlms zsidó gabona.
S>állító szerepel a ;'.IZsO, Ill. 278, 279, 323, 329, 340. 363 é> 398 számú
okmányaiban, todbbá ll. ott a függelékben a. 899. és 900. o. Emlit~'il<ldk
még Deutsch Salamon Kappel nikolsburgi zsidó katonai szállításai Be.lgrádra,
Temes,·árra, Kassára, Nagyváradra, Egur~. Budára, Esztergomra, Komáromra, Győrre, Sopronra éo Trcncsénr~ Grllnwald, 264. o . Sr~repel még
egy győri zsi<.lö gabonakereskedő is, Frank Gábriel egy 1736, szept. 13-i
okmányban, i\IZsü, III, 736- 737. o.
182 1717, júl. l\IZsü, III, 185, 186. o.
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katonaságnak 183 nagvobb méretű k:.ttonai szállításokat isme~
riink véiül a~ említett Wertheirner részéről.
Egyik legnagyobb zsidó pénzverelei szállító volt e korban Hin;clwl Lázár,t 84 róla szólnak a MZsO. III. 418. és 588.
old. okmányai. J eleutőségéről Grunwalcl említett munkájában a következőket olvashatjuk: Hirsehel Lázár, V'agy B?esing (Bazin) Loeser, bazini zsidó már 1687-bm szerepel mmt
Pálffy grófnő udvari zsiclója. S~állít eziistöt és rezet a. I?énzverdének, de mással is kereskecl1k. 1701-b<>n szen•pel mmt a
brieO'i pénzverde intézője (Miinzmei"ter) és lengyel faktor.
1704':1x>n lY.Inkot ::tkar alapítani Magyarországon, ele nem
kap rá engedélyt. 1703-ban létesíti a pozsonyi sóhivatalt;
ugyaneklm1· a brc•slaui pénzverele szállítója ]p"z, ahol,~ _tönk
szélén álló péuzYerdét rendbehozk'1. 185 1709-ben ·Rz Itáhaban,
~Iag~Taror<;zágon és Erdélyben léYŐ katonaság ellátásán~k
jaYnré<;z(it vállalja pénzzRl éc; .élelemmel. Legrtagyobb kolcsöne melvet az államnak nyuJtott 1,400.000 :frt volt. 1710bf'n l~a1t nl.eg. 186 Ez a pár száraz adat minden meg;jegyzés
nélkül is Yilágosnn mutatja egy zseniális ember pályafutását
a. gazdasági életben. Azért :fontos gazdaságtörténeti szempontból Hirschel, WertheimeT és más jelentős emberek tevékenységét említeni, hogy meg tudjuk ítélni a .zsidók gazdasági jelentőség-ét; mert igaz ugyan, hogy a zs1dok nem tartották kezükben az ország gazdasági életének legnagyobb
részét - hiszen a zsidó vagyon akkoriban téuyleg eltörpült
az egyház, a főnfmesség, vagy a német _r:ag_ykereRkeddem
,·agyonai mellett - de nem szabad e1feleJtciH, h::>gy 0- g :~,z
da~ági életl:x>n nem csak a vagyon, hanem· a szelle!nl ero.k
és egyéb tényezők is szerepet játszanak. Ha pedi~ ezeket lS
>:zámításba w~sszük, nem lehet a zsidók g·azdaság1 teYékenység-ét lekicsinyelni. A zsidók kénytelenek voltak a királyi
védelmet mindíg újra és újra megszolgálni, azért gazdasági
erejüket a lehető lt>gnagyobb mértékben kifejtették az áll:lm
~zolp:álatában: ennek viszont az volt a köwtkl•zménye, hogy
a zsidók többet jelentettek a gazdasági .Sletb:>n mint mások
ugvanoly::m vagyoni ht>lyzetben. Mert, p . o. hn Pgy zsidón<~k
volt egy millió Yagyona és ug-yanannyi hite h, az jelenthPtett az államm·,k t>gy két millió~ kölcsönt, de !tn eg~T földe~
úmak ugvanomnyija volt, abból az államháztartásnak csak
igen csekéy összeg állott rendelkezésre.
183 1712, fel>r. 3. U. ott, 8. o.

184 A MZsO-ban Lázár kere"ztncvén idézve.
1~5 das »fast ruinierte Münzwegcn wiederomb in Go.ng gebracht« 1713.
·okt. 21-i okmány.
186 Grunwald, 26fr-271. o.
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Mint a poz;.:onyi pénzwrdP l'zlistszállítója szel'(pct játmég Biit·gel Joachim is. 187
Az 172.í utáni zsidót• llt•m·~ áramlatPzen a téren sem múlt
d nyomtalanul: egy 1732. dPc. 2:2-i okmányban az udvari
kamara azt kérdi, hogy miért a\atkoznak zsidók bc>le a pozi.'onyi pénzverch• •a rany- és ,•ziiHtvásárlásaiba. Teltát a pénzn•rdék fellendítését a z~idók éíltal ekkor már nem móltányolták.
Zsidók Sílen•pet játszottnic mint zsidóadó-bérlők és -!),•~zedők és wint hilönféle kinc::.tári jövedékek bérWi. A Z'adó
türelmi adót és a kóst>r bor adóját bérelték .B'<>I"őmagyaror
szágon. 1728-ban Sal omonowich ~[j hál y Ka,o~· án, 17~1-bt-n
Ubiein Dávid, majd 1736-ban DalovielS Berko. :.Iinr "Landjudeneinnehmcr" szereppl 1711 -bPn a brusini kf'rÜIPtlwn ~hm
<'on Sándor. 189 Salomono\\·iclt (Szalamonovics) a hátralékos
adó behajtására hivatalos segítf'éget kért eg-y 1733. jan.· i akt.ában.190 HivataloR támogatásra azért volt szük<.;égt>, mrrt akkor már nem volt hivatalában, így nem járl n< ki az <'clóbrrlők tÖlTényes támogatása. ~Iajd 1736-ban új bérlt>M kapott:
a szepesi kir. kamaraadministrációneki adja a felföldi zsidók
adóit. A bérösszeg 3050 frt és 1000 frt kaució fiz<>ll'ndfJ.
Uhlein ugyanis meghalt, így R kapta az új b6rletPt. M< gtudjuk ugyanezen okmányból azt is hogy Fl. li'Jmonnai
zsidó volt. 191 S bérösszege ki~;ebb volt mint Plőcljré, aki :>OOO
forintot fizetett. D<> a zsidók •am·agi viszom'<ti to\ á bh sPm
alakultak kedvPzŐen. R. halála után mégis maga~ahh bérö.~z
szeg lett megállapítva. Dalovics Berko, aki nem volt olyan
óvatos pénzember mint elődje, évi 3450 forintért válialja az
adóbérletl't. Persze kénytelen volt folyamodni a bérössz<·g ]pszállításáért,192 am!t el is ért.193 De 1793. júl.-han, ~:>z<>rződé"<>
megújításakor újra kéri a bérössl'Ag mérséklfsPt. 19 ~ Egy társaság· 173:}-ben mPgki~érli az összes magyaronczági z:-;idók
kóser bor- és húsndóiát bér<:lni. Egy t<>rvez<'tet dolgoztak ki,
mely &:zPrint 10.000 forintot fizC>tnénPk ezért évPnh• ;t kama~z ik

87 1721, febr. 11; és 1723. febr. 27: ~IZsO, III 3.í0, é, -tl2 o
88 1721 , márc. 21. és s zept. 18, é, szept. 24. és okt. :\Iz,o lll,
"352, és 36-t. o. 370. o. 372. o. A :\IZsO·ban :\fózes he!y. tt Alexand er
néven. l\fózes 1721, dec. 12-én állását veszti , i\IZ;O, III , 397. o.
189 i\1Z sO·ban Akxander nén~n, Grunwald , 322. o.
190 MZsO, III, 672. o.
191 U. ott, 728. o.
192 1738, aug. 16, u. ott, 762. o.
193 U. ott, 772. o.
194 U. ott, 792. o .
1
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r án nk , <h• t'/. n kt•zdrm<' ny <z(>:-; IH'JU járt :-;tk<>rt·<·i.'9' Az . 1'
lwh ajtá" itt-ott twMz"ég-rklw iitközött Í!.\V pl. Már"t~ :,1c. °l t, '
l l,
,
. ,·
,
( « 10 f.,
nwg~:<' , 'i' <b<lg"<l
nw ga ' ;H n lyozott .kl't zs1do adobérlőt az adó
196

1

l>t•lw.]tn,.;ah<m.

hrrlő p,; \'ámos SZ('l'\'J>Pl Ltlwll o~('b) Móz<'H i-::lzen(Pozl'<~n.:· m.). J~. ~·r~·<ldikg .üzl<>ttán.;a volt <>gy Bcmts

j!int
('(' 11

(~<'Iws) L~1zar
neYu
9

\'J,.;zonyf.l
9
L,dwllt,J s

lwe"'

•

z:,.;Jdonnk, aktvt•l mrgszüntrtte a társas

B<•m•s később kitért (.::; hátralékai miatt b< perelte

IiJmlí~Pn_d~ ~chlee~in~c'r lz~a~l kőszc~_i ván~o~ is (,t
.~ch. M\V?I~ fiv;,r<>~, 19~ ...~'k,l ~~·stvc-_revel egyutt pnvllégiu-

mot l~ap IriG. J<lll. 22-('n.
\ l'Jet Kmtzbur()"er (Gmsbur·"'er
n inshng<'r) ~n l<mlOnt a budai magisztrátus akaria dobni'
;nni tll<•n ~eh. a királyhoz apellál 172;). okt. 9-én>ot Seb]:
j!árkus bécsi rokonától Ö-:szp:-; ii~Trinck intézésérc fclhatal111i:zást ka1?. 17.30,-ba~. 20 ~ Említ;' <' \·an 1720 körül egy Lőv
~loz!'s Iwvu z:::Ido h1dnm10s Vagszerec1cn. 203 172.) óta a :>.sidó
Yámhérlők hPI~·zete i:; rossza hbodott. 1725. okt. 9-&n204 a. ma~·~·:lr kir. iiPh' hrtótanács fellép a karkóczi zsidó v6mbérlő (>[.
](•n, aki mind : n tub' .i után 24 krajcár Yámot szccl<:>tt. Még
<,któbrrlwn kéretik az urh·ari kamara a zsidó eltávolításá.ra.2°5
·~. kírálv nov. 16-i ,·álnszáb::n kij0l0nti, hogy intézkedések
tot ténkk <lz ö..:szc.:.; Z"idó várnoH Pltávolítására. 20 G Említett
~érlö azonban dacára többszöri si.i.rg0tésnek207 még 1733-ban
'" helyén mal'adt. Hogy cl ]fltt-c• távolítva, arról nincs0n<'k
'Hlnt<link. clp az uch ari kamarát még 1738. febr. 14-én is kérik
a zsidó vámosok rltávolításáJ'<l. 20 ~ 17:30-ban ~>mlítve Yannak
más zsidó Yámhérlők is. 209 A mag-var királvi kancellária 1731.
márc. 16-án követeli. n törvény értPJmében l\Ióze", lipótvárgalgóci vámhérlö c>ltáYo1ításáf.2 10 ~lind amell0tt M:ózes és

lü

195 U. ott, 696. o.
196 1737, aug. 13, u. ott, 749. o.
197 1713, okt. 25, u. ott, 43. o.
198
199
200
201
202

203
204
205
20G

207
208

209
210

1715, május, u. ott, 89. és 91. o.
1715, aug. 9. u. ott, 105. o.
U. ott, 1 25. és 201. o.
U. ott, 475. o.
l'. ott, 595. o .
U. ott, 898. o.
C. ott, 475. o.
U. ott. 900. o.
U. ott, 477. o.
U. ott, 648. 650, és 905. o.
U. ott, 907. o.
:\[ózes Jakab és Wolf Gábriel, u. ott, 591. o.
U. ott, 608. o.
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\Vo l rr vám;.;z( rződé;;{>t :t kú·ál~· 17:31. jún. 10-én jód. hn!.\'~·j;~. 2 11
keriil egy Hin.chel ll<'YÍÍ z,.idó btonai faszállímiatt."'" 1í·10. nov. 2J-én tekint ettel n. pe:--tis
mia tti kisc•hb forg;llomra a király csökkrntrttc a nevez., it
li pót\'ári Yámosok bérö~,.;zcgéf.2t:J Xov. 21:5-án újr;l köwit·li ;1
magyar urhari kanecHária a lipótvári z::.icló V<Ímo,., l'lt<Ín•lí!ását. ::\li re dec. 23-án az udvari kamara a kir(JJynő ne,·(. lw n
azt fp]f']i, hogy már ré12·pn eh-ették volna a bérletet a zsid6iól, l! n. IPtt Yolna kerp:-;z!ény jrlrntlv iő a Yám hérlet(·rl'. 01
Xagy számban szel'!']Wlnvk z,..iclók mint m(•szár;.;z(.k (·~
koC';.ma bér lök. A bérleti jogokat a hél'lő halála után fpjp,..(•l-{•:
nPvérP imthaiiák. Egy il~· cn (•set Y<ll1 rmlítvP 1721. <mg.
lS-áról, midőn a lipótvári bérlö özn g~-p kéri n.z átiratás!.m
1\émelyik kocsmabérlet aránylag nag-y üzll'tl't jp]pnfptt. Igy
pl. egy Lázár ~imon nPvÜ Zf:irló D.OOO rénp;.; forintért hérbc
vrszi 1723-ban a nagyváraeli városi kocr-mát é,.. 2000 '1r;m~· at
1izrt kaució gyanánt2 16
). l úzPs J)('l'IJf'
tfi ,·;JI a \'iÍlll

Emlíh·e van rgy zsidó uradalmi hérlő fiátoraljaújhel~·~·n
1727-b<•n.m A zsidó urndnlmi bérlö <gyes "srtekben jelrntű".
gnzrln;;ági Í!'vékeny~égct fejtc-th·k ki: így pl. ,.a munk<íc·;.i
uradalom tcriiletén lakó zsidók által fizetett hérössz!•g-,·k"'
képezték az uraelalom tiszia jöveclelmém•k Pg~· hnrmndÍlt
1730-han. 218 ::\lár fent <mlítettük ::\Iózc~ Jakabot 6s \\·r1lrf
Jalwhat é,. Wo!ff Gábriclt, akik lipóh·ári b0r-, sör- pálinka- r;; mészán-zékbérlők \'Oltak 1730-han. 219 Ezc>k a hérlt•t
mérséklését kérYényczik, amit Yis~zauta~ítanak, tekintdt<·l
arra, hogy egy Hirsch Aron (aki ké~iíbb kitért) nP\'ÍÍ jPIPntkPző többet igért. 220 A bérlet, mel~Től Ci!;y f<•nti okmány .~zP
rint tudjuk, hogy nrm akadt rá k<>Te::;ztény rdl<·khíns, nc·m
lPhctctt nagyon jöwc1e1mPzŐ. Eg~· korabrli okmány 221 S7A'rÍnt
jövrdelmezőségét különfélPképPn leh0t kü;zámítani, ami mindrnesetre mutatja, lwgy az il~·en Ját~zólag hiztoí' C>s nyugodt
211

212

U. ott, 621. o.
1739, és 1740. U. ott, 608, 626, 628, 684, 6S8, 907. o. IIirschcl
1

későbben kitért és felvette a Hieczinger Tamá s ne\'et: u. ott, 8H. o.
21 3
214
215

216
211

218
219
220

221.

U. ott, 844. o.
U. ott, 846. és 849. o.
U. ott, 898. o.
U. ott, 899. o.
U. ott, 902. o.
U. ott, 903. o.
U. ott, 589. o.
U. ott, 595. o.
1 730. okt. 21.
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j<i\ t•dt•hn<'k 111 i ll t :1 \'iimb(.rld. m·m Yolta k korkáza ttM ml'nl<'s<'k.-'2~ "\ knck:ízat ahh:m n•jl<'1t, hog-y a bér16nPk Plíín• nwg-ha ti\ ro z ot t IH~ r- (•;.. Pg-y\>h d It !In\>nyPkl't hl! t• H fizl'tn Í\' é~ llogv
I'Z<'ll Il 1<'1 lll\>tl~'' k kt'·pt•;r,t(>k a ní m Lwr~l(>s;..zerinti bruttojöwdPhl!P t(IinYomú r\>;..z(>t. .\ hang·s{Iiy a "b(•eslé..,szninti" szún
van: h n ug~ ill l j,_ ,, t6n~· l\'g'<'>- ,·ámlw.\' Í>IPI nagyobb volt a lw(',.;.
](•,.,n(•l. ilkkor :1 bl>rlíí júl járt, nwrt az (í hérö~-:~zl'gc t's il!Ptml-n\·t•i Yáltozatlanok maradbak; <ll' hn a tén~'ll'gl's vámht•\'l'•tl'Í kisPhb lll<lr:Hlt a lH•eslé"nl-1, iönkn•mphrtPit a vámo ..;,
nwd a Yiimhí•rt {>,. <'!{\'éh illdmt>n~·~' it okvdh•ni11 <lZ <'n•dt•tiiPg lll! g-határozott Ös,;z('glwn kl'llPU fizetnir.
1-izt•;..zl>g-\'li';..spJ (>,_ á 1nsítá-,~-:al is fog ln lk o z tuk zsidók, így
pl. hl·n·t•p; l~sztPrhá z~· :Jiihál)· ] 718. Rzrpt. 18-án mrgl'l1gwltc
z,.,idói1wk a szvsz{>g·dést, mnit rl>gi pri\'ilégium alapján már
addi!!,· j,_ íízl!•k. 2 ! 3 1-iürféízéssl'l Í;.. foglalkozh1k zsidók; okmártYnkh:m t•mlíhP vannak pl. a fPhértPmplomi zsidó södőzők,
:tkik P!lt•n n JH';.;tj kt'I'L'.sztény ;..(irfőzők eré5~-:zakoHan fllléph•k
l'•s z,_nroltiík iíkt·tY~ J;~gy ln~. júl. 2:>-.i okmánybnn rgy zsidó
IJ0rt·l t'~'-' siirfiíz<ll-1.2 2 :; Nárot-- mPgyében nagyobb számbau vol ·
Ink z~idó ~zt,;zl'gl•tők l>s ;..örJőz()k, amit abból látunk, hogy
a W- {;.; kliznt'lll\'~~6!!;· :1 mpg·:·t·i kö?.gy(ílr~ a lkalmával tiltakoz•Jt t a ll t'\ PZd t zsidó ipai'O~Ok mn~·a., kamarai adó i t•lkn. 22"
~\. s(IJliOnopolium mcg·~íi('J'\'Pzr~;ér()l mint \Vcrtlwimer ér·
rlt•mt•riíl llt<Ír <·olt szó \VPdhPimt mél. Rószállíték p]őfordul
r:ak
rwg~·obh ·<zámbnn, így pl. 173.). :mg. 19; 22 ; és 1726-ban
22
i:-;. " [<,;zt•n ntóhhi adat '>Zt•rint a zsidók Pozsonyhan a sót
alrsúbh.m í: rusították mi nt mások. :J;~miatt lwYádolták 6 h t,
cl t• t'lT<' a Yád ra <lZ t feleltP a hP!ytartótanáes, hogy l'z a konkmTPll('Ía m•m ll1\'l/,',\' <lz állam rovására, hanem, min l n z~i
dók az 511ami raktárnkból t-:7.\ rzik mrg a sót és olc'iósága folytán hozzájámlnnk ahhoz, hogy nagyobb mérc•tbm fogyas;.szák azt, <·sak n(i\·t•lik az állam lwvéi<'leit. Egy 1729-i okmány
szt•riut t'{(\' BPPr Nalamon m•v(i ismc>rt zsidó sónagykPrcskrc1ő
köt< l<'ztP magút arra, hogy é-vrntC' 20.000 máz~;a máramarosi
'\!7.s0, lll, 597. o.
223 U. ott, 210. o.

d{'C.

20.

U,

ott, 739.

o.

O.

l'. ott. 906. o. 1719-ben é> 1721-ben, és 1723-ban, u .• ott, 275,

898, é,; -!17.

O,

22ij l'. ott, -t88. és 490. o.

sót Sziléziába >'zállít. 9 B cer nehézségPiről l. még: 173]. aug-.
2-i okm . ~ 30 , Ctgy~zintén 173:J. aug. J9.~'1 ' Beer a legmt szeLbnwnő kit-álvi védelemben ré"zPsült ,_zállításamá1. 232
Néhány zsidó méznagyhn•shc1ő <'rnlít\·e Y<1n 1720-th okmányokh:m. 233
•,
Bacln·ach Samson, zsidó posztógyáros é:- gyapJuna~yb:"
r<'skPdő rmlítve van egy 1730-as aktáhan. 2 a~ A ~:-id§< l_Jcn~s
gat•ázdá lkodásairól ismerete:;, X a g:n;zom b .t t g~-fl p Ju sza Ih tmanyá.t 17:-n -hPn lefoglalja, noha ko('sisai hllő útlPYPllPJ .~'ol
tak Plláh·a. 23 5 :M1ég ugyan az nap P!{v királyi parancs. koveh•li a nagyHzombati tanács kihallg-atá . . át2 16 Ft:var?"1l ;·a]lomást tesznrk ezen ügyben, 237 ezután B. a gyapJÚ kiaclata;at
köq•tPii ;23 8 máj. 7-én az uclYari kamara i:- kön'teli az a ru
vis;;zaadé'isát. 239 A város Pr.nek a f<'lszólítá~nak :.oem te~z ekget, mÍn' május 17-én a pozsonyj kir.. ka~rv;ra C'r~lye-,en fe)szólítja a nagyszombatiakat az a ru kwclasara, IlU\'( l <~z )u:
J·ályi tulajdont képez,_ tekintrtt0l «JTa, hogy B. a k1raly~
po~ztógyárak Mrlőjc és fuv:u·o,.ai Pl voltak l:it,·a kamnrm
szahad fttlrYéllel. 240
A RÓszállításnál említdt Becr nag~·szahású trrn't dolgozott. ki a MornL és Odera folyók ;.;z:lhál~·oz5sáról é~ öszszrköt6séről. Ez a ten· m('gnyt>rl< a királ.'- tnt--zé--01 é,., mf'g
ÍR hzclték a szabályozási munkálatok:1t, dc• a tulajclonképPni
c~-:atorna építrsc elmaradt, miYPl a Poz,.,<my nwgyPi h,•lyi
hatóságok attól féltC'k, hogy a meg.n' k5ro-;oclik a csatornaépít(>~ kövC'tkeztében. Azonkh·ül civakodá" is támadt egvPs
földe::-mak közt Pmiatt. :J[inclC'zPk dacár 1 vérrl:'ztPk ,;zahál.\·ozási m~mkálatolmt Bccr tervC'i Rzcrint l>s sok ht h·en utalwt
építettek u fol~·ók mellctt, valószínlík!r a h:1jók vontatásárn .241
229 U. ott, 581. o.
230 U. ott, 623. o.
281 U. ott, 690. o.
232 1 735, no,·. 7, u. ott, 708. o.
233 U.

236 U.

22! 172!, okt. 26, é; 1725. jún. 25, MZsü, III, 437, és 465.
22:; \;. ott, 90.). o

1736,

99

22

ott, 290, 291, 335, 336. o.

234 U. ott, 593. o.
235 U. ott, 60+. o.

222

22G
27
2
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ott, 606. o.

237 U. ott, 612. o.
238 U. ott, 614. o.
239 U. ott, 618. o.
210 U. ott, 620 .o.

2-11 Erről szólnak a MZ>ü. III. kö,·ctk-ezó okmányai: 2+3. 2+6. 2:iO.
251, 897. o; az okmányok keltezé<e: 1718. nov.: no--. 30; dec. 5: d c t·>.
a függelékben: 1719, jún. júl. dec.; 1720. jan.; febr.; 1721. nov.
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. Yann<.lk l'g'Y('S péld6k kiilönl'éle má~-; foglalkozásokról ic.
anukrt ZsHlók {íztd;:. Eg~' pozsonyi zsidót, Michel Sámuel
.'.~m~mt. ..:'u;na C<ll'~lŐ 173~ ..márc. ~O-án kincv~zltt nehari iigyl;ok~'~wk. l'..z.t a l~meyezesl ok~·nanyt a bécs1 orosz köYetség;
aprllu:bm1 lntcll'sltette.u2 A zs1cló uclvnri ügynökök közt említcmlő még l. l!'rigr<'s Vilmos porosz király zsicló toborzójn
Joél Námuel, aki m~1gas nöYésü kntonáknt toborzott a poros~ ..
gárda szDm6.ra, emiatt kiutasították Magyarország területérőU43 ""\. zsidó :r:ugykere";kl dők a leg::;úlyosabb háborús idők
ben is tl'ljesítették felaclatulmt, ami résziikre hivntás i::; volt.
Emlí~emlő még: egy 171-1:. máj. 18-i okmány szerint egy·
Szemcky J aka b nevü zsidó u Rákóczi-felkelés ideje alatt is
fenntartotta másokkal együtt a kereskedést ~lag~rarország és
'
::.[on·aor"zág kö:d. 244
Ynnuak példák c~ődre és k.iegyezés1·e ami a kere,.;ketldmi és gazdnsági életberL, különösen hábo;·ús időkben, nem
is csodd. A már fent Pmlített eseteken kíYi:il meo-c'mlítendő
még:_ Kalcs (~nyes) Izsák, pozsonyi zsidó, tönkrement és
±4. )6J frt pnf:'slvával egyezséget kötött, melv "zerint ré::;zl<'tekben l~itclczőinek 9000 forintot térít mcg~24 5 úgy látiizik,
110m tPIJu-ítette kötelezettf!égét, mire az adósok börtönébe
kPriilt. Az ő állítása szerint bebörtönzése nem volt jogo;; és.
í.KY viz~gá!abt kért i:igyu tárgyalására, ::mrit a király 1730.
ft•hr. H-én d i~ 1·endelt.246 Ügyével fogla:lkozbk a hatóságok,
még áprilisban is 247 és egy későbbi adat szerint 1734. szept.
2-áp újm moratoriumot kapott fizeté::::ének te1jesítésére. 213
~Iarlm;; Izra<>l, lakompaki zsidó, fizetési halasztást kér 1735 ...
;:ug. 22-én. 249 "Cgyanabban az évben nov. 3-án F·eit (Fait) pozsonyi zsidó szintén moratoriumot kér. 25 ° Felségfolyamodványát átt<>szik fölclc·surához, gr. Pálffyhoz, 1735·. nov. 14-én t5l
majd közöltetik Pozsony megyével, hogy mely feltéteirk
melldt h>het neki egy évi morntoriumot adni 1735. dec. 5-én. 2 :; 2
242 U. ott, 611. o. Kaufmann, aus H. Heines Ahnensaal
243

244

'

245
246
247
2 48

2!9
250
2 51

2

52

1735, okt. 31; MZsO, III, 708. o.
U. ott, 64. o.
1728, jan. 29; u. ott, 527. o.
U. ott, 587. o.
U. ott, 903. o.
U. ott, 905. o.
U. ott, 691 .o.
U. ott, 708. o.
U. ott, 718. o.
u. ott, 906 .o.

232-233. o.
'
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A legtöbb csőelesct az 1723 utáni évekből való, ele azt már
n0m lehet megállapítani, hogy mcnnyiben függtek össze a
zsidók helyzetének általános romlásá·.r.al. Arrflo ~isz.ont .~ey~t
len egy feljegyzést sem találunk, hogy barlut 1s koznluk
Tosszinclula.tú csőddel vádoltak volna.

VII.

Statisztih~.

A következő helyeken laktak ebben a korb.c'l.n zf'idók:
Bajmócz. Bazín, Buda, öbuda, Csúz, Eger, 1trsekújvár, Esztergom, Galánta, Galgócz, Lipótvár, Győr, Kismnrton, Komcírom, Lajtaújfalu, Lakompak, ~liskolc, ~loclor, Nagyl~á
roly, Xagymarton, Nagyvárad, Pozsony, Rohonc, Sa, ;·ar,
Sopron, Szencz, Szenice, Szerccl, Szombathely, Tapolcsany,
Tata, Temesvár, Túrócszentmárton, - Bánság, Nyitramegye, Sáros megye, Szatmár mcgye, - kassai, késmárki,
sztropkói, tokaji, újhelyi, váraeli hanninc::ldkeri.ül'tekben, a
munkácsi é" szentmiklósi kincst. uradalmak területén. Ezen
kívül])('rsze má" helyeken is, mint pl. a "hét község" fel nem
sorolt helységeibt>n és eg_yéb helyeken, mclvek nincsenek ld1lön meg·említve. Ellenben ismeretesek z,.;idómentes helyek is
és pcclig: Pest, Kőszeg (ahol csak eg~' zsi.dó élt) és az óvári
k0rület.
Az 1721-es számlálás aclat::ü a követk<.•zők:
~liskolcon három zsidó (csalácl), 2 ;; 3 a szentmiklósi kinc'>tári birtokon hét zsidó bérlő, 254 a munkác!:'i uradalmon és
Bereg megyében 12 zsidó (csalác1),255 Szatmár megvében és
a vp\' határos :OP~yékhen f>s pedig: Károly, Va, vilr, Nyír
Béltek lllocla, Ibrány, Király Darócz hdvségekben 16 zsidó
(család) .256
··
. Bu.dán 1686 után csak kevés zsidó tt>lepedett le; először
F01t Hm;ch, majd 1689-ben Jakab Náthán,m és Nadl (Natl)
c::mlácljáYtÜ eg-yi.i.tt; 258 a budai zsidóknak (elsők közül vnló a
Bachrneh család is) 1690-ben már imaszoh5juk van 2:;9 dC' pontos létszámuk ismeretlen. 1717-ben emlíh·e Yan ~gy zsidó253 U. ott, 380. o.
254 U. ott, 386. o.
255 U.
256 U.

MTA KöNY VT~ RA

ott,
ott,

388. o.
396. o.
257 Büchler, 183-184. o.
258 i\IZsO, III. 225. o.
259 Büchler, 185. o.
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hít~ó.

nki1wk _:l vcít;tdor zsidókrrt (vagi<•re:?-de Juclen) 300 frt
n d ot l~<' l ld26t hzl'tnw: Pszermt twgyobb !$Zamban élhcttl']~ már .
ott Z~>rdók. c ~alnmono,· ics ~lihály, a fent említett adóbérlő
Ya llomás<t sz(•;·int jt'l<•ntik _a Hzcpesi kamari:m:k, hogy ott
c:,;ak <'g~· zs1do maradt. nuwl az 1721-e:s számlálás óta 3G
zsidó ro,;sz lwl~·zL'tl' mia1t (propter miseiUm statum) ki,·ándoroH L<'ngy<'lor,;zágba.2 6 t

.. ~g_~· _1 7:2.>. jún. :28-i királyi rendelet megköve tPli a zsidók .
os~Zl'rra::-at. Ez a n'ncll'ld a ZHidókra kedvezőtlen légkörben
kPll'tkC'zl'tt és már mutatja a zsidóellenes iránv feliilkcn'kedr.~rt. anwnpyiben kérdést intéz a mcgyékhcz, hogv n<'m
c_s~!~~_<'ntendo-<', n zsidók sp1ma. 262 Ez a renelelet megl'lőzi az
C>rokos brtomanyok zsJclOl liC'nC'::; intézkedéseit és arról o-ondoskodik. hogy onnan ~Iagyaror:szágra ne jöhessenek zsidók.
l~,zért j(~li~L' 9-rn a hel~·tartótanács egy körlevélben a tör,-en~-~Jato"a_goklJOz fordu_l_ és követeli, hog-y a bevándot·olni
~~l~<~t·o .~srclobt
110 fogariJák be és azokat, akik már bejöttek,.
263
rr.1ak ossze.
DecC'mb'é'rbcn már követeli a bécsi uch·ari knmar;t a jl'lenté.'>t és Yé]r>ményezéc.;t a magyarországi zHiclókról:264 172~. ~Pl; 20_-iip a király egy rE'ncleletet ,a d ki egy általanos zfadoszamlalasru, mPlyen f0l kell tüntetni a zsidók
lakólwlyét és aclóit is. 265 A helytartótanács továbbítja a ren~rll'tet ~7~7:
jú_~· 19-én. 2 ~6 A ,király . ~zept. 2~-~n m0gújítja
6
Irncll'letet,- ' kozbcn n Jelentesek h1anvos,an erkeztC'k be.
Ern: a király okt. 16-án újra felszólítja ·a helytartófancíc.;;ot,
hogy ~1 még hiány~ó. ad~ tokat. szolgáJtassák be, rgyúttnl elrPnclelt, ho!:!;v a zstelo Yamosokat mozdítsálr el á11ásukbóJ.2dB
Buclún 172;). júl. 20-án 36 zsidó családot számláltak 135
nézw a legtöbb ócskavasas, azután
JOnnek a wgyef'kereskcclők, pálinkaégetök é,; -rlaclók, V<1sán_J_sol~! gy<'rtya-, ~-ö~·idáru- é~.; ('gyenruhaszállítól, egy pénzkolcsonzo_, <'gy z:mlo ~ ,vagyonából él, egy vak kcrC'setképtell'~, _azutc~!l t•:thlJJ, tam to, mctsző; hét nő csipkckészítésből Al,
nehany no <lm<•llt•tt háztartásokban is segít mint főzönö vagy
,

~~-kkkC'l. l1~0glalkoze:1sra

2 GO

:\IZ sO, III. 231. o.
2Gl u. ott,
430. o.
2 G2 U. ott,
466. o.
263 l.'. ott,
900. o.
2 G! U. ott,
901. o.
265 u.
ott, .'503. o.
266 u.
ott, 509. o.
267
l'. ott, 523. o.
268
V. ott, 52-t o.
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lwh'gáp, ;jíinő; nrhány<m többfrll' üzll'ttl'i fogldlwznak, nf!-

hriny DlJJlt C"-~< ]Pe] és háziszolga é-J.2 69
Az .1727. nug. 11-i óbudai köz:;;ég Ö:;,;zl'írásn hi<1nyo:-,
nm('nnv!lwn a lányok ninehl'nc•k lwnnP f0lsorolYn: Pmlí(\'e
Y<m 24 e~a1<1cl 38 lélC'kkel, valójában ~z<hon i'c>lii] h'hetkk. A
ll'grégibb lakó Lebrl Jakab volt, aki 1712-hm t0lqwd<'tt ];•.
Mint a budai zs id ók áz óbudniuk is polgároknál Jaktak h(.n·lt
lakrisokban. 270
Az 1727-cs pozsonyi összeínl:; crC'dményc, egy 17:28. múr1·:
20-i jeki>té~·lwn: lll háztartás 743 1éiC'kkel. 271 A galánt<tl
köz~ég n11gyságfiról nincsen0k ugyan közvetl0n adataink, dP
az a tény, hogy gr. Eszterházy Fcrrnc egy 1729. jan. 1-i okmányban '' galánt<li zsidóknak örökbérb0 acl egy szobát imnháznnk é-.; kPrtje végén "eg~,. darabka földet" temdőnek, nwtatja, hog~· ott ('gy kis zsidó köz:,ég élt. 272
1733. 1>Zt' pt. 9-én :l h< iytartótanács új zsidó Ö~sz<.'írri-.t
rendl'l cl, uwlybcn fl'i:szólítja a Yárosokat, hogy n Yánrlor
zsidókat lll' fogadják b0.~ 73 Ez n febzólítál:' ha-;onló formában 0ljutott az cgyl'f' hatóto<~gokhoz; fennrnamdt n P<'st \'áro::;ához intÉ'zdt leYél. 274
Az J 733-ös budai zsidó 8zámláhís valmniwl kl'Vl''-( h h
csa ládot, lw rminckettőt, mutat, d(• 1.),) h'lkd. 275 A gy<>rn1l'kck nránv-;zám<l k('clYl'zŐ \'Olt, amC'nm·ibt•n :32 családhan 7l
~yernwk ·,.olt. 276 Az óbudai köz:-:ég Pklwr m5x ft>liilmúlh a
hud<lit, anwnnyilwn Öbuclán ugyanakkor -!3 zsidó c::-:alád l>lt
Hl!) lélrkkt>l, t'zPk közül 83 ~Yt'mwk. 2 " Az óhucbiak (j:;:v.
Zichy Pétt>rné grófnő Yédclnw alatt élt0k Tf.íiP YÚ-.;ároltitk a
telket zsinagóg<f.iulmak ét: bérdték a köz~É'gi épii IPtl't; a:;: itl;•g'l'll z::-idó utáni temetési cl íja t io lll' ki fizették."''
Az 173.5-ös pozsonyi ::<z~mlá hís <'ZPrint Pozson~·hm 1:·n
zsidó csahíd élt 769 léll'kki.'l; <l gyermekek Hz3.ma 37:3. t zt•k
kiizi.il 304 kiskorú g:-·emwk.~79
369 U. ott, 468. o.
270 U. ott, 515. o. és Büchler, 270. o.
271 i\IZsO, III, 533. o.
27 2 U. ott, 566. o.
273 U. ott, 693. o.
27! U. ott, 694. o.
275 a ?IIZ>O. III-ban té1·ewn 156, a fde,égek té1c,cn 31.
276 U. ott, 716. o.
U. ott) 756. o.
~78 1737. szept. 29; u. ott, 7.)3. o.
249 U. ott, 700. o.
2i7

Dr. Gultlllann Ikn rik

,\ t~~·(í,·i z ..-idúk ö:-:~zt•Í J'<hii nál a katonai paranc~nok nt•h{•z . . {•).!t'kl'i tiínn,ztott t'g')' 1í:~;). tit'\'. Hl-i okmány ~zerinu~o
,\ k:tlonni pnrane:'nnkot a m;u.rym· udYari IGmcellária 17:36.
ft>lll'. :!0-:ín tlj1·:1 l\>lsí:Óiítja, ho~y lll' támn:-:szon llC'h0zRég'lkt•t <'Z iis":~t·Írú:-:nál.~st . .\z Összt'Íl':Ís t'l'l'<lménye hiányzik.

l iXJ \'lígt''n n kism:ntoni község léll•b;z{nna 599. A háztnil:Ísok száma 11:!; ...''' kiskorú C'J,
"'YC·nnl'l~l'k szcím"' 82 ~·1 11'10'yb
koníakt' l~l:!. Fdti.inő a kiskorú g_,'l'L'I1H'kt'k c~::>ckély száma a
lHlz:-on~ i közs0g adatail,oz \'iszonyíha . .1I<'rt míg aidcor PoZstmyh;p~ t' U.)' házhrtá;;J·a (Yagy cs<~lác1ra) Mlng- 2.28,) kisg~· t'l'llH'k jutott, tlcldig Kismartonhan C::'ak 0.7321 jutott. A
na12;y kurú g·y,•rmPkd._ an'ín~·n. Pozsony hm 0.518, Kismnrtonh<~n l. í l-L .Az összt'~ g~·Prnll'kt'k a din y száma Pozsonyb11r. ~.S,
mí~ Kisnwrtonhan csak 2.-1:.
'..J

(.tJ

'

l

"\.z 17B:.i-ös számlálás végeredm0n~'l' 11.620 lélek, ami
nzonhna nt•m l'f-\"YPzhetik a zsidók tényleges számávaL Ha
!t•kint<•!l)(' n s~zük az aldwri néps?:ámlálások fogyatékosság(! t, sokk;![ töbhrc tehető n z~iclúk ~?:áma.
l<'ogla1l:ozásrn nézve megállapíthatjuk, hogy n z~id.Jk
r;ak 1wm t'gé~z 30%-a volt kere~ln'tltí, kb. 8%-a iparos, kb.
U!.('_\'annnnyi sZt".;zt"gető, ::;okan ;·ottak, niüknek nem volt ,,határozott fo~Slalkozá..;uk", nzaz nem \Olt olyan foglnlkozú~uk,
nwlyd a shtis;~,tika ki:ilön figyelemre méltntott: ezen bizonytalan f'oglnlkozású Pgyém•k közé tartoztak a rabbik is, kö:;r,tiik l!írt>s tuclósok, akik nkkoriban kezelték a?.t 'i"t ~zl'llemi
munkát, m< l~- nw~nlapozta a mng·ynr talmudiskolák hímcv{~t.:?R:?

Budapest.

2 0

~

2 1
H
2 2

~

Dr. Gutt,mann Henrik.

U. ott, 718. o.
U. ott, 7:3 1. o.
.
Duhnow, Wcltgeschichle dcs jüaischen Volkcs, VI!, 283-28-1.
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A Nisszájón Jób könyvében.
. \.z írásmagyarázók J ó b könyYéhcn az isleni .ignzsúg<;zolgállalás problémájának J"öhelésél és megoldási ki"érJelél Júlják lll az ideje, hogy ez a fölfogás reYiziú alá
kerüljön. Hogy mérl szem·ed Jób, igy egyénileg fölYCl\·c
a kérdésl, nem azonos az egyelem.csen Jöh-etcll kérdéssel:
mért szem·ednek az árlallanok, ,-agy mért szerenesés sok-szo r a gonosz Jk ú lj d·? Amikor a zsolláriró \"lgy a p ról' él 1.
abnyilag a saját szcnYecléséL foglalja a kérdés kerelébc,
Yagy amikor mint gondolkozó és az élelnek megrigyelője
azon löprcng, hogyan egyez lclhclő össze teljes általánosságban n ártatlanok szenYeclése az .isteni igazságszolgáltatás ch·éyeJ, akkor lehel lhcodicacaról beszélni. Dc amikor
a szenyeelő ember, aki n e m azonos a szerző,·el Yagy iróYal,
drámailag van bemutatva, akkor valószínűbb, hogy emberi
probléma szercpel az irodalmi műhcn és nem szubjcklh·
vagy :llJszlrakL Lép e lődés az isleni igazságszolg:fllalú:~ kérdésci l"ölöll. Sokszor :Jh ·asunk a Szcnlírúsban nagy bibliai
alakok szenvecléseiről , akár .Jákob pátriárka. akár .\brahám
életsorsának d.lságairól és nem is jul eszükbe azl kérdezni:
l}ogyan egyezlclhelö össze szcm'eclésük az islconi igaz..;ágg·a,l.
.\brahám coselében példúul colőszcrclellcl a megp,·óbáltalás.
a mcogkisércllclés molínunál ismerik fel a legrégibb excrré~
lák is, akinl'k tizszeres mcgpróbállalásáról avakran emlékcwek meg a hagyomány niestcrci.
"'·
, Arra_a I<?nlésr~, hog~: .ló!) miél'l s_zenvecl, már megadja ,
m,eg peshg kelszcr 1s megJsmetclw:o, a leleletel a p r o l ó g us.
Job azcrl szcm·ecl, merl megpróbállalásnak van alán'l\"C.
Az ő szcnYeclése l<'gyözésé\-el ,-iJüO"osan be kell io·,1zolni o
Sálán nlinclen tagaelásával szem ber~ az l az alapvel ö"' és naa,-jelenlőséglí valóságot, hogy Jób beYálik a kisérlésben ho-;~"
Jób megállja a helyél. hog~· Jób nem s(ílyed le l'I:köh~~~
magaslalúról a szem-eelések halása al<lll. Ennek semmi köze
~Jünl~l.éshel; vagy, jul:llmazúshoz: semmi összefüggése' az
Jslent Igazsagszolgall:tlassal, scm nu kapcsolala n theoclieae,1val. Hiszen Jób szcnYetlésének nem Isten a Lenelöie. hanem
a sálún; ha lchúl valaki léYCdni akar. akkor ink<\hh s n Lanodicat'a elmélelel kC'Ilene felállíinnia .Jób köny,·ével
kapcsolalhan, minl lhcodic;H'úl.
'
.Tóh megpróbállalása és bC'Yúlúsa n főclohw. Ezzel
öc:;szcl'üggt>shen nagyon érdekes és figyelmct érd~mcl az

IOö

.\brahúru Ka húna által kiadotl Ben Szira szö,·eg H); fejezelének ~. é.;; 9. Yersc. ~Iegjegyzcndő, hogy ez a resz nem
<rörö nhöl Yan béberre visszilf'ordílva, hanem credeli héber·
~zöv~g. mely így hangzik:
,"':::>i~ ';~ ,~,, :"!~i~ :i~i t,~i'7:i'

j;'i:: ~:>"'ii ;.,;:, ~;:,,:~:-i ~,.~ .il~ ,~::;,

tm

Ebben a Ycrsben J ó b azzal van jcllemczve, hogy fönn La rtolla az erkölesiségminden úljail, vagyis amikor
négy sJ.:óYal akarja jellemezni J ó bo l, az ő e r k ö J cs i h c,. ál
ál emeli ki . Igaz, hogy a görög fordílásban núndennek
nyoma sincs. sől Jóbról emlílés sines Léve, merl a 9. ,·ers
olt így hangzile zal 1-lp zp.v-i-1lhi 1:üív Ex_Üp&v, amiből nyilvánvaló. hogy a görög fordíló ::>1 1 ~ helyell .:1',~-ol olvasoll;
ennek megfelelően I. Z. Frenket ,aki még az idevágó ·e redeti
héber szö\·egel nem ismerhelle, ekkénl rekonslruálja a héher szövegel:

ás

r:·:::~ii;.il it:': O'l~.il::: ':1n·h1
~I eo·j egyzendő,

l'. 1W

'l!ii ',z: :-l )n

hogy az ulóbbi versrésznek a görögben
;;a'lu;
ami kissé jobban megfelel
a hamhílallan credeli héber szövegnek.
":\em szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Szirach
könyYc nagyon régi, megelőzi a ~Iakkabeusok koráL .\Iajdnem ilyen régi az ú. n. J óbi Teslamcnlum, vagyis ov:dl~x1i
'lw}, amelyeL .\ngelo ::\fai . adott ki 1833-ban Hómában a
":\ova Collectio-hem, kiemehe, hogy már Gelasius Lilló decretumában is meg van nevcz,·e. Azonban a SZÖ\'egc sokkal
régibb minl a clecrelum, merl <l bibliai Jób-köny\" görög .
fordításának Yégén már egy hosszabb részleL van belőle
befejez ö záradékkén l l"öh·éve. Ebben a régi irodalmi m ű~
bc11 Jób, miulán másodszor megnősült és fiai és leán_va1
vannak, elmondja megpróbállalásainak és szcnvccléscinek
törlénelél és végül közclgö halálál sejtve, \'égakaralál köz!~
gyermekeivel és ap<ti tanácsokal ad nékik. Szem'edéscinek
törlénelél elbeszélve (27, 2-G.) megemlékszik arról, hogy
a gyötrelmek hosszú SD1·a ulán a Sátán azl monclla nék'i:
Lásd .r ó h. ime én meghátrálok elöled, noha Le csak les L
vagy. én pedig szellem és le sújlva vagy bélpoklossággal; én
nagy zavarhan vagyok, Le olyan v<tgy minl egy alléla, alü
tusakodik egy máS:ik allétúval és ez utóbbi legyíízte öl,
föléje került. a szájál is leszoríloll ·t és meglöllötte fö,·énynyel, megtörte csontjait, de amaz n]indezl hősiességgel
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Yí seli és nem adja meg magál ; igy vagy tc is Jó!J , aluh·agy
és gyölön·e sebekkel, mégis kíízclöllél ,-elem nunclen tusakodásom ellenére és cr,·őzclmel is ar<lllák Xviiván a regt
könyv írójának fölrogá~~a szerint a rőclolog .J óbnah": a bedlása, am elvben lelőpontjára j ul .J ó b elbeszélése. Igaz, !~ug~~
ennek a k"önvvnek szelleme el Lér a bibliai J ó b könyvének
szellemélől ~l.mi leo·vilá<rosabban látszik abból, hogy a Jób
TeslamenLL;mának ~1e1·e~ell könyvben Jób elbeszélése szcrinl az Isten bocsánatol ad Jób három baráljának, EJ'..ifáznak Bildádnak és Cófárnak, ellenben a bibliai Jcíl>
kön;·,·ének ecrvellen zsicló szercplöjél, ElihuL szigorúan
elítéli.
"'·
Sz ük séaesn ek larlom ezen a pon lon rámutalni arra,
hogy Szira"'ch . Bölcsesége nemes~ l~ könyve. végé~. em_lékszi_k
mea Jóbról hanem annak halasal mulalp elso feJezcleLbeJf is. ElitÓli az istenfélelemben való ingadozásL, kéllell~ü
sfget. ::\Iegjcgyzcnclő, hogy e szöveg1~észck héber c~·c~lel!.J.e
nines meg, hanem úgy Kahana mtnl Fren_~el. goroghol
fordítol Lák vissza héberre. Tárgyunk szcmJ)úUL.Jabol f>ontosak
kövclkező J<ilélelck (Kabánn): ,.,~,~ o:h ,~ j'r.:~' ~Ó ':l~~ ~·r.:., "loe
,i1p.i1 és (Fren kel): ·1.i1~1.i1~ j:l'lli~ ~~~ l loe 1~ jl'.:loe loe Ot J
"loe
.Ez ulóbbi félsor jobban megfelel a görögnek, minl Kahána
fordítása, amennyiben a görög szöveg így hangzile

r

:l,.,

-rot; drrrJ!,w1-.szÓ:1t ·6jv Úo.o:.tov~v· (l L J Cj. l L).

:.1 indezeknél Jonlosabb, hogy Sirach a J óbi gondolatokkal és rcminiszceneiákkal kapcsolalban egyrészl az erénye-;
és jámbo1· embernek jó s-orsot igér, merl Isten jó sor,ot
biztosil számukra, másrészl az élcltapaszlalalok kiáhrándíló halása alall és éeez,·e, hogy il.'·cn fönnladás "nélküli
bízlalásl és igéreleL az emberiségnek adni nem lehet •;.,
nem szabad és minlegy n\cszmélve .J ól> árlallanságúra, erényeirc és szenvecléseirc, szükségesnek larlja hozzálcnni a
köYelkcz()kct: ·dxvrJV, zi 1.pocr~pz·n Orn>)\sll.::t·, xupúp (:)z,t}, é-ro[p.a~'J'I -:-Y;·J
<}u;c~v :oo5 si.; -rrztpaap.ov. Ennek héber eredetije nincs meg.

J(ahan fordítása: )1'0.l~ ji.?~~ i10~ 'i .illoe i~:li? i1Y~i' C:loe •;:::,
Frenket forclílása pedig: i110~' jTD~J p:1.i1 j~.,,.,., i11:l':::l;-t :~ ';:.
\'agyis: Fiam, ha közeleelsz lslenl szolgálni, szánd cl lelkedel a megl<isérellelésrc ,vagy: Fiam, ha I slennek szántad
szh·cclel, készílsd elő lelkedel a megpróháltalásra. - nmihöl világos, hogy a szl•rzíí .Jób könyvének lényegél u
n is sz á .i ó n-ban, a nwgpróháltatásban látja. (~s ,·égül
t~gyancsak .Jóbra cmlékezlelve azt mondja Szir:wh görög

nr.
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j(r1iJ:i,H r1 ~t 'l')~c:; 'l. 'J.~ :J:~ rJrZ/1'Y~1 : ~vr1 aU~·'JO·~.; &-rr' e'Jzri.:rmY :Jr;iJ, U 111 i l\ a h á na

f()rdí!:í'i:íiJ:lll így lwn gzik:iii 1 iM~::: ~.,m jV~' =iiii ~~1 1::: ~:1
Frc·tJkel l'ordílús:íkut pedig így:M~=i'Snn1iV1!Cn,:-:1iiir~ln:Jj)lii~
1\I{·g sz:í111os idt>zcltC'I lehelne szo lg<l lni, amelyek a hihliai
.lúh :köll,\' \ llal :ís:í l rrez lc lik, d c a lcg l'onlosabb, hogy.
'z ir:t('h, az t>ktsors váls:íg8i és pt·ohlémái közöll az emberl
.lúl1 kiill)'\'l-nl'k szt·llclll élw n <li.Tcl ulasíl_ja, hogy készen lcg)t'll a nlegpt·<i húllal :ísr8 és a megkisél'lésre és állja meg
ltl'l~ rt.,~~ n:::: ~.,::n S:-:1 i'm, i::' i=~ <Sit·ach, 2, 2.).
.\ midrás-it·ocl::üo mhml is nH'glalúljuk azL az alapvelő
t''rg{·likus gondolalol, :rmclynck édeimében Jób köny\'ének
lén.\'l'gc annak eldönlése, hogy megállja-c h elyél Jób a
nisszújúnhan. (Tanelnuna )' r;',lt', Br. Habba 56., Bam. R. 17.)
ldbl'll h elyckrn cl van motulva , hogy Abrahám, miulán
ált'· ll t• n .\l<írij:1 hrgyén fia oltúrra helyezésének lelki 'Lusájál,
l-s miulún Islen angyahl elejél vcllr az áldozat Yégrchnjt;í-,:'ma k, [g~' szóloll az Islcnhöz: )) Világnak Ura, én n1em
mozdulok el innen addig, amíg meg nem esküszöl nekem,
hogy nem vetsz Löbbé alá megpróbáltalásnak és nem vetsz
:tlú soh:1 lühhé megkisérlésnek " - és az Örökk·évaló Islen
mq.!,Ci-.l<l'Jdöll neki, hogy nem veli többé próba , alá és az
<)rökkévalú sz<iloll Abrahámhoz: · l::leledre, kemény szcn,·edéscknek és még más megpróbál Lalásolmak kellett volna
eljönni reád, de mosl mát· nem jönnek el«. Ezek azok a
meg prúbállalúsok, amelyek Jóbra szálllak később és ezért
fíizödik ezen szaknszhoz az a rész , ame.lyben szó '''an Xáehol'
clsőszi'ilölljéröl, ( 1 e-ról, aki :1zon >
o s Jób-bal , kiről meg
Yan ína, hogy egy, férfi vala ú c országában << .

l>:='

~·~z,
0"1lo:., ,,;, o'"iiilo: i:l'.l1'0Ji r~·i' 1 ~.,,o~ ,,~ii ,,.,~i', ~··l>:
:-::::., 0"1K, Wi :Ji1lo: Sz, 1lo:':iV jM1lo: j'i'01;"'1 i~
·i'l't:J P'~ jliV~),"
:-1'/l'ti 0 1 i:"':,i iil~ ':-1'1 :-:c·;~~ j~oJ ~,;, pw
P'~ 11tt'~l.', j 1 ~l.'
l'iK::: ;"'1';"1 i:.' 1K i~K.li!' ::li'l't ~':-11 ,-,~= i"1l' ii~ '1J1 O.ii~lot~ iJ',

,,l>:,
j'l>:::

(Tant:huma i. h.) •••

ViV

.\ miclrCts így a n is sz á j ó n Jogalmúban összekapcsolja
\brahCunmal .J ó b ol ; másrészt az scm lehel ellen, hogy a

J ó b könp ében

bibliai Jób kön.Fén ck köllője is meglelte ezl az összckapcsolásl és azér l h ely ez te J óbol (; <: országba, merl l(; L'
Abrallám lhérének ayennekc voll. ~lindeneselre ez .1z idézell nlidrás nem csc~;án legend a, noha miut ilyen szerepel
Ginzberg bámulatra mélló óriási összefoglaló műYében:
Thelegendsof the J ews, han em cxegesis és kommentár.
lia egy hellén szellemű konunenlálor írl YOlna lauulményl Jób könyvéről, bizonyára az t lalálla Yolna benne,
hogy az ember függetl enségi Yágyában litáni lázadássa:l
emelkedik föl az isteni halalom tMcreje ell en. }J ert az göt'ög
gonelolaL A zsidó magya rázók egy része a Lheodicaca fölölli.
löprengés l keres b enne, m er l ez zsicló gondolalelcm . De még
töprengést k1eres benne, merl ez zsidó _gonclolalelcm az cmber erkölcsi beválásának kérdés e. Ennek kec!Yező eldöntése
az emberiség legnagyobb lelki kincs e. Aki ezt megírla és
remel<műbe örökílelle, örökre csodálatraméltót alkololl.
A Jönlebbiekben kissé rá akartunk mulalni arra a
lényrc, hogy már a régiek is m~gtal állák a n is sz á j ó u
rcndkiYi.i.li fontosságát, a b e v á l ás kérdésének erkölcsi
jelenlőségét Jób könyvében és e néhány régi adallal támogatui óhajlottuk azt a már fölelerengő lörek\·és l, hogy revizió alá vegyük a J ób könyvéhez fűzőelő régi. Yalanünl
az új, de lényegükben mégis elavult magyarázatokaL
f:s most legyen szabad ezl a kis fejlegelést mel~g szeretellel és elismeréssel dr. Kiss Arnoldnak ajánlanom hetvenedik szi'tlelésnapja alkalmából, aki nagy lehelségével és
mély érzéssel Leli intuiciójával oly nagy odaadással foglalkozott Jób könyvével és annyi nemesYerelí.í mí.íérlékkcl
gazclagilolla a bibliai és a magyar zsidó iroclalmal.
Budapest.

Dr. Hevesi Simon.
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Dr. Katona. J6 7sef
Zsidó t;írs.1d .1lomku ta t;b

Zsidó társadalomkutatás.
Olyan két·déssel óhajlunk ill foglalkozni, amely állalános szempontból is nagyon időszerűnek mondhaló, különösen akluális azonban zsidó szemszögből nézve.
A lársadalomkulalás a szociális gondolal cliad:alának
€.leven hajlása, amelyet nagy Yiharok tépelestek - mégis
tovább terebélyesedik. A zsidó szoc:i-ogrália munkája most
indull el: váleszi hil, jövőlépílő alkoláwágy és törhelellen
reménység Yiszik előre úlján . ..
Lássuk először a lál'sadalomkulalást általában. Steinmelz meghatározása szerinl a lársaclalomkulalás, a »szociográria, egy nép \riszonyainak és állapolának bizonyos jelő
pontban minden l,ehelséges eszközzel Yaló leírása «; ehhez
hozzáfüzheljük, hogy tulajclonképen a lársaclalomtuclománynak, tehál a szociológ'iának ,egyik ágazata, monclhatnók: segédeszköze. Szoklák a szoeiográfiál összehas.onlílani
a lennészelluclományokkal: a lermészelluclomány•ok sikereiket, eredményeikel a kisérleleknek köszönhelil~, a lársaclalmi éleL jelenségeit nem lehel kisérJelezés formájábian
laboratóriumban előállítani, merl az szervesen összefügg a
1ársadalmal alkotó .emberek személyiségével, a szociográfiának az a felaclala, hogy a társadalomtudományban pótolja a kisérleLeL Emeliell mégis önálló tudomány, noha
tárgya azonos a szociológiávlal, módszere núndenesetre
különbözik azé ló l. A legtöbb lermészetluclomány: a fizika,
kémia, slb., azt vizsgálja, hogy mi a tipikus jeUemzőjük a
jelenségeknek és hogy függnek össze egymással: lehál nomolélikus, lönénykulató lnclomány. IlYen a szoci•ológia is.
Ezzel szemben a szociográria icliografikus, azaz leíró-tudomány, amely tehát az előbbi meghatározott társadalmat
leírja; Gusti így határozza meg: »a szociális valóság tudománya «.
Amíg lehál a szociológiál, a lársadalomludományl, állalában csak az érdekli, ami a jelenségekben tipikus és állaJános, lehál a lörvényszerlíségekel kulalja, addig a szoeiográfia azt keresi, ami ezek mögöll a törvényszerűségek mögölt h.iklel, kering, erjed. lélekz'ik-lehál él. így válik lehetségessé, hogy a szociográfia munkája elők·ésr.ílse a sr,ociológia lönénykulaló munkájál, merl a megf'igyelésekből. az
apró részlelekből a szociológus ki\ronhalja azokal az általános jelenségeket, amelyek szükségesck ahhoz, hogy a törvénysr.erűségekel megállapílh ass a.
A szociografus az élelel együlléJ,éssel viz~gálja: teljesen
abba a társadalomba illeszkedik bele, amelyet kutal, hogy;
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a vi zsgúlal alá H'll társadalmi réleg egyes lagjai nem h
joen vehelik észre hooy heh·zelileu és iclőbclill'g közöllük
tl egy ideJen SZeJ~ély~ aki n1égis lÜl'lll t'lkedik J~özülük és
o l.n m megligyelö síkra helyezkedik. ahonnélmind~nl lúlh~1l
és mindent hallhaL Ebből a megf'igyelö állásbúl tgyehz~k
pontosan megállapilani a túrsatialom összes _jel<'nsél{cJI,
azoknak egymásra halásál és miközben Í.\(y analizál, egyHI~
jüleg szinlélizál is, messzemenő kö\'elk ezlelésekcl \' On L· c.,
az eredményekel lelkében Jeldolgozza.
A szoö~grárusnak munkájúhoz legelőször is egy ki ebb
terüleli egysége t, rétegel kell kiválaszlania, példúul egy
falut. ,\hhoz, hogy milyen szemponl·o k szerinl Yégczzen lmlalásokal e faluban, a kiinduló pontokal egyrészről a falu
jelleae adja meg, másrészről pedig a szociográfus egyéniséae~illinclenekelőll lehál meg kell állapilania a ralu tár~a
dalmának szerkezelél, ewlán~ meg kell \"Üsgálnia az egyes
csopodok összele,·őctésél és kialakulását , majd sorhan a
Lörléneli, földrajzi, népraj zi , láj lörléneli mul tal.
,\zulán lér rá a szoöogrúrus a szol'iúlis helyzel ál~a'
lános megismerésére. Ill múr azl kulalja, hogy az cg~·es
csoportok közölt milyen Yisz•ony v,m és e~ek miképen herolyásolják 'e gymást. .\legállapílja a birlohiszonyokal, a
munkaviszonyokal, fch·élell'kel készíl a lakosság lúplúllozásáról, lakásviszonyairól és az egészségügyről. Amikor így
általánosságban ismerj a hclyzelkéJWI, akkor rátér a lársaclalomkulaló az úgync,·ezcll polgárosiló cröknek ,·izsgálatá,·a, minl iskola. ujságok, köny,· ek, vallás. külön réle kullurális hnlások, népmüvészcl. Yizsgúlja a mlívelödé>;i és erkölcsi kérelések el: cs:llácl, házass:íg, szcrelem , társalgás, a
polilikai helyzelel és mindezl'k ulún köYetkezlel a loYCd>bi
fejlődés úljaü·a vonatkozólag; ehhez a követkrzleléshez
tulajclonképen sem normája nin('scn. sem valamilyen rinom
preciziós mííszer nem áll rendrlkezés.ére. lll mindcn a
lársaclalomkulaló egyénisé~élő l, érlelmiségélöl, meg látásailó l, köYelkezlelő és ilélöképességété5l l'ügg: nz a kttlnt<l l{tl
jól, al<i helyesen, célszerüen és észszer(íen Lucl kövelkezlelni
Ahhoz, hogy kö\"elkezlelése helyes lehessen, igen l'onhs ,
hog;v J. szociográfus állancló, éber ellcnörzésl ayakoml jon
elsŐsorban önmaga. azután észlelelei f'ell'll. Ha ~;alahol igazán nagy szükség Yan ludomún.YOS lelkiismeretes. é~re, ez a
munkalerii.lel az.
fg~· a szociográfiai mnnlm súh·ponlja. a mnnka eretiménvének érléke a szociografus e>g\·C>nis{•néhcn rejlik s abhúl
J<Övelkezik és röképen ~ ('l{)(érh~ 'kcri'tl "ennl'k [l' reladatnak
felelőssége és jelenlősé,gc akkor. amikor a szo('iográfiai
megfigyelések eredményei ket·ül nek l'l'ldo lgozásr~l. ~agyon
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jó írón.\1;. kell lennie annak, aki ~zociogr~fi_ai kö.nyvet ak~u
irn:i. Jól lll\'"Írl lársad alomku lalo munkabol a l eldol gozo lt
társadah11i 1~Lcg éleLének llűen, élelszerü~n, k• e!~ előllür~k
megjelennic: a szociográfia csak .~tk!wr vegze_Lt JO __m_LU;kal,
ha az olvasó lelke elő ll a maga lokeleles, va~o~zerus~g.eb en
jelenik meg az a társadalom, am~ly~1~}{ _elelerol a konyvel
írták és, ha a könyvbő l azok a cellnluzesek ~ombor~~ dna~
ki, amelyeknek érdekében a Lúrsadalomkulal~ nmnkat \'~
gezlék s _egyben a kö.nyv~L is megírták. ~redmen.>;es ~m;nl.;:at
akkor vegzcll a szoc1ografus, h<t munkaJa nyoman lelel?L e~
a sznnm·adó lelkiismerel és a jelenségekből okulva, Javliani akol:.
Zsidó LársadalomkuLalásl az elmondolt általános JelléLeleken kívül sok más szempont és készség mellelt lellet
csak vécrezni. Az eddig ismerlelellek minclenes·elr•e ~ll~_lános
irányílá~L adhatnak, zsidó Lársad::~Jomk~Lalást vegzo~u~ek
azonban Leljesen új cs,apáson kell ehnclu1mok; a~.o_n ~ k~;tlon
le<Jes úlon amely a zsidó társdalom slrukturaJabol, Jelleméből létéből és lényegéből következik.
El~ösorban is annak, aki zsidó társadalomkutató akar
1enni, számolnia kell azzal, hogy a zsidó társa~alom. egészen különös konglomeralum , amelyben a kulalo Lula.Jdonképen társadalmi oszlályoknal~ és külö~ll'éle réleg~knek találkozásával kerül szembe. A lalukuLatok egyszeruen a falusi népel szoeiografizálják, ezzel szemben, aki zsidó .lársadalomkulalásl akar végezni és kiszemel magának szocJografizálásra akár csak e",oy fővárosi kerüleles vagy akár csak·egy
utcát is szinte az összes társadalmi l'!étegekkel szemben
találja 1~1agát. Egy közös ne,'ező van Gsak, amely 'általánosan jellen1Zője ennek a rétegnek, hogy zsidó. Egyben a.zonban ez jeleuli azt is, hogy igen sokrelű társadialom az,
amelyet a zsidóság képvisel. Ebből természetszerűen következik , hogy annak, aki zsidó lársadalomkulató munkát akar
végezni, igen alaposan kell ismernic a zsidóságot. Ebbe~1 a
fellételben azután k·etlős programm rejlik: egyrészt, mlVel
zsidó lársaclalomkulató csak az lehel , aki megfelelő judaisztikai felkészültséggel rendelkezik, ez a munka elsősorban is
hatalmas művelődési programm azok számára, akik e szociográl'iai tevékenység aktív szereplői kivánnak lenni, másrészt nagy jelentősége van ennek a szoc:iJográfiai munkának,
a munka passziv résztvevői számára, tehát azok számára,
akik azl a társadalmal 1alkolják, amelyben és r.gyben
amelyért végzik a kulaló munkál: e társadalom szán?át:a
pedig a szociografizálás jelent eredményekel a · szoc1áhs
gondoskodás, művelődés, a vallásg.onldio zás és hitvéid'elem
szempon lj ából.
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így tulajdonképen olyan céllülüzé~~~rő! l?es~él_ünk, <IJliCJyck elhozhalják a .zsidó társadalom. t_tJ _n ragzas~L. _ cgyeleIllCS kullúrális és szociális fellendulc ·e t, azonlund e.z _a
lúrsaclalomkulalás igen nagy. eredméuyek_el hozhal a l:.s~~.lo
ság \'édclmi munkáJának érdekében .1s: 1.gy nagyszcr.u, ,eJ~
adalkör tárulhal a védő elé ha a slallSZllb:.a adataJt 1nscl el1
meg a szociográfia kuLalás'aival igazolni. Ezzel a z~i<lóság
véclelmi tevékenysége érléJws segílségel nyerhel a t:~.r-sada
lomkulalásból merl a slaliszlika rideg számoszlopalba h eviszi az élel idecrének lüklelésél és az elszomoriló számok
sorozala mellé fel\'onullalja az.okal a lünelekel, amely~..:k
eredmény ez lék a statisztika _lázgörhéil:
.
. ,
_
A zsidó lársadalomkutalo munka IS, mml mmd en 'iz~
do<Jrat'iai levékenvsécr jcren hosszadalmas, sok lúrelmel C'>
alapos elmélvecléÚ i~én)'el: a le<Jtöbbször csak é\'ek munkája hozhatfá. meg a"z eredmény~kel. A falukulal«?k h~k~t
Löllöllek el alicr 2000 lélekszámu helységek lanulmanyozasaval mialall szbószoros érlelemben véve rgyüll éllek a falu
lak,óival, beszélgellek velük, figyelték szaYaikat, csclekedet.eikel.
Zsidó társadalomkulalásnál - számolva a úszonyakkal - célirányosabb és eredményesebb munkál lehel Yéaezni ha kezdelben a O'Vermekeknek adunk fel kérdésekel
~z iskolában és a felelelek mécsvilágánál igyekszünk lwpillantani a családnak a külvilág elől' elfüggönyözölt életéhe.
Jlyenkor ,egy-egy felelel helyes köYelk~zletéséYel_a l~génlekc
sebb adatokal szolgáliatja. Lehelnek ezek a kenlesek cgyszeríí·e n felsot·olók is, ekkor meg a fel~orolások összehasonlításából és a megbízhaló adalok egymás mellé rakásából
kaphalunk liszla képet.
Természetesen a speciális móclszerckel mindig a kula·
lásra kerülő anyag különleges helyzete és milyensége adja
meg; a szempontokal is az anyag adja ..-\. falukutalók a maguk munkakörében már kialaldlollák rendszerüket, ('gész
más módszerek szükségesek itt, mert hisz a működési terülel állevődik a városba.
A szempontok meghatározásához döntően ján1l hozzá a
zsidóságnak társadalmi rétegződése. nem zsidó társadalomba Yaló beilleszkedése' és állalában minclazok a zsidó
szemponlok, amelyek a zsidóság létének jellemzői.
Lássuk mosl azokal a személyi fellélelekel, ameh-ek
ahhoz szükségesek, hogy valaki zsidó szocio_gráfiai muri"kál
végezhessen. :\mellell az állalános miíYeltség és szo<'iális
előképzettség mellell, amelynek minúen SZO('iológusba.n nH'~
kell lennie, azonkívül azok mellelt a szeméh·i l'eltélelPk mellelt, amelyekről már korábban szóloltunk,' zsidó szociográ8
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~lol~od·:·'"· _Iell\e-;Pcfés és érzülSL :,zükség.cs ahhoz, hog/~al·~.;~.
JÓ :zotH!Iog!'" legyen,. azonk;p~u a zs1dósM iráuli szercLe(
lcll~c;edes,
eiPlt.negn,\•ll,tLkozasat és kultúráJ·a . Lo,·ábhá •s<
111"1 '
s· •ll .
., ,
. , l'
l
,
e z
'
l'-• . :t. . tn'.' ~· t ag.t .I nu~ .~ ~·o "onsz~rw _szüksége3 at hoz,
1
h~>g,\ \ .ll .tkl . z~Hio szot·tognll 1<11 tnuukal \'egez!Jesscn. Eunkn 111 Yan t'gy mcghal;'it·ozott zsidó ismerelan_yau amdyek
kel l'elt(•llenlll rt~tHiellü•ztüt• kell annak, aki al<1po~; zsidó 1ár=
sadalomklllató munkát akar l'olylatni.
.. :.\ l~tcgoldús l'rde!<ében első~orban swdooráfiai munkakuzos..,eg.t•ket kell léll's_ílcni és clőkészilö La~l'olyamol kell
'>';CI'YCznt . :tilol a ~zoeiográl'ia munkásai meo'fcfclő J<iképzesben .révc,idiJcluck. Ezenkívül jó kérdőí\'cl-.ct kell szcrkt•szt~·nt .. hogy. azokon mindazok a szempontok, amel~ C'k JIL lei~_Jll'rulll'k, szcrcpel,ienck és a szoeiális sz~mpontok
mt>llc!l l'l'>osot·ban a \1allási kérd·ésckel kell beill,eszteni, mert
az~ kl•llenc nH•gluc.I~H.mk! milyen a zsidós~g vallási kép~na~,l. hug."" ha szo~·Jalts Lercn akarunk se.3íleni, \'allási 'lérc.n
Js mcglrll'loen seg!lhcssünk.
A tnagy,lt· zsidó Hjúság számát·a szerelnénk ill ú j, érdeJlH's 11lttnkaterületl'l lalúlni, m •c rl épen az ismerlelcl·l szcmpont.ok, alapjú.n !gen alkalmas arra, hogy a fialalság.ol az
onkepzes, az onlegyellllezés, a mlívelődés a szociális crondolkodüs t•rötrnyczéíi,·ef J'l'l\'érlrzzr, r,~{\'Üie:jüleo pe:Jtia rl\'an
programmo[ adJOn ;Jz il'júsá<s sz;ímára amely~ méiLÓ et1ergiáj;'i_hl!z, l~·lkcs~dé_séhc.z ·és alkalmas a;Ta, hogy szép, idő
s';c•ru es IJez<lgp?ll~a.n l~nlos munkál Yégezzen. A zsidó il'júsag e munk:t \ e,.~;Ze<;e kozlwn meamaraci a középüton úoy
!~ell leljt·-,~tc_ni~~ ezt a feladalál, !~ogy semmil'éle _gym{ú ~r
crhessP. ktzarolng kullúní.lis, szoC"iúlis és val[úsi szempontok \'l'ZC<;s{ok
lörek\'ésPinek közelébe politikum nem f'érközllctilc
Az irünyílús munkúja a rabbik. la.nát·ok, tanítók kezéhen
lenne: a l:111ílósá~ múris lelkeseu kezéhen Yetle az j~kola
SWC'iogriU'ja munkájúl és igen szép f'redmén,·ekkcl vállalla
az útiörönrk nagyszedi szerepél. fp;y már va!1 jelene a magyar zsidó lát·<.,adalolllkulalásnak, amely számo'! azzal, hoQ;y
'a zsidósá!!· a ,. é~s(í !'okon nlllási közösséo· mérr oll is, ah~r)l
a . ':lll:í_si !i\'>zeladods m:í.t· lrl,icscn szél~ilál&Jolt é-; n~pi
kozl;'>sC.!.( me~ oll Js .. ahol eg_.v másik népi közösség elcmri
lt>stenck-l~lkenrk meg lrt.,rreJlcltehb zúgaiban is gyökeret
YCrlck (f\olb Jenő).
Y_:m azonhan múllja is :\Iagyamrszágon a zsidó szociográlwnak: ennek egy korábbj clőfulát·ja Gultmann Henrik,
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a ki •A haldokló Jalu « (1916 !) eim ű kön.yvében viz~gá~al alá
~eszi a falusi zsidó lakásságnak a felszíY?dá_sáL a k_Is;'ar?::>ba
é s azulán kisvárosból a naay,·át'Osba valo ,·audorlasal. C_rultmann Henrik etmek a vándorlásnak kiúönösen azokal a
következményell vizsgálja, amelyek a Y~llást?ss~g h~nyal
lásának fokozódásál eredményezik. .\. lalust elelmodua~
.ellolóclása a városi éleL követelményei felé, lassan, dc sz.Ivósan kiöli a zsidóságból a vallásosságot , azuLá~1 pecltg
puszl[lja magá l a zsidóságo l. J el!em7:ő;k ennek_ a, k_?ny,·nek
bevezető sorai, amelyek súnle a nuu falukulala l_L"O~< hangjára emlékezlelnek: a zsidó lárs~dalom azl, lu~Zl, hogy
>>nekünk nincsenek problémáink. Almunkal kerd~s~.k nem
zavarják nálunk minden rendben van, sehol egy felto hang,
scbol
aacrodahnaskocló szó .. . Ez l a nagy csendet, ezl
az clők~lő l~~llgalást akarjuk mi kissé megza,·arnj, ~bbe a
nagyszerlí harmóniáb_a egy c!_issz~náns h;3-ngol ~el:~lmiJ. :\~e.t;t
.JUmil adunk, nem >> nepszeru « . Csak sz.an;o ~~ e~ l"onny~l~ c~
mégis nekil'ogunk. Hálba sikerül a zstdokerc!esL akluahs.sa
tenni -- a zsidóknál! <<
Azóla a zsidókérdés nagyon is akluálissá lell, . elsösorban is a nem zsidóknál: a magyar zsidóság is tudja már,
hogy meg kell menlenie ön~nagál a pusztul~~st,ól . ; .
Segitenünk kell ; hogy segilhessunk, a m~ga kendoze~ nc!küli valójában Jálnunk kell azl, hogy m!lyen a zstdok YLszonya zsiclóságunkhoz. A. hiléleL le_5égelöhb kércléseil kell
hosszú, Lürelmes munkával kiknlalnunk. :\fa, mnikor legjobban Lerjed a kitérési járvány, meg kell keresnünk a
lél.elüani okokat, gazdasági rugókal, szoeiális indokokat,
Yilágnézeli problémákat, egyéniség és jellembeli eh·:illozúsokal, amelyek ugykönnyen hilehagyásra viszik a zsidókat.
Yagy meg kellene keresni az okál annak is, hogy milyen
szociális vallási, néprajzi vagy egyéb körülmények idézlék
elő azl, hogy a budapesti zsidóság számúban csökkenés
köv•elkezeLL be és pedig abszolul számokban 1930-lól Hl3;)-ig,
tehát öt év alatl a zsidó !akósság száma 204.,371-röl 201.7G9rc, vagyis 3302 lélekkel csökkent (20.;) o·o-ról 19oo-ra). l'gy'an•e zen öl év alalt a nem izraelila Yallású lakássúrr száma
801.8'13-ról 859.362-re. tehál 57.3-1.9-el emelkedett (7~.7ofo ról
81 o;o-ra).
Kem kélséges, hogy amiképpen a régi parasztszemlélet a szociográfia tükrében leljesen álmódosnll. nlinden
remény meg van arra, hogy a zsidósá~ tükörképe is mprr
fog vállozni a tárgyilagos küls{í és bchü szemlélő cliíll. Ez~
kulalás krilika is lehel és ilélel is. ugyanakkor nzonh:m
meillő akció a zsidóságért
Ennek a célnak meg,'alósílása érdekében Yan szüksl'g
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z"idó lársadalo mku l,al ús ra s lulún szalgálluk ezl a célt
azzal, h ogy n go nd o la to l i ll ft' h e le lliik. Hisszük, hogy ezzel
közelebb Yillük a m cg Ya lósul úsiJOz, m erl megleltük azt,
<l lll Í mind cn szoe iog r ál'iai mtmldn a k célja: hogy biz o nyos
faj lit nyu gtalanságo t kcllsen, h ogy megszólallassa a lelkiism er e l sznYúl , hogy mnnkára búzdílson . .
Bud apest.
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A zsidó szellemnek szinle egyedülálló megnyilalkot:ása
a z a rö\'icl pár p erces rilus, amelyen elsőszülöll féd:Laink
ere'' peszach reggelén (lcmplomainkban) résztvesznele Bármennyire is hasonló a népi kullúrák fejlőclése, kölcsön'halása , kics erélődése, at: ősi kullusznak ilyen irányú alakulását másull nem észlelheljük és a mi sz i j j um szerlarlásunkhoz hasonló rituálénak nyomát sem lalálhatjuk.
~agy és hosszú történelmi múllja Yan ennek a peszach
előtti szijjum-minhágnak: állala beigazolóclik, hogy a Jegősibb korból megmaracll ,·allási kllllusz egy-egy T c z id ium a mily szhós életű. Am igazolja azl is, hogy a régi
kullusz miként alakul, nemesedik a dun·a primilí\'sé_gből
a legszebb eszméig, ha magasabbrendü kömyezellw jul és
ha a régi szokást elborítja a kullúr'á llabb idők vízárja,
sodra. Ez a lényegében kisjelenlőségü sze•·Larlás, vagy
inkább csak Yallasi szokás, iskolapéldája lehel annak az
állalános érvényü jelenségnek, hogy a zsidó vallás ál,·ett
ugyan a pdt1lislorikus időkből kulluszmolíYwnokal, dc az.okal a maga móclja szerinl asszim~lálla, álsz·e llemílellc és a
maga képére formálta. Ebben a b ő j t-o l cl ó szijjum szokásban egymástól lávol álló motívumok f,onóclnak egybe és
minclen molívum mozajk, külön-külön SZÍill'; a színek mélyén
felismerheljük fejlődésük Sajálos zsidó nyomait, ahogy ma'~
napság mondják: szeHemlörléneli m egnyilatkozásail.
Jlár be\'ezelőben megállapílhaljuk, hogy a pcszac.h
előlli böjtoldó dlus mai formájál nem találjuk meg a hagyományos irodalomban,
bá•·mily mcssze mullra visszanyúlnak is egyes molívumag. J elen dolgozalban mcgkísé-<
reljük az egyes molívumok úljál és azok összefonódásának
korszakait megfigyelni.
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a vallási k.Jiluszban.

A leg•·égibb nép eknél is kül ö ~ h el y z ~ lü~ voll_a fér!i ei.ső
szülölleknek. :\ é:ho l a több jog es lclc loss eg, ma sull _.t. lohiJ
kölclezcllséo· lép el ő térbe . jl éa a szoro san ,·ell vallasi kultusz Yilü<rál.l-;_n is, m c ly•·ől et-u'lt.t! szólni kh·ánunJ<: m ég o ll
is ,· áltak~>znak a ko rok az elsőszülötleknek . ~tyuJL ~ ll , k e~l
vczmények és a hátrányok cs.e r é ~g e l~séiJei~ . :\c_ho l k;. ':~tll.~a g
az elsöszidöllség, me ly pap1 lm·atasl lJlzlosll ,. el~!, ~lob_b
élele! , másull s zörnyű sorsol jelen lelt , amely ~:z Jll eto elet;t
kíYánla áldozatul. A z e l s ös z i.t l ö ll Is l e n e ' (Ex. 1? . 2;
22, 28 : ;'\nm . 3, 13; 8, 16·: 8, 17 és még li.ö~b h elyen.) :\emcsitk :tz clső sziilöllgyerm e k , hanem a n o :·é ny ~ k zs engéje , ::1 musl,. az ol~j , a ~i~zt, a ~.észla cl~ e.! e, ~z. 'a~ l a .l ok
elsöszülöllje JS. A Szenlu·as elso o ldal cNlo~ kezel; e: ~th?l
,\b el n.dja elsőszülölljél áld ozalul mula~Ja, <~. kr<;>ntk~l~
Kö nn éio (l. .) , 1- 2). ahol Heub én clnszl1 elsosz~.lloL.l~.e,gi
jo <>út , a~ egész Szenlit·ás·on ál- meg álY onul az clsoszuloll''sé~ külöm·,;iú heh·zele.
" A k é r d és c a k a z, ll o g y m i k é n l é r l e 1 m e z l é ~
a télcll hoay "az elsőszülö l~ Istené? Ha egyenlo
mérlékbc'n " a~ll á k cc Istennek (Ex. 22. 28) az ember elsöszülö ll jél a nöYénv és az állal első lcrméséYel , akkor áldozalul i{ellell benn1Lalni az elsőszülölt fiú! is. Ez esetben az
-embcráldozal jelenséc-éhez uLtinának a bibliai pal'clllcsok is , n1,iulán a bibliai l(orban igen sok más népnél talál~
kozunk az emberáldozal kultuszántl. Az emberáldozal célja
az voll. hogy elZ istenség haragjál ]úengeszleljék és a Lörzs
(\·agy az egyén) és istene közöltijóviszonyt megszilárdílsúk.
Az ásalúsok a kdeli népek Icmpiomai lllellcll gyermekholltestekkel tell temelőkel lalállak korsókba zárt cseescmö
cson l vázak ka l. A Szenlírás emlí li az ammoniták emberáldozását (Le,·. 18, 21.), a kanaánílákél (Deu l. 12, 31; 18, 10.\),
a moúbílükél , ahol Jlésa király ülsöszülölljél áldozza !\:cmos-nak (ll. Kir. :i. 27.) és az nramcusok gye•·mek:ílcloz:ísúl
(ll . Kir. 17, 31.). Vajjon a szcnlírási rendelkezések. ahol
- esak n clsöszülöllel lsten magának kívánja,
ezek is
mincl az emberáldozali rítusok utórezgése·i'!
;\lár a kérdés l'eh·etésém'J egész Yilágosnn elénk tárul az
eo·vetlül helvlúlló válasz meh kiYélel nélkül mc~isnléllű
di'k, - vnl,1hányszor az 'embe-ri elsöszülötlről vag5: embe•·áldozalról olvasunk a Szenlírásban. Az idevonatkozó bibliai
versek \·alnmennyije épen a szomszéclnépeknél szokúso ..;
embcrúldozalok ellen harcol. az elsőszülöL
Lck n l' k is l c n sz o l g á J a Lr ,1 r c n d e l és é v c J! .\z ös-
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knltusz rezidiuma n y om o l h,\ g y, de lerázza maoáról dur,·a ság:í.l és á ls z e ll em ü l. .\ zsidó kulluszban n~m á 1 d 0 _
z a l töhbé az e lső szül ö ll, a b e c h o r , hanem Istenhez közelálló kiv ;.íllságos!
1. .\z emberáldozás nyomnil vélik feltalálhatni az ak écl ú-h.<ll_l . ((;en: ~2 . ) .\ lwg~_-o m~_nyos }"el~·<:>gás úgy érzi, hogy
a mot"l:l-lwgyt .JC'le net a mssza.JOU peldaJa s nem az embeeáldozás kéSl'Í. megn.)"ilatkozása . .1\Iegállapítható, ho.av
az
0
akédában olvashaló me nyújtsd ki kezed a gyermek ellen«
ig<' egyáltalán nem jelentheli az emberáldozatnak bibliai
talnjon Yaló m eg nyilatkozását, hanem inkább mecrs z ft n Le t és é L a pogány , a régi kullusznak. (Gen. 22, tf)
2. Jiflach leányának felajánlásánál is félreismerhetetlen
az idegenszerí.íség, mellyel .lí.fláchnak - aki hazájából kiüzYe, ül egen. kömyezetben él sokáig (Bir. 11, 3.) - eljárása
találkozik. ő maga döbben meg legjobban kegyetlen foaadnlmán (ll, 35.) . .-\z egész törlénel elmondása, mely semgli'kép sem tarlozik az események szof!os lánoolatáha, inkább
minl e l ü l ő szín kíván tanulságul szolgálni. KülÖnhen is
a feláldozás idejének clLolása (11, 37.), sől a leány örök
hajnclonsága, azl a benyomást leszi reánk, hogy az elhamarkodott feláldozási fogadalmat minlegy feloklt>tlák és álváltozlallák h egyek közé ' ;onuló, örök remeteségre, hajaclonságra. ő hajadon maracll s ez lelt Lörvény Izráelben. «l
(Bir. 11, 38- -10.). Jiflach leánvának szenlírási elbeszélése
is a z .l' m b e r á l cl o z á s d u r ,~a s á g a e ll e n h a r c o l'
3. ::\em egészen világos áldozási mócl ,·olt az Izráell környező népeknél dívó »l ű z ö n á l v e z e Lés «. ~Iindencsetre ·
po~ány szerlarlás lehelell, - olt is bizonyos enyhítés voll atmkor a gyermekekel álvezellék a lángokon, ha nem is
égellék el egészen őkel. ~Iolocl< kullusz terjedt el - asszir
halás alall - Izráel és Júda birodalmaiban. A Pentaleneh
tönényei többször liliják e szerlarlást, » gver mekeclből ne
adj, hogy ál,·ezessék a molochnak (Lev. 1S,21.); >> az örökkévaló ulálata az, hogy a népek fiaikat (és leányaikall) is
tí.ízben égelik el isleneiknek << . (Deul. 12, 31.) Legerősebb
az asszir halás , J eh o ram, másrész l .J ebosáfál Acház és
~Ienasse királyok alall; ezl a korl szomorú szín~kkel fesli a
Királ~·o k KönyH. :\emcsak a pogány ~1ésa. ~Ioáh királvia
vrlle elsőszülölt fiál, kinrk majdan uralkodnifi krlfctl
vol.na ő helyette, és bemulalla őt ~gőálclozalul a várfalon «
(I\.Jr. ll. 3, 27.), hanem még Júda királyai is elLanullák mind
ezekel a pogány szokásokal, »elhagyták az Orökké,·alónak,
az ő Istenüknek mincl a j)arancsolaljait. .. készíletlek asérál ... álvezellék fiaikal és leányaikat a. lűzön . . . hoo·y boszszanlsák az Orökkévalól (Kir. If. 17, lG - 17). » Ach~z , .Júda
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fiál útvrzelle a tíízön . . nem tellr azt , ami ilelyrs az Orökké,·aló sze mében . (1\.ir. II. l G. 2 :n .\lena">Sl' .i
az l tr ll e, ami rossz. az Ot·ökké,·aló szemeiben ... áh ezd Le
fiút a tíizön (Kic II. 21 , 2 .1. )
:\i<ír c szenlírási. inkább csak clh eszélö részek j, ,tzl
iga zolják, hogy a biblia nemc:~ak az elsőszúlöllck, harwm
á ltalúban az emberek l'ehíldozúsa ellen harco l,
ha ilv <·n
lendeneia mulalkozotl volna.
·
Sokkal \' ilágosabb azonhan a kép, ha az elsöszülöltekre
vonatkozó p a r a n cs ok a l vesszük szcmüf"JTe és a pnHétá~ hircleléseil vizsgáljuk. Az egyiptomi ki,·o nulás ~bő percetbcn , midön :\fózes szeme elölt kirajzolódik d \'allási (•let.
elhangzik a parnncs: :\finden elsőszülöll el n ekem sz.enlcl i'
(Ex. 1:3, 2.) .\Iajd később : ·> Elsőszülöll l'iaclal nekem ad(l.
(l'. o. :22, 28 .). Az elsőszülöll telJ á l lslen é. m erl :\la ga mnuk
szenl ellem nunclen rlsőszülöllel Jzráelbcn. a mikor az egviplomi elsőszülöttekel sújlollam. C\um. 3, 12 1:3 és u~ o
8, 17.) Hogy mit érlsünk e szantkon: nekem szenll•ld .
mekem add ·< az elsőszülöttet, arra is kapunk \'álaszl. l·] <.;i)sorban az elsőszülöllekel rendelle :\lózrs Yallási szertartások végzésére, papi le\' l;kenyJ.\eclésre, - 111ielött m(>cr
a leviták kiválasztása meglörlé'tl. .\ lc \'ilákal válaszlollan~
magamnak Izráel elsőszi'tlölljei h c Jy c t t (,\"um . 3, 11 13.), "a ]e,·itákal ,·eszem az elsőszülöllek h e l v l' t t ll nov
a gyülekezet sátrában ök végezzék a szcnl s'zolg;Úfalol·.
(.\um. 8. 18-'19.) A kiny.i.lalkozlalást kö,·e lö áldozásnál mé"
>:hrácl fiaim~k _ifj:li mu.lalták he az áldozatol (Ex. 21, .í.)
cs nem a Len lorzs. I g y é r l e lm e z i c z l O n k c l o s 1.
L á r_ g um a _is. ~u. o.) .\z elsöszülöttek p ~tpi tevékenysége
lelJal csak 1 d e 1 g l e n cs lehetrtl, amíg a Léü törzs nem
l<apolt erre megbízást. .\zonlul az elsőszülölt bll'né azt
jeleutettr, hog~: núnden ember clsőszúlöll l'iál vállsd
ki 1 (Ex. 13. 1:1 és Löbb helyen.)
.\ Sz_e n~ír~s azon intézkerlésének, hogy a LéYi Lörzs lmlluszszerepel ule1glenesen az rlséíszülöttek ülték, érdckrs késüi
nyomál ~al{~~juk ~bban, a_ szokáshan, hogy 1Úanapsúg is . ll a
duch_of.l HICJen ntnes le\'l a templomban, a kobaniták kézmosasat az elsőszülöttek Yégzlk .
.\z ~;lső?zülöll.el~ papi tellegére mulat Sámuel k 'i ny,·én_el~. elso h~u·om leJ.~zet~ ..Channúnak nincs gyermckl' é" a
st! ot szcnt~l~·ben kony()rog gyermekáldásért: ... ha rit'1L
~~ ds~ szolg~!odnak" az O rökké v a l ó n ak a d om öl t•g(~sz
eleterc .. (Sam. I. 1, 1 l.) .\Iidön teljesúl c'>!wja, dr. mÍ•..\ ' pú 1·
eszlendos lesz a gyermek, hoov azutún otl IL·••ycn a sl.enlélybet~. ör!i_kre. (t' . o. 22.) 1\.és<"?hb. eh iszi Sámu~il f.:li l'iíp.tphoz. b Sanlltel oll szolgúll az Orükké,·a ló cliill, Jen-él, HI-
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dal Ö\'l'Z \'C (u . o. 2, 18.).
szolgúlla az OrökkéYalól 1:: 1i
elölt (u . o. :3. 1.). Tud\':llC\'('ilcg S:í.tnud nem levita törzsből
v:tlú , ,) ll , hanem cfrúimbcli, (u. o.). de elsőszülött!
:\em hagyhaljuk l'ig~· dmcn kh·Ctl az e témához ladozó
számtalan pról'étai l'cjczelcl. mclyck oslo1~ozzák az dső
szülötlek l'clúldozúsál és a kisúl :l s t.loll il'jakal inkább názirokllak , lsten megkülönbözlclljeinek. szereln,ék \ látni:.
(\mosz 2. tO.) . 1\ülöuösen lücm e lheljük :\Iichát. aki gúnyos:1 n kérdezi, hogy talán az elsííszülöll fiú felálclozásáva.]
hozzam helyre vétkes élelem, lestem gyüm~lcsél álclozzatn
az én ll'lkem hünéérl ·l Hát e.d helyesel né ,\clonáj? (:\licha
li. 7.) ll isz(' ll a becslelen élclel :1 ll'gbccscscbh ajáncléld;:,aJ
:-.cm lehel helnc hozni (Ezek. 20, 2G.). csak lelleink mcgjla\'Ílú..,;hat ~ :\I·,:·ha az asszir behatás ,·isszhangjál adja, Ezeki1elnél már az ajándék is értéktelen.
:\lindezekhől leszürheljük eredményül , hogy az emh€}r.áldozús. mely különösen az elsöszülöltekel kivánlrr, az lzr:lell környező népeknél állalános ,~olL; ez nemesílctl. lntliuszl'ormáhan, az elsőszülöllek megszcnleJésében, he.Juloll
\'Dllásunkba . . \ . feláldozás elleni vallási ellentállás meg~
vi\·ja harcát a penlaleuchusi időkben, Ábrahámnál és ~~z
egyiptomi khonulásnál, az új törvényekben, ele isméllődt.k
akkor ,midőn n asszir bcl'olvás terel nve1·. Ezt a harcol IS
sikerrel megd,·ják p1·óiéláinl~. Az ,áJdozal«-ból kiváltságos
embrr je~z . Istenhez k6zelálló, akil kiiYá.llani kell. Ez a
ki\'úllságos helyzet, amely a v a ll ás i kulluszban l álszólag
elsorn1.d s legfeljebb csak a pid.ion llabén szerlarláshan .i~tl
kifejezésre. lassJ.nként gazdasági téren, a \'agyon kcllos
rész örökösénél is elfakuL

II. Az rlsőszülöllek böjtölése.
1 l osszú-hosszú ideig nem találkozunk hagyományos irodalmunkban az elsőszüjöllekel érintő k ü l ö n vallási rilussal. A :30 napos elsőszülölt picijon lön·ényéről a Szcnlíní.s
intézkedik. (Ex. 13, 13. és még több helyen.) A gyakorlalban
ez a ki\'állás csak a n em koilanita és nem levita elsőszülöl
tekre korlátozódik. Az elsőszülötlek Lönényeivel foglalkozó
talmudi B c c h o ro Lh traktátus inkább a jogi vonalkozásokat és a pidjon szabályait láq~~·alja, ele az elsőszülött
.zsidó emberre nem ró külön vallási ténykedésl. Legalább
is a misnáhan, a losziflál>an és a babiloni talmudhan nincsen ijyesrajla intézkedésnek \'agy szokásnak nyoma. Ezzel
S7,cmhen a jeruzsalemi lalmuclban. minl valami közismert
szokást emlegetik, hogy az elsőszülöllek ere,· pcsz~1chkor
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III. .\ szijjum

ünmpél~·~sség~

és• bőjtoldó szrN)l·<'·

Az celdig említell folTásokban nem lal~dk?zlun.k '>}ya_n
molhummal amelv bőjlöl reloldó szerlarlasrol, nnnhagrol
célzást Lar·Lal!{1azoll ' 'oli1a. Ez az új molívum sokúig \'áralolt
magára, pcclig annak ma g v a igen régi keletű .
·
E•részen zsidó talajon keletkezell az a gondolat, amely
szerü~L e<rv köny\' vécriatanulása az egész közösség lud{lsállomán\'~Ú erkölcsi t'6kéjél gazdagítja s ez ünnepe m_ag:'tnak a b(l\•irkodó ea\'énnek és ünnepe n közösségnek. EJ>en
czérl minclen a h<~rr\'ománvos irodalomhoz lal'lozó könyv
vé<i io'lanulása 'után,"sz'udász micvól, ünnepi lakomái tai·toRlk Ezl a zsidó szellemiségre igazán jellemző gondolalqt ,
yjsszaviszik <\ legősibb korra. l. \' isszaviszik ~l ó z es i~ ·
l.Jidön ~lózes a líz ige és a tón1 küzlésél befejezte
.. la kkor
odajöll ,\,·on és Izráel vénei ismind oclajöllek, hogy ken~·L-..
rel egyenek ~lózes ipjával az Islen előll (Ex . Hl, 12.) Ime
az első lakoma, a lóra hcl'ejezésc után~ (Érdekes szokús l'ejlődöll ki Alg:irhan , ahol Jilró h<>liszakasz csütörtökjén dt:íg
hú-szijjum-o~, bcl'cjező-ünnepel tartanak és a szijjnn1 szú
bel(íit is ekként bontják rel: Stijjum Yiszró l'mause.)
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:-m? "1lJ"lJ;'5 1~ tr'1 "'\:J);'5 1~ tr' Egytagú

héber szócska o z,
akkoron. Hdl a multra, hol a jövendőre utal.l Számos ízben talál·
kozunk vele az írásban: a hitélet fejlődésére utaló néhányat kísér
ma taglaló, áhítatos figyelmünk.
I. ., Otr:J ~.,i'? ?m;, lil Akkoron. régmúlt őskor idején kezdé
hívni az örökkévalót a gyarlandó ember. 2 Korán megsejték .a
Teremtőt az őshajdan szülöttei. Leborult, térdre hullott az ősidők
véges emhene a Végtelen, az Örökkévaló előtt. A Jétnek szövevé·
nyes teljét sejdíté az őshajclan embere, az Isten nevét szólítá már
az ősvilág szülött1e is .
Il. ,,,, 1r:~ 1~ Égből száll le a zsoltáros király költői ~átomása,s dalban tükröződik a menn)ek megnyilatkozása. iil Akkoron hirdeté, ami költői álom rezgő szárnyon ereszkedett alá, szen·
derbozó, enyhetosztó szárnyon. A királyi költő szemére téve varázsujját, átsuhantatá lelkén az Istenség sejtelmét. Keblében az
ihlet láng-lobogán égett és dalolta Isten malasztos közelségét, a
menn;·ek leszálltát, énekelte a zsoltár zsolozsmáját.
Ill. '50"'\)I:J j1'tr'5 ~~~ '1 ;,r:?tr "'\~il lil A költő király fia. a bölcselő király szól: az Úr föllögöknek fölötte trónol.* é5 a teremtő,
alkotó. mindenható erő, a létnek létalapja. A végesnek sokadalma
a végrelennek egységéből szakad. Az esély fölé a törvényt é5
rendelé. sáddáj, a i\Iindenható. A létnek szívegyessége az egység
isteni ősokára utal.
IV. ;,.,~~ 1~ Akkoron szálott ~Iózes hitvese5 a beteg gyermek új létrek>elésének csodájáról, az élet-teremtő, mentő lsten sorsszabó akaratáról.
A kebel sóvár vágyát, hogy valóságul. létezőül tudja a legmagasztosabbat, amit sejelírenie adatott, a kebel sóvár vág\'át csak
az J:;:gyetlcnegynek, a kezdetbeknnek és végezetlennek hite elégíti
ki. Eszed az ősvak anyagba nem hatol, a világnak ősfejét nem
látja n1!eg, de a látni bátor, gondolatra kész, eszmevívó lélek a•
mélységek titkába tör és imádja a mindenoég Urát. szabados Urát.
az Oszthalatlant és Egyetlenegyet.
V. '5~"'\tr' l'tr' l~ Vízforrás fakadt a sivatag fenyérben és
Iz,rael néj~ éne~! az Úrnak, 6 aki megsegíté az eltikkadt. bolyongó .
vandor n epe t. Enekel a mennyei gondviselésnek. Énekli: kereslek
tündöklő titokzat a mennyek fölött és szállok, átszelem a zengő
magast, tejárom a siket mélycket, féltékeny messzeségbe ront(Jk,
l V. li. Kétszáz b~széJ l , 267. ;\lerhi:ta. Síró elej~.
~ \1. l. -l, 26. \'. ö. M. Zs. Sz ..)7. (19~0) 67 . .
3 Krúnika l. 13. 2. ! Kir. l. S, 12. ;, \l. l l. -l. 26. G \l. 1\". 2.\, 17.

lll

a porszemek. par;in~ ~k tÖI]>C,' ikíg~íb.a l}Iél~cde.k, }10gr Tég•ecl mcgtal;íl ja bk. megragadJalak ncpcm ::.o rsa ban. tortenetenek keserves
forgatag-aiban. enYészetes kuzclelmcinck végiJelen sorában.
,,~·~ "\'Cl: lN Akkoron énd.-.clt.."k
•
..\Iózc.s 7 és népe. énelcelték
a mcnekulés 11\ mnuszát. amel,- az ünnep záró napjait kíséri. Lesz
még napunk. ámikor hálaénekké válik éVleZI,edes síró panaszun.k,
ríkató ·zcnyedésünk. Lesz még gyászticlejtő ünnepünk. amikor
léptünk nem botorkál holdfogyatkozó éjjelen. hanem bátorodik
nön::hÖ na]>"ug-árb::m a próféta kép~etcs igéj•e sze rint: "\nW;~ lli'.:l~ !N
j'1~~ • \.kkoron fölhasad bajnal pitymallataként de rűelS és heg•edésed
ming~ árá~t sarjazik.
\·ll. Jilt'l,1' i : 1' iN u Igéink utolsóját fűzi a mai ünnep költeményébe kilenc é,·száz előtt a zsinagóga verselője:

' \ 1:

Szereln1en1, segítŐilL fe.é-n1 forL:ul gondja,
Yeszteg-el szadra a napnak korongja .
.-\ holdnak járását egy napra meg1 on ja,
Zsoltáros énekem ~zavát ekkép for~ja:
Józsué, 1·ezérem, mes,;ehangzón mondja: 10
i\·em oltódik ma el a' E•11óri szomja!

Ha sze rtden öröm ben há lácl cél t keres : 1:1 jl!~J~ w~w miclőn
élted örömének magaslata fö lött a ve rőfén y napja megállan i lá t·zik; ['5 1N p~;;: ,,.,,1 midőn srerte~en fájással ros kadsz le a bánat
völgyeletébe s a búnak méla holdvilága megáll éjszaká d egén ;
mikor ott reszket tű körén lelkednek rezgő sugára és hirelik kön) nyeidben ringó bölcső mellett. sírdomb fö lött : a há la és remén y
egyaránt Istent keresi. ö t keresi hálád, ha szüléd és gy•erme~ed,
ha Yérecl és hitvesed srere lme boldogít. Öt keres i remén yed, H ozzá
menebzik. akinél megle led. kiket eh-esztél a földön, midőn elha lo vám-ul az élet tünő. e lfog ya tkozó holdja. mert fölragyog az öröklét
sugáros napja és múló éle t, örök ha lá l n yomába lép múló halál,
örök élet. A sír göröngyén túlcsordul a kebel. Imá dságfa kasz tó
ellágyulás • zállja meg a szív·et.
Akik-et könn yes sremmel kísértünk. boldogabb. fényesebb,
igaza bb világban. a fielénk ragyogó öt·ö k menn yégben m egtalá ljuk
öket. akik kike ltek porlétünknek szük korlá taiból. Mert csak a
tetem mulandó, roskatag. Ami benne érzett. sajgott gondolt, sejtett és szeretett, örökl étre va n bi,·atva !
.'11:1'

Szeged.
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Zur bibJi,chcn Ch ronolo:,ic

Zur hiblischen Chronologie.
Von Edaard Mahler,

Es möge hier auf einige Widersprüche hingewiesen werden,
die in einzelnen Steilen der Bücher der Könige gegenüber denen d er
Chronik, betreffend die Regierungszahlen ein íger Könige von Juda,
auftreten.
.
..
Auffaliend ist gewiss der Widerspruch zw1schen II. Kon. VIII.
26 und IL Chron. XXII. 2 bezUglich des Regierungsantrittes . des
Königs Ahazjahu von Juda. Gemass .11. Kön. VIII. ~.6 stand AhazJ~.hu
im 22. Lebensjahre, da er zur Regterung karn, wahre~d er gemass
II. Chron. XXII. 2 bereits 42 jahre alt gewesen set, als er ~en
Thron bestieg. Nun ist aber klar, dass der Fehler in Chron . 1st,
da der Vater Ahazjahu (d. i. jehoram) im Alter von 32 Jahren
zur Regierung karn und 8 jahre regierte (vgl. II. Chron. XXI, 20
1.md auch JI. Kön. VIII. 17), also ein Alter von nur 40 jahren erreichte. Es ist also die Angabe der Chronik bezüglich des Alters
des Ahazjahu zur Zeit seines Regierungsantrittes unrichtig.
Auch bezllglich des Unterschiedes in den Altersangaben
zwischen II. Kön. XXIV. 8 und ll. Chron. XXXVI. g rücksichtlich
des Regierungsantrittes Königsjehojachins (gemass 11. Kön. X.XiV.
8 : 18 jahre, gemass ll. Chron. XXXVI. g : 8 jahre) muss die Angabe in ll. Kön. als die richtigere anerkannt werden. Es hatte
doch die auf den Lebenswandel jehojachin's bezügliche Stelle :
•n ll'V.:l Virt WV'1 und der clarnit in Verhindung gebrachte Zug Nebukadnezar's gegen jerusalem keinen Sinn, wenn jehojachin erst
ein Knabe von 8 jahren gewesen ware.
Auch die Zahlenangaben in ll. Kön. XII. 2, XIII. l, XIII. 10
und XIV l verdienen kritisch beleuchtet zu werden. Gemass II.
Kön. XII. 2 regierte der judaerkönig joasch (ben Ahazjahu) 40 jahre;
sornit müsste gemass IL K. XIII. 1 der Israelitenkönig jehoahas
(ben jehu) im seiben jahre gestorben sein, in dem joasch von
juda starb, da gemass Il. K. XIII. l jehoahas im 23 Regierungsjahre des joasch zur Regierung karn und 17 jahre regierte.
(23+17=40). Dem widerspricht aber II. K. XIII. 10, da hier das
37. Regierungsjahr des joasch, Königs von juda, als Anfang der
Regierung des jehoasch, Sohnes des jehoahas von Israel genannt
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wird. Doch stimmt dies wieder annahernd mit II. Kön. XIV. l, da
hier das 2. Regierungsjahr des jehoasch von Israel gleichgesetzt
ist dem Regierungsantritte des Amazjah, Sohnes des joasch von
juda.
Beachcenswert ist auch Il. Kön. VIII. 25 in Bezug auf II.
Kön. IX. 29. So karn Ahazjah, Sohn des jehoram, Königs von
juda, gemass II. Kön. VIII. 25 im 12. Regierungsjahr joram's,
Sohnes des Ahab, Königs von Israel, zur Regierung, wahrend
dies gemass II. Kön. IX. 29 bereils im ll. jahre des joram,
Sohnes des Ahab, gewesen ware. Der Unterschied zwischen diesen
beiden Daten mag nun darin liegen, dass der einen Quelle eine
andere Jahresepoche zur Grundlage diente als der anderen. Der
ersteren (IL Kön. VIII. 25) mag die mit l. Nisan beginnende
jahrcsepvehe zur Basis gedient haben, der anderen (ll. Kön. IX. 29)
die mit 6 Manaten spater (1. Tisri = Ros-hasanah) beginnende
jahresepoche; so ist dann für die zwischen Nísan und Tisri geIegenen jahresdaten ein Jahr Unterschied. Es kann aber auch
darin seine Begründung haben, dass ll. Kön. Vltl. 25 vom wirklichen Regierungsantritt die Jahre zahlte, wahrend <.lie andere Quelle
vom Beginne des dem Regierungsantritte folgenden bürgerlichen
Neujahres rechnete und die Zeit vom Regierungsantritt bis zum
Eeginne des bü rgerlichen jahres als 1n1:1?o 11'!t'~i (Regierungsanfang)
zahlte. Doch kann dies auch auf einen epigrafischen Fehler der
beiden Urtexte zurückführbar sein. Bekauntlich sind die Zahlen
durch Buchstaben des Alphabets wiedergegeben worden. Und so
wie heutzut:1ge die Buchstaben in verschiedenen Inschriften oft
unleserlich wiedergegeben sind und oft untereinander vertauscht
werden können, so mag im vorliegenden Falle der Buchstabe
"al eph" mit • Bet h • vertausch t word en sein.
Eine sehr beachtenswerte Stelle ist auch I. Kön. XV. 1-2
in Vergicich mit ll. Chron. XIII. 1-2 und auch mit l. Kön XV. 10
sowie mít Chron. XV. 16. Gemass I. Kön. XV. 1-2 führte die
Mutter des judaerkönigs Abiarn den Namen Clr,!t'':l~l1:l 1"1:1)10; in
ll. Chron. XIII. 1-2 heisst der judaerkönig "Abija" statt "Abiam",
und seine Mutter führt den Namen: r,~'il~ 11:1 I'T'::l'O. Der Unterschied des Namens C':lN und 1"1'.::!~ tritt übrigens bereils in l. Kön.
XLV. 31 und II. Chron. XII. 16 auf. Merkwürdiger tst aber noch, dass
gemass l. Kön. XV. 8 Assa ein Sohn des Abijam war, wahrend
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.er gemass l. Kön. XV. 10 und I. Kön. XV. 13 und so auch gemass ll. Chron. XV. 16 als Bruder des Abijam erscheint, da in
diesen Texten als seine Mutter die c1S~t~•.::J~ 11:1 n:~vc genannt wird,
also dieselbe, die in I. Kön. XV. 2 als Mutter des Abijam angeführt wird. Und so ist es mehr denn wahrscheinlich, dass Assa
in der Tat nicht ein Sohn, sondern ein Bruder seines Vorgangers
(Abiam) war.
Auffaliig ist auc h - wen n auc h weniger vom biblisch · chronologischen als vielmehr vom genealogischen Standpunkte aus das in II. Kön.' XXIV. 17 und ll. Chron. XXXVI. l O verschiedenartig geschilderte Verwandtschaftsverhaltnis des Judaerkönigs
Zidekia zu seinem Vorganger, dem König fehojachin. In ll. Kön.
XXIV. !7 wird Zidekia als der "111 = Vetter" des Jehojachin be-zeichnet, in II. Chron. -XXXVI. 10 als "1'11N = sein Bruder." Nun
glaube ich, dass auch hier der Text in ll. Kön. XXIV. 17 richtiger
ist Ztdekia also eín ,,, und nicht ein nN des jehojachin war; dann
w~re Zidekia ein Bruder- und gemass dem Bibelwarte ll. Kön. XXIV
18 verglichen mit XXIV. 8 der altere Bruder - des jehojachin
gewesen, dann ware doch er (Zidekia) als der altere sofort nach
-dem Tode jehojachim's dessen Nachfolger geworden.
Ebenso finden wir - was gewiss auch schon von anderer
Seite bemerki wurde - in ll. Chron. XXI. 2 den judderkönig
jehoschafat als C.,NirP'-1"0 genanni ; und den gleichen Fehler finden
wir in Il. Chron. XXVIII. 19 in Bezug auf den König Ahaz
von Juda.
Eine vielerörterte Bibelstelle ist Levit. XXIII. ll, und zwar
1st es der dort gebrauchte und dann in diesem Kapitel noch
zweimal (XXIII. 15 und 16) wiederkehrende Ausdruck 11.::!e'i"l mnoo,
der zu diesen Erörterungen führte*. Von vielen wirc! dieser Ausdruck in wörtlichein Sinne genommen und sonach als der Tag
gedeutet, der auf den von uns als Sabbath bezeichneten siebenten
Tag der Woche folgt und von uns mit "Sonntag" benannt wird.
Diese Erlauterung des 11:l!t'i"l mno ist aber bei naherer Prüfung und
bei Berücksichtigung weiterer auf die Fest- und Feiertage bezugnehmenden Bibeltexte völlig unhaltbar.

* Bernerken muss ich, dass ich bezüglich dieser Bibelstelle von mehreren - ganz hervorragenden - Führern der christlichen Kirche interpeliiert wurde,
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Vor aliern ist bei genauer Prüfung der Bibeltexte klar ersichtlich, dass wir zwischen jenen Tagen zu unterscheiden haben
die als ;n:llv-n.:tv bezeichnet werden und jenen, die einfach al~
n::ltv-Tage zu gelten haben. Der siebente Tag der Woche führt
nicht den einfacben Namen : n:nt•n ol•, sondern gilt als pn.:rv n.:tt>(vgl. Exod. XXXI. 15 und XXXV. 2, ferner Levit. XXII I. 3) ; -ébenso
ist der 10. Tag des VII. Monates (d. i. '"l!Vn) als ein jll'l .:llV l1.:!tt>hervorgehoben (siehe Lev. XXII I. 32), wahrend die anderen Festtage (nl.:lO .mv.:rv ,r.oo) und auch der l. Tag des VII. Monates
(d. i. der t. Tischri) - trotzdem auch diese als Tage bezeichnet
werden, an denen tv,p. N"li'~ stattfinden soll - nur als )lM.:!lV hervorgehoben werden (vgl. Lev. XXIII. 24, 39). Auch ist zu beachten, dass wah rend für den n:nvn ol• und den 10. Tischri die·
Satzu ng gilt: 1tv))n
M.:lN'n~ r,., d. i. "ihr sollt keiner/ei Arbeit verrichtenM (so Exod.. XXXI. 15, XXXIV. 2 ; Levit. XXII I. 3, XXIII.
31 ; Num. XX IX. 7), ist für die drei Feste : Passah, Schabuoth u.
Suckoth sowie fiir den l. Tischri die Satzung hervorgehoben :
liVJin lÓ M,::lll n::~N'~ r,~ keiner/ei Lastarbeit" dürft lhr verrichten"
(so Lev. XXII I. 7, 8, 25, 35, 36 ; Num. XXVIII. 18, 25, 26 und
XXIX. 1, 12, 35). Am Sabbath und ]om Kippur ist al so jede
körperliche Arbeit verboteo, an den übrigen Fest· Tagen nur die,
welche man als schwere Lustarbeit (M,::lV l'l.:lN,~) empfindet. Und
wenn wir (Lev. XXVI. 2) lesen: 1N"I'n •w,1,~1 l"lotvn •nmtv nN, so
bezieht sich dies natUrlich nicht' nur auf den 7. Tag der Woche,
sondern auf alle Fest- u. Feiertage, die wie wir sahen - n.:~~e~
Tage sein sollen. Und sornit ist auch die Bedeutung das in
Levit. XXIII. ll erwllhnten n::lte~M n"lno~ ganz klar. Nachdem wenige
Verse vorher (Lev. XXIII. 6-8) die Vorschriften enthalten f!lr das
am 15. Nisan beginnende mli~-Fest, welches nach obigen Auseinandersetzungen als n::~ w-Tag gal t, ist es kl ar und ganz natürlich,
dass die in XXIII. ll bezüglich des Mt~Un:"l "ICV gegebene Zeitangabe: " j:"I;:)M l)tl')' n.:te~M n"lncc" sich nur auf den dem 15. Nisatt
folgenden Tag, also auf den 16. Nisan bezieben kann. Und von
diesem n.:!le':"l mnc, also vom 16. Nisan an soll man gemass Levit.
XXIII. 15 nc•r.n mn.:~~e~ )):!le' (d. h. sieben volle Wochen = 49 Tage)
zahlen, so dass bis zu dem, diesen vollen 7 Wochen folgendett
Tage 50 Tage seien. Und dieser 50. Tag ist es, auf den die Worte
Lev. XXIII. 16: 'M' Mlt',n Mmc on::l"li':'ll und dieSatzung Lev. XXIII.
21 : "11t'Vn Nr, :"!,:!V n;:,atr,c .,;:, c;:,r, :"!W w,p N"lp~" Bezug haben. Und
es ist sonach die von so mancher Seite ausgedrückte Meinung der
in Lev. XXIII. erwahnte ll:llVM mnc bedeutete den auf n.:~t~ folgenden, also den von uns "Sonntag" benannten Tag, nicht stichhaltig. Es ist der auf den 15. Nisan, also der auf den I. Passah-Tag
folgende Tag d. i. der 16. Nisan = 2. Passah-Tag.
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A zsidók szerepe az európai jo'gtudományban

A zsidók szerepe az európai jogtudományban..
(A Magyar Zsidó Szabadegyetemen tartott elöadás.)

A z:sirlóság szerepe az európai joy~ndománybanJ !'f!l a
felvetl tt kérelés mélyérc nézünk és valohm a~t vlz.·gal,Jilk.
hogy mirrő szerepük volt a zsidóknak ~1z europat J?g,t~do
mányban, akkor azt is vizsgálnunk kellene, hogy a ~.~·ado. J?gban 'megnyilvánult _z"idó ~zc1ll:m,é~ alfna~ l·"z.met ~1k~nt
hatottak n középkorban uralkodo romm cs kanonJdg"l n e:- .<Zl'kcn kentsztúl az egyes nemzeti jogoknL Ez ~;zonhan Ig<'n
mcssze ...-ezetne, holott előarlásom tén~)cg~s celp az,, ~;o~y
m~'gvilágítsam a zsidók r::zerc'pét ~lz Sl~n?p~u ne~ze.tek elo, J~
lr>nlcg i;:; ható jogrendszerének kwla.Ktta:oaban es JOgtudomanyuk mííveléF~ben.
,
. ,
.• _.. , .
Ha szemlet tartunk afelett, hogy mt_kent ha!ottak k?~r.e
a zsidók a jogtudomány sa többi :-zellem1 tuclomany?.k.. kife;Jlesztésében akkor me()'állapíthatjuk,
hogy na~y kulonb..;eg
0
van a jogt~domány és a többi tudo~án;ok között.
Nt mír;
a zsidóság az or·vosi tudományok, altalaban a termeszettudomány fe~lesztésére kö~ve~len_iil !wtott és a ..zsirló.~.ág ezeJ,:,b~.~~
a tudomanyokban a tobbt nepretegekkel kolcsonosen mu_l,o,
dö ft, addig a: emancipáció korának ?el.-öretkezféi[J C', :::~zrlo
sáqnak semmi szerepe sem lelzetett a Jogelmelet muveleseben,_
ép oly kevéssé vehettek részt az állmni igazyatásban, .bírót
vagy ügyvédi tisztséget nem tölthettek b~, mmdezek t. 1. feltételezik, hogy az illetők a közjogoknak zs részesn ler;yenrk.
már pedig ebből a zsidók telJesen ki 1 oltalt zárva. Ezért m~'g
állapítható, hogy az emancipáció k0ráig a z;;;idók Yag5· ha.
úgy tet>;zik a "zsidóság" csak közwh·e hatott az ('urópai jogrendszerek kialakulására. Atekintctben, hogy nüt jelent ez
a "közv(~tlen hatás", eleg-endő, ha rúmutatok arra, hogy a
társadalmi és családi élet számos részét egészen a lcgújahb
korig uraló kánonj og alapvető téü•1Pi nf'clch.i ket a Bibháhnn
találják. Kü lönösen vonatkozik ez a házassági jogra é"' általában a eRaJádi jogra.
Az a tény, hogy a zsidók a körü löttük Plő n<'mzdek jogi
!'>lctében az emancipáció koráig- 8emilyen részt nem Y<.>ttPk,
épenséggel nem jelenti azt, hogy a zsicló:-.ág körélwn a jog
művelése, tanítása s általában a jogi szellem Ilflll élt rolnu.
A gettóhan élő zsidóság legfőbb studiuma . :<Őt mondhatní
egyedüli tanulmányi tárgya: a taln111rl és a:: e;::::rl kapcsola tos komrnPntá?·ok, nern eoyéb, mint jo(lfltdomríny; igaz, hogy
olyan, ahol a tá.n mclalmi élet jell'n;.:É'geüwk szabálvozá::;a tít
és át van szőve vallási elemrkkel. - dc ettől t>ltekint\·r. a tamucl-stuclium kifejezett jogtudomány, nm1ak minclen c,;z-
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kii~:t>wl. mt'Hbt:l' l't>\'l'i é~ n•tub t:l réwl Pgyüit. A talmud csak
modt>rn l'ddoll!'ot:ásúlnm Yalláslörtém•lmi, müwlőctéstörLéneti,
<'lilwi t>s arl'iH'ológ-iai studium, dt• nkik beleélik magukat az
anyagba rs t\•ltt>tPI<•zik. ho~.' a talmudi Pscl<'k alapjául szolgáló tény:íllúsok t>lnrk {>;,; a tén.''(tllásokra alkalmazandó Rzabályok élií jogot alkotnak, azok ;;zámára C'z min(lPn korban
való~<Í~os, hiánytalan jo~i ;;tudium.
S r"J)(' II itt Nl/l liafl/J kiilö11bsc>y a ::sidósáu szerepc'.t illetűfil a;: orrosi fltdOIIIIÍII.If Js 0 juyi11domány között, meTt a
~ sirlrik mint orrosok n '. sze; /'o/tak a:: e11rópai uemzetek társadalmának, <':: a miíködésiik máscallású embertársaikra is kiho_tott, - de a zsidósáy sajáfos jor1a, a talmudi jog csak a
:.sulósrÍ!JOII bdiil hz•ényesiilt és a kiilsű társadalom1·a hatá, a
ll( ill I'O[f.

, A: <'lllltllcipríció ll'lielletáe ez a helyzet gyökeresen meg-

r.~l!~u~.oft. ),_ Zs)(lók 1wlrptl'1~ y tár::~adalomba, módjuk és leltl'tu~I'Q."t~k 'ol~ arra. hol{\" az okl't ht'fogadó n0rr.zC'tC'k jogtudoman~·,cwal, io~lall~ozw;wk, az állami igazgatásban és a jogszol!.!:altata!'hnn r0~zt wg~'ent•k. CsodálatoBnak tűnik fC'l éii n
k,(•,.,ö_hh ('löncla~Hl?k kil]lCNán Önök i~ Cfiodálatosnak fogják
]atm, !Jog~· Jl~•Jtany r\' vagy néhány éYtized ClcD'eUdŐ YO]t
ahoz, h?g~· z..,Hlók döntő s'l.,'I'Ppt t tölthC'sst>nck bC' '"'ezt•n a té~·en, an~: <!Zri_'Í _l.'tndkh·i.ili, tnPrt mikrnt YÍllt lehetségessé hoo·v
ti~: ~~~ .l:<~,·~cl Hlo yl~1tt y Z'-'idósághól kikC'rült sz<'mél~·('k 'oly~n
g~ okl.. l t ~l n lwlt>t>lhdtek mag1lkat olyan tanulmányokba amclyt•kt_ul t• n zn•dt>hn kt•rpsztiil l' l voltak zc'Írvr1 "? Ez a 'csoda
csr~lns u::al.IIW(Jyará:::lwttí, lwyy a zsidók számára a jog é~
a JO!jhtrloii!;III.IJ. 11e!~1 colt új, mert be1111e éltek sőt általa tltck
0
'lCd at .r·rw~~::: uleJebPII. "\z t'maneipáció utá~ csnk tanulmánymk _forrnsanyal!a Yáltozott mt>g, a jogi érzék mc(}"volt
mt:rt kP~t•zt•r t•,;t:~l'nt1l'j~~ fogla lkoztak a talmudela l, a Sch ul~
eh.~u~ .:\Ju~l!l_wl P-< a tobh~. k~mmcnhí.rokknl é::; élt bPnnük a
~ ~~tk,l.t hdJ_Lnn, nmt-ly szuhegL•s }1. jogi analyzi;;t'k It> folytatt. .,aho;.:. Alig, li<)!!Y
az. l'•Tn-~
Ol"'""''tgol·b"'Jl
"Z "l
· ' ·' ] ·
, . •.
'"'·
"'"
' «
<c-, naneipaelo n·
ll?lto~.ta
kapmt, t'gymásután tünt<'k "lő
··d'osa.g
: 1)O'l
kJJ·p 1• 11 ]t a g<'tto 'll,
t 1 t .. .. , ,
,
a
zs1
'
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·
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<Yászi személy0kct, aki történeti nen~t , ·ívtnk ki maguknak az

~gyes nemzetek jogtudományának történPtében. Sagy 11evek,

jogi iskolákat jelentő szernélyiségek, konr/m(lk megdönthetetlen tekintélyei fognak felvonulni Ö11ök elótt, sok olyan, akzkr-{il a na,r;yközönség nem is tudja, lloyy zsidó volt, de olyano/;; akiknek alkotásai és rnüvei eltörölhetetlen nyomokat
lwr/ytak az illető nemzet tör·ténetében.
.
,
A nagy jogászokat jelentő egyes mozmkoknak egéssze
valu összeállítása bizonyos általános tapasztalatokra vezet.
Igy történelmi tény, hog:y a német államokban, a magas á~.
lami, közigazgatász, egyetemi és bírái tisztség elé?"ésének elofeltétele - egyes kivételektől eltekintue, - a liitérés volt.
:Mondha'tjuk, hogy azok a kiváló áblamférfiak, bírák és jogtudófiok akik a zsidósiig köréből a rémd államokban érvényt>siilé~hez jutottak, csaknem ua/amennyien előbb ~·auy
utóbb otthagyták ősi hitüket Amíg ez az általános szabatr ~t
német államokra. vonatkozóan, ép az ellt-nkPzŐ tnpa~ztalhato
Franciaországban, Itáliában és Angliábau, ahol a kitéré,.Pk
majdnem ismeretlenek voltale
Van még egy ilyen általános megállapításuuk és ez ?Wgyon alkalmas arm, hogy megcáfolja el/pnséoeinln•ek az.t :"~
vádját, nagy van egy egységPs zsidó szellem, amely a zsrrlosárr belső köTéből kiindulva, az enwncipáció szeléfűl liajh·a
útra. kelt, hogy meghódítso?l idegen népPkf't. E::zel szemúrn
látni fogjnk, hogy ilyen egységes zsidó szellem nincs, hanem
a zsidóság kör·éből szár-mazott jogtud ó, ok a joutudomány leukiilönbözőbb iskaláinak hívei és alapítói lettek. rannak közöttük romanisták és germanisták; a leyszé/sőbb reakció hí·
vei épe1L úgy, mint forTadalmárok,- mh·elték a jog mindfn
ágát, a közjoyot épen úgy, mint a mayánjoyot, a jogbölcseletet és az egyházjogot, a kereskedelmi Jor;ot é::. a:: eljárást s
meyulapító'i voltak aszociális jooalkotás eyyik leoifjobb áurínak: a. munkajo_qnak is. Nem Yéldlt•n, hog~· Ll zsüló jogtudósok lcgnag_vobb Rzámban azokban az állnmokbn Yoltak, ahol
közöttük az átlagos mííveltség a l 'gmu!("a::'a lJ b volt: N" (•nwtor"t::íglxm és Ausztriában.

*

Képzeljük magunk elé a :XIX. sz:ízncl k;.'zdt>tén rgy új
hajnalát. Alig egy-két é,·tiz.•dP, hog~· 11 franria forradnlom bi.iszkén kihirclettr mindPn <Í.ll<>mpolgár j0gegypnl()ségét és n francia forradalom szl'lll'nw mindt Tl nlwdály l'lienén' djutott Európa többi or::~zágaiba is él' nwgh•rPmh•tt.•
Pgy új kor,.;zak alapját. EnMk volt az "lwlményl', hog~· Xémetország Pgyes álbmai, - bár YOntatott:tn é~ l'kint< hi':~:l
gosan, - dL' kezdték elismeb"li zs1cló polgáraik jogegyt•nlő
ségét is és honttovább megPngwlték ~zámukra az egyell'mi
ko,.~zak
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ianulnuí.n yokat é:; ~'g')·m;í ~uüí n nwgn~·itottúk az eddi()' l-izámnk ra d zárt pályákat. '1\• rmé~zete~cn a fejlőd6s 1w~1 volt
q.?.·~·~·nldt'~. 'l'anulni c~ak t'ngcdték a zsidókat, dc a bírói
pályára é~ az cgydt•nü kaü•drára évtizedeken, kcrc~ztül a
z~idó::;ághól :;zármazottak közül e:sak a Icitért zsidók juthattak.
Az els() z~ idó, ltt>lyl ~l·blwn az első, aki a zsidóságból szárma;-ya katt•r!rához jutott,_ Wilrla volt. Eredetileg Seliomaun
(Tl1l11.elm Eduarrl). A XIX. sz6zad első felében müködött
abban a kor::;zakban, amikor a napoleoni háborúk ellonhatá~·
:::aként a nemz0ti szl"llnn volt az irányító goneloLit Némvtor:::zúgbnn ~ enn0k nwgfl•h•lően a jogtudomány teriiietén a régi
g'l'rmánjog t<mulmá:c.yozá:::::t maJkodott. Igy lett az első zsidó
német jogtudós jo,qtdrténész. A régi germánok bi:intetőjogát
é~ n középkori céhn'nclszc1-t tanulmányozta, erről szálanak
főmüvei:

"Das Stra{recl1t der Germanen" és
"Das Gildewesen in Mittelalter".
Ö alo.pította ml'g- az 0lső német jogtudományi folyóiratot: a "Zeitschrift fiir deutsches Recht nncl de~~tsche Rerht.:::wi, sensclzaft"-ot.
D0 míg Wilela megkeresztelkedett, addig a hozzá hasonló karriert befutott Rubo ( Julins) hű tagja maradt ősi
vallásának. Már 1820-ban Halleban docPns volt. de a kc>zdőclő
reakció rövidc·sen mf'gvont::t tőle a venia legénelit BPrlinbe
m<'nt és 1824-től csaknem haláláig, mint a berlini zsidó hitközség i:igyésze működött s ebben a minőségben jelenb5keny
·
rész<' volt a zsidó emancipáció rlőkészítésében.
Az első nyilvános r<:'ndes professzor, a jogtudomány által most iP nagyrabec'liilt és sokat idézett Eduard Gans Yolt.
Kora szellemén0k hódolva, a hegeli filozófia követője, amr>ly
szemben állott Savigny történe.t,.i iskolájával és a filozófiai
elmélkedést tartotta a jogászi gondolkozás követendő pél.clájának. A hegeli filozófia befolyásolta a zsidósághoz való vi~zonyát is. 1819-ben Zunz Lipóttal, a zsidó tudomány. fl halhatatlan nagyságával c>gyütt megalapította a "V e1'eÚ! fiú·
Cultnr nnd Wissenschaft des Jndentums" zsidó egyPsületet.
A zsidóság belső reformációját hirdeti azzal a kívánsággal, .
hogy a zsidóság adja fel különállását és kövessen el mindont .
az af'szimilárió céljábóL Elc·i nto több kísérletet tett, hogy
7~idó hitén<'k megtartása mcllett katedrához jusson, dP rnidőn
PZ n<'m f'ikPrült, 1825-bcn mrgkerPsztelkedeit, amely tény nC'm
c;-ekéJy botrányt okozott, hiszen a liberális zsidóság v<:'zetői
közé tartozott. Me~rkvrcsztclése után azonnal kinevezték ren-·
des tanárnak BPrlinbc.

*

A zsidók szerepe az európai jogtudományban

133

.. \. német zsidó jogászok közöLt l<'gnagyobb történelmi
Hr vPt Erl1card Si()ismund Simsan f'ZPrezte magának. Königsborgi súiletésű volt és már 13 éves korában megkcresztelkecl!'!t. ~Iiíködrse az e.r;ysér;Ps nénwt hiroclal0m nwgtl.'rrmté..,ére
trányuló mozgalommal függ össze·. N am1kor ~>nnt>k Plső g,viimölc·st> mutatkozott az 1848. é\'i frankfurti hiro1lalmi g,vülésvn, a nrnwt 1·rndek őt vábsztották a birodalmi g,vülé" elnö"kének. )filyen különös látván)' lehPtPit, amikor az új Xém,·tor~zúgnt mcgi<·l·PuÜPni óhajtó hi rorttlmi P:.v(í!ésrn, a frankfm·ti Paui-KirchébPn az Plnöki tisztPt a zsidó~ágtól számwzoi.t Si1nson, az alelnöki tistzPi JWclig a Zf-'ic1óságho3 híi mnradt OrdHiel Riesser töltötte lw. Amikor n birodalmi gyülrs
kimondotta a r.émrt császárság h<'lyr,•állítását éf' c-;á.;zárnnl~
Frigyes Vilmos porosz királyt Yálasztotta mPg, a birodnlm1
g,dílé:; kiildöttségét ~im ·•on wzdtP B ~rlinbe a porosz klrál vhoz, hogy a császári koronát ft>lajánlják nrki. Isnwn'Ú's, hogy Frigyes Yilmos a eiiászári koronát n<'m fogarltn el, clP Simson még megé1·lwttP a uémd e:-.ászát'i biroclalom ténylr!!:Ps megalakulását . és ő volt a ~ ordel eutsch
Hc•i.ch:-tag anm külclöttségénck Plnöh, anwly 1871-ben Berlinből VPrsúillesbl' utazott a csáiizárt;ág kikiáltását kimondó
bi roclalmi g·yúlésre. Ö volt az P!D•Régu n6met birodalom
Rt>ích;.;grJ~icbt-jének első elnök<' 1879-től 1891-ig és társadalmííköclé,érc jellemző, hogy ő alnpítotb meg a német OötlH'üír:-n,:é)g·ot. Ugy ő, mint RíPssc'r, konzc r'·nth· politikusok
\'Oitak, az alkotmányos monarchia hín>i.

*

_-\. h•grmlegdett0bb német közjogá;;z é!:- államjogászok
egyike Friedrich .Julius Stald. A legkonzrrvatinbh, monclhatni l'Pnkciós jogi irányzat tipikus képviselője, - a dPmokrácia gy1ílölőjc és az aut0krata monarehia kérlelltetPtlen
hm·co~a. Csak kcw'sen tudják róla, hogy ez a reakciós jogfilozófu" zsidó volt és ifjú korában Srl!lesinoernek hív'ták.
1802-hcn szülctctt, 17 éves korában ImgkerPsztrlkPdett, TÖYÍde!'('n peofPRszor lett Mí.i.nchenben, majd Bcrlinbf'n. Római
jogot, közjogot es cgiházjogot tanítotf 'l'agja ll'tt a porosz
HciTl'nlwusnak, RŐt abban a. junkcn k YPzéeP. Joo-filozófini
munk;-íia n. ,,Pl1ilosophie des Rrrlds''.
~
~Icísik alapwtő munkája ,,Die Kirrhenrerfassunrl nacl1
Leln·p und Recht der Protestrmtrn", amclylwn a tételes ('O'Y' házjogot igyekszik a filozofiával összrt>gwztl'tni é;; tanít~~a
szPrint az egyház tartozik magát az nllnrnnak alávPtni.
:Jlint unlítettem, a porosz urak házát, a háború l'lőtti
);Jurópa lc>.gkonzcrvatívahh törvényhozó h'~ti1letét az ő taníÜÍ;.;ni alapján f'Zl'n·ezték m<~g és ez n tP~tiilct az {í c.í !tn b ki' clol~ozott l' IYl'k l'zerint mííködött a \·ilngháborúig.
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Főmunkája: ,,Rrclds- 11 n d Staatsle lt re auf d er Grundlayp cllristlichcr Trcltrwsclw uung" . Ebbc·n foglalta ös";>;(> az
állmnról Yaló tanítá~ait, <mWl)·eJmek főbb téte-lei a köwtkezők:

~\z állam Ü'kintély<' az J,.,tPn tekintélyén alapszik. Az áflam
alkotmán)·a 6:; hatÓi:'<:Ígai lstentől nyerik hatalmukat. Az állam .Hlt•gl' tPokratiku ~. Az állami hatc'l.lom tL•rrn6szt iénél
fogva 1\•lo~zthatatlan, mint az iy,;teni személyiség. (Ez a tanítá~ ::;zÖg-l''S Pllt'ntétben Yan az alkományos országokbún
uralkodó <:11lmnhatalmi ágak megosztásának e1vével, amely
köztndomá::;úan .J[onh•sqicu tanításán alapszik. Magyaror:-zágon t•zt a nwgo~ztást az 1869:IY. t. r. mondotta ki, am1ly
hin·ény ~zt>rkt•sztője ugyancsak zsidószármazású volt: Csemeui Károly.) A szuwrén fejedelem egyedül gyakorolja •az
államhnh1lmnt, amdyn<'k a tekintély az alapja. Az államkormán)·zat erő" a ntoritát>sal gyakorlandó. A sajtót korlátozni
kdl, mert a ::.ajtószabadság anarchiára vezetne. A cenznra
lwlyt•s, a sajtószabadság elkerülendő vakmerőség. Az a felfogás, hogy n nép szuY<'rén: ,,Ungcd<.mke".
Alláspontja szcrint a pártok két csoportra oszlanak:
forradalmi ét; legitim pártra és jellemző, hogy miként határozza mPg l'ZC'ket. Fonadalnü párt az, amely azt hüdl'ti,
hogy a fdRőbbség és a töTTény alapjában az ernbereUől
fiirm, ahelyett, hogy az embr1·ek lennének alárenelelve a tó'rvc>nynek. A legitim párt az, amely elismer egy felsőbb, feltéti( ni.il kötelező istenadta rendet, amely a népakarat é~ az
uralkodó akarata f0lt•tt áll. Tnlán soha nem volt a demokratikus több>;égi eh·nek nagyobb elkasége, mint ő, aki az~
monclotta: "A utorittit nich t Majoritiit". Sta hl tanítása mat
ll((piu

nyomot hagyott a német politikában.

*

Jóformán ugynnabban az időbc·n, amikor a zsidószármaz:'i::;ú fltahi a l<'~n·ak<:iósabb állam0lméletet hirdeti, egy má:;ik zsidó jogá::;z, a német demokratikus szocializmus alapját
wti mt g: Ferdinand LassaUe. A szociális jog kialakulásában
alapYPtő \'O it Lassal e munkája:"Das System der eru:orbenen
Rechte." ::.líg a hivatalhoz jutott jogászok nyíltan hag,dák
ott zsidó Yal!ásukat, Lass~lle a t;zocialista, minden kül:::;őség
mPilőzéséwl érPZÜ' úgy, hogy semmi köze sírrcsen hozzá.
.,Ich liebe die Jurlen durcll(lus nicht, ja ún allgemeine11 rerabscheue ich Sie'',- írta <'gyik leHiében és erősítgette, hogy
már nPm z"icló. DP azért n boro.~zlói Zóiidó temetőben Yan cltemet\'('.

*

A nagy zsidó~zármazá:-:ú tt't0lc s jogászok sorozatát nyitja
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nwg az osztrák Glaser, személyi nf-\'e J osua, a k<>n•:-zt"{·~
hl'n Julius Anto11. A bé<>si rgv0trmen nyilváno-; n•ndPs tanar
\"Olt, AuPrsperg történelmi nevez< tes::;égű libt•ráli~ J?ini ...;ztf.J'Í llrnában igaz:··ágiigym inú-:zter. Az Pgyet~men a koz,JOgot tanította arnPivm'k akko1· (a 70-Ps évek eleJén) - tPkmtPi.t<'i a
IH'mrégibern Ícötött magyar kiep;yezésrP, - különös<'n nn~y
i<'lentőségP volt.
. , _
Egyik legnwgbittebb barátja az ug;\:ancsak z:·:ndoszamvtzású mini sztertársa Jos ef Unger \'Olt. BPcsben szuldett 181~~
han, mint t•gy Mngyarországbót szánnazo,tt z_si<Jó k rn•s!<l 'flo
fia. 13 év<':'> korában kerpszü lkeclett meg es ~b rws km:al,~an
m1:h nyilY<Ínos rendC'~ tnnár volt Prágában, ahonnan kt>sohh
Bécsh0 kPrüJt. A z ő ne,·éhez fííződik az Os?trák jog l'Pn<l:-ze1'08 fC'ldolgozá sa és mondhatjuk, hogy Unp--r volt az o"ztr(t k
m~:Jg<í_nj<?g legnag~robb. mPstC're. J;~őmunl~ája •;''ly~f e1!L "rll:s I)S terrelcluschen alf.geme111en Pn ta trechts euro11m lurm·e tl·tte. PolitilwilaO' a balolclnlhoz tartozott és - mint említdt<·m
:_ Au0rspng =>liberális minif:,ztériumál)an 0 is helyet f,)gl_alt
tárcanélküli miniszt<>rként és nz is marneH nyolc é\·en át. J·~v
iizPdC'ken keresztül ő Yolt n legfE>lsőbb osztník államjogi híróságnak, a Reichsgerichtnek ('lnöke.
~

A z~idó::;zánnnzá~ú jogá:>zok nng~· tudá:-~:1ra és tPlj<•:-ítményére mi ~·em jt>llemzőbb. minihog~' a politikai lag !Pgkf.nye;Pbb é~--: lt'gfontosnbb jogi disciplinának a l.:özjoynak kf.t
J,;onngvobb mesterc é::; szinte megclöntlwtetl• n tPkintP.I~'P :
L~ban(l és Jellinek, mind a kett0n zsidónak súi1Pttt'l~ . .Jiinden jogász aki Ynl<lha közjogot tanult, isnwri Labrllld IWY(·t,
nkin;,k míí;0i.t a. m:1gyar jogá<ozok m%t is ~dézik 0s taníbí,.ait
ismrrtPtik. Először Kőnigsberghen, ké,obb Rhas..,hurghan
volt egyd0mi tanár és ott írta meg a császári ~émPtorsz:íg
közjogának shmdard müvét "De uts ch e B taatsreclil'' cím al a t t.
l\[~:ír ifjú korában megkPresztelkeclett.

*

JelZin Pk Adolfnak, a nag~·tudományú hín's wit'll! !ih rr'tii::; rabbin<ll~ Yolt a fia J Pll inPk Oyiir{fy, a heiddlwrgi ('g-~·t'
tem közjogi tnnáw. Zsidó pnpi házból Yaló ::;zármaz;Í,.;n r11·m
\'Ol t. :tkndálya, hog·~· közjogi prof0sszo1· lt>gym. Lnhand nwl-

lett, a Yilágltc1ború 0lőtt () Yolt Ném<>ton;zágl)an az államjog
}po·nng~·ohh tl'kintél~·l'. Jogi ~zakmájában ,) riYili~b ir<Í.11~·t
k~wist'ltC', mert nzt hinfdt0, hogy n kö7jogbn:tl is nlkalrnn:~,ni
kPll <l mngánjol:\· kifinomult r0mbz0rrt .'s PZPn az nlnpon kt·ll
a közjog cloktrináit fC'jiPszt<•ni, táYol n filozófiától (~s a sztH•iológia taníbísnitól. LegismertPbb munkái: ,.SysfPm rlf's suúil'/.'-
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tú·eu iiffentlicll,rn. Rechts", ,,Das Recht des modernen 8taates". Yt'lc krzdód1k nwg a jog·i dinasztiák sorozata, fiu. TValtr>r llfi!JIIIIcsak a 1.-ii;:ju!fllrtk colt tnnára Heidelber·gben.

*

t'g~·ik .!rgnag·~·obb némrt magánjogász,
ll eum ch Drntútup llt'véU O i~ zs idószármnzású volt. CsuJútlja már. músodik nt'mzt'dckbt>n volt jogász, mert atyja a
c1annstadil frbőbír·óságnak volt bír~íja . .Munkássága túlnyo. Ki ne it-.uH rné az

món~:-,zt

a némrt . polgári törvénykönyv megalkotása előtti
id{5n' Psik, n római joghól l:'zúmwzó pandektajog világám.
Dt>mhurg pandektu joga a lrgünuerte,bb német jogi kézikön~·wk Pgyike. Főmunkáju "Das biirge1·lich e R echt des
rlr lffscltr·,, Heichs und Preusse ns''. E könyvet a német polgríri tön·(>nykön~·v élvtbrléph,tés6nek kiiszöbén, 1898-ban írta.
A lrnrmnclik köt<>t előszaYáhnn c>zt mondja: "Meleg szív szük;..ég·(>~ a va ló( li igaz::;ághoz, hogy a i.izázadfonlulón ... használlrntó és a kii::jót szolr;áló jog kel etkezzék, tnelynek ·védelme rrlntt a német nép elégedett legyen, szabaclon és erőtelje
sr-ll lrj/(Jdjél.- és a kultúrrílis haladást közvetíthesse.a

*
EzPk után talcin UC'IU csodálatos, hogy a némeL c>gyházjog h•gnagyobb mestere, Emil Friedúerg ugyanc:,;ak zsic16szán1Hl7K1sú volt. Lipc:,;ében Yolt tanár, - ő adta ki a Corpus
./11ris Cmumicit. A katolilms klérus elleni kulturharcban Bi~>
murkot r.~ íg~· nz állami ir<Í.nyzn.tot képviselte; te:,;tvérP volt
Heilirieli Friedúerg büntetőjogásznak, aki a porosz k.ir~lyság
koronaüg~·{>szP, majd ]879-bPn annnk igazságügymm1szt<•re
11.•tt.

*

Xem liiszem, l10.c;y ·véletlennek lelzet tekinteni azt, hogy
azoknak a 11émrt jogtudósoknak, akik a kereskedelmi joggul
és rnnwl.; rokontrriiletei-vel foglalkoztak, nem krllett ottlw_qy~
ui zs idó vallásukat. Igy haláláig zsidó maradt a kereskedelmi
jog klasszikus kommPnhílója 8to11b, aki Labanddal c>g-yi.i.tt a
legPWkelőhb nÍ'mt•t jogi folyóiratunk, a Magyaror:,;zágon is
kiizismPrt "Deutschen .hn·isten Zeit11nr;''-nak volt a megalapítója.

*

Zsidó Yolt a kereskt drlmi jogunk másik nngy tekintélye
Gr,ldsclimidt I ,ewin is, nki Hc•iclelbt'rgben volt egyetc>mi tmuír
és k0söbb a lPipzi,g-i Rt>ichsoht>rhandrlsgericht-nC'k volt tagja.
"!Ionrlbllc/i rles Handelsrrclds" címíí munkájn a német ln'n•skP<lPlmi jog k~ir,;medcbb ~6zikönyve. Azon ke'\·(>:,; n!>t:t<'~
jogtnclúsok közé tmtozott, akrk aktív réRzt vrth'k a zsrdo
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közii;;ség életében; mint a Dc·u~:,;ch-I~l~aelitiRch Gem< indPbund
P~.\'ik vezetője küzdött az anbszem1üzmus ellen.

*

:\Iagyar származású volt a bécsi egyrt~mnl'k keresk~dll
mi jogi tanára Grünhut (Karl SwiwPl), aki Lucger korahan
két~zer is volt a jogi kar dékánja. Tüntetések:t reneleztek _clIPne az egyE'tcmen, de fPlt6tl en tPkintélye romclpzek clncara
biztosí tot ta h elyzctét.

*

Amikor a háhm·ú ntán világszrdp n; C'ri~lt~k ~el a p~nz~C'l
kapc:solatoR, szinte nwgoldlwtatlannnk la!s~ JOgl probh~m~k,
<r tudományos Yilág Art11r Xussbaum fele fordult, al~ .a penz
PIméletének é« jogi j e!Pntőségének l( gnng)·obb kutatop \'Olt.
A berlini egy etemen tanította a kereskedelmi jogo~. es "Do~
Geld in Th eorie und Pra xis des deu tschen und ouslandtsclten
Hecltts" címü 192.)-ben nwgjel ent munkájáról bízvást mondJwtjuk, bogy Rzakmájánal~ J\gki_vál?hh nlk?tásn. Nusshnu~:
a i>idósággal kapcsolatos JOgt kE'rclcsekkcl JS fog_lnlkozott l'S
ismertc•k a rituális YérYád <'llen írt alnpor:; munkcu.

*

A szociális jogalkob.ís rgyi.k legi fjnbb ágánn~, a. m.unk;;jognak volt nwgalapítója PlnllpJJ Lotmar. A ;·oma~ J~ghol
indult ki, ( ·bből habilitálták ~hinchcnben mngantanarr<:J, de
m~:'í.r 1888. óta 8chweiz főváro:-;ában, Bemben n munlmJogot
tanította mint rPndet-i tnnúr. l•'t>lfogát-i~:'í.ra jPllemzők munkájának címei: "ReclltP, das mit 1111s .r;rboren ist'', "D er unmomlisclle Vertrag'·.
,
Főmüvp n "Der Arbeitsve rtm.r;", nmely a munkajognnk
enc)·clopédiájn, hozzá hasonlót kl'm nzPlőtt, sc>m utána n joge szt1lm1ájában m'm írtak.
HE>ndkívül jellemző kon'í.ra az n pálya, amit lluyo Preus.,·
futott be. YPle záródott lr a zsidószármnzású n6nwt közjogászok sora. Demokratikus politikus volt és mint ilyrn az
egyetmmn nC'm kaphatott lmtPclrát, hnnt'm a lwrlini kt'rPskpdPlmi fői:;lwlán tnnította a közjogot. A fonadnlom után
1919-bt'n belüg~·minif-;ztPr lc>tt 0s Phlwn a minő::-.églwn a Wt>imari alkotmányt ő foga lmazta. ] 919-bt•n kilétwtt n knhinPtből, mt>rt a wnmillesi szerzőc16~ n lá írásához nt>m n ka rt hozzií.járulni.

*
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.\tiérn' má~ l'nrópai állmnok jog-tudomiiny<ha .1
fnmeia jog-<Í.~zok közölt 1 ls(Í\"OI'ban Cremiell.l'-t (lwac' Adolf)
l'mlítcm. 8-l éwt élt, 21 én·~ kor<1han már ügyvéd volt (>~ a,
közpály;1n mozgott, amt>ly<'n h<d:ll<íig- megmaradt s igy munkás~ága 6~ pálya.futá~a élt'ténl'k viszontagságos foÚlulatai
között, ig-en V<lltozato~ Yolt. Bgy vic16ki zsicló selyemken'Rkedőiwk volt a fia ét' fiat<ll korábun, a napoleoni háborúkat
köwtő r<'akeiók alatt a reformátusokat védte a kathaliklis
IWtkcióral s::rmbe11. Amikor 1830-han Pál'isba költözött po·ymú::;után írta nwg jog-i munkúit és CL'l'P az időre esnek' bD·es
politikai J.WI'l'i is. többek kö,: ött /í vivtc~ ki Napoleon na(Jy
lwrlce:jrc>nck, ~Tcy marsallnak rehabilitálását. Az 1848. &vi
forradalom után ig-azságiigyminiszter lett és nevéhez fűző
dik az l'skii.dt~zék bevezl'tésc. Köztán;aHági fdfogáR<.t mt"llett
híwn kitartot~ é!:> ,l'zér_t III. .N.apole~m _hi~ba kérte, ~10gv az ő
uralma alcttt Is YallalJon mm1sztc•r1 tarcat. De am1kor 1871hm a köztcír:,;a:,;ágot vis!:lz<uí.llítottiik, újhól igazságiigymini::>z1< T ll'tt. Ll'g:híwbb barátja a frnncia hazafiak milltaképe
Gambetta Yolt, akiYel közöH ügyvédi irodát tartott fenn.
Crentlrlr.r azon nayy .ior;ászok közé tartozik, akik ?/I'mcsak hú·ek maradtak hitükhöz, de a zsidóság élén küzdöttl'k
elnymno~t testt•ére·ikf>rt. M0g szii lővárosában, NimeRben lakott, mmkor harcolt a megHzégyenltő zsidó eskü eltörléséért
Kél'őbb <'lnökt lett a francia zRiclóHág országos elnök1-éO'é~
nPk: a .,Con~it-itoil:e'.'-nnk ~s bdolynsára történt, hogy amikor
183.)-ben a sch\WJZI baseh kanton az elsasi zsiclólmak lddeP~~dé~é_t ml'gtngaclta, Fnmciaor:-;zág megHzakította az ö:-::-zt:>kottrtest <'ZZ<'l a kantonnaL Ismert az a küzdelcm ·1mit ·:t
da,maszkuszi ,·én·ác~ idt'jén kifc:jtdt :-; ennek egyik kö~·etkP;
m~nye volt az Alh_a~ce, lsJ;ne!Jt<' mPgalapítáRa, amely az ő
muve. Na~·y l?l fo!yasa~ erv:ny~sítrtte a román, marokkói és
~rosz zs! elo~ _ngyelwn es mmt 1g:azságügyminiszter J 870-ben
o <•gyen,]ogusJtotta az algiri zsidókat.
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és 1918-tól ha Jálái~ a római egyetem tanára. Különöscn a
luízm;ságjogi munkái ismertek és jellemző konzervath- ma~a,
i<lrtáHára, hogy a házasl'ágfelbontás rllen küzdött. A Zt'Ido
közéletben iH - I:é~zt vett. A római hitköz-=ég oktatásiigyének
vezetője volt. Alapos tanulmányt írt az olaszor. zági zsid~k
házasRágfelbontási kérdé~éről. Hálából a római hitközség lSkoh'iját róh nevezte eL

*

Zsidó Yolt a lcgki"álóbh ola~z jog-történészek.. ~gyik~
Gino Arias a firenzei egyet<'m hmára, akmek a kozepkon
olasz jogintézményekről írt munkái bazájáb~m alapV("tÖ )elrntőségűek. Jelentékeny része \'Olt a fasc1sta alkotmany
létrehozásában.

*

Az olasz egyetemi fa:-;cismusnak leghjYebb ~épvi;;rlője
zsidó, a jelenleg is élő . . n magyar tuclomany~s :·1lagbnn 1~
ismert GioT{!io del Vecchio. A fL'JTarai, messmm!. bolognai
<'gyetrmekcn tanított, majd a római <'pyctemr_: ~erult, amdyn<'k 1925-1928. években r<'ktora volt es hosszu eYeken kereszül a jogi kar dékánja: l\Iég a világhábo~·~ <'lőtt jófor~án
minclen európai nyelven megj<'len~ munka1ban ~~~m?<'s~l}t
a pozitiviRtn irányzattal és az iclrahszhkus tan UJJa~zuletc~et
hirdett<'. A francia akadémián nem kisebb személyisé-g. mmt
Emil Boutrau:r ismertette m{íveit. ,.Il fenomeno della gnerm
e l'ideu della pace",- "A háború jelensér;e és a béke eszméje" címü munkájában szrmb<'szállott azzal a fc lfogá~s~l.
anwly utilitárius vagy materiáli:,; sz<'mpontokból a paeiflzmust hirdPti és azt a felfogást tanítja, hogy a háhorú f'setl<•g az ig-azs<Íg én·ényesítésének e::-;zköze lehet.
É r<ldn s, hogy egy zsidó <'gyetemi tanár szá1lott Rzembe
OlaHzországban a pacifizmu..,..,a]!!
Del Vrcchionak PZ a munkájn .J.O.OOO pélányhan jl'IPnt
meg a világháború a latt. Az olasz tiszteknek a harct0rn' kü lclötték ki és erről ~Iu:'isoli.ni is megPmlékezett háborús naplójában.
1921-hPn ő alapította nwg Bologw1ban a fasciot és kH
évwl a J\Ia rcia su Roma <'lőtt ez a z::;i.cló egyetemi tanár már
faseistn \'Olt.
Amikor a római eg,vl\tcm rektora volt, a Durt' kiilclöttségd wzl'tett hozzcí és Pzekkel n sz;n·akkal üclYözöltr: ,,A
ró1nni pg;yd<'m az Ön lmzgó wzdésc :llatt új fejlödésn<?k indul, ami biztos igéret a jövőre."

•
Ang;liáhnn n mult t-iZíÍ.zad m:1t-iodik felélJ<'n, dt• kii.lönösPn
a jeh'n Hzázaclban Hok kiv<Í ló zc;icló jog<1sz mükö<lött, köz üliik
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('sak a lvgncYl'Z<'tesebbt t Pmlíkm Lord Read inget, c-.kinek
családi Ill'Yl' Hufus Daniel Isaacs.
Pálvája kezrkt!>n iigy,·éd \ 'olt, r; mini ilyen Képvi:sllö
l~ll (19ÓJ). 19Q8~bau a liberális párt állal alkoLotlminiszteJ·mmban_ ,,~;o~lzcdor yeneral", majd "attorney general" s ebbt>n a mmoseglwn lwl~·t•t kapott a szűkebb kab.inetbcn. 191:3han "Lord Clu" et .J ustice of Enr;land"
(Analia főbírája)
lPtL 191-Hwn nwgkapta a .Pt>('l' méltóságo t L~rd Hcadinoeímnwl. 19JG-ban Yiscotmt lett, 1917-ben Earl 1922-ben Indi~
alkirálya . .Amikor)_9?G-lxm lndiáb~l hazatért, a .M.arquii:l cínwt kapta meg. h .OZIHmert az a iamugatás és rao-aszkodás
amit L ord Ht'acling ő~;i feldeczetével szemben tanusított:

A zsidók ,zerepe az európai jogtudományban

Kassan telepcelett m ~g.
A magyar jog vis;;zaállítása után a Királyi Tábla 18G1ben megtagadta a z;.;iclóknak vizsgá1a Yaló boc;;ájtá"át, amire
az érdekeltek a királyhoz fordultak. A király nem Yáltoztatta meg ugyan a tábla határozatát, de külón királyi mgcdélyt [!elott egyesf'kn<·k. Goldstein Simon él:' S'clzőnberr;f'!' Armin voltak az első zsidó magyar ügyYédek, akik királyi "szabndalornmal" 1861-ben ügyvédi vizsgát tettek. "Cgyanígr jutott ügyvéeli diplomához 186-t-ben JI eze i J1 ór és Baracs "lfm·czell apja Barach B enedek is.

Anukor o: {ndicti all.-irályi méltóságba beiktatták, kO"nnyes
·'ZeiiU'i.-kel lucatko.::utt arra, hogy ő er;yszerü kis zsidó fiúból
r' 111dl,. deft erre a mc1ftósár;ro. A 1mlfDuL·i clPkinráció ót..1. ha-

*

Ezek azonban csak a jog gyakorlati ágát míínlték Az
első z;:;idószármazású magyar jogtudó::', akinek pályája magasan ívelt: Csemegi Kár oly \·olt. X asch néven sziiletett. Pályafutáfm igen hasonlít a német ~imsonél~oz, aki kort~rsa
volt. Simson is, C;:;(megi is, az 1848-as mozgalma.s idők Ylharában került a közélet küzdő terére. Csemegit forró hazafiassága Kossuth mdlé állította, őrnagyi rangban vett részt a
szabadságharcban és · annak legyőzése u ülli a temesvári vcí rban félévig raboskodott. Után:1 Aradon üg:yYédi irodát nyitott és megkeresztelkedett. A kiegyezés után Horváth Boldizsár az igazságiigyminiszteriumba hívta meg, ahol a kiegyczést követő korszak legfontosabb tön ényalkotásaiban wtt
tevékeny részt. ő fogalmazta a magyar alkotmány egyik
alapvető tO"rvényét, a.z államhatalmi ágak el1·álasztásá ról
szóló 1869:/V. t. c.-et is. NeYét a magyar büntető törvény
könyv kodifikálásával tette halhatatlanná, amelyhez írt indokolása az cgé"7. magyar büntető jogtudomány monográfiája. Utóbb való:<ágos bt>lső titkos tanácsos és kúriai
tanácselnök lett. A zsidószárma zás/Í Csemegi Károly volt a

hí.láig a palPHztinai építő munka egyik l'lőhncosa volt.

*

.

.A zsidóf.e szerepe a magyar jor;tudomrín_y fejlődésében

tr;r:o lJOSr)Jllo ahoz, amit a 11émet zsidólJa 1'onatkozóan az

Pl~b?iekbe n láttun/,. Bizonyo<; e ltérő jelenségek azonban

~e~H; bi_pü;z~~lihatók és eh ből bizonyos, még a · jövőre nézve

Js Jelent?". }~ove_tkezfeté. ('k Yonlwt:ók le. A mag-yar zsidóság
t'llHtnClpaclOJa es ezzel k11pcso!athan a zsidók l'észvétele n,
~~·_akorlati j?~~életben __rs az elmélt>ti jog munkájában egy fél;;zazadd~!l ke~?bben lw,nttt' a :né~1rtországi Yiszonyokat.
. _Anu~ , ::\ emetor"z_aghan, Ideedve Ausztriát is, számos
mmJ;;zte>r es, egyeh'nn tanár volt zsidószármazású, - addig
iJiagyar~rRzago:r; az igazRágügy élén csak az egv zsidó V áZ~OIIJ!l T 1!1~10? allo_tt m_inisztcri minőségben, rajta kívül még
~o:lrc.'::, J,--lpot mmt Ig}tz;,ágügyi_ ál!a~mtitkár, - a jogi
~a10n, eg; et_l~>:r; egy zsJC1o cgyctc•mi tana r Y olt F'aye1· László
cs ~~t_ert. ;;:Ido },S - _8u!n l_ó B~d~~r; J·övid idejlí, a forradalm~k Jdt:Jere eso tanarsagan lovul, - csak három: Páldes
BeicL, Pz/,·/er Gyula és Szászi-Schwartz Gusztáv.
A m;~g-y<lr zsidó<;ág (•iső emancipációját a clehreceni
D;~n;zet~ules sza.va~~a meg 1849-b(·n, ele a tényleges t>gyen~~:·: ~·ala.s C:,ak az ot':ene~; évyl~be?. indult meg- és peclig az
:IkkoJ_ hPI'<'Zl't~·t~ ?~ztrak _po_lg-~u-, torvénykönyv batc'ísa alatt,
anwJ~ a poll!~U'J .es pol!ükm .]ogoknt t'gvfOJmán biztosította
az allm~~pol!;an~knak. DP azéd még így sem illt'nt olyan
?r::>~T_l!-<'n. ]~.J3-!J:m a _Bresbf'n székelő 0S<bzári-kir~l.vi
·~.:t~'-iRf:,'1.1~J::In111Isz!enun~ !11_eg· mt•gtagaclta a Zi:iidóktól az ügyd! ;·tzsgé~rH vaJo bocsaJta~t. dP 3 év mulva .1 pel'ti ('gvete!u
c:e~n· kimondotta. hor;y ninrs tö"rvé11y a1;zi
e-t
;.,~'iilólr
szamora meytiltouá. 18.)8-ban két z;;idó hgyvéd "'~·i~~;&zött~

kl,
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~odá~ts::ki és KnöpflPr n,•wzPttí,;;z Plőbbi Xyitrán, az utóh 1Ji

magyar jogászegyl et

első

elnöke.

*

Lőw Tóbiás kir. főügyészhelyettes volt, a "Magyar Igazságügy" megalapítója, Kozma Sándor főügyész és CHPmegi
Károly munkatársa.

*
•

Az egyetlen Z8idóvallású nyih-ános rendes egyetemi jogt...már Faye1· László volt, a büntetőjog kiváló tudósn, a jogászegylet titkára, később alelnöke és a legrégibb magyar jogi
folyóiratnak, a J ogtuclományi Közlönynek szerkesztője.

*

Nagy tekintélyre tett szert a római jognak és a kPrPbkl'<lclmi jognak kiváló professora, Szászi-Sclucarc:: Gus::tá c,
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akin<'k tevékl'ny ré~ze volt a polg<íri törvénykönyv javaslatának munkc'ílataiban it'.

*

A jogbölc~eletnl k Purópai ltír{í tudó:::;a Yolt a tragikus
vég0t ért t;omló Bódog, akinPk cg)'l'~ munká1 11é111et nyelven
is megjelentek.

*

Kiváló jogtudós volt a három Bcwmgarten.
Baumgarten Izidor kiváló büntetőjogász, C'gyetemi magá.ntnnár, később koronaügyészJwly<'ttcs, majd kúl'iai t::mácRelnök, aki tudományos munkáiban a klasszikus büntetőjogi
iskola útjain haladt.

*

Baumgarten Károly t0stvér0 Yolt Izidornak, kiváló kel'PRkl'cl<'lmi jogá~z, itélőtáblai tanácselnök

*

~Iég a fiatabbb n<>mzedék i"i sokat tannlt Baumga1·ten
Nándortól, a kiváló hiteljogá»ztól, aki nyih·ános r0ndkívüli
tan;-ír volt, közignzg:!tási bíró, a jognszegylet titkára é~ az
egyik előkelő jogi folyóiratunk, a J ogállamnnk szerkesztője.

*

A törvényalkotá" terén s7.erzett kiváló érdemeket Fodo,Annin kúriai tanácselnök, aki

::1

hágai nemzetközi váltójogi

konferencián a magyar IoormánJ'i kiküldöttje és hosszú

év0k0n át az igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályának Vt'ZE'tő tagja volt.

*

'ralán a kgcongenialisabb magyar zsidó jogász-tehetség
Márkus DPzső kúriai bíró volt. Rövid életében a legtermékenyelJlJ 11wnkásságot fejtette ki és nem volt a jognak jóformrin
egyetlen e.r;y ága sem, ahol maradandót nem alkotott volna.
A közjog, a jogtörténet, a .iogi encydopédia és a ma~ánjog
terén c>gyformán mesteri kézzel mííködött. Az ő szerkesztésébPn jelL>nt me-g a magyar jogi l<•xikon; ez a z;;iclóvallású
magyar bíró aclt:'l ki az ezeréves magyar törvények mill<'neumi kiadását, anwlyet számtalan jE-gyzettel ő látott el. Fodor
A1·minnal <>gyütt többköteh•s munkában rendszerezte az él()
magyar magánjogot Az 1'.r;azsáo lti·rdetésének fonahkus harcosa volt és vallásának tánto1'Ítlwtatlan hívP. A zsidó felPlcezr,ti élPtbPn is résztvett és Váz~>onyi Vilmo~>sal er;yütt {j har
colta ki a zsidó vallás P(Jyenjor;~tsítá8(tt, a recepciót.

*

Hosszú

idő kellrne uhoz, hogy kellően méltussam a ré:;z-
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bPn még élő, részlJ<'n IWdig- mindnyájunk által jól i:-;nwrt ~"
nag-yrabecsült zsidóvallású vngy zsidó szármawsú jog-tudosohat De éprn azért, m<'rt mindann~'ian ismerjük őket, t'z ,a
tudat felment az alól, hogy i;;;m<•rtessem munkásságukat ~"
az élő nagyokat nem sorakozh1tva fel, az elhunytaknak J::csak neveiket em lítem. A régi Mmzedékből ·x eu ber y er I gná(', Décsey Zsir;mond, Tanwi János, Beck Jiii{!Ó kúriai tanácselnökökct, 8ichc,r mann Benuítot, a kcreskedt>lrni é" Yáltójog nagy meslerét, öröklési jogáról hire~ !úrn .. ~n;adyr
ügyvédet, Pollák Illés jogbölcs<·lót, -az ÚJabbak kowtt hovács MMcell kúriai bírót, JI! Psz!é>tty Art u r táhlabí ró t, Oá bor
Gyula jogtörténészt
. .
Ez a névsor- amely az élrJket P[Jyríltnlfcban nem P111lti1
- természetesen nem tel ies és nem tökéletes, mert 1lO[J.IJ·
számban voltak és 1Xtnnal 7.-il'áló mayyar zsidó ii{!yrédel; c~:::
bírák, akik munkássár;ukkal manrdandó nyomot hagytuk a
magyar jogtudonuínyuan.
,
,
.
Mindez azonban - 1·eméllzetóleg csak atmeneilleg 1nár a multé. A zsidó vagy zsidószárma?-ású bíráknak túlnyomóré::;zt már az · Plmult év Yégén ott kl'llett hagyni tit'íltségiikct, amelyet a köz javára oly méltón töltötté'k h<'. l g'_\'
vesztette el a kir. Kúria Gallirt Bélát, n budapesti kir. Itélő
iábla Lőu' T1'bor tanácselnököt és 8 eli 1mrz Tibor tábla bírót,
a Köá,qazgatási Bírósáp Fődi Károlyt. Az PgyetPmi kah><lrák
már rége~régcn zárva vannak t'lőttiink, ::;őt a szigorított numerus cl.au::;us folytán még a jogot tnnulni kívánók S('m érhetik el Pzt a céljukat. aminek különben gyakorlati Pl'l'cln:l>nye scm lehet, mert az iigyvédi kamarákba nem veszik fp[ a
zsidókat. 1\Iondhatni, hogy 1939. január l-én mE>gszüntek az.::k
a jogi lapok, ahova zbicló jogász írhatott és amr>ly< l<Pn kl'resztül a jogtudomány ft'.iksztés~bPn és mliwlL'I"élwn val0
l'észvét~>l számukra l<>het::;ég<'" voit.
8 ha iuy végigtPliintii nk a:::ol.-on a::: ererlményeken, om i~
a zsidóság kerf'h· egy évszrbtd alatt -- rnnióta a wttó krrput
meynyí1tak, - n joytudomány s.:-rímára tere,ntett, {1'/retiiclik
a kérdés: quid nunc? A mni körülmén:n'k között mi a
teendőnk! Nyugodjunl:-P lwk nhh<:1, hogy a jogtudomán:' bnulásából, bnításából, fpjlp"zté::-;éb()] ki Yagyunk z;ín·n, s
mint <'gykor \'Olt - más gyakorlati foglalkozások ft>lé igypkezzük irányítnni a lwnnünk szunn~·acló tt>hPtsf•g-vt. araoy tartsuk l;i rt.zon ideálok lltPildt, rone{yrkért t·n!rí
ra,joll{Jirsunk két h•e:::rerles s::tiiiii.IJodó l'!Íff.IJOkbríl tört ki rt::
egek f'elc;?!
Ha Pl'rP a nyíltan felvetett k~rdr'sre uílas:.t ((1.-0nrnk
ad11i, 11/eff kell vizsr;álnunk a:::t, hurJ.IJ mit jP/entl'ft a ::sidrísú!l
száJnára a jopudománybau l'(l{Ó részv8e1 f>s mit jl'!rn!t'ff a
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jogtudomány szánuíra a zsidók rcS.~zuétele?
~1 .::sidósáu s:ámára a juytudumáii.IJban ualó részvétrl:
a ::.zabari, eyyenhi poluárrá ca/ó fele111elkedést, a yettó mbszolgaságából társadalmi léllll.IJé való átalakulást, az egész
emberr(' l'aló l'álást jelentette. lllert ler;yiink tisztában azzal
hogyha egy felekezetet, cuy uépet évszázadokon, évezredeke~
út elzárnak olyan uemcs foylpli.-o::ástól, olyan tudománytól
amely a. társadalmi együttélés szabályait dolgozza ki és h11o~
mítJa, - az ilyen közösségben - minrlen ellenkező erőfeszí
tés dacára, - clsorvad11ak azok az érzékek és azok a képességek, amelyek az egyenjogú szabad ember legszebb ékességei.

Enm'k pedig mégegyszer nem szabarl bekövetkeznie! H a a

::sidóság ~zámot tart ana, lw_gy az emberi társadalom egyenJogú tarJJa legyen, akkor nunden iildöztetés ellenére ki kell
rennic rés:::ét a leufontosabb tán,.adal1ni tndomány cL jogtudomány nu'ivelésébe11.
'
lia pediu azt keressiik, lwqy 1nit hozott (/, zsidósáo ar
joyfudomá11y számára, azt válaszolhatjuk : A JŐG
~-AK ES AZ IGAZBAGNAK FJZI:VTETIKUS FELFO(JASAT_ . . ha Ya.laha Yolt ennek j<'l entőRége, úgy annak igazán

s

J?-H.pJamkban .van. H1szen jobbról é.s balról egyformán hallJuk an}lak _lurdetését,. hogy csak. az az igazi jog, mely nemc:,;ak targyzlagos, de 1{/azságos zs; és abban minden irány
mrgeg}:ezik, hogy a jövő jogát szociális irányban kell f ejlesztent.,
.
. Jfz az pedig, n:11út a zsidóság, odolt a világnak, - ez a
zsz~lo szellem tenneke és az en·e való tör·ekvés a zsidó eszm.€ll!flSég ~rök dicsősége. A biblia hirdette először· az isteni tök~let~ss~g~t, amelyhez hason ló vá 11aló finomulás a zsidó vallas zrleal]a: hogy "a .fog és az ir;azság Isten trónjának
ala~zota'', l_wgy az is!cni eszm,ényiség a "Jog és Igazság"
el vcdas~tl!.aratlan ketto~ oszlopon nyu.gszik. S ma amikor a
megpro baltatott f"n'!b enség Jövője egyetlen mentőcsónaJcját
er1y .!u;uyobb _eqys~pb en, egy nagyobb szövetségben való tö~~"!,ruJe.sb~n ~atJa, onké!zyteleniil is ajkainkra tódul a zsidó
1fJ evz un.r.Lrlsorewk [ohasza, amPly az egész emberi nemnek
"eg!) .. szoretsegben ("agu do ehosz" ) való egy esülésért könyorog.
Amiko~ tr>hát ct zsiclóság11ak a _jogtudomány mellett ki
kell tarta111a, uqyanakkor r~..i.og~ur!omríny sr>m 'flé/lriilöz heti az ig~zság
C!~J prtrosulf .zor; ost nepct, az emb erz lrf• ./,izmus örök moforJa : .jt zsz dosogut.
Dr. Munkácsi Ernő.
. Ehelyen mondok hálás köszönetlet Lőw Tibor ny 'kir itélAtáJb' a;
tanacselnak • k :k'1
é ·
.
•
·
v
~ •
val tám ogatott,
urna ' a; e r P nagy JOgászok összeállításánál sziveSJ jóakaratá.;
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l.

"Mi tűrés-tagadás, én bizony gyermekkoromban antiszemita
voltam: mint sok fejletlen ember." Ezekkel a szavakkal kezdi
Jókai egyik elbeszélését. (Én és a zsidók.) Okát is adja zsidógyű
löletének: hallott a vérvádról, minden nap látta, hogy a sakterlől
vágottnyakú ludakkal jönnek ki az asszonyok, a szakállas, kaftános
zsidókat még kutyája is megugatta, a pozsonyi zsidóvárost elátkozott hP.lynek tartották, s mindennek tetejébe az iskolában azt
kellett tanulnia, hogy a zsidók feszítették meg kegyetlenül az
üdvözítőt

Az ellenszenv nem tartott sokáig, csak addig, amíg közelébe
nem került az első zsidó. Koricsáner hamar megismerkedett a 14
éves Móric öklével, de ugyanakkor Móric is megismerkedett a
zsidó lelkével. S ettől a perciül fogva filoszemilává lett.
Az ifjú jókai e pálfordulására céloz Kolbay őrnagy a Politikai divatokban 1 , amikor Szávayhoz fordul: "Tudja-e még, mikor
úgy félt a vén zsidótól a szomszédban, hogy vérét veszi a gyermekeknek? s ihol van ni; ma már az emancipációról beszéll"
Az írónak sohasem volt oka arra, hogy megbánja ezt a pálfordulást. Életének legnagyobb élménye a szabadságharc volt.
Hogy hogyan viselkedtek a magyar zsidók a nemzetnek ebben az
egyik legnagyobb küzdelmében, arról ő maga tesz vallomást
Bernstein Héla dr.: AZ' 1848-49-iki magyar szabadságharc és a
zsidók (Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadása, Budapest 1898.)
c. munkájához írt előszavában. 1869· ben a budape~t-terézvarosi
képviselőválasztáson zsidók segítették győzelemre Gorove István

miniszterrel szemben. Utolsó éveinek tragédiáját mégis - legalább
részben - zsidóbarátsága okozta. Második házassága körüli vihar
előidézésében egyforma szerepe lehetett Grosz Bella korának, társadalmi állásának és vallásának.
Zsidó ismerősei elkísérték jókait gyermekkorától haláláig.
Természetes, hogy regényeiben is helyet kaptak. Csaknem minden
regényében van valami zsidó vonatkozás. Itt bibliai történetek, ott
régi idők ghettói, másutt egy-egy mondás, megint másutt zsidó
szereplők, epizódalakok, sőt regényhösölf.
' Nemzeti díszkiadás, 17. kötet, 12. lap
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N~m dunk Jókai bibliai, vallástörténeti idézeteivel foglalkozni. A költő könyv nélkül tudta a Szentírást, ennek képei, alakjai
felmerülhettek lelkében a nélkül, hogy a zsidóságra gondolt volna is. ll
Továbbiakban csupán azt igyekszünk megállapítani, milyennek rajzolta Jókai a zsidót, hogyan látta a zsidó és nemzsidó viszonyát
mit ismert azokhól a zsidó szokásokból, amelyeket a kereszténység
nem tet t magáévá, végül: mtképen ítélte meg a ma problémáját:
zsidóság és magyarság, faj és vallás, hit és nemzet kérdésé~.

II.
Időben a Bálványosvárs vtszt a legmesszebbre az olvasót:
IV. Béla korába, Erdélybe. Zsidó szerepiö te ugyan nincs a regénynek, de megemlíti, hogy voltak már akkor zsidóhitű kazárok Magyarországon, akik római és görög keresztényekkel, ariánusokkal
és patarenusokkal egyben civakodtak a mennyország fölött, s e
mellett elfeledkeztek - akár csak az egymás közt veszekedő nemesek, főurak, főpapok, német lovagok, székelyek, magyarok
szászok, kunok és istentelen adószedő szaracénok - földi éde~
hazájukról, jó Magyarországról (ll. kötet, 189. 1.)
A történelem fonalán előrehaladva Fráter György 4 következik.
A XVl. szá7ad elején már van Budán is, Pesten is zsidóváros. A
zs_idókra .szü~ség van, mert .adóra nem lehet mást megfogni,
!ll ll~ t a varost pol gart rr.eg a zsidót. " (I. k. 229. I.) A rendkívü li
tdőkben aprajára, nagyjára, fiára, lányára fejenként I forintot (l.
k. 227. 1.) vetnek ki. Mégis gyűlöli őket nemesség és csőcselék
e~yaránt., A gyűlölet főo~a a kincstartói méltóságra emelkedett
Szerencses Imre. Ez a ktkeresztelkedett zsidó a mi országunk
~?~l ása," pe~ ig a Fu~gerek még nagyobb gazok: Szerenesés szóJarasa: .lopnt és lopm hagyni," s amit lop azt idehaza költi el
f~nyüzésre, vendégekre_, míg a Fuggerek, akik nem zsidók, "nem
latnak vendéget. .Amtt rabol na~, mind külföldre költik. • (1. k.
179. 1.) ~rend ek magl_yár~ követelik, s addig semmit sem szavaznak
meg a ktrálynak, am~g ,tömlöc?e nem vetteti. Még a prímásra is
hara~szanak, mert zstdo a legjobb barátja. A király kénytelen engedm, s a nemes urak betörnek a kincstartó palotájába mindent
összetö_r~.ek é_s elrabolnak. Szerenesést magát a királynő ~dvaroncai
szabadttjak kt. A nemesek után pedig következett a csőcselék.

letese~bjóka! bibliai ~onatkozásairó~ és általában .zsidó alakjairól a legrészK k t~nÁulm~nyok. ~r. Bernstem Béla jóka1 és a zsidók
Dr
1905.,
ecs e!lléh rmm : A zsidó a magyar regényirodalomba
·
Dr. Valda Bela: jókai Mór M Zs S 1904 V
n, M. ~s. Sz. 1~97.,
ság, M. Zs. Sz. 1905.
' · · z.
., adas Ede: jóka1 és a zsidó• Athenaeum kiadás, Bp. 1883
' Nemzeti diszkiadás 81-82. k.
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Arra a hírre, hogy a nemes urak kiraboltá.~ a zsidó pal?t~ját,
a két város Sisera hada s neknndult a zstdova~os
e egostromlásának. S a •örnyeteg étvágya kielégíthetetlen . A ~s1dó
~án következik a főúr meg a főpap . . . ".. (l. ,k. ~ 13. 1.) A kmcstárost hamarosan kárpótolják a réz- és ezustbanyak bérletév~l, a
zsidóvárosok lakói azonban állandó vesz~lyben éln~k .. Mm~~n
éjtszakai lárma azzal végződik, hogy nektk esnek. es. ~traboiJak
öket. Végűl a mohácsi katasztrófa után a s~ékesfeher~~n orszag:
gyűlés törvényt hoz, hogy "a zs1dók az ~rszagból. el-kmzessen,ek.
·(1. k. 225 I.) A törvényt ·ugyan nem hajlották vegre, de_ azert .a
versengő fejedelmek programmjában ben~e maradt a zs.ldók ktűzése Szerenesés Imrén kivűl megjelentk ebben a re~eny~e~ ~a
tipikus zsidó üzletember. Jókai itt .fukar"-n~k. nevezt. Onthtol
kér szabadalrnat gabona, bör, gyapjú és bor kiVltetére. A szabadalom ára az udvartartás ellátasa és még 10.000 arany vol~a,.
azonkívül ellátná Oriiti asztalát cukorra.l.. (ll. k. ~?-80. 1.) n th
bukásakor a zavarokat megint felhasznalJa a csocselék a zs1dók
elverésére.
Sokkal kisebb szerepet játszanak a zst·dók a több't,. tö r.ök
hódoltság korát rajzoló regényben . Erdély aranyk?ra 5 egyal.talan
nem említ zsidókat. A Török világ Magyarorszagon~ .mag1szter
Szénási ja elszöktet egy gazdag zsidó lá~yt. H?gy hozza jUthass~:>n,
zsidóvá lesz, hogy megszabaduihass~n tole, alter az lslam-httre
(1. kötet 12. L). A Szép Mikhdl-ban' rablók dicsekednek, hog~ an
töltötték tele a zsidó száját olvasztott ólommal (74. 1.), a ?_ater
Péters c. regényben magunk is, részt veh~tün.k nem k.e.~ésbbé epületes kínzási mulatságban, a Kazmér halala evfordulojan rend~.zett
toron. Mátyás mester galiciai zsidókat köt .egymáshoz hunc~tkajuk
nál fogva, ezután törött borsot szór szakallukba, ho~y tusszentsenek. Oráczián úr ilyenkor elérzékenyülten gondol fiara: "Ez az
ö tudománya volt. Ö tudta csak a zsidókat megtréfálni . Micsoda
ész volt." (44. 1.) Egyébként Oráczián úr jövedelmének egyrészét
a zsidók jelentették, s ha K~zmér nem kapolt pénzt atyjától, elfogta
az úton annak zsidóit, s elvette tőlük, ami náluk vqlt. (46. l.)
A XVII. században sem szerepel sok zsidó. Ocskay Lá~zló
csak Bécsben jut zsidókkal kapcsolatba (Szeretve mind a vérpadig) 9•
A Lőcsei fehér asszanyban 10 futólag említi az író, hogy Serédi
.Zsófiának mindegy volt, ki milyen vallású : "lutheránus, pápista,
kálvinista vagy zsidó. Elég volt tudnia, hogy szerencsétlen" (l.
,kötet 166. 1.). Az elátkozott család 11 ácsmestere Komáromból

f lkavarodott
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' Centenáriumi kiadás l. k.
• Centenáriumi kiadás 2-3. k.
' Centenáriumi kiadás 38. k.
' Nemzeti diszkiadás 83. k.
• Centenáriumi kiadás 36-37. k.
" Centenáriumi kiadás 39-40. k.
11
Centenáriumi kiadás 9. k.

1-lS

Ré1ész. György .

A zsidó Jókai regényeibe n

Győr b e kívánkozik, mert ott nincsenek zsarnokok, "a zsidónak is.

szabad imádkozni" (38. 1.). A regény folytatásából, A barátfalvi
levitábóJI 2 azt is megtudjuk, hogy a székelyföldön Bözöd-Ujfalu.
környékén magyar zsidók, szombatosok élnek. Ez első találkozásunk a szombatosokkal, tulajdonképpen csak egy álszombatossal ;
elbúc~úzni tőlük csak háromszáz év mulva fogunk. A minden poklokon keresztü/ 12 a Szentföldre is elvisz, de sem ebben, sem a
Cigánybáróban nem olvasunk zsidókrol.
A legelső zsidó hös jókai regényeiben Rotheisel Ábrahám.
Zsidó, nem magyar. Maga mondj:t a magyar népről Rábynak:.
"nem az én népem, mert én idegen vagyok közötte", de azért
mégis megesik rajta a szíve, amikor látja, hogy véres verejtékkel.
dolgozik más számára. S bár áldja a jehovát, hogy neki ennek
az országnak a földjéböJ nem adott mást, mint az országutat,
mégis ~~gtesz mindent a nép sorsának megjavítására. (Rab Ráby 13
44. l.). O hívja fel Ráby figyeimét a visszaélésekre, s a küzdő
Ráby mellett a végsökig kitart. Az önálló cselekvésben csak az
akadályozza meg, hogy zsidó, és a "zsidónak nem szabad vádolni. Még ha azt látja 1s, hogy az ország címeréből az egyik
folyóvizet ellopják, azt se Sl!abad neki meglátni, mert ö zsidó"
(43. 1.). A regény Ráby személyén kívül is bőséges korrajzol ad ·
a hazai zsidó viszonyokróL Pesten a "Terézvárosnak volt már
valami kezdetleges nyoma, egy csoport egymáshoz tömődött ház, .
melynek szűk sikátorát úgy hítták, hogy zsidó utca. Ebben az utcában, de csak ebben volt szabad a városi tanács rendelete:
szeríni a zsidóknak minden héten egy napon kirakni azokat a holmikat, amik náluk zálogban ott maradtak, de benn a városban .
nem volt szabad kereskedniök, sem a portékáikat a házakhoz
hordaniok, és a zsidó utcán kívül kötelesek voltak ismertető jelül.
veres köpenyeget hordani, s nehogy a szerezsánokkal összetévesztessenek, a veres köpeny közepére arasznyi sárga foltnak kellett.
felvarrva lenni; aki e nélkül kapatott, fizetett négy dinár bírságot."
(2. 1.) A zsidó helyzete meg volt nehezítve más törvényes intézk~d~sekkel. is. Azt már említettük, hogy vádló nem lehetett. "TanubJz~nysaga csupán akkor érvényes, ha megesküszik rá." Pedig ·
.a zs1dó nagyon nehezen szánja rá magát, hogy az esküt !etegye." S a zst dó eskü nem tréfadolog. Tárhalroy kikeresi a TripartJtumbóL .A zsidót, amikor esküt akar tenni, a nap felé kellfordítani mez~tláb, a zsidó sapkával a fején, halotti ingébe felöltözve, s keze1ben a .Mózes törvényeit tartva. Az eskü pedig az .
le~yen: Én (név) zs1dó, esküszöm az élő Istenre a szent Istenre
a .mindenható l~tenre. aki teremtette az eget, földet, tengereket é~
mmdeneket, amtk azokban vannak, hogy az, akit ez a keresztyén
" Nemzeti díszkiadás 8~. k.
" Centenáriumi kiadás 33. k.
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'V ádol, ártatlan és nem vétkes. É.s ha ha~is eskü bűnét követn~m
el, nyeljen el engem a föld, mmt Dá.t hant és ~by~o~t, JepJ~~
meg in zsába és bélpoklosság, me!~. El1z~us .. ~ö~.yörgesere. Syna:
'Naaman! elhagyta és Géházy szolga]ára at~_ol.tözott! rohanJO_n meo
a nyavalyatörés, vérfolyás és gutaütés, rögtom ~ala! ragadJ.on el,
és vesszek el testpen és lélekben, magam ~s mmden ..h~~zatarto
zóm, hogy soha Abrahám kebelébe el ~e JUSsak , . töru!JOn el a
Mózes törvénye, mely a Sion hegy~n k1adat?tt s teboly1tson meg
minden írá>, amely Mózes könyveben megtratott, s ha.. e~ az é~
esküm ném igaz és való, tegyen semmivé engem AdonaJ es az o
isteni hatalma Amen!" ( 121-122. 1.) Erre a rettenetes esküre
.csak akkor ke'rült sor, ha zsidó keresztény ellenében vallott. Eg~
más közölti peres ügyeiket a zsidóbíró intézt~ el, aki m~ga JS
zsidó volt, a zsidó utcánan lakott. Ilyennel v1szont n~m JS m~
hettek más bíróság elé. Törvény nehezítette meg a zstdónak m~g
a kereskedést is: "az epocillatio joga a községeké és uradalmake;
az út melletti fogadókba csak örményeknek és görögöknek szabad
magukat megfészkeloi ... Felsőmagyarországon meg van tiltva a
zsidónak borral kereskedni. • (36. 1.) De ezért mégis csak keresxednek a zsidók; a Pozsony melletti csárdában is vannak zsidó
kalmárok, amikor Villám Pista betoppan. Kell is, hogy legyenek,
mert, mint a helytartótanács elnöke mondja a Pest Trieszt csatorna
·tervére: "Tengent a magyarnak, nem tengert. Görögnek való a
kereskedés. Annak is csak a czinczárnak. A magyar nemes kard·jából nem lesz soha röf! Nem vált a magyarból soha tyúkász,
olajkáros, babkáros, rongyász, tollszedö, hagyta azt a mesterséget
hiencnek, hanáknak, zsidónak. Becsületes magyar ember nem kereskedett soha egyébbel, mint búzával"; (174. 1.)
Sokat változtat ezen az állapoton ll. józsef felvilágosodott
világszemlélete. A zsidó sokkal könnyebben megjelenhet a bécsi
udvarban. mint nem is. egészen 100 évvel korábban Ócska y
-brigadéros korában (v. ö. Szeretve mind a vérpadig. Il. kötet 87.
!.), s az uralkodó .szegény emberrel, katonával, zsidóval protes·táns pap~al sokáig elbeszélgetett; urasággal, fötiszttel, pirosöves
pappal, d.1vatos asszonyokkal röviden végzett" (Rab Ráby 276. I.)
I~e~aza JS kezdték emberszámba venni a zsidót, helyesebben a
k1raly vette fel öket emberszámba, "t. i. kimondta róluk, hogy ők
~~ tartoznak , k.atonáskod~i." (36. I.) Ezzel a rendelkezéssei függ
o ss ze egy mas1k korszeru rendelet: a zsidóknak mulhatatlan kötelességü~ké lett tév~.' hogy valami el?nevet válas~zanak maguknak,
mégped1k okvetlen ul németet." Edd1g ugyanis "a zsidók úgy jártak-.keltek né~ nélkU~ az o.rszágban, család~év nélkül, mint hajdan
~z }~éret.. földjén. ~mek JS lett volna nek1k a családnév? hisz az
o os1séguk Paleszhnában feküdt". (36. l.) jókai ezután elbeszéli
thogyan v~Iogathattak ~ zsidók a nevekben, a szerint, milye~
tmélyen nyuJtak erszényukbe. A pénzesek válogathattak "arany és
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ezüst, napok és csillagok, madar~k és négylábú_ állatok, az a~gya-.
Iok és igaz emberek, a fák és v1rágo~ és a. sz1várvá~y neve1 közül, míg aki csa k úgy üres kézzel jött, b1zony rajta maradt a
csúfnév, amit úton- útfelen ragasztott rá a nép csúfondáros ajka ...
(36. 1.) Igy jutott Abrahám a Rorhesel névhez. Veres volt a haja
és szamárnak tartották. - A felvilágosodott korszak eltörli a vörös
köpenyeget a sárga foltta! , de odá1g nem jut el, hogy megszüntessen minden megkülönböztetést, A zsidónak továbbra is jellemző
ruhában kell járnia, de már nem olyan feltünöben. Ez az uj ruha
fekete talár prémes kaftánnal. (363. 1.) A király még kóser prófuntról is gondoskodik a zsidó rekruták számára, (326, l.) s engedélyt küld a pesti zsidó hitközségnek. hogy zsinagógát építhessen a városban. Egyes konzervatív urakat megdöbbent ez az engedély. A helytartótanács elnöke hangot is ad látomásszerű féle!·
mének: "Zsinagógát! A zsidóknak! De hisz ez nem felemelése,
hanem elpusztítása Pest városának. Hisz akkor, ha ez meg lesz
engedve, száz esztendő mulva Pestet úgy fogják hívni, hogy Jeruzsál_e~! A zsidókna_k háromemeletes házaik lesznek itt, s látni fog
? v1lag ~emcsak zs1dó burgereket, de még zsidó nemesembereket
IS ~raed1~atumokk~I ~s ~ímerekkel! Megéri a világ, hogy zsidók
fogJá~ VIselni az msigms ordók vitézi keresztjeit· még úgy
segélJen, a d iétába is beviszik a. bársony lobogót s' száz esztendő .
mulva, horrendum d1ctu! - zs1dó ablegatus fog áZ incliti status
ordmes előtt a ka~hohk~s fundus relígi?ns felett perorál ni." ( 171.
1.)_~ll_enlábasa, Raby, mmdezt nem tartja szörnyűségnek, csak azt
~a1nal]a, _ hogy ezt a szép kort már nem éri meg. Az excellenciás
u~ annyira megy zsidógyűlöletében, hogy hazaárulónak sőt valósagos "handl_én_ak a hazaárulók között" tartja azt, aki' a magyar
nemzetet a zsi?októl próbálja leszármaztatni. Ezzel a megjegyzéssel
(297. 1.) megjelenik a Jókai regényekben a XVIII-XIX
· dforduló körül ?ly sokat kisértö magyar-zsidó rokoníÍássza~ég
fogunk ve_l~ ta!alkozni a XIX. század elején.
·
n k Az UJ sz~zadba vezet át a Névtelen vár. A fertőparti kastély
l ? .z;tos maganyaba nem kerül zsidó, s az utolsó nemesi felkelés
raJza an sem szcrepel egyetlen egy sem.
.. d Al XliX. sz~zad közepét, a reformkor mozgalmait a 48-49-es
kuz
e me , az önkényuralom sze dé ·t Jó .
'
vetítik elénk. Hozzájárul még n~~~n se~é ö;~~ P~litikai regénye!
regény. Ezekben mind gyakraban forcful el~ en_dlórott tört~nelmt
A ghet!ó még mindé mea
p
a zs1
szereplő.
pontja. Itt vásáTOlJa be esolla"'nva~. /s~en a Kohlmarkt a közép1
cska ruháit. (Eppur si
muove" 11. k. 266. l.) Eié sok 2e~
Rudulf azt mondja róla ho g
Sldó lehet Pesten, Szentirmay
német-zsidó kolónia,"' ahons~~e~v~tagylarhváros, hanem egy nagy
ve e et magyar szót hallant.
" Centenáriumi kiadás 19-20. k.
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(Egy magyar nábob 15 I. kötet 109. 1.) A pesti zsidóság egy részé!
megrázó jelenetben mutatja be a Kárpáthy Zoltdn ' 6 c. regény az

1838. évi nagy árvíz keretében: "A vásártér köze pé n félelemgerének szakatlan hangjai hallatszanak. Ott a héber kereskedők
vénei gyűltek össze egy fabódéban, azt kivilágiták ünnepi lámpáikkal, magukra teritik halotti lepedöiket, letevék a szentírást a
földre, s arcra borulva imádkoztak az erős, bosszúá lló Zebaotb
lstenhez s ott siratták az elenyészendő világot, melyre elbocsátá a
Jehova az ö pusztító angyalait és nincs aki megvédelmezzen minket azok ellen. A rémület éjtszakájában olyan borzasztóan hangzanak a vének siralmai, hogy bátrabb szív is megdöbben hallatukra." (1. kötet 180. 1.)
Vidéken nehezebb a zsidók helyzete. A Politikai divatok- ban
(4. 1.) és a Kis kirdlyok-ban 11 (1. kötet 263. 1.) egyaránt ohashatjuk, hogy a városokban nem szabad a zsidónak boltot nyitni,
csak a vármegyében és a - jogilag a vármegyéhez tartozó nemesi salva guardián. Valószinűleg ugyanezért szorult a pozsonyi
zsidóság a vár köré. A magyar vármegye megvédte és támogatta
öket az idegen lakosú várossal szemben.
A zsidógyűlölet, amellyel már a XVI. század elején találkoztunk, most sem szűnik. Bármi szerencsétlenség történik, bűnbaknak
mindíg jó a zsidó. Nem hiába teremtette meg a zsidóság a bűn
bak fogalmát, maga !ölthette be szerepét nagyon sokszor. Az 1831.
évi kolerajárvány idején .az a hír terjedt el a nép között, hogy az
urak és a zsidók szövetkeztek a parasztság kiirtására: ezek mérgezik
meg a kutakat meg a pálinkát . . . elkezdték az úri kastélyokat
és a kocsmákat ostromolni." (Fekete vér' 8 4. I.) Az úri kastély
ostromát ugyanebben a regényben olvashatjuk, a kocsmaét a
Szomorú napokban: ' 9 "Néhány száz pór, a néposztályok legalsó
rétegeiböl, raizott ki s be a csárda ajtaján, vad rikoltozás és szilaj
dana között. Két nagy hordó vo lt kiállítva a ház elé, beütött fenékkel, melyböl kalappal mérték a pálinkát, akik hozzá fértek, néhány
már csak támaszkodva bírt lábán maradni." Egy fiatal siheder
magyarázza Kamienszka Máriának, mit csinálnak: • Egy méregkeverönek fizetünk" s a lovag továb bi kérdéseire: • Kicsoda keveri
a mérget?- Ni, mintha nem tudná. Hát nem az urak bízták a
zsidókra, hogy keverjenek mérget a pálinkába? . . . mi tudjuk.
Akárhogy szötték, fonták. Kitudtuk. El van árulva minden. Valld
meg zsidó, hogy méreg van a hordóban. - Hanem azért itták,
ami a hordóban volt, mintha mindenki meg akarna győződni felöle:
milyen lehet az a méreg." (130-131. 1.) Legcélszuűbb a zsidókra
jesztő
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fogni a földmérés ellen szervezett jobbágylázadást is a felülkere
kedett urak előtt. A lázadás fell:>ujtója , Pilinkó, meg is teszi, még
hozzá teljeS sikerrel. " l-J át kik bujtogattak volna? A zsictók tették.
A zstd0 koc;márosok! Ezek a jebuzeusok! Varas békát sütöttek
nyárson, azt dugták a boros ho.rdóba, hogy a nép dühös legyen
tőle. Én magam meglestem a pmceablakon keresztül. . • Ilyenformán minden ember s zépen tisztára mosta magát a Jordán vizében."
(Kis királyok l. kötet 160-161. l) Erdélyben a bányák közelében
nincs zsidó, minden bolt és csárda örm ények és oláhok kezében
van. De azért itt is a magyarországi zsidókat veszik gyanú ba az
arany eltür.ése miatt. (Szegény gazdagok 2 0 179. 1.) Még az örök
vérvad is felbukkan ebben a regényben: Tanusváry Manó megszökött, nem találják. Csak talalgatják, mi történhetett vele. "Akadt
olvan bölcs is, aki kisütötte, hogy azt bizony elfogták a zsidók és
váet vették." (ll. k. 81. 1.) Ebbe a korba esik egyébként az
~ró.na.k, illetve a ~olitikai divatokbeli képmásának, Lávay Bélának
1fjusaga. Arról mar megemlékeztünk, hogy ök is tudtak a keresziény-gyerek vérét vevő zsidó meséjéről.
Ilyen körüln1ények közölt természetes, hogy 1848-ban a
zsidók f~lszabadításának terve egyesekben épp olyan ellenhatást
vált ki: min.t két emberöltővel korábban ll. József zsinagógaépítést
engedel~ezö rend_el~te. T?!lérosy Zebulon épp úgy fél at1ól, hogy
~ n.st mar a zs1do IS nek1all olvasni, okoskodni, (A köszívű ember
2
fwt. t I. kötet 120 . .1.) mint Czacsina Flórián attól, hogy ez "eddigi
te~mtetes Karok es rendek helyett rongyos fiskálisok, butykos
zsidók fogna~ ül~.i _az országgyűlésen." (Börtön virága 2 2 t 06. I.).
Az ors L aggyulesr~ ekkor még nem kerültek zsidók, de tevékeny
rész.t ve~te~ a s~ibadsagha~cban. Van egy-kettő, akinek haszna van
a haborubol, n:m~ pl. A mt lengyelünk 23 lengyel zsidója, aki Turára
megy a nagy ütközet utan, mert sok ló ottfelejtette a bőrét s azt
ö ol~són felvás3~olhatja; vagy .Rokomoze~ (Akik kétszer halnak
meg ), akt egy kts pénzt keresm megy a taborba: flanellinget árul
a honvédeknek. Legnagyobb részük azonban szívvel-lélekkel részt
vesz a magya.r. ne~zet nagy. küzdelmében. A betörö ellenség ellen
keresztes hadJarat 1ndul. A jelvénye a vörös kereszt. Feltűzte azt
~ mell~rf! . . . a zsidó is. A nemzet parancsolta. El~nyéstett az
Iszonyu .v~széllyel szemközt minden valláskülönbség ... " (A köszívű
ember ft.a! 1!. ~öte! 154_. 1.). A honvédség csodákat tesz, s mindenben segth a nep: "zsidó szalócsok minden levelezése tele van
árta~lan üzleti hírekkel, mikből egymás közt megállapított szótár
szennt az ellenség hadmozdulatait értik meg és tudatják a nemzeti
hadvezérekkel." (ll. kötet 5. 1.) Tallérosy Zebulont zsidó kocsmáros
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·szökteti át a német seregen. Felesége saját ruhájába öltözteti öt, s
még pólyás gyermekét is kezébe adja, hogy ~egt~vessz~k az ~llen
séget. (Il. kötet 78. 1.) Különös melegséggel raJzOlJa Jókai Holland~r
alakját: "Senki sem emlegeti ennek az embernek .a n ~,vét. Pedig
a szabadságharcna k ő volt a legnevezete5ebb alakJa. O kezelte a
pénzt, Klapka élőszóval gyakran elmesélgetett róla. Hihet~tlen
csodat~rténeteket." (A mi lengyelünk l. kötet 144. 1). Egy il~en
csodatörténetet a regény is megörökít. Klapka Komarom atadasa
előtt kiosztja a vár kincstárának minden pénzét, n~hogy az ~llen
séget gazdagítsa vele. Félmillió forint van Holland.er ..kez~.ben.
Kifizeti a tiszteket, 200.000-et visz az árva háznak. Es h g .Ja~ kuld~
tésével. Ekkor jelentést tesz Klapkának:. A fővezér meg~erdt: "Ha~
a magad fizetését kivetted-e ?" - Holland.er a nomlokara csapott.
~ Azt bíz elfelejtettem." De nem fogadJa el azt az 50 aranyat,
amit' Klapka a magáéból akar neki adni. .Cs~k ta.rtsa .. ön meg,
·önnek szliksége lesz rá. Engem majd hazasegit a h~m. Mert a
fia is Klapka seregében szolgált : őrnagy volt. (1. kötet 175. 1.).
A sorok közölt szinte felsóhajt az író : ha ez az ember lehetett
volna a magyar kc>rmány pénzügyminisztere !
A szabadságot követő önkényuralom méltányo.~ta azt, h_ogy
a zsidók teljes erővel kivették résztiket a .n~mzet k_uzdelméböl, s
a megtorlás lényeges pontja volt az a kétmillió frt birs3g, amelyet
velük ezért fizettettek. (1. kötet 187. 1.)
Magyar zsidókat emleget Jókai már a Barátfa~ví levitáb3n ..Az
Egy az Jstenben 25 is találkozu.nk egy ma~yar. zstdóval. A zs~?~
magyart a szabadságharc teremh meg. Jókai. mm~en 1848 eloth
alakja zsidó, nem magyar. Még R?theisel. Abraha~ s~m volt ~z.
Negro ti n a legelső, akt csak vallasr 1 zst dó. Egyebkent anny1ra
nem az, hogy ezt senki sem sejti róla, egészen addig, míg Natália
kiváncsiságból a zsinagógáig nem kiséri. (A mi lengyelünk
'l l. kötet 92. l.)
A zsidó magyar alakja megszületett. De már túljutottunk a
szabadságharcon is. A politikai regények mellé a történetiek helyett
a társadalmiak csoportosulnak.
A régi, nyomorgó zsidó típusa továbbra is megvan. Rokomozer (Akik kétszer halnak meg), a lúdfertályos nő és, fia Icig
{Gazdag szegények 26 ), Löw Hirsch, Jakab kocsmáros, Abrahám
boltos (Az élet komédiásai 21 ), mind ide tartoznak. Alig tudunk
külső klilönbséget föltételezni közöttük és bármely más 1848
előtt szereplö zstdó között. Egészen más Magnéta, Szamszonina,
Fixstem s Vigárdy. A két nöt művészetuk, (Magnéta 18 ) Fixsternt
"
"
"
"

Centináriumi kiadás 31-32. k.
Nemzeti díszkiadás 79. k.
CentináJiumi kiadás 24-25. k.
Nemzeti diszkiadás 89. k.

esze és még inkább pénze (Egy ember , aki mindent tud 29), Vigárdyt
egész egyénisége (Tégy j ót) kiemelik ebből a társaságból. Mindegyikük európai ruhát hord, külsőleg megszünt minden zsidó vonás.
Vigárdy a zsidóvallású magyarnak tökéletes mintaképe. Csak vallásában különbözik a többi magyartól, akár csak Negrotin. Átmenetet
képez közöttük Pelikán Samu lókupec. A foglalkozása még a régi
feleségének kis boltja van, de magyaros ruhat hord, s a gazda is'
boj tár 1s meguramozzák. (Sárga r6zsa 30 ),
'
Különös, hogy nemzetgazdasági jelentőségük épp az előbbiek
nek van. Lippay kastélyát és pénztárát az fogja rendbehozni, hogy
el1ön a bőrszedő zsidó, elviszi az összegyűJtött bőröket és pénzt
ad értük. (A mi lengyelünk); a Fekete gyémdntok 3 1 és az öreg
32
ember nem vén enzber földesurai egyaránt sopánkodnak, hogy
vagy nincs termés, vagy ha van termés, nincs zsidó, aki elvigye.
Az azonban már nem szül jó vért, hogy a börze zsidó és német,
az európai öltözetű Fixstem pedig a leggyűlöltebb zsidó szélhámos,
közgazdasági kalandor típusa.
A XIX. század második felében játszódó regények legérdekesebb zsidó problémája a zsidó szerepe a képviselöválasztáskor.
Zárkány Napoleon épp úgy döntő érvül hozza fel kortesbeszédében,
hogy az ellenfél zsidó származású (Az élet komédiásai), mint
Tanussy Decebál (A kis királyok), de a szavazást - legalább látszólag - zsidó szavazatokkal akarja eldönteni. A 30 zsidó szavazat megszerzése végett Pnnz Alienornak vállalnia kellene a sakter
ÚISZülött fiának a keresztapaságát. Valójában ez Zárkány legutolsó
fegyvere Alienor megbuktatására. Biztosan tudja, hogy a Prinz e7t
nem fogja vállalni. Pedig van még egy módszer a zs1dó szavazatának megszerzésére. A Nincsen ördög 33 képviselöjelöltje l OOO
forintot fizet a haldokló üveges zsidónak egyetlen szavazatáért.
Másik vissza visszatérő probléma a könnyen megejthető
forróvérű zsidó nö kérdése.
A vérvád még mindég nem tűnik el. Hiszen Tiszaeszlár
korában vagyunk. Natália reszketve ül a zsinagógában. Eszébe jut
minden rémmese, amit a kereszténv vér áldozatáról hallott. Csak
női kíváncsisága képes félelmét legyőzni. (A nzi lengyelünk ll. kötet
92. l.) A Jerikói Kürtben "minden husvétkor felmerül az a rémmese, hogy a zsidók keresztyén kisfiúk vérét b~sználják fel rettentő
szertartásaikhoz, amiért azután vagy földindulás következik, vagy
villám csap le, de a bosszú el nem marad." (Az élet komédiásai
I. kötet 26. 1.). Igaz, hogy csak a hiszékeny intéző példányában
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olvashatók ezek a hírek, mégis kétségtelen, hogy a vérvád !882- ig
. . . .
·b
kezdődő időrendi sor~
kísért.
Az ÁrpádhazJ kJr~lyok .kora an .dó kereskedő még a jövo
ll . Árpád király uralkoda~.a. záfJ:· ~/~~tökös közeledtére "a zsidó
század regényéb?l a·J . sem Ianyzi . .
ógába sírni a világ elmúlása
bezárta a boltJa! es ment ~ zsma~árok is vannak Mr. Severus
fölött." (ll. kötet 333. 1.) Zsidó ban
me becsülé;ben nem igen
gyűlöli öket. (II .. köt_et 95. 1.) ~ang?a~, kl ás~ szerint őfelségének
emelkedik a zs1dósa~. Az u va~J uhisz ez nem zsidól ány!"
szükségtelen szerelmevel !Jtko.l~~~Ja: ~zombatosok azonban meg(1. kötet 52. 1.) A magya~ ZSJ 0 ' ~ Ök ugyan magukat ne~
becsű~~ embe;ek. Tatr~~g 1 e~ 1 ~ ~~gtti elődtik (Egy az Iste?), aki
ev.dó 'l Tatran ai Dávid hatarozolt
mond]ak zsJdoknak, mm .
zsidóbbn ak tartotta maga~ a zsi . na
sz;mbatos nem hazunemmel felel a király kérdesére: zsid ó-e, sa t azért lehet zsidó".
d ik. Ö székelyföldi ?J agyar. Fe as~!~~~g~:~~~gv"házszakadást
okoz:
1
(1. kötet 72 1.) Az ~J szaza k~. z t~ az újítókat s nála a tephillin,
"A Sulchan A_ruch h1~e nem .. ove
·el. ő most is 248 szóból
az i~aszíj _meg ma~~ ~er~~~~~~z~t~Jórftt ott énekeljék, ahol a
álló
Jmadsagat dmo,.n hJa e ·a nök ba karzaton tiljenek ezentúl is, ne
hagyomány
rer1 e 1, ogy
· R
kod1.k a
agasz
.
é t .. k"lö templomot épit.
a földszmten, av get 0 .. u n
..
más köz! a sajátszerű
Talmud szavaihoz, beszeh sok helyutt. ~gy
k hívő házától a
Ladino" jargont s szombatnapon fe~k~IJ az egyi
.
A. f t
~ásikig áthúzott összekötő szabath zsmort, a_ hagy?manyos Jru lo:
S a szélszakadást épp oly kevéssé tudta naluk IS megorvoso m
Beth Din Haggaaol a nagy Sanhedrin s a Keneset h . Hagdoleh,
: naay
vaÍamint a hagyomány által
fo)ngA
ressu~ok és bölcs országos törvények." (I._ kötet l · · ·
zsidóság tehát lényegtelen csekély~égek mJatt szakad ketté.
.
Az ország határán kívül aranylag kevés Jókai .regény.. VISZ.
Zsidókkal itt-ott elég szép számban talá~kozun~. Rothschild ~eltunően
sok regényben szerepel.. ..s a gö1ö.g pil.sp~~ Igen ..nagy lisztelettel
beszél üzleti képességetraL (A m1 lengyelunk l. k?tet 20. 1.) .
Egyszer már vo1tunk a bécsi Burgban. _II. Jozse~ udv~rab~n.
Akkor ott jól fogadták a zsidókat. Futól~g mar a~kor _Is emhtettuk,
hogy ugyanannak a századnak az elején Ocskay bngade.~os-tábornok
méis állapotokat talált ottan. A zsidó~áros ~!hagyott, ures v.<:lt. 30
évvel korábban Lipót császár a bécsi polgarok kérésére kJ.uzt~ a
zsidókat. 5 hónap alatt kellett elhagyniok otthonukat, lebonyol!ta~t~k
függö ügyeiket. De sem a csás~ár, se_m .Bécs nem tudott nelkuluk
megélni. Néhány év mulva visszahivlak öket. De csak kevesen
költöztek vissza, azok sem az elhagyott negyedbe! hanem_ ~ belvárosba, rendőrség és katonaság közelébe. Egyiknek-masJknak,

1

1
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mint pl. Oppenheimnak rendkívüli jogai voltak. Ö volt ugyanis a
birodalom pénzügyeinek intézője. A túlságos fényűzés ujra felinger:lte a. népet •.. s cs~k ~ katonasá_~ mentette. meg 7 évvel Ócska v
Jahgatasa elott a fozstdó p31otájat. ]ávorkaéknak így nem esik
T)ehezükre ? ~épet a zsid?k elle_n úszítani,. a~után a nagy zavarban
Ocskay szaHasa ellen tamadnt. A nép 1tt IS vádolja a zsidókat
hogy urakkal, rendörséggel, m in iszterekkel szövetkeznek. (Szeretv~
mind a vérpadig II. kötet 98-104. l) Pedig a zsidók nem nag-yon
kedves vendégek a Burgban sem. Ktlenc ceremóniakönyv. az asz.
talon fekszik az udvarmesternél, a tizedik, a sárga, a zsidóké, az
asztal alatt; arra csak lábbal lehet mutatni. (ll. kötet 87. I.)
Ugyanakkor a fiatal Rákóczy György is Bécsben van. Összeköttetésbe kerül egy titkos társasággal. Ennek erkölcstelen törvényei
között szerepel az is, hogy szükséges "a zsidókra rituális gyilkos.
ságokat kiáltani: a husvéti pászkához használt keresztény vér
felöli mesét felújítani." (Rákóczy fia 35 50. 1.)
. A. p;~.gai ..zsidó~egyed na?yon hires lehete.tt.. Az Altneut, Prága
zstnagogaJat tobbszor emlegettk, s Walter Leo Aldorfai Incének a
Hradzsint és zsidóvárost mutatja meg. (Enyem, tied, övéHG, JI. kötet
18 I.) Egyetlen csehországi zsidó családot mutat be a De kár
megvénülnPi c regény. A szegé ny özvegy házaló zsidó boldoa
csaladi életét mindenki megirigyelhetné.
l:>
Dalmácia két regény színhelye, de zsidóval eggyel sem találkozunk. Csupán azt olvassuk, hogy a Brentavölgyben alapított új
városban sok,
kincsével menekí.ilő zsidó telepedett Ie. (A három
8
márványfej3 ). A MJnarchia északi részéről már nem lehetne
beszélni zsidók
megemlítése nélkí.il. Egy hírhedett kalandor a XIII.
39
századóó/ c. regény elvezet a lembergi ghettóba. A szűk sikátorokban. szekér nem fér el, gyalog is alig lehet járni, két ember nem
tudja egymást ki~erí.ilni. Az utca zsibvásár végtől-végig, tele lármázó
gyerekekkel A hazak belül egymással összeköttetésben állnak: boltból labodás udvarra jutni, onnan magas, ruhákb! telt padlásra,
abból el?y másik padlásr~, onnan le egy szűk folyosóra, abból egy
f~skamraba, onnan megmt egy fáskamrába, onnan megint egy
pm~.ébe, aztán egy fí.iggőhídon keresztal egy kongó folyosóra,
végul ugyan oda, ahonnan az ember egy órával előbb elindult.
(84. 1.). A ghettóbm hamisító banda működik. A kalandort Pater
~ganit~~ ~üldi oda, Malach mesterhez. "Az egy gonoszéletű, ördögök
ctmboraJa . (82. 1.). pe ol~an ügyes, hogy rajtakapni nem lehet.
Az egész ghettón végtgvezettk a kaland ort, míg hozzájut s Malach
mester úgy látja el őt a keresett hamis iratokkal, hogy ~ég ö maga
"
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sem tudná rábizonyítani a zsidóra a csalást; Ugyanez a regér:y
elvezet később Hamourgba is. Itt Spanyolorszagból, autoua:ék elol
enenekülö zsidók vannak. f.. helyi kereskedők nem s.zereltk öke.t,
mert minden keresetmódot elvesznek előlük. Orgazdasaggal, harnts
pénzzel, aranykörülnyíráss'll vádolják őket, s. egy szörnyeteggel, a
Muh-borjúval riasztják el vevöiket. ~ zst dó~öngeté~ek és kegyetlen
tiéfák, mtnt pl. macskáknak zs tn agógaba dobasa nap1.renden. vannak.
Egy másik regényből megtudjuk, hogy Németorszagban ts voltak
zsidó kocsmárosok, és Magcieburgban megismerkedünk egy ~zép
zsidóJánnyal is. (Trenk Frigyes 4 "}. Franc1aor.s~ágb~n egyetlen zstdóvaJ találkozunk : Degoud Raoul-lal. Nagyvtlag1 vtveur, de ~gysz~r
kiszolgáltatja magát Ellinor grófnak, s azontúl azt ke.ll fennt~, ~mtt
nálánál is gazemberebb barátja követel A s~abadsag ha.zaJaban
polgármester is lehet belől e, de még a francia kon~ervattv gróf
sem szereti a zsidót. Bántja a gondolat, hogy unokaöccse eset.leg
zsidó vállalkozókkal áll üzleti viszonyban és hogy lányát zstdó
.
•
•
maire fogja esketni. (A K~áó 4 1)
A janicsárok végnap;ai 4 2 b~lkám kere.sztre feszttett zs!dókról!
vágygerjesztő zsidó háremhölgyről emlékeztk. A Szabadsag a ho
alatt's c. regényben még egy szentpétervári b~zárban is talál~n~
lengyel zsidó boltosoka t, és szibériai vá~osb~n zstdó negyedet. Knmt
földmíves, kereskedő, állattenyésztő. zstdórol emlékez_t.k a Do'!lok~
soku c. regény. Rákóczy ji11 Bécsből Rodostóba keru!, és ttt JS
talál zsidófertályt zsidó lókereskedőveL
Országok, korszakok és .regénre~ .szerint megállap.itot.tuk,
milyennek látta és r~jzol.ta )ók~t a zstdosag hely.zeté~. Tovab~ta~
ban azt fogjuk megvtzsgalm, mtlye~nek n:utatt~ altalaban a zstdot,
a zsidóságot, a zsidó és külvitág. vtszonya.t. Mmtho?y u~yanazo_k
ról a regényekről, alakokról és jelenetekrő!. lesz szo, mmt edd1g~
ismétlések - bizonyos mértékben - elkerulhetetlenek lesznek. Uj
tipusokat nem teremthetünk, csak: új szempontokat.
Ill.

Meglepően keveset mond jókai a zsi_dó külsö alakjáról. ~
legrészletesebb leírást Pelikán Samuról adja: "csontos termetu
férfi erősen görbe orral, hosszú bajusszal, szakállal; a háta és két
lábszára kissé hajlott a folytonos lókipróbálástóL" (Sárga rózsa
72. l.) A hosszú szakáll és görbe orr állandó jellemző faji bélye~.
A Sárga rózsa másik lókupecének is görbe orra van, Negrohn
"
"
"
"
"
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említi a zsidóságot, hogy " . . . faj , akinek gö~be ?rra van."
(jY mi Iengyelünk, ll. kötet 16. 1.), a szegény tót ktrály_t tanácsost
is sémiiának tartja mindenki erősen meggörbült orra mtatt (Tégy
jót) . A hosszú szakáll nem kevés~bé jell~mzö ~okomozernek is
hosszú szakálla van, Negrotinnak ts. A tiszapartJ paraszt_asszony
gúnyosan vágja oda a zsidó k~pecnek : "tá~ a gulyá? ts olyan
hosszú szakallt visel, mint a zs1dó kup_ecek? (Sárga ~ozsa 64. 1.)
A Lenczi fráterben saját személyében jegyzi meg az tró, hogy a
század közepén még csak a zsidók viseltek szakállt (5 . 1.) Am1k~r
lllavay bajusz nélkül, hosszú szakállal belép Rokomozerhez,_ ez öt
hitsorsasának nézi. igaz, hogy a csalódást Illavay öltöze!e _IS e~ö
segíti (Akik kétszer halnak meg I. kötet 169. ~ ). Feltuno zs1dó
sajátság a vörös haj. Rotheisel Ábrah~m nevét ts. ~.nnek kös~ö~
hetí. Mind a 12 fia vöröshajú . A zs1dók nem . örulnek a vö~ös
hajnak. Az egetvívó asszonys~ívben 4 5 meséli J~_k?l, h?~Y "a zstdoknal az a (hibás) elövélemeny, hogy a vorö.shaju _embe~ rossz
ember. Ezt már az újszülött is tud 1a. Azért, ammt ~ VIlágraJöttével
megpillantja, hogy neki veres haj jutott, könyörö~m kezd a J~ho
vának, hogy vegye el róla ezt a megbél~egzö jelt s en!Sedje_a
haját barnára változni. Jehova könyörü.! rajta s e~t mon~ja: "Jól
van, megengedem , hogy a hajad barnara vagy szök.ére valtozzo~,
ha megfogadod, hogy jó ember fog sz lenni ." Ha azt~n ember válik
belőle, akkor a j ehova barna haj mellé . veres ~a juszt, sza~állt
növeszt neki : s az ilyen ember van a legjobban ktpécé~ve, aktnek
a haja barna, a bajusza veres" ( l02. l.). Huncut~áJuk van .a
zsidóknak. Ez igen alkalmas arra, hogy a trétacsmaló Mátyás
mester annál fogva kösse öket egymáshoz (Páter P!ier 44. 1.).
Salamon zsibárusról tudjuk még, hogy arca borotvalva szokott
lenni minden harmad nap (az arca, nem a szakálla) ; természetesen nem késsel hanem valami mással: "azt tudják, akik tudják"
(A köszívü embe~ fiai l. kötet 82. 1.). Ezen kivül csak Adorján
Menassé felvetett felsö ajakán találunk még semita j e llegű csigavonalat, és Tatrangi Dávid valódi Mózes fejéből, kétfelé omló sűrű
hajából , izomteljes. nagy széles homlokából, r;nelyröl már csak a
fénysu gárszarvak hiányoznak, állapítja meg Arpád király, hogy
zsidóval áll szemben. Igaz, fajilag ez sem zsidó. csak szombatos
székely. (A JÖVÖ század ref[énye I. kötet 72. 1.). Negrotinról csupán
annyit tudunk, hogy hatalmas termetű, vas erejű ember, Vigár?y
is magas, délceg termetű, szöke férfi, hegyes szakállal, melv lehajló
bajuszával összevegytil, szemei ábrándosan kékek. (Tégy jót 141. t.)
A zsidó öltözködés leírásánál még szűkszavúb!J Jókai. A Rab
RJby-ban említi a vörös köpenyt a sárga foltta!, majd azt is, hogy
ll . józsef elengedie a vörös köpenyt, s szabad már fekete talárban
járni prémes kaftánnaL Rotheiseinek meleg, rókaprémes kaftánja

-van, ebbe burkolja az utcán talált Rábyt. (364. l.) Nagy, bő,
prémes kaftánban ül Salamon zsibárus is boltja el ő tt, amikor
Baradlay Richárd meglátogatja (Kösz1 vű ember fiai I. kötet 158. 1.).
Hosszú szakálJán kívül hosszú kabátjáról ismeri fel lllavay Rokomozert (Akik kétszer halnak meg L kötet 69. l.), ez meg épp a
prémes kabát miatt tartja hitsorsosnak a szobába belépő lll avayt
( l. kötet 169. l). A prémes kaftánhoz prémes sapka is tartozik.
Salamon zsibárus nagy prémes sapkájának ellenzőj ét felto lja, hogy
arcát is megmutassa vendégének. lllavay elváltoztatásához vidrabőr
sü vege is hozzájárul. Amikor Opatovszky Kornél el akarja titkolni,
hogy Koczt.:r levelén nevetett, meglepett zavarában Rokomozer
s za kállát és hátraálló börsipkáját hozza fel okul. Épp ezzel árulja
el magát az éleseszű szatócs előtt: • De hiszen mar 30 esztend ö
óta látja a méltóságos úr az én szakállamat ide elöl, a s1pkámat
meg oda hátul és csak ma jut eszébe rajta nevetni . Talán valami
nagyon nevettető dolgok voltak abban a levélben" (ll kötet 159. 1.).
A ruházat többi része kevésbbé lényeges. Rotheisel fűzött bocskort
hord éppúgy, mint az erjélyi szombatos legény, Salamon zsibárus
nagy. bélelt botosokat, lllavay zsidós ruházatának kiegészítő
részei: nagy sáros csizmák s azoknak szárából kivirító zöld, csíkos lábharisnyák, a nyakán kockás gyapju shaw! (1. kötet 169. J.).
A megmagyarosadott Pelikán már tc.vetette ezt az öltözéket. "Magas
karimájú turi süveget viselt darutollal, kockás mellényt és angmét
bugyogót hosszúszárú csizmákba húzva." (Sárga rózsa 12. 1.) Termeszetesen Vigárdy képviselö öltözékén sincs nyoma a prémes
kaftánnak, vagy a sárga foltnak (Tégy jót). Negrotin katonai-, vagy
pedig foglalkozásának éppen legjobban megfelelő öltözéket visel,
HolHinder egyszerű teveszőrkabátot és házisapkát (A mi lengyelünk).
A többi zsi dó férfiak ruháját nem írja le Jókai, mert vagy a már
ismert kaftán! hordják, vagy megszokott európai ruhát, helyzetük
és jellemük szerint.
.
.
.
.
A szibériai zsidó alacsony putrtban Iak1k (Szabadsag a ho
alatt I. kötet ll. I.). A königgrazinek kétszobás lakása és kis
kertje van. Az egész család egy szobáb~? lak.ik. an a~ban ~áro~
ágy, az egyik tolófiókkal ellátva a két fiU ~zamara .. ~trrha atadJa
a sebesültnek az övét, magának három szekböl kesz1t _fek~ely~t.
A másik szoba a bolt. "Abban álltak az apa mindenféle aructkkei:
kelmék, szönyegek. ékszerek, ezüstneműek, régisége.k zsú_folv~"
(De kár megvénülni 140. 1.). Abban van . a. Werthetm ládtkó IS.
A szaba mindíg zárva van , kulcsa ~ gazdanaL A k7rt nem nagr,
de szép virágoskert, tele pecsétrózsakkaL A szarnszed tűzfalát IS
rózsalugas futja be (159. !.).
.
Rokomozernek saját háza van a piacon, kocsmaval s_zemben.
Szatócsboltja utcára nyílik. Kirakatában ostornyél, papnk~füzér,
mellcsattok i<Yazi talmi aranyból, gyöngyházból, guttaperkaból s
más ilyen ~e"m~s ércekből fabrikálva a végett kirakva, hogy egy-
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ügyü parasztlegények szeme megakadjon rajtuk s aki nem sajnálja,
ért?k a t iz garasát, vásárfiául hazavigyen. belölü~ egyet a ma cá ja
szamára." Van még a boltban sáfrány, ka vé, sz1var és még bizonyára igen !>Ok más (Akik kétszer halnak meg ll. kötet 9-12. l.).
A bolt mellett benyíló, itt olvassa a báró Kuczur levelét; alatta
pince, fölötte padlás (IL kötet 153. 1.). A belsö szabába pitvaron
és Konyhán at lehet jutni, a konyhában kemence, ebbe rejtette
Rokomozer a gyémántnyakéket Van még egy hátsó szaba is, oda
zavarja a szatócs a kemence körül sürgö-forgó leányhadat
(II. kötet 169. 1.).
Salamon zsibárús boltját a Porcellán- u. 3. sz. alatt teljes
részletességgel mutatja be az író a Kőszívű ember fiai· ban. "Kis
alacsony spelunka volt az, melybe az utcaemelés miatt még egy
lépcsővel lefelé kellett lépni. Világosságát csak a boltajtóról nyerte,
aminek ennélfogva mindíg nyitva kellett állni. A boltbejárás két
oldala pedig el volt állva rozzant bútorokkal : ócska karszékek,
bicegő szekrények, megrakva felül került lábzsámolyokkal, a szögletben chinai tornyok, csorba tányérokból rakva, a földön tudományos vastagságú könyvek, amiknek ott a legjobb helyük, hanem
e helyett egy aranyos csillárra zsíros lőszerszámok körül felmagasztalva; a polcokon egy csomó kitömött papagály, mókus és
öleb bá!Tiul egymás üvegszemeibe, csendéletet képezve a fölöttük
meredezö csonka szabrakhoz: egy Hercules, akinek fél keze nincsr
egy Minerva, akinek be van törve az orra, s egy Vénus, aki már
nagyon össze-vissza van ragasztva; a falakon fakó, rámás képek,.
többnyire üveg nélkül: az ismeretes Európa, Ázsia, Afrika, Amerika; és József, akinek zálogban marad a köpenye Potifárnénál.
A. nyitott szekrényekben minden elképzelhető eszköz, am1t emberi
nyomorúság üvegböl, vasból, rézbö!, cinből elöállított. S az egész
quodlibeten az ódonság illata lengedez" (L kötet 81-82. 1.). A
boltból csigalépcső visz fel Salamon szállására. Ez ellentéte az
előbbi üzletnek: egy fejedelmi múzeum. ~Három egymásbanyíl~·
nagy szaba tele volt a legpompásabb fényűzési cikkekkel. Művészr.
alkotá.;ú szekrények, kirakva tájkép-márvánnyal, chinai szivárvány
haliotissal, illatos fából, elefántcsontfaragványokkal, gazdag aranyozással, a mult századok remekei. Mellettük mozaik-asztalok,
drágakövekbő k1rakott táblákkal, japán, chinai és etruszk vázák,.
sevresi és nankmgi p~rcellánok. bronz remekművek, alabástrom és
márvány szo'1rok, antik kargyertyatartók, művészi ezüst vertművek;
t:ílak, szelencék, kelyhek, bitiikomok tűzben aranyozva, drágakövekkel kirakva, faragott kandallók, színes márványokból, óragyűj
temények és természettudományi ritkaságok, mind a legszebb·
rendben, 05.ztályozva, számokkal ellátva, míg a falakat egész fer
a padmalyig remek festmények takarták, a régi kor minden mű
vészeinek névjegyeivel" (l. kötet 83. 1.). A szomszéd szaba tele
van arcképekkel, a harmadik fegyvergyűjtemény: "Egyik csopor-
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·tozat.t-- an az egyiptomi, perzsa és méd hadiszerek, örbe é ké
alaku .kardok s.~IJas :ogantyúkkal, Jegyező Idomú ~arci z1szló~~
buzoganyos. h.~JI~ó dard.á~, guitarre alakú vértek, amazon sisakok,
etrus~ fa~éJkurtök. Ma~1k ?sszeállításban ógörög fegyverzetek,
th~ba1 . paJzsok, tollas pancéiwgek, sarmala pikkelypáncélok Ismét
mas k1ra~at gall és teuton fonott vértekböl, Jáncos buzo án· okból
szarva~ Sisa~okból, .a~golszász csatabárdokból : mellette ~ klzépko;
szak~llas ha]~tó kopjái, ~ .cseh hajnalcsillag, a német páncéltörö
a s,zasz alahard és paril.zan, a sarló tör és gyilok kapacs, a ke~
r~szteshadak fegyverzete!, a mór és szaracén kardok, kapják, a
hmdu . tomahawkokkal és magyar fringiák csákányok gerezdes
buzoganyokkal e~y kateg?riába soroz va; ~ míg végre' egy egés~
?ldalt elfoglalt a Jel~n szazad mindenféle nemzeteinek fegyverzete
ocska kardok,. puskak, drágaköves kirakott díszkardokkal s arany:
veretes handsarokkal vegy est". ( 1. kötet 88. J.)
Egy .. !'fl~gyar zsidó" házát mutatja be Jókai az Egy az lstenben. Az er?elyi h~gy~~ egy völgykatlanában épült, mögötte sövénynye.! bekent.ett szantofoldek, körülpalánkolt ólak a hegyoldalban s
:tövJss~l ~l.sancol! szénaboglyák. Különb épület az oláh kunyhóknál,
de .C1pnan lakaval nem ":etekedett. A ház eresze tele van galamb_okkal, azok a .magyar zs19ó kedvenc majorsága. A ház udvarán,
l~tszott a lo~bsator, . b?rókaból építve; a ház keleti oldalán egy
k1s szoba, mmtegy .~~~övése az egész épiiletnek, mely fehérre volt
meszelve s aztán vorös festé~kel irombára pityegetve. - Kutya
nem volt a. háznál; azt a zsidó nem tart, mert a megharapott
e~yénnek fizetéssel tartozik." (l. kötet 243. 1.) Az ajtón kilincs
nmcs, helyette .e~y ly.uk~ a~on bo~ra kötött zsineg, ezt ha meghúzza
a~ ember, a zavar. ütköző Je felbillen s az ajtó kinyílik. A szoba
s?t~t. Az ablaktáblak betéve, csak vékony faggyúgyertya terjeszti a
VJiagosságot. A s.zobában nagy boglyakemence, fövenyóra, mely a
napokB:t télen ~yaron egyformán 12 részre osztja napkeltétől napnyugtáig. Az Imaszabába vezető ajtón kerek lyuk, Methuzsálem
csa~ .azon keresztül dugja ki a fejét, mert ünnepnap nem szabad
a k1hncset megfordítania.
A zsidó rendszerint ghettóban lakik. Nem a maga jóvoltából:
odaszorították. A pesti városi tanács kijelölte, hol lakhatnak hol
rakhatják ki holmijukat_. Ez a zsi?ó ~tea (Rab Ráby), ez ké~őbb
a Kohlmarkt (Eppur st muove, Kis királyok.) Vezetője a zsidóbíró.
Pesten mind több zsidó van, Szentirmay Rudolf már német-zsidó
kolóniának mondja. Budán is van zsidóváros, már a XVL században : a királyi várba érkező szekereket zsidók számlálgatják s
Buda szerencsétlen elestekor nem maradt a városban más, c~ak
fe.gyvertelen polgár, paraszt meg zsidó. A többieket kimuzsikálta a
varból a török. (Fráter György ll, kötet 244. L) Ernlitettük már
hogy a pozsonyi ghettó a vár köré szorult (Kárpáthy Zoltán) ;
hogy a vidéki városokban zsidók csak vármegyei, nemesi telkeken
ll
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telepedhettek le. Láttuk az elhagyott bécsi zsidóvárost, "ahol még
vályogkunyhó, deszkabódé az egész utca, s sár van nagy száraz.
ságban is. Nem is hivták még azokat utcának, csak Luknak (Lucke):
Kleber Lucke (ahol az agyagba beleragad az ember lába),
ScheJenzer Lucke (a pozdorjától, amivel végig volt hintva), Kumpf,
Koth, Kater utcák (csupa sar, rongy, piszok)" (Szeretve mind a
vérp:Jjig Il. kötet 98. 1.). Itt üresen állnak a házak, mert az
elhagyott zsidó házakra nem _akad vevő: "Azt beszélték, hogy ~zok
meg vannak átkozva. Potom aron sem, mgyen sem kellett senkmek.
Ott maradt egy egész városnegyed üresen, jó menedék mindenféle
napvilágkerülö gylilevésznek (100-101. l.). A visszahívott zsidók,
Opp~nheim és társai a belső városban, rendör és katonaközelben
telepszenek le s hamar megalapítják az új zsidóvárost jávorkáék
zendülése elöl a judenmarkt, Judengasse, Fleischmarkt felé vezető
utakat szállja meg a rendőrség. (103-104. 1.). A bécsi zsidópiac
késöbb sem nagy0n bátorságos terület. Trenk Frigyest itt támadják
meg (Két Trenk 46 ll. kötet 144. 1.). A prágai Altneu három regényben is szerepel (Az élet komédiásai, Akik kétszer halnak meg,
Enyém, tied, övé), de részletes leírást egyszer sem kapunk róla.
A lern bergi ghettó "végig zsibvásár" keskeny utcáin, egymással
összekötött ptszkos házaiban tévelyegtünk már egyszer, a hamburgi
hegyen fekvő zsidóvárostól csak a muh-borju tartott távol (Egy
lzirhedt kalandor a XVIJ. században} s betekintettünk egy-egy
pillanatra a rodostói (Rákóczi Fia) és egy szibériai zsidónegyedbe
is (Szabadság a hó alatt.).
IV.
A zsidó jellemző foglalkozása mindíg és mindenhol a kereskedelem. Oriititől zsidó fukar kér kiviteli szabadalrnat (Fráter
György), Ráby nagybátyja a zsidó utcában vesz madárijesztőnek
való ócska ruhát, zsidó vásárosok menekülnek Villám Pista elöl
(Rab Rá.by), a tanusvári nemesi kúria utcára néző részét Kohn
szatócsboltja és más zsidó üzletek töltik meg (Kis királyok), jenőy
Kálmán zsidó szatócsokat festeget (Eppur si muovi), s a pesti árvízkor héber kereskedők vénjei tartanak gyászistentiszteletet (Kárpátlzy Zoltán). János úr dühében házalózsidót lök le a járdáról, s
kU ön említésre méltó dolog, ha a bolt és kocsma nincs zsidó
kézen (Szegény gazdagok). A szabadságharcban zsidó szalócsok
és kacsmárosok szerepeinek (Kőszívű ember fiai), Rokomozer szállít meleg ruhá! a katonáknak (Akik kétszer halnak meg), Markóczy
Dezső árpáját Sámsi veszi meg (Börtön virága), s lengyel zsidó
megy Turára, a csatában elpusztult lovak bőrét megvenni (A mi
6
4

Révai kiadás Bp., 1893.
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flengyetünk). 'A szabadságharc után szereplő zsidó bol~osoknak s~
szeri se száma. Kecskeméten a Bach-huszár Bonyhádt és Arnsit
szedik a tollat (Uj földesúr), a falusi vá_sárba~ kis . zsidó gyere~
árul .nyakába akasztott ládikában gyufat, sztv~rszt~kát, fanyelu
:bicskát s más efféle népies luxuscikkeket" (Aktk ketszer halnak
meg ll. kötet 15. 1.). Tulajdonképen ugyanezt teszi nagyban Salamon zsibárus is. Csakhogy neki saját háza s előkelő embe:eknek
·való cikkei vannak (Köszivü ember fiai). A bőrt, termést zstdónak
kell elvinnie egyébként a gazda nyakán marad (A mi lengyelünk,
:Fekete gyémdntok, Öreg ember nem vén ember). A sziné~zn~. zsidóktól veszi a jelmezeihez szükséges kelmét (Tengerszemu ho/gy),
a hortobágyi parasztlány meg a ma?inát (gyufa). A Hortob~gyon
, egyébként is nagy szerepe van a zstdó lókupecnek, . az egytkn~~·
Pelikánnak a felesége meg a városban tart ötvös·üzletet a sa1at
-számlájára (Sárga rózsa). A "Zöld par<tdicsom" ghettója a lú~fer
tályosnő boltja (Gazdag szrgények). A választási küzdelemben Igen
·fontos szerepet játszik az Abrahám boltjában_ kios~to.tt medvecukor,
(Az élet komédiásai), s Lenci fráter Arnsit zst~arustól sze~ez
magának ingyen ruhát. Külföldön is vann~k zstdó ke.resk~dok .
Szentpéterváron az Appraxin Dvorban sok ma:; nemzetbeltek közölt
zsidó zsibárusok ülnek (Szabadság a hó alatt), Lengyelországban
·búcsúra járó zsidó kereskedőket fosztanak ki, a lembergi gh~ttó
tele van zsidó zsibárusokkal, köztük Mafach mester, az ördög ctmtborája, s a hamburgi kereskedők Spanyolországból mene~űlt z~i, dóktól féltik ügyfeleiket (Egy hírhedett kalandor a XVII. szazadbol).
Mirrha apja zsibárus, bizt?sítási ügynök, antiquar üzle!e .. v~n
Königgratzben, majd - a lanynak. - Pesten (D~ kár meg~en'!l'!t) .
. Még Rodostóban is találkozunk zst dó lókeresk_edovel (Rá.~o~zr ft~).
Borral különösképen Rotbeisei foglalkozott Jókat regényalakJal köz ul.
A "szamár" jelzőt is azért kapta, mert felesége hozomány~t borb~
ölte. Mert minek is a zsidónak a bor? Idebenn az ocszagban kt
nem ;'nérheti •. A korlátozó rendelkezéseket, törvényeket megismerttik már II. József korának tárgyalásakor (Rab Ráby 36. 1.). A
XIX. században már zsidó kézben vannak a kocsmák. A kacsmárosok rendszerint a salva guardian telepszenek meg, s a népharag
örök cégtáblái. Öket vádolják a kolerajárvány terjesztésével (Szomorú napok 131. l.) és a földmérés elleni lázongás szításával
(Kis királyok I. kötet _160. ~.). A ge~etleni kocsmáros, Jak~b, ~ép
viselőválasztás alkalmaval Ismeekedtk meg az erősebb Joga!Val.
Németországi zsidó kocsmárossal is találkozunk Rogosenben (A
két Trenk II. kötet 114. 1.), Arábiában azonban keresztények kezén
van a pálinkabolt "Rendes nevük kelb-in-kelb ( =kutya fia kutya)"
~{Aki a szivét a homlokán hordja 15. 1.).' 7
A zsidó általában míndennel kereskedik, tehát pénzzel is. A
•' Olcsó Jókai 235-236. sz. Révai kiadás.
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zsidó utcában azokat az árukat rakhatták ki a zsidók, hetenkéntr
egy napon, amelyek zálogban maradtak náluk (Rab Ráby). Tanussy
Decebálnak mindegy, honnan szerzik a pénzt, zsidótól vagy mástól
(Kis királyok), s Leon attól fél, hogy mindenki. sajnálni- fogja,
amiért Löw Hirschtől 100°/o-ra kell a pénzt felvenme (Az élet komédiásai ll. kötet 216. l.} Pénzkölcsönzéssei Rokomozer is foglalkozik, de ezek a szegény zsidók nyomába sem I~phetnek Jókai
nagyszabású bankárgazembereinek, mint pl. Diadémnak vagy
Kalendernek (Akik kétszer halnak meg, Eppur si mouve). A pesti.
börze tele van zsidókkal (Fekete gyémántok), l> még a jövő század
regényének Mr. Severusa is gyűlöli a semita vérből eredö bankáwkat. Nagy egyéniség mégis csak kettö van: a bécsi Oppenheim
(Szeretve mind a vérpadig), aki nélkül még háborút sem lehetett
viselni és a Rothschild család. Róluk többször megemlékezik Jókai,
s mindig nagy megbecsüléssel. A legnagyszerűbb pénzügyi müveletet Rothschild végezte, "midön a waterlooi ütközet után postagalambokkal utasítá londoni ügynökeit. hogy az állampapírokat
gyorsan vásárolják össze." (jö.vö század regénye ll. kötet 95. 1.}.
A görög püspök csak Rothschild részvényekben fekvő 10.000 frtját tartja biztos értéknek. Negrotin kétkedön megjegyzi: "Hátha
Rothschild is megbukik. - Ne!IJ, fiacskám, - válaszol a püspök
- Rothschild nem bukik meg. Osszedölhetnek trónak és országok,
de a Rothschild ház nem dőlhet össze. - Hátha a főnöke a
háznak rossz spekulációba keveredik? - Jobban ismerem én azt.
A Rotschild báró csak biztosra vállalkozik. Amikor nagyot mer, .
akkor már biztos a gyözelméröl. Szerencsejátékban, ahol a véletlen
dönt, csak kis pénzben játszik, kártyában drukkol. Soha nem
hord magával többet 50 frt-nál, azt is egy olyan tárcában, ami
kulccsal záródik, s a vesztesége, nyeresége felöl naplót vezet,
mint egy jámbor szatócs. A Rothschild részvények elveszthetetlenek." (A mi lengyelünk l. kötet 20. I.).
Annak, aki a rothschildi magaslatokat legalább megközelíteni
akarja, korán kell kezdeni a munkát. A zsidó már gyermekkorában
kezdi az adás-vevést. A falusi vásárban kis zsidógyerek jár nyakába akasztott ládikóval és gyufát, szivart, szivarszipkát, fanyelű
bicsakol és más efféle népies luxuscikkeket árul (Akik kétszer
halnak meg il. kötet 15. 1.) Töle vesznek a bárógyerekek binoclit
"abból a drága fajtából, aminek a foglalata mézeskalács, nagyítája meg piros és zöld üvegdarab." Jókai meleg mosollyal kiséri
ezt a "bankár embryót", ezt a ,,kezdő milliomost", amint bátran
odaáll a két bárógyerek elé. Megvan már benne a zsidó kereskedő szivóssága. Bátran követeli a "kukkinzlok" árát, a két nagyobb gyerek után fut a pénzért, utánuk megy a cirkuszba is, s
mikor onnan kipofozzák, kint megvárja öket, s megszerzi - ha
nem is a pénzt, de legalább - az árut. (II. kötet 15-21. l.)
A felnölt zsidó szatócsnak jellegzetes mintaképe Rokomozer _
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Be ~z~~del, leh_elöleg kellemes, barátságos beszéddel tartja üzletfelét.
Szedili a s~óarada~t~l, az e~ber néha azt véli, hogy a vevőt nem
a vét;lr_e .rabeszélm .'gyeksz1k, ~anem valósággal butává beszélni,

el_lena~ lasat meg~ö~m . M~g a ket gyermeknek is egész szóáradattal
dicsén mellcsat!JaitJ pedig gyanakszik, nem tudja, hova akarnak
vevői kivergődni: "Hjaj, baronesse, ez nagyon drága. Ez már nagyon sokaknak megtetszett, de mind drágállottak. Ilyet csak
Me.tternich he:cegnő. vi~~l, aki . teheti. Ennek a legutolsó ára egy
f~n~t, husz~nöt krajcár , s m1kor Cenci baronesse 50 krajcárt
kmal: "Fogjatok, meg, hogy el ne dűl jek. Magamnak kétannyiban
van. Hát a nagy árendát miböl fizessem ? Ne éljek száz esztendeig,
ha le~ngede~ belöle több~! tíz krajc:írnál." Pedig az egész öt garast
·sem er. Amikor meg neki akarnak olyasvalamit eladni, amire nincs
szüksége, akkor sehogyan sem érti a szót. A két gyerek szajkót
visz hozzá: ~Vesz kend madarat, Sámsi? - Nü, már micsoda
madarat ? Kácsa madarat? Liba madarat? Csirke madarat? Nem azt, Mátyást. - Uram s én Istenem! Hat miféle Mátyást?
Hiszen az nem madár, hanem szűcsmester Teplán. Hogy vegyem
én azt meg? ... Mit csináljak én a szajkó madárral? ... Uram
s én Istenem. Az emberek is annyit beszélnek már, hogy nagyon
sok; most még a madarak is beszéljenek . . . Hogy én mit adok
-értük? Ne tréfaljon a baronesse! Azt gondoltam, azért hozza ide
nekem, hogy ide akarja adni kosztba, s azt kérdezi, hogy mit
fizetnek nekem azért, hogy felnevelem ?" Csak mikor végkép nem
boldogul velük, áll elő a végső okkal: "Az új szalgabíró kidoboltatta a faluban, hogy nem szabad több énekesmadarat leszedni a
f~ról. Aki egy énekesmadarat megvesz, fizet húsz forir.tot pengöben.
En a fejemmel játszom! (A szóáradat itt sem maradhat el).
·Én húsz forintot egy madár miatt. Szeniséges. lsten, húsz forintot
egy madárért Ez nehezebb a halálnál. Nem! En meg nem veszek
madarat többé, ha zsidóul meg görögül tud is beszélni - kotta
cnélküll ~ A pénzkölcsönzéstől nagyon illemtudó parabólával húzódik:
"megfogadtam már, hogy egy garast sem adok többet seakinek a
-szavára, akinek a neve O betűn kezdődik, y-on végződik és előtte
egy b áll." Azért mégsem állja meg, hogy szellemesen oda ne
vágja a földesúr gyermekeinek: "Ha az én apámnak 22.000 hold
erdeje lett volna, most én nem Mátyásokat szednék le a fáról,
hanem kétfejű sasoka!, ezer forintos bankókra pingál va." Tisztában
van a saját üzleti értékével, s a legnagyobb megtisztelés, amit a
még rajta is kifogó baronessról mondhat: "Még te is tanulhalsz
iöle, Rokomozer !" (Akik kétszer halnak meg ll. kötet 9-13. 1.).
Nem kevésbbé ügyes eladó Salamon zsibárus. (A kószívti
ember fiai). Egész nap a boltjában ül, mint a többi szatócs. A
"Zöld paradicsom" lúdfertályosnöje (Gazdag szegények 31. I.)
-pontosan úgy ül egész nap boltja ajtajában, mint ö. Még a leírásuk
ns pontosan megegyeznék, ha nem volna az egyik férfi a másik nö.
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Az asszonynak kopott nyakkendője van, Salamonnak Jjö, . prémes-;
kaftánja, s ez aligha új, mert a boltos maga "a JegócskAbb az egész
boltban." A nö posztó mamuszokat hord, ~ férfi bélelt botos t. .
Annak bársony fökötöje van hajdan aranynak vallott csipkékkel, ez
prémes sapkát hord. A libásaszony fejét fakó paróka borítja, a
a szatócs arcát harmadnapos szakáll. Mindketten korán reggel ·
kinyitják a boltot és várnak türelemmel, "mert nem tudhatni, mikor
Salamon boltjába ingerülten
hoz valakit a jó szerencse." érkezik Baradlay Richárd. Vissza akarja szerezni arcképét Huszárja,.
Pál úr adta el azt a zsidónak. Az öreg szatócs mosolygós arccal
áll fel a kapitány elölt, még sipkáját is hátratolja, hogy a szemben álló lássa a mosolygó arcot és megbékéljen töle (keep smiling !).
A vendég kérdésére udvariasan, behízelgő mosollyal válaszol: ·
"Legalázatosabb szolgája a nagyságos kapitány úrnak: ez a Salamon
zsibárus boltJa s én vagyok az a Salamon zsibárus akinek ez a .
boltja. Szolgálatára Baradlay Richárd kapitány úrnak", majd tovább:
"De hát hogyne ismerném én a kapitány urat? Nagyon jól ismerem? Aranyember a kapitány úr!". Mikor Baradlay felpaprikázott •
kedéllyel kijelenti, hogy a képről tárgyalni sem hajlandó, ö mosolygós arccal esitiltja: "De ugyan minek megharagudni, nagyságos .
kapitány úr? A harag nem egészséges. Hiszen én erővel el nem
foglalom a képet. Csak azért mondtam, hogy legyen szerencsém, .
hogy az enyém legyen a szerencse. Legvégül azt teheti ön, amit
akar. Magamfajta ember kap rajta, ha valami ismeretsége akad.
Ki tudja, mi jó lehet belőle. Legyen szerenesém a lakásomon
kapitány úr. A kép odafenn van a lakásomon. Tessék felsétálni.
Ki tudja, mire lehet az jó?" A mosolygó arc, angyali nyugalom
és szóáradat rasznál. Baradlay haragja lassan elpárolog, ellenállása
megtört. Salamon tudja, hogy győzött: az emeleti ragyogó antiquarium tálajdonosával egészen másképen fog a huszárkapitány beszélni, .
mint a kopott zsibárussaL Odafönn már megjön az önérzete :
"Nos, hát hogy tetszik önnek idefenn? Ugyebár érdemes lesz egy
kicsit a széttekintésre? ... Hja, a Salamonnak nagy összeköttetései
vannak. Egész Bécsben, a külföldön is tudják azt, hogy mi az a
Salamon zsibárus boltja. Akinek kell ócska éji szekrény, megtalálja itten. Akinek kell ezüst vésmű Benvenutó Cellinitől, az is ·
megtalálja itten, amit keres. Akinek van valami eladnivalója: török
ibrik, vagy Michel Angelo remeke, tudja jól, hogy annak Salamon
megmondja az árát: ez egy garas, ez ezer arany. És aztán azt is
tudják a nagyságos és méltóságos urak, hogy a vén Salamon tud
hallgatni, mint a hal. Tudja minden darabnak a gazdáját: ez attól
a gróftól, ez attól a hercegtől származik ide ; soha ezt senki meg
nem tudja töle. Pompás cabinetdarabok vándorolnak egyik gazdától a másikhoz. Salamontól egyik sem tudja meg, kiktől jöttek
azok? Miért lettek eladva? Mi volt a történetUk? Salamon tud
mindent, de nem mond semmit. Salamon ismeri a nagyságos és-
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méltóságos urak dolgait, de nem mondja el azokat se~kinek". A
zsidó bUszke összeköttetéseire, jólértesültségére. Késöbb ts (ll. kötet
2 19. 1.) említi, amikor Plankenhorsték cs~lszövenyeiröl bes.~él:
Én mindezt láttam, tudtam, figyelemmel ktsértem. Oh ! nekunk,
porban csúszó embereknek nagyon jó _politziánk van. Belátun~ a
házakba a szivekbe. Még a zsebekbe ts. Ez az utolsó a legérzabb
organu~. Minden .ér, minden ideg beles~olgál: " Baradlay m~g
mindíg sürgeti a ke pet, de a keresked ö mmd biztosabb a .dolgaban: No hát minek az a nagy sUrgetés? Hát elszaladok én mnen?
Hát n~m enged meg magának a kapitány úr e~y kis i~öt a körültekintésre? Hátha valami űzietet köthetnénk még ts ama ke p végett? •
Megmutatja arcképiárát ... s Rich_árd ~?st már odaad_ia a képet,
a sajátjáért cserébe. De Salamon arulm IS akar. Legalabb egy kts
pénzt szeretne látni. Mert az egész nap _szere_ncsétlen l~sz, ha .az
első vevő nem hagy pénzt a boltb~n. Tudja, mt.~ k~ll neki mut~tma :
bevezeti arzenál jába. Ezzel meg IS nyerte az utközele! .:. a vttato~t
kép nála marad, s még egy ara.nyat .is kap. ~z t szajaho~ ~rt eli:
úgy dugja a zsebébe. Az eladast ujabb szóarallattal fejezt be.
" gy örülök, hogy szerenesém volt . .. T~lán nem is ul?,ljára. Ha
házasodni fog a nagyságos úr, parancsolJon velem, eloteremte~
minden szépet és remeke!, amiben szép szemek gyönyörködh_etnek .
Még egy dicshimnusz is k?vetkezik: "öt~. arany ember, ön ace!
ember kapitány úr. Nem jól mondtam, on valóságos damaszk
ember'! Hiszen ön tudja, miböl lesz a damaszk? Acélt és aranyat
kovácsolnak össze." (I. kötet 80-83. L).
Egészen rendkivUli kereskedői érzéke és teh~tsé~e van
Rotheisel Ábrahámnak (Rab Ráby). A felesége hozomanyat, 200
tallért borba veri. Nem törődik azzal, hogy a borkeres~ede!emnek
leküzdhetetlennek látszó nehézségei vannak. Az sem qeszh meg,
hogy mindenki szamárnak mondja. "Nagy psycholog volt. Előre
látta hogy a szeretetreméltó asszonykirály uralkodása al~tt S?k
törvény feledékenységbe fog menni, anélkül, _hogy eltörülnek, m1~t
például az hogy a más feleségének udvarlőtt le kell nyakaznt,
hogy a tol~ajnak a szem~~ ki kell s~~rni, meg hogy ~a egy ne~es
ember elveszi a s:wlgálójat, szahnak.otelet kel~ k~tn1 a nyak.aba,
s mind a kettőt eladni a vásáron. Soha se hajto~tak ezeket. vegre,
csak ijesztgetésre voltak. Igy járt a borkiviteli hlalom ariikulusa
is Ábrahám megtalálta az utat a Dunán felfelé Bécsbe a magyar
b~raival: elsö volt a vásáron s meglépesedett az üzletéveL"
(137.1.)
á
.•
l
A XVL század zsidó fukarja is megtal Ita a szamara egkedvezőbb Uzletet: szabadalrnat kér Grittitö_l gabona, b?r, gyapjú
és bor kivitelére. Kérését súlyos érvvel tudja támogatm. Cukorral
kínálja meg Grittit, s megígéri, hogy a monopóliu~ díjá~. kivül
ellátja asztalát ezzel a jóízű különlegességgel. (Frater Gyorgy ll.
kötet 80. 1.)
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A zsidó élelmesség még a legnagyobb bajban is, a,Szabadságharc vesztett csatái közölt is, megtalálja a maga hasz-nát. Említettük már a lengyel zsidót, aki egylovas fakó szekerével megy
Turár,1, mert "ott nagy lovascsata volt. Sok ló ottfelejtette a b őré t.
Azt a cigányok lehúzták. " Most ő olcsón felvásárolja tőlük a lóbőrt. (A mi lengyelünk, I. kötet 28. 1.) Régi jó ismerősünk, Rokomozer is foglalkozik hadseregszállítássaL Flanellinget visz a
katonák után. Tudja jól, hogy szükségesek a meleg ingek, szegény honvédek majd megfagynak a vékony honvéd a~illában.
(A i< ik kétszer Izainak meg l. kötet 7.0. 1.) Talán nem egészen
megnyerő ez a háborús üzlet, de mások is foglalkoznak vele,
még a görög Tozsó is, aki pedig igazán derék keresked ő), fA mi
Jengyelünk), méltó párja Salamon zsibárusnak. (A kardvisszaadási
jelenet méltó párja a porcellán-utcai vásárnak .)

v.
A kereskedői élelmesség eg~ik lényeges vonása a sokoldalúság. A szatócsüzlet már jellegénél fogva sokféle árul halmoz
fel, de Rokomozer az üzletén kívül három vármegyében. szedi a
rongyot, pénzt kölcsönöz Opatovszky Kornélnak, s alkalomadtán
orgazdasággal is foglalkozik. A königgrazi házaló ugyan uzsorával
semmi körűlmények közölt nem foglalkozik, de rendes munkáján
kivül még az Assicurationi Generali ügynöke (De kár megvénülni
150 1.). A sokoldalú, tevékeny zsidó mintaképe Löw Hirsch. Megvenné az egész birtokot, de foglalót act gubicsra, lábon álló termésre is. "Mindenfélével üzérkedik. Megvásárolia a láthatatlan
dolgokat i,s, virtualitást, remélhető örökséget. Bankokat alapít a
vidéken. Eletbiztosításokat negociál. Most épen a dancsvár-sipotai
kiházasító egyesületet ütötte nyélbe" (Az élet kemédiásai ll.
kötet 133. 1.).
N~grotin nagyszerű üzleti érzékéről veszedelmes dolog beszélni. O ugyanis A mi lengyelünk főhőse, s a jókai főhősök márnem emberek. Egyáltalában nem meglepő, hogy az 1849-es zavarokban J1lind a háromszázezer forintot megmenti., sőt megsokszorozza. Ert a pénzhez, gazdasághoz bányákhoz, vállalkozásokhoz,.
emberekhez, de nem azért, mert zsidó, hanem azért, mert hős.
A sokoldalúságtól egyeflen lépés visz a Ragyszerű szélhámosságig. Két nagyszabású zsidó szélhámost szerepeilet Jókai :
Fixsternt és Raoul Degoud-t.
Az elöbbi felesége udvarlóiának főúri rang}át és képviselői
befolyását használja fel a legképtelenebb vállalatok megszervezésére.
"V~It ezekben targoncavasút, földszurokfőzetgyár, kutyaszört értékes,tö fonoda, mesterséges márványöntö, szódalepárológyár ~ Pest
városa fölött a légben elvívö vasút, tengeri hajózó vitorlás. társulat

a Duná~; erdők~t meg_vevö és gyufának felkészítő társulat, chinai
gyalogh_mtó-ommbus vallalat; kukoricapapírmalom, áfonyatermelő
telep, füré~zpo:ból f~ccmenttetőt csináló merénylet ; pusztavásárló
és parcellazó IStenkisértés; - uj városépittető Bábel vállalat
utca törető vandali?mus i bort. szölö nélkül előállító kotyvasztás:
buko_tt adó?okat .. arendaba k1vevö bank, espano-hungarian bank,
s~a kal_lr~ ~Jtelezo takarékpénztár, kiházasító egylet, tűzkár után
bJztosJto tarsulat; esernyő el lopatás ellen biztosító, szivar nemszelelés ellen biztosító, Dunába vizet hordató, strikeakklimatáló
társulat." Ezeknek mindnek Rengeteghy Ottó gróf az elnöke,
fixs tem Mathusálem az igazgatója. (Egy ember, aki mindent tud
169. 1.).
A ~ásodik: amerikai zsidó, francia viveur. "Mindég voJt böven költopénze. Senki sem kérdezte, hogy honnan veszi? O volt
a faiseur a HarlekinnáL Ez az ujkorbeli Mózes. Amely sziklára
ráüt a varázsvesszejéve l, abból for,rás fakad ." (Kráó 153. l.) Az
armignoli képviselöválasztás alatt "O a párt vezetője: intézö, rendező egy személyben. Pé,[Iz!árnok és élelmezési biztos, bíró és
taktikai vezér oraculum. O g0,ndoskodott szállásokról, hevenyészett
sátorokról, étkezőhelyekrőL O tartotta fenn !l rendet az egész választási ténykedés alatt, s puszta megjelenésével kiegyenlítette a
konfliktusokat. Armignol lakossága, mely il vidéki inváziótól gyujtogatást és tömeges gyilkolás! várt, bámulva tapasztalá, hogy
Degoud Raoul vezetése mellett a legnagyobb rend uralkodik s
minden kihágás csirájában elfojtatik. - Ilyen maire kellene!"
(160. L) A kortesből polgármester lesz. "Rövid egy év alatt népszerű alakká izmosodott. Mindenhez értett, s amihez hozzáfogott,
azt mind siker követte. A város kaszárnyál kapott és garnizon! .. .
A kor szellemét követve, meghonosította a moulinrouge-t .. .
Mindezeknél nagyobb vívmány volt az armignol-perpignani szárnyvasút létrehozatala. Amiről az előbbeni maire csak álmodott, azt
Degoud megvalósította." Részvénytársaságot alapít bányák, gyárak
kihasználására (167 -168. l.). Püspöki vikáriust szerez városának,
templomot építtet - s mindezt szélhámosságbóL Egy váltóhamisítással kiszolgáltatta magát a nálánál sokkal nagyobb szélhámos
De Quimper Ellinor grófnak, s most mindenben csak neki engedelmeskedik. Végül is menekülnie kell, de még ezt is tökéletesen
csinálja, s Amerikában ujra talpra áll. (204. l)
.
.
Az élelmesség józan meggondolással párosu.I.. RotheJsei A~
rahám nem fogadja el a hamis pénzt. Egészen viiagos okát adJa,
miért nem: ha én adom ki a hamis pénzt, engem megfognak,
becsuknak ért~. kentek pedig beteszik szépen a kiskasszába, ezzel
fizetik a napszámosoka t, hajdúkat, cselédséget, csőszöket; azok
ezt kiadják itthon a piacon, a mészárszéken, a. kocsi?ákb'ln, a
publikum meg újra behordja szépen dicába, portz1óba s 1gy szépen
·megfordul e hamis pénz egyszer minden esztendőben, a maga
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útján, mint a nap a föld körill" (Rab Ráby 30. 1.). Biumyos józanságról tanúskodik Rokomozer is, mikor a bukófélben lévö bárónénak nem hitelez többé : mikor meglátja messziröl a báróné
inasát, bemegy el öbb a boltba. - "Adjon frissen a bárónén ak
Ma nem, - Erre
egy font kávét Sárnsi l - Hozott pénzt? aztán RokomozeJ megint kilépett a boltból és felnézett az égre:
- Már nem adhatok, mcrt feljött a csillag. - Ejnye l Hátha pénzt
hoztam volna, akkor nem iött volna fel a csillag? - Akkor nem•
néztem volna ki az ajtón" (Akik kétszer halnak meg Il. kötet 160.1.) ..
Pelikán nem hord magánál pénzt. Sokat jár a pusztán, sokszor
kiteszi magát betyárok támadásának. Maga mondja Kádár Mihálynak: "Én pénzt soha nem hordok magammal, csak váltókaL Ezeket hiába rabolnák el tölem: a tolvaj csak magát teszi szerencsétlenné. Én ezzel fizetek. - t:n meg elfogadom, hagyá helyben•
Kádár Mihály uram. Pelikán uram aláírása kész pénz" (Sárga·
rózsa 74. 1.).
Tehát a zsidó kereskedő aláírása kész pénz. Általában a•
zsidó jó fizető. Emléksziink, hogy a XVL században ö a legjobb·
adóalany (Fráter György). A XIX században a legjobb házbérfizctö. A salva guardia értéke éppen azért kétszerte több, mint más·
szomszédaié, mert zsidó lakik benne (Politikai divatok 4. 1.).
Tanussy Decebálnak is jól megfizet Kohn, amiért lehetövé teszi
neki, hogy fészket rakjon Tanusvár közepében (Kis királyok l.
kötet 263. 1.). A "zöld paradicsom" legrégibb lakója a lúdfertályárus zsidóasszony. "Már akkor itt volt, amikor a "z,öld paradicsom"
még vendéglő volt. Egyiitt licitálták el a házzal. Ó voH a pretium
aHectionis. Pontos fizető" (Gazdag szegények 31. 1).
A pontosan fizetés a becsületes kereskedő sajátsága. Pelikán
hamar megmutatja, hogy megérdemelte Kádár Mihály bizalmát A
váltóra nagyobbitott összeget ír, hogy a váltó forgatóját leszámításkor kár ne érje. A gazda és a bojtár nem értik ezt meg egykönnyen, ö magyarázza meg nekik (Sárga rózsa 75. 1.). Sala~on
zsibárus kiilönös jelentőséget tulajdonít a becsilletes ármegállapitásnak. Felháborodik, amikor Baradlay azt mondja neki: "KUldje ön
haza az én arcképemet, s aztán, nem bánom, facsarjon ki Danae
asszonyságtól a magáéért egy milliót. - Kifacsarni? Ah, kapitány
ú1 l azt a Salamon nem teszi. Semmit, mint ami méltányos.
Mindenki legjobban tudja magáról, mennyit ér? Amennyire taksál ja
magát, Salamon azzal beéri . Én ki facsam i? Nem vagyok én csaló."
Régi vevői tudják ezt róla: "Akinek valami eladni valója, török
ibrik, vagy Michel Angelo remeke. tudja jól, hogy Salamon rne~
mondja az árát: ez egy garas, ez ezer arany". Mindiárt be IS
bizonyítja, mennyire határozottan megszabottak az árai. Egy
Crtvelli pengéért 15 aranyat kér. Richárd megállapítja, ho~y az Al
Bohacen damaszk penge, 100 aranyat ér. - "lsten őrizz, tiltakozék
mindkét kezével a zsibárús. Én megmondtam, hogy 15 arany az
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ára. Se alább, se feljebb. Nálam annyiba számít." És valóban nem
enged. Ráeröszak ol ja a kardot a kapitányra az alacsonyan . de
szerinte méltányosan megállapított áron. (A köszlvű ember fiai l.
kötet 84-90 lap). A königgrazi zsíbárust Jókai legderekabb ismerősének mondja: "uzsorával semmi szín alatt nerr. foglalkozott ;
tékozlókkal, bolondokkal szóba nem állt." (De kár megvénülni
139-140. 1.).
Mégis állandó vád alatt áll a zsidó kereskedő, általában a
zsidó. Kálmán gyerek csalással vádolja : lukas huszast kapott a
zsidótól (Szegény gazdagok 17. 1.). Hamis pénz kiadásával vádolja
a Spanyolországból menekiilt zsidókat a hamburgi orgazda. (Egy
hirhedett kalandor a XVII. században). Kiilönösen illik a zsidora
az arany körülmetélé~ének vádja. Még Rothiesellel is ezzel tréfálkozik a bíró, pedig Abrahám épp az előbb fejtette ki, hogy józansága is tiltaná a pénzhamisitást. A védekezést ö most mar céltalannak találja, inkább visszavág éles tréfával: "Ej, ej, bíró uram,
én sem kérdeztem kentektiil, hogy nincs-e az a bor megkeresztelve,
amit nekem eladtak?" (Rab Rá by 31. l.). A harmadik vád: orgazdaság. Hamburgban is ezzel vádolják a menekiilteket, a gyóntató
veres barát meg egészen természetesnek találja, hogy zsidó vette
meg a veres barátok kolostorának elkótyavetyélt edényeit, csak azt
keresi, melyik (Rab Ráby 348. 1.).
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja: Kétségkívii_l van
alapja a vádnak. Rokomozer valóban foglalkozik orgazda§aggal,
uzsorával, de hol marad ö Diadémtól, aki pedig nem zsidó. O "épp
olyan szegény maradt, mint a báró s hogy éhen ne~ halt, csak
annak köszönhető, hogy h~zz~szo~tatta !llag:át a koplalas.hoz eg~s;
familiájával egyiitt Az adós IS tönkre JUt Itt,, meg a. hitelező IS
(Akík kétszer halnak meg ll. kötet 15?. 1.). F1xst~rn 1~ szélhámo~,
Degoud Raoul is, mégis joggal mondJa ez utóbbi Q~I!_llper ~lh
nornak: Én möst csak azon csodálkozom, hogy amidon kettonk
köztil az "egyiknek szökni kell a bagno elöl : az én vagyok" (A
Kráó 186. 1.). Gazemberek ök: azért, 1_11er.t jell~miik és helyzettik
azzá teszi öket de nem azért, mert zsidóK. Zsidó voltuk legfeljebb közvetve játszhat közre: könnyebben kerillnek szerencsétlen
helyzetbe.
.
.
Minthogy a Jegtöbb zsidó kereskedő, a zsidó_ fogalma la~
sanként azonosul a kereskedelem fogalmával. M1kor az ö~eg
Nomenstein panaszkodik, hogy a "sine. nobis épült vasút elvllte
magával a szomszéd városba Norne~stemböl az 1part. és kereskedelmet is", fia joggal fordítja prózara az apa pana~z?!: '!Neked
nem maradt se zsidód, se csizmadiád" (Az elet komedzasat l. kötet 95. J.). Pedig a zsidó nem jószántából lett kereskedövé. Hagyták neki ezt a mesterséget. "Becsuletes magyar ember nem kereskedhetik soha", legfeljebb búzaval (Rab Rá by. 174. !.). S ö n.em
szégyelte a munkát. Nem szégyell más munkat se, ha hozzáJut-
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hatott. Krimben karaita zsidók földműveléssel, kertészkedéssei
állattenyésztéssei foglalkoznak (A Damakosok 34. 1.). Iczig May~
káfer üveges, valószinűleg inkább iparos, mint kereskedő (Nincsen
ördög 51. 1.). Voltak zsidó piktorok is. inkább csak iparosok
mint Kóbi Ici g, aki boltcímereket pingált. Ezeket akarta Gedö fráte;
apja elszoktatni a szentképfestéstöl (Enyém, tied, övé J. kötet 1516. I.). Zsidovszki Farbár SárosbuJ templomfestéssel foglalkozott.
Az ö mázolmányait kapartatja le Lippay Tihamér az átalakított
görög templom faláról (A mi lengyelünk Il. kötet 13. l.).
A szellemi pályák közül csak az orvosé volt többé-kevésbbé
szabad a zsidó elölt. Egyetlen zsidó orvossal találkozunk Königgrázben, de azt is tudjuk, hogy Mirrha két fivére közül az egyik
orvosnak készült (De kár megvénülni 142, 145. I.). Az emancipáció
minden ajtót megnyitott a magyarrá lett zsidók elött, s Vigárdy
(Tégy jót) eléri azt, amitöl 100 évvel elöbb a helytartótanács elnöke
annyira irtózott: bekerül a képviselöházba.
A zsidó hitközségeken belül megemlíti Jókai a saktert (Az
élet komédiásai), a zsidóbírót (Rab Ráby), és a rabbit (Eppur si
muove). Mindháromról éppen csak említés történ_ik, élni és működni
csak egyetlen egyszer látjuk a rabbit Rotheisel Abrahám esküjénéL
Koldus nincs a zsidók között, legalább is idegen ajtó elölt
nem látni (A jövő század regénye I. kötet 93. l.), rab azonban
akad Illaván is (Akik kétszer halnak meg), Magdeburgban is (Trenk
Frigyes.).

VI.
Volt már alkalmunk megismerkedni a zsidó beszédmodorávaL
Említettük s példákkal bizonyítottuk, hogy micsoda szóáradatt!tl ostromolja meg Rokomgzer, vagy Salamon üzletfeleit Rotheisel
Abrahám sem szűkszavú. O ugyan Szirmay gróf kápsáló barátjához hasonlítja magát "akinek nem volt szabad többet elmondani
három szónál, mégis elmondott vele mindent, bort l búzát! szalonnát_!", de _igazán távol áll attól. hogy ilyen röviden és vel<Dsen
beszéljen. Mar az els ö "szava" után is megjegyzi Rá by: • - No,
ez ugyan elég hosszú volt egy szónak" a másik kettőt pedig
ha_jnalig kell magyar~znia (Rab Ráby 4Z-44 1.). Löw Hirsch
szmtén szeret beszélnt. Egész úton szóval tartja Leont pedig ez
alszik mellette a kocsiban (Az élet komédiásai ll. köt~t 134. 1.).
Azt azonbm nem lehet mondani, hogy sok beszédnek sok volna
~z alja. Minden szóáradatnak határozott célja van. A szatócsok
üzletel akarnak kötni, Rotheisel Rábyt akarja cselekvésre bírni.
Még Száli, jaka? kocsmá~os leánya sem jajgat ingyen : "Jaj, ret!enetes nagy baj van, tekmtetes, nagyságos uraim. Bele ne menJe~ek ma Gezetlenbe, az Isten szent szerelmiért · tele van a falu
gy•lkosokkal, haramiákkaL Amint tegnap este ~ tátele kitűzte a
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fehér zászlót a ház hiuba, egyszerre odarohantak, voltak legalább
ezren, késsel, baltával, fokossal; csúnyán káromkodtak, az Istent
szídták: minden ablakot bevertek; az ajtót bedöntötték, minden
itcés poharat összetörtek, rontottak; a tátelenek a fejét három
helven beszakították; most megyek be a tilógusért Sipotára, hogy
jöjjön ki visuru repertumot meg flastromot adni a szegény tátelének.
Van legalább 500 frt. ára a karnak. Ki tudja, ki fizeti meg?" (Az
élet komédiásai l. kötet 185. 1.) Azt bizony az fizette meg, aki ezt
a szóáradatot végighallgatta.
A sok beszéd csak akkor lehet célravezető, ha nem válik
unalmassá. Emlékszünk még Rokomozer parabolájára az Opatovszky
bárókról, élcelődésére az erdöböl összeszedhető kétfejű sasokró!, és
Rotbeisei szellemes visszavágásában a körülmetélt arany és megkeresztelt bor viszonyára. Nem buta az a magyarázat sem, amellyel
a nevébe betoldott i betű áráról beszél: "Már hiszen minek vallanám
meg az igazat? Hiszen akár azt mondanám, hogy én nekem bizony,
de csak egy babkámba sem került az az i betű, akár azt mondanám,
hogy ez az egy i kóstál valami százezer forintot, de azt nem én
fizettem meg; hanem kentek fogják megfizetni ; hát mind a kettöre
ezt mondanák kentek, hogy hazudsz, bolond vagy, elmehetsz."
(Rab Ráby 3!. 1.)
A zsidó beszéd egyik jellemző formája a bizonykodás. Talán
valami önleértékelésböl, a megvetettség érzéséből származik. Érzi,
hogy saját szava kevés ahhoz, hogy elhiggyék, valami tekintélyt
keres. Az esküt a vallás tiltja, valami ártatlan bizonykodásra van
szükség, valami ártatlan csalafintaságra, amely elkerüli a beszélgető
fél figyelmét. Rokomozer rövid be~zélgetésben három hazugságot is
így akar Opatovszky Kornéllal elhitetni, óvatosan gondoskodva
arról, hogy még a bizonykodásba foglalt kivánság esetleges beteljesedése se okozzon bajt. "Azt sem tudom, ki az a Herr von Koczur?
soha életemben nem láttam, se a nevét nem hallottam. Itt sülyedjek
el - a pincébe ! - S hogy jött ide a levél? - Hát én tudom ?
Amint egy pillanatra kimentem a boltból, senki sem volt idebenn ;
mire visszajöttem, már itt feküett az asztalon. Ugy éljek - száz
esztendeig ... Én a báró urat el nem árulom, de az utolsó csepp
véremmel is megoltalmazom, amilyen igaz, hogy van valaki odafenn - a padláson" (Akik kétszer halnak meg Il. kötet 153. !.).
Ha elsülyed is a pincébe, ha nem él is száz évig, az nem nagy baj,
s a padlás ürességél joggal állítja, az égét már nem meri.
.
Másik jellemző sajátsága a zsidó beszédnek a kérdezés. Az
•mént idézett részben is a báró kérdésére Rokomozer kérdéssel
felel: - "S hogy jött ide a levél? - Hát én tudom?". Kérdéssel
felel Cenci baroness kérdésére is: "- Vesz kend madarat, Sámsi?
- Már micsoda madarat? Kácsa madarat? Liba madarat? Csirke
madarat? - Nem azt, Mátyást. Szajkómadara t. - Hát aztán mit
csináljak én a szajkómadárral? ... - No hát mondja kend szapo-
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rá n, hogy mit ad értük? - Hogy én mit adok értük?" (ll. kötet
• 9-13. 1.). Salamon zsibárus egész kérdéssorral felel Baradlay
Richárd kérdésére: "Hol van az én képem? - No, no hát minek
az a nagy sürgetés? Hát elszaladok én innen ? Hát ~em enged
magának a kapitány úr egy kis idöt a körültekintésre? Hátha valami
Uzi etet köthetnénk mégis ama kép végett?". Késöbb megint: "S
hogy adja ön nekem ezt a képet? - Az ön saját arcképét ugye?"
(A köszivű ember fiai l. kötet 84-87. 1.).
'
Ettől a talán kissé kellemetlen stilisztikai sajátosságtól eltekintve
a zsidók tisztán beszélnek magyarul - ha magyar ember áll velük
szemben. Egymás között azonban zsidóul beszélnek. Jókai ladinozsidó zsargonnak mondja nyelvüket (Egy ember aki mindent tud,
A JÖVÖ szdzad regénye), s a rabbi és Rotheisel zsidónyelvű beszélgetését szemlétetesen írja le a Rab Rdbyban: "Majd magasra felvitték a hangjukat, majd meg egyszerre alászálltak, kezeiket az
égre emelték, meg a ruhájukat tépték velük: az ember nem tudta,
hogy énl!kelnek-e vagy pörölnek egymással" (128. 1.). Az égreemelt kéz jellemző mozdulat, Mirrha apja is így mondja csodálkozva:
"min háólám, wead háólám" (De kár megvénülni 148. 1.). Rokomozer is "az összetartozók közölt szokásos zsargonján üdvözölte"
a zsidónak nézett lllavayt, s ez is zsidó köszönéssei felelt: Schólem.
(Akik kétszer halnak meg I. kötet 169.1.) ....Schólem alech, Naftali!"val köszönti a szombatos ifjút Adorján Aron, míg az öreg szarnbatos ,. min háólam wead háólam "-mal üdvözlí látogatóit. (Egy az
lsten l. kötet 244-246. t). Rokomozer családja nem tud magyarul;
németül beszél nekik, hogy lllavay is megértse.
A zsidó nyelvre, az előbb említett éneklésen kívül legjell~m
zőbb, hogy senki sem érti. Ezért minden hangzavar neve zsidóbeszéd, minden irkafirka zsidó betű. Jenői Kálmán és az angol
követ a nádor előszobájában angolul beszélnek: "olyan nyelven,
amit senki sem ért, hasonlít a zsidó beszédhez" (Eppur si muove
ll. kötet 62. 1.). Amikor meg Gábor úr zavarában hebegni kezd a
pápa előtt, "senki sem tudja, hogy zsidóul volt-e. vagy gör~gUI~
(Egy az lsten l. kötet 78. L). A kis királyokban az 1ró maga jegy~'
meg zárójelben, hogy zsidó betűn minden olyan írást ért, am1t
rendes magaviseletű ember nem tud elolvasni. (L kötet 103. 1.).
Ezzel szemben magának a héber nyelvnek nagy keletje van.
Debrecenben azok "az igazi teológusok, akik már folyvást, peregvést
tudnak zsidóul". A többieknek csak olvasni kell: "Beresi d bóró
Elóhim e thassamáim, tohu vabohu chusef" (ll. k. 56. 1.).
(Kissé hibás!). A héber nyelv tanulása már a XVIII. században is elavult dolog. Gyarmathy Miklós "csak eljárt az iskolába, de már ~em
beöltözött diák, nem tanult zsidóul meg görögül, csak a JUSt
tanulta, amire bármily sorban szüksége van egy m?gyar nemesne.k;
ott is eminens volt, de amellett paplanokat gyartott." (Egetvtvo
asszonyszív 170. 1.). Az apácafőnöknő mégis kedves tanulmányaként
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emlegeti a rác nyelv, violincselló és szavalóművészet mellett, (De
kár megvénülni 178. 1.), s a debreceni református püspök "papi
tekintélyét növelte az, hogy . . . egy ünnepnapon zsidó nyelven
tartott ájtatosságo! a gyülekezet előtt (Egetvívó asszonyszív 57. 1.).
VII.

A zsidó jellem néhány sajátos vonásával már eddig is megismerkedtünk, különösen amikor a kereskedő tulajdonságait vizsgálgattuk. Akkor a zsidó mint kereskedő érdekelt bennünket, most a
zsidó, mint ember.
Jókai zsidói leikük mélyén becsületes ember~k. A zsibárus
.Salamon, Rotheisel Ábrahám, a königgraczi házaló, Negrotin a nagy
mesemondó legszebb j~lleme1 közé tartoznak. De az emberek közölt
kevés ilyet találnak. Epp ezért nagyon megbecsülik, ha ilyet hoz
elébük a sors. Rotheisel 200 aranyat visz Ráby Mátyásnak, amiért
az i betűhöz segítette. Egészen természetesnek, megszokottnak
találja: "Szokás szerint . . . azért a kegyes pártfogásért, amiben
részesített az úrfi." Csakhogy Rá by más fából van faragva, ne~
-fogadja el a pénzt: "ezzel enge!ll megsér~. _Engemet azért, am1t
végzek, megfizet az, akinek szolgalok. ~ ak1 hivatalban va~, a"nnak
nem szabad mástól jutalmat elfogadm, csak a maga uratól · "]ól van, Ráby úr, az mondta erre a zsidó. (Mos.t már nem mondta
neki, hogy ifjú úr) ... Mióta én ezt a télen saro.s, nyáron poros
világot járom, se keresztben, se hosszában nem talaltarn még olyan
emberre, aki a pénztul megijedt volna .•. szeretöt nem tart, ~em
iszik nem kártyázik nem bratinázik senkivel. Ilyen ember nmcs
'több'! Ezt nekem m'eg kellett mondanom" .. (Rab !?á.by 41-43. 1.).
Elég sok szóval fejezi ki Rotheisel nagy bamul~tat es lelkesedését,
de a sok beszéd eltörpül a tettek mellett. Eltol a perctől kezdve
leghívebb, legodaadóbb embere a szegények ~gyét mag~r~ vállaló
Rábynak. Mindenben támogatja, .a rab _levelei_! maga VISZI a _cs~
szárhoz. Nem sokallja a fáradsagot Z1mony1g és onnan Becs1g
vinni Ráby vérrel írt írását a császár után, ~ a le~rettenet~sebb
dologra, eskütételre vállalkozik érdekében. Pedtg a zstdó eskü nem
tréfa dolog.
. .
.
Egészen hasonló a jelenet Salamon zs1barus es Baradlay
Richárd között. A zsidó 15 aranyat kér egy Cri~e~li pengéért, a
huszár megállapítja, hogy az egy 100 ar:myat ero AI-Bohace~.
Satamon megmarad a magamondotta árnal, de e,gyetl~n. perc1g
sem leplezi, hogy a becsületes fellépés hatá~a a.att ali. "No!
most már az ön arcképét nem adom semm1 aranyért, semmt
pénzért, az marad nekem. Először életemben találkoz~am egy
gavallérral, aki azt mondja: Salamon, ennek az ára, _amt_t nekem
kinálsz, nem 15 arany, hanem száz arany; ez nem Cuvelh, hanem
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Al· Boh.acen. - l!yen arckép ni~cs több a világon. Ez Raritat r
Ez untcum ! E~ mcunabulum l N1~cs kópia, nincs Varitilt belöle.
Ezt nem adom k1 a kezemből." (A kosziva ember fiai I. k. 89-90. 1.).
. Mé.g az uzsorás, orgazda Rokom?zer is hűséges Illavay iránt.
(Aktk ketszer halnak meg). Szeretné visszatartani a veszedelemtöl
mikor ez gyámfia után a hadszintérre megy: "Ne menjen oda .. :·
Hadd vesszen oda az én pénzem is. . . Ugyan ne tegye azt a
bolondot, hogy érte menjen ebbe a nagy bombardirozásba." Még
arra is képes, hogy saját veszteségét kisebbnek mutassa, csakhogy
visszatartsa a "csodaembert" : "hiszen kevés volt, nem sok volt
(amit Soma urfinak kölcsönzött), majd megfizeti az lsten" (1. kötet
73. 1.) Pedig az imént még nagyon siránkozott, hogy oda van a
flanelréklik ára: "nem merek hazamenni a feleségemhez l Mind a
hét gyermekem földönfutó lesz, ha az urfinak a fejébe belelönek."
(l. kötet 70. 1.) Persze nem képes lllavayt visszatartani, de ezt a
tettét nem felejti el. Még akkor is emlékszik. rá, a~ikor a Pálma
grófnő elleni merénylet tervének felfedezésétől magán kivül dühöngő
lllavay majdnem megfojtja : "Én csak nagyon szeretem a tekintetes
urat. Ha egy oroszlán akarná megenni a tekintetes urat, odaállnék
elejbe, azt mondanám, egyél meg előbb engem. Micsoda úr r:
Csak egy igaz ember volt a világon, több nem volt l Micsoda
vitézség volt, amikor a lövöldözés közepébe berohant azért a
gézenguz Opatovszky ségetzért, hogy megszabadUsa ; no, énnekem
semmi panaszom ellene : nekem megfizetett az úrfi mindent, még
a kamatokat is; a tekintetes lírtól pedig nem kaptam még eddig.
egyebet, mind az öt ujjának kék helyeit a torkomon, hanem azért
mégis azt mondom, hogy a tekintetes úr egy hatalmas, derék
ember, ellenben az Opatovszky úrfi •.. huncfut gazember..•
Csak azt mondom, hogy én, lsten a vHág fölött, annyi ideig éljek,
ameddig igazat mondok, hogy nem vétettem a tekintetes úr ellen •.
Ma d megérti ezt a tekintetes tir, csak most siessen Oargóvárra.
Mert hAt bolond a világ, rosszak az emberek. Nem mortdhatok
tobbet. S ha aztáp visszajOn ide a tekintetes úr s akkor is azt.
fogja még mondani, hogy Rokomozer én terád haragszoffit hát
a sípkárnat a fejemről és azt mondom, hogy ide flssOn
tekintet1es úr azzal az ólombunkóval• (1. kötet 177-178, l.).
,_: _."..,v nem megy vissza Oargóvárról lllavay Rokontezerhez veremert megtudja, hogy rnások voltak hitJenek iránta, Pálma
már Opatovszky Komél meayawonya. "Most értette .meg:
ez: • Bolond a vUág, rostJztk az emberek. . • S amam ~
iddult, flZ a gondolat tAlnadt agyában, hogy . _
kezet csókoljon•, mert csupán az maradt ~
183.
e !~~~~~ az adakozásbán nyil1
.;;;..,
~~1
látni, olvastut a .}l.'f'X Slldzuu'
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les: ~ vílágon, . a~ok után én igen szegényül fogok megélni Le
belőluk ezer mJIIJó. Akkor aztán nekem 1·s 1·ut eg k' k. gyen
1 k'
Y IS omfort"
T h't
e a azza , a 1 megelégszik a "Leben und leben lassen ~ el é 1•
Salamonnak semmi baja sincs. Öt magát viaasztalja az a ~u~et'
ho~y az emberek nem azért tesznek rosszat ~ert ez öket mul at'
tat] d · .. Nem a rosszér~, hanem csak a haszo~ért cselekszenek hef =
telen u.~. A maga rés~eröl más véleményen van. Többször is mondj~.
"becsuletesnek ~e~~~ a le~jobb üzlet" . Arra persze nem is gondol.
h?gy ez elv h1ba1ra saját szavaival mutatott rá. Mert amilye~
vigasztaló az, hogy egyesek nem a rossz, hanem csak a haszon
ke?véért gazem~erek, épp olyan vigasztalan az, hogy mások nem
a J.ó. hanem. szmtén csak a haszon kedvéért becsületesek. Bizonyara n~m . 1gy gondolt~ ezt a jó Salamon, csak épp megszokásból
eml.egeh a JÓ uzlet~t, mmt ah?gy Mirr~a is belepirul hazugságába,
am1kor nemes sz1vét le akaqa tagadm: "Uram ön nemes ember
gavallér, - mondta a lá?bad?zó betegnek. - lllik-e az egy
nemes emberhez, hog~.b.?sszut állJo.~ egy.gyermeken, akit még tegnap
szeretett, ~ert ?leggyulolte az any]at. VIsszaveszi-e egy gavallér az
adott ala~1zsnat ~gy k_oldustól". A gavallér bizony szégyeli magát,
hogy nek1 egy zsidó tanytól kell megtanulnia, mi a nemes ember
szokás31, s Mmha meg akarja kimélni a beteg embert a szégyenkezé,stol: . "Elnevette magát. Éles hangot erőltetett a beszédéhez:
- Oh, bizony nem a nemes szív mondatta ezt velem mire való
volna ez az én fajtámnak? Hanem, hogy az apámnak ebből a biztosítási üzletből provizió jár, hogy az kárba ne vesszen". Itt már
nem lehet félreértés, az író maga fűzi hozzá: "De most már Mirrha
arca lett .lángvörös. Hazudott •. (De kár megvénülni !57. 1.).
HaJlandó tehát a zsidó saját erkölcsi értékét kisebbíteni a
k~lvilá~ előtt : becsületes vagyok, mert ez jó üzlet, nemes goldo!at~~m. t.amad~ak, hogy apámnak üzletet szerezzek, de éppen csak a
kulvilag .elott, mert az úgysem hiszi el, hogy az ő fajtájának
nemes .sz1ve lehet. és mert a zsidó élete nem a külvilágban, hanem
a csaladban folyik le.
A zsidó ~salád első jellemzője, hogy soktagú. A zsidó épp
oly szapora, mmt a székely és a szláv. (lövő század regénye I. kötet
'91. 1.). A königgraczi ószeresnek ugyan csak három gyereke van,
de Rokom9zernak már 7, Maykafer Idgnek szintén 7 (Nincsen ördög),
Rotbeisei Abrahámnak 12, a Tallérosy Zebulont mentő kocsmárosné
meg éppen tizenkilencedik gyerekét szoptatja. (A kőszívű ember fiai).
A zsidó mindenképen szereti a gyereket. "Tudva van, hogy a közrendű héber polgártárs kutyát meg madarat nem szakott tartani,
inkább kis gyereket szerez magának, annak tartása sem kerül
többe''. (Asszonyt kisér, Istent kisért 164. 1.). A ghettó így természetes.en tömve van gyerekkel, s az odaérkező idegent gyerekhad
rohanJa meg. egymással tülekedve, hogy melyiké legyen az idegen
.adta dinár. (Egy hirhedett kalandor a XVII. századból 83. 1.).
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Családjáért él és d?lgozi~ ~ zsidó. Meghoz érle minden áldonevelőt a lányainak zongorames~ernöt tartott." Mindkét fiáért le fizette' a katona váltságdíjat.
Pedig "szegény ember. Nehezen k.eresi a pénzt. Mégis összezsugorgaita azt a két darab ezrest, .amit törvény szerint, igazság szerint
vá!tság~~ letesznek az oly~~ ~!akért, akikből nem akarnak katonát
csmálm. (J?e.. k.ár m~~venulnt 140, 146. 1) Ábrahám, a veres zsidó,
nem sokat tö;odt~ a vi.laggal. .. "bosszúból rábillogozták a gúnynevét:
RotheseL Hat banta ts ö! A név csak név! A hitelező neve mindíg
szép név, az adósé meg mindíg csúnya. Hanem a felesége nem
az~n a vél~~ényen volt. Az apának mindegy, akárhogy híják, de
a hz~nk.ét fmra nézve e; ~~m közönyös dolog". S Ábrahám elmegy
a csaszarhoz, mert csaladJana-k szüksége van az i betíj.re. (Rab Rdby
37. 1.). A megvadult csőcseléktől kínzott csárdás zsidó csak azért
könyörög, hogy ártatlan leányát ne bántsák (Szomorú nr~pok 131.1.).
Természetes, hogy a családjáért dolgozó apának megvan otthon
a tekintélye, a család szereti, támogatja és segíti a maga módján.
Rotheiseit két legöregebb fia hozza a törvénytartó terembe. A rettenetes eskü szóra "egyszerre eltört a mécses cserép az Ábrahám
mind a két fiánál; odaveték magukat nagy cifra jajgatással a
táblabíró úr elé térdre, arcra, s csókolgatták a kezét, lábát, hogy
ne tegye az öregükkel azt a képtelenséget, hogy megesküdtesse,
majd neki esnek Ráby Mátyásnak, térden csúsztak oda hozzá, úgy
könyörögtek neki, hogy hát ugyan mondja ki azt az alibit." Csak
az apai tekintély tudja öket a teremből kiparancsolni, akkor is
"az ajtó kulcslyukára tették a szájukat, úgy sírtak az ajtón keresztül" (Rab Ráby 127-129. 1.). Mirrha maga vezette a háztartást. "Mikor az apa hazaérkezett a hátán a batyuval, a lány föltálalta az ételt; addig főzött a konyhában . . . D~lután hímezett.
Pénzt keresett vele" (De kdr megvénülni 140. 1.). Apoltja egyszer
példáló:z;,ik előtte "nem tudná-e egy szeretö szívért elhagyni a
hitét." O erre "a fejét ingatta s a parazol ja hegyével ezt írta a
homokba: V. parancsolat (Tiszteld atyádat)". Olyan cselekedetre
nem volna képes, amely atyjának fájdalmat okozhatna (162. 1.).
Hayman Eszter Dessauból jár Magdeburgba, gyal~g, hogy börtönbe zárt apját láthassa, vigasztalhassa (Trenk Fngyes 308. l.).
Van kivétel is a szabály alól: Fixsternék nem élnek példás
családi életet (Egy ember, aki mindent tud), de Magnéta. már tiltakozik az ilyesféle házasságnak még a gondolata ellen IS. El.öb\J
csak gúnyosan kérdezi Demetert: .f:Iallod-e? . . . Szokasos.
azokban az országokban, amelyeket te . atbara~goltál,. hogy a féq
és feleség egymást szeressék? .. . Hat m1utan. te ugy képzeled
a miköztünk létrejövendő háza.sságot, hogy amm~ .~ templom b?l
kijöttünk ahol az áldást utánunk do!Jták, az egytkunk az egy1k
világvégére fusson, a másikunk a má~ikra; ..m~rt h~ egy városban
kerülünk össze, tönkre tesszük egymast (muveszetunkkel); ugyan
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mi lesz az, amít kettönk közt szerelemnek hívnak?" Késöbb mindjobban felháborodik "lihegett a keble, a szemei, kerekre felnyílva,
szikráztak veszedelmes t űzze!, rózsaszínű orrcimpái széttágultak
fogsorai villogtak felhúzolt ajkai virágkelyhében. Egyszerre csak
megkapta két kezével Demeternek a torkát, mint egy nőstény
párduc: Te gazember! Azért akarsz nl'llil venni, úgy-e, hogy aztán
elad 1 egy dúsgazdag Sardanapalnak. Eltakarodj, mert megfojtalak ..
Nem vagy rá érdemes, hogy ezt a neked szánt pofont átadjam. "·
(Magnéta 66-67. l.).

VIII.
Az a jegy, amely a zsidót mindíg és rnindenhol megkülönbözteti a nemzsidótól : a vallása. Az idegen szemlétőnek termé- szetesen először is a vallás "furcsaságai" ötlenek szemébe. Fur-csaság minden eltérő szokás. "Nálunk magyaroknál furcsaság az,.
ha egy férfi nem élvezi a disznóhúst. Hogyan lehet az, a fölséges.
malacpörköltet, a drága jó füstölt sonkát nem szeretni? S mikor
mások a reggelizésnél nagy gusztussal falatozzák a paprikás szalonnát, akkor ez az ember a vajaskenyérnek ád elsőbbsége_t."
(A mi lengyelünk ll. kötet 89. 1.). A magyar ember szereh a,
terített asztalt, még jobban a vendéget saját teritett asztalánál. A.
barátfalviaknak első dolguk, hogy a magyar zsidónak, szombatosnak vélt Kadarkuthy számára megfelelö ebédről gondoskodjanak. A bíró első találkozásukkor fejére olvassa, hogy "ha zsidó,.
akkor libasült az eledele." (Barátfalvi levita 276. 1.). Figyelmezteti is a tiszteletes asszonyt azonnal, "hogy valamikép holmi so~
kával, kolbásszal ne találja megtraktálni vendégét." Még azt JS .
tudja, hogy nem minden liba jó a zsidó számára: "A libát . nem
a sakter metszette le, így az mégsem kóser" (284. 1.). A hszteletes asszony schóletet hoz vendégének : "Bátran letilhet hozzá
az úr. Csupa libatepertyűvel készült. Magam készítettem." (292. 1).
Kadarkuthy lelkiismeretfurdalás nélkül megeszi az eléje tett ételt,.
mert hiszen nem zsidó. A Zöld Paradicsom lúdfertályosnöje azonban nem vesz részt a lakziban, pedig ö maga egy egész sült
ludat küldött (Gazdag szegények 168. 1.). A zsidók még a katonaságnál is kóserprófuntot kapnak {Rab Ráby 326. 1.). A legször~
nyűbb kinzásnak számít az orthodox zsidókkal szalonnát etetm
még jancsi úr garázda társasága elött is. (Egy magyar nábob l.
kötet 12!. 1.). Adorján Áron meg, amikor már elvesztette türetmét,
azzal fenyegeti meg a szombatost, hogy kikap egy darab szalonnát
a táskájából és bedugja vele a száját. "A legirtózatosabb fenyegetés és sérelem, amit a szombatoson el lehetett követni,"
"Mathuzsálem vissza is rántotta a fejét a lyukból, minta tűzze!- 
vassal közelitettek volna hozzá." (Egy az Isten l. kötet 248. 1.).
A zsidó még érinteni sem akarja a tisztátalannak tartott ételt. .
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Rot heisel Ábrahám visz ugyan néha Leányfalvi jános megbízásából egy kis szalonnát, sonkát is Matyi urfinak, "de ha kérdezte
az urfi, hogy mit hozott? azt mondá rá: én nem tudom, mi hehet
a batyuban !" Örá a batyut bízták, nem a tartalmát, s ö a batyut
érintetlenül átadja (Rab Rdby 38. 1.).
Másik furcsaság, hogy a zsidónak máskor van ünnepe, mint
a környezetének, és ünnepnapon igen szigorú munkaszünetet tart.
Lievenkopp írja Fruzsinka kisasszonynak: "Rotheisel zsidóra sem
kalkulálhatok; mert a zsidóknak most maiapropos újesztendő napjuk van, amikor s~mmiféle. financeoperatum_ot ne~ .ent_r~roz':ak"
.(23. 1.). A szombatos Nattalt ünnepnapon meg az aJIO k1hncsehez
bern nyúl (Egy az lsten I. kötet 244. 1.). Egy évben 142 nap
ünnepe van, s ilyenkor még a házból sem szabad kitépnie. (245. 1._).
Negrotin visszaparancsolja hosszúnapkar az utána küldött kocs1t.
(A mi lengyelünk Il. kötet 92. !.). Rokomozer ~ár v!sszaé_l az
ünnepnap nyujtotta joggal. Nem ad h1telre, mert feljött mar a c~1Jlag.
Bezzeg - ha pénzt hoztak volna, akkor nem vette volna eszre,
hogy már szombat van. Segíteni azon~an. nem lehet a. dolgon.
Amikor a báróné azt hallja, hogy "a Sams1 ma nem ad kav~t, mert
már feljött a csillag, sábesz van," kénytelen belenyugodm: "No,
hát akkor ma az urak nem kapnak ebéd után feketekávét". (Akik
kétszer halnak meg IL kötet 160-161. 1.).
A zsidó ünnepek között is kimagaslik a hosszúnap. Ekkor
"egész nap nem esznek, nem isznak, kocsi~a nem ülnek. • Este
a templomban a kántor a Kol Nidrét énekl! (csakhogy nem a
böjtnap végén, hanem az előestéjén!) (A mi lengr~lünk 11_ kötet
92-93. t.). A szigorú ~öjt v~gé~ elé~ ne.~ezcn vaqá_k, majdn~m
olyan nehezen, mint a ftatal költo elso muve eloadásanak estéjét.
.(Eppur si muove 11. kötet 86. 1.).
A tízparancsolatban a szombat törvénye után .az .. Istennév
kiejtésének tilalma köve1kezik. Livia is tudja, hogy a h1thu moza1ta
előtt kimondhatatlan az Úr"-nak neve (Az élet komédiásai I. kötet
50. I.), a Rab Rdby zsict'Ó-eskü jelenete_ pedig mi~dennél job~an
mutatja, mennyire komolyan veszik a zsidók ezt a hlalmat. ~ zstdó
eskü szövegét már megismertuk . .,Rettenete~ esk~! - mo~dJa Ráby
- Valóban az. Ez önelátkozások! De am t mégts a l~gkmosabb a
zsidóra nézve az az utolsó sorban van. A lll. (zs1dónak IV ..1)
parancsolat m'tja az lsten nt:vét hiába fölvenni és rettenetes büntetést szab rá. Egyéb vétke~ért csak harmad- és negye~íz~glen áll
bosszút az lsten ; de az O nevének megszentségtelemtö)e e~len
ezeríziglen 1 Egy egész nemzet sz~nved meg egy ~mber m1att,
s az lsten nevei között ]ehovah, Elóh1m. Zebaot~ még k1mon~ható~,:
de az "Adonáj"-t még a szent Dávid zsoltárat se~ m~md]ák k1
-<( 133. I.). - Jókai itten kétszer is téved: l. ~zerlztglem bUn~etést
a biblia nem ismer, csak jutalmazást. 2. AdonáJ csupán ur-at Jelent
· és éppen ezzel a sz<wal szokták helyettesiteni a Jehovah·val megn
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közelíteni i~yekezett szent Istennevet, amelyet csak a főpap tu
s csak nekt volt szabad kimondani az enges-ztelőnapi (hos . dot~.
istentisztelet legmagasztosabb szertartásai közepette. _ s~unapt),
nagyon nehezen szánja rá magát, hogy az esktit letegye Tal zst~ó
is megnehezíti ezt neki. A Schuichan Aruch törvé~ye· mud]a
pszychológiai. tortu_rát sza.bnak.. a zsidóra, csak odáig, amíg ~z :~~~~
letétetés megttéltehk nekt. Torvények szerint az aki mindj · t
első felszólításra késznek nyilatkozik az eskütételre már ar
megfos.ztatik képességeitől. Elébb meg kell azt gond~lnia E~~b~
a rabb~nak meg kell öt jól ijesztenie. Egy olyan nap ~me!
egy zstdó e.sküt tesz le a törvényszék előtt, gyász- és ~iralom~!n
az egész ~özségre ~ézve" (121. 1.). Tárhalmy előadása hamaros/
valóra válik: RothetseJt az egész hitközség elkíséri a törvén ~
székre. ,,Nem maradt a zsidó utcában a házőrzö süket vénassz~
nyokon kivül .senki. .Minden ajtót,. ablakot bezártak ott, s jött egy
tömegbe,n, mmt. haJdan .a .'V\tzratból való kivándorláskor, juda,
egész neJ;>e. a varrnegyehaz elé." (124. 1.). "A zsidó sokaság ellepte az trgalmasok utcáiát, meg a Sarkantyú utcát egész hosszáqan s ott várta a történendőket nagy félelemmel" (126 1)
Abrahám két fia sírva, térdelve, arcra borulva könyörög L~skÓy
elnö~ és Rá.by Mátyás el?tt, majd a rabbi fog a "megdolgozáshoz. "Ut.~ljára a v~n zstdó toporzékolni kezdett, s azzal leoldá
a bal karJaról a teftlimet, az írnaszíjat s azt keresztülszorítá homlok~n. anna~ jeiéül, hogy kész az eskütételre ... " Künn az
utcaról a zstdó néptömeg jajkiáltása hangzott fel az ajtóban a
k~t Rotheisel fiú zokogott. (127-129. 1.). Az eskü rendkivtili hatassal van az eskütevöre. Rotheisel "odadörmögött a szakállába:
Te térd, .me~ ne rogy j ! Te láb meg ne ingj ! Te fej, ne reszkess!
Azt ne htgyjék, hogy a jehova keze sujt le. Elmehettek már!
Elvégeztem a dolgot. Ne támogasson senki. Nem kell nekem
emberi se~ítség! Van, aki engem támogat l Jobbfelől Gabriel,
balfelöl Mtkhael, előttem Rafael, hátam mögött Uriel fejem fölött
~~ra~! ! nem eshet:m én el. S aki idáig csak zselye~zéken tudott
JOnnt, két embertol a hóna alatt fogva lépegetni, innen hazáig
gyalog. ment, s nem engedte, hogy valaki megfogja" (129. 1.}.
Abr~ham utol~ó mondata még két helyen fordul elő Jókai regényetben. Adoqán Menasse mondja, hogy nem egyedül megy a
felkelök táborába : "Előttem Uriel, jobbfelől Rafael balfelöl Gábriel, hátam mögött ~ich~el, fejem fölött Izrael. "(Egy az Isten ll.
kötet 94. 1.). Negrohn mtnden veszély között azt mondja: Előt
tem Uriel, mögöttem Michael, jobbfelől Uriel balfelöl G~briel
f~jem fölött Izrael: De itt .~ennem Dániel" (A 'm; lengyelünk 11:
kötet _93. 1.) ..A mmdenesh !maszöveg formája: "jobbfelől Michael,
balfelöl Gabnel, előttem Unel, mögöttem Rafael, fölöttem az Isten."
A zsi~agóga külsö isme~tetőjele a zsidó törvénytábla. De
csak a felvtlágosodott XX. szazadban. (A jövö szdzad regénye J..

r

Jú kai

regényeiben

1 ~'3

kötet !90. 1.). A XIX . s~á~ad közepén még nem volt külsö ismertelöjele,. el k~llett b~Jnta. ,,Még akkor a zsidóknak nem volt
szabad az .tmaha~~kat ugy építeni, hogy annak az ajtaja egyenesen .. az ut~ara nytljé~. hanem egy lakóház udvarának kellett azt
kOrulf~gma. "Natalta két?e csak annyit tud jelenteni: "Az úr a
falu veg.én a legs~élsö hazba tért be." A szerelmes nö siet Negrotm utan: "Benyttolt a kapun. Egyszerű kis parasztházikó volt
ké.t lakásra ~sztva. Hanem bent az udvarban emelkedett egy hat~
szögl~tes ép~l~t, oszl~pos t?.rn.áccal, veresre festett falakkal, hegyes
kupolaval, ktvul lépcsős fe)Jarassal." Natáliát öreg anyóka figyelmezteti hogy nők csak a karzatra mehetnek. (A mi lengyelünk Il.
kötet 9?. 1.) ... ~ XX . század Schuichan Aruch követő zsidója
azért éptttet kulon templomot, hogy a nök továbbra is a karzaton
üljenek (A jövő század regénye l. kötet 92. l). A férfiak a földszinten állnak "feltett kalappal a fejükön, a szönyeg a válluk köré
csavarva." Natália kiváncsian néz körül a templom belsejeben:
"Az az oszlopos baldachin ott a thora (? ! ?) Az a cifra szekrény ott
a frigyláda" (A mi lengyelünk ll. kötet 92. 1.). Ábrahárn-szobor
azonban két nyíllal a kezében, vagy a nélkül, sohasem volt zsidó
templOmban. azt nem vihették onnan a Kába szentélyébe, mint
ahogy azt Jókai mondja. (Aki a szivét a homlokán hordja 63 . 1.).
Az .imaszönyegen" (talisz) kívül említi Jókai az "imaszíjjat"
(tephillin) is. Rotheisel azt szorítja homlokán keresztül annak jeiéül,
hogy kész az esküre (Rab Ráby) de még Degoud Raoul is zsebében hordja és azzal imádkoztk, (A Kráó) s a XX. század zsidója
számára is megkülönböztető jel (A jövő század regénye). Feltétlenül
használja, bár nem említi öket Mirrha apja, aki minden reggel 1 /
6-kor felkel és egy óranegyedig fennhangon imádkozik (De kár
'j

megvénülni 146. l.).

Ismer Jókai igen sok zsidó szokást és szertartást. A vallási
felavatásra a ., körülmetélt aranyakkal" többször is céloz. (Rab
Rábi, Egy hiriledett kalandor a XVII. században). "A keresztapának
ott semmi egyéb dolga nincsen, mint a végzett szertartás után
leülni a terített asztalhoz. Az operaleur akkor elkezd chaldeai (?)
nyelven imádkozni; aztán felvesz egy poharat, telve borral, azt
megízleli, tovább adja. Az asztal kOrül mind sorban megizlelik,
míg visszakerül a keresztapához, aki a maradékot fenékig kiissza.
Az egy igen szép patriarchális szertartás." (Az élet komedidsai l.
kötet 299. 1.) A kereszteléssei ho'zza kapcsolatba a körtilmetélést
Rotheisel Ábrahám már ismert szójátéka a körülmetélt arany-keresztelt borról (Rab Rdby 31. l.). Veszedelem idején a zsinagógában
sír a zsidó (A jövő század regénye Il. kötet 333. 1.). A nagy pesti
árvízkor a vásártér közepén gyülnek össze • egy fabódéban, azt
kivilágíták ünnepi lámpáikkal, magukra teríték halotti lepedöiket,
letevék a szentírást a földre s arcra borulva körüle imádkoztak . . .
s siratták az elenyészendő világot• (Kárpátfly Zoltán l. kölet 180.
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1.) A zsidó gyász jele egyébként a meghasított köntös (F. k
gyémántok Il. kötet 186. l.). Igaz az is, hoay a régi zsidó k e ~ll!

a fiú örökölte az apa összes vagyonát", o d; már csak É szen~t
J ako b t<)rténetének kiszélesítése az, hogy az a fiú
akit z:au s
megáldott s _akinek e célból az anya kecskebörke;zty'űt hú:o~p!
kc;zére (Lenc1 frdter 17. l.). Vakandi egy napon "az Isten választott
nepének _azon .:sküvési módját indítványozta, mely szerint egy
pal_ack . v1zet kusznak az esküvők s aztán a palackot össletörik"
( K!s kuáfJ!Ok II. kötet ! 2. 1.).
kapcsolatban Rotheisel
s z~ molgatja a keszubbat (mónng) és_ párnászál (hozomány) (Rab
Raby 37. 1.). Az A1ruf, a szombatnap1 összekötő zsinór méa a XX
sz~zadban is_ meg_v~~1 (A jövő_ .század_regénye I. kötet 194~ 1.), ;
meg a~kor IS varJak a Mess1ast, ak1 a zsidók, katolikusok és
prolestansok közös megegyezése szerint "Jeruzsálemben fog leg~~ ~b~ földres_zállni. általános boldogsággal; amidön maga az ördög
IS meg fog Javulni és lesz belöle confrater, a!llidőn a föld munka
nélkül terem, az ember ingyen lakik jól, mindenki megifjul és megszéptil, senki meg nem hal és nem születik többé és kOlönösen
b)r lesz elég." (l. kötet 197. 1.).

~z esküvővel

A zsidónak, azért mert nem hiszi azt, ami a keresztyének
hitága za tát képezi, "megvannak a társadalmi hátrányai s ha neki
tetszik azokat a hitéért elviselni, az igen tiszteletreméltó hűség az
ősi hagyományokhoz" - mondja magában Cagliari hercegnő (Egy
az lsten l kötet 8. 1.). A zsidó valóban büszke hitére, még a hitokozta szenvedésekre is. "Te előtted bűn lenne, nálam erény" mondja Negrotin NatáJiának (A mi lengyelünk li. kötet 90. 1.).
A hittagadásra való felszólítást az értékes jellemek határozo'tan visszautasítják. Mirrha apja iránti tisztelétét szegzi vele
szembe (De kár megvénülni 162. 1.). Magnéta nem a megkereszteléstől irtózik : "Az szép ceremónia, az értelme is magasztos Egy isteni lelkű férfialak előtt térdreborulás, akinek vallása a sz ere tet, a fölvilágosodás; üdvözlése egy fenséges női
a laknak, aki képviseli a szenvedésben való megdicsőülést; aztán
egy kancsó tiszta víznek a fejre csorgatása . . . ez nem kerül áldozatba. De aminek ezt a szertartást meg kell előzni, az rettenetes. Annak a menyasszonynak, .mielőtt a keresztséget felveendi,
meg kell átkoznia az elhagyott vallását, apái hitét, a szent frigyládát és a thórát, a tizenkét drágakővel ékesített Urimot és
Thummimot, akiben Jehova lelke lakik, megátkozni a prófétákat
és patriarchákat: Mózest, Ábrahámot, lzsákot, jákobot, Dávidot,
a zsoltárok énekesét, Salamont, az énekek éneke költőjét! Megátkozni a szent Sión hegyét és az örök Jerusoloimot! Megátkozni
az apák ereklyéit s a bálványok közé, a Thammuzhoz, az érckígyóhoz, az aranyborjúhoz vetni ! Óh, ez rettenetes szertartás l S
te azt mondod,- fordul kéröjéhez,"- hogy ez semmi áldozat? Hát
neked csak az fáj, ami a börödet sérti? Eredj l Komédiás vagy ...

Én Magnéta ~agy?k. Amit testemmel csinálok, az szemfényvesztés,
de a l~lkem 1gazan tud. az égben járni. Nem JÖhetsz utánam!"
(Magneta 64-65. 1.) Mmha érveire még felsóhajthat a szerelmes:
"Hogy ~e~ tudo~t az a Mózes a tíz parancsolat közé még egyet
odaszantam : Férfi, szeresd a te menyasszonyodat asszony szeresd
a te !é~_je~et. - Vagy hogy erre nem kell tö~vény ?" '(De kár
megvenulm 162. J.). Negrotm érvei azonban örökre érvényesek:
"A jehova minden bűnt megbocsát, amit az ember életében elkövetett, csak egyet nem : a hittagadást, ezé az örök pokol. - S te
félsz a pokoltól kérdi Natália. Nem a pokoltól de saját
magamtól: önön lelkemtőL Az, aki meg tudja tagadni Istenét, meg
tudja tagadni szerelmét is, a hazáját is, s megérdemli, hogy azok
is eitagadják őtet" (A mi lengyelünk Il. kötet 93. 1.).
Mégis van sok kitérő zsidó. A komáromi pap egymaga "eleget
konvertál t." ( AranyernbeT l. k. 226. 1.'). Ezek hasonlók az Élet
komédiásai csaplárosához, aki válaszú t elé állítja az ös i röghöz
ragaszkodó Tukmányit: vagy eladja birtokát a reá régóta pályázó
szomszéd főúrnak, akkor szép pénzecskéhez jut, s akkor Rákhel a
kedvéért keresztyénné lesz; vagy nem adja ti a birtokot s marad
rongyos embernek, de akkor neki kell zsidóvá válnia (I. kötet 222.
1.). A hitet, legalább is leánya hitét, eladja jó pénzen.
lgyekeztllnk megállapítani és lehetőleg az író szavaival
kifejezni, milyennek látta és ábrázolta jókai a zsidót és a zsidóságot. Ezzel még nem merítettük ki feladatunkat. Hátra van annak
megvizsgálása, milyennek látta a zsidóbarát író a zsidó helyzetét a
külvilágban. Mí a véleményük az egyes regényalakoknak a zsidóról és a zsidóságról. Előre is sejthetjük, hogy a most következő
kép zsidó szempontból sokkal sivárabb lesz az előbbinél.

IX.
A zsidó izgatja a közvéleményt. Erre vall a sok zsidót emlegető
mondás. Legtöbbjük a zsidóság erős közösségérzetével van összefüggésben : minden baj, minden öröm az egész közösség, természetesen
csak zsidó közösség baja vagy java. Jó hír esetén "nagy az öröm
Izráelben, tallyhó van Izráelben", ellenkező esetben "lett nagy rémülés
Izráelben, ijedtség támadt Izráelben, veszélyben Izráel. • Az "Izráel"
ezekben a mondatokban éppen nem zsidókra vonatkozik, hanem, egyszer az orosz nemességre (Szabadság a hó alatt ll. k. 82. l.), másszor a "zöld paradicsom" lakóira (Gazdag szegények 213. l.), más
kárán örvendező írókra, kritikusokra, szinészekre (Egy ember aki mindent tud 50. 1., Eppur si muove 11. k. 202. l.), borozó rektorokra (Kis
királyok ll. k. 145. l.) vagy megrémOlt városi tanácsosokra (Rab Ráby
' Nemzeti díszkiadás 45-46. k.
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186. 1.). Talán a zsidó szivósságával, magas életkorával vagy életsze..összefüggés?en a .. "Halogatja, mint zsidó a halálát"'·
(Nmcsen ordog 50. l. Frater Gyorgy I. k. 150. 1.). Régi anekdotából
származhat: nOtt vagyunk, ahol a mádi zsidó" (A mi lengyelünk 1. k
ll 9. l.). "Előre a~arja a fizetést, mint a zsidó kocsisa" (Kis királyok
l. k. 259. 1.). "Zs1dót visznek görögnek" (Akik kétszer halnak meg Il.
k. 45. l.).

re!~tével ~~~

Túlságos nagy becsületük még a Jókai regényalakok előtt sincs
a zsidóknak. Csak úgy beszélnek róluk: a zsidó, a veres zsidó a
házaló zsidó. Szerenesés Imre a "keresztelt zsidó" (Fráter Györg; 1.
k. 208. l.). Még szép, ha néha a nevét is kiteszik: Ábrahám zsidó
Arnsli zsidó, sőt elvélve a zsidó szó el is marad : "Az árpát megvett~
a Sámsi" (Börtön virága 118. l.), "Érzik a boron, hogy nem a Jakab
mérte" (Az élet komédiásai l. k. 187. L). "Kijár minden nap Ábrahám
boltjában a medvecukor". (u. o. 204. l.) "100°/o-ra szedem föl a pénzt
Löw Hirsch től" (ll. kötet 216. l.). Finomkodni akarók körülírják a zsidót:
Mózeshitű polgártársak (1. k. 140. l.), vagy csak egyszerűen polgártárs
(Akik kétszer halnak meg 69. l.), mozaisták (Egy ember, aki mindent
tud 44. l.), az a faj, amelynek görbe az orra (A mi lengJelünk), semita
eredetűek (Tégy jót 119. L), Pilátus kawnája (Sárga rözsa 68. 1.). A
francia gróf "te jordán "-nak szólítja (A Kráó 39. l.). A zsidó saját
magát sokszor nevezi nevén : "Az öreg Salamon sokat tud ... , azt
Salamon nem teszi ... , te is tanulhalsz tőle Rokomozer ..• l"
Megszólításban már mindíg szerepel a név. Ami azon kívül következik, az a megszólító céljától és kedélyállapotától függ. A megszólítás nagyszerűen tükrözi a beszélő lelkét. Baradlay Richárd hidegen
akar bánni Salamonnal és mereven önözi. Az emeleti, fejedelmi raktár
tulajdonosa már megérdemli, hogy Salamon úr-nak szólíts~k. Amint a
kapitány kedélye derültebbé lesz, a zsibárus egyszerre "kedves öregem"mé lép elő. Azontúl hol "Salamon úr", hol "Salamon barátom", csak
egyszer esik vissza "Salamon"-ná, amikor a huszár azt hiszi, hogy
"csaklizni" akar vele. (A köszivü ember fiai I. k. 81-91. l.) Rokomozer lllavay számára mindig "ön Rokomozer", de Cenci baronesse
egyszer "kend Sámsi"-t, egyszer "Rokomozer ur"-at mond neki, a
szerint, hogyan akarja célját elérni. Kornél báró is "maga Sámsi"-t
~ond régi hitelezőjének (Akik kétszer halnak meg). Rotheiseit "kend
Abrahám"-nak, vagy "Ábrahám szomszéd"-nak szólítgatják. (Rab Ráby.)
Legtöbbre kétségkívül Pelikán vitte: öt még Kádár Mihály is meguramazza: "Pelikán uram aláírása kész pénz." (Sárga rózsa 74. l.).
. A legtöbb zsidónak csak ef!y neve van : Salamon, Sámsí, lcig.
Amsh, Ábrahám, jakab valamennyi. Vezetéknév nem sok fordul elő
a regényekben: Rotheisel, Hollander, Rokomozer, Maykafer, Kohn,
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Löw, Fixstern, Pelikán. Ugy látszik, a vezetéknév sohasem szükséges
a zsidónak, hiába adott neki II. József. Talán azért is felesleges a
vezetéknév, mert egy-egy faluban, mondhatnók egy-egy regényben is,
csak egy zsidó család van.
A zsidó alacsony rangjáról tanúskodik néhány felsorolás. Mátyás
mester kortyondi fráterei: "mendikás diák had, kicsapott peregrinAló pap,
ágról szakadt nemes atyafi, kalandornép, akinek hátán háza, kebelében
kenyere, tót gajdos, lengyel zsidó össze-vissza" (Páter Péter 43. l.). A
fiatal Arnold báró sem értékeli öt többre: "megtréfáltam zsidót, komédiás!", meséli lllavaynak (Akik kétszer halnak meg ll. k. 83. 1.). IL
József közelébe a legelnyomottabb osztályok kerülhettek: szegény ember,
katona, zsidó, protestáns pap (Rab Ráby 276. l.). Más felsorolásokban a zsidó mint jellegzetes típus szerepel. a nélkül, hogy vallására,
fajára, különösebb utalás történnék. A komáromi térparancsnok elő
szobájában mindenféle ember várakozik: "férfi, asszony, civil, katonatiszt, fuvaros, zsidó, czinczár. maródi, ordonánc, nyargonc, fogolytiszt,
markotányosné, matróz." (A mi lengyelünk) Böske szolgáló a "senki"-t
fejezi ki így: "se rác, se zsidó . se úr, se paraszt" (Rab Ráby 184. 1.).
Gyakran szerepel a zsidó más kereskedökkel együtt: "örmény, rác,
görög, zsidó, kalmár, kupec, csiszár, szatócs" (Kis királyok, háromszor
is: I. k. 23., Il. k. 104., 248. l.); sokszor már fajnak kell éreznünk a
zsidót mert más kereskedőfajokkal kerül egy sorba: örmény, cincár,
zsidó és székely a legkörmönfontabb félkézkalmárok, mondja Áron (Egy
az Isten I. k. 283. J.), lótnak, hanáknak, hiencnek és zsidónak hagyja
a magyar a kereskedelmet (Rab Ráby 174. és 276. l.). Szent Péterváron
zsidók, törökök, örmények, perzsák, kis- és nagyoroszok, skopcsik és
raskolnikok, grúzok és fi nnek árulnak az Appraxin Dvorban ( Szabadsag
a hó alatt I. k. 18. 1.). Néhányszor még a kereskedö-jelleg is elmarad,
s a zsidó mint faj, vagy mint nyelv szerepel. Erdey Gergely gróf
"kalapja feltevésével angolt, spanyolt, franciát és zsidót állit elő" (Egy
magyar nábob ll. k. 96. 1.); zsidók, asszírok és babilóniak voltak
őseink néhány történetbúvár szerint (Eppur si muove II. k. 90. 1.), s a
bécsi csavargók nyelvüket németböl, tótból, zsidóból és cigányból lopták össze (Rákóczi fia 191. 1.). Leggyakrabban mégis mint vallás
szerepel a zsidó a t5bbi felekezet mellett. Serécti Zsófia "sohasem kérdezte ki magyar, ki német, ki tót? Ki a lutheránus. pápista, kálvinista,
zsidó?" (Löcsei fehér asszony I. k. 166. l.). Az aldunai pap azt kérdezi
Timárról: "pápista, kálvinista, lutheránus, socinianus, unit us, disunitus
vagy zsidó-e?" (Aranyember ll. k. 1.29. l.). ~ kom~romi pap is a
pápistákkal húzza egy kalap alá a zs1dókat. Mllldket~ob~l eleget konvertált már (1. k. 226. l.). Tihamér a magyarországi h1tfelekezeteket·
sorolja fel: köztük a zsidót (.4 mi lengyelünk ll. k. 57. l.). A török
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nemcsak a megszólítá. Az egyes _regenya
sokbol, felsorolasokból tuntk kl. A zsidót sokan egyáltalán nem tartják
embernek. A XVII. század kalandora azzal szedi rá az ördögöt h
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saJ t el e elyett egy tudatlan zsidógyereket ad neki. Annak a lelke
é~téktel~n! (Egy hirhedett kalandor a XVII. századból 8. J.). Ha
nmcs ~ttéve a lev~len a címzés "summa cum reverencia", könnyen
"~zt hm né a_ postas, hogy valami paraszt ír valami zsidónak" (Eppur
sc muove ll. k. 33. l.). I. Lipót udvarmesterénél a zsidók látogatási
könyve az asztal alatt hever, arra már csak sarokkal méltóztatik muta~ni az ~cska~val is eléggé félvállról beszélő udvari ember (Szeretve
mcnd a verpadcg ll. k. 87. 1.). Lidí kisasszony a "Zöld paradicsom"
lakói közül épen csak a lúdfertályosnővel nem jött össze, "azt nem
bocsátotta volna meg neki - a fekete hattyú az arany mezőben." A
perecesasszony, hagymaárus, cigány stb. ismeretség ellen még nem
tiltakozott a nemesi címer (Gazdag szegények 31. J.). Az egykori társalkodónő ájuldozik. 50 fokos hőségben érzi magát arra a
gondolatra, hogy Zborói Blanka zsidóvá akar lenni. Pedig nincs is
szó zsidóváválásról, Adorján Menasse unitárius, azzá lesz Blanka is.
(Egy az lsten L k. 213. 1.). A lókupecnek nem szabad leülnie a tiszaparti cs_árdá~an, _mert zsidó. Csak állva hallgathatja a beszélgetést, és
addig JO nekt, mtg hallgathat. Amint kinyitja a száját, azonnal kidobja
a felháborodott társaság (Sárga rózsa 60. l.). Princ Alienor számára
a legsúlyosabb megpróbáltatás volna a zsidókkal való komázás. Felháborodottan írja korteseinek : .Engedem magam lenézetni egy nálamnál nagyobb arisztokrata, egy parasztgazda által. Sorba Játogatok
boltost, szabót, csizmadiát, gelencsért, borbélyt; cirógatom öket, koldulom a barátságukat. Leckét tanulok és mondok fel, mint egy diák,
lapáttal meríthetö emberbűz közepette, sőt még csizmadiamesterré is
meg hagyom magamat tétetni. De ami még most akar bekövetkezni,
a~ több a~ elégnél l Hogy én kolerabetegeket menjek látogatni s onnan
huzzam kt a ragályos ágyból a szavazókat l S hogy én, Nor.nenstein
Alienor princz, akinek ősei a zsidókat csak a ghettóban tűrték meg,
mos~ elmenjek újszülött zsidó gyereket felavatni; annak keresztapjává
lenm; a sakterral meg 12 más hitsorsosával egy pohárból inni: azt
n~m ~eszem meg, nem az önök rongyos képviselőségéért, de a spanyol
ktrái~I koronáért sem . .. Mondják meg, mennyi pénz kell, de tölem
cegy JÓ szót, se egy kézszorítást, de legkevésbbé zsidókkal való komáimám
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zá st nem ~aphatnak többé ... u (Az elet komédiásai J. k. 231. 1.).
T emetvé?ytt csak az bántja, hogy uradalmára esetleg zsidók fognak
teleped?I·. Inkább menjen tö?kre a birtok, de ne kerüljön egy talpalatnyi föld se _a batyus ZSidók kezébe (Akik kétszer halnak meg ti •
k. 205. l.). A ZSidóval együtt élés a legdemokratikusabb felfogás jele.
~á~om helyen is előfordul a katolikus halotti zsolozsma: együtt fogsz
elm Lázárral, a szegénnyel, a zsidóval, s az író mindíg érezteiL a
g~ndolat nagysze_rűségét (Rab Ráby, Kis királyok, Oregember nem
ven ember). A zstdónak még a művészete sem lehet értékes. Gábor
úr hamar megállapítja Palestrinél : Marcell pápa miséjéről, amelyet
unalma~nak talál, hogy zsidó nóta. Az író gúnyja ill nagyon erős :
az anllsemita ügyvéd szellemi színvonalát jelzi a Palestrína Palaestina tévedés. (Egy az lsten I. k. 58. J.).
Zsidónak lenni nem jó, Tanussy Decebál szerint ennél csak egy
nagyobb haeresis van, ha valaki "finnista", vagyis a finneket vállalJa
rokonul (Kis királyok II. k. 170. l.). S öccse ép azt fogja rá képviselöválasztás alkalmával, hogy ő zsidó, a bözödújfalusi zsidók főrabbinusa
(ll. k. 83. 1.). Ugyanez a vád Zárkány Napóleon kortesbeszédének
mindent elsöprő érve: "Nagyon sajnálom, hogy az érdemes ellenjelölt
urat kénytelen vagyok nézeteiben megtámadni; mert én Jegnagyobb
tisztelői közé tartozom s teljesen meghajlom előtte, nem tekintve azt,
hogy ő csak egy zsidó gyerek"; Jókai meg is jegyzi utána: "Ez volt
a legnagyobb petárda. Azt mondani az ellenjelöltről, hogy zsidó! Ez
kegyetlenkedés. Lám, Karakán olyan emberséges volt, hogy az ellenjelöltről nem mondott mást, csak azt, hogy az német, sehonnai tolvaj,
majom és szamár, s ezek elég irgalmatlanok a végsőre vetemedni s
azt fogni rá, hogy ő zsidó." (Az élet komédiásai L k. 201. l.). Natália
egyszerre kiszórja kezéből az összegyüjtött freskótöredékeket, mikor
megtudja, hogy zsidó festő pingálla őket. Azontúl nem törődik a képekkel, de fúrja az oldalát, nem zsidó-e a mostani festő is. Oldalvágással megy neki: "Ugyebár az helytelen dolog, hogy zsidó festőnek
engedtessék meg templomi szentképek feslése, holott ezeket az ö
vallásuk megtagadj a. u A festő azonban hamar kitalálja gondolat járását,
és megnyugtatja, hogy nem zsidó, hanem buddhista (A mi lengyelünk
II. k. 13. 1.). Még a nemeslelkú Zborói Blanka is szeretne tisztába
jönni zsiciós külsejű utitársával: igaz, ö nem vetné meg a zsidót sem.
(Egy az lsten I. k. 8. 1.). Ráby felháborodottan mondja feleségének:
"ha egy rongyszedő után örökölnénk dús vagyont, aki a szeméiről
szedette össze az eldobott rongyokat és abból gazdagodott meg, azt
még unokáimnak is szemére hányná minden ember, hogy zsidók voltunk; hanem, ha egy nagy vagyont öröklünk, amit úgy szereztek, hogy
a rongyokat az élő emberek testéről szaggatták le, akkor minden em-
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ber azt mondja, nagyságos urak lettünk" (Rab Ráby 105 1) Me
·
.
· ··
nny1re
Igaza van Rábynak, bizonyítja Filibert gróf felkiáltása: .,Csak nem áll
zsidó v~llalkozókk~l üzleti viszonyban ?" Ha lopta, csalta, nyerte, az
nem baj.' de ha zs1dó~tól szerezt.e - a~ megb~cstelenítő (A Kráó 44.1.).
Később IS cs~k .~z bántja, h.ogy zs1dó ma1re fogja esketni leányát (104.1.).
.
~lyen k~rulmények közölt nem csoda, hogy a zsidókülsejű nemzsidó 1gyeksz1k mennél hamarabb tudtára adni a világnak, hogy nem
tartozik a megátkozott népcsoportba. Hanna grófnő hirtelen közlékeny
lesz, nehogy utitársa azt találja hinni, hogy a sokat emlegetett Walter
Leó zsidó (Enyém, tied, övé ll. k. 17. 1.). A királyi tanácsosné éneklés
előtt mindíg keresztet vet. Az egyik rossznyelvű hölgy hamar elárulja:
"Ezt a keresztvetést azért hangsúlyozza, hogy a férjét ne tartsák semita
eredetűnek (Tégy jót 119. l.). Még a korcsmából kidobott részeg is
bizonyítja, hogy nem zsidó, azzal, hogy a szenteket és szűz Máriát
káromolja.
Nem elég, hogy megvetik a zsidót, a legválogatottabb módszerrel
kínozzák ís. A kínzás legegyszerűbb, mondhatni legemberségesebb
módja az anyagi megnyomorítás. A mózeshitű polgártársakat bérleteik
felmondásával lehet politikai megnyilvánulásra bírni (Az élet komédiásai
l. k. 140. 1.). A Szabadságharcban való részvétel büntetéséül 2,000.000
forint bírságot rónak rájuk (A mi lengyelünk I. k. 187. 1.). A törvény bünteti , egyenlőtlenűl bünteti, de nem védí őket: az ítélkező herceg hamar
felmenti a neki tetsző kalandort, de bűntársai, a zsidók máglyát érdemelnek (Egy hirhedett kalandor a XVII. századból 90. l.). A zsidóktól
muh-borjúval lehet elűzni a vevőket (151-168. 1.). Lenci fráter Arnsli
zsidótól és sok mástól azt csal ki, amit akar. Hamis pénzzel fizet nekik
s megfenyegeti őket: "Ha el nem veszed, feladlak, hogy tőled kaptam,
megesküszöm, hogy te fabrikáltad, két esztendeig ki sem kerülsz a
börtönből", s a zsidó tudja, hogy a szélhámosnak igaza lesz (Lenci
fráter 19. 1.). Még a kis bárógyerekek is elbánnak az apróságokat áruló
zsidófiúval: néhány pofonnal és a használt .,Kukkinzlok"-kal fizetnek
neki (Akik kétszer halnak meg ll. k. 15-21. 1.).
A zsidókinzás válogatottabb formái: zsidódöngetés, macskák
eferesztése a zsinagógában (Egy hirhedett kalandor a XVII. századból).
Mátyás mester három zsidót köt huncutkáiknál fogva egymáshoz, azután
törött borsot szór szakállukba, .,s mikor aztán hol az egyik, hol a másik
nagyot prüsszent s a másik k~ttőnek ' a fejét is magával ragadja, ezt
nem állja meg ember nevetés nélkUI." Csak Grácián úr gondol arra,
hogy Kázmér fia még különben értett a zsidók megtréfálásához (Páter
Péter 44. 1.). A balkáni rablók azzal szórakoznak és dicsekszenek, hogy
a zsidók száját olvasztott ólommal töltik meg és élvezik a kínzott
emberek torzképeit (Szép Mikhál 70. 1.). A megvadított, részeg pór-
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töm eg egy szék karjához köti az ősz, szakállas zsidót, s szakállát szálankén t tépdesi. Mások közben összerogyott lányát rugdossák, ami még
jobban fáj az öreg zsidónak (Szomorú napok 131. I.). Kárpáthy János
kortyondi fráterei orthodox zsidókkal szalonnát etetnek, s ez még jobb
mulatság számukra, mint a vendég lova farkának levágása, kocsijának
f elaprítása, mulatók felett a ház felgyujtása, vagy fényes délben iürdő
ruhában korzózás (Egy magyar nábob l. kötet 121. I.). A lókupecet is
disznólábbal fenyegeti az igazmondásán felbőszült varga (Sárga rózsa

68. 1.).
A zsidógyűlöletnek okát kell adni. Valami szörnyü gazsággal kellett
megvádolni a zsidókat: megszületett a vérvád. A Mété-tagok kötelességei közölt volt : .,8. §. A zsidókra rítuális gyilkosságokat kiáltani: a
búsvéti páskához használt keresztény vér felöli mesét felújitani" (Rákóczi
fia 50. 1.). A jerichói Kürt minden húsvétkor közöl ilyen rémmeséket
(Az élet komédiásai l. k. 26. 1.). NatáJiának eszébe jut a zsinagógában
.,mindaz a rémmese, amit a keresztény vér áldozatáról hallott" (A mi
lengyelünk ll. k. 92. 1.), Tanussy Manó eltünésekor is a zsidókat vádolják (Kis királyok ll. k. 81. 1.). Még Lávay is félt a vén zsidóktól, hogy
vérét veszik a gyerekeknek (Politikai divatok 12. 1.). A hamburgi orgazda vádolja öket csalással, hamis pénz veréssel (Egy hirhedett kalandor a XVII. századból 153. 1.), Bécsben meg vádaknak egész tömkeJegét zúdítják nyakukba: .,a közkutakat a városban megmérgezik, a
szentségtartóból a szent olajat kilopták és megfertöztették, húsvéti
szertartásaikon keresztyén gyermekek vérét használják ; találtak egy
holt kezét az utcán és a zsidókra fogták, hogy ezek törik fel a sírokat;
a császárt el akarták fogni a kurucok, azokkal is a zsidók konspiráltak; Thökölyvel egy követ fújtak; majd meg a megmérgezett gyertyákat keresték rajtuk, amikkel a császárt meg akarták ölni. Utoljára a
Burg udvari kápolnájában tűz ütött ki, maga a császárné, Eleonóra is
csak csoda által menektilt meg a tűzhaláltól: ezt is a zsidók rovására
írták" (Szeretve mind a vérpadig ll. k. 100. 1.).
Említettük már: a zsidó kitalálta a bűnbak fogalmát, és maga
lett a világ bünbakja. Mohács előestéjén Szerenesés Imrére hárítanak
mindent, az ő palotáján gázol keresztUl a csőcselék. (Fráter György
I. k.}. Az erdélyi aranyak eltüntetésével a magyarországi zsidókat vádolják (Szegény gazdagok 179. 1.). A kolerajárványt a zsidók okozták
(Fekete vér, Szomorú napok), a jobbágyokat is ők lázították (Kis királyok). Igy Jegalább a zsidóság magára vette mások bűnét, mint a
hosszúnapi bak az övét, és alkalmat adott a tömeg káros szenvedélyének a feltétlenUI szükséges tombolásra. Ha ez fájt is neki, ki gondolt vele? A zsidót még akkor is verték, ha egészen más volt a cél.
Jávorkáék a zsidók ellen készítenek heccet, hogy Öcskay Lászlót el-
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foghdssák (Szeretve mind a vérpadig II. k. 103. 1.).

. A gy~löletet néha sikerül odáig szítaní, hogy még a törvényhozás IS a zstdók ellen fordul. A székesfehérvári országgyűlés 1526-ba
Mohács után, törvényt hoz, hogy "a zsidók az országból el-kiűzes : ·
?ek" (Fráter György l. k •. 255. 1.). Késöbb Ferdinánd és Zápolya pásr~
Jának egyaránt programmJa földosztás és hasonlók mellett a zsidók
kiűzetése (263. 1.). Lipót császár "kegyelmesen meghallgatá hű alattvalói kívánságát és kiadta a rendeletet, miszerint a7. összes Mózes
valláson lévő lakosság 5 hónap alatt bonyolítsa le az ügyeit és hagyja
el a várost és az országot" (Szeretve mind a vérpadig JI. k. 101. l.).
Ezt a törvényt végrehajtották, de hamar visszaszívták. Szükség
volt a zsidókra. Sem a császár, sem székvárosa nem tudott nélkülük
megélni. Oppenheim volt "a birodalmi financiák rendezője, akit még
a hős Savoyai Eugen is nagy magasztalással emlegetett: nélküle nem
lehetett volna háborút viselni". (u. o.)
Magyarországon is szükséges a zsidó. Hisz a magyarból sohasem vált tyukász, olajkáros, babkáros, rongyász, tollszedö, semmiféle
kereskedő. A nemzetgazdaságban tátongó űrt tölt be a zsídé. Vállalja
a legalantasabb, legmegvetettebb munkát, a kereskedést. Mikor ö az
eladó, akkor gyűlölik, mert árujáért pénzt követel. De mikor ö hozza .
a pénzt, akkor már sokkal nagyobb a becsülete. Tihamér birtokának
pénzügyeit a bőrszedő zsidó fogja rendbehozni (A mi Iengyelünk),
BarkóCLiét Sámsi (Börtön virága), s a gazdag ember bosszúsan állapítja meg: "Ftloszemiták volnánk már mindannyian", csak jönne zsidó ·
a termést megvásárolni (Oreg ember nem vén ember 18. I., Fekete
gyémántok I. k. 149. L). A zsidó jelenti Nornensteinben a kereskedelmet ( 4z élet komédiásai I. k. 95. l.), zsidóért kiabál mindenki, ha megszorult pénz dolgában.
A zsidó rendkíVül alkalmas a fejőstehén szerepére. Valamikor
régen a vándor héber ivadék ingyen thalittal és prémes bőrökkel szolgált az útját elzáró apró királykáknak (Régi jó táblabírák 52. 1.). Kázmér fiú zsidó utazóktól szerzett pénlt szükség esetén (Páter Péter
46. 1.) A nemzeigyülés is csak zsidóktól és városi polgároktól tud adót
behajtani. (Fráter György), a szabadságharc utáni reakciós kormány
egyszerre kétmillió! vesz be rajtuk. A salva guardia is azért nyujt nekik
otthont, mert "kétszerte több az évbére, mint más szomszédaié" Politikai divatok 4. 1.).
A gyűlölt, megvetett, megkinzott, kihasznál! zsidótól félnek. Érzik,
hogy a zsidó, mihelyt emberré fogadják, egyenrangú ember lesz. ll.
józsef helytartója, Tallérosy Zebulon, Csacsina Flórián egyaránt félnek
a zsidók egyenjogúsításától, és ép ezzel a félelmükkel bizonyítják elmaradottságukat. A felvilágosodott, művelt emberek igyekeznek kiemelni•
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a zsidót ál la ti sorából. ll. józsef szóba áll \'elük nevet ad nekik elengedi a vörös köpenyt és engedélyt ad zsin ;1góga építésére. Ráby
sajnálja, hogy nem fogja megérni a zsidó egyenjogúsítás korát (Rab
Roby). A Szabadságharc alatt és utána mind időszerűbbé válik
ez a Kérdés. Valóban meg is történt az egyenJogúsítás a
harctéren és a fogházban. A Szabads<igharc vörös keresztjét a z::>ídó
is viselte (A köszivii ember fiai), s Illavan minden felekezet közös
misét hallgatott (Akik kétszer halnak meg). De a törvényes emancipáció is a levegőDen lóg: szerepe l az o~tromolt Komárom ujságának
öröm hírei közölt is (A mi lengyelün k I. k. 101. 1.). Az emancipációnak
valójában az a ktlvetkezménye, amitól egyesek féltek: Lów Hirsch
meggazd agszik (Az elet komédiásai) , és V1gárdi képviselő lesz (Tégy
jot). Jog szeríni a zsidó elérhet mindent, de a társadalom, az elmaradt,
korlátolt társaság még mindig érezteti vele, hogy ó csak zsidó.
De csak a most élő zsid ót \·etik meg. A régieket tisztelik, már
csak régiségtik miatt is. A torockóiak eredetüket egész a Makkabeusokig vezetik fel (Egy az lsten ll. k. 4. 1.), s a zsidó-magyar rokonításnak is van híve. Horl<azi szerint .Jehova" annyit tesz, mint "Sehova",
t. i. örökké élő "Él" (lsten). A zsidó és ősmagyar szertartás megegyeznek. Ábrahám a fótáltos. Ápol és Kaján ősi magyar módra murattak
be áldozatot : a gabonaáldozás megfelel a kukoncapartogatá~nak, a
húsáldozás a szalonnapirításnak (Kis királyok l. k. 116. 1., Eppur si
muove I. k. 90. I.). Igaz ugyan, mások meg még a hazaárulóK közt is
handlénak tartják azt, aki a magyar nemzetet a zsidóból próoálja származtaini (Rab Ráby 297. 1.).

X.
Nem volna teljes dolgozatunk, ha nem emlékeznénk meg jóka
zsidó nőalakjairól.
A zsidó lányok általában igen szépek. Az apját a börtönben
látogató zsidólányt csak mint "a szép Eszter"-! emlegetik. (Trenk
Frigyes.) Különösen a szemek szépek. Mírrha szemei csodálatos
hatással vannak seblázas ápoltjára. Ez míntha két földgömböt látna
mindíg maga fölött ismerttlen virányokkal, kék tengerrel, zöld ligetekkeL
(De kár megvénülni 141. 1.) Magnéta szemei "nag}ok, feketék, ragyogók, tele tűzzel égi ihlettel és földi vággyal. Ezek miatt a szemek miatt
nem lehet látn/ a termetét. A bámulatot azok szívták fel mind". (Magnéta 5 1.). Fixsternné szemei feketék (Egy ember, aki mindent tud 168_
1.), Vigárdynééi nagyok és kiülök (Tégy jót 114. L).
Arcra Mírrha olyan, mint egy bibliai Miríám metszet. Magnéta
arca eszményien szép, arcéle klasszikus. Fixsternnénak gyönyörű kreol
13
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arca van, míg V1gárdyné arcát "nagyon is egészségesen temperAlja némi
poudre de sérail".
Magnéta haja hullámos, fekete, bokáig érő. Vigárdynénak dúsgazdag, szöke fürtjei vannak "építészeti kacskaringókkal ". Az igazi
zsidó asszonynak azonban nincs haja. NatáliAnak már ajkán lebeg a
szó: "Leszek a te nyírotthajú zsidóasszonyod" (A mi lengyelünk ll. k.
93. 1.). A "zöld paradicsom" lúdfertályosnője fakó parókát hord, azon
bársony főkötővel (Gazdag szegények 31. 1.), s a lembergi vén zsidóasszony szemöldökéig húzza bársony főkötőjét, hogy eltakarja vele
kopasz fejét (Egy hirhedett kalandor a XVI/. századból 83. l.).
Magnéta termete is "megcsodálni való: tiszta szépségvonalakbój
összeállítva, csodálatos hajlékonysággal, deli mozdulatok természetes
változékonyságávaL" Háta .eleven syrakuzi oltárszobor." Szarnszon ina
épp ellenkezőleg "hat láb magas némber, félöles vállakkal, széles
csontos arccal, hatalmas karokkal". (Magnéta 26. 1.).
A zsidó leány legtöbbször erotikus gondolatokat ébreszt. Magnéta
látásától a nézók testén hangyák futkosnak végig. Muhtár bejnek zsidó
háremhölgye van: Rebeka. "Ha egyszer átöleled, hozzád tapad, átolvad, mintha két lény alvadna egymásba." "Ajka forró, csókja mennyei,
muskarit, melyet csak az üdvözültek izlelnek" (A janicsárok végnapja;
44-46. 1.) Magiszter Szénásy zsidó Jánnyal szökik török földre (Török
világ Magyarországon l. k. 12. 1.). Sára asszony zsidó Rüfkelékre
gyanakszik (Kis királyok I. k. lll. 1.), s Fixsternné, a csupa tűzvér, tíz
lépésről melegitö zsidó asszony könnyen lesz Rengeteghy Ottó kedvese.
A zsidó lány egészen más valami, mínt a többi. "Az a felfedezés, hogy
egy tündérnö zsidó lány, egészen új varázst idéz elő. A fantázia talán
valami exotikus bájakat szimatol? Vagy talán a lelkiismeret könnyebben
megnyugtatható ? A bűn egyszerre virtussá válik. Hisz a férfi a szép
növel szemben természetes ellenség s ha még zsidó is a szép hölgy
akkor duplán ellenség" (Magnéta 40. 1.).
Még Magnéta, a szabadon élő, amerikai művésznő sem szolgál
rá erre a véleményre. Mirrha meg épen Jókai egyik legtisztább nőalakja.
Egész éjtszaka virraszt a beteg idegen mellett, mintha anyja, testvére
volna. "Nem kérdezte, szokás-e az, összefér-e az illendőséggel? A
nagybeteget ápolja, a lábbadozót vigasztalja, minden gondolatát kitalálja, még a szégyenpírtól is óvja. A sok nő közül ö az egyetlen,
aki könyörületes és hűséges a regényhöst!öz. Jutalmat nem vár, mert
ahhoz el kellene hagynia apja hitét, s erre nem hajlandó. (De kár
megvénüln i.)

Mirrhához hasonló önfeláldozó lány a szép Eszter is. Dessauból
jár Magdeburgba, apját börtönében meglátogatni, s minden veszedelemre
kész, hogy az ismeretlen rabot megmenthesse (Trenk Frigyes).
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Vigárdy képviselö felesége gonoszlelkű asszony. De főhős, s igy
· alakjából a zsidó nőre jellemző vonásokra veszedelmes volna következtetni. Valamint Negrotin, vagy Vigárdy nem zsidó jellemek, épp úgy
Amanda sem az (Tégy jót).
A többi zsidónó csak egy-egy pillanatra tűnik fel, s már vala. mennyiükkel foglalkoztunk. Ismerjük a 19. gyerekét szoptató kocsmáros•· nél (A kösziv ü em hu fiai), Pelikán ötvösboltos feleségét (Sárga rózsa),
a lúdfertályosnöt (Gazdag szegények), Szamszoninát (Magnéta),
Rákhelkét, Tukmányi megkeresztelt feleségét és Szálit, a gezelleni
kocsmáros leányát (Az élet komédiásai). Zsidók mindnyájan, minden
. különösebben jellemző nőies vonás nélkül.
XI.

A legújabb kor egyik állandó problémája: faj-e a zsidóság, vagy
•vallás.
Jókai zsidó regényalakjai határozott faji bélyeget viselnek: orruk,
. 'hajuk, szem ük, beszédük, foglalkozásuk zsidó.
És mégis ... Vigárdy nem zsidó "fajú". Negretin sem az. Erdélyben IV. Béla idejében élnek zsidóhitű kazárok, és még ll. Árpád korában is zsidóhitű magyarok, másképen szombatos székelyek. Pedig a
· székely magyarabb valamennyi népfaj nál, "mert se vérébe, se nyelvébe,
se szakásaiba nem vegyült soha semmi idegen" (A jövó század regénye I. k. 91. 1.). A szombatosság, a zsidó vallás tehát nem jelent idegen
jellegű szokást, csak egy vallást. A többitől nem is nagyon eltérő vallást: a már kereszténynek számító unitárius vallás képezi az átmenetelj
· Pedig a szombatos székely magát jó zsidónak tartja, jobbnak az igazi
zsidónál (Egy az lsten l. k. 245. 1.). Érdekes, hogy épp az öreg szarnbatos az egyetlen, akit vallása szakit ki a nemzet közösségéböl. De ö
már torzképe a végtelenségig vitt közönynek, a fanatizrnussá vált önmegtagadásnak, a haza gyülöletévé fajuli istenimádásnak A szombatos és
a zsidó számára .a haza törvénye parancsol a hitnek is", mondja
Tatrangi Dávid 11. Árpádnak. Rotheisel leteszi a szörnyű zsidó esknt,,
mert a törvény úgy kivánja, s a 48-as zsidók kitűzik a vörös keresztet,
mert az a haza jelvénye.
Nem a vallás, nem saját maga szakítja ki a zsidóságot a nemzet
közösségéböl, hanem a társadalom. A társadalom ellenállása 1848-ban
meggyengül, s azonnal megjelennek az ízig-vérig tősgyökeres zsidómagyarok. S ez csak a maradiaknak fáj. A legértékesebb jelternek boldogan látják ebben az egész nemzet gyarapodását, s csak azt sajnál ják,
hogy nem érhetik meg azt a kort, amikor minden korlát lehull magyar
· és magyar között.

Révész György.

Dr. Takác
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Eli sa b~ n Abuja, az »idegen«

EUsa bea Abaja, az "idegen".
Egy ember élete a zsidóság és görögség összeütköZésének
idejében. t
Elisa ~n buja alakjának érdelrességét a kor adja meg~
élt. Maga az ember, ha talán nagy volt is a maga tUdo-·
'mányában, eltörpül a nálánál nagyobbak között. De érdelres é$.
néhol megdöbbentcSen aktuális az alakja, mint egy forrongó éi.
önmagával hadakozó kornak a kirejez6je. Világok ütköztek össze
es 6 ott állott az ütköz6ponton, rajta és benne mjlott le a görög
Már a Talmudban is bizonyos mértékig szimbolilrus alak. ,Az
világ és a fameus tan talán utolsó nagy történelmi megütközése.
-.Achér«,2 Qz idegen, az isrentagadó. ű a talmudi kor aposzotatája;
Dacher félig Jegendásnak nevezi Eüsát és a közéje flíz6d6 elbeszél&e'kíet ba megfigyeljük a forrásokat, azt kell éreznünk, hogy Qz
Elisa-történetek igazságában és legeodáiban is valóban több van,
mint egy ember élete. :Ils talán az, amit Eaeher legendásnak tlleVIez.Qz az igazibb, az örökébb valóság, mindenesetre ~, ami E. b.
A-t~ ami számunkra kiemeli a tannák sqráb6l A talmudi kot
is, - tudatosan, nem tudatosan, - iegy nemredék~ és egy szeL
Jemiséget bélyegez meg az Elisa ben Abuja nevéVIel, iézért az~
~Y megitélése, ezért a harcos gyíílölet, mely a szav!akon izzik...
Bár a Talmud ált:alában végletes az ité1etében, úgy a dicséret,.
mint a kárhoztatás sokszor indokolatlanul súlyos szavakba for·
:má'lódik,s de itt még ennél is többrol van szo. Harc van két Világ~&melyben
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nézet közöú és a tét maga a zsidóság. Ennek a harcnak szimbo·
luma az Elisa ben Abuja é!ete, ebben a harcban születnek a róla
szóló legendák. És Elisa maga is benne él ebben a harcban, harcolja azt önlelkével és a világgal maga körül. Majdnem azt kell
mondanunk, hogy tem1és:zetes a sok e 'len tmonrlá:.. mel y a talmudi
forrásokhan van. Hogy egyszer tóra-:o:.l:o:nes, máskor dicsérik tóratudását, itt elűzi a g)'<!ml•ekeket a tanházból , ott figyelm ezteti
Méirt, n~ szegje meg a farizeus törvényt stb. :'\agyon felülete9
megoldás lenne a Weisz-é, aki egyszerű en időben határolja el a
kétféle felfogást, az egyik az elszakadás e:ótt, a másik utána volt.
Bár a talmudi szöveg némileg alátámasztja ezt a felfogást, 4 nem
nehéz meglátni az ellentmondások mélyebb okait. Első az, hogy
természetszerű különbség van a történeti és a szimbolikus E. b. A.
között, második a kiforratlanság és meg nem ál!apodottság, mely
E. b. A-t é:ete végéig jellemezte és talán n ~m is annyira öt. mint
az egész kort, melyben élt. Az eltérés ného! cak hangu'ati. csak a
kifejezés módján fordul meg, néhol mély ellentétet mutat. \de
legtöbbször az ellentmondás forrása a szövegben van ~ ne~
Elisában· magában. Ezeket az ellentmondásokat szeretn0k ttszlláznt
kissé azáltal, hogy a következökben megpróbáljuk E. b. A. életében különválasztani azt, ami az ö csdekedete és azt, ami a kortársainak róla szóló itélete.

*
A császárok korának leigázott Pale:..OZtinája soha nem szün6
gvűlö1ettel gyűlölre a gy6m:st. Amióta elpuszllult a s:rentély még_
~é)vebben szakadt a választék a zsidóság é3 hellenista vi!ág között: a ú gy érezték, a két ellentétes világ egymás meUet~ nem maradhat meg. »Caesarea és Jeruzsálem, ha azt mondják. núndkett6
elpusztult, el ne hidd, minéllrett:6 fennáll, el n~ hidd, csak azt hidd,.
ha azt mondják: elpusztult Caesarea és fennáll Jel"U?JS{Uem vagy
elpusztult jeruzsálem és fennáll Caesarea«.6 Az elit oniás. ...... - .....'
üldözés végsőkig Iresentette ezt az ellenségeslredést, ~ tn.dllltor·',;~: ..
ben megpróbálták hidat verni a. kétf~ miin:ltség kÖilÖtt,
poli:tikai gyűlölet áoagad a Jroltúiá.ra lS. A farueus ...,>UiJ>J..· ·llriil.ll!!lilr:a
magából mi.Jadent, ami. ideg~ea, altáx politi~ a.ki&r
A kor formát lreresett. melybe bellefogJalija l'DÜK11l%t,
szünt állami élietből áthozott az új é!etformrába 6& ami
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öbb támadásnak vohl kitéve, és kettőben találta ezt meg: a tan[.<
tásban és az elzárk6rásban.7 xlindakettőre féltékenyen ügyel, akii
bármelyik ~t me gsérti. a zsidóságot veszélyeztdi. A hadrianusi
korban ez az ellenségeskedés már a fegyveres ellénállás gondolatáig jutott. Bar Kochba mégegys:rer utoljára összesredi az elkeseredetteket é a halálraszántakat, hogy életre-halálra megküzdjön
Rómával. Maga R. Akiba áll a felkelők közé és veLe a zsidóság
legelőkelöbbjei. A történelemből ismeretes. a felkeléS sorsa. hősi
küzdelem után leverték a Bar-Kochba harcosait, a vezetöket kinhalállal végezték ki .
Elisa ben Abuja már nevelretésénél fogva ellentétbe kellett,.
hogy kerül jön ezzel a farireus korszellemmeL A talmud példálódzó .
~óval igy fejezi ezt ki, amikor keresi az okokat. me~ek eltávolították Alisát a ta.ntól: »Úgy mondják, hogy az anyja. amikor
terhes volt, bálványtemplom el&tt ment el és· beLeszivódott a testébe ·
a bálványozás illata.B Elisa így beszél saját ifjúságáról tanítvá·
nyának, R. Méimek:9 »Atyám Jeruzsálem nagyjai közül való volt
és körülmetélésem napján nagy lakomát rendezett. Sokan voltak.
jelen és énelreltek alfabetáriumokat. Csak R. Elieser és R. Jósua
nem csatlakoztak hozzájuk,. hanem külön húzódtak és tőrával fog-·
1alkoztak. »Űk az övékkel, mi a miénkkel« - mondták. Tanulta.k!
és örültJelé a tanításnak, annyira, hogy tűz vettie körül öket. Atyám
Já'tta a csodát, melyet a <tlan müvelt és elhatározta, hogy fiát tudós~
nak neveli. De miután szándéka nem volt tiszta, azért nem m~adt
meg nálam a tanítás.« Sok érdekiességet rejt ez az elbeSzélés'.
~juk a kömyezetJet, meiy ifjúságában körülvette EliSát. Jeru~·
Jem el6kel6inek háza e~ melyben a görög dall 0 és a mulat'~ ·
iú'ja. ~6 kárhoztatott a :farrezusok szemében. A farizeus ·
böi~ akik érdekb6l, vagy kényszerliségből relkeresik a házaitt
félrevOOulnak a mulatóktól, ez:Del ba.n:gsúlyozva elitélésüket. E:z
p:z a l!élleg, mely poziciójánál és éLetm6djánál fogva nem tudta é8..
valós:dndfeg nem is akar1a magát távol'taiibmi a kömyezó világtó~.
tisztelettel, de ideglenill áll Silelllben a tanítás vi.J4gával, aml"'
dbatáJ:ozza, hogy fiát a tudománynak szentJeli, ez csak a hitte
.f.eJJ~~isb(;l, vagy hiúságból törtéirlk. A fáti:Deus vilá:gD<=ze.t~~~~ :_.l
· csa.t1akozásr61 szó ~ lehellett. Elisa
ifj~, meiy tisztelte a görqg·római inüvell:sé.lllrét···~::i ~.
m~~~~n~~bbvok

ltfo:nnál(Jd(J,tt ~trte
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hogy a görög. dal Jll:lm szünt meg
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halállal m :.>grwc~ételt me gg) (}zödé~e nem t ü rt m egalkuvást. Eli--a
és Akih;l kii7é cllentl'l szakad !'\'dig Elisa elismerte Akibát
nag1 ou, küzö~ taní ll Úll) uknak, R.tbbi Méirnek állandóan Aki b~
agg;ída-mag)adzatait tanítj.Lli .\ misnában fennmaradt tanítása
anól, _hog)
a~i ?r~g kod~)<t~l tanul, oly~n. mint aki _teleírt papi1
rosra 1r, ' valoszmuleg Aktb;Jra vonatkozrk, dc semmr g{myt vagy
elitlqést nem tartalmaz. :\ z ,\both d irabbi Náthánban 19 fennmaradt fogalmazás múr élcsebb: ». \ki fiatal korában tanul , a
tanítá~ felszívódik a vérébe és világosan jön az ajkáról, aki öregk?~ában tanul, _ai;nak a t~nítás ner:; szívód~~ ~ ,vérébe és nem jön
nlagman az aJkaróL ammt monclpk: ha IfJusag-odban nem ked,eJt<'d. nem éred el öregségb ~'IH: Valami ígazolásszcrű van benne,
mdhd a közöttük lei'Ő ellentétet annak rovására akarja írni. hogy
Akiba megkorában tanult és nem lett vérévé a tanítás. 6 nem
értheti meg valójúban és nem magrar;ízhatja helyesen a tanítást.
::\em l'itatkozás, mert Achér sohascm vitatkozott, csak csendes
önigazolás féle. De ennek sincsen túmadó éle. Mindeneset11e
rnutatja azt, hogy valami személyes ellenségeskedés volt k·ettejük
között.
Itt indul el Elisa »elromlása«. Ekkor lesz Achér, idege,n.

Előbb csak kis különbség választja el, azután ez a különbségJ
lépésről -lépésre tágul két irányban is: politikailag, meg a törvény:

magyarázatában. Két erő tágítja az ürt Elisa és Akibáék között,
az eg1 ik az Elisa helybenmaradásából, a fariz•eusok szélsőségbe
tolódásából önként adódik, a ntásik az az expansiós erő. mely a
kis különbségeket a vita és a Söembenállás folyamán végteltenm
szokta szakítani. Eoz a második erő még Elisa halála után is hat,
sőt talán akkor a legerősebben. A kortársak ismerték Elisát, az
utókor csak Áehért látta és így fordulmind keményebbre és keményebbre a szó róla. így kerül mind messzebb és mcsszebb a zsidóságtól a források tanúságában, így 1esz az eretnekség típusa.
A két irányt, a politikát és a törvényt teljesen ICiválasztJant
egymástól nem 1ehet. Az eddigiekből is láttuk, hogy a politikai,
gyűlöl~t befolyá~olta a t~rvfén)r,t, a törvény meg viszont a poLitikát.
Am1t Achér pohtik3J állásfoglalásáról tudunk, az szaros öss21efüg~ésben áll a törvénnyd szemben elfoglalt álláspontjávaL Az mond]ák. a rómaiakhoz pártolt. Weisz így ír róla: fellázadt istene, tanítása és népe ellen . Tény, hogy amikor végső szakításra került a
sor, akkor megmaradt a rómaiak mellett, hisz a másik párt. mdy
vele már régen szembenállott, úgy sem foa-adta volna be őt. De
nyomát se látjuk annak, hogy népével s~emben bármit is tett
volna. Sőt tudjuk. milyen mély részl'éttel gyászolta meg az aggas11
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tár~át. akit a lel·ert felkelés után

kivébf1eztetctt a császár.20
21
A_ taln1ucl elmondja róla, hogy arnikor a hatóság rendelet·
ben tdtotta el a szombat megtartását és kötelezte a zsidókat
munka végzésére szombaton ..\chérfelje!Pntettc a zsidókat a rónni
hatóságoknál, hogy kijátszák a rendelkezés t. sőt tanác~ot adott,
hogyta n ~<!ell a zsidókkal a munkát végeztctni. hogy valóban megszegjék vde a szombatot. Tulzásnak érzem a helyet. d~ még így
is megmagyarázható. A későb?iekben lá0uk majd. hogy .\chér
é:eoen S2Jemhehelyezke~e:t a fanz Pus törvénymagyarázattal ésa\'val
az clvvd, hogy a ZSJclosag lényegét a törvény képezi. Különösen
a szombattal áll szemben. A farizeus irányzat az életét is feláldozta
a törvényért, snembehelyezkeclett a római hatóságok keg)etlcn
rendeletei~el, ha_ azok a tant sértették. Ezt a mártiromságig menő
ragaszkodást Elisa nem fogadta el, sokkal kisebbre értékelte a
törvén y betűjét és sokkal nagyobbra a római hatalmat. De hilönöS•en 'elveti a törvénymagyarázatnak kicsim-es. szőrszálhasoo·ató rab 22
oinik,u_s módját. Azzal az idézett hel~· s 2m vádolja EliJ.t. hogy
okozaJa lett volna a szombat megszegését parancsoló rendeletnek. De ha megvolt, Elisa nem tartotta indokoltnak sem az elLensregi.ilést, sem pedig a törvény kijátszását. Amikor a farizeusok
rr~égis megpróbálják körmönfont tönrénymagyarázat segítségével
bizonyos formában megengedhetövé tenni a tilosat. .\chér o·ún) t
űz belőlük. De nem a nyomorúságukból, mel!yel a törTénYt ~11eo-.szegni kényszerülnek, csupán ravasz törvényfacsarásukból..
"
. Még ~gy hely, amellyel itt foglalkozni kell jer. Chag. 77 'b.
deJén.2:l »Achér megölte a tóra nagyjait. :\Iondják. hqg~· minden
tanítványt, ::tki kiváló volt, megölt. \'an vélemém·. nich· szerint
itt arról van szó. hog1· Elisa feljelentette a rómal ható~goknál
azokat, akik a tilalom ellenére is tovább foglalkoztak a tanml és
ezáltJal halálukat okozta. Ebben a formában meg!ehetősen súlyos
tanúság Elisa ellen. De a szöveg nem nagyon igazolja ezt a magyarázatot. Sehol a rómaikról nincs szó, ellentétben az előbbi ré,;z20 Jer. Chag. 77 b. !\l iért rom:ott meg' ... egyc-ek nwnujtLk. titt:t
Chucpitnak, a magyarázónak a TIF]f,·ét a disznók előtt. F<:>lkiáltott· A ny eh,
mely gyöngyöket hullatott. mos~ a porban he1cr. Oh, hát ez a l<Íra .:~ <''a jutalma!
21 Ibidem.
2

2 Eli-áról magáról ezt nem tudjuk igawlni a talmud alapj,ín. antúl
jobban tanítl'ányáról, :\léirröl, aki gúny· tárgyá d tette a f:Hi7eu-ok tnn énymagyará;atát a1 l'al, hogy ugyan~gy dologról elóbb -19-féleképp~n bt'hiwn~ ítolta, hogy ti~zta, azutá11 ugy.1ncsak -!<) féle múdon a•t. hog~· ti,;t,ítabn.
Erub. J;{, b.
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:zel. aho• ,iJágosan ki \an írva. l~.og) a rómaiaknál fcljdenleltc.
oket. _\ szoycgb;n
~·an. ho.gy o maga megölte őke~. Hagyoman) os magyarazat-t ugy Yéh, hogy nem valóságos megölésről
,-an. itt .,~zó. csupé~n arr~!, ~~~FY rál'cttc ők:,et, hogy ne tanuljanak
tovabb.- ·' Dc meg valoszmubb. hogy csupán egy clk">Cseredett.
túlzó kijdenté~sel állunk szemben. Éppen Elisánál más helyütt2G
is találunk ilyen túlz.cí.st, amikor {tllítólag megölte a hibás beszédű
gye1eket. mert úg)- hallotta, hogy csúfo lja őt. Ott maga a talmud
corrigál, nem úgy volt, hogy megölne, hane m annyira fclh á borod?tt. t:ogy azt.mondta, ha karel k~!1c nálam, n~·egö~ném. A vérengzes nunden lJlzonnyal sem az elso. scm a masochk es-ctb:m nem
köY'Ctkezett he.
:-Iindezek alapján nyugodtan mondhatj'Uk túlzottnak azt az
állítást, hogy Áchér saját népe e l1en lázadt. Ha politikai hitvallása szemben állt is a farizcusokéval, de azért sohasem tagadta
meg a zsidósággal való közösségét.
~lár előbb utaltunk arra, hogy politikai állásfoglalásával össze
Yan növe a farizeus törvénnyel szemben elfo_glalt álláspontja. Itt
ugyanPlyan ellentétekre akadunk, mint a politikában, kicsi okból.
fakadók. de végtelenre megtágúlók.
Elisa ben Abuja, mint tanaita, a kiválók közé tartozott. 1\lég
halála utá n is e lisme réssd beszéltek tudásáról,27 R. Méir szomba:t
n~pján is csatlakozik ho zzá, hogy tórát tanuljon tő1e.28 f.:,ppen
ktvá lósága oka annak, hogy olyan súlyosan ítélik meg elszakadáS.'Í.t. De az ellentétek szembcállítá~áb:m mindakét oldal ki van téVle
túlzásoknak Ha túlozzák az elpártolását, épp az el1entét kiemelésérc túlozzák tudásának jdentőségét is. A misnában csak eg)·etlenegy mondá~a van,29 az sem vallástörvénv, hanem peda".óo-ia.i
megfigyelés a futaikori és az öregkori tanuÍmányokról. Halácl1át
egyszer mond13.n3.k a nevében. :lo Sokkal fontosabbak azok a monclásai. melyek az Áboth elirabbi Náthán 24. fejezetében maradtak
ránk. Az első problém::t a tudás és a cselekedet harmóniája. Sok
hasonlattal fejezi ki, hogy csak az érté~es, aki egyesíteni tudja a.
cselekedetet a tudással, a tudás cselekiedet nélkül semmit sen1 ér.

:z

24 :"1;)1."1

j::!•p a helyhez.

~-~ A t<~lmud folytatá,a az idézett helyen igazolja \'!tt a fellel és t.
2•; Chag. 1-1 b. C:':"'':( "1~:-: ;•tv•.,:-:':11 o•,,So~~ .,~:-: ~·tv.,.,,

i Cha~. l-1 b. Achér lánya támogatást kért Rábbitól. Rábbi e l akarja
uta-ítani, de a leány avval felel: a tudá<;át cmlékezd, ne a tetteit. TÜ-'
"állott erre az égből. Rabbi mcg<:Lc.>bbieme látja: >1 ha a káromlókért et.t
tc>~i at lsten, az őt dic,érőkért mcnnyivd többet.
~ti 1';:)~ :"1")'(1 11P:':'
2!1 kboth 1\'. 20.

2
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A sok hasonlattal való erősítés is rávall, hogy Elisa itt élete egyik
yc z érl ő tanítását monclja, mégpedig polemikus éllel a farizeusok
elle n irányítv[a, akik a tanítást egyedül helyezték az élet súlypontjábla. Az öncéllá emelt tanulás többízben kihívja Elisa felindulását.
Nagyon fontos és jel1egzctes hely jer. Chag. 77 / b., ahol el van
mondva, hogy Elisa fdkercste az iskolát és amikor látta az ott
tanuló ifja~at, rájuk kiáltott: »hát ezek mit keresnek itt, te menj
ácsnak, te menj lakatosnak, te kőfaragónak, te szabónak. Amint
ezt hallották, rögtön otthagyták a tanulást és elmentek. «31 Pedig
'E li sa SZJcnetbc és 'becsulte a tanulást, hisz maga is tanult és tanított
egész életében. De nem a karta, mint a farizeusok, a zsidó élet
alap jává és egyetlen lényegévé megtenni. A gyakorlati é~et. a tettek világa fontosabb, az iskoLa mellctt, vagy ha kell, az iskola
helyett is fontos a gyalupad. A farizeizmus avval akarta megtar·
taní a zsidóságot, hogy iskolák mélyébe szorította. hogy alája rendeltJc az egyén t, az embert az eszmei valóságnak. a zsidóságnak.
Elisa a világ szempontjából ítél, az egyént érté~eli és az életet.
a zsidóságot abban a fonn ájában ismeri csak e l, amelyben az
élettel egyhek.apcsolóclik. Ha nem lenne tuJságosan modem szó,
a~szimilációs tör;ekvésne k leh etne nevezni a fulfogását, bá r az
asszimiláció tárgya itt n em egy idegen nép, hanem maga az élet.
Ha a tényeket nézzük. talán nincs is olyan nagy különbség Elisa
és szembenáJlói között. Hisz gyakorlatban úgy a tanításnak cselekedetekben való megnyilatkozását, mint a tisztességes mesberséget a talmudi kor végig megkövetelte. Csak nem akarta világnéze tnek vailani ezeket, amint Elisa tette. A gyermekeket az iskolából a gyalupad mellé küldeni. a tanítás felett felsőbbséget juttatni a gyakorlati életnek, amelyet a farizeus világ csak mint az
az élet j<í.rulékos elem ét könyve lt e l, nyilt lázadást jelente tt. Ha van
valami. ami indokolja az Achér nevet, akkor ez az álláspont 9!Z.
Ez a forrása nagyon sok olyan cselekedetnek, amellyel Achér
m csszebb és m csszebb kerül kortársaitól. Ez a pont, amelytől
k•czclvc már csak így beszélnek róla: :'1~'"1 n1:l"',.,'5 Nll'tt' "'r.N.,.
l>miután dromlott«. Még azokban a talmudi hel~~ekbcn is, ahol
nem említik Achér elszakadását, mintha ez a sors tükröződne
vi~sza. Az ..\bóth 32 heh-c, mintha rá vallana. aki olyan szépen
tudott tanulni és mégis h ely telen útra tért. Abóth dirab?i :\~thán
ban:>:; a hasonlat a tóráról, m el)-ct nehéz megszerezm. mmt az
aranyat, ele kömwű elveszíteni, mint a törékeny üveget, mely. ha
eltörik, nem lehe-t többé segíteni rajta. Vagy arról. hogy milyen
hamar lehet elfelejteni a tórát. 20 é\·ig tanul az ember. 2 év alatt
,,,_1 ~;~1N 'Nl:l j:"', :"''t11J":1N, N:l:"' j'"'!JJ j'.:lf1' j'''N .-ro
j'~!N1 :-~·', i'i':t:J jl1:"1 j:l j'l/1:1&1 j1l:-1"'! j1':J1 (!)":"! i·-·1 :"I'J'11lO'N i"lt

St j,"'!"'! ·l; i:"'"'!

pS

;] 2 1\', 20.
33 Loe. cit.
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clft'lejtlwti. \';tg~ arról. hog~ a m;í.sokbl tett JO JS végerrclmém,
ben önzés, mcrt az Isten az emberen kéri számon az életét .és áz
clmul<lvtott JÓt~ttct. Talán azt kt:ll fcltétd"znunk, hogy .Elisa ~;ok
mondA-a köztil a talmud s ''Ín déko-an c~ak ezeket tartotta meg,
mchck ö r(t alkalmazhatók .. \zokban az ag-g{tclai fcjtegeté<ekben,
mel\eht m{n dszakac1í.sa után tanít R. Méirnek, 11\'ilvánvaló a
ki,·;Úaszt;ísna k ez a sz;Íncl6kos-ága." 1 Jó b 42 u:l;; V'e;·sét Méirrel
ellentétb n úgy mag)arázza, hogy .1. rég-i érdemekért is jutalmaz
az Isten. Koh. 7~·at,3G hogy csak az valóban jó, ami kezdettlől
fog1·a jó ,-olt. I~s önnngára vonatkozt::ttja, aki nem t•elj·es szívvel
k<..~;dte a farizeu;. tannal való foglalkozást és nem is volt állhatatos
bcnnc Koh. 7. q,et, hogy a jót, meg a rosszat is \maga az Isten
alkotta.
Eli-a .>megromlott . Áchér lctt. szembekerült a farizeus tanítá-sal és mind jobban é~ jobban kihangsúlyoz7a ezt. TaLán a leghiu.''chb 1>.\chér«-lcgenda a szombati lovaglás története. ))Rábbi
Méir ült és tanított Til)eri;ísban a Lanházlnn. Arra lovagolt egy
szomb:tton Elis'l. az ő mestere. Szóltak nek i: Elisa. a mestere:cl
ene jár. Abbahagyta a tanítást, kimrnt hozt·í.
. .:\llondta neki:
t1~rj meg. Felelte·: nem lehet. Egyszer Jlum Kippur napja szombatra c'-ett és én lovagoltam a s~entély mögött és hallotvam egy;
hangot, amely szólt: Térjenek meg, clpártolt gy·ermekiek, csaJ<
Áchér nem, aki ismerte az erőmct és mégis e11enem támadt. Annkor a szombati határhoz értek, szólt neki: .i\féir, térj vissza, mert
kiszámítottan1! a lovam lépésein, hogy eljutottunk a szombati határhoz. Térj vissza te is! Nemde mondtam neked, a túlvilág függönye
mögi.il hallottam: Térjetek meg e lpéírtolt gyermekek, csak Áchér
nem. Kényszerítette, hogy visszamenjen vele a tanházba. Ott kérdezte az egyik gyereket: Monclcl el a verseket. .\IIondta az: )) fgy
szól az lsten , nincs béke a gonoszoknak ... (< Így vitte őt tiz•cnhárom tanházba, dc mindcnütt rosszul ütött ki a dolog. «38 Az ·elbeszélés nagyon magán viseli a későbbi korok túlzásainak nyomát,
Amíg az elején csak szombati lovaglásról van szó, a második rész ben már Jaum-Kippur szombatja szeDepcl, azonkívül a személy, mely
Elisa korában már rég romban heVJCrt. Az az Áchér, akit itt látunk
már te ljcsen a legencláé. Maga a tény, a szombati lovaglás lehet,
hogy valóság. Demonstráció a fari~eus törvény, vagy az egész
szóbeli tannal szemben. A szombat törvényeit különben is szívc~en sz...cgte meg. Talán ez volt az a pont, ahol a leginkább ütközött
a vallástörvény a g)akor!ati élettel. .\ swmbati munka végzésé,,el
31
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már yult összeütközés Achér é" a farizeusok között.3~ a talmudban
fentebb pedig azt ta.láljuk. hogy két C:'elekedete alapján látták
meg róla, hogy Áchér, istentagadó: először. hogy parázna nőhöz
ment, másodszor. hogy retket tépett a veteményes ágyból szombaton.JO A szombattal Yaló szembekerülés már az elszakadásnak
olyan fokán van. ,ahol Á~ hér is tisztán látja, hogy r:incs híd '~ssza
a farizeus fdfogashoz. Erdekcs, hogy a legenda Achér legsulyosabb eltéréséről éppen nem a ricleg kárkoztatás, hanem inkáb~
valami megbató szereuet szaván szól. Kiemeli, hogy a szombatt
határnál vissza akarta küldeni Méirt, hogy ő ne szegje meg a
törvényt. úgy érezteti" velünk, hogy" Ácl;,ér n;e~té,rne, 11 csakh_ogy
nincs már mód rá. már kitaszították ot. Sot, vegtgjar]d az ISkolakat
JVléirrel, csakhogy ott is elűzik őt a gyer!lleke~ ::eávonatkoztat~tt
mondatai. A farizeus hagyomány a maga Igazolasara vtsz1 az ~pa~
tolt Elisa élietébe a kitaszítottság fájdalmána~ é>, a meg,;érés ;·ag);anak ezt a megható sugarát, hogy ezzel_ a to;veny gyo~elmet lurdesse az •ellene lázadt egyén felett. A hzenhá._rom tanh<tz 9,rer~1e·
keinek szava vagy a szentélyből szálló szó 1;nnth~ a koz.~·e.eme:1y
lenne, mely elutasítja a náLánál .. kopogtatot, akm;k bune a- ~zert
súlyos mert éppen a farizeusok kozul szakadt el. Kerclés. ho",) ezt
ls~kadást hogyan keU megitélnünk. ]ó:!ntJ e ez a~t. hogy
valamely zsidóságból kiszakadt srektának volt tag}a·, vag_y
nem. Három feltevéssel kell foglalkoznunk,_ hogy a gnosbku~?k
nak a korai kereszténységnek, vagy a ))mJD«-eknek csqp_ortJ,aba
tart~zik. A minekhez való tartozást. tételezhetnők Jel lcgmká~b.
Talmudi helyünk van arról, hogy am1kor Áchér f~~llott a ta?-haz ban mineus könyv!Ck hullottak ki az öléböi.J 2 T1~1ku~n mme~s
bűnnok vagv es·etleg a »min«-ekhez való csatlakozas s~Imbohu:na
nak keÚ tekintenünk a parázna nővel_ v,al? vé~~et.-1 3 _;\Imeus k~z.re
vl,a.ll a szombatellenesség is, amely Elisanal eros~n ,ki va~1 eme,~ e~
A varázslásra, mfely a minek jellegzetes tu la Jdonsagaul szf~repe~ o--p)
1
' l ·os és kétes adatunk van Jer. Sab. LJ.. eJ. ve."en.
nagyon wm~dva
hoo· valaki gyógyított varázslással _»Áchént
1
az
szó csak egyetlen talmudktaclásban

~is~

;~vé~~- ~~onba~ ~&chér«

~9 Lásd f-ent.
~o \ ' . ö. Máté 12. fej. 1-8.

Jézu~

tanítványai szombaton

k l'
·a a<.Z:t'

szednek.
'lt t a a már crrysNr elmon41 Ebben az Ö;szefüggésben meg van va oz a 1v
.
"'
'
2 -l) a gáda. Itt :\létr magyarazza ugy. hog) a
do t t (A both d. :\látbán. c. . · . g..
mel ha eltört, nincs segít»ége.
tórát könnyü elve;zÍtem, mmt az uveget,
y
l'k ·
F.1ása, Akiba n0vében más magyará ·zato t h 0 z· A tudós ' ha megrom 1- 1-.
lehet >cgítení rajta .
42 Chag. 1-!/ b.
~ aló · k
4:1 L;bd fent. Ko h. r. 5, 5. és 7, 26-ban az asszonnyal v
'etc -•
mint a mimllh ,zimb6luma szcrepel.
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Dr. Tak;ic ~ Pcll

Elisa b ~ n .'\buja, az " idegen <e

. zerepel. \'iszont a két legjobb kiadásbanH hiánnik. ú o-y h o·
ezt az adatot nem rehetjük figyelemb e. Ugyancsak nagy;n
lyos .~z a h~y. melynek alapján a dualistik"Us felfogást feltébeLezh~.O:?k.15 »~chér lá~ l\Ietatront, akinek engedély,e volt .hogy
leulJon és íqa Izrael diCséretét: Azt mondta: De hiszen úgy találtuk, hogy a magasságban nmcs s-cm ülés. sem civódás sem
há r. sem Hradt~íg. Hát ta_!;ín két istenség van? Erre kivitték
:'IIetatront és 6o ütést mérbek rá tüz·es Vlé'sszővel és mondták neki·
mié:t nem álltál fel. amikor megláttad őt. Erre eng1eclélyt adtJak
nek1 arra, hogy eltörülje Áchér érdemeit«. A zavaros elbeszélésből
neh~z lenne ol~<ll1 reljes biztossággal kiolvasni azt. ho_gy Áchér
dualista Yolt. mmt ahogy azt Grii.tz beszi. Annvit tényle<T következtethetünk, ho~y .:'IIeta;:r.on itt <l: demiurgos. sze~epébei'1 j~lenik meg,
aki Izrael · orsat 1rány1t]a. Ez uszta gnosztikus vonás. Azt is látjuk.
hogy \a.lamiképpen Áchér vétkét akarja magyarázni. de a vétek
maga nem világos. Az nincsen benne. l10o·y Áchér valóban hitt
volna a két égi I:atalomban. Ez az elbes;élés már vád jeiJJegű.
Feleletet akar adm arra a kérdésre, miért tekinbették apasztatának
Elisát, különösen , h~y a titkos rtanok magyarázatában hol téVJed!ett
meg. A felelet a korban divatos enetnek gondol:atokból tJevődik
össze. de \ragy azért, mert csak feltevés és nem tapasztalati tény,
vagy azért, mert túlságosan szimbolikus, nem fom1álódik .határozott tét:ellé. Azt hiszem. ne_m tévedek, ha azt mondom. ha valójában ny1ltan vallotta volna Achér a demiurgos tanát, vagy a dual~z
rn_ust. akkor ne:,n ilyen tapogatózó, csak sejthető,. homályos le~enda
vadotta volna ot. :\1aga a legenda sem merte b1zom•osnak állítani
azt a vádat. amelyet csak az elitéltetésből követkJezbetett. Ha nem
ilyen mé_rtékben. de hasonlóan kell megitélnünk azt a két helyet,
melyek Achér elszakadásának okát keresik.*6 Az,első szerint látta,
hogy egy ember, aki teljesítetbe a tóra törvényét a madáranyával
szemben, melyér~ a tóra szerint hosszú élet jár. s~erencsétLenül járt
és meghalt. Felkiáltott erre: hol hát a hosszú élet, hol hát az igért
jólét. :t:s nem hitt abban, hogy ez a jólét ta túlvilágon telkövetk>eziki,
A második szerint Chucpitnak tragikus sorsa felett elkese:redVIe
így kiáltott fel: hol a tóra jutalma, hol a halottak feltámadása.
A. túlvilági életn~k és a halottak feltámadáJsának kétségbevonása
mmeus tan. De Itt, - ha az elbeszé1é3ek valóságát nem vonjuk
kétségbe - következtetésekről van szó, amelhcel az elszakadást
egyes cselekményekből v~gy kifej·e~é.-:ekből ab.rják megérttetni.
Természetes, hogy olyasmit emel k1. ami a kor eretneksé<Tciben
0
amúgy is ismert.
Mindezekben látjuk, hogy sok pontban érintkezik Elisa élete

'ho:;/
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a minek tanításaivaL Mégsem állíthatjuk, hogy a minekhcz tartozott volna , t>;ljesen. A ..leg)ellegzebesebb és leginkább e retnek
n1 ineus ta,mtasokat; a .tobbJstenhitet és a tóraellenességet nem
találjuk nala, legalabb IS nem bebizonyított formában. A mineus
kön yvekkel való foglalkozás nem jelenti még a minekhez való tartozást. A minek külön, zárt társasxí.got alkottak melyeknek jellemzőj e volt - így írja Guttmann - a zsidóságtól való elszakadás.
A min szembenáll a zsidóval, vitatkozik vele. támadja a tórát,
mindez távol marad Elisától. A leglényegesebb pontokban tehát
'eltérés, gyakori érintkezés olyan pontokban .melyek a kor valamennyi eretnekében megvoltak -· semmiképpen sem elegendő
ahhoz, hogy Elisát a minek szektájához tartozónak véljük és, hogy
ezen az alapon vegyük bizonyítottnak azt, hogy hátat fordított a
zsidóságnak. A gnosztikus tanítások jelentős szerepet játszanak
Elisa életében. Az előbb említetteken kívül egy nagyon Íontos
helyet kell figyelembe VJennünk.47 Négyen mentek be a »Párdész be. Ben Ázzáj látda a kert titkait és meghalt. Ben Jóma m ~görült,
Elisa ben Abuja elpusztította a kert virágait. Akib~ békében 1;1ent
be és békében jött ki. Fárdész ,a !<>ert, a talmudi k?mmentarok
szerint a paradicsom, a túlvilági élet,_ Bach~r18 szennt a l>kert(l
~al1e<Tóriája a theosofikus és kozmogomkus bolcselkedést jelent!. a
Oen~zis és Ezékiel első fej-eZJereihez fűződő titkos tant. Ez az a
csodálatos és titkos kert, melybe olyan kevesen jutnak el és még
1revesebben tudnak ki jutni onnan bé~é;,el. J\z. összefüggés, Ba~her
magyarázatát igazolja. A talmud. elozo lapJam a .teremtes es ~
»szekér fejezete«. a bibliai theozóf1a csodálato~ ~s titkos mélységu
fejezetei szerepelnek. Az elbes.zélés tehát ~n;1yit ];lent, hoz~· ezekkJel a titkos tanokkal csak Akiba tudott hitenek es helyes gondolkozásának VJeszélyc nélkül fogblko.zni. p~sa is _f~glalk~zott :~tuk.
'de a titkos tanokban, amelyek pedig ketsegenkl\·ul az e_Iet Loc~u
dálatosabb mélységeit je:;nlt·ették annak a, kornak szeme~e~1, me~:
tévelyedett és pusztítani kezdett. A kérde3ek. az Isten letei~e~ es
lénye~ének, a vil,ágnenemtésne~. a szellem a~1);C19ba form~_lód~sanak
kérdései nagyobbára a gnos1s gondolatvilagaba . tartozn ~k. D.e
lezekk·el a kérclések:kel való foglalkozás. még, nem j~e'·enti ,a_yno-,tikusokhoz való tartozást. A kert másik ha!·om latogatojdt, nem.
bélyegzi a hagyomány sehol sectáriusnak a titkos tannal valo . foglalkozásért
, '
El' á
Bizom·os elismerés nyilatkozi~ m~g az elbeszelesb;n. .: bk t
ils a k•eves~k közé sorozn, akik az Jstem szellem legmél) ere 1cl~~ ·
Az eddigiek alapján nem kell csodálkoznunk azor:.- ho~y El,Isa
le2Jekkel a problémákkal foglalkozik. T\e,·eltetése. gorog mm·eltsege
l7 Chag. 14/b .. jer. Chag. 7 i ~b. Tosz. Clng. 2 .3.

48 R. E. J. XXII.; Bacher \ ' . · .'~ z;;idó szentírásmagyarázclt
dlicsoma«. 1\1. Zs. Sz. 1893.
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indokul p ('zt. Dc ug~ anc~k :lZ eddig elmondottakból világos az is
~1o~~ nem ~bban a szeikmben fogla.l~ozott ezekke l, mint ahogy ~
tanz<'u" nlc~g ezt ch·~r~:
gnost1kus tar~o~r~l nem nagyon
!"Udunk. a gnoz1s problcma~t latjuk azonban El1sanaL Es azt látjluk,
nogy a taln1Ud szemlt - eppcn a tudása volt az oka annak, hog}~
eltért a belyes útróL Valószinűleg erre kdl vonatkoztatnunk l:>eJ;
Azzáj monclás<lt. ~9 Akinek a gondolkodása .a tudása miatt megza,·arodik jó jel az számára, akinek a tudása a gondolkodása miatt
megza ,·arodik .rossz jek Az említett kettő Ben Jónla és Elisa ben
A buja. Ben Jó ma misztikus spckulatiói Jniatt megőrült, E lisa
eretnek lett. tudását rosszna fordította. Fcltétl>enül volt közoe a
gnosztikusokhoz. leg3.lább is szellemben, hogy tartozott-c valamel··
~nosztikus szektához. azt nem tudjuk bizonyítani. Valószínűnek
tartjuk. hogy nem.
.-\. korai kereszténységhez való tartozást teljesen valószinűt1en
nck látjuk. Amellett, hogy tanításai és cselekedei csak ott mutJatn;:tk közösséget a korai kereszténységgel, ahol az öss:öes S:öektákoan megnyilvánuló dolgokról van szó,fiO talán legfőbb cáfo1at az,
hogy az első keresztényeket annyira jd1emző térítésnek nyoma
sincs Elisánál.
Egyetlen szektát sem láttunk, melyhez Elisát bizonyíthatólag
kapcsolhatnók. Ezzel szemben ;az a ragaszkodás, mellyel R.
1\Iéir mindvégig ragaszkodott hozzá azt igazolja, l1ogy a
zsidóságtól sohasem szakadt el tdjesen. Méir sohaSiem szakította meg az érintkezést r\.chérral. Sőt, valószínű, hogy
sokkal több kapcsolat volt közöttük, mint amennyiről a
talmud megemlékszik . :\Iéir is a görög szellem nev.eltje,
aggádista. rókamesék monclója. Weisz a tanításaiban lát részeket,
melyeket Elisa hatásának keli tartanunk. Egyről fentebb már szóltunk. Az állandó kapcsolat mellrett szól a kil!ejezés »Elisa, a te mes·
tered van itt . De méginkább bizonyítja kettőjük kapcsolatát a
vi~szahatás. Az Elisa barátság a talmuclot Méirrel s:öemben is tartózkoclóvá teszi.51 Felvetődik a kérdés: hogyan tanulhatott Méir
Elisától. hisren eS~ak olyan mcstertől szabad tanulni, aki olyan
tiszta, mint. egy angyal. Bibliai versből igazolják azután, hogy
1ebet tanulnJ. csak a tanítását, a cselekedeteit nem muszái azért
követni. Es Méir igy tette, a gyümölcsöt ette csak, a tl"lagján
eldobta. Hasonlatot hoznak a dióról, mely - ha sáros lesz is ,a belseje nem szennyeződik be. De még erek mdlett is megvan a
legenda. hogy Élijáhu próféta tanuságot ~esz arról, az úristen
mindenki nevében mond baláchát, csak Méir nevében nem. Miért,
kérdezik, hisren Méir csak a gyümölcsöt ette, a magját eldobta.

·>.

To,zefta Berachoth 3, 4.
50 Lá><! 40. jegyzet.
51 :-\e.m marad szerinte a halácha Émb.
52 Chag. 15fa.
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Erre ~wtán, moncl az Isten ~z ö nevében is haláchát.52 :\1éir nagy
te~wtelye es tucl~sa .. termeszetesen győ:öeclelmeskedik a gyanú
fc .;tt. de nyom nelku~ nem matrac!, hogy Áchér tanítványa völt.
J\[ctr.~el kapcsolatos :t;hsa _halálának a legendája. Két változata Yan
a_ . boveb?·, a Jeruzsale;m talmu~lban.<>J :\Iéirnek jelentik, hogy
Ehsa halalan van. Hozza megy. hiVja megtérésre. Elisa sírvafak:lC\,
és sírva hal. ~·eg,. J\Iéir_ örül, mert úgy látja. Elisa megtérésse:
távozott a vtlagbol, Amtkor eltemették, a sírjából tűz szállt .. :\létr
köpenyét teríti a sír fölé, ettől eláll a tűz. A babiloniai talmudöl
elmond ja, hogy Elisa halálakor azt mondták: sem törvém· eié nem
á lL sem a jövendő világba nem jut. Törvény elé nem· áll. mcrt
Tórát tanult, jövő világba nem jut, mert vétke:;~ett. :\Ionclta R.
Méir: Inkább ítéltessék és jusson a jövő világba. Halálával engesztel Elisáért. Méir halála óta füst szállt fel Elisa sírjá_ból. annak
jeleként, hogy bűnhődik vétkeiért. R. Jochanán halálakor megszünt a füst, Elisa a jövő életbe jutott.
A legenda kiengeszteli r\.chér sorsát. :\Iint az előbb a megtév"C·
déssel, most a megtéréssei vagyunk úgy, hogy a legenda következteti. f,eltételezi, de nem meri határozott formában állítani. mert
pozitív tudomása nincs róla. Semmi sem bizonyítja. hogy ..\chér
megtért voln'a, de a legenda könnyeket lát a szemében és tüzet lát
felszállni sírjából. Áchér megtért és az Isten elfogadta a megtérést.
ÉS a legenda is úgy látja és úgy mutatja, Méir barátsága volt a:
szimboluma annak, hogy Elisa sohasem szakadt el teljesen a
zsidósáo·tól. Már fentebb utaltunk rá, ebben a kiengesztelésben
szerepe"' van annak a törekvésnek, hogy a farizeus tan győvelmét
mutassa az eretnek felett Az egyén össze kell, hogy roskia~JOll,
ha a tannal száll szembe. A tan viszont irgalmas, még a l.ázaicló
iránt is. Annyi azonban világos, hogy a legenda - miért, miért
nem - még halálában is magáénak vallja Elisát és nem úgy
beszél róla, mint aki a zsidósággal végleg megszakított minclen
közösséget

Elvonultatl'uk ma""unk előtt Elisa életét, _a világot. mely Öt
köri.ilv<ette. a 1egenclák~t. melyoek róla szól~k. _Es ha mél~-en megfigyeljük a történelem és a for~áso~ tanulsa~a~t. nem, látjuk sehol
azt a nagy ellentétet, melyet Ehsa es kora kozott f.elt~lleleznek.- ~z
eltéréSlek ·kiinduló pontja a görög szel~em . és az éle: V1lág1 ~rom elnek keresése, melyekért Elisa a túlvliágJ boldogsagot fe~~ozta.
»Ha már elveszítette a túlvilágot, elgal~bb élvezze ~rt a VIlágot :
mondotta, és ez volt az ő elromlása. Igy tudJa rola a t:a.llmud\
53 Jer. Chag. 77fb.
ól Chag. 15/a.
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fomí s.'• l· ze k a bünök azonban csak az ő korában súlvosodnak
büt~_n é . .~~~ ol) ~ln.. súl) oss~ . _hog·)· a zsidó_sá_ggal s~m~ állÍtják ezek
.lko\'e tolt. :\zelott a gorog n)·elv féltg medchg hivatalos n\·eJ
volt , a biblia görög fordítását is azzal indokolták. hogy a gÖrö;
l])~h s.zél) és ~ökéletes. Elisa még zsidóságnak tanulta azt, ami
ci<.'l<' vegcr(' mar eretnekség l ~ tt. Változó, forrongó. alaku ló vil.áo·
kozrpén makacs kön~ tkezctességgel m egállani valami mel1ett, anri
khct _ross~- d: mégis meggyőződés - ez mindég tragikus sor
Yolt. Es •ez E lis1 sorsának a képe. Láttuk, minden pontja az elszakad;bnak meggyőződésből fakadt. VilágnéZJeti különbség, az öncélú tanít;ís és a praktikus, az eleven élet, a cseleJ<,edet világának
szemhen;íllása viszi őt ·e llenzékbe a farizeusokkal S:b2mben. A közfelfogás ,\chér swmbati lovagtását tartja a LegjelLemzőbb Ac hérle~ndának. én azt tenném legjellemzőbbnek és legfontosabbna k,
mikor az iskolából küldi az ifjúkat a ,gyakorlati életpályára. az
clz.árkózúsból az életb e. 6. aki e nnek az éLetnek résres-e volt örömével és harcail'al, dalos vidámságaival és az éLet m élységcit kutató
tudomúnyft\·al együtt. sem a nép. s ~m az egyén létezésének más
formáját nem tudta elfogadni, csak azt, amely két kézzel dolgozik
és tele színocl örül az él>etnek. Nem tanítás elLenesség, his:ben a z az
élet felfogás . mdyet Elisa képvisel, nagy hecsben tartotta a kultúrát, csupán annak leszegzésc, hogy a tanítás percre s·em szakíthatja cl az embert a világtól. Az érték, láttuk Elisa tanitásában,
csak a tudás és a cse~ekoedet egyetbeséből adódik. Ez a merrgyő-'
zödés volt a legmélyebb elltentét forrása, és azt objektív;e el kell
ismernünk, hogy két álláspont, a · farizeusoké és Elisáé, mindeg\·ikc
a zsidóság fennmaradását kereste.
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Nagyobbrészt a politikai helyret az, mely olyan gyűlöltté teszi
a viszon~ t Elisa és kora között. A két szembenálló f~l közé hullik
a H.óma barátság és a Róma e llenesség Brennus-kardja. A doomatikai eltéréseket politikai harc festi a lá. ez is hozzájárul ahhoz,
hog) az ell~ntétek nagyobbak és ki·egyenlíthetet1enek Legyenek.
Elisa kora nemcsak politikailag, hanem szel!emileg is a kellesés és a forrongás ideje volt. A g nosis és a vele ·;-okon sze lktrni
áramlat?k az ~~et mélységeit_ kutatták. misztikus spekulátiók igy>C ·
keztek 1gazolm vagy támadm a vallás dogmatikus igazságait. Elisa
be'ekcrül ebbe az áramlatba_. a titobatos Párdeszka~yargósútjaiba
és n~cgtévecl ~ennl!k. Ammt nagyon sokan megtéve dtek. ugyannyira, hogy tiltam k!ellett a foglalkozást erekkel a tanokkal. De a
hag);omány n;m tudj~ határozottan. hogy riü volt a megtévcclése:
Határoza~lansag és kJ.ala.kulatlan;;ág a korban is, meg az ·~gyén
Io::lkélJen IS, csak ~nnyi b1zonyos, hogy soha a spekulatió od::t nem
VItte, hogy a zs1dóságot szándékkal megtagadja. Nem tudjuk
&5
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b izonyítani, hogy . bárrr;ely szektához is tartozott volna , mégkevésbbé azt, hogy kiszabtotta volna magát népéből.
9uod e;at der~nonstrandum: Elis::t ben Abu ja lehet. hogy ..\chér
yolt, l~eglCnJ•e a ZSidóságnak,_lehet, hogy té\·cdctt, lehet, hogy ros~;,:
volt zsidónak, de élete végéig zsidó maradt. És íg\· látta, Íg)' mumtja őt a .ieg1enda is.
' Budlapest
Takács Pá l dr.

A szíoek a bibliában.
Előszó.
"Keine, nicht die miudeste Tatsache, dic
ist, wird durch die Vernunit gcoffel!bart,
N ur allein die Vision schafft das Sein; blind,
wahilos, roh, und rettet gleichsam die ganze
'Neh in das Bereich unserer E rkenntnis
hinüber". (Wiener, :If.: Von den Symbolen
Benjamin Harz; Berlin-vVien, 19:?4., 43. o.)

A nyelv, ha már átvágta magát az indulatszavak zavaros hulJámain, elsősorban a kézzelfogható, vagy legalább érzékszervekkel
- i!rzékelhető fogalmakat próbálja meg kifejezni. Persze ez csak
igen kis részben sikerül. Az emberi szó mindig _me~sze mögött~
:marad a valóságnak. Nem csoda, mert az emben szo az emben
érzékszervek mögött sántikál, érzékszerveink pedig hiába erőiködnek, hogy a tiszta igazságot felfogják . . .
.
. .
Isten kiválasztottjai azonban nem erzekszerveikkel erzik
meg az igazságot, hanem lelkük istenadta erejével._ ,A kül~ő. forma
azonban, ahogyan Isten igazságát magukba fogadJak, meg1s csak
hangokkal k1sért látomás. Vajjon miért k~ll en.1~k a m~ga.sab?
rendü érzékelésnek ugyanabban a gyarlo formaban tortenme,
mint a közönséges ember látása, hallása? !f~ncsen.e~-e e~nek a
látásnak, hallásnak különleges, esetleg a valosagos latassal es hallással rokon törvényei?
.
. . .
Ennék a kérdéshalmaznak egyik kiragadott feJezete a b1bhai
nyelv színmeghatározó módszerének vizsgálata. Nem ö~k~nyes~n
ragadtuk ki a színek kérdését, hanem .azér~, mert ~ valosa!?o~ latásnak ez az egyik legkeményebb probakove,, a lel~k lá~asan_a_k
pedig egyik legérdekesebb jelensége. Mert a lelek l.at.no~n ereJ:nek is megvannak a maga feltételei, mint a szem latokepess~g~
nek. A közönséges ember bensőjé~e?- is érd:~esen k~pcsolodik
össze a szem és a lélek látása, a profeta benso]eben meg bonyolultabb ez a kapcsolat.
.. ,
.
E kapcsolat kifejtésének lehetosege ~mdenesetr~ tul van az
emberi képesség határán, már csak azé_rt Is,, m_ert a latomás megértésének egyetlen igaz módja van: ÚJra_ la tm_-~ szav~k nyo~án
azt amit a latnok látott. Nem azért feJtegetJuk tehat a szmek
meglátásának és szemléletének kérdését, mert úgy hisszük, hogy
benne a látomások Achilles-sarkát találjuk meg, hanem csak
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azért mert ez a látás kérdésének legkiemelkedőbb, legszembe~
ötlőbh pontja, nemcsak az átvitt, hanem a valóságos értelemben
is. Ez az a pont, mely a n yelv kifejezőképességet a legnagyobb ,
próbára teszi, de egyszersmmd ez az a pont, mely a tudatnak
arra való hajlandóságát, hogy a látottakat szóban is kifejezze,
legjobban ösztönözheti. Ha tehát a nyelv ügyesen fej~zi ki a színeket, érthetőbbé, érzékelhetőbbé teheti az értelem szava által
azt a \·alóságot, amit egyébként csak a látással képes felfogni az .
ember.
l. F é:ay és árnyék.

A színek a világossággal születtek, azaz véle. váltaklátha tóvá . .
A teremtés első eredménye, a fén y, a kaotikus gomolynak csak
egyik oldalát világította meg, de az árnyékos oldal feketeségével
szemben a napos oldal fehéres fényében ott rejtőzött a szivár- vány színpompája. Ám a világosság, a fény eredetét és a sötétség végső helyét nem ismerjük. 1
Az ember színszemléletének két határpontj~t, . a kezdetet és
a véget mégis a fény és az árnyék határozza meg . Ami. az egyiken
innen, a másikon túl van, az az emberi szem számára nem létezik.
Viszont a látás minimuma: a fény és az árnyék meg~ülönbözte- .
tése már önmagában két szint ad, a fehéret és a feketét. A felületesen színtelennek nevezett tárgyak határoló vonalait és a vona- ··
lak közé zárt felületet is csak a fénynek és árnyéknak .: egymáshoz .
kapcsolódásában látjuk, a színvonal-különbségek plasztikus hatásának eredményeképen.
A fény fehérségén és az árnyék feketeségén kívül még a haj- ·
nal és az alkonyat színeit, valamint a szivárvány színsorozatát
kapta az ember mintegy "felülről": tehát végeredrnényben min- den elképzelhető színt.2 A színeket jelentő melléknevek még sincsenek közvetlen összefüggésben az említett színes fényjelenségekkel, hanem földi dolgokhoz kapcsolódnak. Sőt, magát a fényt és a
sötétséget is elnevezi Isten után más főnévvel a Szentírás embere. 3 ·
Mindezek ellenére sem hagyhatjuk figyelmen kívül a napkeltét és a napnyugtát, helyesebben a velük kapcsolatos kifejezéseket, mert rajtuk keresztül a Szentírás fény- és szírí.szemlé- letének legszélesebb és legalapvetőbb rétegébe látunk bele.
Egész sereg kifejezése van a héber nyelvnek a napkeltére ·
és a napnyugtára. E kifejezések két csoportba oszthatók:
1
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1. Vannak kifejezések, melyek a fény és az árnyék szakaszait
. wintegy egyforma ranguaknak véve, felváltásról beszélnek.
2. Más kifejezések, mintegy elismerve a fény erőteljesebb voltát annak előtöréséről és visszatartásáról beszélnek.
' Az első csoport létezése nem teljesen b1zonyos, de sok jel
szól mellette.
·
.
.
Lélektanilag ~::l' és ~.:l igéknek szembeállítása lS celo_zhat
az egymást felváltó két napszakra, ha pusztán az egy~a"ssal
:szembeállított elindulásra és megérkezésre gondol a beszelo és
nem az alanyra, ami mindkét esetben ugyanaz: a nap.
Ugyanehhez a gondolathoz kapcsolódbatik a _na_P~zakokra
használatos kifejezéseknek duális volta is .. Ezek ~- b1bha~. alapon
.nyugvó 4 héber időszemlélet sorrendje szennt a kovetkezok:
.C':l,ll[:-t j'J]
O'~ntt>
0'1,1

(Ex 12, 6. etc.)
(Chron . 8, 8.)

(Jes. 16, 3. etc)

C'iM!t'
szó csak egyszer fordul elő, 5 akkor is tulajdoogyanát, de bizonyos, nogy egyébként is t:asz~~la~?s .. v~lt
· közös főnévként. mert csak létező fogalmak nevet kolcsonoztek
; tulajdonfőnévül.
, .
, .
Valószerünek látszik, hogy a dualis forma csak az analo!P:a
folytán ragadt a C'~nw
és C',:"'J:' szavakra, a C'.:li)l:"' i'.:l ki~~~~
.
.
Az :li)l II. gyök jelentése az új héberben: p1elben: keyerm,
a hithpaelben (BH) keveredni . .:lill IV. jelentése: beesteledm. Eb~
ből származik az Ji)l (este) főnév. Az utóbbi gyök min~en s~m1
nyelvben megtalálható: az arab gha~:_b (nyugat) , ~-z asszir erebt;
(a naplemente igéje) .s a szír erbo mmd e gyokre vezetheto
· vissza.
.
,
I
"kk 1
Lehetséges, hogy :lill JI. rokonsagban all_ az _J.,l.' . g~o e,
· melynek jelentése: zálogot adn~, _kezes~edm, vegeredmenyben
tehát: valamit elcserélni. Ha re ket Jelentescsoportot egy eredetre
· vezetjük vissza, megjelenni Táthatjuk az es~é?ek egy _olyan fe~
-fogását, mely azt az egyik napszaknak a mas1kkal val o felcserelődéseként 'értelmezi.
.
Az :lill szó ilymódon való értelmezé~ét támog?tJa a ,ne
-analógiája. A szó héberül mindig ~10ln~pot Jelent, mas n?'elvek'ben azonban a megfe1elő szónak. n;ncs .1lye_n a?sz~lut hatarozott. sága. fgy az asszírban a mahru 1dohatarozo mmd1g a multra vo-

A

. főnév

v

}Clb 38, l!1.

Ide &o rozható a :l'W' is. Az ige megfelelője a szírben és arám b in: forró n;,k, szár<.znak lenni. Maga a fónév a fata morgana, vagy a délibáb fogalmát :
jelentheti. (Jer. 3.5, 7; 4!1. 10.)
-.
3
Gen. 1, 5. ;-,,,., l'lii' 1Wn ,1 C1' illÓ C':"'~N Nip'l
2
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•
reggelt.
hc.gy a
magá\!,
.tchaos)
•

Gen. 1, 5. 8. 13. 19. 23. 31. Ezeken a helye~e'! az este előzi meg a
Ez időszemtélet forrása talán ama kosmogómat . felfog~sban, találh_ató:
chaos volt előbb. A citaos minden~épen ~ fekete~g tula]donsagatt vtseh
m~g kellett teremteni melié a v!lágossagot. Elobb vo lt tehát az este
= feketeség és ezt váltotta fel a reggel s~ f.ét~~).
. .. ..
Az asszírban sahiru ,;<arázslót" jelent; se ru, ~ert u: regge/, szurkuletet.
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natkozik: c tő jelentése "szcmbemenni", azaz az értelem tágításáYal: "megfelelni, felváltani". E jelentéscsoporthoz tartozik a héber ,·no (ár) főnév: az az érték, mely egy másiknak megfelel
azzal felcserélhető. Amint tehát a 1no jelenti az előzöt felváltÓ
napot, úgy az ~ -v az előzöt követő napszakot jelenti.
Ha a L:Tl/.1 j'.:l kifejezést közvetlenül a " beesteledni" jelentésből származtatjuk, nehezen érthető a duális forma, bármennyire régi és elterjedt is az a magyarázat, amelyik két esti
szürkületről beszél. Mert akár úgy értelmezzük a j':! szócskát,
hogy "között" a jelentése, akár úgy, hogy csak annyit jelent,.
amennyit a J jelentene: egyidejüséget, egyik esetben sem kapunk
reális időmeghatározást. Akár azt jelenti, hogy "a két esti szürkület között", akár azt, hogy "a kettős esti szürkületben", 6 nehéz két szürkületet elképzelni keleten, ahol tudvalevőleg az átmenet a nappalból az éjtszakába oly gyors. 7 Ha azonban az
vl. gyöknek a "felváltani, helyettesíteni" jelentéséből indulunk ki,
akkor az ige jelentése és a duális alak között világosabb és elképzelhetőbb összefüggést találunk. Az :7 szó eszerint felváltást
jelent, azt az időt, amikor a napnak két szakasza felváltja egymást, a C'J1~·,, j'J pedig a két, egymást váltó szakasz közé eső
időt jelenti; vagy, ha a j .:l egyidejüséget jelent, azt az időt, amikor a két egymást váltó szakasz találkozik. 8
Ennek az elméletnek ellene lehet vetni, hogy az igének ezt az
alapjelentését tekintve a reggelt is hívhatnák
: ·x-nek, ha egymás felváltásában a napnak ez a két szakasza valóban egyenrangú. Am a héber nyelvérzék nem vádolható mégsem jogfosztással: a "reggel" -nek egyik héber szava, a ·ne, ugyancsak a "cse- rélni, váltani" jelentéssei függ össze.
tőből nem fejlődött ki, csak az
Hogy a duális forma a
~-~-tőből, annak talán az a magyarázata, hogy a napszakaszok
duális szemléletében a suly az esti időpont felé tolódott el. 9 A 1no
gyöknek a reggelre való alkalmazása pedig nemcsak, hogy telje-

J,

,.-o

• .V. ö. a tefilin parancsára vonatkozó 1')'V

p

(Deu t. 6., 8.) kifejezés-

~d. ami a zemmel való egyvonal úságo t j elenti a hagyományos ma gya rázat
szerint.

/

Az a feltevés, hGgy a t:'J1V;"! ;·::1 az :I"V tőnek "keve rni" jelentéséből
r,lag-yarázhJtó és a fény és árnyék leeveredésére céloz, egészen valószínűtlenné
válik, ha szinonimájára, a 111lt'Cit';"! p (!&'Olt' -ből) kifejezésre gondolunk, aho!
1

~zó ~1nc~ keYeredé--röi.

' Lagarde a c··,,:: szót is ebben a szellemben magyarázza (1:?9. o.):
c·-::-::t
gehört zu zahr ,Rücken und bedeutet die Zeit, in der die Sonne, auf
der H öhe des Tag-boge1.s angelangt, hi11ter sic h u11d vor sic h eine Senkung sieht.
' Gen . 1., 5. lásd : a -J. je!(yz. Az asszír erebu (= bemenni) is párhuzamban van a N:' igé,·el; ez a tény is a felváltás-fogalomkörhöz sorozza a szóbanforg-ó kifejezést. Az asszí rban a mahru mindig a multra vonatkozik, ez is azt

)lizonvitj~; hog·y nem reggeli fé11yt. :sak a felváltás fogalmát jelenti.•.A .maharu"
.11:e )elente>e G.: szembe menm, átvenni-.
v
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sen átengedi az :l'ill tövet az este fogalmának, hanem párhuzamként az J1ll tőnek ilyetén való értelmezését is bizonyítja.
A kifejezéseknek az a csoportja, amelyik a fény előtöréséró~
beszél, a fényt, ragyogást jelentő kifejezéseknek hatalmas . tárházát tudja maga mögött szellemi alapként. Ott van először lS az
égést jelentő gyököknek rengeteg szinonimája ('1i:l., .to;"!'; ,·•v
.· 1~
:1?i? stb.) és a ragyogást jelentő tövek csoportja,('>,,_.,;":< •i'-.:I .;"'I :J .n·!
s~b.), valamint a belőlük származó deriváturnak
Az "előtörést" jelentő gyökök között jóformán nincs is olyan,
amelyik pusztán a nappal kapcsolatban volna használatos. A le_gtöbbjében ezeknek a gyököknek bizonyos rokonfogalmak talalkoznak: ilyenek a napnak előtörése a látóhatár mögül, a növény
előtörése a földből és a madár felrepülése. A )-'J:l tő látszik e~
ből a szempontból a legtökéletesebbnek: nemcsak a napfelkeltet
jelenti, (;,r,:n,, l'J") hanem a növény növekedését, a virágot i~
(Gen. 40, 10) és I?adárn~vül ~s sz.?l~á~. (Le_v. ll, 16.) .. :'7: n-.:: to
csak virágzast, novekedest es ropulest Jelent (v. o,- r= ), de ~z
;,'v tő nemcsak a napfelkeltével, illetőleg a haJnal fenyoszlopanak előtörésével kapcsolatban fordul elő (Gen. 32, 27.), hanem a
növény növekedésével kapcsolatban is. 10
Az előtörést" jelentő gyökből lehet levezetni a reggelre
vonatkozó' héber kifejezéseket. Így a -,;,: főnév gyöke, mely
megfelel az arab bakara, vagy fakara tőnek, hasítást jelent, a
ii':l
tehát arra az időpontra esik, amidőn a fény meghasítja az éj
sötétségét.
A 1nrzt II. gyök alapjelentése szintén: meghasít (GB. 81~; _L)
(Arabban sahara, az asszírban séru, sértu a -;;~· me&fel~lOJC).
Am ·nit' látszólagos rokonsága a 1~ntt> (fekete) m~lleknevvel,
bizonytalanná teszi a szó etymológiáját. Egyesek _haJlanak -~ rra,
hogy az ég hajnali szürkeségéből veze~sé_k le a szot; e_z a kove~
keztetés azonban nem követ helyes log1kat. ·n:t• eszennt nem JS
annyira a reggelhez, mint inkább_ az előző éjtsza~áho~ sz~~ító
időszak volna: ezzel szemben a heber nyelvhasznalatbol V:Ila?"osan kitűnik, hogy -.nit' kezdetet jelent, nem . ~edig , ~;f~Jezes_t.
(1nft',,
etc.) A fordítások is_ a ·ntt> ,,-~nlagossag Jell_eget
hangsulyozzák. (mane, aurora,_ lucifer_ etc.). Kohler ehhez meg a
modern nyelvhasználat érv~~ IS hoz~a tesz1 : " ~ 1n_tt' arab me_g:
felelőj e, sahar, a hajnalt kozvetlei?ul ~egelo~o, pllla~~tJg _ta t to
vörös fénysávot jelenti, mely megJelemk a~ egen. (Kohl er: D1e
Morgenröthe im A. T. 59. l.) A héber hasznal~tban ~ 1i"'lt' e_rt~l
mezése annyiban módosult, hogy a nap elso szakanak szamtt,
mig az araboknál az éjtszaka befejező fázisa.
Van másik feltevés is, amely talán szakatlanabb és meré-

,,,>'
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szebb, de pszichológia: módsze.reket figy~~embev_év~" megérthető.
Van. aki azt állítja,11 hogy az ósember elso sza~3n b1~nyos határfogalmakat, mégpedig páros végpon_tok~a eso h~tarfogalma_kat
fej eztek ki , tehát az egyes szavak ket-ket, egymassal elleutetes
fogalmat jelölhettek. 1 ~ A ·n::· _gyök fe~etesé~et és_ ra~yogást
jelentő ellentétes értelme között . 1s l:het llyen osszef~gges.
Ebben az esetben különben lS ket olyan febalomral van szó,
melyek az ellentét körvonal-görbéjén~k két végpontján f~kü~
vén, majdnem egybeesnek, mondhatnok: keverednek a szurkulet színében. A színbeli ellentét tehát korántsem olyan nagy.
A nyelvnek tudat alatt való logikája összekeveri azt a két
e llentétes fogalmat is, amit a N i' és ~·= igék értelmük szerint
t!redetileg kifejeznének. Ebben a kifejezésben : ~,ll, "i':l 'N:l10
";-,-: (Ps 65 , 9.) a 'N'Jlt szó valószínü'eg a Y~,, szóhoz is
hozzátartozik, bár általában csak napfelkeltéhez szokott kapcsolódni. Ebben a felcserélődésben is a fogalmak párhuzamosellentétes összefüggése érezhető.
Ugyanez az összefüggés érezhető a :,;:•J szó használatán.
Jelentése elsősorban: alkonyat. (A tő fúvást jelent; az az idő,
amikor a hirtelen hőmérsékletváltozás hűvös szelet hoz.) Ebben
az értelemben előfordul többször. (Job. 24, 15. Prov. 7, 9. stb.)
De előfordul a hajnal jelentésében is: Job 7, 4. és I. Sam. 30,
17-ben. Persze itt különösen jól látszik az, ami a többi rokonértelmű szónál is súllyal esik a mérlegre, hogy a hajnalnak és
az alkonyatnak tüneménybeli párhuzamos hasonlósága és eseménybeli ellentéte is erősen hathatott.
A -:nit' és "i': igék nemcsak a valóságos értelemben rokonok, képes jelentésükben is találkoznak. Piélben mindkettő azt
jelenti: felkeresni, ellátni valakit, alaposan megfigyelni valamit
stb. (Pl Lev. 13, 36, Ez. 34, 11, 12; -Job 7, 21, Prov. 13, 24.) 13
Az árnyék, a sötét szín, a feketeség a héber gondolkodás
szerint: a fény elvonása, visszatartása, sűrítése, esetleg befedése.
Például: Joel 2,10.
c:-m ·~oN c·:.:n:1
"A csillagok visszatartották fényüket." Az ~ON tő jelentése egyébként nemcsak a
naplementére használatos N:l kifejezéssel állítható értelmi párhuzamba (l. fönt: Joel 2, 10.), hanem az elmulás, a halál fogal11

Ismeretes theoria; Abel, C., Der Gegensinn der Urworte, 1884 c. munkája egé<>zben l'Zzel foglalkozik.
11
V. ö. a latin aitus 3 = magas és mély, sacer 3 = átkozott (pl.: morbus
<ace l) és szent. A héber
p-nak i:> van ilyen értelme, pl. :'l tÓl;')."! I&>,Pfl i~ (Deu t.
22,!!.). A héber eufémisztikus kifejezések (•.1:-tl 'li:! jll:'') szeJlemi gyökere is
""'zanyúlhat errr~ a fogalomkapcsolatra.
. '" Hogy azonban a ,i'~ eredeti érttime b benne van a fogalomban, mul~~~a
ellentét, mely az .e~ész képet gyönyörűen plasztikussá teszi. Pl. Ez. 34,
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rnában is találkozik vele. Pl. : :·r.:, S.· =-:s•1 "Megtért őseihez"
(Gen. 35, 29. etc.) és ; ·n: :~ '5N N':n ;-;;w "Te pedig megtérsz
{)seidhez." (Gen. 15, 15.) Az :·v (sötétséggel fedettnek lenni)
gyökből származó (és így az ::v "sűríteni , sötétíteni" g yökkel
is rokonságban levő) :;; , felhő név is ebbe a szellemi körbe
tartozik (Jezs. 19, l. stb.)
A fénynek és árny éknak ez az egymást váltó, illetőleg
egymáson, váltakozva diadalmaskodó beállítása jellemző a héber
színszemleletre.
ll. Valóságos színel:l.
Valóságos színekről általában csak bizonyos fenntartással
beszélhetünk. A tudományos kisérletek bebizonyították, hogy
azok a színek, amiket mi látunk, a valóságban máskép festenek.
Ennek kettős oka van. Nagyon sok példa bizonyítja, hogy nemcsak kivételes esetekben és helyzetekben, hanem úgyszólván
rendszeresen optikai csalódás-sorozat vonul el szemünk előtt,l~
Ennek az igazságnak következménye az a körülmény, hogy az
~;JSetleg előforduló tökéletes színérzékelést is befolyásolja és ~l
ferdíti az úgynevezett ernlékszín (Gedachtnisfarbe). Az a szm,
amelyet valamely tárgyon gyakran láttunk, emlékezetünkbe vésődik, az emlékkép szilárd tulajdonságává válik. Ha azután azt
a bizonyos tárgyat, dolgot látjuk, akkor is az emléke,zetü~be
vésődött színben látjuk, ha nem pontosan olyan lS. De meg 1nkabb
bekövetkezik a másik eredmény: ha említeni halljuk ezt a bizonyos dolgot, de nem látjuk, akkor egész biztosan az ernlékszínt
kölcsönzzük neki gondo!atban, ané~kü~, hogY_ gondolnánk . ~rr~
hogy más színe is lehet_!·) A havat peldaul feh~rnek emlegetJ~k, 6
holott bizonyos körűlmények között, p~. á,rnye~ban, :ragy e,ros~n
kék ég mellett határozottan a kékes szm erzetet kelti, sargas tonusú napfényben pedig halványsárgának, l_á~~zik. . , . , .
.
Föltehető, hogy egy bizonyos "n?rmahs megvilagttas lsmetlődése, esetleg erős hatása alakítja k1 az _emberben valamely dologról való színemlékét, de eszerínt az lS lehet,~ hogy ;~yet_l~n
"abnormis" megvilágítás az összes utá_na köve~kezo ,normalis ;rtl~
gítások hatását a magáéhoz hasonít]a a szmemlekezet segitsegéveL
14 V. ö. Schwarcz. .
Das \Vanrnehmun~sproblem. Leipzig 1~2., 1~. old.:
Die Z ahi der 'vVahrnehmbaren Farbenunterschicde (H~lrnholtz:. "\ ortrage. und
Reden'' 271.) ist vie! kleiner als die der verschieden-arttgen Gf~t'che :on ~~~h~
strahlen, welche die Aussenwelt un se rem Auge zuse~en ka~n. Ugy~nc,ak. o, tdez
l _12'~. oldalon (Helmholtz ne,•ébcn is) néhány szabalyszeru optikat C>alot!ast a
~ztnlatással kapcsolatosan.
'>14
"' V. ö. Katz D.: Dic Erscheinung~weiscn der Farben - · 0 ·
'" PI. Jer. 1., 18.

Teichman Jakab: A színek a Bibliában

T eichman Jakab : A sz fn ek a Bilbliá b:tn

218

Z, '?i:.,,~

Ebben a folyamatban tehát, minthogy nem lehet szó abszolut
nyelv lehetőleg elkerüli azok meghatározását: célszeel, ha nem a színt említi, hanem magát a tárgyat,
melyhez az esetek legnagyobb részében és legtöbb egyén szempontjából ama bizonyos szín kapcsolódott. 17 E szubjektív kifejezésmód alkalmazását az alább következő fejezetekben többször
megfigyelhetjük
jelző

t::1N
1. c"l~

(0'1:~~ ·:"'~-~)

Valamennyi helyen a fi atal férfi arcának színét jelenti. Ezért
v alószínű, hogy rózsaszín árnyalatot jelent. A Gen. 25, 25-ben
közölt hasonlat: i))t&l niiN'• nem ad felvilágosítást e tárgyban.
3. c~r,~.

kifejezések.

A Szentírás nyelvében előforduló, színeket jelző kifejezések
tárgyalásánál először azokat a gyököket vesszük sorba, amelyek-·
ből színeket jelentő melléknevek, főnevek és igék származnak.
Ezen gyökök összefüggései a rokonnyelvekben előforduló kifejezésekkel, valamint a kapcsolatok, amelyekben előfordulnak, lehetőséget nyujtanak annak a megállapítására, hogy milyen színfokozatoknak feleltek meg. A szóbanforgó gyökök jelentését szükségesnek tartottuk megemlíteni, de sokkal fontosabb az árnyalatok
megállapítása a vokalizáció, tehát a deriváturnak formája szerint.
A vokalizáció ilynemű jelentősége az azonos összefüggésekben
ismétlődő azonos formákból állapítható meg. Ebben a csoportban
tehát könnyen alkalmazható az induktív módszer. Hasonló eljárást követünk a színek másik csoportjának vizsgálatánál: ebbe a
csoportba azok a győkök, főnevek és melléknevek kerülnek, amelyek nem önmagukban jelölnek egy bizonyos színt, hanem az
illető szín előállításának anyagát adják, vagy az illető szín bizonyos tárgyak állandó, jellegzetes tulajdonságaként szerepel. A
következtetés iránya ebben a csoportban az előbbinek fordítottja,
de ez utóbbiaknál is figyelemmel kell lennünk a származékokra
és a kapcsolatokra, amelyekben jelentkeznek.
arab: 'd m; (vörösnek lenni). Talán összefügg az
egyiptomi 'dm j-al. Belőle képzett melléknevek:
Előfordul:

Cant. 5, 10. ~1~1 MY ,,,.,
Az emberi bőr vörösségéi-e vonatkoztatva. (Ez i·nkább a naranc sszínhez áll közel.)
Zech. 1, 8.
Zech. 1. 8. 6, 2. O'~iN 0'010
~um. 19, 2.
:-t~i!t :"'iO
Allati szín (ló és tehén színe). Pontos meghatározását nem
tudjuk.
Gen. 25, 30. CiN,., 0,~:-t i~
/\. lencsefőzelék színe ( sárgásvöröses.J

l

N

szmu dol;J:okhoz való hasonhlassaL (Pl. 22-ik, 26-ik, 27-ik vers.)

Intenzív k,épzés. (qataltal)

Lev. 13, 42. i:itl1N pC, }IJJ
Lev. 13, 49.
Lev. 13, 19.
Lev. 13, 24.
Lev. 13, -m.
A gyulladásos bőr vöröses színe.
1"11~1~1:-1 1N l'l1p·p-.•
..
Lev. 14, 37.
A falon jelentkező vörös folt. Tekintve, ~_ogy a fekélyes bor
színével van párhuzamba állítva, felt~heto, hogy ugyanazt ~
.
f A hagyomanyos magyarázat, va1a
vöröses árnya1atot Je1en 1· 'k k (V ... 37 jegyzet) szerint:
nü.~t egyes __ moder~. gram,ma!~ f~ább ~~t. mutatja, hogy az ál~~f;~~s~~r~%:r: ~:~~~i~~~~ eltérő t jelenti, legtöbbször . éppen
,
,
k tt á
Jaton túl esőt hanem azt, ami azoc
_nem a megszo o , rny~.
kia/a.kHlÓban levő, nem a kialalnnen van, am1 affele haJltk,(Va 0... A"stleitner
J.: Héber nyelvkult színt, tehát haloványat.
· ·· 1
tan, Budapest, 1932., 67. o.)

A gyökből képzett főnevek:
.
. . G
30 _ , 1:-t ;:,N, c1 N:"' ;~ GB 17 sz~rmt fel:
l. c.,~
en. 25 , , .
al azonos ami kenyérrel egyutt eheto
tehető, ~ogy az arab tdam- tb
szó'. á tékról lehet szó, melyet a
dolgot Jelent. E?bei7 az es~ .efenté;ét helytelenül vokalizált. A
Massorah, nem e:;tvetnt . a ~~,~ 0 ~~ul ahoi kétségtelenül színt jelent:
főnév azonban masu 1t e 0
'"' Itt is
felfogható az 011t
111
Jezs. 63, 2. i'tt'':" 7 0~~ 1 :·- S J" ét másolási hibának vesz77 e so
'k
'
k'
t
ha
a
i'tt'':l
k 1·
mell e nev en ,
, h l
főnévként értelmezzük, vo a 1szük. Ha az c,N-ot e ket e yen
zációja mindenesetre sajátságos.
,
.. ..
,
"
.
.
B hl l 7 (ll lap): vörösseg. V oros dragako2. o;~ Gesemus- u
·
·
(Targum: Np~:1c; rubin, karneol.)
Ex. 28, 17. 39, 10. :-t1iCO 01)1
J ech. 28, 13.
A drágakő élénkpiros színe.

Igei derivatumok:
1. qal

17

•
~zékiel látomásaiban például - mindjárt az első fejezetben is - egy·
m~s~. énk a színpompás kép~k, anélkül, hogy színt említene, pusztán ismert·

Gen. 25, 25.

I. Sam. 16, 12. 'li:1N N~:"'1
I. Sam. 17, 42.

szinekről , a
rűbben jár

l. A szineket
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2. hif'il

Thr. 4, 7. C'l'l!:l~ Clt'l/ 1 ~-Nk 1 való ös,;zehasonlításban: \'Őrös
Gyöngyökkel vagy korallok-a
nek lenni.
Jes. 1, 18. 1>' 1 ~": 1 ~'.,N' . 0 ~-· ·· - ek mutatkozni, megvőrösödni.
A skarláttal kapcsolatban. 'o ro" n
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3. hithpa'el

Prov. ~3. 31. CiNn' •::
A borra vonatkoztatva: vörö,; színb en já tszani.

, M~ndhárom alak a vörösnek erős árnyalatát fejezi ki vag 1
esetleg a vele kapcs yl ~g
csillogas folytán - erősen szembeötlő
o a os

'l;;e ichman Jakab : A sz í nek ,a Bibliában

.,jl'i (arám i)

al~bb ~s azt a megjelenését, amikor 4. pu 'al.
A képzésre jell e m ző a karnec a
rövid u helyett.

E x.
E x.
Ex.
E x.

~5.
26,
35.
39,

5. 33, 7.
14.
23.

34.

1'11i1i)( 1)

·

ü'Oi:-10(:'1)

~ ?zentélyben használt állati bőrök színe. Kultusztárgy k 'J

le.' ·e.n sz?, lehet, hogy színük azonos a szentély'ben használ~ ~~t
vo ros sz tn egy ikével, a ska rl áttal , vagy a biborraL (L. késöbb)
N ah. 2, 4.
CiSO 1:'1'-~,jJ jJO
.
A vér szín é ről. Hi ányzik a Szentírásban a vörösre festés ig"
E.n~ek valószínűl eg a pi el forma fel el meg. (V. ö. a p ua! 'eleJe~
tesevel.)
.
J en
J't::-1 A gyök jelentés~: kövérnek, erősnek lenni. Talán az e
~galommal kapcsol~tos. kepzete a vörös színnek az, ami rokons~gba ~ozza a melleknevvel. (V. ö. a :-,;; gyökről való fe· te etessel es a r~n esetleges megfelelésével.)
J g

f

j'l:~

( 0 '~q~)

Zech. 6, 3.
Zech. 6, 7.

o·~r.:N C'~i:

L ovak. :.zínével kapc solatban. 111ndklét hely igen kétes. Legvalószmubb azonban az a magyarázat, mely az arámi
~::.:::=·~
(vörös, nyers hú s) al apj.án vöröset ért e helyütt. (L. Perles
JQR 1911.. 99. lap. V. o. még a fentemlített :'l'M gyök kapc<o]ata ival.)

[o•n A ~:cn mellékalakja; arab ~ m és ~um, (melegnek lenni,
asszír emmu (forró). E gyökből származó melléknév:]
t:•;; Gen. 30, 32.

Gen. 30, 35.
Gen. 30, 40.
Gen. 31), 33.

c1 1 :"'!&' ~: 1

}.I.indenü~t bá;án~ színére vonatkozik. Pontos értékét nem tudJUK megal!ap1tam: ha az etimológiábó! indulunk ki nem egészen feketet, hanem az égés színének megieJelő b ' ·t k ll · tenünk rajta.
arna
e er
i'M

főnév:

l . -'

Szir és arám: ·m (fehérnek lenni). A gyökből képzett
Est. l. 6. CCi~ , 1n
A by ss us fehérsége. (LXX.: u. a.)
Est. 8, lö.
J es. 1'9, 9.
'i lM C · ;-:-~· Arámi kép zé,;,
~Luz~atto itt '7!~-t olvas; v. ö. GB 17 219) 1. Jelentése
es szme valószínűleg azonos az előbbivel '
(Arámi ~;-.,::;, arab huwaraj)
·
Gen. 40, 16. '"'M ,~ 0
\ ' alószínüleg: fehér kalács.
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A tőből képzett melléknév:
D an. 7, 9. ;;n J.,n=
F ehér, a hó fehérségével való összehasonlításb an .
Igei derivatum:

qa l

j es. 29, 22. 1Wi' 1'JO

A.z emberi arc , sápadt színére vo natkoz óan: megf ehérední, elsapadm, v. feh ernek, sápadtnak lenni.

yr;n
.. .. III. GB 17. (242. lap) szerint nincs rokonságban l't.)M
L és II. gyokokkel. Szermte a gyök jelentése: erős színűnek lenni.
A gyökből származó melléknév:
[lr.n
J es. 63, l. ü'il.:J Y' Cn
Csak a párhuzamból látjuk a jelentését, a vérhez hasouló vörösséget jelenthet. •
;~;n II. arab h m r ·; vörösnek lenni. A
derivatumok:
·

1. qal

2. pe'alal

gyökből

származó igei

Ex. 2, 3. ;z:n.:J n·cnm
Bizonyos szurokanyag színének felel meg, tehát nemcsak : bekenni (azzal a bízonyos anyaggal) , hanem esetleg: befesteni ís
(pirosra).
Job. 16, 16. 1iOicn 'JC
Az emberi arc vörösségével kapcsolatban, melyet a sírás idéz
elő. Ez a példa az intenzív jelentést támogatja.

A gyökből származó főnevek:
_
1. '1b;:: (szír és arámi s;cn arab himar, asszír imeru). Jelentése: szamár; szőrzetének vöröses színe magyarázza etymologiáját.
" dul'
2. ;9-n III. (?) Lehetséges, hogy az Ex. _8, ~O-ben elof?r o
O'i~n főnévvel áll összefüggésben, amely rakas~ Jele~t:. (V. o .. ~B.
242, '1~n II.) Ha van színjelentése, akkor a fold voroses szmere
vonatkozhatfk.
3. -~r:t (?) Szurokanyag. (Színére nézve: lásd fönt.)
4. .,1Cf!' (?) Vöröses színű állat (dámv~d, antilop). Egyéb~é~t
a ;~n gyökből származó derivatumok reszlete~e?b ~rgyalasat
nem tartjuk szükségesnek, tekintettel az etymolog~a biZonytalanságára.
i'i' asszír: araku, szír és arámi: p'1', arab w r k (zöldnek
lenni, elsápadni). A gyökből képzett főnevek:
l. a)

p;;

Deu t. ll, 10.
I. Reg. 21, 2.

p;•n

F'

Prov. 15, li'.
Tulajdonképpen melléknév: zöld; a konyhakerti növényzet színével kapcsolatban.
l. b) j:l1-:

Job. 39, 8. !&'.,,, i'"' ~' '1M•l .
Színtén melléknév eredetileg, mmt
színe.

C~ (I. ott); a vegetáció
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Teichman

2.

;,~;

~j:

Ex. 10,. lJ.
Num. 2-J, 4.
Jes. 15, 6.
Gen. 9, 3.
Ps. 37, ~.
II. Reg. 19, :?6.
Jes. 37, 27.

··:·

Valamennyi hely a fa, illető l eg a fű zöld színére vonatkozik.
A főnévnek két st. constr. fo rmája j elentkezik. A z e€\yik a
segolaták általános st. c. formája, a .másik a (• -al kezdődő fő
neveknél előforduló) qetal fot·.ma. Figyelemrem éltó, hogy a zöld
színt a héberben nem melléknév fejez i ki, m int pld. a vöröset
hanem főnév. Ennek magyarázatár a talán az í1 meggondolá~
~zolgálhat, hogy a héber nyelv a zöldet a vegetáció sajátosságának tekintette, tehát nem tulajdonságot látott b enne, mely
másutt is előfordulhat, (mint pl. a vörös, állat, növény, ember
színére, stb.), hanem fogalmat, mely a növényzetnek m integy
velejárója. Igy érthető, hogy a ;;,öld szin t a i''"'.~ fő n évnek a
st. const.-a határozza m eg. (:l !V)) ~,, = a fű zöldj e, stb .)
Jer. 30, 6.
jl;:l"'':l O'J~ '5::1
.1\z emberi arc elsápadására vonatkozóla g.
Deut. 28, 22.
I. Reg. 8, 37.
j~O'i!V[ ~1
Am. 4, 9.
Hag. 2, 17.
p,:.,•[:~·]
II. Chr. 6. 28.
A növényzet elszáradásának színe. Valam enny i he ly llO'i!V -~l
együtt hozza, tehát az elszáradással együtt j á ró fakósárga színt
jelenti.
~j~j~

A

gyökből

1 . :-.~~~

3:.

Ps. 68 14.

r'l"/'i ~'"'i''1'::l

Az arany sá rgaságát .. j el e~ti ..F igyelemrem éltó az a j elenség,
hogy a l'"i'i' e helyutt k oveh a jl:; sze rkesztését : főnévi értelemben használa tos.

1.

pS (arab

i-T· T~

laban = tej.) Vele kapcsolatos

Gen. 3O,
Zech. 6,
Zech. 1,
Zech. 6,

35. 1::1

mellék~év:

j:'

i!VN ',;::
3. O'J:l? C'OlC

8.
6.

Fehér, m int áll ati szö r szín e. Közel állha t a betegségtől megfehéredett h a j sz ínéhez.
L ev. 13, K j.:l) 10:'i
Lev. 13, 4.
L ev. 13, 10, stb., stb.

képzett főnevek:
Tulajdonképpen a melléknév feminin alakja.
J es. 24, 23. :"!J:l~i1 :-;~cm
J es. 30, 26.
Cant. 6, 10.
A fehér ez üstös árnyalatának

2 . :-; ~??

meg f elelő

szín: hold.

(arab : lubnQ.)
Gen. 30, 37. :"'D':; Si'-,
Hos. 4, 17.
Az ezüstös ( ?) fehér színnek felel meg. (Nyárfa ?)

Lev. 13, 49.

Lev ... l ~,
l1101C'il-l 1N 1'11i'i~'1'
A bo ron, tlletve a falon j e lentkező fekély színe Zöldes-sárga
lehet, bizonyos klékes á rnyalattal. (V. ö. o'i:,N) ·
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A gyökből származó melléknév:
4.

A sz inek a Bibliáball

A fehér . (ös~?) ha j színére vonatkoztatva. Valószínű, hogy a
beteg haJ szmc nem azonos az ősz haj színével.
Lev. H3, .J.2. Ci i.:N j:lS )IJJ
Lev. 13, 16.
Lev. 13, 17, stb., stb.
A bélpoklos fekiély, kiütés és daganat színéről. Ez a fehérnek
t:m:'i~t ':lS
(vöröses fehér}
a sárgás árnyalatát jelenti. A
jelentését nem tudjuk közelebbről meghatározni valószínű
hogy fehéresbe ha jló vörösest jelent. (V. ö. 01C1~· •i'1i'i')
'
Ecel. 9, 8. O'J:J., 1 'iJ:l
A kimosott ruha fehé rségére.
Gen. 49, m. ~.,:"!~ C'J!t•
A fogak és a tej fehérségérőL Ez a sárgás árnyalathoz áll közel.
F.x. 16, 31. p~ ,J J)1l::l Nl:"ll
A manna színével k apcsolatban, melyet a gad nevű növény színével hasonlít össze. Nem tud juk meghatározni.
Gen . 00, 37. j:l':'i i:)ll'M"
Gen. 30, 3'7.
A lehántott ág színe. Ez is sárgásfehérnek felel meg.

Gen. 1, 30. ~IV)) p1' S::1

(st. const.)

Jak ab:

3. :-;~j~

(arámi és szír Nl"'ll:lS arab luban, .~ss~ír lu~anu ; .'!· ö.
GB 378.) tömjén; színe a hamuszurkehez all kozel.
A gyökből képzett nomen proprium:
11J?( A Libanon hegy. Az etymológiát igazolja. J er . 18, 17.;
mely a libanoni hóról beszél. A Targum is NJ~/'1 i~~-?ak .~:vezl
a: hegyet. Ez egy új árnyalattal bővíti a pS tő amphtudo.]at: a
hó fehérségéveL
Igei derivatumok:
l. hif'il.

J oel. 1, 7 . ..,'J"t!' 1J'.:l'5,
A k iszárad t növény szárának színé ről : megfehéredni, de sá rgás
árnyalatn ak felel meg.
Dan. ll, 35. ':J~':;• 1"::1~ 1
· ·
A fehérre izz ított é rc színe. K issé a sá rgás árnyalat felé haJlik.

J es. 1, 18.
~s.

1J':'-• "':l !V::l

51, 9.

A hó

feh é r ségé rő L

22-t

Tt'Íchman Jabb: A színek a Bibliábatl

~- hithpa'cl.

·No
""!'1~

"\nlt•

"rF'

1.

Teichman

nan. 1:?. 10. lJ::l"Jn•· ".,.:Jn•
A fehéren izzás 'zínéről: megfehérítletni, megfchéredni.

I. arámi és szir ;;:;~· feketének lenni.
Le\'. 13, 31.

·nw

A gyök igei derivatuma:
I. Sam. 12, 2. mw, ·mp1 'JN~
Job. 15, 10.
Ösznek lenni.

#

6:

A gyökből képzett főnevek:
i':n~

l.

2.

;-;"!~

Thr. 4, 8.

O!Nn "'Mlt'~ 1lt'n

Feketeség a szennyel kapcsolatban, talán. szürkés-fekete árnyalatnak felel meg.
(GB. 820. o.)
Ecel. 11, 10. .,:ln nli:"llt'n1
A haj feketesége, esetleg kékesfekete árnyalat. (V. ö. Cant. 5, 11}

A gyök igei derivatuma:
qal (?)

Job. 30, 30. ·~:v~

·mrv ,,.ll

A szennyel kapcsolatban es~tleg: feketének lenni, megfeketedni.
epe a constructto arra csabít, hogy "lehasadozik", "letöredeZik, lehámhk" jelentést adjunk neki. (V. ö, GB. 819: lrTf&lll.)

:•iz• arámi .:l'O szír :!NO arab
ö. GB. 782. l.)

(ősz). (V.

sj

b (megőszülni) asszír sibu.

A gyökből képzett főnevek:
1.

:•w

2.

:"l~•iv

rr. Reg. 14, 4. l::l'lt'~
Az ősz hajszínre.

A Szel!'tírás legtöbb helyén az "öreg kor" szinonimájaként

~zerepel: ket hely van, ahol határozottan kiemelkedik a szürkés·

Jelleg:

Hos. 7, 9.

.~

;,p;n

:"l:l'lt'

or

225

qal

;)lrPI

Le,·. 13. 37.
.-\z emberi szőrzet színével kapcso latb an: fekete.
Zech 6 -~ C'11nlt' 0 '010
Zech:
~i
A fekete ló színére vonatkoztatva.
Cant. 5, 11. :"11)/::1 •llil.i lt'
.\. haj fekete színéről, összeh asonlítva a holló toll azatávaL
Cant. l, 5. i1lNJl 'JN :"lW':lt'
A következő ve.rssel való összefüggésből kitűnik, hogy itt a
napsütötte bőr sötét színét j elenti.
Cant. l , 6. mn!nlt' 'lSlt'
Itt talán a naptól erősen megégetett bőr színe, vagyis nem a
megszekott középszínen innen, hanem azon túl es{ít jelent.

A &zínek a Bibliában

Az ősz hajszálak
el ·
ben ~lszórtan (:'1 -im)egJ enktsévtl kapcsolatban, melyek kezdet,.
muta oznak.
Job. 41, 24. , J'll>'5 ül:'ln :lt.: n·
A habzó tenger szürkésfehér '-Zine.

arab f w
J oc!. :?,

T: főzni, hevíteni. A gyökből származő főnév ;
6. "11"ND 'll::l'' c•~o .,,
);ah. 2. 11.
Az a rc színváltoz;ís;Í\·al kapcsolatb an, való szinűleg a vörösségnek az arco n való összegyű jt ésé t jelenti az ige, tehát elpirulást.

Jakab :

j)i\v
asszír sarku (vér) arab
A gyökből képzett melléknév:

i' 1 ~

(C'i'.')~)

sr lk

(vörösnek lenni).

Zech. 1, 8. ü'J::l'5l O'i'itv
latát a rokonnyelvek mutatják ahol a gyök a vérrel kapcsola·
tos vörös színt jelzi.
'
Ló színérő l. (v. ö. az ar ab ás k.aru = ''Örös ló.) A szín árnya·

Featékanyagok.

i~r\~ Arámi és szír

N lll 1 N
arab 'ar~una = vörös bíbor.
A főnév gyöke a régi grammatikusok (Ibn Dsanach és Kimchi)
szerint a üi'l (hímezni) gyökkel rokonértelmű CJi (Fürst: Concordantia, 1040. lap). A rokonnyelvek gyökeiből látszik azonban,
hogy a ~ nem tartozik a tőhöz s valószínűleg megmerevedett fő
névképző, melyhez még a j hozzájárult. A szó gyöke valószínüieg
nem héber, sőt talán nem is sémi. A bíbort a bíboresigából nyerték. Előállításához nagy szakértelem kellett s igen kevesen értettek hozzá. (II. Chr. 2, 6. 13. Ex. 35, 35. 38, 23.)
A Szentírásban a következő kapcsolatokban fordul elő:
L A kultusznál. E téren alkalmazták:
a frigysátor és szentély függönyében (Ex. 26, L 36.
27, 16. 36, 35, 37, IL Chr. 3, 14.);
a szentély kárpitjában (Ex. 26, 31.);
az oltárterítőben (Num. 4, 13.);
az efodban (Ex. 28, 6. 33. 28, 8. 39, 2. 3. 5.);
a chosenben (Ex. 28, 16. 39. 8.);
a főp::.pi köntösben (Ex. 39, 24.);
a papi szolgálati ruhában (Ex. 29, 1.) ;
E helyeken a bíbor - az oltárterítő kivételével
a többi kultusz-színnel együtt fordul elő.
2. Az uralkodóknáL Ilyen kapcsolatban főkép idegeneknél
fordul elő, így Jud. 8, 26-ban a midjanita királyok öltözéke (ez
is tiszta bíbor: jr.:Ji~ il:!);
Est. l, 16-ben: a perzsa király függönye.
Izraelita vonatkozású Cant 3, 10. Salamon ágyáról,
melynek kárpitozása tiszta bíbor volt.
3. Mint árucikk. Tyrussal kapcsolatban: Jech. 27, 7. 16.
4. Mint öltözék. Prov. 31, 22.
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5. Mint hasonlat. Cont. 7, 6. j'".l, I'D_ ,1t:l~ "l nS1 1 a _haj színével való összehasonlítasban. E helyek vilagosan mutatJak, hogy a
vörös bibor Izraelben a kultusz egyik s.~íne, volt; a hel~e~ •. ahol
profán kapcsolatban szerepel, ideg~;tekrol szolna~, vagy k~ltői források, esetleg pedig idege~ eredetl!:k.. Hog~ ~ bibor profan használata idegen yolt Izraeltol, arra JO bizonyitek Jer. 10, 9.
,-"=i-'
Kék bíbor. Színe a sötétkéknek, illetve az ibolyának
·
felel meg. Használták:
1. A kultuszban. Itt gyakrabban használják tisztán, mint a vörös bíbort. Így:
a papi köpeny (Ex. 28, 31. 39, 22.),
a frigyláda takarój a (Num. 4, 6.) ,
a kenyérasztal takarója (Num. 4, 7.),
az oltár burkolata (Num. 4, ll.) ,
a gyertyatartó tokja (Num. 4, 9.),
az edények tokja (Num. 4,12.)
mind tisztán kék bíborból (n.,:n '5 1?:1) készültek, ennek oka talán
az volt, hogy a kék bíbor előállítása könnyebb vagy olcsóbb volt.
Kék bíborral festett zsinórt látunk:
a papi süvegnél (Ex. 28, 37, 39, 31.),
a függönyökn él (Ex. 26, 4, 36, ll.).
A vörös bíborral együtt szerepel:
a frigysátor függönyénél (Ex. 26, l , 36., 27, 16., 38,
18. II. Chr. 3, 14.),
a kárpitnál (Ex. 26, 31.),
az éfodnál (Ex. 28, 6, 8, 33., 39, 2, 5, 8, 21.),
a chasennél (Ex. 28, 16.),
a főpapi köntösnél (Ex. 39, 24.),
a papi szaigálati ruhánál (Ex. 39, 13.).
2. UralkodóknáL Akárcsak a vörös bíbor, ez is csak idegen
kapcsolatban fordul elő , így a perzsa királyi udvarban. (Est. l, 6,
8, 15.) A n?:n profán használatának idegen voltát bizonyítja az
idézett Jer. 10, 9-en kívül még Jech. 23, 6. is.
3. Mint árucikk. Tyrussal kapcsolatban a vörös bíborral együtt:
Jech. 27 , 7, 24.
4. Profán használatban. Itt Izraelita kapcsolatban fordul elő
(Num. 15, 38.), az azonban nem tekinthető teljesen profán használatnak; a polgári ruházatnak éppen ez adott bizonyos vallási jelleget.
·;~· n:;_':·l'l ska;lá~'. ará.mi és s~ír N,,yS~n = féreg; a 'l!P etymologl~Ja ~etes:. ta~an as n J arab gyökkel (ragyogni)
rokon es_cslllogot Jel:.nt. A Szentírásban leggyakrabban egyutt ~ordul el~ a két szó: de vannak helyek,
ahol t'J~r1, masutt ped1g ,;wjelenti a skarlátot
Használták:
·
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l. A kultusz_ban. Itt a skarlátnak kett<\ís szerepe van: részint
'.l!P

nn,n az aldozati kultusz eszközeli és ruháit készítették

M'~tl

tis;t_án, vagy a többi anyaggal keverten skarlátból;
masik szerepe, mely .a bíbornak nem volt: a rituális
tisztasági szertartásban volt része. Ez a szerep skarlátzsinór volt, melyet .használtak:
a tisztítóvíz készítésénél (Num. 19, 6.),
a bélpoklosság megtisztításánál (Lev. 14, 4. 4, 6. 39,
52.),
Mindkét esetben a zsinór neve: m<;1n •;rv
Tisztán skarlátból való ruhát csak egy helyütt látunk: az asz;tal takarójánál ('lrt> m?·n 1l::: Num. 4,8.).
. A biborral együtt előfordul :
a frigysátor függönyénél (Ex. 26 , 1., 27, 16., 36, 8.,
38, 18.),
a kárpitnál (Ex. 28, 6, 8., 39, 2, 3.),
a chasennél (Ex. 28, 16., 39, 8.),
a főpapi köntösben (Ex. 39, 24.),
a papi szolgálati ruhában (Ex. 39, l.).
2. Az uralkodóknáL A skarlát profán használata Izraelben
(ll/11'1) is elterjedt; így uralkodókkal kapcsolatban izraelita
vonatkozásban is találjuk; így:
II. Sámuel l, 27. Saulról és Jonathanról szólva; Thr.
4, 5: Juda királyaival kapcsolatba?:. ..
.
.
3. Profán használatban. Itt főképpen megkulonboztetesre, Jel('ln zésre szolgál a skarlátfonaL (Gen. 38, 28, 30., Jos.
2, 18, 21.)
. l
4. Mint öltözék. Prov. 31, 21. Jer. 4, 30,_min! 3; luxus Je e.
5. Mint hasonlat. Cant. 4, 3. Az ajkak p1rossagaval kapcsolat· ban.
•;w Jes. 1, 18. a bűn erősségét hasonlítja a skarlát színének élénkségéhez.
A főnév igei derivatuma:
pu'al
skarláttal festett:
Nahum 2, 4, a vérrel szennyezett harcosokkal kapcso:'.l!t'ii

. t1)1"1l1 '.l!P

>;·~",~

cz"l~

.,~o/

latban,
..
(P
kirm a skarlát késői, idegen eredetu neve erzsa
1
féreg = l17 l"1)
• b
II. CHr. 2, 6, 13., 3, 14. Kultikus vonat~ozas an.,
, ,
( , . c::"l:.~
arab kurkum). Sarga festeksafrany arami
· •·
f d 1 l"·
an a . A Szentírásban csak egyszer or ~ e o. '
C Yt g 4 14 egyéb növényi szerekke~ e~y~tt. A, ,!c~
-~b~i héber~égben a sárga általános ~lfeJezese:
:inium. (Hieronymos szerint synopis = okker). s-

Pf.
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ványi eredetű vörös festékanyag. Fők éppen a falra
festettek vele. (Jer. 22, 14. Jech. 23, 14.)
ll. (Fürst: Concordaniia, új lenyomat, Lipcse, 1932.)
vörös kréta (Jes. 44, 13.) Kimchi szerint (GB 792.).
fekete színű kozmetikai szer. (II. Reg. 9, 30.) Asványi eredetét az etimológia bizonyítja. (Arab f k, szír:
jD
porrátörni.)
gyök: szemet festeni (asszír guhlu, arámi
~ir:t=il,
arab kuhl: szemfestélc
Előfordul: Jech. 23, 40.

=

Az

/1

'OJ i~

b'b
öö
C1N
1 orv r s
1l:ll
jelzésére, vokalizá'
1:ltl'
cióban esetleg te'1lt'IP { minium- j. (?)C1tl'
kintettel az anyagokozta árnyalati kü,,tl'
vörös
lönbségre(vér, állati
ször, arc, rubin, bor
'1NO ~ talán a vér
és a bor
stb.)
yr;n (vörös) szíAz rb~ és j:l1~·
'11:M néhez közelmelléknevek: Speálló árnyalatok. A két
ciális, meghatároz- utóbbi esetleg csillogó.
hatatlan állatsL.ínek
pirosat jelezhet.
(A magyarban ha- ~
sonló a .pej",
.deres", stb.)
l

f

·~e

:o
>

Ásványok színe.

Teljesség kedvéért ideiktatjuk a drágaköveket is, bár színük
meghatározása legtöbb esetben épp oly kétes értékű, mint a fajta
meghatározása. Egy fajtában ugyanis több szín van, pl. a korund
az anyaga a rubinnak és a zafirnak is.
1.
~:~ L. fönt.
2.
:"1-,S\! (Ex. 28, 17., 39, 10, Jech. 28, 13. Job 28, 19.) topáz :
zöld színű drágakő . (Sanskrit:pi'ta, GB)
3.
'i'."'.:S (Ex. 28, 17., 39, 10., Jech. 28, 13.) Smaragd, (Vulgata
'l'"': és LXX. szerint) zöld színű.
4.
~!:ll
(Ex. 28, 18., 39, ll. Jech. 27, 16. és 28, 13.) Karbunkulus a Vulgata és LXX. szerint, vagy gránát; vörös.
5.
~·!:le (Ex. 24, 10., 28 , 18., 39, ll. , Jes. 54, ll., Job. 28, 6. 16.) •
szír I!Ó't:C : zafir; kék .
C~:"l' (Ex. 28, 18., 39, ll., J ech. 28', 13.) Jáspis, (Vulgata és.
6.
LXX. szerint) sárga.
7.
~ll''
(Ex. 28, 19., 39, 12.) LXX ligyrion, ismeretlen.
8.
1:Jtl' (Ex. 28, 19., 39, 12.) Achát (LXX. és Vulgata);
9. :"lO.,MN (Ex. 28, 19., 39, 12.) Ametist. (LXX.) Achát (Hommel
szerint, GB. 25. lap.) Liláskék.
10. tl''ll''n (Ex . 28, 20., 39, 13., J ech. l, 16., 10, 9., 28, 13., Cant . .
5, 14. Dan. 10, 6.) ismeretlen (LXX: chryosolith.)
ll.
!:':"lll'
(Gen. 2, 12., Ex. 25, 7., 28, 9. 20., 35, 9. 27., 39, 6. 13.
Jech. 28, 13 ., Jób. 28, 16. I. Chr 29, 2.) Asszír samtu
(vörös drágakő), meghatározása bizonytalan: talán
onyx, vagy beryll.
12. :"lttl'' (Ex .. 28, 20., 39, 13. J ech. 28, 13.) Asszír jasupu; LXX.
szermt: onyx, Vulgata szerint: beryll.
A gyökök alapjelentését, valamint a derivatumoknak esetleg megkülönböztethető árnyalati jelentését a lehetőség szerint
e~y.enk.~!lt már meghatároztuk. Az alábbi táblázatban megk~se:elJ.ük. a feldolgozott anyagot áttekinteni és a Biblia színkifeJezesemek amplitudójáról képet alkotni.

c-;~ gyök és

deriváturnai:
''l!P Av"m
.. ö á/
1
A vor
s talános
(S'~'1.:1)

"'u.,

.....
.......

C:bJ)

c:
"'"'

22')
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drágakövek
piros (?) színe,
csillogással
kapcsolatosan

Esetleg: az c-;N gyök (pl. Cant. 5. 10.) és a vörös színcsoportból a
bizonytalan árnyalatúak .
A j:l'1' gyökböJ ide is tartozik :

j1j:li' és esetleg

cS,,,} drágakövek
(?)cntl' sárga (?) színe,
(?) iTOtl'' csillogással kapcsolatosan

pipi' (Ps. 68, 14.)
Esetleg 1de sorozható:
c~;~ = sáfrány.

n1rcn ~ drágakövek
Mj:li::l ~ zöld (?) színe,
csillogással kapcsolatosan

A j:l'1' gyök és származékai.

A j:l'1' gyökből ide is tartozik : (?)
p'1j:l'11, fekély szine, bizonyos kékes
ámyalatot is jelenthet (?)
A 11'?.:1:'1-nek megfelelő szín (?)

A n'?.:~n esetleg ennek felel meg.

'1'l:lC drágakó színe.
Minden valószínűség szerint
csillogó kék (V. ö. Exod.
24, 10.)

no'?rrN Liláskék (?) színú

drágakő,

csillogással kapcsolatosan.
A

~~~ ~

gyökök és származékaik. Együtt kb. olyan amplitudójuk van,
::l'IP ~ mint a vö~össel kapcsolatos kifejezéseknek.

A '1/itl' gyök és származékai
A C1M melléknév

}

főleg a szórzet és a haj feketéségére;
esetleg sztirkésbe hajló árnyalatra is
[szennyes bór, napkelte elötti szürlet (??J]
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Amint látjuk, a h éberben a fehéren és feketén kívüf (ami
n em egyéb, mint a fény és árnyék összefüggése) két szín emelkedik kifejezetten Cárnyalataival együtt) a szemlélet látókörébe:
a vörös és a zöld. Az előbbi a fény csoportjába tartozik, az utóbbi
eredeti jelentésben a keleti szemlélet szerint a sötétet, az árnyékoltat jelenti a " sárgás·' értelmében pedig m:ír inkább azt a hajlandóságot mutatja, hogy a fény csoportjához soroltassék. A
szemléletnek a fén y és árnyék összefüggésétől a fény felé való
eltolódását mutatja a kéknek, mint melléknévnek telJes hiánya is.
2. Színskála, színérzék.

Ha valakinek a színérzékét akarjuk megvizsgálni, meg kell
állapítanunk, hogy hányféle színt és milyen színeket tud megkülönböztetni.
Feltehető, hogy ·a nyelv megpróbálja. kifejezni azt, amit a
szem látott. Ha tehát egész nép színérzékét akarjuk megvizsgálni,
meg kell kérdeznünk tőle a nyelvén keresztül, hogy milyen
színeket ismer.
A vizsgálat rendjének legegyszerűbb váza a hetes színskála.
Ha azonban ezt a természetadta rendszert vesszük alapul, számolnunk kell azzal is, hogy hetes színskála távolról sem olyan
természetes a természeti népek körében, mint a spectrál-analyzis
törvényszerűségeit ismerő újkori ember előtt.
Kaufmann 1 8 eredeti források alapján megállapítJa, hogy a
középkori zsidó auctorok a színek számát a fekete és a fehér
szín határain belűl "hét-öt-négyre, vagy éppen, még pedig a szivárványban is háromra tették." A minimum, a három szín, a .
Zóhár szerint pl. a következő: fehér, vörös és a zöld, vagy sárga. 19
Talán ezek az adatok elegendők annak megvilágítására, hogy
ha a hetes színskálát vesszük rendszerünk alapjául, nagyon szerényeknek kell lennünk és el kell készülnünk arra is, hogy nem
találunk elegendő színt jelentő melléknevet.
A spectrum hét színe, mint tudjuk a következő: vörös;
narancsszín, sárga, zöld, kék, indigó, ibolyaszín
Első tekintetre látjuk, hogy a biblia héberségében ezeket a
szavakat még nem mind találjuk meg, egyszerűen azért, mert a
hozzátartozó fogalmakat (pl. ibolya, indigó) vagy nem ismerték,
vagy nem kerültek be a bibliába, vagy nem azonosíthatók. Ar;t
ez nem jelenti azt, hogy nem ismertek hasonló színeket mas
anyagokkal kapcsolatosan. Ebből az is következik, hogy a melléknevekból összeállított bibliai színskála nem sokkal szegényebb
18
Kaufmann Dávid: Az érzékek. Adalékok a középkor physiologiája- és
psychologiájának történetéhez, héber 'éS am'b forrásokból. 1:L2. o.
11
Kaufmann: 113. o.: V. ö.: Jellinek, Beitriige I. 79.; más alkalommal'
azonban ugyanott hét színröl van szú, I. ibid. 78. o.

2 'l l

a spectru~ ~zi~s~álájánál, mert ha megfigyeljük, hogy a narancsszín, az md1go es az 1bolyaszín kifejezésére sem mellék.nevet
használunk , hanem egyszerűen a jellemző fogalom említésével
érzék eltetjük, akko~ pl. . a. magyar nyelv is csak négy színt küIönböztet meg a szmskalaban. Hogy az ősi szimbólikus korban
ezek se ~ voltak önálló melléknevek, hanem különböző fogalmakhoz kapcsolódtak, ezt egymástól eltérő formájuk és etimológiájuk is bizonyítja. (pl. vér- véres, veres-vörös).
A vörösben pl. van egy csoport, ami növények, állatok színét
fe jezi ki, ez olyan g~zdag, hogy jut be:őle. nemcsak_ a ;r~röss_el
szomszédos narancsszm, hanem sok egyeb arnyalat Jelzesere IS.
(Pl.;:::; .:·p,;;:·).
A sárga-zöld csoport is olyan nagy kört ölel fel, hogy a
melléknév maga használatos mindkét színre, a fogaloroba pedig
belekapcsolódik a kék fogalomköre is.
. .
Ennek meaértéséhez tudnunk kell, hogy a sem1 nyelvek
nem egyedül állanak abban, hogy a kék és a .. z?ld. színe~et egy
fogalomkörbe vonják. A latinok a caeru~~us (sotet~ek). szo.t }:las~
nálják az ég jelzőjéül,_ de ~öltői . licent;oval a zold J~lzeser~ lS
szolgál. Az óhindu R1gvedaban es ~z operzsa, Aveszta~an smcs
szó az ég kékségére. 20 Ami pedig a ~eberhez _kozelebb es? ny;;veket illeti, az egyiptomi nyelvnek smcs I?e~lek~eve ~ ke~re!. az
arab költői nyelvben is homonyma fe]ez1 kl az eg _kekJ_et, a
zöldet, a fakót, szürkét, sőt sötétet is. (a~daru)2 2 Megallaplth~t
~uk tehát, hogy a héber színjelentő melléknevek a _hetes szm~kálához viszonyítva hasonló hiányokat mutatnak, mmt a nyelvek általában.
3.

,,Festés'', ,,szín''.

A bibliában a jll gyök csak a 'J1; származékszób~n for~ul
elő de ott sem jelzőképen, amikor is "szines" volna a. J:ler:tes~,
ha~em tula}donfőnévként. 23 'A il::ll: főn~v,. mely ~- k~sobbl h:b b
· t ·elent eredetileg csak a festes al tal eloalhtott, teha~
er en sztn J
'
(J d 5 30 ) Kitűnik ez a szo
mesterséges színekre vonatkozott. u · • ·
.
.) é
1
···'b
T
tő
az
arabban
(sabagha)
a sZirben k(11::1 t" s
t
e ymo oglaJa o . a
.
.
.
az asszírban (sibu) "bemártani"-t jelent, mmt ugya.~anna a 0 _. ""'"'
a tonek:
·· ·
ne k h ~::i.b er vanansa.
".... Második J. elentése
.
f
d"festem,
t·
ami arra mutat, hogy a bibliai korban a festes a be esten o argy
y_ ö.: Dclitsch 11-12. o.
V ö· Delitsch u. o.
ll
1 ·' hól
•
"
•
• "
•
1 c kinőhet az ellentét-párhuzam 'Z C Cllll ta aja
-- A i'i' ,.sargas er 1e 111 , •
h
d' _ de rrondolhatunk azokra a
is, - az ellentét itt _a sar Jadzas es a en a a~.zint c dl~ntétcs értelműek. (Pl.
denominatinm10kra ts, melyek a nomennel
~ P
. •-;,p
n Gen. -16., ~,.J.; J:\ um. ~6., -18.; Chron, 5., 13.
20
21
oo
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festekanyagba való mártásból állott. A kelmetestésen kívül csak
egyetlen bibliai hely szól a festészetrőL a chaldeusok illiniummal falrafestett rajzairóL Jech. 23, 14. 24 A ll:l:.t tőnek a ll.:ll!l
(benyomni) tővel való rokonsága azt mutatja, hogy az ábrázolás
módja legalább annyira tartozott a plasztikára, mint a festészetre. (Plasztikával kapcsolatosak a r~·.:lro = pecsét, pecsétgyűrű
és a későbbi ~·.:lt~ =ércpénz is).

Altalában kiérezhető bizonyos szavakon keresztül a héber
nyelv óvatossága és tehetetlenség-tudata a tárgyak külsejének
nyelvi meghatározásával szemben. Természetesen itt elsősorban
a prófétákra gondolunk, akik különben sem kézzelfogható dolgokat látnak. Ezekiel pl. nevezetes első látomásában két kifejezéssel is hangsulyozza fönti állítás unkat. 25 A ,-.~,~ szón kívül
még az ~·v fejezi ki a külsőt, a felszínt, 26 (Ex. 10, 5, tehát a
színt is, pl. Ez. 10, 9.) Egymástól elválasztva, a két szó közül az
j'V következetesen kitartott konkrétebb anyagi értelme mellett.
(Num. 11 , 7) , míg a ,,s.,o inkább költői kifejezés. (Pl. Cant 2,
14., ahol a ~lp-lal való párhuzama is kidomborítja, hogy teljes
külsőről, a színek és vonalak összességéről van szó.)
Maga a festés müveletének szava is a héber kifejezés szerint
csak vonalakat hangsúlyoz, színeket nem, a vonalakat is vésték
eredetileg és nem festették, amint a
i:lr'1'1
tő alapjelentése
(vágni, hasítani) és arab megfelelője is bizonyítja. De később a
festékkel való festést is ez fejezi ki. (Ez. 23, 14.)
A "kép" fogalmára szolgáló kifejezések is azt mutatják,
hogy a plasztikus ábrázolás elképzelhetőbb és kifejezőbb volt a
biblia emberének szemében, mint a színes. A bálványok ércbe
öntött, fába, kőbe faragott szobrainak legfeljebb előrajzolásá
hoz használtak színes irónt,27 egyébként a 10l (önteni) ige és a
,.,Jil>r'~ (vágóeszköz, véső)
mutatjá'k elkészítésük módját. 28 A
.,i:lrJ szó is a vágást, faragást jelentő tőből származik, tehát távol áll minden színtől, a oS:.: szó pedig a vonalaknak a színek
fölé emelt fontasságán át, a fény és árnyék összefüggésére, minden szín és kép eredőjére mutat vissza. 29
04

Az áldozati állat vérét is mutatóujjá,·al hintette az oltárra a pap. (Pl.
Lev. 4., G.) Az áldozásnál a lehetö,ég szerint megmaradt a primitív módszer,
ebből esetleg az első festőeszközre ll.:l:lN is célzást olvashatunk ki.

n",

•• A
é~ ~ ,.,~11:: szavakkal. (Ezék. 1., 5., 26., 28.) V. ö. még: 8., 2.;
10., 1., 21.; Dán. 10., 1G.
••
V. ö. a magyar "szín" kettős értelmével.
27
Jes. 44., 1<3.
•• Jes. 44., 10.; 44., 13.
9
'
Az arabban is azt jelenti a tő: sötétnek lenni, az iithiopsban is zaléma:
'írnyékosnak lenni.
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4. Grammatikai kérdések.
A héber melléknév általános formája a ··~p mintát. köeti (Pl. ?m . J~i' és megfele~ a~ arab fa'ula formának 3 " er~e-
v ben, és mint azonos beszedresz 1~, . ha" te~u~tet_be vessz'!~~
tem a ?v;: mintára képzett tulajdonsagJelzo kifeJezesek mellek
hogy
. , k 1s,
. p l . ,,,,,~p
.
ek is. meg 1ge
,.,, l ' s tb .31 . .
.
h
nev A s~ínt jelentő melléknevek képzése lS altalaba? eh ez d~z
lakhoz (i',! .~'"1~ stb.) vagy ennek
val~.m~ly
szabalyosan
·: mált alakjához igazodik. (Pl. a j::l? a tl..i', >;i',-hoz.),
k
or Eltér azonban az arabtól a színt jelentő . mellekneve ~sot·a abban, hogy a héber képzés__ nem ?orolJa egy c_soport ,a ~
po_r és testi fogyatékosságot jelento mellekneveket. Ml~:z ar~b t
~zm pl 'awaru (vak) és áhmaru (vörös) azonos forma szenn
oan
.
.
'b
,, -t mond tehát ':'t:p .':~~ mmképezt~tnek, adtdi~'b'~
~~e~~ő ~elléknev~t.32 (Az alakbeli el~
1 1
tára kepez1 a tes
a Je
th t h av az ös-sém1
különülésnek ez a hiánya esetleg arra muta a ' o",
1 h
.
"bb.
az arab áll a lecrkozelebb.)
nye
cksakk.úgo)s'
·
i~eli a sémr nye ve
·oz
· ·.
1.
m€:llék?teve
~~!ta~o~o;ás
lehetőségén
kívül a tőbetűk hangzóbélyege
: a eke:.oru
1
,
..
, .
.
. , lásának segítségevel tortemk ez rs.
.
.
. ..
van~ fokozásban eszerint természetese~ a forma mtenz_rva JOn
. .
A
t l
n qatulvaló
forma a hasonlo hang~
elsősorba.n számr:asba.
qa u -q~.~:
erősítése, 33 tehát a
1
zás~ rövr~hangz?s alak?~nakk~ye~i ~~~~nzitást
jelent, megfelelője
qatul, qatrl, 9-at: 1-~orma. oz. zi p a testi fogyatékosságot, mint pl.
a héberben epp ~gy krfeJe 'tt'l forma csak testi fogyatékos,11' (qittil). 34 A heb~rben a. qr ll t" melléknevek egy !'észének
.
h
'latos Am• a szmJe en o
,
l
ts.~bgbra ~szna c'':'1J;;: formát követPr• Ha most a heber ny~lv
o esszama, a ,
. l t"
lléknevei közül azokat vrzsga testi fogyatekossagot Je en
~e
':1::-: formát követik,
.
<;;:;, forma t, hanem a
1'
•
•
1 l
JUk, me y.e <:. nem a
.. r c.~ 1l1;: ,., 1 v;: formában
talalkozrk a
látni fogJuk, hogy . a
, t .' 1 tő ·melléknevek csoportja a hészínt és testi fogyatekossago J~ ~n
beesik a
c•.::·1n .o·v~"\1&'
'berben is mert az
o•:.;os
.c c 1 s
egy
. b·
1.,~~:~·':11-::~
.
, " ..
.
l amiből az egyesszam an a
,
'
elkepzelheto tob~e~szamm~ ' következtetni. Föltehető, hogy ez
eredeti
azonossag~r!'
~e
le~lk
ást
hanem
közös
eredetet
jelent.
az egyezés nem kesobbt ta a oz '

f

~ ~~ínt jelentő mellék~evek fo~ozásal,

~lJ~~s~g~n~l~

°

. l1 t u"ber . die im
und. Hcbrai' " Lagarde: Ob crstc
.. Aranüiischen,
. . 1889 28.\t ab•;dlétt
o.
3chen übliche Bildung der N'omma. Gottmgcn,
.,
"' Gen. 32., 11.,; ..~en. 48., ll9. 'tt'l qattil-c>oport. \'.
"" Arab megfelelo Je a qutü. Qt 1 •
., V ö · Lagarde, 59-00. old.
,.. pj ' 0.," , Wl.' (Lev. 21., 18.)
"" Za.ch.
8.; G., 2., 3., 6., 7.

r,

o.. L~!prd..: \~:!.
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Közelfekvő az a gondolat is, hogy a melléknév-képzésnek
(val_am:nt _a tulajdonságjelentő igéknek) forma intenzíva szerint
valo kepzese már l egegyszerűbb alakjában is több mint a nyugati
n y elv:k alap_foka. Ez kü~_ör:ösen_ a színt és testi fogyatékosságot
Jelent? mellekneveken tumk k1, melyeknek formai találkozása
mutatJa azt a szellemi azonosságot, ami összekapcsolja őket·
mindkettőre jelLemző, hogy a tulajdonság mintegy sűrítve for~
dulván elő bennük, feltűnők, szembeötlők.
Hogy a fokozás módszere az intenzív forma képzésével esik
egybe, abban a régi források és a modern nyelvtanok egyetértenek. A j'"11? i'
és 011.:1~
alakokat 3 r. úgy magyarázzák, hogy
igen zöldet, igen vöröset jelentenek. 37 A nyelvhasználat azonban
sokszor csak a megszokott, legáltalánosabb árnyalattól való eltérést érezte az intenzív formában. Ide tartozik a qataltal formájú
n-n~mt·
(Cant. l , 6.) a qatlul formájú
;r-:No
(Joel 2,
7.) a qatlal formájú jll1'1 (Ps. 92, 15.) is. Mind bizonyos tőbetű
nek, vagy tőbetűknek kettőzésével képződtek.

lll. A szégyenérzéssel kapcsolatos színválto:zá!i!ok ..
A valóságos, bizonyos tárgyakhoz legalább az esetek többségében állandóan hozzákötött színeken kívül minden nyelvben
számításba jöhetnek bizonyos mozzanatokhoz fűződő aktuális
szinkifejezések. A magyarban pl. a vér konkretumához kapcsolódik a veres, vörös melléknév; az elvörösödés mozzanatában pedig
ugyanez a szín tűnik fel.
Az emberi testnek, elsősorban az arcnak az érzelemváltozással kapcsolatos színváltozásai is bizonyos mozzanatban gyökereznek. Ezek a mozzanatok állandósulhatnak, fokozódhatnak,
egyöntetű, vagy szakaszaiban különböző ütemű folyamat, állapot
válhatik belőlük.
E mozzanatokat, folyamatokat és állapotokat a nyelv tulajdonképen csak abstraktumokkal tudja kifejezni, ám ezek mögött
az abstraktumok mögött néha megtaláljuk azt a bizonyos konkrétumot, melyből az abstrakt derivatum megérthető. (L. a fenti
példát!)
Ha a sémi nyelvekben próbáljuk az abstraktumokat a konkretumokon át megérteni, úgy találjuk, hogy a mozzanatot, folyamatot, állapotot kifejező abstraktumokhoz képest a cselekvést,
történést hordozó gyökbetűk, valamelyes konkretumot jelentenek

f·

;;::,;?
mással1w;:.:))n ; Ps ._ 68, 36 = az erő __ ál_lapota~.
gzócsoporttal es az c:.:v = csont fonevvel osszefuggesben.) .
ban Ha az érzelemváltozással kapcsolatos abstarktumokat pr;oál. uk a konkrét szell_emi gyökérre v~ló _visszavezet_éssel megerb J akkor tulajdonkeppen arra a kerdesre keresunk feleletet,
~e~y milyen valóságos cselekvést, vagy történést jelenthetett a
~imitív nyelvben a szóbanforgó kifejezés.
.
.
p
Nagyon csábító az a lehetőség, hogy a s~eg~enk~zess_el kap, tos k 1'feJ· ezések eredetileg színt, azaz szmvaltozast Jelentecsma
·
· on~n
· tT
k és mind a régi, mind a modern nyelveszek
es
a 1st'k
a_
~~zött vannak, akik megkísérelték ezeknek a~. :re~~t;, kon~ret
színjelentéseknek megállapítását persze kulo~boz~ 8 meresz. el és ehhez képest nem is egyforma szerencsevel._
.
segg A felmerült lehetőségek főbb példáit al~bb tárgyal]~k,_ fe_lreértések elkerülése végett ideiktatjuk a szo_banf?r~o kif~J~zesek
·elentését úgy, ahogy azt a tudományos etimolog1a edd1g1 k~n
~rét eredményei megállapítják. FelsorolásuAA.ban n~m annyua
szótárszerű teljességre, mint inkább arr~ to,rekedt~n~, ho~ a
különböző szerzőktől felvetett színmeg~ataro~o lehetosegek _ele):>:
biztos szótári alapot helyezzünk. A szegyenerz:t okozta szmval
tozás skálája egyébként sem szé~es, vagy ha szeles, akkor sem a
sok szín, csak a sok árnyalat mla~t.
.
.
, ..
:"l"'
• aszlt'1 szégyenkezni, megszegyen:tem (ara~u.
• · :l _:__ ."
szír: basu; bustu, bultu: szegyen; bastu, bal tu- e1 oteljesség.
.
. .
)
"'1M fehérnek lenni, szégyenkezm (aram1 u. a. ,
:-rn élni (arámi, szir: x·n)
•
..
-tln III. szégyenkezni (esetleg: vagyakozm. l. iC!"i II. Gesenius-Buhl 250. l.),
.
gf 1 l'".
II ócsárolni szidalmazni. Rokonnyel'-?- me e_ e Ol.
')ii'l él~snek, hegyesnek lenni. Atható formaban: fehngel.

ep

0.,::1
'll::l

~~~~~enkezni,

megszégyeníteni. A rokonnyelvekben:
megsebezni.
..t· t k)
(arab: k s f, színtelennek (sápa~tnak __ vagy so e ne
lenni). Szégyenkezni, vágyakozm (V. o. GB 17' 356· (
tl g· gyöngének
ese .: . .. .
lenni, lehullani; gyöngltem, megvetm, V. o .. G. B.

357. o.).

S:l; IL megvetettnek lenni, _ócs~ro1m
':ll

ll. ~:ll l. 480.)

• 1 • h tó ·elenté"orozatban a szín jelzése pri·
~:1 <n·O~ · Yalószínü felte\·és. V. ö.: Aistm_ltl\·ebb, m11~t az abstr~c.t ~~~-ntesek,"~~o alom. (Theologia, 193-!.. ~1-~- o.).
lettner J ózset: Az ósz.Q\ ebe,., t_ "é l~t. .'l- a jelentéstan terén némi tapasztalata
26. o.: "Akinek azonban az ettmo g t~ ~ 5 1 é<e végső elemzésben mindig valami
1
van , az tudja, _hogy a7 elvo;J.ttf?g ~.bmba
. 1 ~let- 1·elenté;:t vezeti le a piros színböl,.
konkrétumból tndul k1 s azer 1ll ,a
az
mint megfordítva.
. • os

"" Lev. 13., 4!).; lA., 37.
37 Szifra;
1 '"Tn Cap. 14. és ~-.Wt:! Cap. 6.; C:'e1-N::!~ C:1"1N ,O'i'i':l!P i'1"1' A
qataltal formáról Barth is azt írja, hogy a fokozás, élesítés kifejezője. (Barth.
].: Dic Nominalbildung, 21&-217. o.)
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Hog~ az esetleg mega l a?tt _a

1

1

'ltir'unan .fak,th: •\ szluck " Hihlt!than
'f(khtnall Jakab: A "Ín<·k a Bibliában

:·~~c

_(l. fönt a

Valósúgo~ ~zitwk <:. (l•lsorolúsban)

~ Ammt latJuk a k1alakult nyelvhasználat szerint .' k
tn az, _ amL'lytkbcn tiszt(m Jútjuk a primitívebb színj~~~ t'a WT
~mn! d.\:l'n fordul Plő az ~l!'('on Jelentkező szégyenszín e~ efsth;s
J •'lZ<'Sckeppen. (.Tes. 29, 22.)
• a e er
Am. ~nftr ~ talmudi etimológia megkísérelte e kife· ·
lH'k . szmJeh•n tPSl'krl> való vissza vezetését, természetes JCzesekannyu·a grammallkai, mint mkább élettani alapon. (Pl. e~:~~:
N ., • l'.,
',., ~<',
~'~1' ~ ~ o '=' '11-1 ; ; eszerint Wl~ elsápadást jelen.!t~m·. L .. Mt~ndclk~r~.) A . ké~őbbi kommentátorok is hajlottak
,ll 1a, h?KY cll'tt.am osszefuggesek alapján határozzák meg egy<~gy sze~y0nkczcssel kapcsolatos kifejezésnek színjelentő primit1v _alakJa!_. Mandelkern Concordantiája pl. a ~,,,
I. jelentését
a Plr'(JS szmncl hozza összefüggésbe, mivel Nachmanides szerint
a g.'·ök jelentése: erősnek, életteljesnek, fiatalnak lenni. A Ge··
senius~Buhl-féle szótár fejtegetése =]v II-ről, hogy a rokonnyelvek analógiája alapján a "hegyesnek, élesnek lenni" jelentést is megtalálhatjuk ebben a tőben, értelmi (nem grammatikai!) párhuzamba állítható a l'cn tővel, mely Jes. 63, l. 2, tanusága szerint párhuzamos az
t:is-mal. Eszerint ~,., II. kialakult értelme mögött talán fel lehet tételezni a primitív "elvörösödés" jelentést. Mind Nachmanides magyarázata (ki a ~,,;
tőben az "éles, hegyes" jelentésen át a fiatal kor akadály-áttörő
<:rős vitalítására gondol, nem téve különbséget =],öt I. és : , , ;
1
II. között). mind a
=],n II-nek a )"~n-szal való értelmi párhuzamassága fölhívja a figyelmünket arra a lehetőség1·e, hogy
talán a vörös szín az, ami a héber nyelv szégyenérzés kifejezé~einek hozzájuk képest konkrét alapja lett.
Nézzük meg, hogy mely kifejezések sorozhaták még legalább feltételesen az elpiruláson alapuló szégyenérzés-kifejezések csoportjába.
A wl:l tőnek megfelelő asszír hangcsoport származékai között találjuk a bastu, baltu kifejezést, jelentése: erőteljesség
(GB). Ez a jelentés szellemi párhuzamba hozható a fönt tárgyalt
kifejezésekkel, eszerint esetleg a nrv1::1
abstraktumnak megfelelő színkonkrétum is elpirulás lenne. 39
Ezt a lehetőséget támogatja Aistleitnemek az a nagyon
valószínűen helytálló feltevése, miszerint a •n ,IV:l kifejezés
(Lev. 13, 15-16. I. Sam. 2, 15.) olyan húst jelent, aminek frisseségét veres színe mutatja. A .,.n gyök ugyanis megfelel az
arab hajija gyöknek, az pedig III. tőben azt jelenti: pirulást
okozni, X. tőben: elpirulni és a véle rokon hawija gyök is sötétzöld, vagy sötétvörös színűt jelent, huwa pedig sötétzöldet. "A
"' V. ö. Aistlcitncr József: Az ószövetségi "élet"-fogalom. U. o.

haJlJa _másik" főjelentése tehát: piros (vörös) szinűnek lenni".4o
•. !?lteheto ~zek szen~t, hogy a W':l •.-,•; és :-·; II. gyökök
p~m:ntlv. hasznal~tban parhuz_amosan az élet jellemző színét, a
városet Jelent~tte~- de e felt~t~les módot is meg kell szigorítanunk ~."W~ :l es, ~ ~ ,; II. gyokokkel szemben, melyek csak az
életero Jelentesig vezethetök vissza.
"
H.~ feltételezzük, ho?y a héber szemlélet a szégyenérzést
jelento a~str_aktu~ot az el~terö színével azonos, a szégyenkezés
okozta szmvaltozas einevezeséről kölcsönözte, felmerül az a kérdés, hogy a
győköt miért használja mégis a biblia az arc szégyenszínének jelzésére 41 /a) és miért használja a ~c:: tövet ami
kétségkívül sápadtságot
jelent, (V. ö. =jo; = ezüst) szégyen'kezés
kifejezésére is? 4 2 /b)
A ,,, és ;:'ji:IJ tövek semmi esetre sem hozhatók összefüggésbe a vörös színnel, sőt esetleg i::l"i értehni párhuzamba
állítható a =)0.:1 -fal, amennyiben a "vágyakozni" jelentésben
találkoznak. (V. ö. GB. 250.)
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a vörös szín jelentését csak
a ö1'n gyökben tudjuk felfedezni és hogy végeredményben
hiába állítjuk értelmi párhuzamba bármelyik gyököt is a ,.,."
gyök későbbi értelmével (élni). Ezzel még nem bizonyíthatjuk
be egyikről sem, hogy primitív jelentése is azonos volt a
öt'n
gyök primitív "vöröslem" értelmével. Hiszen gyakran előfordul,
hogy olyan gyökök, melyek még távoli rokonságban sem állanak egymással, valamelyik eltávolodott jelentésben találkoznak.
így érthető, hogy van, aki minden más ,lehet~sé~et kiz~rv~ .a
fehér szín-kifejezéseket ruházza fel a szegyenerzes kifeJezesenek előjogával.
így Delitsch 42 szerint az elpirulásra nics is szín a bibliában.
Bizonyítékul említi Jes. 29, 22-t.
.
.
.
.
Am Delitsch is elismeri, sőt Darwmra lS hivatkozik, hogy a
pirulást azért kellett ismerniök a zsidók~a~ i~, J?arwin ~egá?a
pítása szerint ugyani.s még a néger arcboren lS Jelentkezik bizonyos bíborfeketeség ha a vér az arcába szalad.
Valóban mint 'eddigi fejtegetésünk mutatja, bizonyíthatóan
sokkal gazd~gabb a héber nyelv szókincse az elsápadás fogai-

,,n

•• li.. l"t:' ::1 forma nemcsak éntelemben azon?s a :'ltt 1_::1 . formával, hanem,
úgylátszik, annak archaikusabb formáját is mutatJa, ann~! IS tnkább, mert nemcsak: a 1'TfV1:l stat. constructusának szabályszerű formaJa, {l1tt:) helyett (Ps.
44., 1'6. Dan. 9., 7.), hanem absolutabb formában is használatos. (Pl. l'llt':l 11V:.~•
,,~'5::11 Ps. 3'5, 26.)
"la) V. ö. alább: Jes. 29., 22.
.
.
, . h
é
"lb) Zeph. 2., 1. Ha elfogadjuk is Gesemus meg)egyzeset, ogy ez az r:
telmezés bizonytalan, a vágyakozással kapcsolatosan akkor sem gondolhatunk
pirulásra.
12
Delitsch, Franz, Iris. 87. o.
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Il? ár~,. m~nt . az. elpirulásra.

Mindazonáltal megfigyelhett ·· k ..
.
b1bllai ktfejezest. melyben esetleg az el .
un tobb
k 1't e tt e meg a nyelv a szégYenérzet folyam
plrut1'as
·· ··
b ·zmozzanatát
A
·
orokife~.ezése~ között talán a ' ~·1.:1 tő a legált~l~n~~abb s~~~:U~or~ó
Az osszefug~esből kiderül, hogy a szégyenérzet legtöbb .. ~lat~.
s~.dlagos ~rzes csak: nem mindig az okozó eredmén bs.~or ~a
~ozvetl.~mil: . gyakran más lelki indíték előzi meg, vag~ f~g~~~~~
ls_ e.?yutt 1 Jar vele. Pl.: ,.,,,~., 1~';• megszégyenülnek és a
r·emulr~e~· :t Ez a példa esetleg támogatja Delitschnek azt a
áll~p:ta~~lt, hog?' a _ke~etiek ~~Ikének mozdulásai erőteljese~=
bek: lg) pl. a szegyenerzest az IJedtség erősíti. Azt is mond ·
D~htsch (u. o.), hogy az erősebb felindulásnak inkább a feh ~a
sz~n felel meg az arcon, az pedig az ijedtség színe is 45 Ez t er
meszetesen nem jelenti azt, hogv a It' l~ tő a fenti péld· b
erlsápadást jelent.
•
a an e -

::g-

A ~zégyenk~z~s! ~elen tő abstraktumok "vörös" színjelentéssel va!o k?nkrehzalasanak labilis volta miatt azonban így is a
,.elfeheredes. elsápadás" jelentésekkel való konkretizálás fel~
b1llen a megítélés mérlege.
e
Am etimológiai lehetőségek híján és érezve az értelmi pár~uzam alapján v~l~ álta~ánosítás elhamarkodott voltát, vizsgálJuk. me~ azt a mas1k modszert, ami e kifejezések értelmezése
tekmteteben számításba jöhet . ..,
. J e1·emiC:S Alf~·éd sz~rint 46 a szavak igazi értelmét nem any~yn;a a szar~azas sz~rmt való etimológiai összefüggés, hanem
~n~a.bb ~an~z;._:;uk hatarozza meg. Jeremias oly határozottsággal
alht]a tetelet, ' hogy a jeles orientálista véleményét akkor is fel
ke~! ve!lnü~ ~ I_ehetőségek sorába, ha a benne megnyilatkozó
~ros_ kepzeloer? avatasságra int bennünket a tétel elfogadását
J~letoen. Jerem1~ .ta~.ad_hat::tt.la~ul túlságos jóindulattal ítéli meg
Kelet fogalomkife]ezokepesseget: der Orient· kennt nicht die
T~ennung ~on Form und Inhalt. Das Wort ist Trager eines beshmm!en .. Smnes und offenbart auch genau diesen Sinn. (L. u. o.)
Nezzuk most meg néhány, bennünket érdeklő példán, hogy
43

Ps. B3.. 1 .

" Delit,;ch, 88. o.
.... •• F. o::, Először a sv<'!p'l?'llérzet kitágítja az arteriákat. eredménye: elvör?södés, nzutan a helyzet mt~tt való ijedelem elszükíti. eredménye sápadtság.
;-\éha a kettő> folyamat annytra egyhcoh-ad. esetleg az egyik oly erősen hat a
•<.envec.lőre lelktlep:. ho~· csak azt ve?zi tudomásul. D. elmond egy esctet Dar'"" n~vében .. ho~· e~y !ta tal le~ny h~Ja társa>ágban egv szaiga gombjába akadt.
A l<':lny dptrulast érzett. pedtg ero,-en elsápadt. A kifejezésbeli különb>égek
k~át a bból is eredhetnek. hogy kh·ülálló személy beszél-e az érzettel kapcsolatos
Sztnv:lltozásról, "agy maga az, aki elszenvedi.
J<'rcmias A.: Das alte Te,-tament im Lich te des alte n Orient, Leipzig,
1000 ..••i4:>.
old.

." .'ich~ ist. d~ss der Anklag für die \\'ort\·er"·andschaft wichtiger ist,
al d•e lingui<.tische Zusammengehörigkeit. L u. o.
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wilyen ez a "pontos" értelme az egyes szavaknak Jeremias szerint:
tt'l::l (sich schamen) eig. erblassen, wie das verwandte
10n umgekehrt erröten. 2. Sam. 19, 6 .; im erotischen Zusammenhang I. Mos. 2, 25 ; Hos. 2, 7.
(748. o.)
,'=n erröten (wie Wl:l erblassen, s. d.) sich schiimen.
Amint látjuk, Jeremias határozott színjelentéseket lát abban
a két gyökben, amelyek a biblia héberségében a szégyenérzetre
vonatkozóan leggyakrabban használatosak. Mindenesetre határozottabb és következetesebb állásfoglalás ez, mint a Delitsché
(l. fönt), aki élettani fejtegetésekkel bizonyítja, hogy a keleti
ember arcbőrén megjelenik a szégyenkezéssel kapcsolatosan
mind a piros, mind a fehér szín, de az előbbinek nyomait még
feltételesen sem véli felfedezni a bibliában. Jeremias állásfoglalása, a tt''::l és 10n töveket illetően, mindenesetre elfogadható annyiban, amennyiben figyelmeztet bennünket arra, hogy
az igazság talán ebben a kérdésben is - mint oly sok esetben
- a középúton lehet. Ö mindkét színváltozást, a fehéret éppúgy.
mint a pirosat, jellemzőnek tartja a szégyenkezésre. A különböző
korok élettani megfigyelése ugyanezt a felfogást támogatja. Le·
hetséges, hogy két akció szemléletes ábrázolásáról van szó. E
két akció rendesen egymásután következik, de azért nem lehet
bizonyossággal megállapítani, hogy a kettő közül melyik tekinthető a másik reakciójának. A feltünőbb akció valószínűleg az
elvörösödés, még a feketés színezetü bőrön is, feltünő tehát,
hogy a héberben kifeJezetten csak az elsápadásra találunk szót
(Jes. 29, 22.) és a Midras, valamint a Talmud hébersége is csak
elfehéredésről és elsárgulásról beszél. (j':.,,, ·i''"'';t)
Mégis lehetséges, hogy a héber szégyenjelző kifejezések között bizonyos
ellentétes-párhuzamos kapcsolat van, melynek konkrét alapja
az egymást reakcióként követő pirulás és sápadás. Ezt a feltevést, ha nem is bizonyítja, de támogatja az a körülmény, hogy
a '5:.1 gyök, melynek .,:J I. és '5:l II. lehetőségei között az
esetleges összefüggést nemcsak Jeremias, 48 hanem a GenesiusEuhl-féle szótár is föltételezi, (l. GB 17, 480. l.) értelem szerint
ellentétes párhuzama a .- •n gyöknek (és a vele esetleg
rokon értelmi csoportba sorozható gyököknek) (lll·: .:--.- l'':n).
mert a .,~l (a ';;:J-lal párhuzamosan) esetleg azt is jelentheti:
gyöngének lenni, lehullani, míg a
:'!'i:
azt jelenti: megmaradni, erőben lenni, élni. (L. GB 17, -!80. l.) Idetartozik az is.
hogy a :-': l jellemző színe, a sápadtság is abszolut ~llentéte
48

Da -;:ll den Leichnam, das .\aa,; bcd<u!et (Jer. 16.. 18. von Götzen
gesagt) ist anzunehmen. d ass -:; nt·ben <km :\ Hren nuch den "chandlichen
bedeutet. (Aber wohl sekundar.)
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az élet fogalmáhúz (O''n) kapcsolódó piros színnek. Lehetséges
€Szermt hog:-, a szégyenkezést jelentő színkifejezésekben az élet
pirossaga és a halál sápadtsága olyan ellentétes párhuzamba
került, mint az élet és halál, fény és árnyék általában, de az elvörösödés képzetéből abstraktum lett, míg az elsápadás képe
konkrétum maradt mind a bibliai (111n'), mind a későbbi héberségben. (i'' ~rl r:'?:1).

lV. Összefoglalás.
Vizsgálódásunk csak a későbbi héber nyelv, elsősorban a
Midras és a Talmud nyelvének elemzésével válhatik teljessé.
Am a biblai anyag is oly nagy, hogy nehezen szorítható be egy
rövid értekezés keretébe. Remélem azonban, hogy módomban
lesz még a kérdés teljességével, valamint a színek szimbólikájával
és pszichilógiájával és e kettő jelentőségével a próféták látomásaiban- foglalkozni. Az eddigi erdeményeket a következőkben próbáltam összefoglalni.
A héber színszemlélet tehát egybeesik a fény és árnyék.
ellentétének szemléletéveL
Ezt bizonyítja a héber szemlélet szerint való világkép, melynek eredete és alapja a fény és árnyék kettéválasztása.
Ehhez kapcsolódik az a tétel is, hogy a fogalomkörök kifejlődésének alapja az ősi párhuzam-ellentét kapcsolat.
Ez a természetadta szabályszerűség mutatkozik a sarjadzás
és hervadás, a kellemes és kellemetlen, a feszítő és oldó érzések
és érzelmek kifejezéseinek párhuzamos ellentéteiben is.
Az ábrázolással kapcsolatos kifejezések is azt bizonyítják,
hogy a szemlélet alapja a fény és az árnyék kapcsolata, nem.
pedig közvetlenül a valóságos színek.
A valóságos színek 'közül azok, amelyeket a biblia nyelve
melléknévvel is ki tud fejezni, ugyancsak ezt a kettős csoportosulást mutatják: az om~ a narancsszín és a sárga mellé, a
fény oldalára, a i',.,, pedig a kék, indigó és ibolya mellé, az
árnyék oldalára sorozható. Az átmenet a zöld szín, mely egyrészt a fény, másrészt az árnyék felé tekint, mind a színskálában elfoglalt középső helyzete, mind a bibliai nyelvében használatos homoníma szerint.
A szóbanforgó c:1.,~ és j:ll"'' kifejezések egyébként csak
a szinskálában kerülnek az első, illetve a középső helyre, a használatban a fény oldalán állanak, mert az egész szerves életet
kifejezik színben: az C:1"T~ az állati életnek, a i',." pedig a
növényi életnek jellemző színe.
.
Ennek a színes héber világképnek is összessége: Isten, aki
lit' n N, 1:.1 "\ 1 N , 'll~,
"alkotója a fénynek és termetője sötétségnek" (Jes. 45, 7.) ő vigyáz a fény és árnyék bölcs arányára,
ö mutatja 'meg az embernek a fényben az élet színeit is.
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Szentírásunk -- a vallásos nevelés ősforrása.
Az elbeszélő könyvek.

Ez a lan}llmány ~t kívánja megvilágílani: h o g y a n
olva?~?-k es értsuk a Szentírást. Leginkább a la..
nuló ifJuságral gondol, de, amit megállapít, az nemcsakJ
iskolában, hanem azon kívül is. felhasználható. ~em kíván
cl.őzetes, tudományos készültség·el.2 Egyetlen föllételezése:
Szentnás a tanár, Szentírás a tanuló kez .ében.s
I. A Tóra.4

a) Elbeszélés.
Tóra elbeszéléseit már elemi fokon ismertetjük. Bemutatásuk, azt hisszük, nem ütközik különösebb
nehézségekbe . .f:ppen ezért csak néhány megjegy.zésre szorítkozunk.
>> tgről, földről és minden seregükről « dak röviden szól
ra Tóra. Sietv.e halad végig a teremtés napjain, hogy minél
előbb ,e lérjen tulajdonképpeni tárgyához: az ·emberhez.
Emberek éleléViel, vonzó és elriaszló példáival n e Y e l. · Á cl ám törlénete már magában foglalja az emberiség egységének a gondolalát: egy őstől származik és teslvér minden
1en1ber. (Az emberiség egységének tanulságáért a zsidó hagyomány később is gyakran visszatért a teremtéshez. » ~!iért
leremtette Isten Ádámo l egyedül? « A le!'emtmények békéje
nhl!att, hogy ne mondhassa az e_gyik ember a másiknak:
ösöm nagyobb volt ősödnél. « (Szanh. 37 a. és 38 a. Y. ö.
Tószeila Szanh. VIII. 4.) Ez a gondolal r\ o é törlénelébe'n
újra me,crnyilatkozik.. Az özönvíz ulán az emberiség története
előlről kezdődik, újra egy ő:Stől. Noé három fia: Sém, Ch~\,
J áfel. Sémilák, chamilák és jáJelilák, vagyis a népek mmd,
lA

l A Szentírás könyvei a középiskol:l VI I. osztályú vallásoktatá5ána.k;
állanak középpontjában.
'
2 Legtöbbet merít Fényes ~Iómak az IMIT által első díjjal juta!llma.zott pályaművéből: Szentírásunk kialakulása, eszméi. hatása.. (D1IT, 1931.}
3 Hogy a Szentírás melyik részével mi:lyen rés-zletesal, foglalko~,
az nem föltétlenűl az illető rész jelent6ségél'el és az 1skolaban reáfordltandó idő mértékével aránvos. Ahol kew~sebb a mondanivalónk és 1-.--evesebb
a pedagógiai nehézség, ott rövidebbre, vázlato!m1, ahol több, ott hosszabbra
fogjuk írásrmkat,
4 Kündu1unk a vallásgya.lwrla.t - tanítványaink el~tt ~s már ~gyréi-at
ismeretes _ tényeiböl: széfer tOJJr6, köriász háfOJJr6, sudro, por6so st/J.
16
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Szentirásunk -

tes l\ éJ'<' i egymásnak. - A b r a h ám - »a szikla, amelyből
vágnllnnk
csodálatos cgyé1úség. El kell hagynia szülő
földjél , le kell Yclnie környezelének pogányságál, hogy utódai és a föld mindcn nemzele számára »álJdiássá legyen. «'
Amerre jár, ollárl épíl és imádkozik. Békére törekszik (.pás,zlOI-ok civódása), önzellen (Lól kiszabadílása). Szerelete
azonh~m nem korlálozódik alyja'fiaira, ldsugárzik ide@enekr e
és bünösökre is: a s~valagi vándorokat megvendé_geli, a 1egelvelcmültcbb pogányokért imádkozik. Minden próbál és
megkisértést (ákédó) gyözelmescn kiáll. ÉS amil mégtud,
me'<rismer, arra meglanHja utódail, »hogy ő~ is ntegőrizzék
az Örökkévaló útjál, hogy ők is igazságot és Jogot gy!Ulwroljanak. - Abrahám fiai: Jismáél és Izsák. Izsák fiai: Ézsau
és Jákob. A j ó k azo nb an kiv á l asz Ló cl nak: a sze'llem
-és a hinllás Ábrahámról Izsákra, Izsákról Jákobra száll. .l ákohnak tizenkél fia és eay leánya van. A törlénel közülük
J ó zs ef e L, a lesl\' érek l~ononázoltjál « kiséri. Amiimr test\'érei eladják és ő minl rabszolga Egyiplomba kerül, a Lörlénrl színlere és egész iránya megvállozik. Isten »a testvérek lenél jóra !'ordítja, hogy nagy sok:aságo~ éJetben
tartson «. A Tóra első könyvének végén a 11elyzetkep: Izráel
fiai saját szokásaik és erköl~seik. sze1:üü bék·~~· s~abadon
élnek Egylplomban. - A maSIOdlk k?.ny.v el~Jen. a!l be .a
fonlulat: az új fáraó rabszolgaságba don~ Izra~l fla1t. :Annkor azonban legnagyobb a veszedelem, ,eszreY~Llt::,n~ll . n~:~
indul a se<1ílés munkája. A halálnak szant elsoszulolt lw~
köz l van :\I ó z es, a későbbi nép' e1:ér é~ prófét~ •. az emb~r~
séa törlénelének egyik legnagyob!) Ja. Kr~zabad~tJa Lest;'ét e1!
a ~-abságból, a Szináj félsziget lnellen stvalag~ban n;e p P~
erryesíli és reáneveli őkel az Isten akarata szer~nl va\o 1gaZ1
életre. És mindeközbcn » szerényc~b ~1ar~d nunden em~·~~-
nél a föld szinén. << Még halálában lS v1gyaz arra, hogy SllJa
lmltusz tárgyává ne váljék.
, .
>Eszméün győzecl,elme ~egye1: ~~~1l.ekJ~lem.<<
\ zsiclósáa nem a y,ez ert d1csoü1 ·M ozesben, hanem a
tan'[ Ló l: :.1'ózes lanílónk« az ő áhíl~tt~l kiejlelt nev~.
A Tórál pedig, amely hélről-hét~e 1·ól~ szo~ es az o szc~lemet
sng{rrozza szél közöllünk, »Mozes ot konyv;ének« lS ne1

vezzi{l~gasabb

osztályokban me g r~ l e~ ő

m? cl o n ·érléke:í!=

helők a •magyar kis-Dubnov« elso feJezete;n~k -

a for cll
tólól származó -tudományos feJtegeLese1, 5 amelyek a
5 Simon DubnO\': A zsidóság története az Okortól napjainkig. Az eredeti
ji<..ldi>böl fordította: Dr. Szabolcsi Bence. (A »Tabor« kiadása, Budapest, "t. n.)
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bibliai elbeszélést, mintegy szimbolikus ládatba :íllíln1.
igazolják. Példák. A zsidó világkép első ne,·előszülői : a
babilóniai (Abrabám Ur-ból indul el), a szir-kanaánila
(Izsák, Jákob) és az egyiplomi (József) kultúrkör. TermészeLesen az. átvétel mincligúj érlelmct és néha olyan csodálatos Löké1elesedésl ny·er, hogy az eredetivel már alig marad
m:~g a kapcsolata. Izsák az állallenyészlés mellell már Jöld,mű veléssel is foglalkozik, Jákob a ehilizállabb telep esélethez, József már a városi kultúrához, a rendszeres, sőt
nagyLervű gazdálkodáshoz való vonzódást képviseli.S Igen
érdekli érettebb növendékeinket az egyiptomi tartózkodás
és a kivonulás k.ronológiája, valamint a egyiptomi rabság
egyiptomli-történeti háttere is. 7
b) Törvény .
A tórai törv-ények bemutalását a tíz igén kezdjük. .\ két
kőtábla a líz igév:el minclen emberi közösség legszilárclabö
alapja és a zsidóság legszenJebb jelvénye. Az első kőtábla
igéi Islen iránti kötelességeinket, a második kőtábla igéi
' 1e mberlársaink iránti köleLességeinkel szabják meg. A zsidó
1ember számár:a nincs különbség közöllük. Ezek is, azok is
Isten törvén) 1ei.&
Az ,első öt ige, mondotluk, Isten iránti kötcless<égcink
Jog1alala: az örökkévaló hozolt ki Eg,Jipl,omból, mellelle
másl nem imádhatunk, nevét meg kell szentelnünk, szombaljál meg kell őriznünk. lele larlozik a sz ü lőlisztelel parancsolala is: a szülők Is Len ulán legnagyobb jótevőink, ls len
után nekik tartozunk a legnagy;obb hálá,'al. A második öt
ig'e embertársaink iránti kötelességeink foglalata: Liszlelnünk kell felebarátaink élelél, csalácljá.l, vagyonát, beesül·etét. N em szabad vélenünk ellene még csak érzéssel, gondolatlal sem. (Ill mulatkozik meg az állami és a vallúsi
törvény - természetes - különbözősége. Az állami tönénYJ
6 Amit fentebb a jók kiválasztódásáról írtunk, ily.on értcl.emben is áll:
Abrahám után Izsák, Izsák után Jákób a fejlettebb élennódot jcl.enti, míg
Ji:~máél és Ézsoo a ·pusztai nomádság megmaradt, de túlhaladt képvi,·döi.
HawnJ.óan Jákób fiai közül József az életmód fejlettségével is kiválik.
7 A krO'Ilológiára vonatkozólag l. még C\Iahler Ede: Kcl.eti tanulmá..nyok. (Népsrerű Zsidó Könyvtár. 13. szám.)
8 A próféták hirdetéseiben is cl.választh.atadanul egybe[onód.na.k a Yallási és erkölcsi mozzMJ.atok. »Zálogba vett ruhákon tenilnek el minuen oltár
illellett és bírságoltaknak borát isszák istencik házában.<< Ámosz. - Az imádságainkban is ugya:nolyan Isten-áldá.st kérünk azokra, akik .a templom világftására gyertyát, kiddusra, hávdólóra bort és azokra, akik az utasoknalq
.kenyeret, a szegényelmek alamizsnát adnak. Mi sebérách.
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c ak c~elek,'éseikc l szabályozza; a vallási tönény ; .. "l
tünk ?l,. lelkLi.l.~l~nket neveli: megparancsolja a s~e~~te~ ~
meglillJ~ a. bunos gondolatot.)
e'
• A. ~z Ig~ adj~ az <~lal?Lön_ényeket, a szcnlséglörvények
azokna~ tovabbfe.ll~szlescrl, reszleteil, finomságait. A dekrulogus Lilalma : ne olJ; ezt a szentségtörvény fokozza: ne áll'
'~esz teg felebar~lod halálos veszedelménél .. . A dekaloau~
tilalma: ne lopJ. A szent~églörvény kiegészíti: másként s~m
szabad ~elcbarál~dat megkárosílanod ... A cl!ekal,ogus tilalma:
n_e ':allJ felebaralod ellen minl hamis tanu. A szentség~
!oneny fok:o~za: ... ne járj körül rágalommal. A tizedik
Ige ez: ne k1van~ ~~$.' ~_más él ... A szenls~gtörvény tovább
megy ... : ne gyulolkodJel, ne tarts haragot, szeresd felebla)..
rátoclal, minl lenmagadat. «9
. A tíz ige és a szenlséglörvények alapyetése ulán bemutalJuk a. Lóra-köt;'ények La r t a lm i csoportjait.IO
A T ora szabalyozza a) az áll am .él e t ·e t. Vallásunk
tanításai nem fordítják szembe egymással a vallási és a
politikai életet. Azt akarják: Isten· akarata, az erkölcs normája hassa ál az ország minden tényezőjet és érV'ényesüljön
~z .. eg~sz al~olm_ány?an. Az állam élén király áll, az állam
Idonkent haborut v1sel stb. ~Iinclez elkerülhetetlen. De milyen legyen a király? A reávonatkozó szakasz (Deut. XVII.
'14-20.) kifejli. Ne kevélykedjék, ne gyüjtsön magának lova~
kat, nőket, ezüstö l, arany;al. ?\e aka:rJon a törvény fö-lé emelkedni. Ellenkezőleg: írja le magának a törvény mását, ez
legyen nála, ezl olvassa és kövesse egész életén át. l\Iilyen
legyen a háború? (Deu l, XX.) Aki házat épílett és még nem
m·atta föl , szőlől ültetell és még nem szüretelte, nőt jegyzett
el és még nem vette el, hagyja oll a lábort és térjen vissza
házába. Ha Yárosl o~twmolnak, először békél ajánljanak.
Ha hadat viselnek, a gyümölcsfákat kiméljélc Az emberről
is, a birlokáról is erkölcsi alapon szól a Tóra, szemben a
többi ókori törvénykönyvve1, azt lanílja: ' Istené a föld és
Istené az ember, mi csak ,, zsellérek vagyunk " Isten földjén.
A Tóra irányítja b) a v a ll ás i é l e l e L. Inlézkeclik
imádságokról és szerlartásokról. :1\em tartja valamely szöveg elrnondásál vagy Yalamely cselekedel elv~gzésél m a g á t
csodábllos erejiínek, n~inl a miszlédum-v1allások. Azt akarja,
hogy mindez a vallásos elmélyedés és az erkölcsi neme~
sedés eszköze legyen. A Lórai imádság példája és a legősibb
imádságok egyike a papi áldás. (~um. VII. 24-27.) .A P'2lP
9 Heller Bemát: A leányközépiskolák IV. osztálya stb. Izr. Tanügy i
:Crtesit<l. LXIV., 1 O.
10 Fényes :\1ór: id, mü szerint.
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Tór~1 unn~pe~: ~ szombat; peszách, sóYuausz, sznk~
ka us z; )~un; Lo;uo, Ja um hákippúrim.11 A sz om b a thoz
hasonlo I~lez~nenyl más, ősi népnél nem találunk. Hat napi
mun~a uta~ unuepe van az Örökké\'alónak. ::\Iegülése nem
~e1ylhel kl _a ~unkaszünel negath·umában. Isten clicső
segenek szol~alatába állítva, hívő lelkünk szárm·alásá\·al kell
megszer:teln~k; A sz~mbat-lörvén.>: megokolása kettős;
n~csal~. a ul~gteremlesre, az Egy1ptomból ,-aló szabadulasra lS ·emlekeztet. l\lintha csak azt jelezné ho<ry .(l
szombat egyetemes világünnep, ele Izráel hh·atoÚ elsÖ"sorban ap·a, hogy hirdesse és terjessze. (Güdemann.) .\.
pe.~~acl:, a ~óvuau.sz ~sa szukkansz ünnepének
legos1bb Jelentese termeszel1: a la,·asz a zsena&bemulatás
a szüret. l\Iindinkább középpontivá Y:Úik azo~ban a máso~
dik, t?rlénel:nJ.. jelen~é?. ~ .tavaszünnep az egyiptomi szabadnlas em~ekunnep.eve vabk: ."mert éppen ezen a napon
vezellem kl seregelleket Egy1plom orszácrából. « (Exod.
XI!.) 12 A szüre~nnep ~ pusztai .'·ándorlás e~ulékünnepévé:
»S~Lrakban lakJatok het napon al ... hogy megtudják utódaaLok, hogy sátrakban lakallam Izrael fiait, nukor kiYezettem őket EgyiptombóL (Le\'. XXIII.) A zsencrebemulalás
·ü nnepe pedig a hagyományos számítás szerint (Pesz. 68 b.)
:egybeesik a szináji kinyilatkoztatás fordulójáYal. A három főünnep jelentéseit - a természeli és törléneli rétea
fölött - egy-egy vallási eszme koronázza meg. A peszách ~
sz ct b a ds á gniak, a sóvuausz a szabadság tarlalmát és é d~
két kölcsönző törvénynek, a szukkausz az isteni tör-yény em b er i meg v al ó sí lá s ának ünnepe.13 Bűnbánó
unuepeink sem a földműveléssel és a mezei munká,·al. sem
ll A szombatról és a többi ünnepről a hitoktató minden lénve~-.et
0
m egtalál :\Ioritz Zobel könyveiben: Der Sabbat (1935.) és D as J;hr d~
Juden in Brauch und Liturgie (1936.. :'IIindaketlÖ Berlinben. n Schod~eu
Verlag-nál jelent meg.
1 2 A tavasz és a szabadság hangulatának és eszméjének <>gybeoh·a~ii
sát élik át növendékeink ugyanez időtájt: március tizenötödikén,
1 3 »Pusztai szőlöfürtnek találtam Izráelt, fügda zsenge termé,;ének
atyáitokat.« Hósea. »Érdemül tudom be neked ifjúkori hű-.éged~t. meny·
1lStszonykori szeretetedet, runint kö1•ettél a pusztában bevetetlen fi>ldi>n.«
Jeremiás.
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a_ z~id c"i s:ig m~1llján~1k eseményei\'el _nem függnek össze.
Egyedul a Yallasos leleknek az unnepct. A ja um töruó a
bíínlJ<ÍIHlli? szólíló, ri~dás !1avja; későbbi neYein: újé,,, ilé~
leln ap. A J a um h ak 1 p p u r 1m az engeszlelés napja· bűn
v:lllomással, önsanyargatással kell rajta megliszluÍnunk
hlcu engesztelődésére reáérdemesülnünk (Ezek•e l az ünne~
peket m i n d e n e lll h(' r 111cgünncpelhelné és imádsácra.it
:.m i n cl c n em b c r elmondhatná. Azl kérjük a 1\Iincí'C!n-.
halólól, engedje, hogy akaralának leljesíLésére .minden ember szö,·elségre lépjen, a jó győzzön és az igazak - zsidók
nem zsidók egyaránt - oltalmában örvendhessenek.)
'
.\ lóra c) igazságszolgállatá~i LörvényiCii
alJból <lZ alapelvből sarjadnak ki és ágaznak szét, hogy:
I s Le n a k a r a La a z e g y c nl ő i g a z s á g o sz' Lá s. A bíró
nem fogadhal el ajándékoL A biró nem félhet a gazdaglől
és nem lámagalhalja - jog ellenére - a szegényl. A bíró
nem teldnlhcli, ki fajtájabeli és ki idegen. (Ezl m~, runikor
tanítdnyaink olyan gyakran hallják az ellenkezőjét, hogy
már-már elhiszik, a nélkül, hogy polilikai térre ~évednénk,
küJönösképpcn hangsúlyoznunk kell.) ))Bírái~k.nak a következőke! hagytam meg« - mondja korábbi eseményekre
visszalckinl\·e és korábbi Lörvényekd összefoglalva l\fózes
(Deul. l.) - )) jól hallgassáLok meg testvéreüe.k ügyét és
tegyelek igazságot mincl egymás, mind az idegen között; ne
ismerjelek lekinlélyl az igazságszolgál~alásban_, kicsinyt és
nagyol egy~u·ánl hallgassatok meg; senkilől ne Larlsatok,
merl az igazság Isten ügye. «
Ill nyílik lanulsá,gos és érlékes alkalom a Tóra és a
Hammurábi-'kóclex egybev,e lésére. A babilóniai törvény szerinl: ha egy mű lé l nem sikerút az orVIOs _kienét levágják; hla
egy ház összedől, esetleg az épilő egész családját kíirtják;
ha valaki lop, halállal bűnhődik, ha betörésen érik, a helyszinen m cgölik slb. A bibliai törvény emberségesreb'b és
szelitiebb szelleme ezek meUelt az intézkedések meUelt még
tiszlábban és még világosabban f!yilalloozik meg ·előllünk.
Teljessé a Lórai Lörvények szellemének megismerése
csak a d) Lá rsa d a lm i l ö r v é n y ek szemügyrev•élele ulán
válik. r\ lársaclalom alapja a család. A tíz ige azt köveleliJ
»Tiszleld atyádal és anyádal; ne légy házasságLörő; ne kiválHI mea felebarálod felcségél. A Lágabb körű Lársaclalmil
szerelcln~k az egész Okorban j)éldáUanul álló követelése a
szentsé<~lönénYben: ,, Szercscl felebarátodat, m int
t e n mlf g a d a l.« (Lev. XIX. 18.) Tudallanság és rosszakaral nem erryszer állitolla már, hogy •ez a "felebarát«, V"1
csak a l"ajlab~lil jeleuli és ez a szerelelparancs nemzs!clók
irányáhan nem kötelező. Pedig a sz,ents~törvény: ez 1ráJnt
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sem hagy kélsége_L; "Ha idegen larlózkodik nálad orszá_gotokban, ne nyomJalok el. :.Iinl az őslakó közületek "JlYa.ni
l~~yen az idegen, ki nálatok tarlózkoilik és sz c r c' sd· ő t,
nun l .L~p:naga?al, mert idegeJ?-ek Yollalok ki is Egyiptom 01 szag~~' en vagyok az OrökkéYaJó. (Le,·. XIX.
33- 34..) A gyulalelnek azzal a cryakrabban hancroztalotl és
•alkaln1!azoll logikájá,·aJ szembe~ hogy Yelem is fcry bánlak
én is íg~, b,ánol~ l~~ásokkal, mily~n n~agaszlos a s~erelelnek
1ez a z SHI o log1kaJa: engem sokal üldöztek és bánlollak, én
érlenl az elnyomollal, en szerelem az idecrent és merr);:imélem lelkél minden megbántástól és mecraJázástól.U "
Igen régi írástudóink a vallás sarkléleiének becsüllék a
fele?ru·áü szerete,L par~csát. Az evangéliwn is a zsidó felfogas mellelt tanuskocl1k. Egy írástudó próbára Lelte Jézust:
~I,esler, mi a törvény főparancsa? f:s amikor ő azt felelte:
~szeresd az Urat, a te Istenedet egési sziYeclcl!el ... < és
)) Sze;·esd felebaráloclal, minl tenmagadat«, az íráslucló (Lalmud;tsla) azt felelte: Helyes, :.rester, az igazságol mondlacl.
(l\fárkus XII. 28-31. Lukács X. 25- 28.).
K'ülönös gyöngédség nyilatkozik meg az idegen, özvegy,
árva (gér, jószaum, álmónó). szegény (óni, evjaun)
iránt. (Bem u lathatjuk R. J óchanánnak azt a különösen sz ép
megfi~yelését, amely egyik-másik nÖYendékünk:nek a SZOllbal-bÚCSÚztaló imádságból már ismerős lehel: mindcnütt,
ahol szó van Islen nagyságáról, szó van kegyes lcere~zke
déséről is. Azl mondja a Tóra: :.rert az Orökké,·aló IsteneLek, ő az istenségek Istene és az urak U ra... f:s mindjárl
.utána: Igazságot szolgáltat az árvának és ö Z\' egynek, szereti
az idegent, ad neki kenyeret és ruhát. bent. X. 17-18.).
i\fa, amikor állandóan a szociális megsegílésről hallunk,
szemben az öUetszerű jólékonysággal, különösen ki kell
emelnünk a Tóra szociális gondoskodásáL.l5- »Ha
lJ. Eherjedt, meggyökeresedett té,·cclés, amely megejti még a zsidóság
műveltjeit is, hogy a felebaráti s.zeretet tanitása legelőször a Hegyi Beszédben hangzott el, pedig a valóságban Jézus csak a Biblia szent.ségtnrvényét idézi.
Szentíráormk megparancsolja, hogy ))szerest! felebarátodat « (Lev. XIX.
18. és 3-L ), de egész irodalmunkban sehol nem található olyan paranc~olat,
hogy ))gyűlöld ellenségedet«. (:\Iálé V. -13. ; El~cnkezöleg. m~~mond :nott:
ha ellenséged éhezik, adj neki kenyeret, s h.a s1omjazik, adJ neki 1talt (Prov.
XV. 21. ) : ha látod, hogy ellenséged szamara összerogy a teher alatt, no
állj ves;teg, hanem gyorsan segíts rajta (Exocl; :XXIII. ~- ~: ha olté1ed
ellenséged ökre vagy szamara, vezesd vissza hozza. ( ~xo~. XXII I. -l.)
15 V. ö. He,·esi Illés: Szociális tönényhozás a mozes1 tanban. Budape;t,
1928. (Szináj V.)
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földed le~mésél, ne arasd ,le E?gészen mezőtlnek
szelel es ne szedd ossze ellmlloll kalaszl3.1dlat . a szegényne-k és az idegennek hagyd azl. « (Lev. XIX.) Nem a crazdacr
kén y é to 1-k cd Yélől függ, ad-e a szegénynek. A feket
sik l' h? és P. é ó ~ szííkö lködől, az idegent me g i ll e t~
a gazdanak nn:~cs IS rendelkezési joga fölötte. És míg az
odaYeletl ala~mzsna leszoldal a munkáról és kQldus'OkJat
nevel. a Szcntírás lörv·ényc azl követeli: a szegény ember
arassa le a mező szélél, böngéssze végig a szőlőt, szedje le
a fán maradt gyümölcsöt. Ha a mező , a szőlő, a fa nemj
is az öYé, a m u nk a az Ö\'é legyen. (Látjuk is Hu th könyYében a tönény megvalósulását: .H ulh kora reggellől Lalpon
•van. az aratók nyomában gyííjl és szedeget.) - Ha valaki/
megszorul és pénzt kér kölcsön, nem szabad reá kamal10t
Yelni . (E xod . XXII.) (Hogy a kamatvételt és az uzsorát a
zsidó vallás mennyire eliléli, az kitűnik már az elnevezésből is: 1Cil eredetileg kígyómarásl jel~nt. A 15. zsQl\ár, h ár o m és fél m o n cl a l b a síirílvc az igaz ember vonásait,
12zl is megemlíti: Pénzél nem adja kamatra. «) - Ami az
élel fenntartásához 1arl1ozik (!'első vagy alsó malQmkő), azt
nem lehel zálogba venni. Ha ruhál vesz valaki zálogba, naplementéig vissza kelJ adnia, hálha egyellen ruhája az, testének egyellen takarója, am.i,·el lefekszik. « Ha kölcsönt ad
valaki, nem szabad bemennie a megs:wrult ember klázába
zálogérl, künn állj s az az ember, akinek kölcsönözlél,
hozza ki a zálogol az utcára. - A napszámos bérél még
aznap ki kell adni , >> nehof,ry miallad kiáltson az örökkévaló~
hoz , merl bűn lenne rajtad. «
A szociális törvények egyik csoportja a sz.ombat eszméjével rokon. Hat éYi rabság után a heledik esztendőben sza~
baclon kell bocsátani a héber rabszo!gát; minden heled:iU
eszlenelő az adósságok elengedésének és a föld pihenlelésének eszlenelej e, m:inden hétszer hél ~esztendő uláJn a j ó b él
(jubileum) esztendejében visszakerül a föld ahhoz a törzshöz, amelylől vevője a lef'olyl ciklushan időlegesen el.iclegenílelle. Az adósság-elengedés olyan társadalmat Lesz föl,
amelyben d gazdag szívesen ad kölcsönt a szegénynek s a
szer1énv minden lehelől mrglesz, hogy adósságát idejében
\i.s~zalhesse. A heledik é,· intézkedése azl kivánja, hogy
ilyenkor az egész nép egy nagy család legyen, amelyiben
nines gazdag és szegény, hírlokon belül levő és kerítésen
kh•ül reked~ a Szentröld prrlig egyeLlen Lerílelt asztal, amel:YJ
mellell min(lenkinek egyaránt helye van. A jóbél az ~gyen~
lő ség nagy diadalünnepe: Ke r a d e r o r, h i r d.ess. sz abadságol a föld mjndcn .l akójának! >> A jóbél Lör•
vényének ez a szava, amely semmi más vallási könyvben
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nem Lér vissza, az emberiség sza\'a, az emberi közös ég
isteni lelke. (Philippson.)
A Tóra szerelet-para11csai nemcsak az emberi közösségre vonalkQznak, gyöngéelen belevonnt az iclecrent és az
ellenséget, han.em még az. ~ll~t\'ilágra is kiterj ednek : ~e
vedd el. ~J- an) ~nadaral fwkan·al egy ü ll•, •ne kösd be az
ökör szaJal, anukor nyomlal «, ne szánts ökörrel és szamárral egyszerre «. (Y. ö. Heller Bernál: Tierschalzuncr im Bibelwörlerbuch. Fests chrift Tmm anuel Löw zum 80. Geburts~
tage. Br~sl~u, 19~4. Bibliai kifejezések százai mulatják,
hogy a B!ibh~ az allaLok testi jelenségeiről - szülelés, halál,
cryermek, eves stb.
ugyanúgy beszél mint az emberekéiről.)
'
c) K ö l t é s z e p s
Bemutalanclók: Lemech elalao (merl ez az első). Jákob
búcsúja, a tengeren való átkelés éneke, Bileám pélclázalai,
Mózes fedelő-éneke és áldása.

II. A törlénelem.H
N em azért tanítjuk a vallás- és erkölcstan kerelében a
zsidóság törlénelét, hogy az ifjúság ennek a történetnek az
anyagát pusztán dudomásul vegye . A jelen munkavégzését
és a jövő hitét aka1·juk vele megerősíteni. Tiszteletel és
ragaszkodást akarunk ébreszteni a zsidóság iránt. :\Ieg akarjuk érezlelni, hogy életünk a zsidóság életének része. :\leg
aka1·juk mutatniJ hogy nagy értékek szálltak ránk mulljából s nekünk kötelességünk ezekel megbecsülnj,, megőrizn!,
to-yábbszármaztatni. Hogy amikor latútványaink már s Jk
mmdenl elfelejleltek abból, amil lanultak, az a lelkiség,
amelyet ily módQn kialakítoltunk bennük, még minclig erő
forrásuk maradjon.
Egyellen tárgy iskolai anyaga sem az illelő Indomány
egészének egyszerű klvonala. Hogy a zsidó történel egész
t~d?mányos anyagából mi az, amil iskolai tmútás céljára
kwalaszlunk és hocry ezl a kiválasztoll anyagol hogyan
tanítjuk, vagyis hogy. mi a tananyag és núlyen o. módszer,
azt nem pedagógiai elival vagy reformlörek,·és, hanem a
16 A bibliai gondolatritmust -

azt his,zük: nrih·án,·al<> - pedcl.![6gial
vagy fdolvas,·a mut:J.tjuk be.

~eg gondolások alapján Arany Jánost idéz'e

,A magyar nemzeti versidomról.)
17 V. ö. főleg a gimnázium é, leinygimnáúum tantenének a turténelemre \Onat.kozó részletes utasításai,al (1. kötet, 1938. ) és Blau Lajos
tánulmányával: A Biblia történeti szemiéietc (:\l. Zs. Sz., 193-t )
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l é l ek l>> r m á l ásnak és a ,. i l á a n é z e la l a ld l , .
.
~z az alh;ndó, szenl szándéka szabja meg. Xcvelő aé~·~é~f.'1
kell_, hog~ _!egyen az ,az anyag, amelycl lanílunk. f:lénken
elk~~)z~llelo~~l, s~en:leJctcscn ,kell tanitanunk f:s hogy mio 1,ct_:ez \ aloban rgy lor lemk-e, azerl a zs i d ó s á a n ak vaa , l
felelősek.
o
oJ un {
~'ö!·l~neli pélcl~kk.~l, kell belevésnünk az ifjúság lelkébe
a zsrclos~gho,z \'alo huseges szereletet és a zsidósáaért való
~~d?zalk_~sz.segel: A t?r.~é~1elen~ su~alló e1:ejév~l !~ell mege~ ez~elnunl> hogy az Ido es a ler mmden tavolsagán keres;ztt~l lS Yallasunk gyermekei egyetlen nagy lestvéri közösegbe lal'loznak és hogy ezérl a közösségéri minclen áldoza~
tol meg kell hoznunk és tőle soha, semmilyen árért nem
szabad elszakadnunk
·
. \ Y i l á g Lö r Lé n e L bibliai koncepció: a Biblia a viláateremléssel kezdődik és minclen népről szól. f:s ebben "'a
világtörléneli keretben, úgy érezzük és úgy láljuk, különös
helye ,·an a zsidóság törlénelének
Ha a zsidóság törlénelél össze akarjuk hasonlítani a
többi nép lörléneléYel, mélyreható fo r ma i és t a r t a lm i
különbözőségekre bukkanunk.
A népek törlénetc általában a vi láglörlénelem töredékrészén ál, a földnek meghatározolt terülelén jálszóclik. A
zsidóság Lörlénele ezzel szemben úgyszólván az egész világ~
törlénelmen végighúzódik és minlegy kétezer esztendeje,
arnióta önálló állami léle megszünt, a földnek úgyszólván
egész lakolt területére kilerjecll. Dubnov, a zsidóság egyik
legkiválóbb történeUrója éppen ezért adla főmüvének azt
a feltünő címet: »A zsidó nép világtörténele « (Weltgeschichte des jüdischen Volkes.) Az emberiség történeti
korszaka, mondja, egy körhöz hasonlíthaló és ennek a körnek az eaves népek csak kisebb, vagy nagyobb húrjai. Ebben a kö~·ben csak egy átmérő van és ez a zsidóság.
Ha azt nézzük, mi szolgálla.Lja a többi nép törL~nelmé
nek a tarlalmál, anyagát, akkor azl látjuk, hogy elsősorban
hadi és polilikai események: hadjáratok, békeköté sek, sz ö:
velséaek orszáaavülések slb. A zsidóság törLénelében a had1
és po"'Iiu'kai es;~1ények aránylag kevé_s ~elyet foglalnak. e,l; '
A zsidósáa0 törlénele elsősorban a zsrdo gondolal, a zs1do
s z e ll em Lörténele. Ezzel kapcsol a lb an két dolgo l kell
meaérlenünk és megértetnünk Az egyik, hogy ez a különbség
a z~idó Lörlénet valóságában ,gyök·erezik és nem feldolgozás
vagy beállílás dolga. A másik, .~ogy ~bb~n. a sz >~l~~l~1..
törlénelben azért voll és van e r o, lest1 ero IS, lelki er o LS.
Sőt, hol találunk a ,·iláglörlénelben nagyobb hősie~ség· ~t,
mint a :\Iakkabeusok harcaiban, amikor a .> gyeuge es Jus-
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szám_ú jámborok « csodálalosan legyőzlék az erős és számos ISLe~JlelenekeL. " ? f:s hol La lá l unk naavobb lelki szilárclságo l, n!~nt aZIO~~ a H~jna-menli zsiclókhanJ akik a kereszL~s badJaralok ld,ejen ezré,·el hallak m eg a s6má jiszróél-lal
aJkukon, de vallasukat mea nem la<•adlák ·1
A ,LörL~~el~m t,aní,tásábá..,n a múlL és a jeien többszörösen
egyma~baJals~Ik es al meg álszö,~i egymást. Logikailag a
muHbo~ akarjuk me,gma~arázni a jelent, léleklaniíag azonban a }elen tapaszLalaL;:unak és élményeinek a segítségével
~épzdjuk el a multat. Logikailag »a törlénelem azélel mcstere «, lélekta.'nli.lag azonban az élel bizonyul a Lörlénelem
megérlelőjének Szomorú pélela erre az" ulolsó eszlenelő:
amióLa zsina,gógaégelések, ki\·ándorlások, kitérési hullámols,
megalázó és elsorvasztó törvényjavaslatok igzalmai csapnak be napról napra az iskolábaJ Laníh·án_yaiuk sokkal job. ban megérlik és álélik a középkori zsidóság szem·ecléseil.
Kél - bibliai - pélelán akarjuk ezúUal bemulalni,
milyen időszerűséget kölcsönözhel a jelen egyes Lörténeli
mozzanatokn'ak, hogy Lehál az iskolában nem szabad a
törL~nelet valanil teljesen b ef e j e z c Lt, l e z á r t anyagként
kezelnünk, I1anem ·engednünk kell, hogy ifjúságunk elé a
v ál to z ó j·elen útmutatójaként kerüljön. Az egyik a zsidó
szo'Jidarítás, a másik a zsidó foglalkozás szenYecléllyel Yilatolt problémája.
A zsidó szolidarílás gyakran hangDzlatolt Yádja: a különböző országlOk zsidósága erkölcstelen, llalalmi célo!<.~·a,
más népek és kultúrák felbomlasztására szövetkezell. fu_ggeUenül attól, ami ebben a václb~m olyan nosszakaratú_ és
képlelen, hogy szi~te cáfolni is fölösl~ges, ma~a, a ~Sllló
s~olidaritás kérdése kell hogy komoly megbeszeles Largya
legyen. Van-e, lehet-e, k~ll-e~zs~dó szolida:itás? Eg_Jr:Í:k orszáa zsidósáaának a sorsa ketsegle lenul krhat a mas1k or:szá~ zsiclósá~ának a sorsára. A boldogabb, nyugodtabb nszo~yok köz"'ött élő zsidóknak kötelességük megsegíteni a
szerencséUenebb sorsú, üldözölt zsidókat. A _legmag~sal;b
erkölcsi köv·etkezményt, az egyetemes emb~n egy1ülerzest
nem Lekintve, a puszta előrelálá~ is ja_Yas?lJ~: . ~ondoskod
junk a bajba jutottakról, hogy rolunk 1~ tortenJek gondosl<odás, ha bajba jutnánk. Alü messze Idegenbe.! l~nger~n~
túlra kényszerül, hová máshová ~or~lulhalna ~lo~~or1 . nnnt
az ollani zsidó intézményekheZ'? \ aloban, nag~ b;rn es nmlaszlás voll, hogy amíg Lehe,Llük _v<:l.na, .nem ~~1}1?.gal~1k
eléaué más orszáaok meapróbalt zsHioJt .•\z ameiil-.u, an 0 ol
hilt~slvérek mosl memfyil áldoz~u;.k és fái~~doz_~1ak,. l~og~
honlal
kn k 11 a·le'kot meneknloknek. kmlasiloll,lknak
' anosegítséget
a
Jszerezzenele
'
'
áln1eneli
Ezeknek a 1u·1'eru"llle Le Ué nu"l
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föllomyosuló kérdéseknek a körébe kerül ma bele a b.i:blia~
törlénel egyik-másik mozzanala is. Sala.tnon halála ulán
kellészakadt a birodalom. Isten egy népet ho1oll ki Ecryiptomból . mégis külömá llak, sől - úgy adódott (73cl-73'3) _
harcban állotlak egymással, idegen, pogány szövelsécres
oldalán lámadlak egymás ellen. Hogy fájl ez a prófélákn~l<!
Milycn tragikusnak érezlék ezl a napol, amelyen az egysécr
megszünl és mennyirc Yárlák azl a másik napot, amelye~
egykor újra helyreáll ! Lállák: »egyik a másik húsát ,esz.i,
l\Ienasse Efráimol és Efráim i\Ienássét, mindkellen pedig
J uclál'a támadnak. ,, (J es. IX. 20.) De meggyőződésük volt:
el kell jönnie a napnak, amelyen Efráim nem velélkiedik
már .J udáYal, .J u da p edig nem ellenségeskedtik EJráinun~a.l
(J es. XI. 13.), amikor összetalálkoznak Júda fiai és Izrael
fiai és közös vezelől ismernek el maguk fölútl. (Hos. II. 2.)
A zsidó szolidaritás-komplekszum üsszefüg.gésében hangsúlyos jelentést kap az is, hogyan lámogallák 536-ban a
Szentföldre Yisszatérőket a Bábelben maradók (Ezra l.).
A zsidók foglalkozásáról szinlén sokat hallunk. Azt
monclják, a zsidó kereskedő-fajta, öröklött jelleme és ősi
vallása egyaránt a könnyű pénzszer.zésre, a mások kihasz,_
nálására ösztönzi, a földmunka, a r6gszer·e tet mind~g is
iciegen voll a számára. Függellenül altól, ami a kereskedelem jelentőségére, a kereskedői liszLess:é gr.e stb. vonatkozik,
mennyire iclőszerűYé, mennyire érdekessé ésjel,er1lőssé válik
ma megiul az, amil a zsidó foglalkozásról a bibliai történet
tanúsít . .A zsidó eredetileg nem kereskedő, hanem fölldiműves
Yolt. (L. a Tórá-nál a természeli ünnepeket) Az ősi zsidó
el6ondolás szerinl a törlénelem az telenkert boldogságából
indul ki és a messiási kor örök békéje felé vezet. A zsidó
ember azonban az telenkerlel csak úgy tudta elképzeln),
hogy Isten azért helyezte oda az embert, "hogy megmű
Yelje '. Es a messiási korlól is azt remélte, hogy "álkovács,olják majd kardjaikat kapákká és dárlcliáikat szőlőkésekk:é« ',
hogy mindenki "nyugodtan ülhel szőlőlője mellett és fügefája alall «. Izráel első királya, Saul az eke szarva mellől
indult el .Jábes Gileád megszabadítására (l. Sam. XI. 5 . ~.
»Akl földjét műveli, jóllakik eledellel « - tartja a zsidó
bölcseség, de hiúságok után Jár a _bal~aszívű. << (Prov. XII.
11.) Elme,nlem a rest ember mezeJe es az eszLelen emb~·
szőlleje melletl, ime egészen benőtte a . tövis és a garz, jól
megnézlem és okuHam belőle. (Pnov. XXIV. 30-34.) A magyar nép a,jkán a "zsidó ·' szó nemcsak vallást v~gy fajt jelöl,
hanem foghlkozásl is: kereskedőt.
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_B!b.liai időkbe~ ~ földmíves izraelila ugyanígy nevezle
főiUCl~ma~ "ka.naarunak « a közle megforduló kereskedőt.

A elenek I~.o - ~og7 ~sak a legismcrlebb példát idézzük _
gyolcsot, O\"el keszit es eladja a "kanaánjnak «.
~zzel.. a_)el,ent m~g_é~lelő (ele ugyanakkor a jelenből
D!'egerlelo) torte?;ett~n;t~s1 sz·~mpontlal függ össze az a máSlk~ a.mel):'et az UJ kozer.~skola1 tantervek, lllint igen fonto sat,
talan l~fontx:>s.a?~:at,, kovetnek: e~hagyni mindazt, ami az
á l t a l a n o s f ~J l,? d es szellljJontJából nem jelentős. A törlénelem sorsdonlo mozzanalail kell lanílanunk, azokal a
mozzanaLokat, amelyeken >megfordul « valami. ); em egyes
adalokat, hanem azokat a »csomópontokal«, amelyek felé
okok sora vezet és amelyek következmények sorára vezetnek. A bibliai történetben például nem az összes bírák és
az össz,es királyok viselt dolgai kellenek, hanem: a honf.oglalás, új és új harc· a honérl, Jeruzsálem, templom, ke-t.té.J
szakadás slb.
A törlénelem u n i t a .s m u l l i p l e x, sokrét íí egység.
l\linden mindennel öss:oefügg benne. Politikai, gazdasági,
vallási, irodalmi összetevői kölcsönösen áthatják egymást.
ts - hogy a képnél maraeljunk -- mi sem juthalunk el a
törléneli valóság rekonstruálásához, minl kívánt eredőhöz
máskénl, mint mindezeknek az összele\'Őknek a lekitntetbe
vélelével és feldolgozásával.
A diák hajlamos a hittanórák laní~ásainak a~ egyéb
tantárgyaktól való külöll\'álaszlására. Elo.o,rclul~ m_ar;, hogy
földrajz-órán zsidó diák nem merte a tanal' kerclesere. azt
felelni, hogy Palesztin~ főfo}yója ~ Jorcl~n, !nerl azl h!~te:
ez csak hitlanórán van 1gy. GondolJunk mmcl1g erre, a~m,koi
a bibliai törlénelel Laníljuk. Vigyázzunk, hogy_ az az alulal,
an1ely nünden bibliás lanuhnányunk~l belengi, 1~1eg n~ zavarlassék de azérlmulassuk meg azt IS, hogy ru;~ll a Sz~nt
írás elm~nd, az t ö r l é n e Ll ,, a l óság, amelyral 1~1á~ _lorrások is szólnak és amelyel minclen új~~bb kl~Lalás e.s ~~J~?
ásatás 1·0crazoJlS Emelj' ük ki és helyezzuk nunelenek fo)e ~
~ · mozzanalokat, de az" er
' t a
'Irt
1 su k b'
valláser-kölcsi
e a ,tobb1
. k
lllozzanaLol is ennek a szolgálalába. Ez a meggoncl? 1~~~n
sugallla a Lórai elbeszélésekkel kapcsotatban azt a JU' asia-

°"

'

' 1 h on f <Y']a]ása az ásatá,ok meglS L. példáu]: HirschJer Pál: Izrae
világításában. IMIT Évkönyv, 1933. 16-31. L
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tunkat, hogy hasznúljuk lel a kis Dubnov tudomány·os
111 :1!.!,\ ari zalait és sugu~lja mos_l is a.zl a ja,·a~lalunkal, hogy:

példúul
cselleg meg1nl a lns Dubno,·ot lelhasználva n:h idban ne csak a zsoll:írosl. ' al amonban ne csak a gaz..
da~ és b ölc ur.ukodól éreztessük. hanem e mellell azl is,
ho~'" Dúdd et·os hadseregel szenezelt és nagy hadjáratokat
Yisch. hogy ' al amon ala ll békésebb idők kö,·etkezlck, a
katona-nép kereskedelem és müvészel felé hl\ilott. a bi.zLonságol a nagyhatalmak csendje, az uralkodó egyiptomi rokonsága és főn.iciai szövelsége is fokozta, a szoeiális helyne,t
azonban elégetiellenségel kellell, gazdagok, szegények súlyos
adó alatl roskadozlak stb. A vallás és a tudomány,ok viszonvának tiszlázá -a. hitre és tudásra való nevelés, tehát világnézelalakítás történik akkor, ha - Biblián kívüli források,
kronoló~:,r:iai láblázalok, törléneli aliasz stb. segítségül hívááYal ikerül ezl jól megoldanunk.
Jlén valamil ki akarunk ill emelni: a Biblia törlénelirá ámik elfo gulatlan s ág á_t és h ű s é gé t ..Az. ~~sz
ókori történeti irodalomban parallan az az ,1bJekln'llas,
amellyel például DáYiclnak, a népszerű zsoltáros uralkodónak
ovarló áaát és bűneit f'ellát'ja. Ez a törlénelszemlélel. am~'lynek é'rtékmérője az elika é~ amelyet ennek az
értékmérőnek az alkalmazásában semnn meg nem vesztegel:
p r 0 féL a i . .J elenlő~ége mé_g, ;ilá$0~2bbá v~lik , ha, ös_szeha..,onlíljuk az ókon kelet bmsag es erdek szulte emle,ke;Yel.
Az ca,·ik fáráó eldicsekszik halalmáYal, gazclagsagaYal,
hódílásain1l. a másik kitörli és saját clicsekvéseil írja a
heh·ébe . .-\ Biblia ellenben a szerinl iléli meg a királyokat:
hten útjain iárlak-e. Islen lön·ényeil követték-e. E mellelt
másoch·endü~ek látja a bacli dicsőséget, más népek elnYomását. Omri bÓclílásairól, eliadalairól ~Iésa moabila
ldrálv fölirata többet beszél nekünk, mint Szentírásunk,
amel)' meobélyeazi: "aonoszul cselekedell az Örökkévaló
előll és r~sszabb ,·olt minclazoknál, akik előlle volta~.«
Ez a jelenség és ez az összehasonlítás maga IS
IH Y e l ő é r l é k ű.

a

A Tóra elbeszéléseinek köz,·ellen folytatásaként mutatjuk be a lo,~ábbi törlénelel ~Iózes halálálól a makk~be,us
harcokia. A törlénelem egyseges folyam, amely megaHast
nem is1~ene zúg el Istenszabla medrében; Ha ~ _Sze~lírást
ismerleljük és az egyes kö~_Yyek_ lartalrmat ta~t]uk_ 1s, e~t
az C!!YSéaesséaet mea kell orJZnunk. N em egpk konyvtol
,·agy"'"tej;zettől haladunk a másik felé, hanem egyik es_e.ményről és helyzetről térünk ál ar:a a ~ásj.kr~, a~nely1k
ulána és belőle keletkezelt Ha ped1g a tortenett ~onyvek
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íírl hapYI,tak !naguk között (pl. babiloniai foo , 11
• ezt az
íírl n_l;:~ .!~rrasok anyagá~al ~lhidaljuk.I~
osao). Inl
;-,;ez zuk meg most mar ,·azlalosaJl Lll a" a' t b"·l· . 'L
·1 l
kir 'l
o<
a UJ tal w rténe ~~: amll: a kbeJ el~ eh'ek és a megjelölt szempontok
alap.]a.ll. a~u. as~m, an ki!ormálódik .
A h1bllm
Lortenet
e l s ő r o" s· z- ak a v"86 - 1· ~ t ar t. E· seine,
.
,
. ,
mé?.Y~~L J oz sua, B1rak, Sámuel és Királyok Ősszefüoaésben

r

v

ey~~~ .
'
'
=
A palrl_árk~k k_?rában még nem láttuk Izráel népél. csak
egye_s csal~clokat es enne~ a ~eretei között a vollaképpeni
csala;ltagokat, ID:e~ .~ ve~uk e~ mellell_ük élő cselédséget.
Hog.) hogyan feJlodott ki ebbol a Csaladi szenezellséohől
a n é p. a~ t ~aga a Szeutirás mutatja meg nekünk. Eg~·tp

tomba eloszar csak egy ember került. azután ez az ·c,!\emb_er odal:ívta, és l~telepíletle maga körül hozzátartozói(
Egyu.plombol mar nuntegy 600.000 gyalogos férfi Yonull ki,
a gyermekeket nem számíh'a. Közös Yárak.ozások után közös vágyak töltötlék el őket. Az élükön közörS Yezelő haladt,
J\Iózes, a nyomukban közös üldöző, a Fáráó. Am a népi
életnek csak első fellélele a szabadság, amely ezzel meg,·alósull, teljességéhez hozzátartozik az alkolmám· és a !'öld . .\z
alkotmányt a kinyiLatkoztatás adta meg. a földel - és ilt
az áttekintés a T óráról a Prófétákra hel át- a honfo<rlalás
J ó zs u a már a T órában is otl szerepell Jlózes olclalfuJ. .\z
Arnálék elleni harcban kezét alátámasztotta. a kőtáblák álvélclekor melletle állott. Jlost. Jlózes halála után, már ő
a nép egyedüli vezére. A honfoglalásl ő folytalja és íi fejezi
be. A harcokat ő ,i,~ja meg és az országol ö osztja fel a tör~
zsek közöLL. Amikor pedig Jlózes igaz ulódjakétll mindezt
Yégrehajlolta, a szíchem.i népgyűlésen megújítja a szináji
szöv>elségel és megfogadlatja népével: •.\z Orökké'·.aló Istenünkel fogjuk szolgálni és sza,·áJ:a _f~gunk hall~~tn~: · _
Az igéret föleljének a mcgh~clllas~l ne~n ~~Jezoclott be
teljesen Józsua idejében: az orszagol UJra es UJra meg kell
19 Természeres és logikus eljárás ez minden pedagógtG számára, ti-o
azért néhány vallásgyakorlati és bibliatudományi mozza.nattal b megerö,fr.
hetjük. Szimchász tórakor befejezzük a Tórát, de ugyamkkor uh-a.;.:;uk
Józsua első fejezetét és így kapcsolarot teremtünk a Tóra é> a ~rói~~;.
között. Józsua könyve különben is oly kóz,·etlemil csatlakoztk a Tora ~-Lk
köny1éhez, hogy szinte a Tóra 6-ik könyvének te~thetju~: A Septuaguua
Sámuel két kön ,·ét é, a Királvak két könyvét Krrályok -l kannének ne1ezi.
Ezra, Nechémi: és a Krónikák két könyye többszörösen egymáshoz. kap :;o.
lódik: a Krónikák utolsó mondata.i slóról ,;zóra azonosak Ez~ kon}:1én.ek;
utolsó mondataival a kánon 24 könyvre feloszrá-:íban Ezra é3 :Se~hénua e;y
19önyvfént szerepeÍ.
.
-

256

Dr, Viclor Pál

hódít ani. :\Iózcs és Józsua azzal tette Izráell néppé hoa
Is t e n 'll é p é,. é t elle. J ózsu,t halála után nJ..indkéL' köt6~
megl~zul: a nép bálYányimáuásra velemedik és Lörzsekre
bom!1k. A. b í r á~ korában ~ Lörlént::L szinte önmagá l ism é lll. Annkor nep reászolgal, ellenség támadja. Aurikor
azu.t~ a.. nép b~jában. Isten!1e7: kiáll, Isten küld !neki bírót,
segllo hoJL,. ak1 a szethullo Lorzsekel összdogja és J.);ékik
az ellensegt?l nyugalmat szerez. Na,gyszerüen jellemzi ,e zt
a kort De~ora .éneke,.. ez az oly na~on régi és mégis oly,
nagyon muvésZI alkotás. 20 Az országban nem VIOlt biztons~
a pogányok mialt, a földeket nem lehelelt megmŰVICln.i alJ
utakon n~m l~hetett)árni, a kapukig hatolt a harc~ n~gy..
venezer 1zraehta megsem mert fegyvert ragadni. Ekkon
támadt fel Debóra. :\Iosl is maradlak közömbös Lörzsek
na*y·· részüket azonban sikerült fölráznia. >> :\tf·aroktwi nép
gyozott le hatalmasokat: Az úr szerezte nekem a ililadalt
a hősökön. «
'
Ebben a korban, "a bírák bíráskodásának idejéib.enccl
játszódnak le R ú t h könyvének eseményei. R ú th könyvé~
nek előadása olyan csodálatosan művészi, hogy Goe the
»a Yilágirodalom legszebh iclil ljé«-nek nevezi. A moábit,a
Rúlh nagy hűsége, jósága, szoq~aJma, a zsidó törvény és
a zsidó l élek iclegenszcrelele, sz~génylám~ga l ása azonban
az elbeszélést Bóáz és Rúth házasságának és Dávid szár•
mazásának történeti lényéhez vezeti: "Ez Perec nemzetsége ... Bóáz fia Obéd, Obéd fia Jisáj, Jisáj fia Dávid.«
Sámuel és a Királyok könyvei a Septuagintában egy
művet alkolnak: K.irályok,jli, »IGrályság« I-IV. könyvét.21
\'alóban egy korl tárgy1alnak: Józsua és a bírák kora után
a királyok, ill. a királyság korál. Sámuel prófétától, az
utolsó bírólót a nép királyl kérl. Sámuel előswr ing'adb~
zoll, Leljesilse-e a nép kívánságál, nem lenne-e jobb, ha
Izráel egyedüli királya maga lslen lenne. Azután "Iste'n
nevében «, dslen kegyelmébő l « mégis királlyá kent föl egy
20 A középiskolai II. osztálybil!n, amikor a Koráibbi Prófétálkat először
tanítjuk, még nincs érdeklődés és fogékonyság irárl!ta, a VII. osztálybm,
amikor a B~blia-is;mertetés során visszatérünk rá, már igen.
21 llHogy eredetileg nem volt Sámuel .külön könyv, kitetszik még a,
Bírák Könyvének utolsó verséböl, amely így hangzik: ,Abba!Il az időben ·nem
\Olt király Izráélben, mindenki azt tett.:!, ami jónak látszott SZlemében.' Ez
a mondat az előző elbeszéléssel nincs szoros össrefügggésben és világoSoaiD
arra céloz, hogy most fog követlkezni a Királyok Könyve és csa~kugyan a"
is következik, mert hiszen Sámuelról már az első könyv 25, fej·ezetében az
áll, hogy meghalt és az előző fejezetek is lényegében arról szólnalk, hogy
Sámuel királlyá avatta Sault stb,« Blau id. dolg.
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kh·á.ló le\'enlé_l~ Sa ~l J.L: legyen az i cr a z i, mennybéli királY
f~ld 1 .llelylctrl?Ja_. (\ · o. a Tóra királ~·LönénYé\·eL) A mú. ő
dJ k Jnrál y !) a~· J cl .voll, a nép körülrajonnoh hős fia. :\Iinden olclalr?l.lnszon.l.?~~a, le~yőzlc az ciiei~séges szomszéclok,tl, m.egh od t l~ l la, l O\ a rossa Lelle a J ú da hcayén ellerülő
Jc ruzsal~u~el es ezzel országának. népének "'huzamosabb
id0r e .. bekel. szerzcll. .Kés?bh családi ''iszályok, fölkclé<>ck ,
tr onkovele.lesek ke~erllellek cl élet él. Halála után fia. sal am o n k~rulL a lronra. (IlL kezdö(tik a Királvok könyve .)
1Trnll~oda;'>a al..at~ .r. eruzsálemben , alyjának \'árÖsában, dÍSzes
palotak cs kozepuletek emelkedlek A szentélY számára
jzraelila és főnieiai munkások ezrei fejlellék a kö\·eL és
Lögellék a . Libánon. cécln~sórüisail. X nagy pompa és fény
azonJ)an s;il;yos adokkal Járt és a nép széles rétegeinek elsz egenyedeset vonta maga után. Amikor azután a trónt fia,
H c h á b_e.ú m örökölte, az elfojloll keserüség kirobbanlés
szomoru lorclulalra vezelell. Tíz Lörzs nem volt hajlandó az
uralkodó keménységét eltürni, hanem szakíloU az eoész
királyi házzal és az efrájimbeli J e r o b e ám o t etT~eltc
maga !'ölé. Hövicl virágzás után tchúl a1- egységes királysúg
megszünl. Helyébe kél külön ország lépcll: ész:1kon Izráel
vagy Efrájim (fővárosa Szalllária), délen Júclea (fő,·:ímsa
.Jeruzsálem).
A kél ország közül az északi bizonyult gyöngébhnek
A népnek biányzolt a jeruzsálemi templom. Az első király
czér l szentélyépílésbe fogo ll. de váll:llkozása bál ní.nyok hehozalalá\'al járt egyiül. A pogányság mind jobban te~jedl. a
pogányokkal való ehegyülés nemcsak az alsóbb rétegekben
voll napirenden, ele még a királyi palotában is előfordult.
Idegen papok sereglellek az orszúgba. hogy ·oll Búúl és
Ástárte kulluszál terjesszék. ~linlhogy nem \'Olt tll'<tlkodóház és a trónöröklésnek nem Yoll meghatározolt rendje.
gyakoriak vollak a bebő za,·arol' s egymást érlék a kirúlygyilkossácrok. I. e. 722-ben az orszM elpusztult. Az ,1sszít·
lámadúsold<al szemben hiábavalónak bizonyult minden
ellenszeuülés. Szalmanasszár és Szárgon húrom éYi oslr:>m
ntán a rŐ,·árosl clfoulalln és a tíz törzset számüzeléshc hurcolta . .Júdea heh·z~le nvuoodlabb \'Oli: Dávid ház{] nak
királyai uralkotll~lk, szil:ircl;n állt közép_Ponli sz~ntély~Yel
Jeruzsálem és a harcias nacrvhalalmuk lS Yalamt ,.cl la ,.o,
labb voltak .\. uazdagok a.zo~1ban ill is clnyomtá.k a sz.egényekel s az elŐkelők ill is elsajútílollúk a pogan.Y .. nepek
élclmódját. Chizkijah és Jós.ij:íhu ~?moly lorekY~'>ll \'ra~
koclása után mások, hüllenek, lclk~Jsmc.rel~enek es h:ll,·an,vozók kerüllek a lrónra, az orszag muH.lJobbt~n .!l'lert .a
Tóra és a pról'élák ös,·ényeiről, kiizhen ped1g a kulso cstu>a-
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sok cowc fenyeaetöbben közeledlek I. e. 586-ban Nebuhadabenyomult az országba, ber
,·e![e a Y:í.rost, clpusztílolla a szcnlélyl és a nép nagy lömegeil számüzelésbe Yitle.
lll kezdődik a bibliai törlénel második főszaka.
Eddi<J az uralkodók (Józsua, bírúk, királyok), mosl- bogYi
a kii~1h·súu és az ország függellensége n1ár megszünt -inkább· a ~-allási Yezetők (pról'élák, szaufrim) a nép irám·ílói .. \. zsidó állambóllassan zs i d ó község alakul. Egyniást Yállják a fennhatóságok: habilóniai, perzsa, _m~c.eclóu,
egyiptomi-görög, szír-gö~·ög_. majd -~ mar a blbhat kor
ulán - a római . . \.z orszag lüggellensege- a hasmoncusol<:
cllckinlYc - nem lé r ''issz.t. . \.z
úlm ene li Jú crocUcnségélől
0
cseménnkel I\xónik'":íl,
Ezra - N cchémia és Eszlee
könyye 'tárgyalja. Dániel kön.Y"~l ~nk~bb, a köl~ői köl~~'Yek
közé soroljuk, ele - hogy a b1blw torl~nel vegponlJahoz
állala eljussunk - érintőleg ide is átvon.Juk.
A babilóniai fogságról kúlön lörléne~ könyv n~!n számol he. de a prófétákból és a zsollárok_hol ez a lmr ,JS meg:
elennedik clőllünk. (Y. ö. Fényes 18f-186. l.) A nemzeli
és a ,·atlásos érzés eg)~aránl fájdalom~~ fúlt, amikor a szám~
űzö l lek, Babilónia folyóinál ülv~, Cwnr_a gondollak: »!-fa
elfelednél ck, Jeruzsálem, száradJon ~l Job,bom; l~Qa~~-ron
m ·c!Yem üwcmhez, ha nem gondolnek reacl. « (CX:XX. II.
Úoltár.) Az 'iclők során fájdalmuk lecsil!apocl'?~~- Dolgo,z~ak,
kereslek, csaláelol alapílotlak és egy-egy profela (Ezekiel)
körm·ezeléhcn vallásos élményekben részesültek; . sz~nt
köny~·eikkel fo<Jblkozlak és J eruzsálcm felé forcl~1h·~ ~macl
koztak. Fél év;zázad ulán már különböző utak e,s u·any'? k
bontakozlak ki előtlük. Yoll, aki biztosra vetle es naprol.napra várla a hazatérést. Yoll. aki már nem bízolt a szabadulásban és belelörődött a mcgYállozhal_allanl?~·. É_s volt
olyan is. akinek a lelkében kiesirázolt ~ . .Je'·~~;~l,aSJ u~:n.et,
aki nemcsak mef,!szokla. dc mc~szerelle es hazaJanak e! ezte
már Babilóniát. ·~agy változások ,hír·ei é,r~eztel~ akkoriba~l
Cvrus perzsa király e';{\'ik diadalal a n;a,sJ~{, ul_an aratt~ e_s
é 1 ~ezni lehclclt. világ;hódiló útján Bnb1!omal lS __ megdontr.
(Jes. XIII .. XIY .. X'LY) .\miko1: c·~, vaJoban beko,~el.~<ezet.~
amikor Isten Ción sorsát .ióra lorrii,tolln ", a hazalerok ~~;..,
hiUek szemüknek minl az álmoclozok vonullak és nych uk
csupa ének volt.~. (CXX\T zsoll~r ), .
.
,
.
A Krónikák könyve eq:észcn ~\da~:1~ nsszan?ul; 1. ész~
lelesehben foglalkozik Sánl!Jc•.l <'S, _h.J~-a~vok• . kon;v,·C'n~ck
flm•acrá\1al ebben is föl cg a Dand~ha%1 loralvsaggal es~' a~
Íásos"''in,lé.zménYek kialaktdás:í,·al. A bahilóniai foQsaarol
nem szól. utolsÓ mondnlai azonhnn, nmelyek az·onosak Ezra:
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*
Ebben a lanulmánnmkban csak az elbeszélií kön .n'ekkcl foglalkozunk, ele ezek az clbeszéléí könyn.'k megsejktnrk

~ .-\. Szcntír;Í:-; is~..:o1ai isnlert~té.;ébcn a Krónikákat cs..1k tneg-cnllíljilk,
de nem fogbl'<o;unk ,·ele.
,
2~ A \·Ir. 0'7tálYo~ S7cntírás·i~mertclé' -2r:n el(; ut~lnunk r;c, .'\
Púrimt clöké,zületek, ü-nnepségek stb. ré1·én diákjaink nür JÓl Hnenh:.
2
t \'. ii. :\[adárh: Az ember tragédiáp.
25
A hitoktaló könny<'n houáférhet: A :\bkkab.>u-ok. könY"~- Dr. l>crcsén) i l!círic fordítása. ('\'épszeru z,idó Kóny,·tár. 12. ;,z,un.)
2
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42

:·~ r:Jcgé r ?z l_e l,n c~ mát· v:~l~t,m~L a yróf~Lai hiYalásról, a pró~
lcl a r c~.,·e n1s egrol , a pro tdat lnrdctesröl is. Amikor S·t 1
lölJIJn· b cl·sülle a zsúklll á ny l, minl lsten parancsának h~(ts~
ges lcl jesílt'•sél, Sámuel lcl elo::-.ségrc Youla: »Íme, az en~c
dylmcss_t:~g .i~bb, minl az _á ldo;'al, s ls~en szavára ügyelni
lu bbel, c1·, J?llll l _a k~sok zs1radcka ." "\unkor Dá vid11 L eh·akilot.la cs ::-.zornyu bunbc ragadta szenvcdélye, Nátán a szcmcr·e lobhanlolta : ·· Tc Yagy az, aki mások Iölöil ilébz
holott magad érdemelnél haláll. « Amikor .\cháb kivécrez~
5
Lrllc :'\úiJolot, hogy szőlőskerljlél elYehesse, Élijúhu n
ardlw Yúgla: Gyilkoltúl és még örökölsz is. « »Bennük nern
a JÖYtibelúlús lángesze a lcgimponálóbb, hanem a bátorság,
nnJ<'llycl az Islcn állal reájuk bízolt igazság mctleli az egész
nwg lén·dt Yilúg núnden fenyegető halalmáYal szemben is
szilúrdan llll':..(állanak. Inkább Jesznek balollak, minl hlíllenck . (Baltazár.) Tudják, hogy álok kíséri ulukal és
lwlúll kiúitanak rájuk. de mégis mennck. hogy puszlába
ne 'csszen a szaYuk, mcrl aki nem :í.ll belyl élelhel a szavúérl, annak beszéde füst, nwly a semmibe oszlik. « (St.
Z\Yeig.) Szembeszállnak királlyal, yczérl'el, tömeggel, nl'm
lör·{ídnck semnlivel, csak az Islcn szavá\'al.
l ~ zela·öl a pról'élákról azonban. akikel eddig említet~
tünk, csak a törléneli könyvek cmlékeznek meg. "\ későh
l>il'l.;: múr ír·á..,ba foglnlják és reánk örökilik bcszédeik~L.
II. .l eróbcúm idején kczdödik meg :1 sorttk és a músocl1k
templom idején zárul he. ~Iinlegy harmadfél é\·százaclnnk
a ti'Jrlénctrn világílnnak Lehát végig, mint kortársak, hogy
azutún, minl az örökkéYalósúg szl>szólói. mindrn icWknek
kortársiü,·ú vúljanak és megszámlalhatatlan nemzrdékrknek rngyogjanak lo\'ább. És míg a Túrában a ~al!ás~ esr;mék szemiéiletö elbcszélt'sckhcn. lün·ényekhen es llltczmenvckhen jutnak kircj<'zrsre: a pról'élák it·ataí a töl'lénel
vih~trnibaÍ1 küzcW IÚúclL jelenílik meg elöliünk ... '' ~ 6
Buclapcsl.
·
Dr. Vidor P:ll.
2G

•• , 'l

<1m~

n

ClP (.,)l~~ 58

11

.n~~'-1 ' ,,,~ ~ttt <1i~~~,,"

,'i:!

\Iorijah , I. óL 7. l. (\Iunk<1c'i B e rnát.]

korrektúra közben - még néhány
apr6-ágot iLkiktatnom. - A J 11 - 112. !a pon stó e;ik a "iuók foglalkozásárc)l. Bolesl.w Prus: A fáraó c. tört rcc.ényéb~n Dágon főnida i kerc.;kedö
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Tiru ,, SiL! un l h~ marabb ellep i a .;t. Ü\ ény minthogy zsidóból ke' rökc-d i\ !~sz.
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~? J~lcgérez~el_nel\: már v:.~l~~m~t a próf~la~ h~valásr~5l, a pró~
fel:u l'gyemsegrol, a proidat lurdelesrol lS . Annkor Saul
löl>bn• becsüllc a zs:íkmúnyl. mint lslcu parancsának hüségcs lcljcsilésél, Sámuel Jelelósségre vonla: »Ínll', az ewredelmesség jobb, minl az áldozat, s lsten szavára i'tgyelui
!ö bbel ét·, mint a kosok zsiradék a. ,, Amikor Dá vid 1 l eh·aldlolta és szörnyíi bünbc ragadta szenvellélye, l\ álán a szemé n' lobbanlolla: >•Te vagy az, aki mások fölötL jLélsz,
holot! magad érdemelnél halált.« .\.mikor Acháb kivégeztetie Xábolot. hogy szőlőskerljiél elvehesse, Élijáhu n
arcúll~l Yúgla: Gyilkoltál és még üt·ökölsz is. « »Bennük nem
a JÖYÖhelúlús lángesze a legimponálóbb, hanem a bálorság,
amellyel az Isten állal reájuk bízolt igazság mellcll az egész
megll'' ed l világ nlinden fenyegető halalm:.hal szemben is
szil:írdan me:.;állanak. Inkább lesznek halottak, mint hüllenek. (Ba1l:1zár.) "Tudják, hogy álok kíséri ulukal és
hnláll kiállanak rájuk. dc mégis mennek. hogy pnszlába
ne ye.-,szen a sza\'uk, mert aki nem úll helyt élethel a sza\'Úérl. annak beszéde füsl. melv a semmibe oszlik.« (SL
z,,cig.) Szembeszállnak királlyal, Yezérrel, tömeggel, nt'm
törődnek semmi,·el, csak az Isten sz:wántl.
Ezekről a prófétákról azonban. akikat eddig említet~
tünk, csak a törléneli kön.Fek emlékeznek meg. A későb
biek már írásba foglalják és reánk örökitik beszéclcikct.
II. Jeróbeám idején kezdödik meg a sontk és a m<ísorl'ik
templom idején zárul be. :\Iintcgy harmadfél éYszázadnak
a törlénelén világítanak lehál Yégig, mint kortársak, hogy
azután, minl az öt·ökkémlósúg szószólói. minden időknek
korlársni,-á váljanak és megszúmlnlhalallan nemzedékeknek ragyog,jnnak lodbb. És »nlig a Tárában a Yallási eszmék szemléllelö elbeszélésekben. lönétl\'ekben és intézményekben jutunk kifejezésre: a prófétál( iratai a Lörléuet
vjlwr·aiban kl'rzdií lZI'ácH jelenítik meg eliíllünk .. ·'' 26
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Morijah, I. évf., 7. l. (:.\Iunkác'i Bernát.)

/'rfegjcgyzések. Legyen >zabad korrektúra kö1.bcn - még néhány
apr6,ágot ic.lciktatnom. - ,\ 111-112. lapon szó e;ik a z,oidók foglalkozá·
5/míl. Bo!Pslav Prus: A fáraó c. tört. rcgényéb~n Dágon főniciai kereskedő
(300 énel az Exodu'i után) így bc;zél: »f'?n5égc< uram, kegyelme; herceg,
Clj meg, 1·ága9d le a kez•cm, núntha pénzt hamisítottam volna. ·de azt ne
mo!l<ld, hogy zsidó ember k<)reskedű i.; tuc.lna lenni. Hamambb elpusztul
Tiru s, Sidont hamarabh ellepi a -;zö1ény. minthogy zsidóból kcre<>ke-dií le,-z.
A /-.id<Jk nwg tudják fejni girhes kec,okéjükl'!. 1·agr egyiptomi korbác-; ;tlatt •
m<·g tudj;ík keverni az agyagot szalmati;r~kkd, ele kereskedni solu.
- "'-'11 'í l l f>. lapo n ''" ;:sik a nép kir;ílykl-rdé,ér61. \'. ö. \Iartin D uber: A
z.sid•>"íg' m~gújhód:'Ís.a, 1939. 120. é, k.
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