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TÁRSADALOM.

A zsidóság helyzete, kulturólis és szociólis munkója
Európa tizenhét államóban
Egy éve immár , 1937-ben jelent meg a budapesti ::sid6sáq szociális munkájár6l szóló tanulmányom, amelyben kimutattam, menny ire szétfolyik az a munka, amit a budapesti zsidóság szo ciális téren kifejt s rámutattam arra, hogy
a szociális munka valóságos labirintussá bonyolódik, úgy
hogy a szociális tevékenység munkásai sem ismerik. ki
magukat b enne, még kevésbbé azok, akik ennek a munkának
áldását kívánnák élvezni. E tanulmány megírásanak főcélja
pedig az volt, hogy megérlessem a budapesti zsidósággal".
mennyire szükségessé vált a szo ciális munka központositása s mily káros volna a további halogatás bármily okból e téren, amikor hiszen minden nap késedelme a zsidóság arnugyis ritkuló sorait még jobban gyöngili. Azóta
egy teljes év Lelt el és csak most, 1938. derekán teltük az
első lépést a központosítás gondolatának megvalósítása
felé, holott a közben eltelt egy év aLatt a magyar zsidóság
helyzete rohamosan tovább rosszabbodott. A helyzel roszszabbodását fájdalmasan pecsételi meg az 1938. évi XV.
t-c., a zsidótörvénynek nevezett korlátozó rendelkezések
élelbelépése, amelyeknek súLyos következményei létalapjukban érinlik felekezelünk tagjainak széLes rétegeit. .Már a törvény javaslatának benyújtása alkalmából nyomban megalakult a pesti izr. hitközség és pesti che\Ta kadisa pártfogó
irodája, mely hivatva van a pesti zsidóság swciális lev:ékenységét irányítani.
A feladatok egész sorozata tornY'osul elénk e téren és
éppen ezért lelkiismereti kötelességet vélek teljesílcmi, amikor e tanulmányom kiadásánal( alkalmát is felhaszuálom
arra, hogy újból felhívjam minden illetékes tényező figyeimét a szociális munka rendszeres megszervezésének szükségességére, mert ha ezt nem valósítjuk meg l~ürgőseb
ben, épúgy vétkezünk zsidóságunk, mint önmagunk ellen.
Múll évi tanulmányomban is hivatkoztam mát· a kül1
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Epplcr S.ínJor
A zsidóság helyzete, kul tu rális és szoci.ílis munk:í.ja Európa 17 állam.{ban

földi példál;:ra, amelyek Lanúságot leheln ek a köz
l'
11H'gszenezetl szol'iális munka előnyeirő l ::\I a a 1111·1pon Ilag
. ló '
"
. . .
. • c'
( Q l' lll ál'
megn1 SILottu k, egvelorc a pestr hllközséa teru"leté
· '
'L' ·
lá ' ~
~:>
n az
1~an~·1 o. ll:oc t, u~y _vélem, ha~~nos leh et m egism erni a külf~l~l _zs1dok szo~ráhs munl~á.Ja l, l~og~ ebb ő l okulva, mea' alosühass~tk, 1;u n~azt, a nu a nu VIszony aink m ellell n
m agyar zs1closag atmenlése érd eké ben szükséges. Ép a
ez~r~ ezu~lp~ részle~cscn kív~nom ismertetni <a külf8l~~
zs1do ,szocut}l~ munk~~, .anna k Igazolására is, hogy eredmé~
nyes es valo b a~?- szoci.alls munka csakis ott leh etséges, ahol
ez a m u n ka kozpo nhl ag van m egs zervezve.
E t anulmány anyag ál azokbó( az adatokból merítellem

. ~ m elye k e~ a ::.sidó s:::ociális nwnkának a::. 1936. év jzíliu.;
8-tól 10-zg Lond.?_n~an m egtartott harmadik n em::.elkö::.i

ko ngress::.usa gyuJtott egyb e. A kongresszus alkalmából
::\l agyar országon kívül tizenhét európai és nyolc Lenererentúli állam zsidó szociá lis munkájáról készhit beszámoló
j el entés.
E tanulmány keretében csupán az európai államokban
élő zsidók szo ciális munkáját kívánom összefoalalva ismertelni, 11_1ég p edig olyképen, hogy elsősorban azt'! egyes országok zsidóságának polilikai helyzetéről és kultúrális tevékeny ségéről kívánok tájékoztatást nyújtani, azután pedig
országonként külön a szociális tevékenységet igyekezem
ism ertetni.
Az első szempont, amelyet általánosságban a külföldi
zsidóság szociális munkájánál vizsgálat tárgyává tettünk~
az volt, vajjon a zsidó szociális munka egyáltalán meg
van-e szervezve az illető országban? Erre nézve meg kell
állapítanunk, hogy ti::.enhét európai állam köziif ti::.enkét
államban többé-kevésbbé a zsidó szociális munka, még pedig
egy es helyeken a legideálisabb an, igenis, meg . van s::.erve::.ve és csak öt olyan állam uan, melyben a ::.sidó s::.ociális
1munka épen olyan szervezdlen , mint nálun/c. Ámde figye-

lembe kell vennünk, hogy ebben az öt országban a zsidóság
lél ekszáma sokkal kisebb, mint Magyarországon, míf! azokban az országokban, ahol a zsidóság lélekszáma nagyobb,
ott a zsidó szociális munka rendszeres megszervezellségét állapíthatjuk meg. Semmivel sem menthető tehát az,
hogy Magyarországon, ahol a zsidóság lélekszáma 445.000,
a zsidó szociális munka mindeddig nemcsak országos
vonatkozásban, hanem méf! az egyes hitközségeken belül
is szervezetlen, olyannyira, hogy azt szociális numkának.
tulajdonképen nem is lehet nevezni.
A szociális munkának egészben vagy jórészben való
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szervezettségét lát,juk : .tnqliríbar: . . \us :;triában , Bel[J illl!~ban,

D ániában : Dan::.zgban , Fra~l C La o rs::.c!q b;zn_., llnll,andwban.
.hzgoszlávzában, Lengyelors::.agban. Lzlvamaba.n e~ Lzz ~em 
burgban . A szociális munka szervez ell enul folyik : U ; f' lz szlovákiában, Lellors:::ágban , Olas::.or.s::.ág ban . . Spany o_lIOrs::.ág'ban, Törökors::.á,qban es eddig, s aJnO ~ - J?-1lll~lunk IS.

A zsidó szociális munka hiven Lükrozleti v1ssza az
egyes országokban él ő zsidók polilikai h elyze tél . és a
m unka iránya, különösen az utolsó években, mu~at.ja azl
is, milyen magatartást ianúsíL az illelő ország ~ zs1do ~\:.be~
vándorlásával szemb en, m erl o lt, ahol a zs1dok poliLlkai
helyzete kedvezőll enre fo r dull, o ll a zsidó szociális munka
előterében az egyes fo glalkozási ágbeliek álminősílés ének
munkája áll és ennek a numkának ki egészíléséül, jobban
mondva: m egelőz és éül Ininclenütt pályaválasztási tanácsadókkal t alálkozunk, viszont azokb an az országokbru1,
melyekben a zsidók valamelyes bevándorlá sa még leh etséges, olt a szociális munka előlerében e pillanatban a bevándorlókon való segílés munkája áll.
Azt is m egállapíthatjuk, hogy különösen a kelelemópai
országokban igen lényeges szerep juL a zsidó szociális
m unkáb an a nemzetközi zsidó szervezeteknek, mint a
Joint-nak, az Ort-nak, tehá l a mezőgazd a sági és ip ~u·i kérdésekkel foglalkozó zsidó szervezelnek és az Ose, az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó zsidó szervczelnek. Mindenekfölött pedig szembelünő az, ho gy a zsidó SZO('iális
munkában mind~nütt oroszlánrész jul a zsidó hilelszövelkezetel<?ek, a zsidó bankoknak, és meg kell állapítanunk,
ho ~,y :U!lcs, olY_an ország Európában, amelyben ilyen ililelt
nyuJto mtezm en):e~ ne v?lnának. Csak egyellenegy ily,cn
?rs;ág, van Europaban es ez Magyarország, ahol ilyen
miezmenyt a magyar zsidóság 1938 közepéicr m(•a nem
tudott, vagy mondjuk, képtelen voll lélesíte~i. P~lia az
egyes országok zsi?-ó s;wciális munkájának jelenléseil átolvasva, m~g kell állapllanunk, hogy ezek a hilelinlézclck,
ar~1elyek nehol csak egylelek, valóban áldásos működésl
~e.]tellek. ki és e~sősorban nyújtanak igazi segílségel bajba
Jl~tott hü~or~?.Sa1knak. Most végre, e tanulmány m egjelené~~re1l -~gpcleJuleg Budapesten is megalakul az elsö zsiclú
u e sz?-v~Lkezel, amely remélhelő ~ n be fogja v:.í.llani a
hozzáfuzott reményeket.
Al!alánosságban kell végül megállapítani azt is, hogy
a leglobb országban, még pedig főképen azokban az országokban, ahol a zsidó szociális munka szcrvezetlségét látjuk.
ez a munka a maga anyagi fedezetél tulnyomórészt a hil-
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\ z ,j dó ,J g helyzete, kulturáhs é' "oc iá! is munkája E urópa 17 államában

],özségi adó póllékolásáhól mcríli és a szüksé.glelne k csak
ldsel~h ~·ész~t fedezi gylíjtésel~kel.
Ez altalanos szemJ~Onlol~ l_~m?rle lése után, legyen szabad mos~ csoportonkent kozolnom az egyes >Országokra
vonalkozo ada tokaL

I.

Tizenhét európai ország zsidóságának
helyzete.
Országr ól-országra haladva a bennük élő zsidó népesség atla lail, lovábbá a hitkö zségekre vonatkozó adatokat
valamiul a zsidó !akósság gazdasági helyzetére és kultúrá~
lis tevékenységére vona tkoz ó adatokat a követk•ezőkben
ism ertetheljük :

1. Anglia.
A zsidó l akósság sz'á ma 320.080 (az ö·siszlakósság 0.7 o/o -<8).
Zsidók kivándorlásáról itl beszélni nem lehet, a bevándorlás pedig a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Hitközségi
élet Angliában nincsen, a zsidók felekezeti tevékenykedésa
a templomok körül folyik, erős szerepe van az ú. n. liberális zsinagógáknak Zsidók nünden nagyobb angol városban
élnek. A zsidók foglalkozása a legkülönfélébb.
Angliában különféle alapítványokból a zsidó ifjúság
intenzív nevelése folyik és pedi!! az apró gyermek·~ktől
egészen a serdülő ifjúságig. Angliában a legszélesebb köru
tanszabadság lévén, zsidó iskolák alig vannak. A nem zsidló
iskolákban pedig a vallásoldatás nem kötelező s ezért egésZJ
sereg Talmudlóra-iskola működik, amelyekben a legszebb
eredményekel érik el.
A zsidó kultúra terjesztését erre a célra alakult társaságok művelik, amelyek bőséges anyagi eszközökkel rendelkeznek.

2. Ausztria.
Előre kell bocsátanunk, hogy az itt közölt adatok az
1936. évi, tehát az Anschluss előtti időből származnak.
Ausztriában a zsidók száma 192.000 (az összlakósság
3o;o-a), eb'hől Wíienben él 176.000, a többi 16.000 91 más

5

községbc>n. A legnagyobb hitl,ö zségek a 'vienin .kí\·ül
Badcn 1379 zsidóval, Graz 1720 zsidóval. Ausztnában
33 hitközség működik, am ely hilközségek egy munkaközösségben vannak tömörülve. Ausztriában a zsidók foglalkozásszerinli statisztikáj a nem áll rendelkezésre. ~Ieg kell
azonban állapítani, hogy a zsidó !akósság túlnyomó része
kereskedelemmel foglalkozik. De nagy számban vannal(
képviselve a zsidók az or vosok és ügyvédek között. Van
néhány zsidó földbirtokos is. Az utóbbi években már
n ehézségek mutatko ztal\: az összes foglalkozási ágakban a
zsidók számára. E z volt az oka annak, hogy az utolsó években a gazdasági és polilikai helyzet folyományaképen különösen a zsidó fia taloknál n agyobb arányú kivándorlás
. észlelhető , még pedig részben Palesztinába, r észben különféle tengerentúli államb a, 1933-b en Wienből 1952 személy vándorolt ki, ebből 618 Palesztinába, 133± más lengerentúli államokba. A bevándorlók lecrnaayobb száma
viszont Ném etországból adódott, ezek a~onban csak átmenetileg tartózkodhattak Ausztriában, minthoay munk.avállalási engedélyt külföldi nem kaphalolt
"'
Au s!triába!l 31-z elemi és közéJ2iskolában a zsidó ifjúság
tanul_ás1 ~e~.et?sege az Anschluss1g egészen normális volt.
A z.sidó ifJusag legnagyobb része középiskolát is végzett
·és 1gen nagy volt az egyetemekre való özönlés noha a
zsi.dó ~_rvoso~ a közkórház~kban és betegpén~lárakban
mar eros<:n .vtssza vo~ta.k szonlva. l\Iégis az orvosi fakultása~ a zsido hallgalosag volt legutóbb is a le.Qnagyobb
szan1ban.
·
·
A zsidóság Wienben két 4 évfolyamos elemi iskolát
· egy 8 évfolyamos elemi iskol ál és egy reálgimnáziumot tar~
tott fenn. Az állami és városi iskolákban heti 2 órai vallások~alást. a hitközség igyekezell pótolni 32 héber- 'és
n;yel':Isko~.aval, ezenfelül szubvencionált 23 ecryleli Talmudtora-l~ko]at. _lntenzí:en volt kiépílve az ifjJ'sá.gi istenlisztelel mlezmenye. Mmden tanuló hetenként a heti bibl i·ü
szak~sz lényegesebb részeit és a zsidó szokásokat tarl~l
m~zo szép~n kiállított lapot kapoll. A tanulóifjúsáa részere a Zsidó Szülők Kultúrális Szövetsécre ifJ'úsáai lapot
adott ki.
"
<>
~ felnőtt~k okta~ása ~s i~te~zíven folyt és pedig az
1~24 ~e~ ala~llott Mannomdes-mtezetben, \'alruninl a Zsidó
I~ultt;rl~rsasag által rendezett előadássorozalokon. A Zsidó
h.ulturta~·s~ság. n~~ne! ny~lvű zsid~ szín!lázal is tartolt fenn.
~ zs1d<? hükozseg konyvlármban 38.000 kötel van és
pedig 3/ 4 reszben hebraika.

a
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A zsidó ifjús~g a sport Lerén ugyancsak tevékenykedett
A lC'&nagyo?.b zsidó s~)Qt'Lcgyesülel a Hakoah volt amel~
let l ug~: "IC?ben, nun d a nagyobb vidéki váro~okba
11
MaklmbH.ornaszcsapatok múködlck.

3. Belgium.
A zsidók lélekszáma 90.000 (az összlakósság 11 o; -a)
ezeknek tulnyomó része lengyelországi származású. 'nrÜs1J~ ·
sz~~hen 30.080, ~\n~_werpcnben 50.000 a zsidók Iélekszáma.
B1 usszelben 2 hük?zs_ég van, ezek közül az egyik orthodox
~twerpenben 3 hükozség működik. A zsidó' lakóssáa Bel~
~J_um.?.~? ..s:a~munk_ásokb?,I, ipar?sok?ói, főképen gyé7nánt~osz~I uso~_bo~, ke1 cskedokboi es reszben orvosokból és
ug~·y~dekbol ~lL Belgiumban az utolsó években a zsidók
merseke.lt bevandorlása észlelhclő , főképen N é,rn:etorszáaból
B~lgiumban ~{ülö!l zsid? iskolák _ni~csenek, a zsidó "'ifjú~
ság heber ~ktatasa mtenz1ven foly1k Iskolán kívüL Nagy
gondot forditanak a zsidó tanonook vallásos nevelésére.
.. A zsidó ifjúság Makkabi-sporteayletekben van tömö~

rhlva

"'

4. Csehszlovákia.
Az itt következő adatok is természetesen az 1936-ikh.
Csehszlovákiára vonatkoznak.
. A zsidók száma 357.000 (az összlakósság 2.4o;o-a)., A:
z~Idó lakásságnak faluról és kisebb városokból a nagyobb
v~o.sok~a való törekvése feltűnő. Igy például a csehorszagi ZSidók fele Prágában és a csehországi zsidók 4ffl-e a
cseh nagyvárosokban éL Csehszlovákia területén minden
olyan helységben, melyben zsidók nagyobb számban élnek, hitközségek működnek. A hilközségi élet különösen
Szlovenszkóban és Ruszinszkóban fejlődött ki, egyes városokban két hitközség is működik. Csehszlovákiában kb . a
zsi~ók fele kereskedelemből, 9o;o-a mezőgazdiaságból él.
Erosen _van képvisel ve a zsidóság az egészségügyi szolgá·
lalban es az egyéb szabadfoglallmzásokban. Erde.kes ad;at,
hogy amíg Csehországban a zsidók 41 o;o-a kereső, addig
Ruszinszkóban ez az arányszám 24.7o;o. Érdekes az is, hocry
1932 óta a zsidók kivándorlása, főképen Palesztinába állandóan emelkedő tendenciát mutat, aminek a
fiataloknál gazdasági okai vannak. Tapasztalható azonban.
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az is, hogy a Palesztinába kivándorlók közölt _e l~~ , ~zép
számmal tőkepénzesek is vannak. Igy az 1932- 193G._e, ..cl~b~n
3215 személy vándoroll ki Palesztinába, ezek kozul 4;J8
kapitalista.
. .. .
..
Csehszlovákiában nündcn nagyobb h1~koz s~g__ ~.aJ <ll
elem i iskolával és polgári iskolával rendelkeZik~ lwlono~ e 1~
SzJovákiában mía i\forvaorszáaban. és Csehorszagban zsHJo
isko la alig .:an. "'.Munkácson héber nyclvű gimnázium is
müködik A vallásoktatást az egyes lÚlközségek látják eL
Szlovákiában nagyszámú jesiva is működik és első helyen
említendő a pozsonyi nyilvános jogú rabbi-islmla.
Egész Csehszlovákiában igen tekintélyes zsidó kultúrális munka folyik, melyből a cionista szervezetek jelentékenyen veszik ki részüket. Csehszlovákia minden nagyobb
városában Makkabi-tornaegyesületekbe tömörül a zsidó
ifjúság egy része.

5. Dánia.
A zsidók száma 5800 (az összlakósság 1.6 oío -a). úgyszól ván az összes zsidók Ko penhágában élnek, míg más
városokban és falvakban csak elszórtan találhatók zsid61c
A zsidóság 20o;o-a kereskedő , 20o;o -a iparos és munkás,
So;o-a szabad foglalkozású, a többi megoszlik az egyéb
foglakozásli ágban. Kivándorlás nincsen, de bevándorlás
sincs, minthogy 1933 óta a kormány idegeneknek nem ad
munkavállalási engedélyt. Kopenhágában csak egy hitközség van .
Dániában és pedig Kopenhágában van: eg_v zsidó
elemi iskola fiúk és leányok . részére, egy lalmucllóra iskola és egy zsidó óvoda. Ezeket az intézményekel alapítványok hozamából tartják fenn, a hitközség támogatásávaL
Egyébként a zsidó ifjúság minclen korlátozás nélkül tálogathatja az állami és községi iskolákat, valanü11L az cgyete~ekeL. A zsidó kullúrális nevelést központosítoll ifjúsági szervezelek végzik, különféle polilikai és vallási tenelendákkal és ezek a zsidó ifjúsági kultúrális szcnezclek a
Skandináv Zsiclú Ifjúsági Szenezelekhez tartoznak. E szervezelek székhelye: Kopenhága.

6. Danzif,i.
Da~IZig szabad városában a zsidók száma 7000 (az összl~kossag ~%-a). A zsidók 90o/o-a él Danzig városában, 8o/o-a:
k1sebb varosokban és 2%-a falvakban. A zsidók 70o/o-a
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kereskedő , 20o;o-a munkás és 10o1o-a szabad foglal.!.· , ,
"ozasu ·
.l\I ~g d <?"bl} en t"o, 110gy, a kivándorlások száma Danziaból
az
utol>b1 eYek folyaman 5000-re emelkedett icraz tla "'
, l )Ó} való bevándorlások
' o
"'yan' 1átoay
kb
. . enn3?· a L engy cl orszag
"'
IS. DrutZI~ban több hitközség működik.
sz ma
~p.~tzi~brut most Jép;?ek a meg':alósulás stádiumába a
speuahs 1skolák. Egyelore csak zs1dó ovodá~ müköd k
természelesen jes_iY~k !s, 'eze_nf,e lül az ifjúság különféle' s~~r~
ve~etekbe Yan lomoruh·e, 1lyene;k: a Zsidók Ifjúsáai L'gáJa (Bar-Kochba), 1\faklwbi-Hacair, Bethar, stb. s~crv~
zetek.

7. Franciaország.
. A z~i~ók .sz:íma 2~. 0DO (az összlakósság 0.4o;o-a). A franClaorszagl zs1dok % resze, kb. 150.000 Párizsban él, a többi
el~z~rta_n az ors!ág más részéb en. A franciaországi
zs1dok i,ele orosz es lengyel nemz etiségű , akik közölt igen
~~gy szambm~ vann31~ nu~nl~ásem_bm·ek és iparosok, egyébJ"e~t a ,franc1aor~zag1 zs1dok mmden foglalkozási ágbmt
talalbatok Franciaországban a zsidók kivándorlásáról csal~
annyiban lehet beszélni, hogy az ideiglenesen l~etCIJ,epülle.k
~ándor:olnak tovább onnan jelentékeny számban, de az
állandoan ott elhelyezkedeaek közül kivándbrlás ugyszólván egyáltalán nincs. Annál nagyobb azonban a beváindorlás, különösen Németországból, még pedig az utolsó öt
évben, noha az idegenek foglalkoztatása az utóbbi időben
a legnagyobb nehézségbe ütközik. Párizsban jelentékeny
hilközségi élet van, a párizsi hitközség önkéntes hozzájárulásokból tartja fenn magát.
Franciaországban ismerellen fogalom a felekezeti iskola. A vallásoktatás iskolán kívül történik talmudtóra
iskolák révén.
A zsidó Imitúra terjesztése az orosz és lengy>Cl zsidók
állal létesítell Zsidó Egyesületek Födlerációja révén történik a legintenzívebben és pedig azzal a célzattal, hogy a
zsidó bevándoroltakat közelebb hozzák a francia kulturához és hogy kiegészítsék zsidó nevelésüket.
Párizsban 1933-ban zsidó nyilvános könyvtár is létesült
kél olvasóteremmeL
·
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mutal, minlhogy pedig a születé~ek ~rány~záma a zsi?óknál
lényege sen alacsonyabb, mint allalan~ssagb~n, ep_n~lf?.gva
't zsidóság növekedésének oka a bevandorlas. Kulonosen
·t apasztalható ez az utolsó években, 31mi~or, Németországh ól jelentékenyebb zsidó bevándorlas tortent. A Hollll?diában élő 112.000 zsidóból 91.000 a nagy városokban lakik,
így Amsterdamhan egyedül 66.000 zsidó él és ilt az összlakóssáa 8.6o;0 -át teszi. Hollandiában a városokban re~d ~
szerinl "'két hitközség működik és pedig egyet az askenazi
zsidók, egyet pedig az u. n. portugál zsidók tru·tanak f~Il!l·
Az utóbbiak száma azonban ma már jelentéktelen. A zs1dok
337o;0 -a iparos, 45o;o-a, ~ereskedő, 0.1 o,to -a mezőgazdász, 6.9
o;o -a szabad foglalkozasu.
Hollandiában ugyancsak a legszélesebbkörű tanszabadsáa lévén zsidó iskolák nincsenek. A községi és állami iskolál~ban a' vallásoktatást a hitközségek látják el. Ezenfelül
Amsterdamban az askenázi rílusú zsidó hitközség a héber
iskolák sorozalával rendelkezik, amelyek több éYfolyamtlllk
.és ezekben az iskolánkívüli vallásoktatás folyik és pedig
nemcsak hétköznapok délulánjain, hanem vasárnap délelőt tökön is. · Ezekbe az iskolákba 1700 tanuló jár. A portugál ritusú ilyen héber iskolába 200 tanuló jár. Az egyik
ilyen héber iskola mellett leányok részére k ézim unkaoktatás is folyik. Zsidó leányok részére egyébként háztru·tási
iskola működik. Érdekes, h ogy nem minden állami és községi iskolában engedik meg a vallásoktatást és azok az iskolák, amelyek a vallásoktatást megengedik, egy zsidó közalapból támogatást kapnak.
A felnöllek oktatása és a zsidó kullúra terjesztése különféle társaságok révén történik. Az am.sterdami egyelemi
könyvtár külön osztálybru1 foglalkozik a zsidótárgyú tudománnyal és ez a könyvtár alapítója után a Biblioleka
Roscnthaliana neYel vis eli. .\ po1·Lugál rílusú Iülközség
nagyértékű könyvtárral rendelkezik. Ugyancsak érlékes a
zsidó levéllár, antely a hollandiai zsidóság történelére nézve
felbecsülhelellen aclalokal őriz. Külön társaság foglalkozik.
a zsidó tárgyú tudományos könyvek kiadásáYal.

9. Jugoszlávia.
A zsidók száma 75.809, ami az összlakósság 1.2 o o -ának
felel meg. A zsidóság össz-számából !4.000 a béllegnagyobb

8. Hollandia.
A zsidóság száma 112.000 (az összlakósság 1.4o;o -a). A zsidók száma és számaránya állandóan

A

emelkedő

tendenciát

városban lakik, 18.000 a kisebb Yárosokban és 13.000 falvakban él.
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. Jugoszláda _terü_le l ~n ~10 neológ és _12 orthodox hilközseg Yan. A nealog lulkozsegek az Izraehla Hitközséo·ek Szö~~lségéh~n. ,-~m::ak lömMül.'c és eb be a szövcl~égbe a
tJ.ÜOO zsHlohol 10.000 Larloz1k. Az orthodox hitközséerek az;
Orthodox Hitközségck SzöYctségében \'annak tömö~i.üve.
A zsi?óság itl is főképen l~et:eskedelemmel és iparral
foglall.;ozik, emeliell számos ZSldo orvost és számos zsidó
ügyvédel találunk. Ill is a zsidók egészségtelen crazdasáat
s~truklnrájának tulajdoníthaló az, amit egyébké~t szertl~
Európában lapaszlalhat unk, hogy t. i. a zsidók túlnyomó
részt Yárosokban lalmak.
A zsidók kivándorlásáról Jugoszláviában alig lehet beszélni, a fiatalság egy része (számszerint évente' 30-35) és.
kb. 10-15 család Palesztinába vándorol. Ezzel szemben a
németországi viszonyok folytán 1933. óta mérsékelt bevándorlást Lapasztalhatunk, megállapítható azonban, hooy
az ál~alános munkanélküliség folytán ezek a bevándorlÓk!
n~m loglalkoztathalók, ennélfogva azok, akik megfelelő tő
kevel nem rendelkeznek, kénytelenek rövid ott tartózkodás
után az országol ismét elhagyni.
Jugoszláviában zsidó elemi isl~ola csakis Szabadkán
~Ű~{ödik, ellen?e~ ovod,a va_n ~elgrádlban, Zágrábban, UjVldeken, SzaraJevoban es Brtol.]nban. Az utóbbinak különösen szociális szempontból van jelentősége, minthogy ebben az óvodában helyezik el a rendkívüli nyomorban
ne,·elkedő gyermekeket. Zágrábban ezenfelül két tanoncolthon is működik és pedig az egyik fiútanoncok, a másik
leánytanoncok részére. A zsidó fiatalság száma az elemi-,
közép-, ipar- és főiskolákban kb. 9000.
Egyébként Jugoszláviában is az iskolákban folyó vallásoktatáson kivül, számos héber iskola, Talmudtóra iskola,
sőt néhány jesiva is működik.
A nagyobb hítközségek meglehetős zsidó lmltúrális
munkát is kifejtenek

10. Lengyelország.
Az ország 32 milliónyi összlakosságából kb. 3 millió a
zsidó, tehát a zsidók arányszáma kb. 10o;o-os.
A lengyelországi zsidók helyzete a lehető leotra.críkus~~· Ez a tragédia a~ ország ~n~llósílásának el~ ó~ájá
tol fogva vette kezdetet. A lragedia oka pedri.cr a polilikai
okokon kívül a lehelő legsúlyosabb gazdasági l:'válsá,~, ame-
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lyel a földművelés állandó krfzise és a városokban eg_He
nagyobb mére~e~<.el ölt~. fogl~lkozá?néll~ülis,ég és ~ egész
országban cnnéllogva no,·ekvo szegenyseg valtott ki. A szegénység a gazclaság,i. életiJen a mi.ndennapi. kenyérért folytatolt retleneles versenyt._ okozott, amely versenyben az
egyébként mindenüt.t alk_almazkodni t~u1? zs~d? lakósság
teljesen lemaradt, elanny1ra, hogy a zs1dok koreb en a testilcer és lelkileg degenerállak száma egyre növekszik, úgy
hogy a lengyelországi zsidók helyzele kell, hogy. a világ
összzsidóságál is foglalkoztassa.
Amíg a többi európai államban azt tapasztaljuk, hogy
a zsidó lakósság a városok felé gravilál és ennéliogva a
városokban, különösen pedig a nagyobb Yárosokban, a
zsidó lakósság arányszáma növekvő tendenciát mutat, vagy
Iecralább is s labil, addig Lengyelországban a helyzet forelitoltjál látjuk, nevezetesen azt, hogy amíg álbalánosságban
a városi !akósság száma növekedik, addig az ott élő zsidók
száma csökken. Ennek magyarázala egyrészt az, hogy a
természeles szaporodás a lengyel zsidóknál, mely az utolsó
évtizedekig az összes európai államok közölt e tekintetben
vezet ell, döbbenetes csökkenést mulat, másrészb a magyaráz al a már említett degenerálódásban rejlik, ami a zsidóságnak saját sorsával Yaló nemtörődésében nyer kifejezést.
A lengyel zsidóság ·szörnyű helyzete abban is nyilYá?ul,
hogy amíg a nemzsidó lakósság 570/o-a dolgozó, add1g a
zsidó lakásságnak csak 33o/o-a nevezhető dolgozónalc
A hitközségi élet Lengyelországban erősen kifejlődött.
J elenleg 900 hitközség működik az országban. A lengyel
törvények előírják, hogy a zsidó hilközségek a Yallási s~i.k~
séglelek fedezésén kívül bizonyos összegel kötelesek a zs1clo
!akósság szociális szükségleleinek kielégílésére fordítani.
Ezzel a rendelkezéssei az állam teljes egészében a hitközségekre hárította a szegény zsidók ellátásának feladatát.
Ezt az ellátást azonban a hilközségck, amelyeknek helyzete
egyébként szomorúan tükrözteli vissza az egész lakósság
súlyos gazdasági helyzelét, olyképen teljesítik, h?~Y csak
alamizsnákal osztogatnak, merl komoly gondozasi munkára nincs mea0 az anyaai eszközük. Csak az utóbbi években lapasztalh aló a ua~yollb városokiJan lévő hilközségek kebelében a komolyabb ~ondozási munka felé való
törekvés és 300 olyan iülközség Yan már, amely elsősor
ban hitelintézetek felállításával ldvánl a szükölködők helyzelén javílani.
A zsidó lakóssáa dolcrozó rélegeinel~ kb . 33o'o-a kereskedelemmel és 400jo~a ip:rral l'oglalkozik, míg a többi elol-
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gozó !akósság a legkülönfélébb foglalkozás i ágakb an t alálh a tó. úgy a zsidó kereskedők, minl a zsidJó ipa ro so k Lúlnyo!nórészt.. l~.i sk~reskedők és, kisiparc~sok. Minthogy pedig
az állam kulonfele rendelkezcsekkel u gy a ker eskedelmc.t
m int az ipar üzésél iskolai képzeltségh ez kötötte a kül ö n~
féle .zsidó szer~reze lek leg~'őbb r.ela~al a arra irány ult, hogy
n zsidók s z~m ar a ~zt az Iskol ai k ep ze tts éget m egadj a, ami
azonb an m eg m a IS a legn agyobb n ehézségekb e ütközik
mert k ül ön ösen az ország tekintély es számú ·o rthodox zsidÓ
lakássága idegenkedik a szalm1ai iskoláztatástóL Erről a
súlyo s pro blémár ól egyébként a szociális munka keretében
még részletesebben fogunk beszélni.
De komoly probléma a kivándorlás kérdése is. A háb orú el őtt a mai Lengyelország területén évente több mint
40.000 zsid ó vándorolt ki, ami azt jelenti, hogy a zsidó,
!akósság egész természetes szaporodási mennyisége évente
kivánd01·oll és ennek folytán a kivándorlás volt a zsidó
túlnépesedésnek levezető útja. A háború alatt ez a kivándorlás úgyszólván szünetelt, ami a zsidó !akósság túlnépeseclését eredményezte. Viszont a háboFú után a kivándorlás
ismét hatalmasméreteket ölt, 1921-192'5-ig a zsidó kivándorlás Észak- és Délamerikába eléd a 185.000-et, amely szám
a következő 5 esztendőben 80-100.000-re csökkent. 1931-től
a kivándorlás lehetősége még nehezebb lett, minthogy a
bevándorlási országokban a bevándorlás lehetősége ~or
látoztatott, úgy hogy a tömeges kivándorlás lehetőségé
nek lényeges csökkenése ismét egy oka annak, hogy a lengyelországi zsidó !akósság szegénysége és nyomora növekedett.
Igen tekintélyes a Palesztina felé való kivándorlás, így
a palesztinai állalános bevándorlásnak 50o;o-a Lengyelországból történik és 1922-Lől 193!-ig a Lengyelországból különf.éleországokba történt kivándorlásnak34-61o/o-a Palesztinába történt. További adat az, hogy az utolsó 16 év alat!:
Lengyelországból Palesztinába 116.000 személy vándorolt
ki, 1935-ben egyedül 26.000. A lengyelországi zsidó kivándorlás ez ismertelelt hatalmas méretei azonban távolróL
sem elegendők ahhoz, hogy a Lengyelországban maradó
zsidóság helyzete tekintetében némi enyhülés kövelkezhetnék be.
A lengyelországi zsidó }akósság helyzelén mécr az sem
segít, hogy - amint már mondolluk - a termésfeles szapontlallényegesen .csöld<en, mcrl ez a körülmény J.ecrf•e ljebb
.a kiv~~do,rlások tov~bl?i esö_kkenésének veszi el~jél.. Az
.egyeduh lenyeges següseg, ammt mondottuk, a tömeges ld-
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vándorlás l eh e tősége volna és e tér en az utolsó k ét éYben
a palesztin ai b evándorlás ujabb súlyos korlátozása folytán
u· ab lJ kalasz trófális n ehézségek muta tkozna k, úgy hogy a
z~idóság hely zete ill évrő l-évre rosszabbodik. Ezen a h elyzeten amint azt alább kifejtjük, a zsidó nemzeU<özi segít~
szerv~k igazán dicséreles módon igyekeznek enyhíteni.
Persze zsidók bevándorlásáról Lengyelországba alig lehet
beszélni.
Lencryelországban, ahol a zsidóság nagy tömegei élnek,
a zsidó iskolák különféle tipusaina k egész sorozata áll fenn,
ezen kivül vannak ebéderek tömegesen és igen nagy számb an jesivák. A zsidó iskolák n agy számban való létesítését
itt az tette különös en indokolttá, ho gy az állami iskolák
ecryáltalában n em elégílik ki a zsidó lakósság nagy részén~k a zsidó n evelés tekinletében Yaló ki,'ánalmait. De
ezenfelül az állami és községi iskolák hiánya lehetetlenné
is tette a zsidó lakósságnak, hogy összes gyermekeiket
ezekbe az iskolákba járassálc Ezenfelül az a tény, hogy az·
állami iskolák tanrendjében a zsidó vallásoktatást Lelje~
sen negligálták, a zsidókat nem tudta megbar~Uwzlatm
ezekkel az iskolákkal. Igaz ugyan, hogy a karmany fennt art kizárólag zsidó gyermekek részére is i~k?lál~al, ezek
az ú . n . Sabalhuvkák, amelyek abban kulonboznek a.
többi nyilvános iskolától, hogy ezek~en ~espektálj~k.. a
szomb atol ecryébként azonban ezek az 1skolak sem elegttü"
ki a l engy~l ~sidóság igényeit. Különben. is az utóbbi éve~
ben az állami és közsécri iskoláknak zs1dó gyermekek reszére való látocratása mi~dinkább nehezebbé válik az ezekben az iskolákban uralkodó antiszemitizmus következtében.
Igy jöttek létre a következő iskolatípusok a lengyelországi zsidó gyermekek részére:
·
A központi zsidó iskola-sze.rvezet iskolái, főképen a
zsidó proletár gyermekek oktatására, melyek tisztán vilá~
giak és tanítási nyelvük a jiddis nyelv, amely ~ gyer1~1ckcl~·
olthoni nyelve. Az iskolák lanten'e ugyanaz. mmt az állann
elemi iskoláké, sok időt szenlelnek azonban ezekben a lengyel nyelv és a kézimunka tanításának, az általános kultúrális értékeknek és különösen a modern világi zsidó kaltúrának és nyelvnek . Ilyen iskola 169 Yan, 16.486 gycl'ekkel.
A. másik i.skolalipus : a Tarbulh-i~kolák. Ezt az i:;kolál
f őképen a cianisták és az alacsonyabb középo sztálybel ie~
használják. Az iskolatipus szinlén megfelel az elemi iskolának és ezekben a rendszer világi, a tanítási nyel\" a h éhe r.
Ezekben az iskolákban is nagy fontossága van a lengyel
nyelvnek. Ilyen iskola 269 van, 44.780 tanulóval.
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~ ha_rmadik lip ~ s a Schul-Cult. ~z t a tipu sl 1928-ba
·ah~J!llollak .azok~ alnk scm ~ prolelán álus iskoláival, se.rJ
a l .arbuth-Is ko la~' renrlszer·evel ne~ . v?l~ak megelégedve.
fz I,sl~o~a felves z1.. a l~arcot az asszn~:nlac1ó veszélye ellen.
f amlas1 _nyel v a ydrl1s ugya~1, de, sz~les teret jutlat a tant er v a h eb emek I S. Ezek az 1skolak 1s az elemi iskoláknak
felelnek m eg, j ellegük vi lági és zsidó nemzeti. Ilyen iskola
16 van, 2343 tanul óval.
. A n egye?i~ tip~s : a _J_avneh-Mizrachi-iskolák. Ezek ciomsta vallási 1skolak, celJuk a gyermekek vallási nemzeti
szell emhe!! Yaló n evelése. A .tanulók szigorúan orth. szülők
gy.er~nelce1, ~ tanterv ~elt.ős: és pedig világi és vallási. A:.
z.s1d o ludom anyok tamtás1 nyelve a héber, a világi tárgyakal l engyel nyelven tanítják. Ilyen iskola van: 220 elemi
iskola, 3 kö zépiskola, 4 jesiva és néhány u. n . Beth Hamidr as. A tanulók száma összesen 15.923.
. Az ötödik tipus: az u. n. vallási iskolák rendszere. Ez az
Iskolarendszer felölel ebédereket Talmudtóra-iskolákat
jesivák~t és, Beth ! akob-iskolák~t. 'A c~édereket főképen ;
?arv-t.ru:sasag__ tar!Ja fenn é.s pedi& a l~aJdani Lengyelorszá{!!
es Gallela teruleten, valammt a vilnai kerületben. A ebéderek száma: 267, még pedig 49.123 tanulóval. Ezekben az
iskolákban a tanítási nyelv a jiddis és a 267 chéd'e r közill
csak H olyan elemi iskola van, amelynek tanterve azonos
az állami iskoláévaL
.A vallási iskolák rendszerébe tartoznak a Beth Jalwbl
iskolák leányok részére és esli tanfolyamok uayancsakl
leányok részére. Ilyen iskola 248 van, 35.585 tan~lóval.
Ugyancsak a vallási iskolák rendszerébe tartoznak a
jesivák is, amelyekben jórészt iskolaköteles koron . J!elül
levő tanuJók vannak. A jesivák száma 167, 15.941 tanulóval.
összesen tehát 1465 zsidó iskola működik, 180.181 tanulóval, akik közül kb. 144.000 gyermek iskolaköteles korban
van, ami azt jelenti, hogy az összes iskolaköteles zsidói
gyermekeknek 40o;o-a zsidó iskalákal végez.
Igen fontos szerepük van az itt felsorolt iskolákorr kivül
a kereskedelmi iskolálmak, melyekben nemcsak a kereskedelmi, hanem az ipari pályára is előkészítik az ifjúságat Lengyelország összes kereskedelmi iskaláiban i.:b.
29.000 tanuló van és ezek közül 4.000 zsidó, ami 14o;o-nak!
felel meg. :Minthogy azonban, amint már említettük Lengyelországban a kereskedelem és ipar űzése szakkép~sítés
hez van kötve, a zsidók számára, akik nagy számban sze-
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·cpelnck a keresk<edel em terén, különös. fontosság~al hírn~lC

~zek a ker eskedelmi iskolák és szak_tanlolyam?k, epen ezert

. ·nemzetk özi zsidó szervezelck, mmdent elkoYetnek, hogy
~lven zsidó iskalákal lélesilsenek. Igy az Ica 14 r endes ke~·eskeclclmi szakiskolát tart fenn 2283 Lanul~~al, fenntart
tovább á 32 kereskedelmi szaklanfolyamol, lu8 tanulóval
és 11 11. n. Patranázst 1673 tanulóval. , ,
" _
Az Ort, mely Lengyelországban 16 ev ota f~lylal mu~o
dés t eo·ész hálózalát épílelte ki a kereskedelmi szaktamtások~t ~zolgáló intézm ényeknek . Igy Vilnában a}ap~LoU ,az
Ort eo·y zsidó technikai iskolál, lélesilelle to,'abba egesz
sorát "'a kézműves szakiskolálmak, melyek munkahelyek"kel kapcsolatosak, felállítoll szakiskolákat felnöltek részére
és kereskedelmi nevelési iskolákat férfiak számára, végül
k eresked elmi n ev elő iskolákat kézmüYesek számára és
pedig m es ler ek, tanoncok, scgédek és szakmunkások részére. Az Orl iskola tipusai tehát a következők:
a) elemi kereskedelmi iskolák,
b) tanfolyamok felnöltek részére, akiknek nincsen még
szakmájuk,
c) befejező kereskedelmi szaklanfolyamok kézműYesek
számára és
d) tanfolyamok kézmüvesek. számára, akik a tanfolyam
elvégzése után hivatalos vizsgát tesznek.
Ezeket az iskolákat kb. 4000-en látogatják évenle és
1935-ig 25.313 személy tanult ezekben az iskolákban egy-egy
szakmát.
Az Ort igen fontos szerepet töll be azzal is, hogy a gyáripari városok körüli Yidék zsidó fiatalságát, sőt a felnőtle
ket is előkészítik a gyári munkára és képesítik őkel a szakmunka speciális ágazataiban.
Kereskedelmi szakiskolák szükségességét már az orthodox körök is felismerlék és már van is 11 intézményüle
erre a célra, egyelőre 570 tanulóval.
A szaktanítók kiképzése megfelelő intézetekben történik, löbb ilyen tanítóképző iskola működik, sőt az orthodoxok is fenntartanak egy tanító szemináriumol 170 tanulóval.
Egyébként a zsidó ifjúságnak munkássá, illetve iparossá való nevelésével az említetteken kívül más szervezctek is foglalkoznak, így a Centass (társaság a lengyelorsz~i
~yermckek védelmére és árvák gondozására), mely jelenleg
65 szakmában 216-! gyermekel nevel és az utolsó tíz évben
6000 gyermeket nevelt munkássá, illetve iparossá.
Zsidó tanulókatlátunk a lengyelországi magasabb isko-
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Jákl:nu i~. Ez~ben ?-Z iskolákba~, amí~ a nem zsidó hall~
g~tok szama alland?an en.le~kechk, ,- 1gy legutóbb 38.Ü()Q..
rol 50.000-re, - add1g a zsJdovallásu hallcratók száma cs k
8121-ről 8173-ra emelkcdell, úgyhogy "'az arányszám a
21.5 %-ról 17o;o -ra csökkent A lengyelországi zsidÓ Ifjú ~k
tanu,lmányi lehető.ségeire j~ll~ző, hog~ a külföldi dia~
Jomasok 70o;o-a zs1dó vallás u, tgy az elmult évek egyikébP.
14 zsidó kapott lengyelországi orvosi és 59 külföldi orvo~~
diplomál.
l
A felsőbb iskol~kat látogató. z_sidó~ helyzete naprólnapra rosszabb, annnek egyes lnnvó Jelensécreiről a hír~
lapokból is értesülünk és aminek jellemzésér; csak' felemlítem, hogy a zsidó főiskolai hallgatók segélyezési egyleteit a kormány nemrég feloszlatta.
·
A lengyelországi zsidó kullúrális munkát a kultúrális
társaságoknak egész sorozata végzi. Ezek közül a leanagyobb a kulturliga, melynek 160 fiókja van és amely sz"'éles
kö~·ü _k~ltúrális tevéke~ységet fejt ki az ország zsidó tömeget koreben. Ennek a hgának van egy központi és 900 fiókkönyvtára. A résztvevők száma eléri a 350.000-et. A másik
nagy kultúrlársaság a Zsidó Társaság az Ország Ismerelére, amelynek 32 fiókja van 5000 taggal. Ennek a táesa-:
ságnak feladata a lengyel terület tudományos anyagát történelmileg és földrajzilag feldolgozni.
A harmadik, a W ecker-lársaság, melynek feladata a
zsidó kultúra tet·jeszlése a zsidó munkás-osztály köréb en.
Ennek a társaságnak 30.000 tagja van. A Wecker legfontosabb működési tere az önképzés. 210 városban 470 lanulmánkör van 9000 hallgalóval, másik fontos munkája a
nyilvános felolvasások tartása. A Wecker 43 ifjúsági klubot
tart fenn az országban, mclyeknek olvasótermei vannak,
E társaság fenntart négy gyakorló iskolát tanítók számára,
összesen 228 hallgatóvaL
A negyedik társaság a Freiheit, mely 1927 óta áll fenn,
260 fiókja van, 18.000 taggal. A Freilleit esti iskolákat szervezett sok városban 1175 tanulóval. A Freilleit könyvtárakal létesil 57.000 könyv\'el rendelkezik, az általa fenntartott könyvtárak olvasótermeiben a napilapok is találhatók!
és olvashatók.
Az ötödik társaság .a Tm·but, melynek cétja a héber
kultura és irodalom terjesztése. Em:ek 310 könyvtára van,
57.000 olvasóval. A könyvtárakban 40.000 héber könyVJön
kívül vannak jiddis, lengyel és orosz nyelvű könyvek is,
nagy tömegekben. A társaság 280 esti tanfolyamot rendszeresített, ahol héiJerl tanítanak, tanítják továbbá Palesz-
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tilu történehnél és földrajzáL Ezeken a~ esti_ tanfolyamokon a hallgatók száma országsz~rle e~én a 2;:>.00<?-~t. J?z .a
társaság fenntart klubot is és kwcl harom neveJesugyi UJsá<fol.
"A zsidó ifjúság számára sporlkörök is műkö_d~ek. A::
kgl'on losabb szerepe van a zsidó munk,ás-.sportko_roknek.
Minthogy pedig a zsidó munkásság l~asviszopym a legszö rnyűbbek, ennélfogva ezeknek t esil nevelese valóban
igen fontos.
.
, ,.
Ezel: a zsidó sportkörök a sport-term~k problemaival
küzdenek, minthogy a hasonló demokratikus szervezetek
feloszlatása miatt a zsidó sportszervezetek IS sporttermek
nélkül maradtak.
A legnagyobb sportszervezet a :Makkabi, melynek 200
klubja és cserkész szervezete van 150.000 taggal. A Makkabihoz különféle cionista ifjúsági szervezetek is tartoznak,
mely szervezetek 400 városban működnek, kb. 65.000 taggal.
Egy másik sportszervezet, az u. n . i\Iorgensteinszervezet,
17.000 gyermekkel, amely szervezet lanfolyamokat tart
fenn lestnevelési tanulók számára is.
l\fűködik egy Sieru-lestnevelési szcn'ezet a munkásoszlályok számára 1921 óta, amelynek 122 osztálya van,
11.000 taggal.
Végül működik a zsidó munkások sportklubja, a
Hapoel, 1931 óta, 68 klubbal, 4700 taggal. Tagjainak 60o;0 -a
a palesztinai felépítési munkára előkészítő szervezetekből·
adódik.

11. Lettország.
A Zsidók srtáma 93.000, ami az összlakósság 4.8o;o -ának.
fele.l meg. A v~·osokban 87.000, Yagyis a !akósság 11J8o/o-a,
a VIdéken pedig 6000, vagyis a }akósság 0.56o;o-a lakik.
, A zsidók helyz~te itt az ulolsó 5-6 évben ijesztő mértekben romlott, am1 a születések arányszámának csökkenésé~e?- m.utatkozi~, ezente!ül abban nyilvánul meg, hogy a
zs1dok kivándoriasa ez Ido alatt 600-re emelkedett. A kivándorlás n;ajdnem kizáról,a& Palesztina felé irányult és a kiv~dorlas oka a gazdasagi elhelyezkedés korlátozása a zsidok~al szemben. A zsidók 400fo-a kereskedelemmel focrlalk?Zik, a ~1~nkások, hivatalnokok és a szabad foglalk~zá
suak a zs1dok 530fo-át teszik.
Minden ol.yaf~:. helységben, ahol zsidók nagyobb számb~n J,akp.ak, h~~~zségek és pedig tulnyomórészt orthodox
lntkozsegek mukodnek, amelyek azonban majdnem kizáró2
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lag csak adminisztraliv kötelességeiket teljesítik és a zsid 0'kJ
egyéb ügyeivel alig foglalkoznak.
Leliországban 62 zsidó elemi iskola működik 353 ta ·
t?v?l ~s 1566 ~!anulóv31-l, 4 ~si?ó ker~skedelmi iskol'a
ta~ ló'~ .és 31 :l lanuloval, vegul fennali 5 jesiVla és földmu_velésl Iskola és egy kurzus zsidó nörszök részére. Ezel t
az lSkol.ákal részbc::_n a hi~özségek', részben külön szerve~:
tek tartJák fenn ..Kozpontt Irányitás nil;,cs és ntncs oly szerv
sen~, amely a zs1dó, népesség szakszeru kiképzését a gazda~ágl helyze~r ~ va}o.. fl~yelemmel ii·ányitaná. Az említett
Iskolákon lm'Ul kulonfele helyeken zsidó ovodák is műkö'd'
~ek 3460 gyermekkel, ezenfelül van: 4 Talmudtóra iskola
1s, kb. 1000 tanulóval. Az ifjúság politikai pártok szerint
van csoporto~ítYa, az ifjús~gi szervezetek munkája azonba~ az 1934. evben hozott UJ rendeletek folytán, majdnem
t elJesen megállt. A zsidó iskolák nagy számának az a magyar~zata, hogy_ ~lági iskolák nincsenek, minthogy minden Iskola egyhazi felügyelet alatt áll.
A zsidó kultúrális munkát főképen a cionista szervezetek végzik, ezenkívül igen tekintélyes kultúrális munkát
vég.ez az ú. n. Agudah-szervezet, amely a kormánnyal .e
tekmtetben állandó érintkezést tart fenn és amelynek képviselője képviseli a zsidó tanügyet a kultuszkormánynál.
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12. Litvánia.
A zsidók száma 173.000, az összlakósság 7o;o-a. Érdekes,
hogy 1923. óta erős bevándorlás mutatkozik és ez az oka
annak, hogy 10 év alatt a zsidó !akósság 20-000-el emelkedett. A bevándorlás mellett 1930. óta a zsidók lényeges
kivándoriása is észlelhető, így például 1930-lól 1935-ig 7000
zsidó hagyta el az országo L.
A zsidók 21 o;o-a iparos, 18%-a kereskedő, 1 o;o-a mező
gazdász, 9o;o-a szaLadfoglalkozású és 250fo-a egyéb pályán
működik. Feltűnő, hogy a zsidók aránylag milyen kevés
százalékkal szerepeinek a kereskedők között, aminek az a
magyarázata, hogy az utolsó években különféle monopóliumokkal a kereskedelmet kivelték a zsidók kezéből.
.. ~:\ z~idók polilika} helyzeténe~ r;o~l~sát mutatja az a
korülmeny, hogy amig az állam onallosltásának első éveiben a zsidók legszélesebbkörű jogait törvényilea biztosítolta, sől a zsidó ügyek intézését egy külön min1sztérium
végezte, addig 1924 óta, évről-évre csökkenlik a zsidók:
jogait s így folytonosan 1~omlik a zsidóság helyzete.
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Minden nagyobb helységben, am_el:y:b_en zsidó~ vannak,
hiiközségek működnek, amelyek telJesiti}'- a __vall_asos, kultúrális és a szociális feladatokat, nagyreszt onkentes adományokbóL
, ,
Litvániában a kormány állal fentartolt nagyszan1.u
oly iskola működik, amelyekben a tanítási nyelv a hé.ber,
vagy a jiddis nyelv. E nyilvános iskolák zsidó tanulómak
száma 17.090, míg 10.000 zsidó tanuló az ú. n. Tarbuthiskolákat látogatja. Ilyen iskola 98 helységbe.~ ..alakul~. ~z;
iskolák 300 tanítóval rendelkeznek, amelyek kozul 180 aliast
a kormány, 120 állást pedig a lamtlók szülei fizetnek.
Magasabbfokú zsidó iskolát 1700 gyermek lálogat, 43 tanílóval, akik közül 33-at a kormány, 10-el pedig a tanuló!.:
szülei fizetnek. 3000 gyermek jár a J a \'UC-iskolákba, amelyek a vallásos kiképzésre vetik a l egnagyobb súlyt. A
zsidó gyermekek közül mindössze 12 o;o lálogalja a litvániai nyilvános iskolákat, különösen, a jobbmódú szülők!
igyekeznek gyermekeiket a litvániai nyilvános iskolákba
küldeni.
Az emlílelt iskolákorr kívül van 5 héber főiskola, 450
tanulóval és 25 tanszeméllyel, 8 héber gimnázium, eay
zsidó kereskedelmi iskola és egy zsidó gimnázium, al1'01
lit:Ván nyelven tanítanak. A lil vániai egyetemeken a
zs1dó tanulők száma 500, ami ,a hallgatók 15o:o -ának felel
meg, ez az arányszám 1932-ben 261/20'o volt, a csökkenés oka
a felvételnek a zsidó tanulők számára történt korlátozása.
úgy az ifjúság, !nint a felnöltek részére az Orl állal berendezett néhány ipariskola is működik. Meg kell méa említeni, hogy az országban 24 zsidó ovoela is van ezek"közül
4 Kaunasban, ldzárólag szegény gyermekek s~ámára.
. A felnőttek oktatása is intenzíven folyik. 12 városban a
t~h }1ónapok alatt kurzusokal Larlanak fenn, ahol a zsidó
tortene~em, a földrajz lát·gyköréből és Palesztináról tartanalc .. eloadások~t. ~zeke~ a tanfolyamo kal Kaunasban G5
felnott hallgalo latogatJa. A felnőtlek okilatása azonban
ne~csak ku}túrális téren törlénik, hanem, amint már említelluk, az Ipariskolákban is folyik továbbképzés Az or:zágban 22 Makkabi-sportegyesület müködik 23.43 aktív
.~g~~ sp.~rtegye~ü~eteknél kiképzett sportoktatók irányíl~rszágb unk~J· Amasik sporlalakulat: a Hapoel, melvnek az;
an
csapata van, 1800 működő LaggaL -
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13. Luxemburg.
A Franciaország, X é~nelország .és B_elgium ütközőpont
jában lé ,·ő nag_yhercegsegben a zs1dó sa~ szám~ 3500, UIJli
összlakósság l O,'o-ána k felel me~. A 35QO ~Sldób?l 2500
a fő Yárosb an, Luxemburgb an lak1k, a tobb1 a k1sváro~
sokban.
A zsidó l akósság fő kép en kereskedelemből él.
Számo ttevő hilközségi él et csak a fővárosban, Luxemburaban észl el h e tő. Hivalalos központja a zsidóságnak
a L~ndeskonsis lorium ..\z országos rabbi halásköre nemcsak a fő,·árosi nagy hitközségre, hanem a nagyhercegségben l é\'Ő többi hitközségre is kiterjed.
"\z or szácr különlcges elh elyezkedése magával hozza azt,
hogy különŐsen I\'ém_etoyszágból n_agy?bb számú "he_vánuorlá s történik, igy peldaul az eli?Iúlt evben 600, fokepen
Saar-vidéki német teleped ell le, ainknek fele azonban kenytelen volt rövid tartózkodás után az országot ismét elhaayni, minthogy az ujabb rendelkezések folytá~, a tőkével
ne~ rendelkezők tartózkod á si engedélyének loadása már
a legnagyobb uehézségekb~ ütközik. Az orsz~l?an r~gó~a
lakó zsidók kivándorlásárai nem lehet beszelm, am1 luvándorlás történik, ez az utolsó években letelepedettekre
vonatkozik.
Luxemburgban a zsidó ifjúság nem lálogat zsidó iskolákat, a vallásoktatás héber iskolákban történik, melyeknek
elvégzése után, a fiala lságnak zsidó kulturális szemponlb?l
való LoYábbnevelésére több alkalom kínálkozik, még ped1g
serényerr dolgozó zsidó egyletek körében, zsi~ó irod~mi
társulatok körében, zsidó nyelvtanfolyamok Igénybevetelével és néhány cionista szervezetben.
A zsidóság Luxemburgban néhány magánjelle,gű ovodál is fenntart.

az

14. Németország.
A zsidók száma 1930-han 550.000 volt, ami az összlakósság O.Soo-át tette. 1933-han ez a szám 499.682-re apadt, vagyis
az összlakósság 0.77 o/o-ára, 19:56. április l-én a zsidó lakósság száma 415.000-re szállt le, ami 0.60fo-nak felelt meg.
19J7. áprilisban a zsidó lakósság száma már csak 386.000,
ami 0.5olo-nak Jelel meg. A németországi zsidóság hely~
tére jellemző az a szornorú adat, hogy 386.000 lélekhol

.
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83.000 a scgély ezelt, teh~t .a ~~l~~búl 145 oOo él. Berlinben,
se<rélyből él. A némelorszag,1 zs~
, k, · n azonban ma

a 1öbbi az ország más r eszeiben, [ő ~Pf . kból és a kis
már csak nagyobb váro so kban, ..m ~r ak· a 'a a obb várokb ' l
'd 'l· rnind bekollozne a na,., v
városo 0 a ZSl 0 ~ ., •
•
ak- t 1 · lonÜható hoay
sokba. Ennek a belso vandorlasn
. u aJ C
__
' _ , ~
a kisebb helységeleben a hi~községek mmd me~s:s~;;~ ~~
hogy hilköz.ségi élel ,m.a ~a; csa_k nayyot~-t{arésének főoka
lelhelő. A nemetorszag:t ZSI~lo~ szam.b e l cso ;~-e eléa ezt az
természelesen a töm eges luvandorlas. Er:_re nez, ,. "' . aegy adalot közölnünk, h ogy 1933-tól 193o. év veg~lg~ a 11 1 ~ia
talos adatok szerint 60.000 zsidó ván~orolt k1 es, I?e ":
-ennek 40o/o-a Palesztinába, 40 o/~ -a egyeb tengeren~~~! o~
szágba és 20oj0 ~a , egyéb ,e ~r ó p :l áll a~okJ;>~· A, zs1, o n;pesség csökkenes e~ek ma~1~ ..01\.a a s ~~l e tes1 sz~ok na..,y
apadása aminek Jellemzeseul szolgaiJOn, hog:-. a~ 1936.
április Í-én szám!'ált 415.000 zs~dó])ól, 20-~5 éves1~ vol~
124.500, ,15- 65 éves korig volt 1-1;).2o0 es 20 even alul! csak
ű2.250.
l
'l .
"d. .
]'\ émelorszáaban a hillerizmusig csa\: ne 1any zs1 o ISkola voll, azót: azonban a zsidó ifjúsá~ iskoláztatás:- fő
képen zsidó iskolákban törlénik, ela~n~1ra, hogy ~93o-~e~
44.000 iskolaköteles zsidó gyermek l<azul 24.000 mar zs1do
iskolát láloaatotl. A zsidó iskolák létesílése magával hozba
a zsidó tar~hóképzés intenzívebb kiépítését. :S émetországban az iskolák látogatási kötelezettsége 8 év. A zsidó isk?lákb an egv kilencedik osztály is létesült, azok számára, akik
a nyolc évfolyam elvégzése után még nem. érettek arra,
hogy pályát válasszanak és azok számára, ak~k nem .voltak
még valamelyik pályán elhely e zhetők. Ez a kllencet~Ik osztály arra is alkalmas, hogy a pályaválasztásra az ifjúságal
kellően előkészítse.

Az 1933. évi események a németországi zsidóságra azt
a nagy feladatot is róttál{, hogy a felnőtteket a zsidóság
szellemében kiképezze. Erre azért is nagy szükség volt,
mert a németországi zsidóság meglehetősen távol tartolla
magát rnindenlől, ami zsidó. Igy alakult meg a német zsidók
lmltúr~zövetsége, amely egyrészt kenyeret adott az állástalanna vált zsidó műYészeknek és zsidó tudósoknak. másrészt _megkezdte és azóta példásan folylatja a zsidó kultúra
legs_zéleseb_h terjesztését. A zsidó kul Lúrális éle l a lr gimponálo?b m~d?~ fejlődik, egyrészt Híként a templomokban
f~.lyo kult~rahs előadások révén, másrészt a zsidó tárgyú
konyvek lomeges kiadása révén to,·ábbá zsidó szinházak
létesítése, zsidó hangversenyek ~enclezése révén. Ilyen kul-
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túrsZÖ\'elség minclcn német Yárosban működik és ezeknek
l;.özponlja Berlinben székel.
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. dössze 75 volt. A zsidó hit•
séct tagjam~k 's~ama _pe ~g Illilll
'árulásokból tarlották
10ZZaJ

kö~ségek luzaralag onkentes

15. Olaszország.
A zsidók száma 50.000, ami az összlakó~ság 0.1 % -nak
felel meg. Rómában 10.000, Milánóban, Triestben és Torinóban 4000-4000, Livornóban 3000, Firenz,é ben és Velencében 2500- 2500 zsidó él. A zsidóság többi rétege az ország
egyéb részében elszórva él.
Az olasz gyarmatokon 30.000 zsidó él, ebből 22.000 Tripoliszban.
A zsidóság 41.5o;o-a kereskedő, 27o;o-a iparos, 8o;o-a mezőgazdász és 23 % -a közszolgálati alkalmazott és szabad
foglalkozásu. Olaszország területén 25 zsidó hitközség mű
ködik a különféle városokban. A hitközség szervezeteit,
valamint a hitközségele szöYelségének szerv.ezeteit •egy 1930.
október 30-án kibocsátolt királyi dekrelum és az 1931. évben kibocsátolt végrehajtási utasítás a legaprólékosabb
részletekben szabályozza. Olaszors,z ágból kivándorlás nincsen, ezzel szemben a németországi viszonyok folytán bizonyos bevándorlás észlelhelő, amit az olasz ~ormány az.
olaszországi munkanélküliek dacára a legutolsó időkig
hallgatólagosan tűrt is, csak az utolsó időkben ész~elhet?
a bevándorlás lehetőségének erős megszorítása, am1 pohtikai okokkal függ össze.
.
Olaszorszáaban, Rómáhan működik egy zsidó elemi.
iskola, egy rabbiképzőintézet, egyébklént a többi iskolában 3!
vallásoktatást a hitközségek látják el.
.
E tanulmány megírása· óta, sajnos, Olaszorszagban is
súlyos rendelkezések történtek a zsid:ó kra nézve.

16. Spanyolország.
Az itt élő zsidók számáról pontos felvétel nincsen,
minthogy a hivatalos_ n~pszán_dá!ás?k alkaJ!nábó~. nem kellett a személyek vallasat megJelol,m. _BecS;_les ~ze1 mt a spanyolországi zsidók száma a polgarhaboru elott kb. 4000;5000 volt a zsidó !akósság arányszáma tehát az orsza~
24 000.000' lakósával szemben egészen elenyésző. Zsidó](
cs~is a nagyobb városokban t~lá~~.tók,. í~y !\;la~ridbai~,
Barcelonában és Bi.lbaoban. Az üt elo zs1dok lncsmy sza:
mál mutatja az a .körülmény,, hogy. a madridi ~s b~a~ló1:!-a1
hitközségnek csak néhány szaz tagJa volt, a bilba01 hükoz-

7::
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,

fenn magukaLI
, .
'dók naffy része kereskedelemből
A spanyo orszag1 zs1
. o. , tb
zi-iparban
'll egy kis része résztvett az 1pan el e ,en~ a mo
n· . ,. .!
: gyárakban és egy kis része az akadem1kus fogla \.ozasi
ágakb an.
,
'
'
) e\·ándorolt
A spanyolországi zsidók tulnyomo ~~.esz,e )
,. .
voll 1934-ig a kormány ugyanis nem g ordile t~ ~a~~l,\ ~t
kat 'a bevándorlások elé és csak 1934. év vegen ep_e .
életbe az a törvény, hogy minden idegennek munkavállalasl
engedélyt kell szereznie.
,. ,
Természetes, hogy mindez adatok a spany<;>l po.~gar 11aború elölt való állapotra vonatkoznak. Eg~ébkeJ?-i l~oz~udo
mású, hogy a polgárháború kitörése óta, saJnos, Ilt IS tomeges kivándorl ások volt~.
. , .
.
,
, ,. .
Spanyolországban mncsenek zs1do 1sko~.ák es 'al~as1
nevelésben csak igen kis mérlékben részesuinek a zs1dó
~um~~
.
A polgárháború megindulása, e~őtt ~étesítet!ek _egy cwnisla szervezetet, amely tartoll nehany felolvasast es terYbe
vette a hébernyelvű tanfolyamok megszervezését. A polgárháború óta pontosabb értesüléseink nincsenek.

17. Törökország.
A z'stdó lakosság száma 80.000, még pedig az ázsiai
T(}rökországgal együtt, ami azt jelenti, hogy a zsidó lakósság az egész törökországi népess~ 0.5o;o-t teszi.
A 80.000-nyi zsidó lakósból50.000 él Istambulban, 15.000
Izmirben és 15.000 az ország többi részében.
Istambulban 10 hitközség működik, amelyek közül 3
nagyobb, a többi apró hitközség. A 3 nagy hitközség közül
az .egyik askenázi irányzallL .\ hitközségck főleg Lcmplomaik adminisztrációjával, iskaláikkal és temetőikkel foglalkoznak.
,
. A ,zsidó _!akósság egy része kereskeclelcmből , egy része
Ipar?~~. L.artja f_enn magál, i.gen tekintélyes azonhan a munkanelkubel~. szama, elannyira, hogy Islamhulban a zsidó
koldl!.:><>k lomegei láthatók a főútvonalakon.
~ on~eges l~ivándorlás az országból nincsen, az utolsó
29 ,ev lolya~1~an. azonban ép(m a jobbmódú !akósság jó
:r:esz.e, a . Pohbk~l pyugtalanság miatt elhagyta az orsz~ot
es rgy ILL a klVandorlás gyengítette a hilközségek ere-
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jét. Ezenfelül a zsidó fiatalság körében észlelhető az utolsó
20 év alai.L a kivándorlásra ' 'aló törekVlés és pedig Franciaországba, Olaszországba, Észak- és Délamerikába és kis
részben Palesztinába. Zsidó bevándorlás az országban nincsen, kivéYe azt a néhány egyénl. akik speciális l'oglalkozásuknál fogva a kormánytól beYándorlásra engedélyL kaptak.
Igy volt lehetséges, hogy néhány német egyelemi lanán
szerzőclést kapolt a kormánytól a török egyelemeken való
tanításra.
Törökországhan és pedig Islambulban, a központi szefard hitközségnek van több elemi iskolája, melyelmek fenntartása a legnagyobb gondol okozza a hitközségnek, anynyira, hogy a pénzügyi nehézségek miatl már többször
tervbe voll \'évle az iskolák bezárása.
Egy elemi iskolát tart fenn az askenázi Iülközség is,
hasonló nehézségek árán.
Islamhulban van egy ú. n. zsidó független líceum is,
ami a középiskolának felel meg. Ezt az iskolát 1914-ben a
Bné Berith társaság alapította.
~Iindezen iskolák a város központjában Yannak. Ezeken
kivül a leülvárosok és perifériák hitközségei közül egyik..
másik szinlén fenntart egy-egy kisebb elemi iskolát, vagy
egy kis Talmudtóra iskolát. Tudnunk kell, hogy a külvárosokban 60 évvel ezelőll az Alliance Israelile Universelleo
alapítoHa ezeket az iskolákat és a Hilfsverein der Deulschen Juden-nal együtt fenn is tartotta azokat egészen a
közelmultig, míg a külvárosi iskolák legtöbbje kénytelen
volt már anyagi eszközök hiányában kapuit bezámi.
Az egyik ilyen szegényiakta külvárosnegyedben a Sedaca Oumarpe társaság fenntart egy kis elemi iskolát, az
ott létező szegény hitközség helyett.
Törökországban ezeken kívül csak Izmirben és Edirnében vannak zsidó elemi iskolák, melyelmek deficitjél az
ottani hitközségek fedezile
Az ország többi hilközségei legfeljebb Talmudlóra iskolát tartanak fenn.
A zsidó kultúrmunkál Jstamhulban, IzmiriJen és Edirnében a Bné Berith társaság végzi felolvasások rendezésével. Az islambuli Bné Berithnek ifjúsági csoportja is
van, melynek lagjai főleg a zsidó líceum hallgatói közül
kerülnek ki.
. Zsidó ln.~llúrmunkál kifejt. Islambulban még egy Lársasag, a L'Annale, amelyhez maJdnem az összes zsidó iskolák

A zsidóS:• g hcly>ctc, kulturális és szoriális munkája Európa 17 államáoan

25

végzell tanuló i tartoznak és m;nelyn~~. v !ln egy könyvl~r,a
és olvasó terme is. Ez a lársasag az ilJusag elhelyezkedesenek megkönnyítése végell gép- és gyorsírási lanfolyamokat
is fenntart.

II.

Milyen zsidó szociális és kulturális munka
folyik Európa államaiban.
Ezek után rátérünk az egyes országok zsidó szociális
és Jmltúrális munkájának ismertetésére.

1. Anglia.
Angliában a szociális munkát különféle szervezelek
végzik, melyek mindegyike úgy indult, hogy, néhány egy,én
érdeklődést mutatott a munka valamely ága iránt, e célból
kis bizottságokat alakítottak és a munka növekedése arányában nőtt a szervezet maga is.
A legnagyobb szervezel a zsidó szegények fel~egélyezé
sére alakult hivatal, amely 1859-ben alakult. Igen szerény
kezeletből inclulYa ma már fenntart szegényházakat, leányés fiú-lanoncolthonokat, felnőtlek részére munkahelyeket
lét~síl, időleges . és állandó segélyeket oszt, foglalkozik
az 1fjúság szociális problémáival, kölcsönökel nyújt, egészségügyi vonatkozásban is sokat tesz, a szegényeket felkeresi,
s újabban árva fiúk részére dolgozó otlhonl is lélesiL
Szociális munkál fejt ki az ú. n. egyesült templom, melynek főfeladata ugyan a temelők fenntartása és a macesz eloszlása, emellelt azonban az összes kórházakat, fogházakal,
:r:nunkaházakal, tébolydákat és más hasonló intézményeket
álla~clóan látogatja, szociális Yonalkozásban útbaigazítást
ad es e célból külön irodát lart fenn és felkarojja a kiszabadult foglyokaL
Ert~kes. szociális munkál fejl ki a brit zsidók nyugallo!l?Ol~l zsmagógája a liberális zsinagógáYal egyetemben,
ku}onos~n. a rendelkezésre álló kél nagy alapíl\·ány hozamanak Jgcnybevételével, mely munka legfőképen az apró
gyermel<eknek serdülő kMukig való go~dozását·a iránvul.
Ez a szervezet fennturl egy scltlemenlet· is.
•

26

Fpplrr $;111dor

A nók Yédelméheu az 1883~hm ~llapílo_ll zsidó egyesület
fejl ki tcYékenysógel. Ez az L'gyl's_ulet lcanyok, asszonyokJ
és oyermekek Yédelmérc alakult cs ma mar az egész orszá;;'h:m eo·ész set·eo kirendcllsóggcl és fiókkal rendelkezi!·
sőt"' te,·ék~wséac a~ ország határain lúl is kiterjecl. Ez ~~
igazán áldásos "'munkál kifcjtő egyesület különösen azokra
,:Un tckintetLel, akik Yalamcly okból elb uktak, így oly fialal
leányok YédelméYel fogla,Uwzik, akiket meg kell menleni az
erkö'Icslelen környezellől, s~kal törődik ~ nem férjezett
<myákkal és ezel~ gyerm?~{.c1yel, f?gl;=tl!<oZlk lovábbá .. ~ly
gyermeke~~!, akike~. a bu os.~g ,;=tr t a It~l~; ~10gy elk~rul.]•e
nek nem kn·analos kornyezeluklol, de torodik oly leanyolckal is, akiknek gondozási felügyeletre van szükségük.,
Fenntm·l egy olthont elbagyaloLt gyermekek részérc és gondoskodik oly leányok, asszonyok és gyermekek felüg)1eletéről, akik egyedül utaznak egyik országból a másikba. Gondozási munkája során az ismerlelelt ágazatok egészségügyi
Yonalkozásával is foglalkozik. Ez az egyesület, amint mondoltuk, oly hathalósan kiterjedt munkássággal rendelk·ezik, hogy 1921 óta képviselve van a N épszövetségnek a
leány- és gyermekkereskeclelem ellen léte1síte,tt lanácsadó
bizottságában és mint ilyen, az egyesület londoni hivatala a
Nemzetközi Szervezetnek londoni központj a.
Amint látjuk, Angliában a különleges szociális munkál<i
elvégzésérc külön-kii,lön szervezetek alakultak, így a már
emlílelteken kívül van egy zsidó egészségügyi szervezet,
amely gyermek-klinikával, vakok intézeté\·el, siketnémá!\!
intézetével, gyógyíthatatlan belegek intézeté,·,el és nagy árvaházzal rendelkezik. Kisebb árvaházat fenntart még a spanyol-portugál hitközség is.
Külön szervezet tart fenn egy zsidó kórházat, egy másik
szervezel egy zsidó anyaotthonl, ezenkívül számos szervezet
van, amelyek gyermekgondozással foglalkoznak.
Tekintélyes szervez!Ct a Zsidó Barátok Szövetsége, a
zsidó gyámintézmények, melyek több otthont Larlanak:
fenn lábbadozó betegek részére.
~lűködik egész sora a segélyző egyleteknek is, amelyek főképen alapítványok gyűjtésével foglalkoznak és elieknek hozadékából teljesítik a célokat. Van zsidó időleges
védőhely, átutazók és kivándorlók gondozására.
. ~mi pedig a szegények állandó segélyezésének kérdéséit
illell, e feladatoknak túlnyomó részét, amióta az angol
parlament a szegények segélyezésének rendezésére vonatkozó törvényt elfogadta, átutalták a Nyilvános Segélyezési
Bizottságokhoz, amelyek a megyclanácsoknál működnek és
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ezek a hivatalok egyült dolgoznak a zsidó szociális munkát
hivatalokkaL
.
Megállapíthatjuk azt is, hogy noha ammt :m~~dot.tuk a
külön.féle célokat külön-küliön szervezetek lelJeSitlk, a h~
sonló zsidó szervezelek egymás közölt az egész ország terulelén a legszorosabb együtbnűködést tartják fem;, de ..szoros
érintkezésben állnak a nem zsidó hasonló termeszetu szervezetekkel is, részt vesznek egymás tanácsko_zás:Un és konferenciáin, sőt részt vesznek a vezetésben IS es abban a
szociális propagandában is, amellyel az egyes org_ani~á
ciók foglalkoznak. Eru1ek az együttműködésnek ko~Z?n
hető, hogy az előforduló esetek a legsürgősebben kiVIzsgáltatnak ·és hogy a segítség az arra szarulókhoz a leggyorsabban eljut.
. ,
Pénzügyileg a zsidó szervezetek jól állnak, mert a zsidokJ
hozzájárulásáll felül járnlékokat kapnak és pedig igen tekintélyes összegeket a községektől, sőt a már emlitett törvény életbelépte óta az államtól is részesülnek segélyben_
Végül megemlítjük, hogy az angliai szociális munkáról
szóló jelentés panaszkodik, hogy az önkénles szociális munkások száma évről-évre erős mértékben apad, úgy hqgy
a legnagyobb e.rőf,eszítést fejtik ki abban az irányban, hogy
a fiatalabb erőket a szociális munkára bekapcsolják.
lüiejLő

2.

Ausztria.

Ausztriában és pedig "Tienben - természelesen az Anschluss előtti helyzet szerint - a szociális munka központosításállálhattuk. Az e célra alakult inlézmény címe Yolt:
Zentralkomission für soziale Fürsorge der Israelihschen
Kultusgemeinde \Vien. Ez a szerv 12 kerületi gondozási
bizottsággal rendelkezett és 3 osztályra tagozódott és pedig:
1. szervezeti és adminisztrációs munkára, 2. az állalános
szociális munkára és 3. az ifjúsággondozás rnunkájának
osztályára. A központ a szociális munka modern elvei
szerint dolgozolt és munkatervél szabályzalban fekletlc le.
E szervezethez az egyesületek egész sorozala tartozoll, amelyek a központ irányítása mellett, a szociális munkábm1
különleges feladatokat olelotlak meg.
. . _A gondozás munkájánal~ m1yagi fedezetél a hitközség
Joreszl a kultuszadó tetemes pótlékolásával fedezte. A hitközség időközi gyűjtései nem járlak a kellő eredménnyel.
.. A központi szegényügyi kataszlerben már az Anschluss
elott 11.000 kartotékat vezetlek, amelyeken 44.000 személy
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szercpclt, ezenkívül az álntazok is segélyezlelnele A secré}yezés fonn:.í.ja a pénzsegély helycll l e h e tőleg a Lermész~t
bcni juttatás.' Igy étkezletési .. akció, .téli ,sz é~ak ció és ruhá...,
zási akció folyile Tetemes osszeg for dlltalik a szegényei\!
gy ógyításár a és üd ü lletésérc.
A wieni zsidóság 16 nevel ő otlhonnal, H ovodával és
n apközi otthon na!, nappali tar tózkodás céljaira szolgáló
helyiségekkel, éjj eli szál ló h elyekkel, ·egy otthonnal tanuló
leányok részér e, egy aggok házával, egy szereLelházzal és
egy 180 ágyas kórb ázzal rendelkezett. A kórház már az
utolsó időb en is fo ntos szerepel töltött he a zsidó orvosok
Jdképzése ter én.
Az á lutnzókat, n. m. nálunk, ill is a Wanderfürsorge
li:er elébenl álták el, mely szerV'ezet szerves kapcsolatban van•
a párisi HicemmeL
A szo ciális központ tevékeny nmnkát fejtelt ki az ifjúság szociális gondozása lerén. Ezl a munkát a központ a
Jugend in };ol-egyesület útján végezte, amely e.gyesület
több otthonl tarloU fenn a munkanélküli zsidó ifjúság számára és amely olthonokban a továbbképzés lehetősége
adatoU meg. A napközben elfoglall ifjúság számára az u. n.
Sladt-Kibbuc-ok tartallak fenn, melyek cionista szervezelele Ezeken kívül 1500 ifjú a hechalucokhoz tartozott,
akik különösen a nyári hónapokban Hachsara-l<Jözpontokat
al ak í lottak.
A bűnöző ifjúság ugyancsak a szociális központ patronanciája alatt állt.
Az osztrák zsidóság rossz gazdasági helyzete a gyermekek kedvezőllen egészségügyi viszonyában nyert kifejezést.
~pen ezér l igen tetemes munkát fejtett ki a központ az ifjúság
údültelése terén. A wieni hitközség több gyermekambulatórimnot tartolt fenn, amelyek napközi olthonokkal voltak'
kapcsolatosak. A szünidei gyermektelepek számát évről
éne nöYellék, hogy az egyre fokozódó igényt kielégíthcssék.,
A szociális segítséget szolgálta az ingyenes munkaközvetitéssel foglalkozó egyesület, a kisiparosok és kiskereskedők hitelpénztára és a Gemiluth Cheszed-pénztár.
Az ingyenes munkaközvetítés céljára egyébként külön
egyesület már 1897-ben alapítLatott és 1933-ban a viszonyoknak megfelelően átorganizálódott. 1935-ben 4116 munkavállaló tartatolt nyilván. Az ezt megelőző évben 2200 maradt
munka nélkül. A 6316 munkát kereső közül az 1935. évben
1089-et sikerült munkához juttatni, ebből 848 a felnőtt és
262 az ifj~. Ennek az egyesületnek keretében folyt a pálya~
választási tanácsadó, mely különösen a 14-16 éves ifjúság
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sorsával J'oglalkozoll behatóan. Az ifjúsá&, átrét.~g~ződési
vágya nagy volt, azonban nem álltak a kello eszkozok rendelkezésr e ennek kielégílésére.
A kisiparosok és kiskeresked~k .hilelpénzlára, mcly
9219 á 10 schillinggel beiizeteil reszJe&gyel rendelkezcll,
1000 schillingig adott kölcsönöket. Az 1935. évben 52~, e~e~
ben folyósított kölcsönt. A hilelszövelken~t _nagyszeruseget
jellemzi, hogy a kölcsön-visszafizelésel~ vegasszege meghaladta a kifizetett kölcsönök végösszeget
.
,
, ,
A Gemilu th Cheszed-pénztár, mely a J om t tamog~~asat
bírja, 200 schillingig kamatmentes kölcsönökel nytl]to~L
A wieni zsidóság gondozó munkájáról egy időnként
megjelenő lap, n evezetesen az Unser Fürsorge-\Verk nyújtolt tájékozlatás l.
A szoc:iális munka országosan nem volt megszervezYc,
a többi Iülközség ebbeli munkássága egészen jelenléklelen voll.
Az Anschluss óta a wieni zsidóságra háruló feladatok
soha el nem képzelt arányokat öltöttek és e súlyos gondok
előterében a kivándoroltatás áll, amellel a nagy nyomor
folytán napról-napra a segítségre utallak szán1a rohamosan
és nagy számban emelkedik, úgy hogy a hitközség a legnagyo bb válságba jutott. Ezeken a feladatokon igyekszik
a külföldi zsidóság a maga áldozalkészségével se.gileni.

3. Belgium.
Belgiumban a szociális munka nincsen ugyan közponlosítva, van azonban egy a különféle szociális egyesüleleket
összefogó szerv. Az egyes szervezetek, amelyek ilyen munkát végeznek, a hitközségtől semmiféle Lámogatásl nem
nyernek, hanem önkéntes adományokból tartják fen.IlJ
magukat.
t
A szociális nmnkát több egyesület végzi és pedig különféle szereposzlással. Igy külön-külön egyesület foglalkozik:
g.yermekvédelemmel, gyógyszerscgélyezéssel, a tuberkulóZIS elleni küzdelemmel, egy üdülő otlhon fenntartása kapcsán a gyermeküdülteléssel, gyenge szervezetü gycrmela~k
ápolásával, árvaház IennlartásáTal, aggokháza renntarlásaval, tanoncolthon fenntartásáYal, tanoncok lámogalásával, ruhaulalással, levesosztással, a némel em.icrránsok
ügyeivel slb.
"'
Gazdasági segítséget nyújt két egyesület, az egyik k.isebiJ,
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kamatmentes kölcsönök folyósításával fo gla lkozik, a másik
kölcsönös segítséget nyújt
.
. .
h.ülön emlílé:·wc mélló nz anb~:c rp em ZSI?os~g kiterjedt szociális munkája, amelyen b elül az ottam zs1d.ók SZámára zsidó kórházat tartanak fenn, egyébként ped1g Ant\verpen ugyanolyan szol'iúlis intézményekkel rendelkezik,
mint Brüsszel.
Bel!!ium más városaib an szinlén vannak kisebb méretü
szociáli~ intézmények.

4. Csehszlovákia.
CschszloYá kiában a szociális munka nem volt országosan közponiosítva, ezt a kérdés~ ~os! igyek~~le~ m~g
oldani, m erl csak egyes nagyobb hllkozsegek teruleten tortént 1936-ig bizonyos mérlékü centralizálás.
A szociális munka előterében néhány év óta az emigrállak felseaítése volt ami annak a követk,e zménye, hogy
ebben az o;'szágban a' német emigránsok tekintélyes ~zám
han találtak menedékel. f:ráekesen kisérelték meg mmde.n
anyacri eszközök nélküli emigránsok tartózkodási problémáját megoldani, ami annál is inkább sul~os fela~at, mert
hiszen Csehszlováldában a munkavállalás1 engedely megszerzése szintén a legnagyobb . nehézségek? e ~tközött. -~
megoldás az voll, hogy kollektiv alapon letesi~et~.el~ m~
helveket és ezekben a műhelyekben a munkanelkuli erniará-nsokat foglalkozlallák. 1560 emigrál1st tudtak így elhelyezni és pedig főképen férfiakat Az emigránsok segélyezése
évi 3 000.000 cseh koronál emésztett fel készpénzben, e~en
felül 'természetben jutlallak nekik népkonyhát és betegápo:
lásl. Külön szerv foglalkozott az emigránsole foglalkozási
álrélcgeződésével.
.
, . . .
., .
Ami az ország zsidó lakósságaért kifeJtett szoc1ahs .m:m.~
kál illeti, elsőhelyen említjük a már tö)?,b városban m~ko_do
pályaválasztási tanácsadót, melyet legtobb helyen a hltkozségek tartollak fenn. Ezek a lanácsadók lökéletes pszichotechnikai felszereléssel rendel~eztek és tudományos felkészüllségük folytán tekintélyes . té~y~zői voltak a ~seh
szlovákiai }{özponli pszichotech:~u~a~ mlézelnek. A P.:llyaválasztási tanácsadó azonban kulonosen a dolgozó nok?~l
működöll sikerrel, ami azért volt fontos, merl a zsJJdio
!akósság 8.12o;o-a kenyérkereső nő.
A gondozás munkája egyébként tradicionális rendszer
szerinl történt, amiben különösen nagy szerepük voll a
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és 118 Wi~o

~ \ort' müködöLL. Clóbbi a r endes gondozási mun}l:an
r· ~;)·il a dol gozó nők fo glalkozási átcsoportosítására c;$ a
1 0

r~~J;lkozásra

való előkészítésre Yetette a legnagyo?b.. s~lyt.
A r uszinszkói zsidó !akósság súlyos helyzete kul?nost;_~
na.cry gondot okoz,ott a gondozási munk~ak. A_ ruszm.sz~ol
zsi'dó nők segélyezési bízoltsága a Jomt tamogata,saval
rcnn la r:Loll egy ház~ar.tá~i isl~olál, műhe~y~ket: egY: a~,·a11 áza t es az Ica segitsegevel to rekedett nun el. tob b 1~ar ostanonoot az orsz'ág nyugati reszében elhelye~, h.ogy IID'J ~
orszáa keleti és nyugati zsidóságát kultúráhsan IS egy~as
hoz kÖzelebb hozza. Az Ica egyébként áldásos munkát feJ Le.tt
ki Ruszinszkóban különféle gazdasági intézkedésekkel es
t anácsadással. Igy erősen fejlesztette a zsidó !akósság körében az állattenyésztést> a konyhakerlészetet, a méhészeLet
és több tejszövelkezetet is alapított.
Véaül meg kell emlékeznünk arról, hogy Csehszlovákiában ist> a zsidó hilelszövetkezetek egész sora hathatós gazdasági segitséget nyújlolt a ga:ödlaságila.g bajba jutott zsidóságnak

5. Dánia.
Dániában a közelmultíg a szociális munkát a hilközségek végezték és pedig épen abban a mértékben, ahogy a
városok a saját szegényeiket segítetlék Az utóbbi időkben
azonban a gazdasági viszonyok itt is romlottak és ennek
folytán a hitközséggel szemben támasztolt igények már
meghaladták a teljesílő képességet, aminek következményeillépen egy új népjóléti törvény alapján a hiU(özség a szoc~á
lis munkának segélynyújtási részét átadta a városnak. ~Illy
ideális állapot! A természetben való segélyezés egy részét
lovábbra is a hitközség végzi és pedig elég nagy mértékben,
de nem. a folyó bevételeib ől, hanem különfélc alapítványok hozamából, mely alapítványok lőkéje 8 1 ~ millió dán
koronál tesz.
Szociális működést kisebb mérlékben a Bné Berith páholyok is kifejtenek. A dán zsidóság egyébként számoltevő
szociális intézményekkel nem rendelkezik. Igy kórháza
sincs, viszont a hitközségnek joga van, hogy a Yárosi kór!lázakban zsidó szegények részére bizonyos számu ágyat
Igénybe vegyen. A zsidó hetegek Jelügyelelél L'gy külön ~.Y 1 •~
sület végzi. Ezenf'Clül a zsidóság leveskonyháYal és több
szünidei gyermekteleppel rend.elkezik.

32
A zsiLi óság Jwlvz ctc, kul turál is és sza< iális munkája Eu rópa 17 államában

A bevándorl ók scgélyczésé,·cl különfék organizációk
foglal koznak, így scgélyhizollság működik a némel zsidól<!
részérc és külön bizottság a tö bbi emigránsok r észér e.
lU is egy u . n. Premium-tár saság formájában működik·
egy hitclszövelkezel, amely ke dYező fellételek meU.lctt önáll ósításra kölcsönökel nyú j l.
A cionislák hachsarákat tartanak fenn, amelyek jól
vannak megszervezve és ezekben úgy az o ll lak ó smgény
rétegek, minl az emigrá nsok ifjúsága a P al es ztinába való
kivándorlásr a kell ő kiképzést nyer.

6. Danzig.
D an zigban a szociális munka országos közponLosítását
lá tjuk, amely központhoz az összes szociális szervezelek,
ső l a hitközségek szociális osztályai is tartoznak. Ennek az
országos központi szervezelnek a címe: Jüdische _Zentralw ohlfahrlsslelle im Gebiet der Freien Stadt Danz1~. Ez a
központ az anyagiakat szervezett gyűjtések ált~ ~ed~i.
Ez a szociális közponl fenntart óvódákat, szumde1 gyermektelepeke t, klubokat a z ifjúság számár~: egy agg?kh~zát,
míg az egészségügyi segílséget az Ose fell11gye1ete es tamogatása m_ellett végzi;
, ."
, ,
,
. ,
DanZlcrban a haboru elott a segrtsegre szorulo zs1dok
száma icre~1, csekély volt, a polilikai helyzet változása folytán:
azonb~ a récróta ott lakó zsidók anyagi helyzete a legsúlyosabb lett~ S meg k ell állapítanunk, hogy a szociális
munka szervezettsége nagy segítségér e volt a bajba jutott
tömegeknek, különösen azért is, mert még a jobb időkben
alapíttatott egy zsidó bank és egy hitelszövetkezet, melyekl
most gazdasági segítséget nyújtanak a zsidóságnak.

7. Franciaország.
Franciaországhan az összes jólékonyságot gyakorló
szervezelek a kultúrális ügyekkel is foglalkozó Zsidó Egyesületek Föderációja keretében működb.ek. Ez a szerv 1925ben alapíttatott, jelenleg 85 fiókszervezete útján kölcsönös
emberbaráti, szociális és aminl már említettük, kultúrális
célzatlal működik. A szervhcz tartozó egyesületek kölcsönös segélyezést nyú,j~an~,- vagy ~edig a !agol~ szár~a:á~i
országának megfelelo mukodést feJtenek kl, telJ·es szohdantásban, rendszerint olyképen, hogy egy-egy; eg[y{esülel c.gyJ
városnegyed zsidó lakósságál foglalja magában.
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A Föderáció legfőbb feladala a fog}~~ko~á~ nélkü_Iie~
secrélyezése, de ma mát· nem csak az ott elo zs1do testveeclk e~ secrít, hanem igen tekintélyes segítséget nyújtolt legutóbb ~z oro szországi és besszarábiai zsidóknak. A másik
ágazala a Föderációnak az orvosi segélynyújtás és a jogsegély adása.
A zsidó kivándorlók ügyével az e célból alakult közpon li
segélybizottság foglalkozik, de ez a bizottság is együttmű
ködik a FöderációvaL

8. Hollandia.
Itt a zsidó szociális munka és az állalános szociális
munka között harmónikus kapcsolatot észlelhetünk, elanynyira, hogy a zsidó szociális munkások kiképzése az
általános szociális tanfolyamok-on történik, azzal azonban,
hogy a kiképzendők a kiképzés kiegészítését a zsidó szociális munka specialitásaiban a zsidó intézményeknél nyerik.
A zsidó szociális munkát egyébként különféle egyesületek és társaságok végzik, melyek szükségletüket részben társadalmi, részben a hitközségek lámogatásával,részben pedicr
állanü, vagy városi támogatással fedezik.
,.,
A szétágazó zsidó szociális munka centralizálása még
nem_következett be, azonban a jelentések a jövő szempontjából már is sürgetik az ország zsidó szociális munkájának
központosítását.
A hollandiai zsidóság a következő intézményekkel rendelkezik:
. Amsterdamban a zsidó hitközség fenntart egy 300 ágyas
zs1dó kórházat s vele kapcsolalosan fenntartatik egy kisebbszerű aggokháza, a zsidó kórház látja el rituális élelmezéssei azokat a betegeket is, akik közkórházakban nyernek!
ápolást, sőt a zsidó kórház élelmezi az amslerdami focrh~zakban lévő zsidó foglyokat is. Az an1sterdami hitkö~
s~g fenntart továbbá egy zsidó rokkantotthont, 70 személy
reszére.
Egy kisebb zsidó kórház Rotterdamban is van.
Kü!ön-külön gondoskodás tárgyát képezik a kövelkezök:
Gond?zlatnak azok a családok, amely családok aszszony~ ~.or~ázban fekszik. A beteg anya gyermekei a városi
~gész~egugy1 szolgálat által helyezletnek el magáncsaládokoz, es ebben a munkában segédkeznek az említett társasagok.
3

34

.\ szülőnők gondozása is e~sik rőlárgya aszociális munk~n~k. Igy ~msterdan~.h.an 3 Ilyen egyesül el van, amely~k,
kozul az egyik csak a illigyermekel szült anyákkal, a másik
c~a~ a le,~nygyermekel szült anyákkal törődik. Hasonló
celu egycsu lel Hollerdamban 2 van, ezek közül ecry a vecryesházassághól származó szülésekkel foglalkozik."
"'
Az nlóbh előaclollakból kiviláglik a zsidó szociális munkának inc~i,~iclu~li.s volla .és ez a .kü~önlegesség végigh'úzódiil<'
a holl~nchat zs~doság eg~.sz szor1áll~ munkáján, így például
az eg~?k cgye~u l et cs~k .?z,·egye!c tamogatásával, egy külön
cgyesttlel pedig csakis fialal leanyak sorsával focrlalkozik.
E.ülönösen jól meg van szervezve az aggok g3ndozása.
?Iár említellük, hogy az amslc>rdami hitközség a zsidó kórlJázzal kapcsolatosan fcnnlarl egy aggokházát Ezenfelül
Amsl~rc~amban még 7 ilyen aggok olthona tartalik fenn,
czenlnvul. az ország!)an még 2 olyan aggokháza van, melyben. az apolt~k szama 1~-200,, 4 olyan van, amelyben
az apoltak sz~ma egyenkent 50 es 5 olyan van, amelyben
az ápollak szama egyenként 20.
E ül ön gondoskodás lárgya a zsid'Ó elmebetecrek gondozása. Erre a célra Hollandiában külön zsidó ce~truÍi1 létesült, mely egy zárt intézellel rendelk:ezik, ezenkívül rendelkeziJ.;: egy nyilt intézellel, egy szanatóriummal l'érfibele~
t egek és egy szanatóriummal nők részére. A gyengeelméj ű
gyermekek gondozása részben a Pedacrócrium Archisonocrban, részben a hilversumi intézelben tö;lénik. Külön gb~l
doskodás tárgya az elmeintézetekből már elbocsátottak állandó megfigyelése is. Egyébként a szociális munka ez ácrazaláJ?-a.k l~k~le.tes kiépítésére az a körülmény bírta a h';llandiaJ zsHlosagol, hogy Hollandiában a zsidó elmebelegek száma kél és félszer annyi, minl az általános arányszám.
. A hollandia~ zsidóság ~zociális munkájának ismertetés~.l azzal }{~zdtuk, h.ogy nmcs meg ennek a munkának a
kozpo~losll~sa, ?e VIszont !llegvan a l~özponlosítás a gyer·
1!1ek- es leanyvedelem lcren, amennyiben az összes ezzel
i~gla~kozó sze~~~zelek a legszorosabb együllműködést fejti~ J.a. A szoc1~!Is munka ez ágazalával foglalkozó egyesuletek _egy umoha tartoznak és ez a központ osztja szél
~ munkal. az egye~ .s~ervezetek között. Négy zsidó egyesülel
1oglall{Ozlk a szor1ahs munka ez ágazatával, a Jegideálisabb
munkamegoszlással.
.. ,Az .~rv,á~ gondozása a zsidó árvaházak ecrész sorozala
lllJan tortemk.
"'
Ami a szegénygyámolílásl illeti, tudnunk kell, hogy
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. . szegénye1c pon losan ca rltl"t-·i
seaélyt
d· ában a zs1do
J ,
o
Hallan( ~ közhalóságtól, minl a többi szeg~ny.ek,_ ~gy hogy
kapnal el fo lalkozó zsidó szervek csak JnegesZt.lo segélyt
~~~jf:nak. Xnnál több gondot fordítanak a bevandoroltak
seaéJyezésére.
é
·
0
Hollandiában i.s a kölcsönt nyújtó szervek eg s.z sor ozala működik, ezek közül a legr~gibb .az amsl~r?aml p~rlu
crál hitközségnek 1840-ben alapltott Ilyen p~nz~~ra:. E~ek
~ kölcsönpénztárak 500 hollandi. forintig teyJe?o ~o}-c~?.nt
nyújtanak és érdekes megjegyezn~,. ho~y a.. haga1 zs1do kolcsönpénztár nemzsidóknalc IS nyl_lJt kolcson.t.
.
A zsidó szociális munka egy1k fontos agazata. ~ hollandiai zsidó asszonyok tanácsa által. fenn.tar~o~l esl_I lan,folyamok, amelyek fialal leán.yo~c tovabbkep~esevel es szorakozlaiásával foglalkoznak. Kulon szerY tartJa fenn a Bész
Jiszróél-iskoláka1. amelyek klubszerüen tartják össze a 10
éven felüli fiúkat és leányokat. Egy másik szervezet 1932ben külön ldubol alapított a munkanélküliek számára. Ezt
a klubot a város is szubvencionálja. A felnőttek továbbkép~
zésével a rotterdami és a hágai zsidóság is sokal foglalkozik és ugyancsak sokat foglalkozna!;: ezzel a kérdéssel a
cionista szervezetek. A továbbképzés mellett ma már az
ifjúsáe1 gyakorlati kiképzése is fontos problémává lépelt
elő é~ ezzel a kérdéssel a Jüdische Hilfsgesellschall in
Holland foglalkozik, de ez a társulal nemcsak a hollandiai
ifjúság, hanem a Némelországhól meneküllek gyakorlati
kiképzésére is gondot fordít.
Több szerv foglalkozik a gyermekek üdüllelésé\·el, így
az egyik ilyen egyesület évente 850 gy.ermeket n)1arallat a
tengerparlou és Rotterdamban kél ilyen egyesülel is mű
köclik.
A palesztinai munka az utóbbi években nacry méreleket
öltött. A chalucok kiképzése Löbh lelepen törté'i'úk.
Végül a már ismétellen emlílelt bevándorlók és cmigránsok ügyével külön szerv foglalkozik. Ez a szen· \Vierin~.enben külön mezőgazdasági lelepel lélesílelt amelven 200
fl~tal meneküll, részben mezőgazclasáui rés~ben ii)ari kikepzést nyer két éves tanfolyamon.
o '

9. Jugoszlávia.
.. !ugoszláv~ában, a~ü~l .már. említettük, a hilközségek:
~tsé~be 'annak tomorulve es ez a szövclséa nemcsak
~u1tur~hs, hane~ szociális és emberbaráti lére1{' az összes
mtézmenyek tanacsadója és irányílója. Ennél inlenzívebbo
SZO\
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l{özponl,o~í,tása a s_zociál.is munkának egyelőre nincsen lU' ~

~~g9szlav1ab~,, a Jelentes _awnb~ me~említi, hogy a közelJOVoben a ZSido gondozási munkanak Jidle ális centralizálása:.
remélhető. Egyelőre a zágrábi izr. hitközség fennhatósácraJ
alatt műköclik egy szociális központ, a Zentralslelle fü"'r
Jüdische Produklive Soziale Hilfe, amely szerv az ifjúság
érdekében való szociális munkát az egész országra kihatóan.
m~gszervezte. Ennek a s~ervnek az a célkitűzése, hogy alamizsnaosztogatás helyell exisztenciál teremtsen. Ez a s~erv.
az utóbbi években abból a tényből kiindulva, hogy a zs-idóság foglalkozási rélegeződése egészségtelen irányban haladt
és ez okozta a zsidóság nyomorának terjedését, fela:diatul
tűzte ki az ország zsidósága gazdasági strukturájának me.gválloztalását és egészségesebb irányba való terelését. E célból a központ pályaválasztási tanácsadókat tart fenn, továbbá a mindkét nembeli ifjúság gyakorlati kiképzését
vé_gz1 es pedig olyképen, hogy az ifjúságet az ipari pályára
zs1dó műhelyekben kiképzi, tanoncotthonokat és állásközvetítőket tart fenn. A központ azonban nemcsak az egészséges ifjúság kiképzésével foglalkozik', hanem a súlyos testi
hibában szenvedők, a siketnémák, vakok stb. megf· elelő kil~épzésével is. Ennek a szervnek áldásai különösen az ország déli részében és a volt Bosznia egyes ~·észeihen legnagyobb nyomorral küzdő zsidó lakósságnál mulalkoznak.
Ez a szerv Zágrábban egy-egy tanoncotthont tart fenn a
fiú- és leánytanonook részére.
Jugoszláviában csak egy zsidó kórház van és pedig
Szabadkán és most van alakulóban egy második zsidó kórház Zágrábban.
Az ország terülelén csak né~y aggokháza működik, amelyeknek befogadóképessége soKkal kisebb, mint amennyi
a szükséglet.
·
Szünidei gyermeklelepet és pedig a tengerparton, a
beJgráeli izr. nőegylet és a zágrábi zsidó szünid!ei cryermektelepegyesület tart fenn.
t'l
A jelentés panaszolja, hogy a zsidó egészségügyi szelgálal még J?le~le~etősen elhanyagolt ~s egyelőre csak egyes
nagyobb hltkozsegek gondoskodnak mgyenes 'Orvosi ke~e
lésről és ingyenes gyógyszer-ellátásról.
Szabadkán egy zsidó népkonyha is működik.
A szociáli~ ~on~ozás__ terén itt is fontos szerepet töltenek be a zs1do h!Lelszovetkezetek, melye.knek száma az
országban öt
A. kivándor~ó zsidó ifjúság ré~zére ~paros és mezőgaz
daság1 hacbsarak fartalnak fenn es ped1g az ország terüle-
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. ros és 6 mezőgazdasági bachsara van. Ebben al
:lén 2 1pa
kb 200 T , 1 'peztelil' ki
8 hachsar~b~n 1 'k 's ~~Q1~1usok ü~yeÜ, akik mind cs~k
A b~v n or ? e l
al< az országban, a n~g~o~b hilműl''- ÖdŐ bizottságok UÜCZ!k.
·auncnel!Ileg
k özsége < ter tüJ_artt~zkod
·e en e c~f~
1

1o. Lengyelország·
. ru,á r mo~ dottuk
előLengyelországb~; ~tnt
b ' aa törvény
hitközségek

·~írása

szerint a szociahs munkat elsosor an
bonyolítják le.
, · 1 l '!·telen ös zA kis hitközségek azonban csak ege~z .J C en eK .. é - és
et fordíthatnak szociális tevékenysegre. Igy ?z P
j(!fetlengyelország 600 jelentf.>s hilk_~z~ége öss:::en 3b6~)i 000
az
1 n (2 200.000 pengő) fordll szo_c1ah~ mun . a,. e
30
000
~s~;ecrbŐl a varsói hiU<özség~·e JLLL 1_13.000 zlol1 (l · .
pencrŐ) 15 legnagyobb hilközsegre egyytlesen 3,ifőgg8f] z}o~
i1800 0oo engő) és 584 hitközségre ~ss_zesen , .
zo,
(3BO o0o Cengő) jut. Uj abban szoc1áhs Levekenys~ghez
icrénybe veszik a sechita pé1nekel is, amelyek edd1g a
"'apok és metszők jövedelméul szolg~ll~k. ,
,
p Eszerint a hitközségek állal szocJáiiS ce!okra fordtlo\~
össze ek a nagy nyomort ~ermész~tescn keplelc~_e!<. csa_~
kis rlszben is enyhíteni és epen czcrt a lengyclorsz~g1 ZSl
dók segítségére jöttek a küliö~di_ zsidó s~ervezetek es ezek
végzik a tulajdonképeni swc1áhs munkat..
Igy elsősorban az amerikai J o int végz1 el a ~egfont~
sabb szociális tevékenységet az országban. A Jomt teve~
kenysége elsősorban oda irányult, hogy ponto_s k~Laszter~
vett fel a nyomorgó tömegekről és ezálta! ~1kerull neki
kapcsolatot találni a hontalan tömegekkel es J~bban megismerni lelkületüket és szükségleteiket. De a Jomtnak ez a
tevékenysége megnyitolta ann.~k ~. l~hel<'íségét is, hogy a
helybeli zsidó szervekkel egyut~mukodést terei_nthessen ...
A Joint müköclése három pcnódusra oszthato: 1. a gyo1 s,
sürgős segély periódusa, 2. a rekonstrukciós munkára való
átmenet, 3. a tervszerű rekonstrukció.
Az első periódus gyors munkát igényelt. Ez ,a levéke_ny~écr arra irányult hocry az állandó poaromok alüozata1 a
leggyorsabb segítségb~n részesüljenek. "'E célból élelmezési
közponlok, vasuti ambulanciák működnek. A pogwmok
áldozatainak árváit pedig azonnal gondozásba veszik, megvizsgálják egészségi állapotukat, családi és rokoni hel.vze,tüket, gazdasági viszonyaikal, sőt azl is vizsgátal tár~yává
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teszik, hogy az elárvult gyennekeknek vannak c rokonat
küUöldön, főleg Amerikában.
Sujpos, a.z,oi~ban, amil p _gy?rssegély munkáj a létesíleLt,
azt az mflacw. es a gazd~~.;ag~ válsá_g szélrombolla, úgy hogy
fontos szerep JUtolt a masod1k penódusnak, vagyis a rekon,
str~~kciós munkára való átmenetnek. Ilt a J o in l szerepe
elsosorhan az voll, hogy a háború alatt tönkrement hitelszövetkezeteket ujra feltámassza, de nenl!csak ezt LelLe hanem kiépílet Le ~ h~telsz~v~LJ~, eZJctek. egész hál ó z~ lát,.' úgy
h?gy ma 800 penztar mukod1k ·az összes nagy es kiseb!)
varosokban és ez a 800 pénztár adja az általa folyósitott
kamatmentes kölcsönökkel ma már az egyellen meil!ekvést a
teljes pusztulástól.
A Joint azonban nem elégedelt meg az átmeneti segítéssel, hanem olyan gazdasági kérelésekkel is foglal1kozik, amelyeknél .a pröduktivi~ás a probléma öncélja és ez a munka
harmadik periódusa. E célból a J o int gyermekgondozási
osztálya megalakított egy központi szervezetet, amely az
intézmények egész hálózatál építette ki és ezen belül árvaházak, napközi otthonok, tanulóolthonok, klubok, munkahelyek, szünidei telepek, patronázsok, tanácsadók stb. egész:
sora létesült. Emellett állandóan figyelik a gyermefueket
olthonaikban és ez a felügyelet Iülerjed a csecsemő-kortól,
a serdülő-kor- befejezléig, tehát mindaddig, amíg a gyermek;
önállóvá lesz. A gyermekgondozás mellett az egészségügyi
szoJgálal széleskörü kiépítése is megtörtént
A J o int ez önálló tevékenysége mellett támogatta az
összes szociális és jótékonysági szervezeteket is, így támogatja a zsidó iskoláztatást, a kereskedelmi í,skolákat, a különféle kultúrális intézményeket, szanatóriumokat, szünidei
telepekel, a gyermekek láplálkozását stb.
A Joint 1924-ben tevékenységél Centoss név alatt folytatja. A Cenloss magában tömörítelte az összes gy, ermek~
védelmi és árvagondozással foglalkozó szerveket és a munkát úgy organizálta, hogy az országot 14 kerületbe osztotta.
A Centoss nemcsak irányílója a gyermekvédelmi tevékenységnek, hanem ő képviseli az összes hasonlócélú
egyesületeket, társaságokat a kormánnyal, közületekkel és a
külfölddel szemben.
A Centoss hatalmas szervezelét az jellemzi, hogy 9
nagy egyesületet, 248 fiókszervezetet foglal maaában.
A Centoss, amint mondoltuk, a Joint munká_i'á.tfiolytatva_..
nemcsak a ~yermekvédelc_m gondolalának propagandájával foglalkoztk, hanem a fiatalok produktiv munkára vató
nevelésének előkészítésével és önáll ásításuknak elősegí tél-
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..
. 2000 cr enneket neYel a Cenloss
, l is · Jelenleg
. el·.. nverte
cl ncvelseve
'l
és tobb
10 évnunl
alall 6OOOoYgyet~l
J
65 szakma )an
·
gy 1paros
t~Lésél és l ell független _m~mkas .~f s munkál;an lekintély:es
,\ Joinl melletl a zsi~lo szocrja \ zsidó lakosság iskolat:
rész l vál~al ~z Ort. és pedig :;t lcngfu~dmi\·elési pályára y a fo
Lnlúsa, lpan,_ keie~k,edelm~ é~
'r elő bb szólollunk,dc
I<iképzése t:ren, mmről _eg_.)~~~k:.n~~~~n
hanem műhel_yeket
1
az Or t segttsége nem mer u_
.~ 1 a zsidó parasztok
1
Jélesített modern g~pekl<el
~? anyago}~'". cre't< egész hálózalát
és kertészek sz~z~ma.kd 11 ~'YJif,tt. s:~~;:tl<.ez~teknek, szövetlétesíletle a zsido fol muve esl " zsidó mechanikai szökezeli ~apon _ megteremte~-el"alz :l~l~zi ipart erősen fej\cs~
vődét es a szovetkezeten , ey
ú . termelő munkalerutelte. Az Ort új foglalkoz:,:tsr ágak, J · . ,
a te,·ékenvletek ldkulatásával áll~ndoan fo~~l;~o;l~~si~ó el~ósságon ...
ség e lelkil~g s?kat, sdeg1llee,tJ ~~19 2 2-b~n e célra alaku ll .és
Az ecreszsecr ve e nl
- , 'l
" L' ·sasacr
l • t halhalÓS~ támocralasat
e VeZO . cll
O'
' Ok
ugyancsaz aé _<?mE ek a társasácr~ak erős kűzcleln~e~ _k~l
a r. O. . v gzL nn .
, cl kl"d' t keltsen a Ju<Yiellla
letl
a zsidó !akósság
iránlfolytattn
mer i,ezhtogy
aze llo.~lgtal~PJ·~s~:~ ~le~icre1lla
o o
legn~gyobb
része. t 119 orvosi ecrészséaücryi
intézménnyel
0
0
Ez a szerveze
o
ló r ll o
,
d lk "l 'cr többek J·özölt fenntart 20 tana csac cl re~ te ez~~' iso~yermekek~ részére 30 ambulanciál a külön~tes b~~~aségek kez~lésére, 22 fogászati kli?-i~át, 22 ele~:
trotheraJ\ás klinikát, 4 kórházat és szanal_orn~.m?l, _4~cr ~ ~~
rosban iskolaorvosi inlézmé1~~l é~ 4_6 nyár: szumdeL. e<: es'
és félnapi telepet tart fenn. A I oz felugyeletc a: au 390 1skob
áll 31.376 gyermekkeL Ez a szerYcze~ voll az els(:. :arr:~~y
felvilágosíló munkát végzell az orszagban a luher_k~lloz1s
tekintetében. E téren 13 poliklinikál és 3 .szan~lorm~~1.ot
létesített. A Toz az egészségügyi propaganda erdekel>~n k1~d
kél ujsácrot és pedig ecry népszerüt, a Volksgesundl~ell~el es
egy tudgmányosat, a Sozial l\ledicin-L Ez a s, ~e~v _1~1dLl(~~l~:
mecr0 a zsidó orvosok tudományos szcrvezkedescl ls. :\ l oz
évi szükséglete kb. 2,000.000 zloti, mely összeg~ck _elemlc_ 8~
o;o-ála Joinl fedezte, ma már csak 180Jo-?l, _
a Lobb1~. _la,gs<~gL
díjakkal, a különféle intézmények járulckalY~l, gyuJll's _nltal, egész kis hányadban pedig a községek es. a konnan)'l
hozzájárulásával fedezik. A To znak 12.000. ta~.1a Yan~
A zsidó szociális munkának igen lekmlelyes resze a
kiYámlorlások elősegítése. A kivándorlás fontosságáról és
annak arányairól a lengyelországi zsidóság helyzelének
ismertetése kapcsán már szólollunk. Itt csak megemlítjük,
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hogy e téren a legnagyobb segítséget a Hicern világszerv·e zet
nyújtja, me ly ben helye l foglal a IJias, az Ica és az Emio·direkt
és e három szcrvezet ne\'énck összetélele adja a "'Hioem
el~1e:·e;é ~l. Ez, a, szenez~l }d,·ám~orló~\: részér'e szembeleg
klimkal IS felallllott. A kivandorlast tamogató másik szerv
a Központi Palesztina Hivatal, mely a falvakban és a városokban információkat ad a palesztinai munkalehelőséaek
ről, ellenőrzi a jelentkezők képességeit s pénzüayi seaitségel nyújt a Palesztinába való ki vándorlásra. l' harn~adik
szerv, mcly a ki\·ándorlásokal elősegíti, a Dolcrozó Férfiak
KiYánclorlási HiYatala, amely kizárólag szal~unkások kivándoroltatásával foglalkozik. Végül ezzel kapcsolatosan
meg kell említenünk, hogy ujabban Varsóban otthon létesült és pedig egy külön erre a célra épült házban a vidékről feljövő ki\'ándorlók részére.
'
A különféle szervezetek munkája kapcsán már említést
tettünk a nyári szünidei telepek kérdéséről. Ez intézménye~n~k, a lengyelor~zági zs~dóság szempontjából igen nagy
sz er epuk van. l\Ia mar 1100 Ilyen telep van, melyek,en 40.000
gyermek nyer elhelyezést. A költségek több mint felét a Toz
és a Cen~<?ss f~dezi" a többit kül?nfél~ alapok, hozzájárulások, lagdiJak, es csak a lalmud-Iskolak tartják fenn nyári
telepeiket saját pénzükbőL

ll. Lettország.
LetlOI·szágban a zsidó szociális szolgálal ucryancsak
nincs központosítva. Ezt a munkát az egyesület~k eaész:
sora végzi, amelyek különböző funkciókat töltenek b~ az
ország különféle szociális munkaköreiben.
A zsidó egészségügyi munkát az Ose szervezet vécrzi .és
pedig 5 városban fenntart: 2 tüdőbeteg dispanzért 3 'anyaés gyerm,e~':éd~lmi k?zp~ntot, 3 fogászati rend1előt; 3 röntgenkezelesi mtezetet, 3 lejcsarnokot, egy szünidei crycrmektcl~pe~ és egy lanácsadót gyermekproblémák ügyében. Ezek
az lillezelek évenle tízezernyi üggyel foglalkoznak, a nyári
telepek 800 gyermekel gondoznak.
, Az emlílett intézetcken kívül az ország területén 2 zsidó
ku~l~áz vaE 400 ág~yal, ~'a~ egy árvaház 76 gyermekkel és
e.g) lS~o.l~,- nem telJesé~·teku gy<:_r~1ekek számára 82 tanulóval. ~z IlJu.ság gondoza~át 25 ~ulonf~.le ~sidó csoport végzi,
am eJ) eknek van egy ~ozponh szervuk es a szükséaletek!ct
alapllványokból fedeZik.
"'
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A szegénygyámolílás meglehelős en szűkös, minthogy a
z&idók a kormánytól semmiféle hozzájárulást nem kapnak.
·f:pen ezért az ú. n. ::\Iatbis :\.nunim társaság anyagiak
hiányában kénytelen működésél arra korlátozni, hogy gyermekek és felnöltek részérc Lélen cipől és ruházati cikkeket
osszon széL
Érdekes, hogy az állam csakis a zsidó kolonizációs te\'ékenységgel törődik, valamiul az Orthodox Agudla munkájával és e tekinletben a kormánnyal együttműködés folyik.

12. Litvánia.
Lilvániában a zsidó szociális munka ama terülelén,
melyel az Ose végez, m egvan a centralizáció, egyébként
nincs meg.
Igy a szegénygyámolílásl az organizációk egész sorozata külön-külön végzi és a jelentés keservesen panaszkodik
.a visszaélések miatt, melyek a szenezellenségből adódnak,
de panaszkodik a jelenlés a koldusnevelés rendszer e miatl is.
A szegényüggyel foglalkozó különféle szervek a legkülönfélébb tevékenységet fej lik ki, így egyik helyen népkonyh ál tartanak fenn, másik helyen a házról-házra való
koldulás kiküszöbölése céljából meg van szenez,-e a segélyosztás és a segélyfelajánlás, egyes helyeken egyes szervek
csakis a Pészachélelmezéssel és az ingyen macesz kiosztással foglalkoznak, hét városban fenntartanak aggokházál és
.szeretelházat és mindezek az intézmények tulnyomórészt
önkéntes adományokból tarlalnak fenn.
A centralizáll szociális munkál, amint mondoltuk, az
·Ose végzi és pedig egészségügyi Yonatkozásban. A központ
az ország fővárosában havonta 1000 betegel kezel. Ezenfelül még 8 városbanYannak ilyen egészség~gyi központok
felállítva. 4 városban fogászati renelelőintézetek ''annak,
16 városban az isk!olás gyermekek egészségügyi felügyeletét
végzik. Több Yárosban vannak zsidó kórházak, összesen
.570 ággyal. Néhány évvel ezelőtl egy tüdőbetegszanatórium
.is lélesült Az elmebetegek felell külön társaság gyakorol
felügyeletet. A gyermekaondozás munkáját az Osen kívül
a Kinderheim is végzi. Osszesen 7 ilyen gyermekgondozó
intézmény működik és ezek 662 gyermekel gondoznak. .\
szünidei gyermektelep intézményeit 523 gyermek veszi
.igénybe.
•
A gyermekgondozás munkája kapcsán még me.gemlíiendő az, hogy gondoskodás törlént szegény iskolás gyer-
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mrkeknel- reggel ivel. ruh;h al l's <"ipövcl köny\~c kkcl és
füzclckkr l való ellátásúról is.
'
. \ z ifjuság kiképzésével. és a f~lnőttek továbbképzéséve]!
a1- ?.rt szcn·czele foglalkoZik. Az 1par mínden ágában vannak !IYC.l_l t~nto.Iyam ok. E;nnck a szerveze~nek közponlja az
orsz~tg_ lovar~)sah an yl:lpJln tt. l Lws det· jüdi<;chcn .\rbeil.
1\ ktvandorlok részere a Hws-Ica tanácsadó irodát tart
amely az okmányok beszerzéséről és uliköltsécrcrel való el~
]Másról gondoskodik. Az összes szociális szerv~~et lényegesen támogatja az amerikai Joint.
. .\ J~HZ(!aságí segítség során. itt is nagy szerepük van a
hltdpcliZtaraknnk, amelyeket ül Gemilulll Clleszed-pénzláraknak neveznek.

13. Luxemburg.
Lti:\l'll1hu_r~han a zsidó szociális munkát főképen az
Ezr.a l~onyohLJa le, .. de az ország területén működő összes
kantntlv s.z,e~·Yek, kozponh~sítYa, vannak és pedig olyképen,
hogy szoc~a.l1s teren a legtdeálisabb együttműködés folyik.
A kozpontt Irányílást az Ezra végzi és évek óta e körül csoportosulnak a löbbi jólékony egyesületek.
. . ·\ központ az Ezr~, mely a maga szükségleteit tagsági
J<U·u~~k.okk,~I. az Orszag.os Iroda szubvenciójáYal, a városi
szoc~al1~ h1v~~a~ h.~)Zz.áJárulásáhól, adományokból, persel~:ezes.bo_l, I:SYUJt.esbol ~s a hozzája tartozó egyesületek beYctelribol Iedez1. A zs1dó menekültekkel kapcsolatos kiadáokhoz; a Hicem is hozzájárul.
.\z Ezt·a a várossal összhancrban csak azokat a szegényeket gyámolítja, ak~ a _közhatÓságlól segélyt nem kaphatnak .. \ betegek gyamolltása a külön női és külön férfi betegsegélyző egyletek útján történik. Az Ezra bonyolítja le
az ir!.gyen macesz akcióját és a téli insé,gakciót. Az Ezra
egyébkénl Luxemburg városának szociális teYékenységéYel
összhangban dol,gozik.
~sidó kód1áz és zsidó aggokháza Luxemburgban nincs
a ZSHlók a közhalóság állal fenntartott il\·en intézményeket
veszlk igénybe.
··
;\z utolsó öt évben. amint mát· említettük, Luxembura
a ::'\émetországból menekültek átmeneti állomása lett
e menckültek segélyezése és továbbítása különös crondot
okoz az ország zsidóságának Ezt a munkát kizáról~a önkéntes ~zoci~is munkások b_?nyolítják le . .-\z átmen~tileg
ott tartozkodo német menektUlek közül a fiatalság kikép-
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zésl is Jmp és pedig főképen a konyhakerlész~l~>P.ll. E r:01ból a francia haláron Altwiesben egy kcdészct1 Js.lwla ~lltl
talolL fel, ahol 30-as csoportokban képczl~lnek. k~ a ncm}-l
ifjak a Palesztinába vándorlás céljából. Jc.zenlnvul kh. 130
némel chaluc az ország Lerülelén hachsanikban van elhelyezve. A hachsarákal a luxemburgi cionisl:1 szt·rvrzcl
tartja fenn, a többi meneküll ügyét az Ezra bonyolítja le.

14. Németország.
Németországban a zsidó szociális munka &záz éves lll ú l Ltal rendelkezik. A szociális munka a világháború u~án m~r

modern fonnál öltölt, minlhogy a zsidóság törnege1. - .k~·~
Jönösen Kelet Európából - vándorollak be és az '':flacH~
következlében a középoszlály súlyos Yálságba kenllL l~
két körülmény felvelelle a szociális-polilikai problémák
ecrész sorozalát A szociális munka összefoglalása és küzp~ntosílása az emlílell okoknál fogva a háború u tán szükségessé vált és ekkor lélesúl l a .N émelo1·szágban ~li) zsid ól,;.
szociális gondozására a Zenlralwohll'ahrlsslelle der Ih·ulschen Juden és az álmenelileg oll tarlózkorJók részén: a.
Hauptstelle für Jüdische Wanderl'ürsorge. E kél hatalmas
szervezel melletl már réglől fogva mlíküdöll a IIilfsverein
der Juden in Deutschland, a Kémetországon kivül élö zsidó
szűkölködők fel&-egítésére.
Az 1933. évi események a zsidó szociális munka lényeJ
ges kiterjesztését vonták maguk ulán, ami állal a má1· létesíteit központi szervek feladatköre és működési ki'JJ'C még
erősebben bővült. Igy alakult meg a mind<:n zsidó smciális munkál az egész ország területén magába f()glalú
»Zentralausschuss für Hilfe und Aufbau", amely szc-rv ~l
leglényegesebb része a némelországi zsidók lcgföbb irá.nyíló ·
szervének a »Reichsvertretung der Juden in Df:'ulsdll:.mrl nak.
A zsidó szociális munkát végző szen·ezet a némel.Mszá~i
zsidóság helyzetének folytonos rosszabbodása kövelkcztt~
ben, úgyszólván hónapról-hónapra ujabb és ujabiJ fr·Jadatok meg~alósítása elé került, mely feladatokal cgységc!t.
ten szennt különféle alosztályok teljesítik; még pedig:
a) Hauplstelle für jüdische Wanderfürsorgc,
b) Jüdische Arbeitshilfe (Landwerk Neuendorf),
c) Vereinigte Zentrale für jüdische Arbcitsnaehweise,
d) Zentraistelle für jüdische Wirtschaftshilfc,
e) Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
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• em t~n·tozik a központ hatáskörébe, de vele szoros
egyilltmííködésl fejl ki a Palesztina-Amt der Jewish Acrenc.v.
és a HiUsvcrein dee Juden in Deutschland.
o
'
Az egyes alosztályol{ működését a következő adatok tűn
tetik fel:
A legnagyobb gondol okozza a németországi zsidósági
kivándorollatúsa. Hogy erről képet alkothassunk magunknak, tudnunk kell, hog_v :\ émelo rszághan, - amint máe
mondotlnk - 1925-ben .)30.000 zsidó élt, ezeknek a száma
1933-ig kétségtelenül emelkedett, ha egyébként nem hát
b~\:án~o!·lús,ok ré,·én., Dacára. ennek, néhán.y hónapp~l az
19.33. en vallo zás utan megeJtell népszámlal ás már csak
49~.682 zsidó~ számlál. ~zelm~k a száma 1936. április 1-ig
41o.OOO-re csokkenl. 1931 eleJén, tehát egv éHel ezelőtt
a németországi zsidók száma már csak 386.939 és ma leg~
jobb ~se~cn ,360.000-re tehető a németországi zsidók száma..
Eszerml ol ev alatt 200.000- 220.000-re Lehelő a némelországi z~idóság száJnái.:tak csökkenése, mely számhól egyelőre
csak kisebb hányad JUl a népességnek a szülelések elmaradásából folyó apaclására, tehát a legnagyobb rész kivándorJásokra jul. A kivándorlás nagy mértékére már előbb rámutatlUJ11 akkor, amikor az 1933 - 1935. években kivándoroltak számát hivatalos adatok alapján 60.000-ben jelöllern meg.
E szám azonban korántsem tükrözi hűségesen vissza a
tényleges ~iv~dorlá~t, merl ezt öt. év alatt legalább 150.000-re
k~ll . becsulnunk. :\1mthogy ped1g a kivándorlók igen te~mleJyes r~s~e nincstelen, elképzelhetjük azt is, hogy mit
Jelent a Juvandorlás lebonyolításának munkája szociáliS/
~elad~l~~pe~. És itt mi_ndjárt megjegy.ezzük, hogy az 1935.
ev Yege1g hn'alalosan Jelzett 60.000 k1vándorló a szociális
központ támogatásával vándorolt ki és azoknak a kiván...
dorlásáról, akiK saját erejilkből tették ezt hivatalos statisztika nincs. A szociális központ egyébké~t a Palesztinába
való kivándorlást a Palesztina Amt útján, az egyéb országokba való kivándorlásta HiUsvcrein der Juden in Deutschland útján bonyolítja le, utóbbi a munkásságot különösen
~ ~enger~ntú}i áll~m<;>kba a Hic.em és az Ica segítségének
1genybevetelevel vegzL A Paleszlma Arnl-nak Berlinben van
k?zpo~tja, e~en~<ivül 21 fiók-s~erve~cte van az ország egyéb
va;o~a1ban ~s Jelenleg 4~ lnz~lmrval ,dolgozik. Meg kell
meg Jegyeznunk, hogy a flatalsag egy resze a chaluc szervezetekhez közvell~J:?.ül fordul és igen szép munkál végez
~ ,u. n. J u~end-Al~lJ!l~' mel.Y a ser~ülő ,ifjúságnak Palesztmaba valo tel~püesevel foglalkozi!< es pedig olyképen,
hogy ezeket a fiatalokat részben mar fennálló telej)ekien
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heJyczi el, részben pedig állala felállítolt iskolákban ta-

níÜalj
a.
d ti ..
f lall'o
A J üdísebe Arbeilshilfe legfőbb fel a a w re, a o_g . \. :
zásheli álrélegeződés, illelve az cgy~s foglalko~asokr a,' a~o
lüképzés. E téren a Jegnagyobb nehezscgek}<~l ke~l a nemet
zsidóságnak megküzdenie. Az u . n . ~a;-cLa,sagi glerch~chall?
lás érezleli a hatását az ifj ú ság lnkepzesében, .m~r ~ .~rnt~
eredelileg a központ úgy tervezte~ h?~Y a. z~1~0 ~fJUS~
számára egy évi mezőgazd~sági és f.~l évr 1p~n k1kepzc~t -~d,_
addig a gyakorlalban a Jnképzendoknek luvalalos nyiL;~
larlásba való véleJe elé is a legnagyobb akadályokaJt go r d1:
lik, eJ annyira, hogy j elenleg másfél éves .?- mező?a~das.á.gl
és két éves az ipari tanfolyam. úgy a mezogazd~~agr, m~n~
az ipari kiképzés a központ állal fel .~llílolt mezo~azd~sagt
telepen illelve az állala felállítoll nmhelyekben tortémk ,és
csak kis hányadban nyernek a kiképzendők elh~lyezest
zsidó műhelyekben. A közp?nt áll~l fe~ntartotl ,muhelye~{.
felállílására csakis azzal az ervvel stkerult engedelyt kapm,
hogy ezek a zsidók klvándorlásál vannak hivatva elő~egi
teni. Azt, amit az ifjúság kiképzéséről mondotlunl~, ali a
Jelnőtlek átrélegezésére is, megjegyezve, hogy e teren a
központnak nagy segítségére van a zsidó mag~ngazdas~,
mely az ifjúság kiké1~zé~ével kap,csolatosan e~1hlell I~el~e~
ségek miatt, az akadenukusan kepzetlek mezogazdasag1 es
ipari álrélegeződését javarészt vállalta.
A Vereinigle Zenlrale für Jüdische Arbeitsnachwei~~
igen nagy szerepet tölt be a szociális munka t~rén. Ez ~z
ú. n . munkaközvelílő hivatal egységes elvek szennl dolgoz1k
fiókszervezetei útján az egész országban. Ez a hivatal irányítja tervszerűen a némel zsidó fiatalságnak különféle
pályákra való lere.lésél. Ez a hivatal közvetíti a magángazdaságban az akadémikusan képzellek különféle más foglalkozási ágakba való átrétegezését s így ez a szerv
nemcsak kiképző helyek közvelílésé,'cl foglalkozik, hanem
állásközvetítéssel is, aminél tekinteltel van a legkülönfélébb szempontokra. Igy külön foglalkozik a szombatlarló
helyekkel, a munkanélkülieknek más foglalkozási ágakba
való betanításával,munkahelyeket teremt zsidó tulajdonosok
üzemeiben, közvetít háztartási alkalmazottakal zsidó háztarlásba és elhelyez csökkenlett munkaképességü egyéneket
is. Különösen nagy szerepe voll ennek a lüYalalnak a német
vér és némel becsület védelméről szóló törvény életbelépte
után, mely törvény megtiltolla zsidó háztartásokba 45 é,·en
felüli nemzsidó háztartási alkalmazoltak alkalm~zását s
így házlarlási alkalmazottakként a némel zsidó asszo-
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nyok L'gl>st. lú~negc YOU l'lllcl.' l'zhclo. Ennek a sz~rvnck kelldl dlll'lyczn1 n kcnyérlcit•nné váll zsidó onosok állalorvos<?k, fo~onosok, gyógyszerészek és Híiskolai tanÁrok, val~ll~l!ll~ n~m·~s;-e!' ~Ja~.Y tömcgél, m.eg.legyezve, hogy a művé
~z.ü. dht ~~ ~zcsc_ncl 1gcn nngy scgtlspg(>re voll a szcrvnek a
nemet _zsHlok h.ullurhnnclja, amelyről már szólollunk.
A Zenlralstelle für jüdist'hc \Virtschaflshill'e keretébe
tartozn.ak elsósorban a hilelszövclkezelek , valamint a központ alla! lélesílelt ú. n. repülö aazdasáO'i tanácsadók
<~n.wlyck l~ül~~ö~ei} a kisebb község~khcn áldásos mtmkát
ic.]l~nck h. h~l Iran~·h~n fejl ki ez a szcrv munkásságot és
Jl.cthg Cf Yt>gZl. a baJbaJulollak helyell a gazdaságpolilil(a:i
!argyalasoka t cs ez a szerv ny új l Ililelgazdasági segílségct
Is. Hogy ennek a szerTnck a fontosságáról képet alkolhassun~' m_agunkn:lk. csak arra kell gondolnunk, hogy pl. a
a. lulleJ:rzrnus o_~a ~- z:~idól~ részérc évekkel ezelőll foly(ó-i
sJ_toll .]clz.álogkolcsonok lelmondatlak, zsidók állalában
YJssz:lszonllallak a gazdasági életben, a zsidók tömeaei
bo;c~..,,~L~~llnk el a n_cmz~idó vállalalokból és hogy mily0en
mctlel~l~ .. munkál feJL lu ez a szcrv, annak a jellemzésérle
fclcml_tlJuk, hogy pl. 1935-bcn ezl a hivatalt 62.000 ,ecryén
Yelte 1génybe.
"'
. . \_ gazd51sági ~cgílség elsősorhan kölesönö l~ nyú j tásában
~1y!lvanul es pechg ez a szen akkor ad kölcsönt aniikor az
1llelö számára a kölcsönpénztárak nem nyújlm~ak secrílsé5
~cl, még pedig azért nem, mert nem rendelkeznek a kellő
iedczcllel. A hiYalal állal nyújtolt kölcsönök 12-18 hónapra
aoau~al~. E_~ a .~zerv e~yébként szoros kapcsolalot tart fenn
a .~s 1do l_wlcsonpénl;larakkal ,melyek az utóbbi években
~~·osc1.1 feJicszlcUek.. es .. m:1elyeknck van egy közös szervül(l
Js: a Zcntralslcllefur Judtscltc Darlchenscassen. Ez utóbbit
a .Jo.!nt _rck?nst!·nkci.?s .. a!apja erősen támogatja. Jelenleg
60 J..:olesonpenztar mukochk. A leglöbb a hitközsécrek keretében, minthog~· a l~itközségck arra a tapasztalat~a jutottak,. hogy ..U lntels;-ovel!wzel a szociális munka igen hathal?s eszko~e. ~ ln_lelsz?~etkczetck nlindenkinek nyújtanak
s~gJts.~gc.l kolc·son fonna.Jáhan, aki valamely foglalkozással
lnr, lol.'cpcn azonban kereskedőknek és iparosoknak.
A Zentralwohlfahrlsstcllc cler Judcn in Deutschland:
keretéh<•n a következő ágazatok működnek:
a) ~yilvános szcgénygyámolítás,
h) mtézményck ügyeinek intézése,
c) gyermekgondozás és ovódák
d) étkeztetés,
'
C) egészségügyi segílség és üd ü Hetés,
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segítség az ifjúság számára és patronázs-munka,

g) a tanuló ifjúság segítése,
h) Léli segélyakció és

.
i) szoeiális kiképzés, amelynek köré~e. sorozhato, az
ovónők kiképzése, .a gyermekkertésznők kik:epzése, az .apoJónök kiképzése, iskolagondozónők ~ikéJ?Zése é~. a: u. ~·
J.;özségi gondozónők kiképzése, ulóbb1 a k1sebb kozsegeknel
JJi r nagy fontossággal.
.,
A uyilvános szegénygyámolilást ~gységes elvek_ alapJan
a nacryobiJ hilközsé<fek ed've·l ül véQ:ztk és így a kozp1nl 3
téren° a munkássácrgL fől?ópen a Ilacry
és kis hitközsége!~
0
szegénygyámolításf munkájának m egfigyelésére fordítja.
A szegénygyámolítás terén a reladat éwől évre súlyosab})
lesz és pedig azért, mert a kivándorlás főképen a keresoképes fiatalság köréből történt. ~Iinthogy pedig ez az áll~
pot sem egységes az egész orszá.gban, nagy fontossággal ~11·
a közponl munkája, amely a munkaképtelenek elosztása
ter,én igyekszik az egyes hilközségek teherviselő képességét
figyelembe venni. A német zsidóság a zsidó emberbar~\ti
és szociális intézmények egész hálózatáYal rendelkezik.
E téren is a munka egységesítése vált szükségessé, nemcsak
az igénybevétel terén, hanem a gazdasági vezetés terén is .
Érdekesen oldották meg az étkeztetés kérdését. Nemcsak népkonyhák tartatnak fenn, hanem például Berlin
egyes városrészeiben a családok egész sora, amelyek egyébként maguk js segélyre szorultak, lakásukban konyhákat
tartanak fenn, ahol a szomszédos házbeliek étkeztetése
bonyolíltatik le, az étkeztelés másik formája az élelmezési
cwmagok rendszere.
Lényeges szerepet játszik az ú. n. '\Vintcrhilfe, különösen 1935. óla, amikor a zsidó ]akósság kizáratolt az általános '\Vinlerhilfe-akcióból és amikor az e célra crdíjtöU öszszegekből sem jutlalolt az álhtm sermnit a z~dó szociális
~zerv~z~lelmek Azóta a kormány megengedte, hogy a zsidók
alla!1_1~ lelugyelel mellell, lebonyolíthassák saját téli inségakcwJukat, egyébként ugyanolyan elvek szerint, minl amely~k. alapján lebonyolítlalil-:: az általános Wintcrhilfe. :\
zs1do '\Vin~erhilfehen nemcsak zsidók, hanem zsidó szár·mazásuak 1s részesítenelők
.~lár előbb említettük, hogy az 1936-1937. éYi téli insé•laket?hau a7; ország 387.000 főnyi. zsidó lakásából 83.000 ré
szcsull, lehat a zsidó l::tkóssácr 21.5o'0 -a és az emlílett é\·bcn
erre a cél!·a f?rclílotL összeg 3.7 millió már·ka Yolt. Eszerint
egy sze1pely allagosan 40 márkát kapott és pedicr részllen
élelmczes, részben szén, részben ruházati cikkek"" formáj á-
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han., Kiosz~aloll 242.~ waggon szén, 68.000 személy kapolt
ruhazatol cs havonta 60.000 márka él'tékü élelmiszerutal~
vány adaloll ki. Az akció néhány száz munkanélkülit alkal.
mazoil, a különféle munkálalok l ebonyo lítására, az akció
egyedül készíti az összes ruházali cikkeket, amely ismé~
néhány száz embernek jullalolt kenyeret.
Ezekben ismerteltük a németországi szociális munkát.
~[ost még csak megjegyezzük, hogy az anyagi eszközöket
ehhez a nagy munkához részben a hitközségek nyújtjál~,
részben pedig önkéntes hozzájárulásokkal fedezile Az önkéntes hozzájárulásoknak az utóbbi években igen nagy szerepük van, minlhogy a nyilvános gyűj Lés ek zsidók részére·
teljesen be vannak tiltva. Ezért léptelték életb e az ú. n. kék
adományfelajánlási lapokat, melyekbe mindenki önkénteseni
beragasztja az ő havi 25 pfenniglől 5 márkáig terj edő önMnles hozzájárulását. A befolyt összegek kétharmada a
helyi szükséglel kielégítésére helyi szcrveze t által visszatartatik, egyharmada pedig az ú. n. kiegyenlítési alap számára a központba küldendlő. Ez említett gyűjtésen kívül,
amin t emlílellük, külön gyű j Lés folyik állami szisztémru
szerjnt a téli inségakcióra és pedig főképen az ú. n . Eintopfsspenclek és Pfuncl'sammlung útján.

15. Olaszország.
Olaszországban a hilközségi szervezetről szóló királyi
dekrétum a hitközségele fel ada tává tette az olyan zsidó intézmények fenntartását, amelyek külön szervezettel nemi
bírnak, de kötelességévé Lelte a külön szervvel bíró intézmények felett az állandó felügyeletet is. Eszerint a hitközségele vagy közvetlenül, vagy közv:etve tulajdonképen intézői
az egész szociális munkának.
Egyébként Olaszországban országosan nincsen központosítva a zsidó szo ciális munka, csak hitközségenként az
előbb emlílett módon.
'
A szociális munka egyes ágazalai részben alapítványok
útján, részben adakozások útján végeztetnek Igy vann.al~
alapítványok, amelyeknek a célja fiúk és leányok ipari ki~
képzése, vannak alapítványok szegénygyámolftásra aggokházára és árvaházakra. Triestben van egy zsidó ldvándorlási bizottság, amely segítséget nyújt az Olaswrszá:gbó]
Palesztinába vándorlók részére.
A:z_, u~óbbi évekbe~ a Palesz!ina-munka kifejlődése észlelhelo, 1gy a karmany engedelyezen néhánJi hachsarát,
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melyekben főképen Németországból menek.ültek~t hel~~z
tetnek el, engedél_y~ezett a kormány egy ~engerésZlskol.át lS•
melyet kizárólag Németországból menekült és PaLesztinába
• igyekvők látogatnak.

16. Spanyolország.
Spanyolországban a zsidó sz;ociális munk~ leglényegesebb részét a madridi segélyző bizottság végz1. Ez a ~zer
vezet 1933-ban alakult a Németországból érkező zs1dókl
segítségére, majd kiterjesztette működését és 1p-~cLen zsidónak segélyt nyújt, aki rá van szorulva. A m.asik szerv~z~ll
a madridi zsiJClió nőegylet, amely végez valamelyes szoc1~.s
munkát, ezenfelül swcilÍ\[is munkát ~égez maga a madri.41
zsidó hitközség is.
A szociális munkát végző szervek tevékenysége egészen
kisarányú, a pénzügyi fedezetet a hitközséf! hozzájárulásából, a nőegylet tagsági díjaiból és gyűjtésekből nyerik, a
segélyzőbizottság pedig pénzütgyi segélyt kapott a párisi
HicemtőL

l

Említésre méltó zsidó szociális munka még csak Har.celonában folyt.
l
Zsidó intéz:m'ények Spanyo1országban nincsenek, Madridban gondoslroidlás történt a szegény zsidók ingye.Dtes or.vosi kJezeléséről.
·

17. Törökország.
Törőkorszlágban a zsidó szo.ciális munk.a köZponti szerViezete ismeretLen ugyan, az utóbbi években azonban a Bné
Berith társaság Ista:m!bulbtan, Izmirben és Edirnében tanfolyamokat tart a szociális munkában való kiképzésre és
ennek köszönhető, hogy a Bné Berith társaságon belül létesült. női csoportok igen szép gondozási munkát fejtenek k1.
A zsidó szociális munk.a terén a következő intézmények!
vannak:
Istalllbulban van egy ötven éve alapított zsidó kórhálJ
120 ággy~, mely a modern technika minden vívmányával
rendelkezik. Ezt a kórházat, mely ambulanciát és 8 ágyas
any~otthont fogl.al magában, gazdag zsidók ajdbmányaliból
tartJák fenn. Zs1dó kórház van még Izm.irbe:n is de sok..
kal kisebb m~retü.
•
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Az istrunbuli hitközség fenntart egy a.mbulanciát szegény zsidó betegek részére, ez a Bikw Choliln intézmény,
:melynek keretében az orvosok a sulyo s betegeket a lakásukon is felkeresik. A Bikur Cllolim gyógyszereken kivül
szükség esetén hússal is ellátja a szegény betegekel és ez
külön kiemelendő, minthogy a hús Törökországban nagy
különlegesség.
Ilyen Bikur Cholim egyesület ek T örölwrszág más nagyob b hitközségeiben is m üködnek.
Az istarnbuli asken ázi hitkö zség fenntart egy aggokházát és egy árvaházat, 100 ár\'a r észére. Árvaház v:ru1 mé!l
Izmirben, 23 árva részére és Edimében 10 árva l'lészér:e.
Ista:rnbulban , Izmirben és E dirnében k ülön zs~dó szervezetek müködnek, a:rnelyek az iskolás gyermek,eket :ebéddel és ruház attal látják el.
·
A segélykiosztást a három emlílett legnagyobb városb;m
az ú. n. Ozér Dalim egyesül etek végzik, m egszüntetve a ha,z·
ról-h ázr a való koldulást
Törökországban is egész sora működik a l~öl os, önpénzr
táraknak, a legnagyobb ezek k,özött az istarnbuli ilyen pénzr
tár, mely részvénytársasági alapon .működik és amelyhez
az amerikai J o int 20 éves kölcsönt nyújtott.

,.

,'i

• Ezekben ismertettük tizenhét európai államban · élt5
zsidó hittestvéreink politikai helyzetét, kultúrális tevékenyséaét és szociális munkáját. Az előado ttakból azt a tanulságot kell levonnunk, hogy a zsidóság ált.alános sú~}'IOS
helyzete folytán mindenütt előtérbe nyomul Immár. az J.gaZ
zsidó szociális munka szükségességének tudata. Az 15mertetett jelentésekből megál_lapíll~.atjuk, ~ogy a g?~c1o~á? munkája terén csakiJ-em mm?e~utt a l~ozpontosltas ~anyelVIe,
érvényesül vagy1s a szoc1áhs munkaval foglalkozo szerv~k:
együttműkÖdése és összefogás_a, és meg lehet áUapít~~'
hogy eredményes munka csakis a:rmak az országnak, ZSldosáaánál tapasztalható, mely a központosítást m~való.s!Í
totta. E tanulmány elején már mondoita:rn, hogy tizenhét
európai állam közül tizenkét állarn zsidóságánál már kisebb-nagyobb méctékben m.~gv~.?sult a zsi~ó ~zociális
munka központosítása, de a tobb1 ot állarnban 1s a Jelentés
kifejezi azt a sürgető vágyat, hogy minél előbb itt is léte·
süljön az egyedül célirányos s:wciális. közpon t. .
. Az előadottakból azt a tanulságot 1s levonhat.Juk; hogy
ana már a gondozás munkáj á val az e oélra, kikéP.Zle.t t .sz~
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~b erek foglalkoznak, mert 'eredmény cs:lli ily szakavat~r
míiködés alapján remélhető,_ de levonh~tJuk azt a tanul n=
ot is, hogy az igaz szociál1s munka fof!;l~data a preveelő
~ó, vags:is. a szociális bajoknak a megelozese, a megfel
gazdasági mtézkedésekkel.
,
h
Már e tanulmány bevezetésében meg~mlitette~, _ogy
a pesti izr. hitközsé~ és a pesti chevra kad1sa a pesti ZSidóság szociális :munkáJának egységes irányításM-a és e m~1nka
hatályosságának biztosítására pártfo_g~ iro~á·~. a!;kü~~-t~
amely hivatva lesz arra, hogy a pesti IZr., hi!k?zse17 .te u
l1:1tén lévő felekez eti intézményekkel, ..auto?;to~m~Juk ennte~
lensége mellett, az intézményes egy ut~m~kod~st me~val?
sí.tsa a szociális mu:nkát figyelemm el kiSérJe, kozponti, nyilvánt~tást vezessen, minden szociális ir_ányú vonatko~~sb:m
ellenőrzést is gyakoroljon _bil::<mJI~ S t~krntetb~~ ~ a s_zuk~eg
hez képest intézkedő hataskort toltson be, fo~ent ~t~a~ga
zítás, tanácsadás, jogs~y tekintetében. A.. partf_ogo 1;roda
keretében a szociális feladatoknak megfeleloen negy bt~ot~
sé.g műk,ödik: még pedig : a csaláidr- és gy_erme~védelml. bizottság, az ifjúsági munk.á.val fogla'l:,k.ozó bizott.~ag, _az ~msz:
te:nciális bizottság és a munkaképtelenek ugyeit rntéző'
, ~1, t
bizottság.
" . .,
A pártfogó iroda dé,lkitűiése a meglévo rn1ezmeny~e
fenntartani, sőt azokat a súlyo s viszonyoknak megfeleloen
fejleszteni de emellett főképen a zsidó törvény rendielkezései folyÚn előálló súly?s fel~datokat _a lehető~é~ határain
belül megoldani. E cél erdekeben az rrodla maris munK.awogra:rnmot dolgozott ki, mely természetese~ úgyszólván
napról-napra bővül, aszerint, hog~ az élet ~lyen helyz~t
elé állít bennünket. E programm foszempontJa a prevenció
és ezért feladatul tűzte ki a zsidó iskolák fenntartását, sőt
a lehetőség szerint való fejl•e sztését, a fiú- és leánygimnáziumban gazdasági irányú párhuzan1os osztályok megnyítását, még pedig: a fiúknál vas- és fémipari, a leányoknál
háztartási szakban, a napközi otthonok fenntartását és fejlesztését, a kerületi tanulóotthonok fenntartását, nmnkaiskolák Mtesitését, 11-14 éves leányok részére, a szülők
pedagógiumát a k,özponton kivül a körzetben való szervezésél, nevelési tanácsadók felállítását, szülői érlekezletek sűrűn
való tartását, pályaválasztási tanácsadó felállít~át, fiúk
l!ís leányok számára, amelynek munkája orvosi és képességvizsgálattal kapcsolatos, héber, angol, francia, ol::l!SZ, sp~
nyol és német nyelvtanfolyamok rendezését, munkaközvetitö iroda felállítását s ezen belül a IV., illetve VIII. közép~olf).t végzelteknek iparostanoncként való elhelyezé&ét,
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munkalehctőségek felkutn.tásál, munka- és állásnélküliek
nyilvántarlását, a Magyar Izr. Kézmű- és Földművelési
Egyesülettel együtt mezőgazdasági kiképzést, illetve á tképzést, önálló iparosok és kereskedők, valamint alkalm azottak számára racionalizálási és vevő toborzási (reklám) elő~
adások rendezését, önálló iparosok és kereskedük rés zére
tanácsadó iroda létesítését, hitels.Wvelkezet léltesítését, az
állásukat vesztettek számára ipari átképzés szerVIezését sth.
•l\fár is működik évek óta a Minosz ápol ónői tanfol.vruna,
valrunint a Pesti Izr. Nőegylet csecsemő- és gyermekgondozónői tanfolyama, mos t van szervezés alatt a P•esti Izr.
N őegylet gyermek'kisasszony-t aTI.folyAhl!a.
l\1indezzel dokumentálill kívánj uk, hogy a pesti zsiclió~
ság a magyarországi izraeliták országos irodáj ával együtt
megértette az idők szavát és nagy lendülettel ho zzáfogott a
szociális feladatok megvalósílásához.
Ezzel a pesti zsidóság az egyedüli h elyes útra lépett és
reméljük, ezzel sikerülni is fog a mai re tten etes h ely~etbtan
a magyar zsidóságot átmenten i és elejét venni annak, hogy
a felekezetünket fenY'eg.ető •eseménY't1k viharzásában, mint
oldott kéve, s zé thulljanalk fennálló sZJociális intézményeink!
is, melyek egym agukban és elkül,ö nítV1e n em, de össz;efogvta
talán mégis helyt tudnak állani az i,dJőik k,öVietelm:é,nyei,vel
szemb en.
,
1
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TUDOMÁNY.
A targum Ookelosz aggádikus párhuzamai.
Előszó.

Munkám célja, hogy az ünkelosz néven ismert arám tóraforditás aggádikus elemeit bemutassa.
Targumunk már korán nagy tekinté~yre és ?épszerűségre tett
szert. Érthető, hogy a tudósok figyeimét 1s magara vonta és hogy
problémáit több szempontból vizsgálták. Van a targumunkna~ ~é!
önálló maszórája, 1 több kommentárja 1 és egy konkordanciáJ~·
Aggádáját azonban tüzetesebben mindezideig nem kutatták. Pedt~
aggádájának gazdagsága arra figyelmeztet, hogy ~z aggáda fogai~!
körébe a targumok aggádáját, így Onkeloszét 1s be kell vonm.
ünkelosznak ily irányú vizsgálatából kitűnik, hogy vannak aggádák, melyeknek nem található párhuzama, - ezeknek O. az egye·
düli reánk maradt forrása mások pedig, amelyek különbOzö
tannaitikus és arnórai korok hagyományaival egyeznek meg. Ezen
az alapon elindulva kutatható a targum kora is. Bár kétségtelen,
hogy ez nagy óvatosságot igényel, mert az azonosság esetén nem
lehet mindig átvételröl, az aggádának Onkeloszra való hatásáról
1 Berliner: Die Massorah zum Targum Onkelos. Leipzig. 1877. Lan~
dauer: Die Massorah zum O. auf Grund neuer Quellen lexikalisch geordnet
und kritisch beleuchtet. Amsterdam. 1896.
z Patsegen (13. sz.) ed. N. Adler. Wilna 1876. jesaia Berlin :
MCU'm 'l'C Breslau. 1831. és Wilna 1836. Luzzafto: ,l ~:"!Ut Philoxenus ed.
l. Oraber Krako 1895. Ad/er: .,~C, m•m Wilna 1876. Schefftel: 01C,i'l'M '"l1M!l
(ed. Perles) Mtinchen. 1888. Golomb: MlC1l"ln I·IV. Varsó. 1932.1937.
a Brederek: Konkordanz zum T. O. Gics&en. 1906. Beibeft zur Z. A.
T. W. IX.
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beszélni, hanem voltak egymástól fílggetlenfil ismert, vagy közös
forrásból eredő hagyományok, amelyeket az aggáda is, O. is
megőrzött.

Feladatomul a talmudi és midrási aggádikus párhuzamok
bemutatását tűztem ki, sokszor azonban érdekesebb helyeknél a
Szentírás egyéb fordításaira: Septuaginta, Vulgata, Hexapla is
tekintettel voltam. A midrások közill azok, amelyek kétségtelentil
O. után és felhasználásával keletkeztek. nem tekinthetök párhuzamoknak, hanem átvételnek. Felhasználtam a targumokról szóló
régebbi és újabb tudományos irodalmat; szerzői, főleg a fordító
személyével, korával, egyes fordításbeli sajátságaival foglalkoznak.
Tudomásom szerint ünkelosz aggádáiról szóló ilyen speciális
dolgozat nem létezik. Ki kell emelnem az irodalomból Berlineenek
kiváló monográfiáját, amely az Onkeloszra vonatkozó ismeretek
legteljesebb összeállítása.' Ö maga egy fejezetet se:entelt e kérdésnek, amely azonban a munka összefoglaló jellegénél fogva nem is
lehetett teljes. (Genesishez pl. 17 párhuzamot talál, mig alább
közel 90-re sikerül rámutatnom.) Egyébként felismeri ilyen
munka hiányát és buzdít O. aggádájának és haláchájának feldolgozására.5
Eredeti tervezetemben külön fejezet szólott volna ünkelosznak azokról az aggádáiról, amelyekhez párhuzamot nem találtam,
vagy ilyen nem is található. Ezeknek anyagát is összeállítottam,
feldolgozását későbbi időre fenntartva.
Soha le nem róható hálával mondok köszönetet e helyen
is szerelett mesteremnek dr. Heller Bernát professzor úrnak, aki
munkám közben ösztönzésével és értékes tanácsaival támogatott
és dolgozatom kézíratát kegyes volt átolvasni. - Hálás köszönet
illeti még dr. Lőwinger Sámuel professzor urat utbaigazításaiért és
szives érdeklődéséért, mellyel munkámat kísérte.
4 Ber/iner: Targum ünkdos Berlin. 1884. Ugyancsak ő készitette el
O. kritikai kiadását az Editio Sabbioneta a an. 1557. alapján, amelyet szöveg

gyanánt használtam. Supralinearis pontozású targumszemelvényeket adott ki
Merx, Chrestomathia Targumica Berlin. 1888.
s Az utóbbit már előbb feldolgoztam Haláchikus elemek ünkelosz tárgumában. Bp. 1938. eim alatt.
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Bevezetés.
Az arám nyelv.
Az arám nyelv 1 a sémi nyelvek nyugati csoportjának északi
ágához tartozik. 2 Alosztályai a keleti arám (szír, a babyloniai talmud
nyelve, mandeus) és a nyugati arám (bibliai arám, ünkelosz és
Jonathán próféta·targuma, a palesztinai talmud nyelve, szamaritánus, keresztény, palesztinai és nabateus). 5
Az arám öshazája Mezopotámia lehetett, késöbb Szíria lett
a föhelye, innen az évszázadok folyásával Palesztinába terjedt át,
majd Babylóniába. Chizkijjáhu király idejében az udvari hivatalnokok ezt mint idegen diplomáciai nyelvet ismerték, a nép ellenben egyá'talán nem értette.' Hatása késöbb mindinkább fokozódik;
arám kifejezés, illetve szerkezet behatolt a Pentateuchusba (Gen.
31, 47}, behatolt Jeremiás könyvébe. 5 A nép jórészt az exiliumban tanulta meg az arám nyelvet, ahová a talmud szerint Izrael
azért került, mert nyelve a héberrel a legtöbb hasonlatosságot
mutatja. 6
Az új-babylóniai uralom idején Babylőniában a köznép a
tudományos körök akkád (esetleg súmer) nyelve helyett már az
arámot használta; a fiatal Dániel azonban társaival együtt még az
előbbit tanulhatta volna meg és így a C11W.:I 11wS 7 megjelölés csak
tévedésből mehetett át arám nyelvre.
Ezra 6, 3-12 és 7, 12-26 a perzsa királyi rendeleteket
(450 körül) arám nyelven őrzi meg. Hasonló időből származnak
az Elephantineben talált arám papirusok is.
1 Irodalmáról összefoglalásokat l. Straek: GrJ.mmatik des BiblisehAramiiischen Münehen. 1921. p. 9-12. Torczyner, Ene. jud. III. 128-139. Kirschrter, jüd. Lex. l. 426-428. Dán. 2, 4 és Ezra 4, 8.: rw.:,N, LXX. mindkét helyen ~upta-rl, ugyanaz a megjelölés marad meg a misnában és a talmudban.
2 V. ö. Bmekelmann: Semitisebe Sprachwissenschaft. Berlin u. Leipzig.
1916. p. 13-48.
3. Strack: op. cit. p. 9.
4 ll. Kir. 18, 26. jezs. 36, ll.
6 V. ö. Volz, Der Prophet jeremia Leipzig. 1922. p. 121. ad jer. 10, ll.
6 (Pesz. 87b). :'!W1 j1W'' Cl1!t•S .:11,j.Ht' 1J!:itl ,tlN N)1)M 1:1,
1 Dán. l, 4.

Dr. Komlós Ottó

A babylóniai fogság után az arám igen erősen hódít tért, a
héber lassankint kiszorul a mindennapi életböJ és csak a vallási
életben marad meg. 8
Szentfrásunk több könyve tilotet fel sűrűn ara meizmusokat 9 :
Jób, Cant. Cant., egyes zsoltárok ( 139}, Kohelet. Ezek az arameizmusok részben későbbi korra, részben észak-izraeli származásra vallanak. Ezra 4, 8-6, 18 ; 7, 12-16 ; Dán. 2, 4-7, 28.
teljesen arám nyelvű szövegek.

A tarszum.
Az arám nyelv fokozódó térhódftásávaP 0 - fokozódik a tisz11
telet is iránta - szOkEégessé vált a bibliának arám nyelvre való
átilltetése. Az arám bibliafordítás neve : targum.n Istentiszteleten
s Késöbb az arám annyira elterjedt, hogy a· szentély pusztulása
utáni időból már buzditást hallunk a héber nyelv érdekében : jer. Sabbat 3c,
Szifre Deut. §. 333. Palesztina tudósai az állandóan terjedő arámmal
szemben a hébert követelik, jogosultságát a héber mellett csak a görögnek
ismerik el, az arámét tagadják (Szóta 49b.). A babylóniaiak ezzel szemben:
1
B. R. 74, 14 C'N .:ll:l11'1Wl.:l" 1'l'V:l ~p 1C,lC Ille'~ 11'1' ~N ICMl ,.:l ~NlC!e' .,~N
•".:l!! l~ pr,M M•.:lpM 0'.:llM,.:ll
v Ezeknek teljes összeállitását l. Kautzseb : Die Aramaismen im A. T.
Halle. 1902.
1
o Az időszámításunk utáni első században ez volt a népnyelv, mutatják ezt az evangéliumok, amelyek egy része eredetileg arámul iródott és csak
késöbb fordították le görögre. Továbbá, amennyiben Máté 27, 46. és Márk
15, 34. Eli Eli Lama Sabaktatni eredeti forditása a .p 22, l-nek (l. Nestle, R. E.
3. Aufl. III. p. 104. v. ö. LagardP, Mitteilungen l. 116. IV. 18. Schreiner,
ZATW. VI. 215, 1.), Jézus e szavai igazolják, hogy a nép elött a zsoltárok
arámul voltak ismeretesek. Az Új-testamentum arám elemeinek összeállitását
l. Kautzseb: Grammafik des biblisch-aramalschen. p 7-12.

u Rab úgy vélekedik, hogy az első ember arámul beszélt. Szanh. 2Ib.
,cc 'C.,K I1W~.:l ~IVK.,M C'1N. Szanh 21b. és Szifre Deut. §. 343, szerint a kinyilatkoztatás négy nyelvének egyike az arám.
u V. ö. Bacher: Terminologie 1899. l. 204-6. Lagarde, Mitteilungen
ll. 177. indo-európai szónak tartja. F. Delitzsch, Assyr. HdWb. 612, 713. az

aSizir ragArn u, beszélni ; targumanu, beszélő szavaknak köszönheti eredetét.
Zunz, Oesammelte Schriften ll. p. 59. a Cl., = szőni igével hozza kapcsolatba. Geiger, Nachgelassene Schriften Berlin. 1876. IV. p. 70: von Cl., entateinigen, gerade wie •syr r,'pC geglattet,
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. d'árt arámra fordította ,
a forditó (!ClWlC)ua a héber szöve1e:o~:So{t szentírási rész után
könyv nélkill mondotta rögtön ~ o;: m volt szabadY Eleinte nem
az arám fordítást, szöveget néznte ne
l
leírt Pentateuchus
.á b
t rgumot ezze a
rögzítették meg tr s ~n a a ké t' ismert arám fordításs al szemszentségét a csak ~zájha~yomány a!Zn féllek, hogy a leírás állal
ben akarták hangsulyoznt, vagy t
l
etleg nem adja hiien
kánonikussá válik egy olyan szöveg,h ame ~áe~y szerint a második
vissza az eredetit. A t~rgu~ eredete a t~fY~ b arnóra Ezrához füzi :
: számos változata mind
szentély idejére nyúhk vtssza. Kezd~
Nech 8 8 tv,lD~ = Oll.,n.u E hagyom nyna
l 'k és korántsem
· • ·
dá k körébe tar ozt
meröen az aggádának, !egen . na l Friedmannt 5 elfogadja, evvel
tekinthető történelemnek, amtlyenü
. Ezra idej'ében kelet.
't · hogy a targum mar
..
igyekezvén btzonyt ant,
égi idöre nyúlik vissza, kunkezett. Ké!ségtelen azonban, á h~~~ ~udjuk pontossággal megállad~ló .pontJát a~~i:~~na :~k~a~eusok idején már a legtöbb könyvh~z
pttant. Zunz sz
. l .d 'éböl (I sz közepe) van értesüleírt fordítás volt. l. Gamhe t eJ ób kö~ véhez 17 Misna Jad. IV.
lésUnk, hogy létezett egy targ~t~ J idöbe~ kisérietek történtek egy
5. bizonyítja, hogy már tannati us .
em ·a kivéteírásos bibliafordítás elkészítésére. Dámel, Ez~a, Nech ~ krónikák
lével van targumunk az egész Sz~ntíráshoz, tgaz, ho~;•
targuma csa k a lx· Vagy a x · szazadban keletkezett.
tza Ez a szó dragoman formájában behatolt az európai nyelvekbe.

ts Meg. 23a ,nK p10!1lC '1Ml1 i~l,ll1~~ N,p, N~1 · • • M,l~::l ~'1lpM
Rási hozzáfűzi : nehogy tévedjen, mert könyv ~élkül olvas. A pról.élatt sz;vt:~:
nél szabad volt három verset egyszerre olvasm és azután a fordttás .
gum előadásmódjára l. jer. Meg. M1sna IV.
t4 Meg. 3a. Ned. 37b. jer. Meg. 74d. B. R. 36. 8. Egyéb Ezrára ut aló
targumi hagyományok Szanh. 21 b. Jl!V"l ,,::lV .:lM:I::l '?N~Ie''' M,1n Mll1'l M~nn::l

f111.:,N J11V"1 l1',11VN :JM':l N,1V 'C'::l CM~ MlM'l1 M.,IM tv,pM Szul<ka 20a.
t6

Onkelos und Akylas Wien. 1896. p. 58. skk.

t& Die gottesdienstlichen Vortrage der juden ed. Brüll. Frankfurt a. M.
1892. p. 65.

.

n Sab. 115a. Tos. Sab. XV. Zuckermandel 128. jer. Sab. 15c. Szófrtm
V. 15. v. ö· a LXX-nak Jóbhoz való utóiratát. (l. erre vonatkozólag Bacher,
das Targum zu Hiob. M. G. W. J. 1871. p. 208-223.)
17a Elsenberg: A Krónikák könyvének targuma Bp. 1Y37. p. 46.
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A targum Ünkelosz neve és keletkezési ideje.
A Pentateuchushoz a hivatalos targum, amelyet a babylóniai
iskolákban elfogadtak és amely ott álta lános an ha sználatban volt,
az ünkelosz targuma. A bab. talmudban ( K id. 49a) R. Jehuda az
elfogadott targumot P'1 o1~'1n-na k nevezi. 18 Majmun i ezt Onkeloszra
19
vo na tkozta tja.
A toszafisták •'?.:J.:J o1~;n néve n idézik. 2 0

Az ün kelosz név a bab. talmudban található. Főhely: bab.
21
Meg illa 3a, ahol a bi bliaford itásokról van szó. A pal. talmud
m egfe lelő helyén jer. Meg. 71c. azt a hagyományt találjuk, hogy
a p rozelita Akylas lefordította a Pentateuchus! görögre R. Eliezer
és R. Jos ua elö lt, az ö intencióik szerint, mire ezek öt a 45. zsoltár
3 . ve rsé ve l íldvö zölték. Nincs kétség, hogy a bab. és a pal. hely
ugyan egy fordításról, tehát görög fordításról szól és hogy O. nem
eg yé b, m int az Akylas név babylóniai módosulása. Ezek az idézett hagyományok tehát Akylös 28 görög fordítására vonatkoznak és
ts Geiger, Urschrift u. Übersetzungen der Bibel Ereslau 1857. p. 46. Rosenthal

ezeket a hagyományokat vitték át Bacher" szeri~t talm~dutáni
egy ismeretlen nevfiu szerzötől származó aram fordJtására.
b
kor
an
A targum-Onkelosz
megjelölés tehát ft' k CI·ó é s va ló szt'nü' hogy
ünke losz nevű ardm fordító sohasem létezett.ss A bab. talmud és
a midrás P'!:l~'MIJ1 formulával gyakran idéz egy targumot, amely a
mi targumunkkal egyezik meg ss
Targumunk korára nézve igen eltérőek a vélemények. Zunz' 7
s zerint Philo idejében keletkezett (l. sz .) Palesztin.ában . Adler 's
szintén az első századra helyezi. Berliner'9 a II .• sz_a zadban k~let
kezettnek véli mert szerinte aggádikus és halachtkus elemeiben
50 a
'
· 1 par
· h uz amos
és tanítványaiva
. . . Frankel
.
.
Akibával, mestereivel
lll. századra helyezi és szerzöjét Rab egy tamtvanyanak tartJa.
Onkelosznak, a targu~123 Bacher, Jewish Encyclopedia XII. p, 59. fordítónak nevével - Meg. 3a kivételével , amely pszeudo-hely - csak késon,
· k b n találkozunk Salarn gaonnál. L. Responsen-Sammlun g :"l:mvn 1"\)IIP
gaomLeipzig.
or a ,No. 330. p. 29. :"l"~j:m :ilt'll ~m )')))IP C')l!:l,i' c•~;:,n '"..,!:) 'M"!:l"'
ed.
" .,... 1

, , 'v

,,~sn,, n•.:J ll. p. 278.

19 Hi!. lssut VIli. 4.
20 Berliner p. 180.
li!P1,, , ''11 "IT)I''N "1 'C~ 1'1~N '1Jrt oC,pJ1N :-t"lln 'IP Ol~'1n
22 Akylas görögre fordította a Szentírást, hií fordítása nagy népszerű
ségre tett szert a zsidók körében. A rabbinikus irodalom számos helyén idézik. (Ezeket először Azarja de Rossi gyűjtötte össze O'J'll "1NIJ ed. Cassel
Caput 45. l. még: Friedmann : O. u. A. p. 46. skk. Krauss, Akylas der Proselyt. Festschrift zum 80. Geburtstage M. Steinschneiders, Leipzig, 1896. p.
148-163. - ActJer '1J' ~J•m bevezetőjében azt hiszi, hogy Akylastól származott a mi targuruunk is. Ez természetesen téves. Berliner ugyan megállapítja,
hogy az Azarja de Rossi óta ismert Onk.-Ak. probléma lezártnak tekinthető,
de Friedmann még jóval késöbb elfogadja azt a felfogást, hogy két kiilön
személyről van szó. (Megcáfolja ezt Blau, J Q. R. IX. 1897. p. 727-740.)
Hausdorff pedig (M. G. W. J. 1894. p. 246. éa 289.) Adler nézetét fogadja el,
mely szerint A. készített volna egy görög és egy arám fordítást is. O. és A.
kapcsoiatából elfogadható annyi, hogy Akylasnak a szöveghez ragaszkodó
és pontos fordítása adta esetleg az ösztönzést ünkelosznak hasonló módszer
alkalmazására. A kérdésre vonatkozólag v. ö. még a következő összefoglalásokat: Schürer: Geschichte des J üd. Volkes I. 5. Auflage, Leipzig, 1920. p.
147. skk. Dalman : Grammalik des jüd. pal. Aramaisch, Leipzig, 1905. p.
11-15, Bialoblocki, Ene. Jud. 570-584. Silverstone: Aquila u, Onkelosz.
Manchester. 1931. (Ism. J. Q. R 1936/37. 287-29!.)
21

24

cmM :-ttv)IJ~t~

'v

'1J:"I tll,i'J1NJ

11 Gamliel idejében volt egy ~ln o;p)1N aki a tannák közé számí-

Zuckermande~

tott L Sab. 31 a. Gíttin 56b, 57a. Ab. Zar. lia, Tos. Mikv. VI.
658: Tos. Chag. 111. Zuckermandel 236. Tos. Kelim. II. Z. 392. Tos. DemaJ
VI. z. 57. Tos. Sab. VII. Z. 119. (v. ö. Esif,ol l. 969-972.) Guttman (,1!:l,J"l:"' nno!:l
11. 128.) azt hiszi, hogy Gittin 56b, 57a és Ab. Zar. lia helyeken el ő fo rduló
ünkelosz azonos a mi targumfordítónkkal. Ezzel szemben Cassutto: . de termész~tesen ez az ünkelosz (a bab. talmudban és a tosziftában) nem volt a
targum szerzője. • Ene. Jud. III. p. 34. - v. ö. még Boaz Cohen, Index Of
Ginzberg's Legends Philadelphia, 1938. p. 345.
26 Azok az elbeszélések, amelyek a talmud bab.-ban és a toszifiában
ünkeloszról állanak, a párhuzamos jeruzsálemi helyeken Akylasról szólnak.
26 Összeállitását l. Reifmann: C"! N :"!,IP Berlin. 1875. p. 8. skk.
Zunz: Gottesdienstliche Vortrage p. 67, b, c. Berliner p. 112-124.
27 Zunz: G. V. p. 66. I. Levy közlése szerint Zunz e felfogását később
visszavonta. Jüd. Zeitschrift für Wiss. und Leben (ed. Geiger) V. 179.
28 .,~; m•m bevezetője Wilna 1876.
29 p. 107. - Berliner megállapítását ünkelosz és Akiba erős kapcsolatáról (p. 245.). Haláchikus elemek O. targumában c. 1~unkámban 9-IG. o.
megcáfoltam. Ahhoz még azt fűzöm hozzá, hogy notánkon-on ~lapuló .fordítások nem bizonyítanak az akibai kapcsolat mellett, ez az eljárás J1smael
mó(iszeréhez tartozott.
80 Zu dem Targum der Propheten. Breslau. 1872. p. 9.
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GeigerSl a IV., Eissfeldt3 az V. század mellett dönt. E vélemények
különbözöségél.Jől látható, hogy mennyire bizonytalan targuruunk
keletkezési ideje. Ezekkel a hipotézisekkel szemben úg'y vélem
hogy ünkelosz keletkezését nem korlátozhatjuk egy századra, hane~
benne évszázadok irodalmi alkotását láthatjuk. BerlinerreJ52a szemben úgy hiszem, hogy O. tórafordítása olyan anyagot öriz, amelynél évszázadok munkálkodtak közre.
Rappaport: Aggada und Exegese bei Flavius josephus Wien,
1930. c. munkájában több olyan aggádát talál josephusban, amelynek párhuzamát ö a targuruban látja meg. Ebből arra a megállapításra jut, hogy josephus látott maga előtt egy leírt targumtöredéket. Ezek a Rappaport felsorolta targumi helyek (p. XXI.)
Onkelosszal megegyeznek és ezért úgy vélem, hogy a josephus
használta aram fordítás O. kezdeti formája lehetett, illetve az a
fordítás, amelyből késöbb a mai O. fejlődött. Igy tehát O. rétegeződésében a terminus a quo az I. századra tehető. 33
ünkelosz aggádikus alkotóelemeiből és párhuzamaiból kitünik, hogy az töb1 évszázad tannáinak, arnóráinak exegetikai
módszerével egyezik. Lehetnek tannáktól, arnóráktól származó
biblia-magyarázatok, amelyek az élő hagyományból kerültek a
targ. Onkeloszba.
A III. században targuruunk már olyan formában volt, hogy
idézni lehetett belöle és ekkor kötelezövé tették olvasásáf3' nemcsak zsinagógiai istentisztelet céljaira, hanem az egyén számára
is. 36 Ez természetesen nem zárja ki, hogy egyes interpolatiók késői
Urschritt p. 164.
Einleitung in das A. T. Tübingen 1934. p. 710.
32a • • • als aus einern Gusse hervorgegangen erscheinen muss. (p. 115)
33 Az anthoropomorfizmusok Philora jellemző kiküszöbölése komi időre
vall. Schönfelder O. und Peschi !to c. munkájában (München. 1869.) kimutatta,
hogy a szír fordító ismert egy targumot és az egyezések alapján feltehető,
hogy ez az az arám fordítás volt, amelyből késöbb az ünkelosz néven nevezett targum kifejlődött.
n Berakol Sb, R. Josua ben Lévi ajánlott a fiainak 1:1"11l'~iEl lt:I'"~N
Cl~'V1 1n111 N·.p~:~ C'~lt! il:llC.1 c:v. U. o. 8a R. Ami ezt mindenkinek kötelezövé
tette. Kodifikálva l. Tur Or. Ch. §. 285.
so E szokás sziínőben lehetett a gaonok idejében, mert a IX. sz. közepén Natronaj gaon megfeddte azokat, akik úgy nyilatkoztak, hogy nélkülözni
tudják a )l::li1 1::1~i11-t, mivel elég számukra anyanyelvük fordítása: az arab.
31

32

arnórai korban, talán a Genesis Rabba' 6 szerkesztésével ugyanazon időben, ne kerültek volna beléje. 37 Igy végleges formáját valószínűleg az V. században érte el.
.
Hogy O. hosszabb rétegeződés eredménye, mutatják ezt nyelv~
jelenségei. Nöldeke 88 targumunk nyelvében általánoss~g.ban korai
palesztinai elemeket lát és részleteiben a babylóma1 befolyás
nyomait véli felfedezni.
Geiger 39 és Bache1 41 felfogásával szemben úgy vélem, hogy
nem Ps. Jon. gyakorolt hatást Onkeloszra, hanem ellenkezőleg a
mi fordításunk a régibb.
A targum ünkelosz fordításmódja.

Fordítónk főcélja az volt, hogy az eredetinek pontos képét
adja vissza. Fordítása jellemzésétit idézhető a talmud mondása :
aki egy bibliai verset kiilső formája &zerint fordít le, az téved, ak1
pedig hozzátold, az Istent gyalázza. 41 A jeruzsálemi targuruokhoz
úgy viszonylik, mint a midrás a vers való értelméhez. 42 O. csí\k
néha magyaráz, a jer. targumok csak néha keltik a fordítás látszatát. ünkelosznál főcél a pesat, ott a derus. ünkelosz olyan

n:mvn' nMOt:l Berlin, 1891. p. 106. -A IX. sz. végén vagy
a X. sz. elej~n juda ibn Kureis levetet küldött Fez város lakóinak és megdorgálta öket, mert elhanyagolták a targumot. - Haj gaon (megh. 1038.)
szintén helytelenítette (l. Müller p. 211.), hasonlóan Sámuel Hanaggid ; l. Berliner 169. skk.
as O. és a B. R. kapcsolatáról l. Lerner : Aniage und Quellen des Bereschit Rabba. Berlin, 1882. p. 56-69.
87 Albeck, Einiges über Bereschit Rabba. Löw-Festschrift 1934. (M. G.
W. J. 78.) p. 176: Für das sogenannte "Targum Jonatan" ist auch kein
Zweife! mögtich, dass es viele Agadot erst aus unserem Midrasch schöpfte.
Aber auch für Onkelos ist die Annahme nicht abzuweisen, dass sein letzter
Redaktor auch manche amorilisebe Deutungen in das Targum verarbeitete.
as Mandaische Grammalik 1875. p. XXVII. és Lit. Central b, 1877. p. 305.
89. Das nach Onk. benannie bab. Targum etc. JUd. Zeitschrift 1871.
IX. p. 104. Nachgelassene Schriften IV. 104.
to Kritische Untersuchungen zum Propheten Targum, továbbá : Über
das gegenseitige Verhaltniss der pentateuchischen Targumim. Z. D. M. G.
1874. p. 1-72. -J. E. XII. p. 59-60.
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fordítást akart adniu, amely a szöveg híi értelm ezésén o.lapszik,
de a hagyományos gyakorlatot és a versnek exegetikai tradicióit
is tekintetbe veszi. A fordttó ezeket csodálatos ügyességgel végzi
el, sokszor alig tesz vatami nyelvi változtatást, csak egy szó, egy
partikula betoldásával utal aggádikus vagy haláchikus kapcsolatokra. Parafrázissá a költői részeknél lesz. Ezek a szövegtöl való
eltérések azonban tendenciózusak és nem tulajdoníthatók más
sz övegváltozat felhasználásának."
Igen nagy gondot fordított az anthropomorphizmus és az
anthropopathia kiküszöbölésére, Istentől távol akart tartani minden
testiséget és a Pentateuchusnak ilyen kifejezéseit szellemi értelemben fogta fel. Az anthropomorphizmus eltűntelésére szolgáló leggyakoribb kifejezések : N'l~·o = szó (logos). N'lP' = fenség,
Nlll'-'tt' = lsten jelenléte. O. átír minden status constructust, amely
Istent vallmely dologgal ké!pcsolatba hozza, többnyire a '1'1 c,p Jo
kifejezéssel. ' 5
Az anthropomorphizmus elleni küzdelmének tudható be,
hogy általában kiküszöböli a misztikus és képes jelenfésű kifejezéseket.
Az ösök életében mindig az érdemeket hangsúlyozza, ennek
céljából megváltoztatja a szöveget. 46
Minthogy ennek a dolgozatnak legfőbb célja az aggádikus
elemek bemutatása, azért a fordító módszerét megvilágító e fejezetben ezt külön nem részletezem. Igen érdekes azonban megismerni Qirqisani' 7 karaita írónak ünk. aggádájáról való kritikáját.
43 L. Luzzatto: "J
-'mN Philoxenus. Krakó. 1895 (ed. I. Griiber) p.
1-27. Brederek: Bemerkungen über die Art der Übersetzung im Targ. ünk.
(Theol. Stud. u. Krit. 1901. p. 351-377.)
.
44 Steuernagel : Lehrbuch der EinJeitung in das A. T. Tübingen 1912.
p. 63. v. ö. Sperber: The Targum Onkelos in ils Relation to the Masoretic
Hebrew Text. Proceedings. Vol. VI. 1934-35. p. 309-351.
45 L ezekről Maybaum: Die Anthropomorphien u. Anthropopathien
bei Onkelos Breslau. 1870. c. munkáját. Ginzberger, jahrb. für prot. Theologie
1891. p. 262-280.
4& Gen. 2,1, 13; 27, 13. 3~. 36; 31, 19. 20. 26. 27. 30. 31. 32. 34, 13.
Num ll, 12; 12, 2; 14, 9; stb.

47 Kitab al-anwar wal-maraqib. IV. fej. végű. Az Orosz. Arch. Társaság
közleményeiben VIli. 1894. 302-303. kiadta A, Harkavy. Angolul: Leon
Nemoy, H. U. C. A. VU. 1930. p. 361.
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(937-böl) Ök olyannyira tisztelik 4 8 a tóra targumál, hogy az!
' " a proselyta ünkelosz Hagga],· zee haqa· és Maleacht
..
állitják, hogy
"ából hallotta. 49 Összekötik Isten tórájával és a torával egyutt
szaJ
olvassák
verset vers után. Ez (a targum) olyan Jeheteti ens égeket
tartalmaz, hogy szinte elképzelhetetlen. Pl. ,,.,,:V Gen. 49, ~~~"oda
köti szamarát a szőlőtőhöz" - "városa" értelmében veszt. Deu t.
23, 18 t úgy értelmezi, hogy izraelbeli nő nem mehet rabszolgához, izraelbeli félft nem vehet nöül rabszolganötY Ex. 12, 48.
"körUlmetéletlen ne egyék belőle" - helye!! - ",Olttll,j ne .~gyék
62
belöle. Gen. XXVIII. 21 . "akkor lesz az Ur az én Istenem ezt
így fordítja: "akkor lesz nekem az Úr szava Istenül." Mindezeken
felül még a rabbanifa felfogásnak is ellentmond nem egy helyen.
ö azt mondja, hogy Enoch meghalt, mig ők mindannyian megegyeznek abban, hogy égbeszállt és él. 5 J ünk. azt mondja, hogy
c•,m jelentese gerlék, mig ök azt erősítik, hogy házi madarat
jelent."
Igen érdekesek a karaita író e kifogásai, ö nem érti meg,
e változtatások célzatosak és O. ezeken a helyeken a midrás hagyományaival egyezik.
Számos részlet targumunkban, bár a 'midrás sliJusával megegyezik, mégsem aggáda, hanem a vers valódi értelme, a midrás
ugyanis sokszor a nehezebb héber sza vak at lefordít ja arám ra. 54
Most pedig szólalta~s·uk meg az Onkelosszal parhuzamos
aggádikus hagyományokat, amelyek világosan szemiéitelik fordífőnk aggádiku5 exegézisét.

48 Majmuni ugy ir Onkeloszr61, mint régi exegetikus hagyományok hordozójáról és a héber-arám nyelv mesteréről. L. Bacher: Die Bibelexegese
Moses Maimuni's. Strassburg. 1892. p. 38-42.
49 Qirqisani itt tévedésből a Meg. 3a-ban jonatán-ben
hagyományt Ünkeloszról beszéli el.
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T. Ünk. aggád. párbuzamai p. 34-35.
L. KomJós: Halachikus elemek O. targumában p. 21.
Ibid. p. ll.
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T. Ünk. aggád. párbuzamai p. 20.
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Genesis.
2, 7. :'1'1' 1 tvolr, = Nr, r,~~ M1ir, "beszélő szellemmé." Ez annyi,
mint értelmes lény, V. Ö, /..6jO<; = SZÓ, érteJem ; natiq = beszélő
értelmes lény. A fordítót valószinűleg az a körülmény késztet!~
változtatásra, hogy ugyanez a kifejezés előfordul az állatok teremtésénél is. (Gen. l, 21.) De nem kétséges az rem, hogy a fordításban stoikus gondolat nyoma látható; erre NeubUrger mutatott
rá. (M. G. W. ]. 1873. p. 567. idézve Scheiber, Mahler-Emlékkönyv, Bp. l 937. p. 500, 25. j.) A stoikusok a dolgoknak tulajdonságaik alapján négy osztályát különböztetik meg. A
négy kategória : l. [Et.; anorganikus lények ; 2. cpúat.; növények ;
3, <Jiux.~ 0.AOjO<; állatok ; 4. <Jiux.~ Xilt AójOV ex.ouO'il Xilt OlrÍYOlilY beszélő
és gondolkodó lények. ünkeloszra ez utóbbi hatott és fordításában nem csak a stoikus felfogást vitte be, hanem még a sajátságos technik~i kifejezést is. A stoikusok szerint a lélek lehellet
(meÖfLil) és ezen az alapon is megérthető, hogy az aram forditásban mi áll a vele párhuzamos ll'Dl helyett.
2, 8. cip~ =)'~ip r,~ "kezdettől". )'Cipr,c itt nem hely-, hanem
és arra az aggádára utal, amelyet a hagyomány számos
helyen megőriz, hogy hét dolog teremtetett a világ teremtése előtt
és ezek között az éden kertje is. l:l'mm tti:2ltv c11p 1tti!ll C'i!li i1l'!lll'
)il' Jl1 ~:l11Vn ~i1n 1~ ,;N. Források: Pesz. 54a, Ned. 39b, Tanh. IV.
ed. Buber l 7b. Midr. Mislé ad 8, 9. Egy másik nézet csak hat
dologról szól : B. R. l. 4 .. Socher Tob ad <ji 93, 2. Széd. Élijjáhu
R. (ed. Friedmann) p. 160. E véleményekkel szemben áll Sámuel
b. Nachman B. R. 15, 3., aki szerint e hét dolog nem a világ
teremtése, hanem az első ember elötti időre vonatkozik. (1. Bacher,
Ag. pal. Am. l. 502). A fordítások mind az elözö hagyományt
őrzik meg. Ps. jon. cr,1V n"i:2 c1p, Akylas: d1to ripx~&ev. Vulgata:
a principio. Ehhez Ps. Hieronymus hozzáfűzi: Ex quo manifestissime
comprobatur, quod priusquam coeium et terram faceret, paradisum
ante condiderat. (Rahmer, Quaestiones in Genesin 17. I.) V. o.
időjelzés

'~

i

i
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Niedermann; A Vulgata viszonya az aggádához és a targumokhoz. Bp. 1915. p. 10.
2, 14. ',i'1i1 = n',l'1 A Trigris folyó arám neve. Ug~anez
előfordul josephusnál is. (Ant. I. l. 3. Clementz I. 22.) "Dlglatnak nevezik: éles és szűk." v. ö. S. Rappaport : Aggada u. Exegese
beí F. josephus Wien, 1930. p. 3. - Feli kell tennünk, hogy
joseph us ismerte ennek a targumnak kezdeti formáját, amelyből
ünkelosz késöbb kialakult. (V. ö. még Ps. jon. ad loe. ed. Ginsburger, Berlin, 1903., továbbá Kidd. 71 b, Berakot 59b.)- A ?p1n
etimologiája az aggádában : Berakot 59b. )'?pl C'1M 1'1~'tl!P B. R.
16, 3. 1',1p:l 1n 1ö11P lásd még Lev. R 13, 5. jaik §. 22. Siegfried
1n = oE6; pi = O''t:evÓ't7J' szavak összetételéből származtatja. (Z. A.
T. W. 1883. p. 49.)
3, 21. ill' nun:~ = J1:'1iC:l 11Ptl ?v iP'i )'IPl:l', .drága ruhákat
testük bőrére." (Igy Ps. jon. is.) E fordításban két aggádikus
magyarázat nyoma látható. P. R. E. 20. R. Eliezer nevében egy
általa egyedtil megőrzött magyarázato! ad, amely teljesen párhuzamos
a targumunkkal: 11:l:l n1ln:l B. R. 20. 12. szerint R. Méir "tórapéldányában" i1lt mln:l állott, ékes ruhák, amelyek lámpásként
világítottak. Egy későbbi tradens szerint (u. o.) olyanok voltak,
mint a drágakövek. Ezeknek a tannaikus korú forrásoknak hatását
őrzi a fordítás, de ezenkívül még egy Rab és Sámuel között e vers
exegezise körül fennforgó vita nyomát is látom benne. Szota 14a
Rab véleménye i1)1,, )tl N:ln i:l, ezt ünkelosz a targum elsö részében használja fel, amely azt mondja el, hogy a ruha milyen anyagból volt. (gen. materiae.) ünkelosz kiegészíti még a fenti források
alapján a ip'i-ral. Sámuel véleménye cntl mm i1)1;'11t' i:2, ez a ruha
cilját jelenti és a fordításban jlMiiP:l 11P~ Sv megfelelöje. Ez utóbbi
rész parafrasis, a maszórai szövegben nincs meg az alapja és
lehet, hogy a targumba való bejutását Sámuel e mondásának köszönheti. Fényes szarubőrről szól az iszlám legendája is. l. Heller,
l M. l. T. 1931. p. 96.
3, 22.•1~1 1ltl~ i'1N:l ;'1'~ CiN~ )11=1l''!l1 :2~ l'1'tl' ~'l'tllttl,V:2 ,,W :"'11~ CiN N:"l
"az ember az egyedül a földön, aki különbséget tud tenni jó és
rossz között." E fordításra R. Akiba világít rá: "lsten két utat
mutatott. neki, a halálét meg az életét és ö a halált választotta. •
Mech. j1sm. (ed. Horovitz-Rabin, Frankfurt a/M. 1931.) p. 112. és
~
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.Mech. S b. j. (ed. Hoffmann, Frankfurt a/M. l 905) p. 54. Ugyanaz:
B. R. 21, 5 és Sir. Ras. R. ad l. 9. Az aggáda is, ünkelosz is a
vers exegesisében a szabad akarat gondolatát domborítja ki.
4, 5. 1'lo 1So•1 = •mcK l~&~':J.:lnK1 ~elrejtette arcát". A nyelvhasználatra vonatkozólag 1. Szanl1. 19. L~. YP'1i':l C:'!'l!:l 'II&I:J.:l v. ö. Ünk.
ad Ex. 3. 6.
4, l O. 1'MN 'tl, S1p = 11M N j!:l pt•tl';l l','MV, J'l7'1l c, ;p ~az
utódok vérének hangja, akik származhattak volna testvéredtőL" A piuralis •1;'1 indította a fordítót erre az aggádikus magyarázatra, amely
teljesen megegyezik .M. Szanh. 37 a alatt foglaltakkal: t1'11&1Ell 'l''1
'1tl'IN ~J'N 'I'MN m~ lV'Ilt' l'P:J 1l'lltl j:ll&l cS1V:1 ~10 '1l7 '1:1 J'1't1 1'l'l'lll'll C'11 1!:1'1
1'l'11l7'1l 0'11 1tl'1 1'MN '!:1'1 N'N 1'MK c,, B. R. 22. 9.·· ben ugyanez elő

fordul R. judan nevében. V. ö. továbbá jaik. §. 38. Ab. d. R. N.
31 (36a): 1'l'11'1S1n S:.11 1'l:l 'l:l1 'l'l:J c,. Geiger szerint (Jtid. Zeitschrift
1871. IX. p. 95) a szanhedrini misna ez idézete későbbi és a
B. R.-ből való. Ez az erőszakos magyarázat minden alapot nélktilöz, mert hogyan képzelhető az el, hogy amit a késői arnóra
mondásához (Bacher: Ag. pal. Am. III. 250-251.) hozzáfűztek
volna, az misnaként szerepeljen?
4, 16. '1l1 '11l f'1N:l = J1tl'1p7!:i '.'11')1 N'11:J)Il'11M'1 'ro';lta!:l1 ''~ N).l'1N:l.
A targum a midrás értelmében etimologizálja a városnevet. Tanch.
(ed. Varsó, 1875.) 8b. 1•nnn t1lll))'1ltl f'1NM 11':' 1 1;1i"'l&l Olp!:l ;""bárhova
ment, a föld megmozdult alatta (v. ö. Gen. 4, 14.). Nem tekintette ezt tulajdonnévnek az aggáda másutt sem. juda b. Chijja
e versből bebizonyítja (Szanh. 37b), hogy a számkivetés az elkövetett bűn felére engesztelést szerez. Josua b. Lévi pedig a megiérésről vallja ezt, ugyan-e versből következtetve. Lásd: Lev. R.
10, 5. Peszikta 47. (ed. Friedmann 188b.) jaik §. 512. Etimologizálja Symmachos, Theodotion is. Vulgata: profugus in terra.
V. ö. Bernát Miklós: Az etymologia a Midrásban és a Talmudban.
Bp. 1916. p. 44.
4, 23. •m:Jn' .,,,, '))ll!:l; •m'1M lt''N = ''::10 NlN 1'1''',:1'1 M''~p N'1:Jl NC,
'l7'1l 'll'f11.!1' .;.,:, n•;:~n N!:I'''IV N; ~N'I J':l1n "nem férfit öltem én, hogy
miatta kelljen btintetést elviselnem, sem ifjút nem pusztitattam el
én, hogy miatta pusztuljon ki a magzatom." Lernech dalát, amely
köztudomásúlag a héber poézis legelső terméke, a fordító a hagyomány szerint értelmezi. Eltűnik belöle a győztes harcból hazajövő
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férjnek alakja, aki vérbosszújával dicsekszik feleségeinek, ha~em
_ itt ellenkezőleg - Lernech bűntelenségéről és ártatlanságaról
hallunk. ünkelosz kérdésnek veszi Lernech szavait és a kérdésre
adandó tagadó választ fordítja. Ezt egyenesen ki is fejezi Tanch.
t1'1&1N'1:l ll : i'1 • 1:1 n ::1 'Yll!:l' 'f1l'1M :t''N ,,, '1!:11N 1tl;. A midrás szerint
Lernech feleségei vonakodtak házastársi kötelességtiknek férjükkel
szemben eleget tenni, Jaik. §. 38. szerint azért, mert Lernech
megölte Káint és az Isten igérete szerint a hétszeres bosszú majd
a gyermekeiken következik be. (Ugyanott arról hallunk, hogy
Lernech csak véletlenségből ölt, ehhez közel fekszik ünkelosz
Lemech-igazolása.) B. R. 23, 4. Josze b. Chanina szerint a közelgő
vízözön miatt vonakodtak a feleségek a nemzéstőL Ha ezeket az
aggádákat háttértil képzeljük, egész világosan megértjUk targumunkat.
4, 24. ep• = l''m'l{ "függesztessétek fel" (Gen. 4, 15 ugyanezt
megtorlásnak fordítja). A fordításban a büntetésnek hét ill. hetvenhét nemzedéken át való elhalasztásáról van szó. Hasonlóan B. R.
23, 4. ' ' i"'C,n•~&~ j', 'll 1N 'f1)'1,, NC,I&I 'lN !11'1'1, l"'')l:llt' 1 C, i'1 ', f1l 'l )'1i"' j'i'
i"'V:l~&~'l O'll:l~&~. Jaik. §. 38. szerint Lernech a véletlen gyilkolás 0l'llt':l)
miatt kéri a megtorlás nemzedékekre való elhalasztását. A vers
valódi értelme azonbJn nem ez, hanem a vérbosszú legszigorúbb
alkalmazása. "Wer immer Kain totschlagt, das wird siebenfach
gerochen, d. h. sieben aus der Familie des .Mörders sollen fUr
den .Mord an dem einern Kain sterben." Gu:-~kel : Urge~chichte u.
die Patriarchen. Göttingen, 1921. p. 71.
4, 26. 'i"' Cl&l:l N1pS C,mi"' lN= 'i'l, l{tlltl:l i"'N'll~!:l NI&IJN 'l:l 1C,n 'M'Itll':l )':l :l
"akkor az ö napjaiban felhagytak az emberek az Isten nevében való
imádkozással." (A ,;n szót Dalman a ;;i"' gyökből (profan sein),
Levy pedig a ;,n gyökből (erkranken) magyarázza.) A szöveg ép
az ellenkezőjéről szól, hogy ugyanis Enostól kezdve indul meg a
vallási kultusz. ünkelosznak a szövegtöl való eltérése a midrásban
találja meg a támpontjáL j'll&l; l"''li"' )11&1'='.::1 '1tlNl t11tl'li'~ 'l:l 11~'0 ., '1!:1N
'i"' Clt':J N'1p; Smi"' lN '1'1!:1. B. R. 23, 7. jaik. §. 38. "három helyen
jelent a '='mn lázadást Isten ellen." Az Isten elleni lázadás, az Ó
elhagyása abban mutatkozott, hogy a bálványokat Isten nevéről
nevezték el. Ez utóbbi magyarázat már tannaikus korú forrásokra
.megy vissza, Szifre Deut. §. 43. R. josze nevében ,'1~&~V!:I cn•~&~v cnN
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r,V

on~"'Pl

w,n (v. ö. Mech. Jism. p. 223. B. R. 23, 7. Midr.

Teh. ad 88. 6.) További hagyományokat, hogy a bálványimádás
Enostól való {innen a neve is: beteg) I. Ginzberg: Legends V. 151
54. ünkelosz bizonyosan ismerte a hagyományokat, csak az ·ö
eufemismusra hajló törekvése miatt, amely ktilönösen az ösök
életének leírásánál nyilatkozik meg, nem viszi át ezeket teljességükben, a midrási nyom azonban világosan látható.
5, 24. o•:"l~~ 1n~ np~ ':l 1~l'N1 = ':"1 nw tw.$ ,,~ ':"'W;l. Chanoch
halálát a Septuaginta, Josephus (Ant. I. 3, 4). Ben Sirach könyve
44, 16) misztikus módon írja le, Ps. Jon. szerint Ch. az égbe
szállt és ott Metatron angyallá változott át. - B. R. 25, l-ben
előfordul, hogy egy "matróna" megkérdezi R Joszet, vajjon egyáltalán meghalt-e Ch. Ugyanez a kérdés szerepel Abahunak a
mínim-me1 folytatott polémiájában is. (u. o.) R. Abahu a np~-t
természetes halál értelmében veszi. Igy fordít ünkelosz is, eitérve
a szószerinti visszadástól azért, hogy elhárítsa a csodás elem belemagyarázását. - Kahana a l:l'~1ll'Mi1 O'iElO:"l·ban, Tel-Aviv t'llil1 I.
17. kifejti, hogy a kereszténység Ch. alakját szinte az Egyház
részére lefoglalta a keresztény misztériumnak igazolására. Ezért a
zsidóság elidegenedett tőle. A t:mnaitikus irodaiomban és a két
talmudban nem is találjuk Ch. nyomát. (Ez utóbbi megállapítást
Kahana szószerint Ginzbergtöl veszi át, Legends of the jews V.
156, 58: In the entire Tannaitic literature and in both Talmudírn
no mention is made of Enoch). ünkelosz ift megtépázza a misztérium glóriáját: Ch. meghalt. - Luzzatto (üheb Ger, Philoxenus
ed. I. Graber, Krakó, 1895. p. 30. nr. 16.) közöl egy verziót (Cod.
1411, Bechai, Chazkuni, ed. Lisbone, ed. Bomberg, 1524. és ed.
Cont. 1547.) melyben ':"1 nw n•r;,N N~ van. Ez az eredeti szövegben
egész bizonyosan nem állott, mert ez nem egyezik ünkelosz irányávaL (Tosafot Jeb. 16a szintén a szabionetai verziót idézi.) A
későbbi aggáda azonban jaik. §. 42. Derech Erec Zutta I, 9. Jaik.
Ezek. §. 367. Chanochot teljesen misztikus színben írja Ie, visszatér a pszeudo-jonatháni Metatronnal kapcsolatos hagyomány is,
ezért valószínű, hogy ennek az aggádának hatása alatt kertilt be
egyes kéziratokba a N; szó.
6, 3. :"'JW 0_'ilt')l1 :"'Nt) l't)' l',, l= )l::! W CN l'lJW )l"llt')ll ,iN~ )ll"!; ::l':'l' N!liiC
.
"tdöt adok nektk 120 évet, hogy megtérjenek." Mech. Jism. p. 133.
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llt'V Nr,, :"l::l,lt'M Mllt'll~ 'mr.:M ,,,r, :"l:liN W1Jit' v. ö. Midr. Tan. ed, Hoffmann p. 39. További párhuzamok Ginzberg, V. 174.
6, 4. c•r,!)J:"l = N',:ll "hősök". B. R. 26, 4. o:-1; l~ii'J mo:!! V:llt'
C'lll ,c•pJV ,c•~rr.:t ~,, 1 :ll ,o'N!)i ,c•~ N ,c•;!)J. A szamantánus-targum
szintén hasonlóan fordítja. l. Das Sam.-Targum zum Pen t.
Frankfurt a/ M. 1873. ed. Brüll.) LXX: "({"(av-cs,.
6 14. ,!)l 'lill = o~,,i', j'l'N, .cédrusfa". B. R. 31, 8. közöl
másik ~ram fordítást J1J,,,,i', l'liN j aik. §. 51. o",p, 'V~ görögül
xéopo,. Ros. Has. 23a. ,,~, 01il'1i' Tilol 1:-1 C'TiN ·~·~ :, ~· ö. Löw: .Ara·
maische Pflanzennamen, Leipzig, 1881. p. tovabba Theodor Jegyzeteit a B. R.-ben. p. 281.
- - C'Ji' = j'"ll,~ "lakások". B. R. 31, 9. j 1ili~l r''i' (xDJ..a,
xéiJ..wv, cella).
8, 4. r:mN = ",i' .Kurdistan" Ps. Jon. jliii', 'ill!::! (v. ö. Il.
Kir. 19, 37. Jes. 37, 38. Jer. 51, 27.) B. R. 33. 4. N'J",i' il!::l. A
szír-kereszfény Schatzhöhle ec.l. Bezold, Leipzig, 1883. p. 23. és
The Book of the Bee, ed. Budge, Oxford, 1886. p. 32. hasonlóan
veszik. V. ö. Jos. Ant. I. 3, 5-6. Clementz I. 27-28.
9, 27. ptv'l = n•m:Jit' :"l',lt''l "lakozni engedi az ö dicsőségét Sem
sátraiban." Joma 9b. etv •S:"lN:l :-~S:-~ :'1,11t' :'1J':ltt'i"' J'N l. még Midr. Peszikta
Rabbati (ed. Friedmann, Wien, 1880) 35, 160a, B. R. 36, 8., Jubileumok
7, 12. Kautzseb 53. V. ö. Stein: Philo u. der Midrasch p. 22.
12, 5. 11t')l ,lt'N tvOJ:'l 1'1N1 = N/'11-,lNS ,,':llllt', NM!t'!)J l1'1 "a lelkeket, akiket a tóra szolgálatába állítottak." B. R. 39, 14. lt'!)J:"l nN1
.:lipr.:ltv 'r.:l t,;,lt' 1,r.:lr,r, Nr,N ? llt')IW :'lr.:l? 1i"lW ir.:lN'l ,C'il:-1 1S•N : llt'll ,tt·~
,N,:! (1.,'N:l) 1S•:l '1J:'1 1'1N. Szanl1. 99b. Simon b. Lakis nevében, aki a barátja gyermekét tórára tanítja, olybá veszi az l rás, mintha életre hívta
volna. R. Honjo szerint Ábrahám térítette meg a férfiakat, Sára
pedig a nőket. Ennek a gondolatnak gazdag párhuzama van. Jaik.
§. 66. Szifre Deu t. §. 32. jer. Szanh. VII. 25d. Ab. d. R. N. 31 b.
XII. Sir Has. R ad l, 3. Peszikta Rabbati 43, 18Ia. Tanc\1. ed.
Warso, 1875. p. 20b. Mindezek az arnórai források így értelmezik
e verset (a legkorábbi a Ill. sz. eleje), amely Onkeloszon kívül
megvan mindkét jer. targumban.
13, 11. Cip~ 101S vc•1 = NM'r.:l,i'r.:l t)•S ?toll. A héber szövegben
oip = kelet, ezt O. máshelyütt NnJ•,r.:-val (1. Levy : Chaldaisches
Wörterbuch über die Targumin, Leipzig, 1867. ll. ll) vagy Ol,i'
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Nt.mv-val fordítja. (u. o. II. 345.) A Nm~,,,, amely nem helym
megjelölés, midrási nyomra enged következtetni. B. R.
e;·
43
1
o m1 ~tv tm~,i'~ l~~ll )I'O,, elpártolt a világ teremtőjétől. u. a /lk.
§. 70. l gy veszi ~z aggáda a Gen. ll, 2· ben o,,.,tH : B. R. 3 a ·
8 7
13, 13. o·N~Ml O'll'1 = jl·'1fl1lJ:l ]l:l'nl pm1~~.: J't''.:l "bűnö~ök
pénzUkkel és vétkezök testükkel". Bar. Szanh. 109a. om:~.: O'll'l
j!:llJ:l O'N.,m. U. o. Rab jehuda nevében (Bacher: Ag. Tan rr. 20
6
jegyzet 2. Rabbi ]. b. llajra javítja) a talmud e bűnöket fordított
sorrendben hozza. V. ö. Toszifta Szanh. Xlll. Zuckermandel p
.
435. Ab. d. R. N. Xli. 31 b. és XXXVI. 37 b. jaik. §. 70.
14, 3. O''itvn i'~ll t,N = N'C,pn 'lltl'~' "a mezők völgyébe". Onk.
e névben a n'itv-t érzi. így az aggáda is. B. R. 41, (42) 5: három
névvel nevezték e helyet, azért C',tv, mert O''itv 'ltv.V j'J''iO ;,J~ i'l'ntv
c•,tv (a l'J',O = a tölgy magyarázatára I. Löw, Pflanzennamen p.
73.) Theodor p. 410: fllitv rn,tv v. ö. ott a B. R. egy másik
szövegváltozatát. Midr. Ag. p. 211 lll'iWI'l v~.V N'1i'J n':mn:l. Rási is
ezt a hagyományt őrzi, ezért Sziddim völgye, mert sok mező van
van benne. Vulgata szintén aggádikus hagyomány szellemében
etimologizálja : in vallern Silvestrem.

14, 10. 'i~n mN.: mN:l = N'1~'M jpo~ j''l~:l "kutak, amelyek
gyantát adnak". B. R. 41, (42) 7. '1~M lPO~ jll'1'.:l jll'1'.:l v. ö. Lerner:
Aniage u. Quellen des Ber. Rabba, Berlin, 1882. p. 58.
.. 14, 13. N'1o~ 'Jr,N.:l = N'l~o 1 '1tv 1 ~.:l "Mamre pihenőhelyén"
(v. o. Gen. 18, l) Br. R. 41 (42). 8. R. juda ugyanígy értelmezi míg
Nechemja N'l~~, r•roC,!:l::.
'
14, 18. cC,w 1C,o = o~tvl'1 1 '1 N.=~C,o. Sálem népetymologiai rövidítése oC,:t~w-nak, mely beleolvassa a szóba a c1'tv elemet. A .p 76
~-ban Cijjonnal párhuzamban fordul elö. Ismerte ezt már josephu~
ts. Ant. L 10, 2. Clementz I. 42. A midrás Malki-Cedekkel kap·
csolatban szintén jeruzsálemet említ. B. R. 43, 6. P'i~ 'J'iN i''i~ '.:!':1~ 1
(w:~ 'N 'littl') n:l 1''' p'i~ cC,w,." fl''1i'J ('J'N'' llltlli"1 1) v. ö. továbbá B. R.
56, 10. Ginzberg, M. G. W.]. 1899. p, 497. Az identifikáció elő
fordul mindkét jer. targumban is.
14, 22. 'n ;N ,,, 'fl10'1n . •n O'ip ,~~:l ,,, fl'0 1'1N "fohászkodásom~~n felemeltem kezem az Ö. előtt." Ez a változtatás kétségtelenul az anthr~pomorphismus kikUszöbölésére szolgál. Az aggádában R. juda ugy magyarázza, hogy itt "terurna" felajánlásáról
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NechemJ'a szerint pedig esküről. A "Rabbanan" véleménye
van Szó,
65
ö
áll Jegközelebb Onkeloszhoz. B. R. 43, 9. u. a. Jaik. §.
· v. ·
B eber: Rabb:1nar, p. 23. jegyz. 4. 1M;N 'lON n:-~'1 1'1'1 n '1 'IV l NIV ll
a
.(.:1•110 'Olt') l:"'J~~l'1Nl ':JN
15, l. mn~:~ = ,,Nl.:lJ:l "próféta által" B. R. 44, 5. l'llJ~ltl; n'l~t~V
.j11M c'm:Jtv ntvp .•. n N1.:1 J
15, 9. nwC,w~ n?~)l = NnC,n )'C,l)l ünk. 3-3 feláldozandó állatról szól, holott a szöveg szerint mt·C,wo = három éves. Az aggádában megtalálható ünk. felfogásának a párhuzama. B. R. 44, 14.
0 ,;N 'J'O ·~ 1 C''l'liiV 'J'~ nwC,te~ 1 C''1!:l •J•~ n~t~'?tv ,; nN'ln J. Ginzberg V. 227, ll O.
15, 19. 'J'P:-t = 'N~;IV "szalamiták" J. még ünk. Num. 24,
21. v. ö. H. Winckler: Keilinschriften u. das A. T. p. !51. skk.
Az aggádát több helyen foglalkoztatja, hogy milyen népnevekkel
identifikálhaták a Gen. 15, 9-ben említett nevek. A nevek felsoro·
Jásában az egyes források között sorrendbeli eltérések vannak és
különbözö szövegváltozatok. A helyes sorrend jer. Kid. 61d •:.~Sr:!.!'
:-t~~~~J M":JW (N·~C,w) jer. Sebiit 36b. '!Jpn = N"oC,w B. R. 44, 23.
'Upn = ~~~C,w. Bab. Bat. Bat. 56a harmadik n.evet, 'O,pn-t fordítja
n:.~~Sw-val. Itt ismeretlen nevekről volt szó, latható ez azokból a
találgatásokbó l, még pedig tannák részéről, amelyek ezek köré fonódtak és ezért cserélték fel a sorrendet. Világosan látszik azonban, hogy
ünk. érintkezik tannaitikus forrásokkaL Gesenius a szó magyarázatában a N~C,w-ra utal. (l. Krón. 2, 51 és 54.) v. ö. Euting :
Nabataische lnschriften, Berlin, 1885. p. 28. Ma a Cant. Cant. 1, 5.
noC,w 111)1','.:1-ban i.s :-tr;1Ste~-t az arab 10C,~t~ törzsre magyarázzák.
18, 8. '10)1 = wo~t~~ "kiszolgál". Hasonló stiláris kifejezés
Kid. 32b azzal kapcsolatban, hogy R. Gamliel kiszolgálja vendégeit.
.1 ~ l )l Nlnl l:l :J1M:l1 1'1\'1 '1111'1 C,m CM'l.:lN W ~ Itiiti ll~~ ':lm 1l 1 ~0
18~ 21. n'"' 1W)I ''N :-tN.:ln = N'1 1 ~J jlnO'll 'i 1:VN l'i.:lll 10'1pC, nC,v,
ll'l!lM'N N; CNl •l'.:l'fl cN "ha a szerint cselekedtek, ahogy hozzám
az eljutott, akkor megbocsátást (?) gyakoroJok velük, ha megtérnek, ha nem, akkor megtorlom. • E szöveg alapján csak úgy értelmezhető e vers, ha a N'l'OJ megbocsátást jelent. Igy értelmezte
Jákob Anatoli a "Malmad"-ban, (Malmad Hatalmidim. ed. Mekice
Nirdamim. Lyck. 1866. p. 18), továbbá a Patsegen ismeretlen
szerz@je is Hosea l, 3. alapján, ahol a targum a 'l~J mag::arázatához hozzáfűzi 'lll lN; cNl j1nC, p::ll'!IV' p·n~ CN'i "ha megtérnek,
megbocsátást nyernek• és ez párhuzam lenne a mi helyünkhöz.

72

Dr. Komlós Ottó

A N'1 ~l azonban nem jelent megbocsátást (l. Levy: Ch.
B
146.) ezért helyesebb a sabbionetai ol vasatunk helyett má k.é .' l.
t k Ö
•
ztra.
o sz vege, tgy
ed . ve1ence, 1518. és Jahn kresztomatiá-jas (Wien
1880.) li'10l'1N Nr, !':l"n ONl N'1'~l jlrt~'ll ,,:ll/N elpuszlítom ök t d
'
·
e • e ha
~e)gEté rnekk, ta kk. or nem bíintetek."
(Hasonlóan Nett er Pen t. kiadása
ts.
nne ~!]esen megfel el a r,midrás párhuzama B. R. 4 ,
9 6
•• Ö• rtJ:l1Jit'kl'1 § lt'381Ml'10 , •:lp,, 01"1
Ml'101t' ,~,~ Nlrt:J '1.:3 N:lN ,'1 '1r"~
V, ' a . '
'
.C,l)l~ j',;"! !11'~ c;,C, li1,1N N' CNl
18, 23. 24. ~N., = ll'1':lrt "vajjon haragban" . ünkelosz az ~N-t
nem k~töszónak~ hanem !önévnek fordHja : "vajjon haragodban
elpuszfttod-e az tgazat a bunössel." Teljesen így az arnórai mid á
is. B. R. 49, 8. N':l /:)Nl I:JN1"1 l'1N '1l,J /'lN ,;"1!:)01'1 I:)Nrt NMN ''1 Olt':l Nll:'lr .~
1'1l,J' fékezd meg a te haragodat és ne az fékezzen téged. (Bacher:
Ag. pal. Am. III. 131.) B. R. 49, 8. Józsua b. Nechemja nevében:
~ haraggal, amelyet te a világ fölé terjeszlesz ki, elpusztítod az
Igazakat a gonoszakkaL U. a. Jaik. §. 83. v. ö. Bacher: Op. cit.
III. 305.
1

w

18, 25. ,,,;n = 1J', jlJ'N N!Oitllp "igaz a te itéleted", azaz
e .te_tt nem lenne méltó a te igazságodhoz. Hasonló értelmű parafraztst alkot az aggáda is a n'='''='n-ból : Ab. Zar. 4a Nl,.,!l '1:l N•'1 lt''1,
,:l,., mtt~v~ j•C,,n
19, 15. nN:t~ln = 1~V p~~;,~ NlM:Jlllt'N, "akik veled hűsége
seknek találtattak." ünkelosz ebben a fordításban egészen közel
áll a Jeb. 77a, B. Karn. 38b, B. R. 50, 10-ben látható aggádához, amely a .,találtakat" a moabita Rutra és az amonita Naamara
vonatkoztatja és innen származik a "hűséges" jelző. A Deut. 23,
4-ben levő szigorú itélkezéssel szemben itt enyhébb hang szólal
meg, amelyet Rut-könyve genealogiája - Dávid Moábtól származott - szólaltat meg. A hagyomány ez utóbbi tendenciát vallja
és ennek megfelelöen a Moábról szóló szentírási részleteken enyhíteni igyekezett. A misna jeb. 76b például a moabiták és az
ammoniták a zsidó közösségbe való felvétele eltiltását csak a
fé~iakra korlátozza. (1. Geiger : Urschrifi u. Übersetzungen der
Btbel, Breslau, 1857. p. 299.) Ennek a vázolt tendenciának a nyoma
Onkeloszból világosan kitetszik. V. ö. Scheiber : Lót leányai.
l. M. í. T. 1938. p. 2C6.
20, 13. ':lN n•:~ O'rt'N 11Ut 1)11'1:'1 = N:N 1'1'.:3~ rt'mn,C, •,, :l''1P Wl

.m.,
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f1n'1' '1!l1ll "'M!l N'r"~v l)lto .amikor a népek bálványaik után
tévelyegtek, engem kivitt az Örökkévaló atyám házából, ho~y
féljem öt." A tannaitikus korú aggádában vita tárgya, hogy az Itt
előford uló c\,r,N szó az ~.~~,,p ert•· e, vagy C,m ow. Szofrim 4, 6· ban
Chananja R. josua szerint szent istennévnek tekinti és úgy értelmezi, "ha nem lett volna Isten velem, akkor mások téves útra
vittek volna", (v. ö. KomJós: Haláchikus elemek stb. p. 14). jer.
Meg. 71d pedig közöl olyan véleményt, hogy Ábrahám történetében előforduló istennevek köztil ez az egyedüli C,m cw. ünkelosz
a 111nn szóhoz egy alany! told be: N ·~~v. mert felfogása szerint a
nvn kifejezés Istennel kapcsolatban káromlás lenne, és az O';'!'='N
szóból, amelyet ö 1111,p Clll-nak fog fel, külön mondatot alkot. A
későbbi aggádában Chaninnak (Bacher: Ag. pal. Am. III. 93.)
három magyarázato! tulajdonítanak, amely párhuzamos ünk. fordításával, de a második az, amely vele teljesen megegyezik. B R.
52, ll. •n1N 1'11)111:''1~ o~l)ln n;r"lN lllli''-'111 ;'l)llll.:l, a Lekact Tob-ball
csak ez a magyarázat van meg. '1)1 1li1N~ 1~ ,., •C, ,~Nl n•_,,,:-r 1SV n~ll
jaik. §. 91. n1vnnr, helyett nuv.,-t olvas.
20, 16. O'l'll n1c.:l = 1i''1 MlC.:l "drága ruha". (Ed. Lissab.
1491. l'l"JI ,i',, '-') B. R. 52, 12.: "Abimelech olyan drága ruhát
csináltatott Sárának, hogy mindenki azt nézte és nem az ö szépségét." Teljesen párhuzamos targumunkkal Acha mondása Ta neh.
B. p. 102. nmro~ :-tNII/)11 :'llll'.:lr,;,, nl:J'l~ lll1::l' C,rol .,királyi ruhába öltöztette fel és matrónának tette meg." B. R. loe. cit. ez rövidebb
formában mint Berachja kijelentése szerepel. V. ö. jaik. §. 91.
22, 2. :"1''1~n )"1N C,N = NmC,;o )11Nr, "arra a földre, ahol az
Istent tisztelik". E hely Jeruzsálem, ahol a szentély állott. II. Krón.
3, l. n•11~n 1;'1J = NM"11N JnC,,o (1. Hag. chald ed. Lagarde Lipsiae
1873. ad loe.) B. R. 57, 7. több etimológiai magyarázato! ad a
szónak, o~'ll' MNlll' :"INWtlt' o1pr", az a hely, ahonnan a tanítás indul
~1. (R. Chijja) vagy oC,,vr, nN~1· ,,N,'III Oli'~. az a hely, ahonnan az
Istenfélelem terjed szét (R. jannaj), másik nézet szerint NM11r" 11'1N
N~~ll, a világ urának a helye, ünkelosszal a "Rabbanan" párhuzamos: :"l!l'1i' l'111top:-tlll Oli'~ (ezt Cant. Cant. 4. 6-tal hozzák
kapcsolatba), az a hely, ahol illatszereket áldoztak. Az NJM':llo v~N
ban benne rejlik az áldozattal való istentisztelet. L. Bacher :
Rabbana n Bp. l 915. p. 68. és Geiger: Urschrifi p. 278. - Ps. Hie-
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ronymu s e helyhez midrásainkhoz hasonlótartalmú régi hagyományt közöl (Rahmer, Quaestiones in Gen. p. 34.): Aiunt Hebraei,
hunc montem esse, in quo postea templum conditum est in area
Ornca jebusaci etc.

23, 9. ,,;o:n:,, f1ill'-' = l{nS,o.:: mv'-' .kettős barlang". Vulgata:
spelunca duplex. Erub. 53a nm1.:: nS1o:J~t~ nSo.:: 'N~ azért kettős, mert
párokat helyeztek oda. V. ö. Bacher : Ag. bab. Am. p. 39, 36 és
Niedermann: A Vulgata viszonya azAgádához stb. Bp. 1915. p. 14.
24, 63. nnv~ - n~óliS .imádkozni". Régi hagyomány ez,
hogy itt imáról van szó, számos aggádikus hely igazolja ezt. Már
Philonál is találkozunk vele. A LXX. alapján, mely a n11V;-t
rl~~~.ecrt.~'at-a l (mulatni) adja vissza, tanítja Philo, hogy Izsák
magányba vonult, hogy lstennel a lélek irányítójával meghitten
társaloghasson. (1. Quod. det. pot. ins. 29. v. ö. E. Stein: Philo
u. der Midrasch, Giessen, 1931. p. 33. Beibeft zur Z. A T. W.
57.) Vulgata: ad meditandum = gondolkodni, magában beszélni.
B. R. 60, 14. és 68, 9. nC,on t-~SN ;'IM'lt' )'N ugyanaz: Mech. Jism.
p, 92. Mech. S. b j. p. 45. Ezzel összefügg az az aggádikus
hagyomány, amely Izsáknak tulajdonítja a mincha-imát: Berakat
26b 'm n11V; '' Nll'1 'J!t' ;'IMJ~ nSon ;pn pMll' v. ö. további párhuzamait: Ab. Zar. 7a, jer. Berakol 7a, Tanch. 33b és 51 a, Midr.
Tch. ad ·~ 55 (p. 292) és <JI 102 (p. 430). Midr. Misle 22. fej.
P. R. E. 16. Num. R. 2, l. etc. etc. v. ö. Ephraem ed. Benedictus
et Assernanus Romae 1737--1743 l. 173.
24, 67. 1~N i1i!t' = il'O'N n-It' 1i:l1l/:l Ni1i.:l1l/ J'Jpn .. olyanok a
cselekedetei, mint anyjáé, Sáráé". ür.kelosz itt két midrási hagyományra akar utalni : l. Sára őszinte vallásossága, 2. Rebeka
hasonló tulajdonságai, melyek által vonzóvá válik Izsáknak. B R.
60, 16. pSli iJi1 ,, 1."'11 i1C 1V.:l n:~C,IV1~ ;'l"i:l i1f1 1i1 n~"i' i111t' i1n'i1ltl C'~' C,:~
i1Nilt' j1':1 1i!M i1i':li f1N.:l!t' J1':l 1i'DO i1n~!t' J1':11 n:llt' '''' il/1 n:Jltl ''''~
. n'mNi1 I'IN':l'1 i'~ ••• 1~N ;'lltl)l~:l ;'Itt').'~ l'lltl1l/ltl i1f11N

25, 3. O'~lÓ1 0 1ltl1to'1 0 1i1!t'N = J1~J''1 rmrz>'1 j'i'!t'~C,. 1 Ünkelosz
etimologizálja e népneveket amelyek így szinonim értelműek és
pusztai lakókat jelentenek. B. R. 61, 5. o':.l1:l '!:ll l'~~in~ JU'N, ~·l/N
l

l. Levy: Ch. W. B. ll. 79 és 90.
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.., nl~lN •tt~Ni. Ez az idé~et teljesen azonos azokkal az etimologiai
1

feloldásokkal, amelyek Ps. jon. e helyén előfordulnak. Ezek kapcsolalára már Hieronymus is rámutatott. (1. idézve Gratz M. ~·
w. ]. 1854. p. 385.) Nem helyes Berliner megállapítása (D1e
Massorah zum Targ. O. p. 60.), hogy az J'~liMC j1J'I:t az . ~sak a
jeruzsálemi targumokra vonatkozik, valójáb~n. az aram forditasokra
általában, hiszen, mint láttuk, a babylómai targum (ü~kelo~z)
szintén appellativumnak fogja fel és a B. R. megjegyzese
reá is vonatkozik. Azonkívül minden alapot nélkülöz az a feltevés,
hogy ünkelosz fordítása e vershez a Ps. Jon.-ból került ide,
hiszen ez utóbbi teljesen más értelmű etimolagiát hoz. L. Levy :
Ch. W. B. L 37. - O'l$c,, o•rz>1toS1 0 1 i1rz>~ összehasonlítható L Krón.
2, 55. o•n:11!t' o•nv~IV o•nv,n L erröl S. Klein M. G. W. J. 1926.
410-416.
*25, 27. 1'll l/1' tt~'N =

j:li'!t'MJ i:l~ "vadász". Perzsa eredetű
Ephraem mutatott rá. Etimologiájára l. Perles :
Eti~ologische Studien, Berlin, 1871. p. 24. továbbá Krauss : ~ose~
fet Ha·aruch, Wien, 1937. p. 278. - Tos. Bab. Karn. 92b idézi
ünkeloszból e szót és Jákob Tam compositumnak tekinti a
m = nyugodt és 1itv = tétlen szavakbóL V. ö. még Tos. ad. B.
Balra 139a. E szó előfordul a LXX -ban Jób-könyvéhez szóló
toldalékban és eredetét egy s<:ír-aram targumból nyeri, amelyet
Freudenihal: Hellenistische Studien II. 141. (Breslau, 1874.) az
első századra helyez.
25, 27. O'':'IN :lll!' = NJOS1N M':l IV'Oltl~. Itt is megtalálható az
az ismert aggáda, hogy Jákob a "tanházak" lakója volt. ;..,N= tan ház. B. R. 63, 9. i:ll/ ,ltl, ett~ ;ltl 1ltli'1~ n•:: o•'mN 'Jltl Jaik. §. 110. u. a
26, 10. '1MN = NOl/.:l ,n,~1 "aki kiváló a népben". A fordító
változtat, mert a masz. szöveget dehonesztálónak tartotta az ösanyára ; Rebekát csak a király kaphatta volna meg. Rási : ,;~.., m
Szefer Hajjasar ed. Goldschmidt p. 92. o•S11l:'IO c::vn 1ns Egyéb
párhuzamokat l. Ginzberg V. 279, 57 .
26, 12. O'.,llltl rtNo = 'n1illltl1:l n~~ 1n 'll "a százszorosa annak,
ahogyan megbecsülték." B. R. 64, 6. 1n1~ [1, • ~N n !V] 1i'Ollrtltl i~~
1M1N [1,' ~~:t i1 rz>] 11'~lll'l!t' :'l No:: ntt~l/1
Ez nyilván a késö héber
0'1l/rz> v·poo árdrágítók értelmében veendő.
26, 26. 11'1l/i~ nli"'N1 = •mon'1 Ml/'Cl .barátai társasága". Tel-
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jesen így etimologizálja B. R. 64, 9. •1r;,n., lr;, :-tv•o "l~N ;w.:m •., jaik,
§. l J l. u. a. v. ö. Sacher: Ag. Tan. II. 249.
26, 28. lJ'f11J':l = NJM.:JN j'.:J. Értelme: a h ű ség esküje, amely
megvolt atyáink idejéből, legyen meg közöttünk is. B. R. 64, 9.
és jaik. §. 1 J l. 1J'n'J1.:J :"'r,N W1 ii:NJ 1'n1.:JN :"'ltl)lr;,l 1'ltl)lr;, 1J1N'1
27. 13, 'J .:J 111,?j:l ''il = 1r,ll N'~lr, f111" Nr,, :"!Nl.:JJ.:J ")r;,Nll•N
"megmondatott próféta által, hogy nem jön reád átok. A Midr.
Hag. e vershez (ed. Schechter, Cambridge, 1902. p. 424.) egy régi
hagyományt őrzött meg, amely ugyanezt a gondolatot fejezi ki :
:pv•t, :-t.:Ji.:J:-ttt~ .'1'11t1.:JnJ "l.:J.:J.
27, 35. nr;,'1~:J = :-t~.:J1n.:J "bölcseséggel". Állandó vonás Onkelosznál, hogy az ösök történetét ideálizáltan adja vissza. E helyütt
az aggádában is megmutatkozik ez. B. R. 67, 4. és jaik. §. 115.
111'1ln n~:Jn:J 'lr;,N pm• ,., u. a. Szekel Tob p. 115. és Midr. Hag.
p. 424.
27, 40. ,,.,11 'lltiN.:J = NI1''11N ·~Jno r,ll 'l"TlJ.:J j1'1.:J'V'
ha megszegik gyermekei a tóra igéjét". B. R. 67, 7. ON :o~nor,:-t '1.:J 'Dl' ' 1 'N
l.:J ~~r,ltl 11N1 C•,r;,tt' 11?V '111J 1'1N1lt ?vr;, :"1'1111 r,ltl :-t;1V p'110 1'l"TN :JPV' 11'N'1
Ha látod, hogy testvéred Jákob leveti magáról a tóra jármát, mérj
rá üldözéseket és uralkodhatsz felette.
*30, 14. O' N,,, = j'Ml'1.:J 1 "maodragora" LXX. fl-~/..a f!-~ZYopayopüiv
Szanh. 99b-ben Rab ugyanígy fordítja. (Bacher: Ag. bab. Am.
p. 6. ezt tévesen Cnullin 91a-ról idézi, ahol ez nem fordul elő.)
B. R. 72, 2. Chijja b. Abbanak tulajdonítja ugyanezt a szómagyarázatot. V. ö. Löw : Flora der juden s. v. l'l'71'1.:J'.
30, 27. •111t1m = WDJ B. R. 73, 8. •np,:J WOJ "megpróbáltam".
*30, 37. pr;,'1V1 T,r,, n' m:C, r,p~J =
th,, l.:J'~'l j.:Jc,, j''l"lM
.,friss nyárfa, mogyorópálca és platán". B. R. 73, 9. .:J'~'l '11~n '11011'7
:,r,,,, !Ir,,,, B. R. m:r,-t melléknévnek tekinti ('1111'7), így a Ps. jon.
is 1::1? n.,o, '1~1n, ellenben a mi targumunkban a 1:1'-, genitivus értelmű főnév. V. ö. Löw: Ar. Pflanzennamen. (nt,) p. 49, 69. 374.
(J1~'1V) p. 3, 60. 107.
*30, 42. c·D~v:-r = N'lt'•pr, "késönérök". Az aggádában vita
van joehannau és Res Lakis közölt e szó magyarázatában. ünkelosz R. Lakis nézetével egyezik: l::lr,, :-t"tt''pr,, a későnérők Lábáné.
Lev. R. 30, 3. Jicchal{ b. Chilkijja nevében hozza ugyanazt az
értelmezést. (1. még Peszikt& ed, Buber 160. 2.) c.:Jr, cMp.,, (v. ö.
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Sacher : Ag. pal. Am. l. p. 270.)
*31, 34. t,r:J:-r '1.:lJ = Nr,I:J'1 NI!:)'JVJ 8. R. 74, 9. ~Ótm NI!:)'JV:l
31, 39. :-tJron~o~ '.:lJN = NJ 'J~ 1~ N'Jitl fi J,, , v. ö. Bab. Mec. 93a,
továbbá Schefftel : Biure ünk. ed. Pefles. München, 1885. p. 55.
és Geiger : Urschrift 460.
*32, 4. o•.:~~o~r,~ = j'1JTN "követek," B. R. 75, 4. N.,N W'l Nr, ,r,N
011 '1 ltl:l •m~ltl ellentétben áll ezzel a Rabbanan, akik szerint angyalok voltak.
33, 18. ct,ltl = c'' ltl "sértetlenül, tökéletesen" . Nem városnevet fordít, hanem utal arra a hagyományra, amely a midrás
több helyén megtalálhaló: Sab. 33b, B. R. 79, 5. o; Iti 'DlJ:l c.,te~
'111'1111:l c C, !til 1J'I~I:.:J v. ö. Midr. Ag. (ed. Buber) p. 86. etc. etc.
33, 19. :-tto•~t~p = lEl'1 1n "juh, bárány ". LXX: hatov cXfLYöiv, átvitt értelemben pénzt is jelent, mert a régieknél a gazdagságot a
nyáj nagysága jelentette. ünk. nem "keszita" pénzegységről szól,
hanem fordítása szerint a vásárolt földnek az ára 100 bárány volt.
B. R. 79, 7. Abba b. Kahana a :"IIO'Itlp-t abbreviaturának tekinti :
p: [111'j:lJ1N] ,nlpNJN gr. orrpda l. uncia= ezüst. Iti(= o): c•vt,c =érmek.
ro: o•Nt,ro = juhok. Látható, hogy az onkeloszi interpretáció fogalma
itt is szerepel. V.ö. Szekel Tob. 188., ahol világos átvétel van ünk.-ból.
*35, 18. 'JlN lJ=,,, '1J "a fájdalom gyermeke". ünkelosz a
tulajdonnévből appellativumot alkot. Igy a midrás is. B. R. 82, 9.
p•,, j1ltlr,.:J l'~'JJ ,r, N'1p l'.:lN1 ·~'1N llltlr,:l ''1V:~t 1.:1 '}lN ):l 1~1t1 N1pm. Vulgata: fili us doloris.
36, 24. c~·., = N''1JJ. ünkelosz hatalmas termetű pusztai
lakókat értett ezeken. Chullin 7b. 111''1::l:-r ',v 11?1:!1~ ono•Nte~ c·~'. Ez az
interpretáció feltételezi: c•~•M = C'ON:"'I v. ö. Lek. Tob ad. loe. és
Ephraem 1., 105. - Ps. Jon. viszont más hagyományok alapján
fordítja e helyet. Ginzburger p. 67.: "Ana párosliotta a hím és
nő-vadszamarakat és egy idö után az öszvéreket találta, amelyek
tőlük származtak." (B. R. 82, 14. jer. Berakol VIII. 5. (12b), b.
Peszach. 54a, Szefer Hajjasar ed. Goldschmidt ad loe. Rahmer,
Quaestiones p. 45.- v. ö. Sacher: Ag. pal. Am. lll. 183. Rabbanau p. 54, 2.) Vulgata: aquas calidas.
37, 3. c•Jpl ):l = c•_:,n '1J "bölcs gyermek". B. R. 84, 8.
,.mindazokat a haláchákat, amelyeket Sem és Eber jákobnak adott,
ö átadta józsefnek". Az aggáda szintén ezt a megjegyzést fűzi a
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a vershez, amely József tanult értelméről sz ól. (v. ö. Jal". §. 140.
Midr. Ag. p. 88. Midr. Hag. p. 556. Szekel Tob p. 214.) Hasonlóan fogja fel josephus is (Ant. II. 2. l. Clementz I. 74), Philo
is. (De josepho. ed. Cohn I. p. !58. - Kid. 32a mpw •o N;N jpt l'N
:'!~:Jn, A nemszószerinti fordítást a régi hagyományok átvenniakarásán kívül az is megerősítette, hogy a tulajdonképeni C1)pt p
nem József, hanem Benjámin volt, amint ezt a kérdést Tanch. B,
p. 179. fel is veti.
38, 2. •m::~ = '1ln "kereskedő. Ez a fonUtás bűntelennek
akarja nyilvánítani Jehuda családját, hogy az nem kanaánita növel,
hanem kereskedőnek a lányával lépett házasságra. (Az ed. Sab.ban nem áll ,~n. de Berliner a szövegkiadványának a jegyzeteiben
(p. 14.) hoz variánsokat, ahol ez szerepe!-) Pesz. 50a l;~o '~li~:J
•m il'11;"1' ow N"i'l :•n::~'1
''1P'N'1 B. R. 85 (ed. Velence 1545.): N'1:l~ '1:1
Niln (A Theodor-Albeck kiadásban ez nincs meg.] u. a. Jaik. §.
145. Szek. Tob. p. 226.
39, ll. 1l1-'N;o rnwv' = :"''~:llt'ln ':ll1-':l p1:1o;, Levy: Ch. W. B.
II. 287: "hogy megvizsgálja az ö számlakönyvei t." ünkelosz el
akarta tüntetni a versből annak a lehetöségét, hogy józsefet bűnös
szándék vezette volna gazdája feleségéhez. Vannak ilyen hagyományok is és O. szükségesnek látta, hogy ezekkel ellenkező felfogást nyilvánítson. - B. R. 87, 7.: 1l1::JN;o mwv., az eufemistikus
kifejezője József kívánságainak. Gen. 49, 24. 1nwp )l1'N:I ::llt'n1
(:~!1,-t olvas) is így fogja fel, hogy még idejében eltávozott töle
a bűnnek gondolata, :'1'1tn1 ntvpn :"1M/'1Cl, R. Matna szerint Jákob
megjelent alakja által (1. B. R. ibid. jer. Horaj. 46d. Szóta 36b.
Midr. Sam. 5. Erre céloz Korán 12, 24. is.)- A talmudban Szóta
36b, Sabbat 49b vita van, hogy 1mtóo n1lt'll' hogyan értendő,
vajjon rz,oo 1l1-'N;o vagy 1':1'1ll l111t'));. A tvoo itt szószerinti értelemben veendő és a 1'::J'1ll mwv; felel meg a testi kivánságnak. ünk.
mindezekkel szemben az ö fordítói irányának megfelelően távoltartja józseftől a bűn gondolatát. Párhuzama B. R. ibid. ;,.n•:~rt N:l NlM
1:l'1 ;It' 1'111l1:llt'M :l11t'M" u. jaik. §. 146. Midr. Ag. p. 94. - A Midr.
Hag. (p. 589.), sok régi hagyomány egyedüli megőrzője, Rabnak
tulajdonít egy Onkelosszal teljesen megegyező exegetikus mondást
W11l:Jit'M ':ll'l:l:l pm;. Szek. Tob p. 240. kibővíti ünkelosz magyarázatát
annak hozzáfűzésével 1 miben állott Józsefnek üzleti jellegű munkája.
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41, 43. 1'1:lN = 1d,c; N:JN "a király atyja". A fordító e szót
compositumnak tekintette az aggáda megvilágítása szerint: Bab.
Bat. 4a 1"::1N 1'lth 1N'1P'l :J'f1'1 ! Nnl-'~O ? N,, 'Nt;. E szerint
Nm,;o, N:JN = 1'1::1N Geiger: Urschritt p. 464. N,, =rex. Kariberg
e szót az egyiptomi "bark"-kal azonosítja, mely
= térd. Más
magyarázalot lásd Spiegelberg: Or. Lit-Zeitung VI, l 903. p. 317.
41, 44. 11m !'INl 11' nN = N'C1C ')) :J,jj'r.J' ,,,,~, !'111 l't 1!'110., :'1 111 1'11
"ne emelje fel kezét, hogy fegyvert fogjon, lábát, hogy lóra üljön.
B. R. 90, 3.
,;J, nN1
nN tv'N
N;. A
magyarázata nagy fejtörést okozott a kutatóknak. Krauss : Griech.
u. Lat. Lehnwörter, . Berlin, l 898. p. 290: "Gen. r. ist Parallelstelle zu beiden Targumin", azaz c,,,,,, = xJ-dlcipLoY valami fegyvernem. Löw, ibid. l',J'':J-t olvas, ami zabolát jelent. Levy : Neuhebr. u. Chald. W. B. Uber Tal. u. Mid. Leipzig, 1879, II. 335.
elfogadja a megoldást, hogy notarikonról van szó: 0'1' ''"· E szó
okozta nehézségek ellenére sem fér kétség hozzá, hogy ünkelosz
párhuzamos a B. R. aggádájával, ebben, mint láttuk, Krauss is
is megerősít. V. ö. még Krauss: Tosefet Haaruch, Wien, 1937.
p. 2;?3.
41, 45. nll'El !'IJElll = n•; l'"~ J"i'OI01 Ni:!~ "a rejtelt dolgok felfedöje". B. R. 90, 4. '101" ,; n1nm li'EllO !'11l1tlll pm• ,.~ (Bacher:
Ag. pal. Am. I. 265, 6.) Igy josephus is Ant. II. 6, I. Clemeotz
I. 88. és Origenes is. Hieronymus, Rahmer, Quaestiones 51, l. : licet
hebraice hoc nomen, ,.absconditorum repertorem" sonet, tamen,
quia ab Aegyptio ponitur, ipsius linguae debet habere rationem.
V. ö. Ginzberg: M. G. W. J. 1899. p. 546. Syrohexaplaris :
dow; 't&: xpú1t'ta V. ö. Field, Hexapla I. 59. jegyz. 37, továbbá
Aptovitzer: H. U. C. A. 1924. I. p. 289. j. 86. Egyéb adatok:
Neumann Ede. A muhamedán józsef - monda eredete és fejlödése. Bp. 1881. p. 82. jegyzet. - Mahler a mvo mDll-t egyiptomi
névnek tartja és az összes magyarázatoktól eltéröen (1. ezeket Karlberg, Aegypt. Wört. i. A. T. p. 75 skk.) magyarázza. Szerinte ez
egyiptomi név, amelyet héber betűkkel írtak át. Mahler szerint
rtlDll = az ország táplálója, mvo = életajándékozó. (Z. D. M. G.
LXI. 625. skk.) Ugyanő I. M. I. T. 1905. 56. ezt úgy fordítja:
"Isten szólt éljen" (l)
41, 47. C'llCp' = J''1ll11Ó "tárházakba". B. P. 90, 5-ben ilyen
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értelemben használják e szót a höksek: vermekbe rakták a gabonát. Igy a Pesitta is. Vulgata: in horrea. l. Bacher : Rabbanan p.
36. Másként magyarázza joehanán: a gabonát a kézböJ mindjárt
a malomba vitték. l. Bacher: Ag. pal. Am. l. 270. 3. j.
43, ll. Y1N;'! /1iClO 1np ---: N)l11t:::J M:::Jit'010 1:10 n vegyetek olyan
dolgokat, amelyeket megénekelnek a földön." B. R. 91. cn~tt 0''1:1,
o"1V:::J c•1oic l. 83cher Ag. pal. Am. II. 334.
45, 12. ~::1''~'~ "P1on •o = j1::1C'll '5'';cc MJN jl:::JJ!t'' :::J "a nyelveteken beszélek én vdetek. u B. R. 93, 6. w,1 1':'1 pw?:~. Mech. j ism.
P• 15. e verset annak igazolására idtzi, hogy Izrael fiai nem változta,ták meg nyelvüket az egyiptomi rabság ideje alatt. ünkelosz
valószínűleg azt a hagyományt akarja visszaadni, hogy bil'son
kodes beszélt velük. v. ö. Tanch. p. 54a-Lev. R. 32, 5. jaik.
§. 152. és 226. etc.
45, 27. ~i'll' i111 •nn; = .:~pv'
Mlt'11p m1 mw1 "nyugodott
rajta a szentség szelleme". Amig józsef távol volt jákobtól, nem
volt prófétai látomása jákvbnak, mert mindig szomorú volt,
(nnow 1:::11 1'1'1~ N'N l'll:::JJ.:)I 11M N'l 1'1l'lC}I llnO N' 1"111W nJ':::JWI"' j'N
Sab. 30b. :Jesz. 117a) I. Midr. Hag. I. 672-673. Ben Szira Alpha- ·
betája (ed. Steinschneider) 13a. v. ö. Ginzberg: Legends. V.
356, 294.
48, 4. c•cv 1mp' = j'lO:l'ltl nlt'J:l., "törzsek gyülekezetévé". (v. ö.
ünkelosz Gen. 35, 11. és Deut, 33, 3.) Horajot 5b. c'ro:::J~tt 1W)I O'Jit'
,,np 1'1P'N
48, 22. •nrvp:::11 ':::J1n:::J = '1'1lll:::J:::J1 '1'11'lC.:::J (Cod. 1852. l. Berliner
p. 248.) "imámmal és fohászommal". Mech. Jism. p. 92. n ':::J'1n
n~ttp::J 11 '!Jtp,,_; n'on Mech. S. b. j. p. 45, Bab. Bat. 123a és Ja*.
§. 157. ugyanaz.
.
49, 3. lll 1l1'1 1'1Nitl 'iM' = oN n 1'1 1:l .:J i'P'ln Nml1 :::JD'C' 111'1 :-n;, 1~
acm:::J,cl ,MllJ1;'1::1 "három örökségrész iUetett volna meg téged: az
elsőszülöttség, a papság és a királyság". E javakra azonban Bilha
bűne által méltatlanná lett. A papságra a fordító a l'IN~tt-ban talál
utalást. (c'C:J 1'1N'IVJ), lll pedig királyság jelképe. I. Sam. 2, 10.
1:1'~' TJI JM'l. Ez az aggáda-képződés már I. Krón. 5, l-2-ben
kezdődik (Rubén kiváltságát józsef és juda veszi át). B. R. 97.
n J 1.n : 1 n n, 1: :J :1 n 1'Mit 'lJ ·w c•p'n n~tt;~e~ .,,1),~
'1N'1 : (n~e~,n n~'~tt)
",,",, l'l1:1,cl"'1 ,,,., i1J1:'1.:1:'11 "!Cl'' 1"1'11:1:::11"1 ifll'I1J MN!OM!t':ll l1 1:l' Q :1

'v

,,

si

A targum ünkelosz aggádíkus párbuzamai

u. a. Tanch. B. I09b. Jaik. §. 151. v. ö. Grünbaum: Neue Beitrage zur sem. Sagenkunde. Leiden, 1893. p. 147.
49, 4. '1l11l'l 'N C''-'::1 Tnl:> = N' C1!l N'~::l N,, 1I:>N "'!li'' NnC,tN,
:::JC'l1 N; 1'1'1' p'1n Nn'JI"'N "mert arcod után mentél (ad normarn :
c!I'J'll 1'1nM1 c:::J:J:J' '1nlll 111nn NC,1) amely mint a víz, azért nem
lesz hasznod és fölös részt nem kapsz." Tartalmilag folytatása ez az előző gondolatnak. Az aggáda mo-t notarikonnak fogja
fel és más-más módon oldja fel. Források: Sab. 55b. B. R. 98,
4, 99, 6. Tanch. p. 218. - Bacher: Ag. Tan. I. 132. áttekínthetö
tabellában ábrázolja a ktilönbözö felfogásokat. A notarikonok közül
ünkelosz fordításának El, b. Jákob magyarázata felel meg. B. R.
98, 4. 1'M1Jnt:l'; n'~ttliJ ..,, 1M'i1:::J:::J:::J n:::Jn n, ';JI nvoo "áthágtad a vallást,
vétettél elsöszülöttséged ellen és idegenné lettél adományaid számára. u Rubén tettének igazolásáról, amely kedvelt tárgya az aggádának, nem őriz meg nyomot az arám fordítás, han~m valószínüleg wr"t:~ n:~•:~tt-t értelmez, mint Eliezer és Jehosua (loe, cit.)
49, 6, 1\~tt l'ii'll = nNJC '11W 1lJ1.n "lerombolták az ellenség
falát." 1\!t' arámul N'iln, mig '11W = fal. B. R. 98, 5• .,It' j'11W j1M'ii'lJ
0''1J (Albeck jegyzete p. 1256 : C''1J ';W cn1r"1n) Midr. Hag. p. 734.
c•u ';It' j'illt'. Igy Ps. Jon. is. Akylas és Symmachos : ~app(~wcscu•
'taixa• v. ö. Field, Hexapla üxonii. 1875. I. ad. loe. Vulgata :
suffoderunt murum.
49, 8. 1'nN 11,1' 1"11'1N ;,,,", = 1MN Jl,l' 1:::1 NM111!l N.,1 Nl1',1N MN n,l~
.,juda te bevallottad bűnödet és nem szégyelted ezt, ezért hódolnak neked a testvéreid." ünkelosz a Támárral szemben való bűnére
gondol (Gen. 38.), amelynél juda nem szégyelt Támárnak igazat
adni : 'Jt:lt:~ ;,p,ll (26). ünkelosz is, az aggáda is, ezért méltatják
Judát. B. R. 99, 8. (anonym) n,,,,; 1'MN 1'", 'len iflt'lJt:I:::J
.nN
CI"1''V 1;1:1 v. ö. Tanch. B. p. 219. jaik. §. 159.
49, 9. ll''ll 'J:::J 1:}1100 = NMp''t:l 1WI:>l ' 1:::1 N~p f'1t:l .halálos itélettel távoltartottad magad fiam". Juda közbevetése mentette meg
Józsefet. 'm J/ll!l ne (Gen. 37, 26), Támárral szemben pedig úgy
vallott: 'Jet:~ np1ll és így megmentette öt a kivégeztetéstöl. Onk.
ezektől a halálos bűnöktől való megszabadulásra, mentesülésre
1C11le
célzott. Igy az aggáda is: B. R. 98, 7, ~~ru1 l'I';V 901'
ll''5~nJ1
'1'-'1'1
1D'1t:lc v. ö. B. R. 97. (n~tt-m :'ll:l'Tl') és 99, 8.
jaik. §. 160.
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49, 9. '11'1' rl'iN ill = N~Sr_, N:J'W NEl10Sl N 1 1'111t'~ 11'11 jl!O.,It' "kezdetben királyt fog adni Izraelnek, később a messiáskirály is innen
lesz." Jaik. §. 160. ·m p n•tt·~ n; ;,"!li11 ;"11'\N 'lU: Ez a gondolat a
következő versben teljesebb formában mutatkozik.
·
49, 10. '1 ll il":-,~ l!:l:lltl '1~0' N'? = ;"1'11:"11 l'11:l"'C j!O'?lttl '11!:1)1 1'1)11 NC,
N•r.:::"v j1))~11ttl' ;,•';ll N/11:':1~ N1;"1 ;"i 1S1'1'1 NM'\t'r_, 111'1'1 1)) N~?~· 1V 'nll:J 'l:Jr" NitOl
"Nem fog távozni Juda házából az uralom birtokosa és az írástudó gyermekei közül az örökkévalóságig, míg csak el nem jö a
messiás, akié az ország és neki engedelmeskednek majd a népek.
E mondat a messianizmus irodalmának történetében igen nagy
fejezetet ölel fel. A rabbinikus hagyomány ünkeloszon kívül a két
jer. targum is a messiási gondolat szellemében adja vissza. Szanh.
98b: a messiásnak Séla lesz a neve, mert áll :"1S·tt~ N:J1 1.:l ,~(ez a
magyarázat Séla bab. arnóra tanítványainak mesteriik iránti hódolata volt. Bacher: Ag. bab. Am: p. 35.) u. a. Echa Rabba ed.
Velence 1545. ad I. 16. és Midr. Hag. p. 737. - B. R. 97.
(:"1~''1i1 :"11!:l'CI) !11'1"" '1'l'1llttl ,,, p ;"11\t'~ :'IT • , • ilO' NS. - i'i'"~ = N.,ElC
B. R. 98, 8. C'l"1:"1 •·oc 'ltt' l'?~ v. ö. Jaik. §. 160. A későbbi
midrásokban ugyanezeket talál juk, ezek a szokott módon átveszik
az eredeti forrásból. Juda b. Jecheszkel pumpaditai arnóra (megh.
299.) idézi e:r. ünkelosz parafrázisában előforduló részt, 'T':JV '1V' N"
:"1"11:"11 M':l"l~ jtoSltt' Joma 53b, abban az imában, amelyet a főpap
az engesztelő napon mondott. V. ö. Majmuni, Misnakom. ad Szóta
VIII. 7. Az egyház szintén messiánisztikus értelemben fogja fel e
verset és a kereszténység megalapítójára vonatkoztatja azt. A
középkorban megoszlanak a vélemények, a zsidók az előbbi felfogás ellensúlyozásaként ralionális értelmet adnak neki; ez ellen
egyként kiizdenek a keresztények és a zsidó misztikusok. Változást a XVIII. században a Clerikussal és Herderrel meginduló
kutatás hoz és a hagyományos felfogás azóta mindinkább háttérbe
szorul, bár még újabb időben is talál képviselőre a hagyományos
(messiánisztikus) felfogás v. ö. üressmann: Die Anfiinge IsraeJs,
Göttingen, 1922. p. 176. A. Posnansky e vers exegetikájáról alapos
munkát írt: Schiloh, Ein Beitrag zu Geschichte der Messias Lehre
Leipzig, 1904. XXXIII.+ 512.+ LXXVI. v. ö továbbá B. Zimmels:
Magazin tur Wiss. des judentums (ed. Berliner-Hoffmann) XVII,
XIX- XX. kötet 1899, 1892-93. évekről.
49, ll. 'Ul ;,"''V io"' 'iON = ·m n•n;p' SN1\t'' '111o, "Izrael váro~
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kö é fogja gyUjteni a nép felépíti templomát, jámborok lesznek
kö~iilötte és a tóra' müvelöi tanulnak tőle " Rási helyesen magyarázza ünkelosz szavait, hogy ezek tartalmilag az elözö versbe~
tartoznak és a Messiás müködését írják le. A fordítás alkotóelemet
világos aggádikus hatásokat mutatnak.
JEll~ l l <ji 80, 9. li'Ofl C'"':'l~l;) jOl } 1. B. R. 99 8. Tanch. p. 59b.
np"'tt! S zrae jer. 2, 21. p"'lttl 1'MVtol ':!lN
'
n;•v (vemhe) = ünk. ;"l'nii''? (város) Tanch. loe. cit. tt11pn "''V
llMN 'l:l = n,.,~,,, lll:!' (felépítik templomát) Tan~~· loe. c~~· '1).'1t' 1l:J'
1 ín~m Ezek. 40, 15. a messiási szent~ly kapuJanak beJar~ta. , Az
aggáda az 111~-t az jl1N-nal hozza összefüggésbe = n•r"v )E:l'lN:I NM "'lN "!:IV
llt'l:Jr, l'' ::1 c:~:~ B. R. 98, 9. n"' 1n 'i:J1 cn" "':IMI;) Midr. Hag: '111M l;)
Tanch.: ,,.,l/1 Nr,N l" l'N - Bacher : Ag. Tan. ll. 251 : B. R. 98, 9.
(Gen. 49, Il) ist allegorisch messianisch zu deuten.
49 15. ,:J).' ccC, ';"1'1 = C'C'C 'i'01;)1 J'M"El ;,1C, jlM' jl:"1:1 Jl'1Nl'11t' 11'1 "akik
' .(az ellenségből) szolgák lesznek és adótfognak flzetm
.
.."
maradnak
Ez világos utalás a Sam. b. N. megőrizte aggádára: B. R. 98, 12.,
mely szerint Kanaán elfoglalása után Jiszachar a többi törzsekhez
hasonlóan törzsterületének egy részét nem kebelezte be, hanem
lakóira adót vetett ki.
49, 16, 17. A targum bö parafrázisban a Dán törzséből
származó népmentö Simsont vetiti elénk, akinek az idejében
majd egységesek lesznek a törzsek és aki vad erővel pusztítja
a filiszteusokat. A szentlrási szövegböl nem tünik ki, hogy itt
Simsenról lenne szó, de az aggáda, a targumok egybehangzóan
Igy magyarázzák. l. B. R. 98, 13. Szóta lOa, Midr. Ag. p. 112.
Lekach Tob p. 236. Szekel Tob p. 316.

.

49, 19. ",,l, ,,,l 'll = Jl"'::'ll' t''''r" n~lt'l;) ,l M':l,c .. Ga d házából
a fegyveresek t~bora harcba fog vonulni." Itt Gad törzsének azt
az érdemét emllti a fordító, hogy résztvett a honfoglaló harcokban. Ennél a versnél az aggáda is kiemeli ezt. B. R. 98, 16.
j:11;))1 ,ll J:I1N'1 ~:Itt' 1'1':' 1 r"\N,, l'IN l'P'MI;)l l'lt':l:ll;) 'N"'l'' l'l'llt' MPIO:I B. R.
35, 3. U. a. lásd továbbá Midr. Ag. p. 113. Lekach Tob p. 238.
Szekel Tob 317. jaik. §. 161.
49, 21· M''N 'l = J'i'D N,:11r" ';"11'1 l'l'l'IJCMN 1'11::1'1)1 1C"Vl' N:l~ »"\N:I ":!nel
nmr,tt~ "Naft~l~ sorsa jó földre vettetik, öröksége kiváló gyümölcsöt
foe termeim. Ez a Genezaret földje lesz. B. R. 99, 12. npp:~ u
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''N.:: :'1 '.'1l'1'C l"'N mn~~ N,,.,~ '1 0m . üressmann: Die Anfiinge lzraels,
Göttingen, 1922. p. 178. "Naftali sass westlich vom "See" _
gemein t ist der See von Genezareth." u. a. Midr. Hag. 745.
49, 26. c?lV nv.::J n1Nn = N~;v )~., N'!l'l:J'l j':'1'5 ,.,,~"., "áldások,
amelyeket áhitoztak a nagyok régtől fogva." B. R. 98, 20. m~m ;-.~
0;1).',, m.::N (Szifre Deut. §. 353. fllV:lJl 0''1."1 0 11'11' fl1:'1~Nl tll'N Tanch.
p. 87b. tlll'!öN,., ,;N fllli:J~~, nl.::Nry l?N ••. C'"'lll tt'N'lö) Midr.
Hag. p. 749: az az áldás, amellyel Abrahám Izsákot akarta megáldani de nem tette meg Ismáel miatt, az szálljon Józsefre. Ps.
]on.: ~zók az áldások, amelyekre vágyakoztak Ismáel, Ézsau és
Ketura fiai. Aggádikus vonások világosan kitlinnek Onk. e fordltásábóL

49, 27. '!'1:0' :JN! = Nm·!~ '"'~n :'l'll'lN:J "földjén fog nyugodni
a sechina." Igy hangzik a targum Deu t. 32, 12. j!l~ l'en.:: p:'
fordításában is. A Genesisben itt előforduló N~"lp~ 'J!lfl' :'l•mcnN.::
eredetileg lehet, hogy megvolt a'Deut.-ban is. - Zeb. 54a-ban vita
van Rab és Levi között, hogy vajjon Nm"!l:l •J.::n• vagy N~1pö 'l:ltl'
e a helyes fordítás Deut. 32. 12-höz. Berliner (p. 113.) ezt a Jegrégibb citátumnak tartja ünkeloszbóL Valójában a vita azt jelenti,
hogy ez az aggáda akkor alakulóban volt és nem volt körülötte
a vélemény egységes, ünkelosznak pedig Levi véleménye volt
tetszetösebb és fordításában ezt rögzítette meg. Ez itt tiszta parafrazis és ezekról mondja Zunz (Gottesdienstliche Vortrage p. 66.),
hogy javarészben későbbi hozzátoldások. Ha mi kiindulási ponttul
általánosságban ezt nem is fogadjuk el, de erre a helyre találó e
megjegyzés a fenti meggondolás alapján. - A szentély Benjámin
területén volt. Bőven kifejtve megtalálható ez Sifre Deut. §. 352,
ahol több megokolás is szerepel: l. Benjámin szerénysége miatt,
2. a többi törzsek Palesztinán kivül születtek, ö Palesztinállan,
3. a többi törzsekkel ellentétben nem vett részt józsef eladásában,
4. legigazibb volt a törzsek között. - B. R. 99, J. ,"1J!lJ lt'"lpön l'I':J
r~'l.:: ... "~l'';'! n•n.:: '~~l 't) ;~t~ .. , 1p'm -pn.::. Mech. ]ism. p. 105.
-.p;n;: ,,J':l~;'l :-rm~ Zeb. loe. cit. állandó frázisként használja, hogy az
áldozati oltár az 9 ., 1 ro ;~ 1p.,n:~ volt, azaz Benjámin terill etén. (1. még
Zeb. 118b. Joma 12a. Meg. 26a). - A szenilrási szövegben levő
"farkas"-t ünkelosz oltárra magyarázza, annak veszi az aggAda
ris ú .,következöképen hozza egymással összefüggésbe: B. R. 99, 3•
1..
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ragad a farkas, úgy nyelte el az oll;:ekel Tob p. 326. Lekach
97. (:'!~"1M :'ltl'~). Tanch. B. P· 22~
oltár-farkas" identifikáció
Tob p. 240. Midras Ag. P· 115.. z "o ··t M G W. J. 1854.
'l · 1 1dézve ra z,
· ·
előfordul Hieronymusna IS. .
.
felkiáltása is {Szukka
P· 430. Erre emlékeztet az apostata Bilga
tél be cipőjével az
56b) aki midőn a görögök behatoltak a szen y -'
C,
'
, .
k' ·ttott . :'11'11-1 •no 1 v p.oxo') Oli'1'5 01p1
oltárra dobbantott es 1gy Ia
· ' ' , , .. ~· .,~ 'Jlt:l:l -,:;1;)
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0
.pM"1:'1 t1)1CIM C:'l'')l "lt:ll)l ,1/'lN Nl .-N1
J
o:!' ?v 1:!"1'1 = j1:'1:l'? 'v i't:llmn .,,.,~, B. R. 100, 9.
,::!?;'! flN C't)Mlt:W 1:11'1:11

Exodus.
1, 22. A 'N11:"1''5 betoldás ellentétben van Szóta 1~a~v~l ',v ~~
(az okát megadja Ex. R. 1.), de Ex. 2, 6-ból kilüm~, hogy

'lll lt:l)l

csak héber gyermekekre vonatkozott. Igy mondja Jos.ephus IS. Ant.
lJ. 9 2. Clementz I. 108. A pogány arabok az UJSzülött leánygyer~ekeket irtották ki, Muhammed erősen küzdött ez ellen. V. ö.
Korán, 81, 8.
2, 5. :'1/'ll:lN tlN M'5~tl1 = Mt:IN 1'1' tlta'~1N1 "kinyujtotta a karját"
(1. Dalman: Aram.-Neuh. Wb. p. 23.) Az aggáda is igy: kezét
nyujtotta ki: Tanch. p. 64b. P. R. E. XLVIII. Jaik. §. 166. - Szóta
12b és Ex. R. l. 23. vitát közöl, vajjon szolgálóját küldötte el
(Nechemja), vagy kezét nyujtotta ki. V. ö. Bacher: Ag. Tan. ll.
252. és Rosmarin: Moses im Lich te der Agada, New· York, 1932.
51, 170.
3, t. 'l:l"rl:l:'l iMN = N'V'l '1DW '1nN; ,jó legelöjű helyre". Igy
fordít Ps. jon is. josephus Ant. II. 12, 1. Clementz L 118. és
Philo szintén igy. (De vita Mosis I. §. 65. Magyarra forditotta
Fischer Gyula: Mózes élete Bp. 1926. p. 12. Népsz. zs. ktár.).Egy spanyol-arab legendában szó van igen jó legelőhelyekröl,
ahol Mózes legeltetett. (Grünbaum: Neue Beitriige p. 282.) Sa hin
ligetekről beszél, ahová Mózes mint pásztor megy. (Bacher: Z wei
jüdisch-persische Dichter, Strassburg, 1908. p. 165.)- •?:nN1 llr.l~
c•n.,Nn 1n = :'!., N'lp• •m?v Szifre Deut. §. 22. azért c•:-:'5Nn ,,, mert
IMp:'! ",.,
nm~. Az ,.lsten hegy" megjelölés használata a. ki·

,,,,ll
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nyilatkoztatás előtt arra mutat, bogy szentnek'~ tartották azt elött ·
is. v. ö josephus Ant. III. 5. J. Clementz I. 150. Rappaport ~
Aggáda u. Exegese bei J. p. 29.
·
6, 20. vm = •mJN nnN "atyjának testvérét". A szináji kinyilatkozás elött csak az anyai rokonságat tvették figyelembe, Igy
Arnrom és jochebed házassága megfelelt a törvénynek. Szanh. 58b
:lN:-1 ;o ,.",, l N~ ? CN:"l jO 1rm 1N' ·~o (v. ö. Rási) I. még Lekach
35. - Abrahám , arra hivatkozik (Gen.
Tob II. 33. Szekel Tob
20, 12.) hogy Sára, apJa leánya és nem anyjáé, mely utóbbi
esetben nem lehetett volna az ö felesége.
*12, 4. n1tvO) no:o:l = NntvoJ j'JO:l Mech. . S. b. J. (ed. Hoff.
mann) P• 9. j')O N.,N MO:lO j'N. Pesz. 71a. 1'UoC, N;N IOMI&'J MO!:l j'N
*12, 13. 'MMO!:ll = c1M'N1 "meg fogok könyörülni". Mech. ]ism.
(ed. Horovitz-Rabin) p. 24. O"M N;N l'!M•oo J'N. Ezt e mondás
szerzöje Jism. b. Elisa jezs. 31, 5.-böl következteti. V. ö. Bacher:
Ag. Tan. l. 255.
12, 22. I:JC:l itvN = NJO.:li "edényben". Mech. jism. p. 37,
Akiba mondása: ''' N;N ~o l'.N, Jismael: I'I01pCN N;N I:JO j'N (ktiszöb).
Mech. S. b. J. p. 21.- I. kir. 7, 50. alapján -muo I:JO:l N;,''' I:JO.:l.
ünkel~sz itt A!dbával pá1huzamos. V. ö. még e helyhez Geiger:
Urschnft p. 436, jild. Zeitschrift, 1866. IV. 103. Frankel, M. G. W. j.
1866. p. 300.
12, 32. 'M eJ on:Ji:Jl =''V !:JN ,;lt "imádkozzatok érettem is".
Mech. Jism. p. 45. n1JVil0!'1 'JOo nC,:Jntv ''V ,"OM, így Ps. jon. is.
l~, 19. n~o n,,,, = !'ltvo P'ONl "felhozta Mózes". ValószínÜieg
az aggactára celoz, hogy józsef tetemei a Nilusban voltak és az
egyiptomi kivonuláskor felhozta azokat Mózes.* (1. Mech. jism. p.
~38). E m_ag~arázatot ~ö?ziti le Ps. jon. is. ünkelosz felfogása
Igazolva latsztk egy mastk aggáda által is. Szóta I3a és Mech.
S. b. J. P· 39.•,,JP ,,,,, c•:J':lo C,w l~'Ji:lp.:l (caverna). Sachs, Beitrage
zur Sprach und Altertumsforschung p. 54. egy betű elváltozásával
~J'i.:l;* t, labirintust olvas, amely utalás lenne a labirintus mitoszára.
14, 3. C':J:JJ = l'':l:J;vo. Mech. jism. p. 84. és Mech. S. b. J.
P· 41. l':J:Ji1~o N;N C':ll.:lJ j'N egy kis hangzóváltoztatással teljes a
párhuza~: . ., =--== .:l. A Ps. jon. J'tli~'l.:l-t fordít ugyancsak MecbtJtákban közölt vélemény alapján, l:l'tl,l~/.:1 K~N C'~~l
V Ö Levy·
Ch. W. B. II. 243.
"' • •
•
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*14, 7. C'W~t.ell = )''1:l'~ Mech. Jism. p. 89. C1.:"ll:Jl N'!t C't.ei''IV l'N
Mech. S. b. J. p. 44. és Szekel Tob. II. p. 174. u. a.
14, 8. ;,~; ":l = ,r,) t.el'i:l "fedetlen fővel". Teljesen e szavakkal: Mech. jism. p. 90, (v. ö. ünk. Num. 15, 30; 33, 3.) A
fedetlen fö a szabad embert jellemzi, Babylőniában ezért fedett
fővel jártak. (Kid. 51 a) I. Weisz Pál: Az aggáda jonathán ben
Uzziél targumában. Bp. 193 I. p. 20. és jegyzet 42.
14, 20. 'l)l iN'l 1ttmm pv., w1 ='1m SNitt"'' 'N'1::.t"' N;~pl Nllll ~1!'11
· "felhő és sötétség környékezte az egyiptomiakat, de Izraelt VIlágosság". Mech. Jism. p. 101. ;,r,!:l~:J c''l::l"l M'i~N:J j'l1m 'Nit.!~'· Igy
Mech. S. J. p. 49. is. Ezek anonym vélemények, de Socher Tob
(ed. Buber) ad o/ 27, 1. Hasaja nevében mondja ugyanezt a gondolatot. 'lll n•n j'El1::l'1!:l li
*14, 27. 1JM'N; = n•oplnr,. Mech. jism. p. 110. l!:lj?M N;N lln'N j'K
Mech. S. b. J. p. 53. u. a.
15, t. ni'lt'N = ,,", M:Jlt'l (Hasonló kifejezés Dán. 2, 23.) A
pluralis R. Akiba interpretációjára utal, ö ugyanis a '\~NC,-ból
közös énekre következtet. M. Szóta 27a. n;•~t~ J'llll ~Nitv' l'Mlt' ,~r,l:l
'\:Jil ;::.; "'' ~V n~.e~o ;w 1'1MN. Erre a magyarázatra ünkelosz is utalni
látszik. V. ö. Mech. j ism. p. 119-20; Szóta 30b. jer. Szóta 20c;
Ex. R. 23. A Ps. jon. szintén plur.-ban fordít.
- - MNJ mu = N•JrWl ~V 'NlMN "hatalmasnak mutatkozik a
hatalmasok felett". Mech. jism. p. 121. S. b. J. p. 58. Nln nNJMI:l
C'N)M ;, C,v Chagiga 13b. c'N) r,V nNll'11:llt' ? 'l:lr, ni'lt' Simon b. Lakis
a szerzöje e mondásnak és érdekes képben világítja meg e gondolatot. A vadállatok királya az oroszlán, a háziállatoké a bika, a
madaraké a sas, az ember uralkodik mindezeken, de valamennyiük
és az eg~sz világ fölött Isten áll. Csekély stiláris eltéréssel megtaláljuk ezt R. Abin nevében Tanch. B. II. p. 61.
*15, 2. 'll' = •opn. Mech. S. b. J. p. 59 •opn Nr,N 'lll i'N
- - l:'lUNl = ~t~ipo :"1''5 'l.:lNl .épitek neki szentélyt". Mech.
]ism. p. 127. :'1Nl t.elipl:l:-t M':J l')th :"!IVVN- A mondás szerzöje 'Ol' ,,
OlpOOi1i denominativumnak tekinti az ll'!llN-t a MU =- szentélyböl.
N 79, 7. jezs. 33, 20.)
15, 7. 1'~1' 0'1:"1M = 11:ll' ~ 10p,; )llM'1.:ln "elpusztitottad azokat,
akik néped ellen támadnak. • A szentirási szöveg anthropomorphizmust tartalmaz és _ a f~rdítás, amely ezt eltünteti, azon az

8S

A targum ünkelosz aggádikus párbuzamai
aggádán alapszik, hogy Isten ellen támadni annyit jelent, mint
Izraelt sujtani. Mech. Jism. p. 134. 1~ptt~ cn ? 1~ptt~ on ·~, ,,Jl cptt~ 'tl ,ll
1'JJ ,", - Régi aggádikus vonás az is, hogy Izrael minden baja
egyben lsten baja is. (1. jezs. 63, 7.) v. ö. Heller: Mult és Jövő
1931. p. 312.
15, 8. o•~ ,~.,VJ = N'~ lt~'-'M "ravaszkodtak a vizek". (1~'1Vl
denominális ige az n~'lV-ból = rakás halom, I. Rut 3, 7.) Mech.
jism. p. 137. o•~C, M~'lll nm. Érdekes jelenség, hogy a természeti
elemek megszemélyesítve vannak. Erre utal Kob. R. ad 1, 4.
(Berechja) 1C, N~ll,r, r'lN:l N'l:l C,N:l 1'! 11:lpM N"'t:lltl N~ ~:l, azaz, amit
Isten az emberekben megalkotott, hasonló'val megajándékozta a
földet is. - Simon b. Lak~ a tenger szivéről beszél. (Socher Tob
ad o/ 19, 2.)
15, 25. 11'1'11'1 = n•tC,N, v. ö. Mech.Jism. p. 156. :"1'1111 ''l:l, :-tN'ln
,,l&'~Jtt~ u. a. Tanch. B. p. 65. Az ~C,N-ból származó NJElSlN
tórát is jelent (Levy: Ch. W. B. I. 34.) és így nagyon valószínű,
hogy ünkelosz itt hasonló aggádára akart utalni.
*15, 27. o·~ m•v = i'~, l'l.ll:!~ Mech. Jism. p. 27. Mech. S.
b. J. p. 74. 0')11::1~

r31;

17, 15. 'Ol ':"l l~tt' N'lJ''l = j'C'l :-t\C, ,::1)1, ':"l C,p ':"11')) nC,E:ll
"szolgált Isten e Jött, aki csodát művelt neki". A szentlrási szövegben levő Cl-t zászlónak fordítják és az Istennév az a jel, amelyben Izrael az ö harcait vivja. (Baentsch: Handkom. zum A. T.
Göttingen, 1903. p. 162.) ünkelosz eltünteti a versböJ azt, hogy
lsten nevéről oltárt neveznek el, ö Isten végezte csodákról szól.
Hasonlóan Mech. S. b. J. p. 84. 1Ntt~V 'l'l:l c1p~n c;,, n~&~VIt' ;,r eJ
18, 11. 0,,,,)1 1'T7 'llt'N '1::1,.:! 1:1= j~C, 'N'l:t~ 1.:!11t'M, N~l/1El:l ,,N
j'l'l., :"1'::1 r,N'ltt'' 11' namivel az egyiptomiak sujtották az izraelitákat (a fiúgyermekek folyóba vetése) az sujtotta öket•: ök is
vizben lelték halálukat. Me~. Jism. p. 19. ,:IN' O''llt~ l:l!t'Mit' :1~::1
c,,~ V'lbl ,::1,::1 t:J r,N,~&~• nN v. ö. Finkeistein : Studies in Tannaitic
Midrashim. Proceedings 1935, p. 207. - Szóta 1 ta-ban R. Eliezer
b. Pedot u~yanazt a gondolatot példázat formájában adja elO:
,,te~.::~nJ n::~ ,,~&~•:~te~ n,,,1,.::~ Peszikta 82-ben josua b. Lévi hasonlóan
ffiz magyarAzatot e vershez : ~n' C,te~:l11'N :"1::1 l''lt':l, N''l&':llU
•ts. 21. ))lt:l 1Klltl = v~ N;!lp' po,. Mech. jism. p.
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o•'lMN 1 ,~~ n..,p I:I'NJ'It' tl~ltll ~tl~ oN' o~ltV flt)~ O'Nllttte~ 1'5N. Mech. S.
b.

J.

p. 90. u. a.

19 5 ,,r,lo = j':l'.:lM. Mech. Jism. p. 208. ,.,ll j':l':lM W1n
20' 5. A targum a vers végén a következő betoldást hozza :

1 :-rnn.::~~, ~ .::1 •ron~'J ~'l.::l j'~'Jtt~tl ,, "ha a gyermekek folytatják, hogy
atyjuk után vétkezzenek". Szanh. 27b. on',':! j:"l'lll:l~ :"llt'll~ i'lMl~lt''
u. a. Berakol 7a. - Mech. s. b. J. p. 106. j'Cl:lll"'tt> j~!:! I. a tar·
gumot Jer. 32, 18.
*20, 18. (ünk. 20, 15.) 1Vl'l = l)ln. Mech. Jism. p. 236.
.V'l ~'N Clp" 'J:l: ).'ll j'K
*21, l. c•tt~n = "\'li:I'M · Mech. Jism. p. 246. ,,,).' jMr,lt'.:l c;·I'Jc'J o.:l'l).'
21, 10. ;-muv =nm n táplálékát". Mech. Jism. P· 258. ;"11l11l11C l'JK
Mech. S. b. J. p. 124. ntmt~ 11. Ez volt az általános felfogás,
amelyet egy baraita is megőriz: Ketubot 47b.
21, 22, jlON = Nnl~. Mech. Jism. p. 276. NM'~ N'5~ IlON j'K
- - c•'5'5D.:l = N'l', ,~·~c. Mech. Jism. p. 276. j'l"1 'El 'Jll
Szanh. ll lb. j'l", K':IN
jN.
*22, 28. 1nN'c = ,.,,,.:~. Mech. Jism. p. 318. i''to'm o'"ll:l-' ,sK
N'J~., jO v. ö. jaik. §. 351.
24, 5. '"llll = '1l:l:l "elsöszülötteket", A 'l)IJ· t csak itt egyedül
fordítja ünkelosz 'll:l:l-ral (1. Brederek p. 74.), valószínűleg azért,
hogy lerögzítse ezt a hagyományt, amelyet Zeb. 112b. őriz meg:
amig nem épült fel a szentély, a szolgálatot az elsöszülöttek végezték, l. u. a. Zeb. 116b. Tüzetesen Num. R. IV. 8.
24, 10. '1'1:!0;"1 m:J'J .,tt'V".:l = N:lro j::IN ,.::ll).'.:l "mint drágakő
munka". ünkelosz status constructusnak veszi a m:~; szót m::1"-ból
(kö, tégla). A tarditás aggádikus hagyományokkal egyezik. Lev.
R. 23, 8. nameddig Izrael az egyiptomi rabságból nem szabadult
meg, az égboltozaton egy tégla volt számára a szolgaság jelképe.
(Bar Kappara mondása l. Bacher: Ag. Tan. 11. 505.) Hasonlóan
értelmezi a Ml:l'J szót Levi b. Sziszi, továbbá Berechja (Bacher:
Ag. pal. Am. III. 374.) és Séla jer. Erubin IV. 4. (17b)-ben. Az
utóbbi szerzö a Bábeire magyarázott 'l'f)O j:!N· t (Ezek. 1, 26.)
hozza kapcsolatba az Egyiptomra vonatkoztatott · 'l'ElO;"I ru::~;-ral
(Ex. 24, 10.) és ebböl azt látja "JVIt' '? nl':J;n i~ nte~p pNnt.? o~
Dl'1!= "::!?~ l'lte~p 'J:l!l, amint a kö keményebb a téglánál, úgy a
babylonlat szolgaság is keményebb az egyiptominál V. o. még
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Cant. Cant. R. ad 4, 8. Tdnch. B. p. 59. Vulgata is e magyarAzatoknak megfelelöen : quasi opus Japidis.
24, 11 . ~nl:"~ ~S-'N'l = i'"'-'~ ~S'N-' ~l))'i:l l':5:lp11N1 j1:-tl'.l:l'i~p:l )1M W"'1
JMI:'l ~ ö rültek áldozatukkal, a mely szivesen fogadtatott, mintha ettek
és ittak volna". Lev. R. 20: nem ettek valóságban, hanem amikor
Istent nézték, táplálkozott szemlik az isteni glóriából. (Tanh. B.
lll. p 63. közöl egy felfogást, amely eltérő a mi targumunktól és
az aggádától , t. i. : 'N1~ :'1':5':lN valóságos evés volt.) Ps. jon. Gen.
18, 8. j'':5:lN ,.,s_, :"!'" ;,·~11. Abrahám,nak úgy látszott, mintha az
angyalok ettek volna. V. ö. Heller, Tobit 12, 19. C1Jllt'M:"' C''ii:IC:"' ed.
Kahana II. 340, 341.
25, 5 . O'ttmn n'i)) = sJ~lCC '-'!&'~. ünkelosz mindig így fordítja a o•wnn-t. Az arám szó etimológiáját megadja a talmud Sab.
28a :"':l'i:"' o•Jll:l cc~&~ ~mcc, azért szaszguma ennek az állatnak a
neve, mert sokszínűségével büszkélkedik. V. ö. I. Aharvni: Ela
Vetachas. Tarbic. ed. Epstein. 1937. VIII. 319-339,
27, 5. :l-'i-' = K:l':llc .foglalat", amely .az oltár közepén volt
elhelyezve. ( Bentsch: Handkom zum A. T. p. 234.) - Zeb. 62aban R. josze b. R. juda is úgy fordít, mint ünk. :l:llc,, :'ll :l~:li:l
Middot. 3, l. szerint ez a :l:l~C harminc ölnyi volt.
34, 7. :"'j?J' :"1':5 :"'j?Jl = '-'!~ ~'5 p'n N?1?l ;"i'n'ilN':j j':l'n1'5 M?C
"megbocsát a megtérőknek, de akik nem térnek meg, azokat nem
hagyja büntetlenül." Bar. joma 86a ll'NI:'? ,,p,~ ~l'N~ p~:~S Nln ;,pJ~
j':ll!' u. a. Seb. 39a l. még Mech. jism. p. 228. és Szifre Zutta
(ed. Horovitz) p. 248.
38, 8. lN:!ll' il!'~ MN:lll:"' MN'i~:l = :"'N':jlt';í j'MN1 N'WJ l'l'!MO:l .a nök
tükreiből, akik jöttek, hogy imádkozzanak." Itt is régi hagyományt
találunk, amelyet a Vulgata is megőrzött: .De speculis mulierum,
quae excubabant in ostio tabernaculi." Rásinak ünkelosszal közös
véleménye szintén régi hagyományon alapszik. (1. R. Tanchumára
való hivatkozást) '\.ll rmo~&~pn~ j:"'l!'-' j·i:l MlNl'i~&~ n~N'iO f,.,:! Wt ':5NiiV' J"'lJ:l
Izrael leányainak tükreik voltak, amelyekben ékesítették magukat,
azokat sem késtek, hogy felajánlják a hajlék számára. Igy a két
jer. targum is. V. ö, Niedermann: Bp. 1915. p. 29.
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"'9, 24. ll'i." = lM:llt'l "dicsőítették . Igy Szifra p. 190 - 191 is:
li~N~ cn'tl 1nnc ••• Cl'i~ ~~~ :'11';11!' nw1n lt'N lNill' ;l':l. Vulgata :
laudaverunt dominum.
11, 17. 1r;w = NllJ''W ,búvár" (1. M. I. T.) Az arám szó
compositum: sm ''t&~ = kihúz hah! és lePesen me~fclcl Cllullin
63a etimológiájának: C'rt r~ 1:)1~, .,.,,!&':"! nt 1'.11t' (1. Deut. 14, 17.)
v. ö. Jaik. §. 537.
*11, 18. CM'i = Nj:l'ij:l'il. Siegfríed-Stade W. B. zum A. T. p.
716. Schmutzgeier. r. M. r. T.: héja. Chullin 63a. j:l'ij:l'ilt' ll CM'i,
zöldessárga színfi madár. (1. Deut. 14, 17. v. ö. jaik. §. 537.)
*11, 19. n1•on = sn•'iln (1. Deut. 14, 18.) Chullin 63a
:"ll:!., :"1'1 11 :-t1'0n,, , ezt teljesen átveszi Ps. Jon. NMii1M Nlr'',, de a mi
targumunk arám kifejezésében is bennerejlik a NM'illn = fehér,
amely az említett talmudi helyre utal.
ll, 22. :-t!liN = N!lU l sáskafajták. V. ö. Baents: Handkorn.
C)).,C = ~Jllt''i ~ p. 359,
Szifra p. 210. jlW'i:-t m O))';C 1N:lll m :-t:l'iN u. a. Chullin 65a.
13, 55. lMM!lJ:l l~ lMM1j:l:l = 1t1~M1M.:l 1S :"''Mlj:l'MW:l • visszáján vagy
szinén, kopott vagy új felül etén." Szifra p. 285. O'j:lMlt':"' l'.IN lMMij:l.:l
.Ll'l&'iM:"' l';N lMM:ll.:l
*16, 21. 1l'1V ll"N = j'Ol1 'i.:ll "kirendelt férfi". Szifra p. 352.
jC111~ nww •n)) u. a. Joma 66a és Keritut 14a.
17, 7. C'i'l/W? = C'1'1t'.,. Lev. R. 22. 5. és Szifra p. 365. j1N
1
C 1W N.,N C''i'))l&l a szeirim démonokat jelent, ezek bakalakú ártó
szellemek, amelyek a néphit szeríni romokban laknak. (v. ö. jezs.
23, 21.) Ibn Ezra szerint azért áll c''i'lllt' ,C'ilt' helyett, mert az ember
összerázkódik ('il/It' ', ha ránéz. A keresztény középkor az ördögöt
bakkecske alakjában is képzelte. 1. Löwinger A. : A forgószél.
Blau-Emlékkönyv. Bp. 1926. p. 282. és Robertson Smith, die
Religion der Semiten Freiburg. 1899. p. 85.
:-t'i'lt'

*19, 10. to'itl = N'il"'l Dalman: Abfall. Az arám fordítást Pea
7, 3. indokolja meg: m•:.:;:,, l'll/~&~:l ; It' 1J n to 'i 1:1 i:"'l~
1
19, 32. :"':l 1t' 'JDO = Ntr'ilN:l i:!C1 c,p i" "aki megérti a tant•.
Teijesen ilyen értelemben fogja fel a :-c"'e' t az aggáda il. Szifra
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p. 402. és Kid. 32b: azt hinném a :"1!! 11&'· ból, hogy a felszólltás
a tudatlanra is vonatkozík, ezért áll jjJl, amely megmutatja, hogy
bölcset kell ezen érteni. R. josze Hag. (ibidem) :-JJjJ~ m N.,N jjJl rN
r~o;,n v. ö. Rappaport: Ag. u. Ex. bei. j os. Wien. 1930. p. 109.
20, 2. l'iN:"I ov = .,Nitt'' 1'1':1 N ~V Szifra p. 405 : a törvényszék,
vagy az a nép, amely elfoglalja majd a Szentföldet, ítélje halálra
a Moloch kultusz követőjét. A "föld népe" a későbbi nyelvhasználatban megbélyegző jelentéssei bir, (v. ö. Venetianer : Az Am
Hoórecz. I. M. I. T. Évkönyv 1903. 180- 199) és ezért találjuk
ford!tásunkban a Szifrával párhuzamos eltérést.
20, 5. mnotvr_,:l~ = 'l"'liVO:l~. Egyes variánsokban (l. Berliner
jegyzeteit p. 36.) 1 :"1~,vo:~~ = segitőtársai áll és ez a helyes olvasat,
mert az ed. sab.-nak nincsen értelme. Valószínűleg R. Simon kérdése indUotta Onkeloszt, hogy a "család" helyett "segítőt" fordítson: mit vétett a család, hogy ez a bOntelés érje? Felelet: lJ!:)~
'r'SV 1'ElM~W, mert segitettek neki, hogy elfed je a bűnt, azaz segítő ·
társként (,vo) működtek.
*21, 20. 1'1!:1'' = jllM. Szifra p. 427. Ol'lll~ M'llM ~~ no.,, egyiptomi var.
• - - 1~N m;o = )'MMI:l 01iO "nyomott heréjű". Igy Szifra p.
427. és Bechorot 44b. ~'.:ltvN ~nioJtv .,;, 'N .,Ni:~~· ,,
*2?., 2. ~'llJ 11 = j~tv'lEl 11 . Szifra p. 430 . ."'tv'l!:l1 N.,N :"l'l'lJ j'N
23, 2. W!p 1NijJO OMN ~N'1jJ1'1 "itt'N = IV'1jJ ViV~ j~:11'1' jlViVl'11
,.amelyekre szent ünnepként rábnl1kantok." (Levy: Ch. W, B. I.
68. fordítása.) - Num. 28, 36. tv1p Nip~ = tv•1p ViV~ v. ö. még.
Ex. 12, 16. Lev. 23, 4. 27. 35. 36.; ünkelosz NijJ~ .Nip-t nem a
Nip (hív, hirdet) tőböl, hanem :1ip (rátalál) tőböl származtatja,
belső accusativusmk fogja fel és :ViV (Ps. jon. ViN)-val fordítja a
tannaitikus midrások nyomán. Szifre Num. ed. Horowitz p. 194.
ad Num. 28, 36. rt•pJ 1'110::1::1~ :1ntvo:11 .,;,No:J llli'N : tv1p NijJ~. L. még
Mech. Jism. p. 30. ad Ex. 12, 16. v. ö. Albeck: Untersuchunger Uber
die hal. Midraschim, Berlin, 1927. p. 2.
*23, 36 N':1 m:.cv = j1:11'1 j•tv•J;, "gyulekezzetek". Szifre Num.
§. 151. :101l::l N'N :1i1:t)1 j'N
23, 43. 1'11::10:1 = 'JJV m!:l~:l "felhőm oltalma alatt." Ez a fel. fogása AkibAnak is: Szifra p. 473. továbbá Mech. Jism. p. 48.
ad Ex. 12, 37. és ad Ex. 13, 20. (p. 80.) Szukkot városnéWel
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kapcsolatban. (ugyanaz a párhuzamos helyen a Mech. S. b.
J-ban.) : .,..,, 1~!1,,, IJJV n1:10. - Eliezer ezzeJ szemben • v~lóságos
sátorról" beszél és a m:~o városnevet Exodusban appellahvumnek
tekinti. ünkelosz itt Leviticusban Akibával párhuzamos, azaz, a
sátornak metafórikus, szimbólikus magyarázalot ad, de az idézett
két exodusi helyen a 1'11::10·1 szószerinti jelentésének megfelelően
városnévnek fordítja, mint a forrásokban a "Rabbanan". A két
tanna ez említett vitája előfordul a szerzők felcserélésével Szukka
lib-ben is, Adler iJ.,· m•m-ben ezt az olvasatot tartja helyesnek,
mert ünkelosz így Eliezerrel párhuzamos és ez megerősiti azt a
talmudi hagyományt, amely Eliezer és ünkelosz kapcsolatáról
szól; Valójában a Mechiltában és a Szifrában megállapltott szerzöségi tradició a helyes, így dönt Bacher is (Ag. Tan. I. 119.),
az Eliezer-ünkelosz kapcsolatot pedig nem kell megerősíteni, ma
már tudjuk, hogy Megilla 3a Akylas fordításának eredetéről őriz
meg hagyományt.
· *25, 23. nnt:~:.c~ = j'to1~n~ "véglegesen". Siifra p. 495. Z'I'J~'l"'
jer. Demaj V. 8. (19b) u. a.
25, 47. '1PV" = 'OiN~ "pogánynak, bálványimádónak", azaz
olyannak, aki a rómaiakhoz tartozónak érzi magát. (Levy Ch. W.
B. I. 65.) Szifra p. 504. c•l;:,yC, i::lt:IJM m ;py.,
*26, 19. .,t.,:l::l = Nito'~ NI'1MN.,t:~ N.,ti:J::I ro•pn erős, mint a vas,
hogy esöt ne adjon, MtvMJ::I = l''1'El 1::1)1~.,t:l N~m' Nl'OM és szilárd,
mint az érc, hogy gyümölcsöt ne termeljen. Deul 28, 23·ban
e kép felcserélve fordul elö. Szifra szerint - Rási is átveszi ez az itteni a súlyosabh jóslat. Szifra p. 515: Miként a vas, úgy
a.z ég sem bocsát ki magából nedvességet, a föld pedig elvesziti
gyümölcsét.
26, 25. l'1 1i:l CjJJ 1'1~jJJ :liM = jll'li:I:M C,v NMlWI~D jl::IJO jlViDl'l~
Ml'l'i1N 'V "megtorolják rajtatok, hogy áthágtátok a tórát". Szifra
P· 516: megtorlást von maga után a . szináji szövetség megszegése, de annak a szövetségnek megszegése is, atnely nem a Szlnájon
adatott. Az Nl'l'i~N-ban mindkeltő értendő, L u. Lev. R. 6. Berechja
nevében. Az, hogy a 1'11i::l tórát jelent : jer. 33, 20-hoz. Sabbat 33a
.J'1ill'l N.,N l\1"':l i'M
. 26, 31. C::IMMil I'T''U MliN N,, = jl:llllt"'J:l f:l'l't' N~ ."~,M K"
,.~em fogadom szivesen gy,U~eke~é&tek Wozato.t;• Ez AUandó for':'
••

_ _ ._...,;,

~
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ditása ünkelosznak az anthropopathia kiküszöbölésére. {1. Maybauru : Die Anthropomorph. u. Anthropopath. bei O. Breslau,
1870. p. 17.) itt többletet a J1:ll'lt.!'1l:l jelent, erre valószinUleg Arnosz
5, 21. c:;,w"t'ltV:J M'.,N N., inditotta a fordftót, az M'1:!CV-t {mlty) pedig
Szifre Num. §. 151. alapján (v. ö. Lev. 23, 36.) Mlt''"·val adja
vissza.
.26, 39. cnac = J1i111:l l'1•ntc, K'lt'':l "bűnök (ösöké), amelyeket
utánoznak." Bar. Szanh. 27b CM'"t':l DM•nmc '!.!'V'-' J'TM1Nit'!l Szifra
p. 518.: ameddig ragaszkodnak atyáik bűnös cselekedeteihez,
(cntlN 11.!'311;) 101Dn) addig elitéltetnek. V. ö. ad Ex. 20, 5.
26, 43. JV'.:ll JV' = JW~V 'l'I'N 1''1'.:1 "~'" )'lDl~ "átkot hozok rájuk
mt) elvét látja e két szóban.
áldás helyett. .. Az aggáda a M1t)
Ps. jon világosan kiírja ezt, de ünkelosz szavaiból is az "azonosság" gondolata csendtil ki. Cselekedetük bűnös, átkos és így
átkot is érdemelnek, amely helyett áldás is lehetne, ha ök maguk
is úgy élnének. Bab. Bat. 88b metathezissel magyarázza e két
szó~: jll'.ll lll' = j'V:Jl j'V = M,t) ,~l.:J M,,_, Szifra p. 518. 1l'IV"lD t.!'N"l:l !.!'N'!..
Echa R. Prooem. 21. jochanan mondása: A lll'!ll lll' midda k'neged
midda értelmében veendő és arra utal, hogy az exilium ideje
Izrael bűnössége időtartamának felel meg. Ugyanott josze b. Cha- ,
lafta : ameddig Izrael bálványimádó volt, addig tartott az exilium.
Érdekes, hogy a midrás a lll' városnevet (II. Sám. 24, 6.) is a
fenti értelemben veszi. (Midr. Sám. XXXII. ed. Buber p. 140.)
:'110 ,m :'!,D [JV'] [Pll'] m, 0 11JD nn [n'1•] (c,') n•:~. Hasonlóan Gen.
R. 94, 9, (ed. Theodor-Albeck p. 1182,) Midr. Sám. XXX. p. 136.
joehanant nevezi meg szerzöUI. pm' ,,, '1CN O'~lD [tv•] (pv•) Ml, ltc:l'l

,m

[tv•] (pv•>

m1 ,,,

Numeri.
•7, 3. :llt = JIDMC "befödött•. Szifre §. 45. C'DlMC M~N :1! rN IC"1.
A Ps. jon. a Szifreben közölt másik véleményt tolmácsol ja:· :llt rN .
J'DP1~'-' M~M, szerszámma1 felszerelt.
10, 31. C'1'll' 1l~ l1'"l'l1 = 'rl'V:l Ml'I'TM ICl~ N1':lVM'M1 J'11!lll "a hatalmas dolgokat, amelyek érettUnk történtek, láttad szemeddel."
A fordltó nem akarta szószerint visszaadni, mert úgy vélte,
hogy ez a héber szöveg nem alkalmazható Jitróra. (Onk. mindig ·'
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kerUli a merészebb, képes kifejezést. V. ö. Deut. ll. 29.) Szifre
§. 80. C''1lC~:I 'IJ'l11:1N' I11J~ JM /1 1N'1
10, 33. , ,n, = NJ1'l'IN~ "hogy elkészítsem. u Ezt a kifejezést

használja Szifre §. 82. az ehhez a vershez fűződö példázatban :
amint a prokansui (,O'P'"JN, Bacher : Ag. Tan. II. 238.) előremegy
csapataival , hogy táborozóhelyet készitsen ·elö számukra, úgy a
sechina is ,.,~,It' elv~ cn' nJpn~l ,N,It''' M,i',_,
ll, l. V'1 c•JJNn~,:, = w•:~ J'Dpnc~ ,.:l "mintha lstennek rosszat
tudnának _okozni. u (Levy : Ch. W. B. II. 185.) A fordító
c•JJlNn~:l-t az :"1~~-ból származtatta és érdekes, hogy a Szifre is
§. 85. ezzel hozza összef!iggésbe: lázongtak és íiríigyet kerestek
arra, hogy elhagyják az Istent, amint áll II. Kir. 5, 7.: ·~ Hlill'IJKl'lc
és Bir. 14, 4 : wp:~~ N1n mNn
ll, 8. JClt',,
NM~'~:I 1.!'1~, "olajban gyúrt." Szifre §. 189.
.)~w::~ 11'1311.!' rn !.!'1''!1
11. 25, 1ElC' N;, = )'POD
"nem szUntek meg." Utalás, hogy
Eidadnak és Médadnak adott isteni prófécia életUk végéig megmarad. Tanch. B. 57-58, JliM1!lJ npcD N' ,N;, iMNl:Jl npct c•Jpm
Egyéb helyek: Ginzberg :· Legends. VI. 88, 479.
*ll, 28. cN':J = Jll''1C'N "tiltsd meg nekik." Szifre §. 96. c'1cllt
12, 1. n•tv,:, = KM'11Dt.!' "szép". Az aggáda szerint Cippóráról
van szó és azért változtat a fordító, mert csökkentené Mózes tekintélyét egy etiops növel való házasság. (1. Golomb: Targumo IV.
Varsó, 1936. p. 255.) Szifre §. 99-ben megtaláljuk forditásunk
párbuzamát: 1'D':I MNJ Tanch. Cav. 13. és Rási ad Num. 12, t. továbbá
]alkut Machiri ad Psalm. ed. Buber 1899. VII. 6, 9. úgy magyarázzák, hogy l'l'tv:J számértéke MN"l~ l1El'. GrUnbaum szerint (Gesammelte Aufsatze zur Sprach- und Sagekunde p. 113.) az aggáda
l'l'~:l iltvH-on Cippórát érti szépsége miatt, nehogy az li'1M l'V sújtsa.
A ver~ben levő második np~, amelyet 0. pm-kal ad vissza, szintén
aggádtkus vonást mutat: Szifre § . 99. M".:l"ll :"1""11)1:) nltl~ !M'Il. Mózes
távoltartotta magát feleségétől és ezért hangzott el ellene Mirjam
részéről panasz.- josephus Ant. II. 10. Clementz l. 114-116. ezt
a házasságot a n•ru:~-szal szószerint értelmezi és egy történetet
beszél, el, ~ogy ~ózes hálából · elvette az etiops, Tharbist, akinek
a._ besugás~1b~l stk~rült Mózesnek - mint a királyleány adoptált
flet - az egytptomt sereget diad1lra vezetnie. Ez a legenda (Mózef

,It', =

N,,

Dr. KomJós Ottó
A targum ünkelosz aggádikus párhuzamai

Aethiopiában) megvan a '1tt''.'1 '1DO-ban (Mlt'ltv ntv'lD ed. L. Goldschmidt 249-255.) és a n•v lm ntvt'l
O't'l',, .,.,:l,. v. ö. Heller,
Ene. Jud. I. 1025.
*13, 22. jll::l = o•J~ro • Tanis". Igy a LXX: Trivt,, hasonlóan
Josephus : Bell. jud. IV. Il, 5. Clementz 465.
14, 9. o~~ '10 = pnepln ~,ll "eltávozott erősségük". A.,~ árnyék, '
mely menedéket nyujt. Ilyen értelemben: Jezs. 30, 2. Jer. 48, 45.
4' 17, 8. Midr. Ag. IV. p. 10. on''V P'-' n•ntv ''-' o~~ nt'l 'l:l.:l. Rási
régi hagyományt látszik megörizní .:ll'N lnt'l o;,:ltv 0''11V.:I Oi:llMl om~
o,,,.,ll p~ ;,•,,tv pajzsuk, erősségük, a derekak közöttük meghaltak,
Jób aki védte őket. Niedermann (A Vulgata viszonya stb. p. 33.)
ezt tévesen Szóta 38a-ból idézi. Ott ennek nincs nyoma, ellenben
Szóta 35a-ban "amidőn meghalt Jób, gyászba borult az egész világ,
ehhez ott hozzáfüzi Rási o.,~ '10 .:l'-' '1'-'NP, lJ":"il C:"l''ll lnl~! l'~n N'll'
Olfl'lÍ'-' Vulgata: Recessit ab eis omne praesidium.
14, 18. npJ• N., i!pJl l. Ex. 20, 5. 34, 7. ·
15, 30. :"lt'l'l 1":1 l, Ex. 14, 8.
15, 38. n:."~ = ' )"11:'lcl'1~. Igy fordítja még O. Deut. 22, 12:
Ez a fordítás a Septuagintából való, ahol n:t'~ = xpáan:e3w
és ebből az a következtelés vonható le, hogy valamikor ez a vulgáris megjelölése volt a n~•:r-nek. V. ö. Frankel: Über den Einfluss
der pal. Exegese auf die alex. Hermeneutik, Leipzig, 1851. p. 180.
21, 14. .Az Örökkévaló harcai" c. elveszett könyvnek a
kutatók elött is rejtélyes szavait ünkelosz érdekes módon interpretálja: amint megmondatott a könyvben, dicsőséges harcot végzett az Örökkévelő a nádastengernél : ~10, Nt'l' ~l' '1"1 ,,:lll j'.:l'1p, azaz
a stat. cons.-t felbontja és a gen. MM.,t'l-t átviszi a mondat másik
részébe acc.-nak. A I"!Dlc-t a nádastengeri átvonulásra vonatkoztatja az ag~da is. Tanch. B. p. 127: o•c::~ ~J'1N ,.,",:l o•cm l'l'll'I'IN
~le o•:l cl"!., llVVJttt u. a. Tanch. ed Varsó, 1875. p. 82. v. ö. Jaik.
§. 764. és Num. R. 19. (25). A Ps. Jon. és a Vulgata ezt a fel•
fogást őrzi meg.
21, 15. C''"'', ,!:IN' = "'""'' 1lD!t'l "a völgybe ömlöttek". Ez
arra az aggádá ra céloz, hogy amikor az ernoriták a harcban vere· ·
séget szenvedtek, a hegyek között a völgyben folyt a vérük, l. Tanch.
B. 127. Tanch. 82a. v. ö. Berakot 54a, b. és Ps. Jon, ad loe.

' Iti
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p;,r.~•v Np.,c "lement velük és feljött velük", arra az aggádiku~
hagyományra utal, hogy a szikla = fo~r~s kisérte őket pusztai
vándorlásukban . Taanit 9a : a forrás Mtrjám érdemében adatott,
halálával eltávozott, de késöbb ismét visszatért hozzájuk. Jaik.§. 683.
1)/0t'l~ o;,t'lll .'1N.:ll "''''"t'l l"fn',, v.,o l't'l:J n•lttl)l • . • ,N.:ll"' a forrás sziklaalakú volt és követte Izraelt vándorlásukban. (1. még Tanch. B.
127- 128, Tanch. 47 és 82). A o.,lll '110 (ed. Ratner) 9. 10. ~zerint
Mózes kútja jelent meg nekik. Ismerte ezt az aggádát az Uj-testamentom is: I. Kor. 10, 4. v. ö. Ginzberg, Legends. VI. 21, 129.A talmud e városneveket (18, 19.) etimologizálja és a tőrára magyarázza : Ned. 54a, Erubin 54a. ünkelosz is etimologizál, ez
azonban nem oly világos, mint e t~lmudi helyeken. Megérthető
azonban az arám fordításban a .kisérő kúton" kívUI a tőrára való
utalás is és akkor ünkelosz két hagyományt kapcsoina itt össze
egymással.
*21, 33. jttl.:l:"' = jJMt'l. Jos. Ant. IX. 8, l. Clementz l. 573.
BtXtavaCa. Az w és n, .:l és c felcserélése nyelvileg érthetö.

23, 9. ):IlV' ,'1:1? = Nt:I"V jlJOM', j','n)l jll"'',lM.,:l "egyedül birják
majd a világot. • ünkelosz ezt a messiási korra vonatkoztatja,
mint Deu t. 32, 12· t: um• ,,.:l l. párbuzamát Szifre Deu t. §. 315.
v. ö. Adler Vilmos: ünkelosz parafrázisa a biblia költői helyeihez. Bp. 1893. p. 43.
23, 21. • • , '5 t'l V , , , jl N IO'.:l:"l N' = • , . i''l''' 'M"O n'' n1,.:1MCN
••• '1ptt1 MlN., ,,.:lll N., l:'JNl "nem láttam bálványimádókat Jákob
házában és olyanokat sem, akik vétkeset cselekszenek Izraelben."
Ebben a szellemben fordít a Vulgata is: Non est idoium ... non
videtur simulacrum. Igy Ps. Jon: is. Oinzburger p. 273.
24, 7, O'.:l'l O't'l:l l)l'l!l l1,,t'l C't'l "!' = tol"IV'l 'l"'ll:lt:l K:l'ln', N~~t:l 'J0'
... j'tlt:IV:l "hatalmas lesz a fiai köztil való király és uralkodni fog a
népeken." Szanh. lOSb-ben felsorolja R. jochanan, hogy mit akart
Bileam mondani mindannak ellentétéül, amit isteni sugallatra valójában mondott. Az e vershez füzödő magyarázat párhuzamos Onkeloszszal, csakhogy itt a kivánság negativ értelmü: ... ,.,c j:l
~:nC, n•n• n.,

,.,ti

N'

.nltllN.:l ntl.,llt' Onl::l.,tl NM
. 24, 17. :lp)l't'l ::l::ll~ ,.,, = .,N"l'ftl'tl Nfrlt'C N::l'll11l :lPli'C N::l'O ClP'
"krrály támad majd Jákobból és messiást avatnak Izraelből. • Ismert
tény, hogy R. Akiba ezzel üdvözölte Bar Kochbát, akiben ö messiást
7

98

Dr. Komlós Ottó

látott. (1, Echa R. ad 2, 1). Tobija b. Eliezer Lekach Tob
aggádikus pent-kommentárjában Lévi arnóra nevében - nin~·
okunk ezt pszeudepigrafikusnak tartanun~ egy összefügg~
leírást kapunk a messiási korról, amelynek végső akkordja "Jákob
csillagána~ fe~menetele" lesz. (v. ö. Lek. T. ad Num. 24, 17.)
Acha szennt (Jer. Ned. 38a) e versböJ következik, hogy a messiás
Jákob házából származik majd. ünkeloszból és aggádából világosan tűnik ki a messiási ké p, de igy értette a masz. szöveget sok
zsidó és nemzsidó kutató is. Baentsch bizonyítéka Gall nevében
(Handkom. zum A. T. Göttingen, 1903. T. 616.), hogy ezt a felfogást igazolná Moáb és Edom pusztulása, amelyet a próféták
szintén a messiási kor egyik. ismérveül állítanak oda, téves péla
dákon alapszik, mert az általa idézett prófétai helyek (Jezs. 16,
13. skk. 25, 9-ll. Ezek, 25, 12. skk. 35, 1-14. Ob. 1. <Ji 137,
7. Thr. 4, 21. skk.) nem a távoli messiási korr-a vonatkoznak
hanem történeti idön belül bekövetkező pusztulást jövendölnek:
Igy értelmezi üressmann Num . 24, 17-t is (Die Anfange lzraels,
Göttingen. 1922. p. 127.) és a kohab, sebet szókat Dávidra vonatkoztatja, aki elpusztította Moábot.

24, 21. 'l'PM l. Gen. 15, 15.
24, 23. ~N l~!t'C 1"11:'11 ~~ 1lN = j'~N .1'1 1 N:'i~N ,,~))' ,, jlM'', N'~"M' 'l
" jaj a bűnösöknek, akik élni fognak, midön az Isten megcselekszi
ezeket." Szanh. 106a exegezise e vershez : jaj annak a népnek,
amely akadályozóként fog akkor fellépni, amikor lsten megváltja
Izraelt.
24, 24. C'M:I ,,~ C':lll = 'N~,.,~ jM"\I'Qll' jli'Ol "csoportok gyülekeznek a rómaiaktól." Vulgata ·: de Italia. B. R. Gen. 10, 4:
0'~ = N'"'!O'N. Hogy e versben célzást találtak Rómára, ezt már
Dániel ll, 30. bizonyítja, amely Num. 24, 24-re utal és C'M:I C11llnek veszi Róma hajóhadát A SeptuagintAban az idézett Dánielversben Pwp.cilot, a Vulgalában Romani áll, l. Bacher: Olaszország
neve a hagyomány irodalmában. M. Zs. Sz. 1896. 298. skk.
(Ellenben a LXX. Num. 24. 24-et C'M:I = 1Nr.m még Görögországra
magyarázza, J. Frankel Uber den Einfluss der. Exegese etc. p. 184.)
C'M:I-t máshelyütt is Rómánakfordítja a targum, I. targ. jech. ad 27, 6.
l. Krón. 1, 7, további párhuzamok : Theodor, Beresit Rabba p. 344.
* 27, 7. p= MlM' Szifre §. 134. 1"11:1'

A targwn ünkelosz aggádikus párhuzamai

99

29, 35. t1'1lll/ l. Lev. 23, 36.
31, 10. om•ro = pnmJo n•:~ "bálvány-templomuk". Szifre §. 157.
.j:"l~lt! t•V 111:1 r"\!Oll Wllt' ClpC

~ l

:

32, 3. j:!', ,_ 111'110)1 Az ed. sab.-ban e helyhez nincsen targum
és eredetileg sem lehetett, amint az Berakot 8b-ből következtethető. Ott ugyanis a targum-olvasásra való buzdításnál úgy dönt
a ta lmud, hogy az egész parasát el kell targummal olvasni,
még P',l 11l,ro))-t is, amihez egyébként nincs is arám fordítás . Igy
vélekedik Berliner is a "Massorah"-ban (Leipzig. 1877. p. 54.)
Igen sok kiadásban azonban van fordítás, sőt különböző variánsok,
de ezek későbbi időben a Ps. jon.-ból kerUitek át Onk.-ba. V. ö.
Luzzatto, Philonexus. p. 71, 72.
*34, 11 . 11"\l:l = "\O' ll "Genezáret". Megilla 4. "\Cll' l lT 1'1"\l:l jer.
Meg. l. l. (2a) "\Oll'l M"ll"
* 35, ll. Ol1'"\Pnl = )1l~ll11 Szifre §. 159. nl~ln N.,N 1"1""\P:"l j'N
Hasonlóan a Vulgata: decernite. V. ö. Albeck : Untersuchungen
über die hal. Midr. p. 3.

'

Deuterooomium.
l , l. ünkelosz e vers exegezisében teljesen a hagyományt
követi, amennyiben Mózes e "szavait" fenyitő beszédnek tartja,
(Szifre Deut. §. l. 111n:~ln '"l:!, l':"llt' ,~.,~) . A városnevek elemzésében, amelyek a modern kutatóknak is problémát okoznak (König,
Deut. Kom. zum A. T. Leipzig. 1917. p. 60-64), szintén tannaitikus hagyományokat őriz meg. Bennük célzást vél találni Izraelnek a pusztai vándorlás alatt elkövetett vétkeire. (Ez Jehuda felfogása Szifre §. t. Sacher : Ag. Tan. I. 394.). A Szifre ez idézett
helyén megtaláljuk ünkelosz e városnevekhez fűződö magyarázatainak párhuzamait, l. még Ab. d. R. N. XXXIV. (37a).
l. N"\~,~~ Masszánál való lázongás víz miatt. (Ex. 17 .)
2. N"\ It''~:! Baal P eo r bűne. (N um. 25.)
3. j~,, 'cn (hapax leg.) = NJC ~)) ,,El11'N "lázongtak a manna
miatt." (Num. 25, 5.)
4. 1'1"\l/Ml = tt"\0':1
l!'l.,N Ml"\lln~ "hús miatt lázongtak." Ez
eltérő hagyomány, mert Num. MlNMM Ml"l:lp-ról {ll, 34) mondja el
ezt, azonban lehet) hogy ez a város azelőtt m"llln volt.
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5. ::·n ,,, = :1:·", 'l')l ,,JV, ?Vl "mert aranyborjút készítettek."
(R. Méir, S. b. jochai és Benaja tannák véleménye a Szifreben.)
Ugyancsak az aranyborjúval hozza összefaggésbe e városnevet és
egy hasonlattal is megvilágítja jannaj iskolája (Berakot 32a, Szanh.
102a, joma 86b) v. ö. még A. d. R. N XXXIV; C\N.lrl tt~'l,~ ed.
Hoffmann, Berlin. 1908. p. 2. A Vulgata sem tekintette helységnévnek, úgy fordítja: ubi auri est pluri mum , am i megfelel a mídrás
exegezisének. V. ö. Bacher: Ag. pal. Am. I. 45-46.
2, 23. t: 1,t1El:l 'NP!Ol~P Ps. jon : 1 ~-tp,i~p "Kappadokia ". LXX:
Ot x!l=áooxe;, of tee)..a6v'tec; h Ka7t7taoox(ac;, Hasonlóan Philonál és
Akylasnál. A talmud is ismeri e helyet: Berakot 56b. B. R. 68, 12.
(1. Gen. 10, 14.)
3, 25. p:h:-11 = N'rv"lpc M'.:ll "szentély". Szifre §. 28. :'1T j'l.:l'5:"1'1
!Mpcn m joma 39b '5N'l'IVI ~tv j:-1'f1llllV l':l'5ctv j1l.:l'5 lctv N'lpJ nc'5, a
templomnak azért jll.:l., a neve, mert fehérré teszi Izrael vétkeit.
(A fehér szín a megbocsátást jelképezi.) Erre az értelmezésre alapítja jochanan b. Zakkai azt a jóslatát, hogy Vespasianus császár
lesz, mert tv,pcn M'.:l N'5N jll.:l'5 )'Nl 1'50 N~N '11,N rNl ~l~' 'l',N.:l j'J:l'51'1l
(Gittin 56b.)
5, 19. ~0' N'51 = po~ N~l "nem szünt meg" . jer. Meg. l, 5.
(7a, b}: a próféták és a hagio~raphák egyszer elveszíthetik érvényességtiket, de a tóra sohasem, mert a kinyilatkoztatásnál maodatott: amely sohasem szünik meg. Szan h. 17a Nln po~ N,, •••'5nJ "P
v. ö. még Szóta lOb.

=

. !• 10..l":lN:-1'5 l ll:l '5N l NJ!t''5 C'51t'C1 ='Ul jl:'1"M:l :"1'1C,p ~.:lV j'J'N, j'.:li'
1

1

1

"Jót f1zet vissza a bűnösöknek azokért a jócselekedetekért, amelyeket ök tesznek életükben, hogy vesztessé tegye öket (a következő világból) és nem késik, hogy jóval fizessen a bűnösöknek
azokért, amelyeket életükben tettek." Akiba hasonlóan magyarázza
a <JI 36, 7-t: a gonosznak csak azért ad lsten jólétet ezen a világon a csekély jótettéért, hogy az elkövetkezendőnek ne legyen
részese, I. Socher Tob ad <JI 36, 7.-Ab. d. R. N. XXXIX. 39a
O'i'',l~ rEl'y!:ll C'VIt''l~ j'C'51t'C a gonoszaknak fizetnek, az igaznak
kölcsönképen fennmarad. Samuel Hakkatan is e szellemben ma~arázz~ e verset :l'5 ,.,~ '5:l 11'1MNl (Socher Tob ad 4 9, 15.) : az
1~azak JUtalmazása a jövendő idöben (1',MN1}, a gonoszaké ezen a
vllágon lesz a fenti ok miatt. Sam. Kat. ez utóbbit Deut. 7, 10-
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böl következtette. Éla (IV. század) arnóra mondása: N~, Nln 1'Nl~tt~'5
ehhez idézi jósua b. Levi
Deut. 7, 11-t, azaz, aki "ma" (ezen a földön) megtartja a tórát,
az elnyeri "holnap" (a jövendőben) az ö jutalmát.
ll, 29. ,.,'5'5p:"l f1Nl n:l'l:l:-1 nN = N11010r,O 1111 • , • N':l'l.:lO f11 "az
áldókat meg az átkozókat " ünkelosz eltér a szószerinti fordítástól, hogy utaljon arra a felfogásra, amelyet Szifre §. 55. is megőriz c•1?.:l f11:li:l ~N c•1?.:l ",.,r,p n~ u. a. Szóta 37b. O. e fordításában is kerüli a merészebb fordulatot. v. ö. Lev. 26, 6.
12, 5. llt"l"ln ll:llt'? = pv,:,nn n'f1l':llt' n , :l '5. A n•.:~- ban utalás
rejlik a szentélyre. Szifre §. 62. ~.e~,pc.:l 1!V'l.,f1 1l:ltv?
12, 9. ;o,?m;o, ?Nl nnucn ?N = Nf1lCMN?l NM'l n•:l~ "a nyugalom
házához és a birtokbavevéshez." Onkelos1: itt is kiegészíti a szöveget, hogy világosabb legyen a szentélyre való utalás. Szifre
§. 66. c•?t.e~l"l' n :'1nllc n?•tv 11 n'5m u. a. : Zeb. ll a és Meg. l Oa.
16, l. n'5•'5 = N1'51'5:l j'C'l ,, ,,:lV1. "és csodákat művelt veled
éjjel." A masz. szöveg e közlése szerint a kivonulás éjjel volt.
Szifre §. 128. kérdi ezzel szemben, vajjon éjjel vonultak ki, hiszen
áll Num. 33, 3. ncl:l,, mnco, amely reggelt jelent? Felelet: a megváltás volt éjjel. ünkelosz a Szifre felelete szerint fordított, ez a
felfogás általános lehetett, mert Berakat 9a-ban is megtaláljuk
nyomát: .:l'l)l:l N~N l'Nll N'5 C1'llCOC '5Nilt'1 l'5Nll!V.:I 0''1'10 '5:l:"'
*16, 16. t:i 1Cl/El ~.e~?w = j1lO'T n'5n Szifre §. 143. C1JCT N~N C'OVI:l}'N
18, 11. 'l:lM "l:lnl = j!O'l j'toil "mormogással mormoJó•. Hasonló
stilusú kifejezés : Szóta 22a 'lON 'NO v.,, N'51 N!VlJC j~'l. a mágus
morog, a nélkül, hogy tudná, mit mond.
* 19, 13. •pln c., f1'l).':ll = ':ll c, ,,WN ''5Elf1l "pusztitsd ki azt,
aki ártatlan vért ont. Igy Deut. 29, 9. Nem kétséges, hogy a
masz. szöveg csak így értelmezhető, de ünkelosz a precizitás
miatt sztikségesnek látja a megtorlás hangsúlyozását. Hasonlóan
Szifre §. 187. és §. 210. ~N'llt''C l11V"l nlt'l:P 'l~.:l
*21, 20. N:lOl ~'51T ='lOM ':lC1 'lC:l .,,~ "dözsölö a húsban és
iszákos a borban." Szifre §. 219. j":l N.:llC1 ,lt':l:l .,.,lT. Mindkét hely
a magyarázatát Prov. 23, 20-ban leli. Szanh. 70a megállapítja,
hogy a mértéktelen fogyasztás milyen fokon merfti ki a N:llcl
foga lmát.
*23, 13. ", = Ji'l1~ '1l1Ml "megállapftott hely". Szifre §. 257.
C'"llCl D'i'',ll~ 'lMN' '5:lN 'lMN' (Erub. 22a},
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cl~ N&,N ,. )'Nl A ,, szó l. Sám. 15, 12. és II. Sám. 18, 18 =jel.
Itt metonymikus az értéime : '1' = a jel által megállapított hely.

*23, 14. 1l!N 'V = 1l'l 'V "fegyvered mellett". Szifre §. 257.
.1l"l Ol p~ N~ N 1l!N )'N
24, 6. ':ln Nll'l tvDl '" = ItiEll '"' )11~ ,.:~vn~ )l~"~:l'"IN ,,mert vele
készitenek táplálékot minden élőnek." Bab. Mec. l 15a: ne csak
malmot és felsőmalomkövet ne vegyenek zálogba, hanem semmiféle tárgyat, amellyel táplálékot készítenek élönek ~&~Ell ~-'N 1:1 l'tvl))l,
mert áll ':ln Nm ~&~Ell '-'
24, 15. ltvDJ m~ N~&~l Nll'l ,,;N, = n•lt'Dl n• "10~ Nln ",;, "miatta
(a bér miatt) veszélynek teszi ki életét." Szifre §. 279: miért megy
ö fel a lépcsőn és veszélynek teszi ki magát (ltt'Ell nN ,, "10~1),
nemde hogy megadd az ö bérét.
24, 16. O'l:l 'V nl:lN lMl' N' = j'l:l OlEl 'V jl'l:lN. E fordítás a
Szifre §. 280. és Szanh. 27b-ben közölt hagyománnyal egyezik,
hogy az apák ill. a fiúk ne ölessenek meg sem egymás tanusága,
sem egymás bűne miatt. A Ps. jon. világosan állítja egymás mellé
e gondolatokat.
. 26, 5. ':lN ,:lN '~"IN = N:lN n• N,:llN' N)):l I'IN~"IN j:l' "az arámita Lábán el akarta pusztítani atyámat." Szifre §. 301. N'tv ,~,~
n:•N l"'N-' ):l' ~)) I'I':P~l ,:llN&, N'N 01N' :lPV' ", U. a. jaik, §. 938.
Midr. Tan. ed. Hoffmann l72b: N:lN nM ,:lN' tv1,:~ ·~"IKn P'· Vulgata: Syrus persequebatur patrem. Igy Ps. jon. is. Ezek hatása
alatt került be ez az exegezis a peszach-haggádába.
26, 17. m~Nn •n nM = n:~.,n .,, n• "te az Örökkévalót választottad ki."
26, 18. 1"1'~Nn '1'11 = 1:l"n 'i"'l "az Örökkévaló pedig téged
választott ki." (Levy : Ch. W. B. I. 200.) Eleazar b. Azarja exegezis7 e versh~z o&,w::~ n::~•ron i"'tv))N 'lN ~N o'w::~ nnN n:~•ron 'lln'~&~)) cnN
Chag1ga 3a "h egyedüli uralkodóul választottak engem a világban
(,nN '~'~ Deut. 6, 4.) azért én is a nemzetek egyedüli uralkodójává
teszlek (,nM 'll l. Krón, 17, 21.) u. a. Berakot 6a (anonym). Num.
R. 14, 223c o'lV:l i"':l•ran áll nnN nélkUI. Levy: Talm. w. T. B. 37b,
38a ~acher .személyes közlésére hivatkozik, hogy a n:~•ron a perzsa
ched1we, ch1diw, arabuJ chataba (uralkodni) kifejezésekkel hozható
ö
kapcsolatba, Bacher ehhez Ag. Tan. I. 234-ben megjegyzi ho
ezt a feltevést csak kuriózumként, nem pedig tényként ~mlí~te.
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A héber "I~N =- mondani, az arab amara = parancsolni igével
hozható összefUggésbe. Az "1~~-t hifi! alakja csak egyedül itt fordul
elő és ezt az aggáda n::•ran 1'11&1)1-val adja vissza. Mech. Jism. p.
!26. és Mech. S, b. J. p. 59. ugyanaz N"l~' N Ml&l)) = beszélés,
dicséret tárgyává tenni. Serira gaon (idézve Abulwalid-nál ed.
Neubauer 51, 220.) 1"1'~NM-t a talmudi N"i~'N = szegéllyel, n::•ren-t
a hasonlóan értelmezett rmron Prov. 7, 16. kifejezésekkel magyarázza, l. Bacher: Ag. Tan. I. 235. és 452.
32, 2. i:J"IV' = oc::• "illatozzék". Szifre §. 306. ,,,,nr "lto~ M
c•~vra~ Ol'!~ jMll nu';•Nn ';)1. Ps. jon. J:JvJ•-t fordít a Szifre egy interprefációja szerint.
• - - •np~ = 'l!:hl~-t Szifre §. 306. M"lln '"i:l, NC,N •np., j'N
32, 4. "ll:.: :-t = N!:l•pn ·szifre §. 307. i:J'PM "1\:0:M
*32, 9. ';::~n = ::,v "sors". Szifre §. 312. ;,,l N';N C,::~n I'N
32, 10. 1:-tN::.:~· = jlM'-'"Il:O: p•clc "kielégíti szükségüket". Sz ifre
§ 313 ol'!'; pEllC~l jpln~l •1::.:~ ,:~,, lehet, hogy a fordító szemei előtt
Num. ll, 22. lebegett, amelyet jlM'; JlPElC•"-al fordít. Sperber (The
Targ. ünk. in its Relation te the Masoretic Hebrew text, Proceedings. 1935. VI. p. 351.) 1:'1!:t'lt~:-tételez fel a masz. szövegben és
ebböl érthetőnek tartja az aram fordítást.
* - - \,"llll:l' = l'l'n'"llN ·~JnEl )ll'El'SN "a tóra szavaira tanította
öket". Szifre §. 313. nl"l:l,l'l nl"llt')):l lnlll:l'
32, 12. llr'll' ,,:: •i"' = ,.M)) Nli"', N~';)):l jll'lnl'"I'IZ'N~ '1'M)) jli"''"M':l 'i"'
NmnnN' "az Örökkévaló egyedül fogja lakoztatni a világon,
amely megújul majd." Szifre §. 315 szintén a messiási idökre
vonatkoztatja. N\:l' ,,nv? O-':l'~&~ln~ ,,nv 'lN
32, 13.-14. E két vers az ellenség fölött kivívandó gyözelemröl és gazdag zsákmányszerzésröl szól. A Szifreben §. 316,
317. is van ilyen vélemény n,,_,;~ ,,N ,,~&~ nl:llln '-'N'l. Ugyanott
megtalálható a párhuzam a versek többi részéhez is.
32, 17. Cl"l)ll&l N' = i'l'l:l 1povn•N N' "nem foglalkoztak vele".
Szifre §. 318. Oll/1&1 N'N Ol"i))l&l
'"1Pl1 ,N, a n))lt' töre idézi a szerzö
Gen. 4, 5-t. A Szifre e szövegváltozata ol))~&~ N' egyezik Ex. 5, 9:
"1~1&1 ''1:l,:l l))IP' 'Nl, amelyet Ünkelosz r~to:l j'~ll'ID:l jlpü))l1' N'l ad
v1ssza. (Gen. 4, 5-ben az anthropomorphizmus kiküszöbölése
egy
végett ad ünkelosz más fordítást.) Feltehető, hogy az '"ipn
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más szövegváltozatról ad számot, amelyben talán valóban Cllltv N':l
állott, v. ö. Friedmann: ünkelos u. Akylas Wien. 1896. p. 64.
32, 20. c;,~ '}El :"li'MON = jl:"l}~ 'IU::Itv P''O'N "elvonom isteni
fenségemet töltik." Szifre §. 320. C:"l'}'!l~ 'Ml!llt' P'O~ '}'i:"l. Hasonlóan
jaik. §. 945. l. továbbá a targumot az Ex. 33, 5. Deu t. 31, 17.
19. jezs. 30, 20. jer. 33, 5. jób 34, 29.
32, 24. 'i'i~ !l!apl = j'IV'!I j'mi 'IV'M!Il "ártószellemektöl való
sérülések." Levy ugyan Ch. W. B. If. 212. schadliche Winde-t
fordít, azonban Ps. jon. igazít itt útba. Az utóbbi u. i. e három
arám szóhoz még hozzáfűzi : i''''l = 1'1'''' (1. Bab. Bat. 73a.
Erub. 18b. v. ö. Kohut, Angelologie u. Damonologie p. 8688. Izrael Lévi, R. E. j. 1914. LXVIII. 15-21. Ginzberg M.
G. W. j. 1934. p. 18.) Ha j'lt''!l j'nli nem ártó szellemeket
jelentene, akkor Ps. Jon. aki világosan így akarja fordítani, nem
szószerint vette volna át ünkelosztóL Egyébként a démonok szoros
összefüggésben vannak a szélvésszeL A Mli-nek megfelelő 1tY<:fif11l
jános-Ev. Ill. 8. egyrnondalban fordul elö szél és szellem értelemben. Keleti népeknél elterjedt hit volt, hogy a forgószelek démonok
művei, ez a zsidóságban is tért hódított. (1. M. Grünbaum : Gesammelte Schriften zur Sprach- u. Sagenkunde. Berlin. 190 l. p.
102.) Szifre §. 321. 'i'i~ Nl,ilt' l!l ,lt':"llt' ~~ '5!1tv. jaik, §. 945. iil~.
P esz. lll b két keteb nev ű démont ismer, v. ö. Löwinger A. dolgozatát e két szóról: Bia u-Emlékkönyv. Bp. 1926. 279-290.
32, 26. C:"I'NtlN = jU'll'IV'Nl jl:"I'C,V 'tlli '5lM" "szálljon haragom
rájuk és el pusztítom öket." ünkelosz ezt compositumnak tekintette. Igy Szifre §. 322. és Ex. R. 13, 2. c;, :'1'N 'tlN!I 'ni~N (v. ö.
Rási magyarázatát.) Vulgata szintén így: dixi: ubinam sunt?
32, 27. ilJN = IV''' Szifre §. 322. OU!I N'N illN f'N
32, 28. nlllV ,!IN = Nll'V ,,!INtl "elveszítették a tanácsot." ünk.
itt R. jehuda véleményét fogadja el, aki szerint ezt Izraelre kell
vonatkoztatni. A fordításban is kiérezhetö Szifre §. 322. megállapítása : i"'ilM N'N :'1lll1 j'Nl , , , ;,:m:~ :'1ll)l t,N.,lt'' l,!IN
33, 2. nilt'N =- Nl' !li"''l NM._.,lN K1'1lt''N m-' :"1 1)1~' !11'1!1 "jobbja tűz•
böl való tórát ír és nekünk adta. • jer. Sekalim lOd és jer. Szóta
22d Simon b. Lakis mondása Pinchasz nevében: a tóra, amelyet
lsten adott, tiszta tűz volt, a pergament fehér tűzű, megirva fekete
tűzze!, a tanítás maga tűz, tűzbOI hasfttatott ki és tlizból adatott·
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Szifre §. 343. jtl l)ru n'i ,., C'tllt'n i~ mro lt'N :"'!~ lt'N:I l'!Ptll :"'lill'l 'i!li
C'~'lt'n. jaik. §. 951. kardhoz, tűzhöz és vízhez hasonlítja a tórát.
A hagyomány az l'lilt'N-t két szónak tekinti (1. Béca 25b. Tanch.
B. V. p. 55. Peszikta 200a), így a Vulgata is: in dextra eius
ig nea lex. -Tudomásom szerint Abu Omar ib n jakwa, bibliamagyarázó (X. század) az első, aki egy szónak magyarázza : l'll1WN és
Deut. 3, 17-el hozza összefüggésbe. (1. Sacher: die jüd. 81belexegese Trier. 1892. p. 21. különlenyomat Winter-Wünsche, Die
jüd. Lit.-ból ll. 239-339.) Az ujabb konjekturák száma igen nagy,
ezek szintén egyszónak tekintik és oka valószínűleg az. hogy a
m szót perzsa eredetűnek tartják. (Scheftelowitz: Arisches im.
A. T. 1903. s. v. m. Előfordul egyébként ez a szó az Elephantfne szövegekben is. (1. Stummer: Der krit. Wert der Achikartexte 1914. p. 47.) A zsidó és keresztény hagyomány ellenben
Onkelosszal párhuzamosan a tűzből való tanról beszél. v. ö. Blau.
Zwei dunkle Steilen im Segen Mosis. jewish Studies in Memory
of G. A. Kohut N. J. 1935. 96.
33, 6. M' 'Nl )!llNi IMI = 1'11~1 Nr, N)1)l'l NMl~l N~'V "M:l plNi IMI
"Éljen Rubén az örök életben és ne haljon meg második halállal."
A 'M' t ünkelosz az örök életre vonatkoztatja, mint Lev. 18, 5-t;
a gondolatritmus másik része: újjáéledés után ne haljon meg,
Szifre §. 347. N:!:"! c'lll' l'll~' ;Nl Szanh. 92a: éljen ezen a világon
és ne haljon meg az elkövetkezendöben. A midrás B. R. 98, 4.
megbocsátottnak tekinti Rubén bűnét (Gen. 35, 22.), ennek nyoma
megvan Gen. 49, 4-ben, itt pedig az aggáda egész világosan látja.
33, 8. l:"l:l'iM = jtl1:"!tl M:ll'IIPNl , , , 'i"11'1)M!I C''lt' nl:fl ':"'11'1'0'),
"megkísértetted, de hűnek és megbízhatónak találtatott." Szifre
§. 349. j'r1lll10J ''!l o'lt' N:l~J - König : Kom. Deut. p. 224. elfogadja E. Mayer felfogását, hogy e vers Mózesröl szól, mert Ex.
32, 4. skk. miatt Áronról nem mondható 1"0n 'lt"N. De viszont nem
fedi a valóságot (Adler N. L.), hogy Áronnak a Meriba vizénél
semmi szerepe sem volt és elért kapta e jelzöt, valójában Num.
20, 12. lsten feddése egyformán szól Mózeshez és Áronhoz. Urim
és tummim-ot azonban csak Áron viselt (Ex. 28, 30.) és igy e
vers is róla szólt. A fordltásban pedig ünkelosznak azzal a törekvésével van dolgunk, - itt tannaitikus párhuzama is van - amely
az ösök cselekedetét szépiteni, érdemeiket pedig fokozni igyekszik.
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33, 12. )"It' W:lM:l Jl:ll = Nm:lttt ,,tttn 1'1'V,N:ll "földjén lakozik
Isten dicsősége."

Ugyanez a fordítás ünkelosz 49. 27-hez is,

I. erre vonatkozólag fejtegetéseimet A fordító itt a Benjámin területén lévő szentélyre utal. V. ö. Zeb. 54a és 118b. Joma 12a. Meg 26a.
33, 13. Cl:"'IM~l = j'~l:"'!Ml )lll'V )lVl:l~~l "vízforrások és ll)élyvizek" . Szifre §. 353. Mll"V~:l Mll:ll,~
33, 18. ,,,,,NJ "l:llt'lt''l 1T1N1:l j?l.:lf M~'P = ~mp NMJN', 1i'El'~:l 'l ,,M
cStt~"l':: N',VlO 'l~'T ,:l))c? 1:lil~:l'tt~'1 1:l:l, ''V:l ?V "örvendj Zebulun, amikor
ellenséged ellen csatára mész és Jiszachar, amikor ünnepek idejének
megállapításáért Jeruzsálembe mész." ünk. itt a Krónikák (l. 12, 33.)
megőrizte midrásszerű hagyományokat be -zéli el. Zeb. és Jisz. jellemzésében Zunz a Gottesdieost Vortr.-ban, a Krónikák-könyvét teszi
a midrás-irodalom kiinduló pontjára (p. 13- 36). Rut R. 2.
.ltl"\,:"'1, N?~ C'~ 1 it ,,:l, )M'l N.,
33, 21. j1El0 i'i'M~ np?n Olt' = "l':li' ?N"lltl', N:l, N"\ElO ,,It'~ i"l'nlOMN:l
j~n "ott temették el (Gád birtokán) Mózest, Izrael nagy törvényadóját." Szifre §. 355. ,) np?n:l mlmtt~ :"Itt~~ '~t~ ~i' m u. a. Szóta
13b. Vulgata: in parte sua Doctor es:;et repositus. Deut. 32, 49.
szerint Rubén területén halt meg Mózes és az aggáda szerint Gad
területére, mely sirjául volt kijelölve a "sechina" szár11yain ment.
l. Szifre §. 345. és Szóta 13b.
33, 25. 1N:l, 1IO':ll = 1ElPln 1T11~''51V '~l':ll "erőd olyan, mint
fiatalkorod napjaiban." König, Dcut. Kom. p. 232. N:l,-t arab szónak tartja: daba'a = nyugalom. Megmagyarázható azonban a
héberböJ is, amennyiben N:l, a .::l! szóval függ össze, amely a férfias
erö jelképe és itt Aser ugyanazt az áldást kapja, amelyet Mózesről beszél el Deut. 34, 7.: nn? cl NSl, nem fogyott meg életnedve.
(N:l, = folyni, Szifra p. 509. Szifre Deut. §. 354. Lev. R. 35, ll.
jaik. §. 693.) LXX : ft la;zú<; aou Akylas:
aou. Field, Hexapla
I. p. 326. jegy. 39.: Aquilas transtulit corporis habitudinem.
Vulgata: Sicut dies iuventutis tuae, ita est senectus tua. E forditások mind párhuzamosak ünkelosszal, de egész pontos megfelelője
a :lltl npS-ban található 1M1lpl ,~, 1' 1111"\M:l 'O':l (ed. Buber V. p. 131.)
33, 28. :li'V' j'V = )lnl:lN :li'V' jll:l"'l:l, NM:l"l:l j'l.':l "az áldás szerint
ahogyan megáldotta öket Jákob apjuk." A fordító az j'V szót tal·
mudi értelemben vette:
(v. ö. Num. ll, 7.) Szifre §. 356.
C:"'l':lM :li'V' C:l"l:lt.e' l'l:l"l:l:l U. a. Jaik. §, 967.
Budapest.
Dr. Komlós Q*tó,
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Z'ráim rendjének sok megoldásra váró problémája között ,a
szó jeLentéSIC is egyiire azoknak, amelyet a magyarázók sza1mának arányában mind sűrűbb homály vesz körül.
A p1n~ szó a misnában a S'víit traktatus két helyén fordul
elő . A III. f. e~ő misnája így hangzik: »Mikortól kezdve smbad
(01 hietedik - s'mitta - évben, amikor minclen merei mun.ka.,
tehát a trágyá:z.is is tilos, a nyolcadik év számára,), a Urágyát a
tr~gyadombokba hordani? (ahonnan aztán széthordják a trágyát
a földre). Mikor a (merei) munkások beszüntetik (a munkát,
- mert, ha korábban viszik ki a trágyát, akkor az a látszat,
mintha a heliedik év számára akarna trágyázrú). Igy r. Méir. R .
J'hud.a mondja: mikor kiszárad a p1no (édes) R. Joszé mondja:
mikor csomósodik.«
A második hely a IX. fej. 6. misnája:
»Aki zöld füvet szed (a hetedik - s'mitta - évben, az élvezhieri azokat, mint a hetedik év gazdátlan termését), míg kiszárad
a pll'l~" (azon túl el kell takarítani).
Rambarna misna-magyará:z;atában a pll'l~·ot az arab chantallal
a~onositja, amely srerinte nem más, mint a koloqinta és mivd
ez keserű, azért az »édes« elnevezést euphemizmussal magyarázza.
R. Siroson (Ras) és utána több magyarázó a i'1MO-on trágyát
(.,:ll) ért, >~amely érleli és édesíti a gyümölcsöt«. A IX. 6. mis.nában azonban pll'l~ -on a föld IJJedVJCSségét érti.
Aruch p-m~ -ot (megédesített) olvas és ennek megíelelöen
.,lt'1:lO (érett) szóval értelmezi, tJehát szintén gyümölcsre, termésre
gondol és idézi r. Dániel magyarázatát, amely szlerint n,ll' T11V1i'D
tök-féLe termésSiel lenne azonos.
Lőw Immánuel az »Aramaische Pfl.anrennamen«-ben (278. o.)
a pn o ige eDedeti jeLentésére - beszívni, szopni - rámutatva
pm~-ot olvas és ennek megfeielően így fordít: »bis das Eingesogene - die in die Erde eingesogene Feuchtigloeit - trocknet«. Ezt az elméletét azonban a »Flora der Juden«-ban nem tartja
fenn (IV. ,72.), hanem Rambaro értelmezését clfogadva, koloquintának minősíti a p1n~ -ot.
Levy a szótárában Rambarn magyarázatát fogadja el, de idézi
Ras véleményét is.
Végül legujabbarr Chizik Baruch a Palesztinában honos uborkafélékről írt monografiájábanl a p1n~-ot salátával (non - M"llM)
azonosítja.
Mi az oka e mgy eltértseknek a szó értelmezésében és magyarázatában?
1:'11'1~

1
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A misnának és így a pln~ szónak is, elsc5 magyarázatát a
J'rusalmiban találjuk. nnyp!l, i1Y'i'tl 11'11'1 :'IJC "I'M mnpEl plM~:'I l'!l''ttltl
"C j1'~)11'1 "lll'i' tl "\ll'jmJI' 11'!!0 lt')Jn ,, "\Olt 1',1l'i' )',te'i' Mll'Y'IVC "l'ttlj:)''ttltl
(34c, 14 M'll'!l!V) l'11te' 1'11':'1., C:'11"\:n C'!ll"\~l rt.,ll 'JMl l'!l' ltlo,
Rambarn magyarázata nyilván a J'rusalmin alapszik ahol a
p1nc-ot a t~l~ud n y 1p El-val magyarázza, ez pedig gao~i ér~l
~nezés szennt~ az arab chantal-lal azonos, amely keserűségéről
Ismeretes és amely Rambarn szerint azonos lévén a koloquintával
- hashajtóul szolgáJ.3 Rambarn ugyan a M1ll1 '!!'n IV: 6-ban felsorolt hashajtók között nem említi a koloquintát, - csak a rokon
uborkaféléket, - de a M!lll' '!!'rt XXI: 21-ben a rtlll'·ról szól
mint hashajtóról, ez pedig megfeLel e bben a tekintetben az arab
chantalnak,_ ~elyet ő orvosi gyakorlatában valószinül.Jeg hasmált
és e~phem1s t1kus.an »édes«-nek neve:rett. Hű követője és magyarázóp: Tanchum J'rusalmi, aki szintén orvos volt, megerősiti ezt
az értelmeöést és szótárában ebből az alkalomból még egyéb példával is alátámasztja az e uphemismus fogalmát (L. Bacher: Tanch .
J'rus. szótára 20. o.). Téves tehát Ben-Juda állítása (Millon VII:
3442 ), hogy az e u ph. magyarázat Tanchumtól származik, hisz ezt
már maga Rambarn mondja. És az a megjegyzése sem helytálló,
hogy nincsen a gaonok idejéből erre vonatkozó magyarázatunk,
hisz, amint láttuk már Rdak is említi. Ugyancsak keserű földi
gyümölcsnek tartja és euphemismussal magyarázza a pli'IC ·Ot
Estori ha-Farchi (1282-1357), aki mint hashajtószert is említi
(Löw: Flora IV. 21 5.).
R. Simson (IISO-I23ü) nemismerteR.ambammisnamagyará·
zatát, de- szokása szerint- idézi a J'rusálmi megfelelő helyét :és az
Aruch megjegyzését és mégis trágyának fordítja a j:l1l'IC -ot. Ras
nyilván a misna értelméból követke.jt:eti a szó jelentését. Mert mirol
is van szó? Arról, hogy a trágyázás idejét megállapítsá•k. Az a
kérdés, hogy melyik az az idópont, amikor a trágyázás már nem
használhat a hetedik év termésének. Az pedig csak a nyár vége
lehet amikor - r. Méir szerint - vége a mezei munkának_, r.
J'huda azonban magának a trágyának nyárvégi állapotával akarja
a határidőt megszabni. Ez logikus magyarázat. A IX: 6. misnában
előforduló i''MC -ot a misna témájának megfelelöen: nedvességnlek
(n •n,' n.,) értelmezi, ami, ha nem is azonos, de rokon fogalom a
trágyával, lévén annak tuk~jdonsága. 4 A Jrusalmi magyarázatát
l. Epstein: n1,:"111 'D ~p C'Jlltl:"' ,1) ll. 114. o. 14'1• j . - R'dak a 'Kir,
II. 4: 39-hez; szóló magyarázatban ezt mondja: MlJli'll ~'T r:l'l'IMl:'l 'El::l UNJCil
'.mao ~MYCtt" l11V"::I M,plM Ml:"''' • • • C',D C:"''' b'l~i' D'rrll::llC l'J!) ",_,
3 Leunis: Synopsis der Pfla.nzenkunde 1885: 664. o.
4 Nem helytálló Rasnak az; az érvelése, hogy p,n~ azért sem jelentbet
itt np,pll-t, mert his~> akkor a misna ezzel a névvel noeveroette volna ezt a
2
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pedig úgy értelmezi, hogy r. Mana szerint a l"'lllj:)t jelentése p1p::1
m,tt'l"' a szántóföldek hasadéka, amelynek a trágya körül az a
srerepe, hogy a hasadásba, az árokba folyik le a trágyalé. Tehát
Ras 1s i111llj:':l, i1ll,p1H olvas a J'rusalmiban .
Azonban úgy Rambarn mint Ras olvasása szófűzése nem
k~légítő, mert ~ellenvetéseket provokál. Ha, Ramham szerint,
l'll'llli'::l, . i1li,PEl _a . bibliai illllPEl-t jelenti, mínt ahogy az Aruchban
r. Damel Idézi 1S1 akkor ennek Kir. II. 4: 39· targumja szerint
NC,pn 'lli'El ~neve. A völgyi koloquinta elnevezésnek továbbá csak
úgy lenne )Ogosultsága, ha tudomásunk lenne más pL hegyi koloquintáról is. A látszat tehát az, hogy Rambarn c~k a N"\CJ magyarázatát fogadja el, ai?ely szerint a pw~ azonos a :'llllpll -val
és r. Mana értelmezését figyelmen kívül hagyja.
Ras azonban idézi r. Manat és ilMNp:l -t lll,ll'·nak fordítja
holott a M,IV -111a~ az ar~mban NC,pn felel~Tl~'<g, annpp!l-Mlli'!l pedig
.az a:amban ~pugy, mmt a héberben. völgyet, síkságot jelent. A
j:)!l, .. pEl szófuzé~ az Aruchtól származ1k és ó pontosan is fordítja:
a volgy~ levo I:asadékok .(rtllp!l::lll' c•p,o). Igy awnban riem
meggyozo, hogy m1ért éppen a völgy hasadékai árkai mérvadók
a trágyázás határidejére. Ez az idómeghatáro~ már csak azért
~m célsze:ü~. rru:rt a.k~or a hegyvidék lakóinak nincs meg az
Ismertető Jeluk es toluk távoleso terülerekhez kell igazodniok
R:: ~ana bóvító magyarázata tehát ebben az értelmezésben csak
noveh a homályt.
Eoz a homál~ a~onban el,oszlik, ha a J'rusalmi magyarázó szö~gét m~skép fuzzuk. A g mara a
p l n o szót :'ll)lpt-val adja
VIssw, m1re r. Mana f.élreértés elkerülése végett rn1egjegyzi, hogy
>llez a n Y 1pt « ( :'IJ'i'El jrtn) nem azt jellenti ami a bibliából vagy
a misnából .egyébként ismereres tehát ~em valamely ~rmést
biallllern ez _a SzÓ a :'IMliP!l szóval a'zonos, vagyi5 :ppe = liP!l, Ilehát
~dást }el;mt. 5 Ennélfogva a misna úgy értJelmerendó, hogy:
»U?-lkor _ktszarad a hasadás«, azaz metonimiával van dolgunk:
rrukor k1szár~~ a. ha.s:t~sban_levö trágyalé, az »édes«.
;Die a s~liszt1ka lS 1gawl]a ezt a szófűzést. Mert ha a r. Mana
a. g marabe_h_ rtll1j:)El-t a 'i'!l, .pe -val akarná magyarázni, akkor
llllnc;: sem~1 J<;>gosult~ága a 1:'1rt (Aruch: r,n) mutató névmásnak
?- szukszavu J rusalm1ban. A 1:'11'1 csak úgy igazolható ha valamit
]ielző gyanán t ki akar emelni_(mint pl. M!lltC, J"OD ttnN'I M!lll:l ri1n :'IlO ,,M
fogalmat, mint Sabbat II: 2. Ez az érvelés saját maga ellen fordul mert a
még közelebb fekvő kifejezés S'v!it II: t-ből nn•'m ;,&,;nw '1J
a misna tehát ezt a kifejezést haználhatta volna.
fi A lr'-'::1 az aram-héberben közismert fonetikai tény pl. 'mY""-"n~
~~""'c, sőt témánkba beleillően rli'PIY"1'P•P::I (1. Haolam, 1938: 459.

l'l'm''"~ ·

l'l'm -mr: '::II·J!I) L. még (53: n: Ul,"') ac"c:s ~~~

'!l

nl'mM "111"Jn: 'lnc1
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rázza: '11t'Pl1ltl1 jl'.:l~ mihelyt •e nnek a kiszáradt trágyalének felső
rérege megcsomósodik, csakhamar száraz az egész és így e meg.
hatéÍrozás szerinti határidő közd jár r. J'huda definitiój ához:

pmr:,,

lt':l'lt'~.

De még e szövegmagyarázatnál is fontosa bb érv Chizik fö!te.
vése ellen az az elgondolás, hogy az egész nyáron át l.lermesztet!i
saláta kiszáradása nem szolgálhat a trágyázás határid~jéül, mert
erre az esetre aztán igazán illik r. Simon érvdés·e: (S'viit II: r._)
,MNI ,MN '.:J mln Ml, azaz ahány termesztő, annyifélJe terminusa lenne a trágyázási tilalomna.k.
A talmudi diszkussziót így tisztázva, áttérberek dolgozarom
tulajdonképeni tárgyára, liogy: a p1nc = trágya felt~evésre a magyar
nyelvtörténetből közöljek példát és érvet.
Szarvas Gábor egyik sikeres szófejtéSie, (Magyar Nyelvőr XII:
'55 · l.), hogy a trágya szó, amely ma kizárólag az ál~ti ganéj
megjelölésére szolgál, a XVI. századbialn a hus m.ellé készitett édességeket jelentetre. Idézi egy XVI. sz~zadból való szakác~köl!yvbő~:
» .. . csinálj malasias trágyát al:á; 'llörj bőven gyömbért ossze nádimézzel egy mozsárban, · ha ezt megszörzöd, aztán trágyád leszen«.
A trágya szónak vándorútját pedig így állapitotta meg: TPCX"(ll!J-~
nyalánkság, középkori latinság~!: tragéma!:a;, trages, mel~ ~tóbb1
alak az idézett szakácskönyvben lS előfordul és azonos a k<_>zis~rt
francia dragé-vel (Gombócz, M. Nyelv. I. 254). A vulgáns latmsá;g' e ~ i ieJötti g-t j-nek vagy gy-nek ejrettJe, pl. gyehenna. Igy
lett. aztán a trag1ea-ból trágya.
Hogy mikép lett az édességet jelentő szóból a .ganéj ~!;nevle•
zése, azt Simanyi így magyarázza~ »Egyszer c~k div<1;tba ]Ott aJZ
a tréfa, hogy valami;nt a húsnak, ú:gy a ,szá:ntóf~.ldnek Is. trá:gyával
kell megadni a módját, meg ~ll trágyazm a foldiet. Mikor aztán
ez Q szólásmód! általánosan elteTjedt, természetesen restelték ugyanazt a kifejezést az éreire alkal~ s ~y a régi jelentéSle telj~
kihalt (M. Nyelvőr 49: 65, l. még Horg.er: A ~gyar szavak torténete 173. l.).
) f!--1
LJegú jabban Be !re ödön közöl Q M. Nyelvőrben .(67: 3 5 a ul!l•
nyelvből hasonló adatot. A finnben ugyat_lls füs~.r a. m. ~öystle,
a vele összefüggő höystaii ige jelentése pied1g: I. wurzen, 2. ~ungen.
úgy a magyar, mint a finn analógia tehát m~gerősítl azt a
fleltevést, hogy a misnában előforduló p'lnZ) tr4gyát Jelent.
Widd<:r Salamon.
Budapest.

,,,:l

MegjegyzéS: E dolgozat már rég a sterkesztö kezében ~lt,
(1938 . február), miko; a lllltl''·ban .(IX:?r-64.) Efrapm
Har'ubeni-nek ugyanerrol a témáról szóló cikke Jelent meg, ame~y
blen a P'ni:) ·.Qt a ;,J•.)mn = eryngium creticum nevű növény édes
izéve~ azonosítja. A botanikai bizonyítás elég meggyőző, annál
ke\'ésbbé a talmudi szöveg érbelrnezése, Ennélfo_gva fenntartom
érvelésemet
W• S.
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Adalékok a ~sidók társadalmi elkülönítéséhez
Maimuni koráig.
I.
A legrégibb zsinatok halározalai a zsidó !akósság elkülönítése tárgyában.
A z e l v i r a i zs .i n a t, 306, hozta a lec>réaibb lön-ényckel, melyek. a zsidókat el akarták különílcn'f a keresztény
társadalom toL Ezen zsinat E l\'irában (Elbira) , .\ndnlusiában, spany?.l .. te_r~let.en _folyt le. Talán nem Yélellcn. hogy
az elso elkulo~I lo torvenyek azon a terülelen kelclkezlck,
ahol Monlesqmeu szerint az .inquisiLio törekvésci és a zsid?s~~, Lársa~almi_ kiküsz~b?lésének eszméi oly halalmasau
kifCJlodlek es egesz Europara kihalollak. ~Iár ezen ch·irai
zsina l négy fontos határozalot brno l t a zsidók elkülönítésére:
A 16. kánou: Katholikus l eá ny o kat nem szabad
zsidókkal me g h á z as i t a n i: . .. nec .ipsis calholieas
dandas es.se puell.as; sed nequc Judacis neque hacrcticis
dare (dan) placmt, oo quod nulla possit esse sociela:s
fideli cum infideli ... «
·
78. kánon: Az igazhh·ő, aki zsidó nővelmc•rszcai
a. h~ z ass á g o t, egyházi átok alá helyezte lik: "Si quis
fidelis habens uxorem, cum Judaea vel gentiti fuerü moechalus, a communione arcealur. <<
Az 50. ká~o~: K~tholil~u~ papnak vagy laikusnak tilos
az a.szt.alkozosse~ 7-S.ldokkal: »Si veri .quis cleriens
vel fidel~s cum J~dea1s cibum sumpserit, placuit cum a
commumone abstmeri ... «
. ~ 49; kánon: Kalliolikus földbirtokosoknak nem szabad
zs1dol~ alla! felszenteltelni a termést : »Admoncri
placm.l posses.s~res, ut non patiantnr fn1ctos suos ... , a
J udac~s ? ·enediCI, ne nostrum irritam et infirmam faciant
bened1clwnem.«
Az _50-ik ,ká.non számítható kündulópontnak az cayház
a~on_ tor_ek_veseiben, a:nelyeknek célja a kercszténys d~ körulbaslyazasa volt zs1dó társadalmi és hitéleti b efolyások
ellen. "\z e~zközöket egyházi tilalmak és büntetések képez~~k. A_ legfo~b pon~ok, mclye.kct kezdellől fogva ki kellett
, eden}, a koYelkezok voltale a \'eayes házassárr, a 1{özös
ftk.e~es,_ a kedvező vélemény a zsidÓ vallásosság~'ól és val~.sl r~I.tez:rp.é-?ye~ről. A zsidó társadalmi b efo lyás kiküszöbolésel celzo kanonok mellesleg azt bizonyítják, hogy a
8
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z::-.idó és nemzsidó lakóss:ígot a küzös üsszelarlozási érzés
foglalta egvbc.
~ lj tc.fezelel jelcnl )[agy Kanslanlinus császár uralkodása ;31:2 -33/), aki állal a keeesz lén y vallás a római biro~
dalomban l'gy ;_•ujogú ~ 313), majd uralkodó vaUás (315) letl.
Az egyház mindjárl uralmának elejétől fog\'a távollartolla
hínil idegen, különösen zsidó befolyástól. Már 315-ben
megtiltolla a császáe, hogy zs i d ó k k eres zlényekel saját
nlllúsukra Lé l' í Ls c n ek, Yagy kilérl zsidókal üldö zzenek.
Kúlönüsen foglalkozotl a zsidókérdéssel a nice<ü zsinat
325-ben ..\zelőtl ugyanis sok kereszlény kisázsiai községben
a h us Y é L ü n n e p l és é L niszan hó 14-ikén k ezd lék, míg
nyugati szokás szerinl a niszan 14-ike uláni vasárnapon.
A zsinat elhatúroz ta, hogy a nyugati sz.okás követendő az
egész birodalombm1. A niszan hónapot is a zsidó naptártól
Plléréíen úllapílották meg: niszan 14-ikének tekinlelték
a tanlsz i nap-éj-egyenlőség utáni teliholdat Eusebius
püspök hangsúlyozta az eltérés szükségességét.
A laodiceai zsinal (343-381. közt, pontos év ismeretlen) szigorúbban lép fel. A 7. kánon követeli többek közt
a Quart~)([ecimanusok (akik niszan 14-ikét ünnep ,e ll ék) teljes Yisszalérésél. A lG. kánon előírja, hogy sz omb a Lo n a z E Y a n g é l ium b ó l és más bibliai szövegből
ke ll c l ő o l v as n i. Ezt némelyek úgy magyarázzák. hogy
ez méa a zsidó istenlisztelet ellen irányul. A 29. kánon dő~
"írja, gogy ker eszlényeknek tilos a szombalot ünnepelni,
hanem akkor dol01ozniok k ell. A 37. kánon elrendeli, hogy
zsidóktól és ~r.;lnekeklől Lilos ünnepi ajanelék o t elfo g a d n i és az ő únnepeiket v e l ú k ü n n e p e l n i.
A 38. kánon meglillja, hogy tőlük kovás z t a l a n ke n y e~
ret elfogadjanak.
1\agy Kanslanlinus utóda, Constantius (337-361) megtiltolla a v e g y cs h á z ass á g o l zsidókkal. I. Nagy Th~
dosius (379-395) 3SS-ban ujra megtiltotla a v e g yes h a~
z ass á g ok a t. Johannes Chrysostomus 3~6-:-38~-~.~
Antiochiában beszédekel tat·Loll, melyekben mtt luvoit,
hoay az ő sz i zs i d ó ü n ll e p ek e n ll e me n j e n ek a
z s i"í1 a g ó g á k ~ a, n e b ő j t. ö l j 'e n ek ~ .z s i d ó k k ~l é s
n e ü n n e p e lJ e n ek v e l uk. Megemhlt, hogy nundezt
sokan megleszik
Az 5. és 6. század. Az úgynevezett »Apostoli kánon «-ok.
Dionysius Exiguus, római apál, Salona-i István püspök
részére 500 körü.l görögről laliura fordíloU egy kánon.gyűjteményl, mely részben igen régi döntéseket tartalma~.
Az első 50 kánon számít a legrégibb résznek, de a többl
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J<úzt is sok igen régi cr·rcfelíí. Ezen gyűjteményben külüérdekes a 6 .J.. ká.non: b un L e t és L s z a b a r r a a
ka t h o l ik u s p a p r a,
i ll e l ő l e g l a ik n sr a,
ak i
zsidó t em plomba nugy imúdkozni:
Si qui"
cleriens v~l laicus ingrcs<>us fucl"il synagogam J udacorum
vel Haer,c ltcorum ad orandum, ille dcponatur, hie segt·egctur «.. \66. kánon a pap vagy Llik:us bőjtjél Lill.ia
sJ~:omb_a ton vagy va sá rnap : Si cruis clericus inn·ntus ~ucn~ die dominica vel sabbalo ... ieiunans, deponalut·.
fllcnl latens, segrcgetur. <c - Ebből a kúnonból az tíínik
ki, hogy a 6-ik században még megőrizték bizonyos tekintelben a szombat ünnepi jellecrél, amennyiben mecrlillollúk
e napon a b őjtöt.
"
·
"
A 70. kánon tiltja ~ püspök ökne k vagy más p ;1p oknak, . hogy a zs 1 d ó kk a l b ő j t ö 1j e n e k. va~y,
ünnep•elJcnek, Y;1gy ünnepi ajándékot tő lük clfogadjanak: »Si quis episcvpus aut alius clericus cum
Judaeis iciunel, vel dies fes los aaal, aul feslorum numera
a? iJ?sis accipia.l, veluli azyma Ifisqu e sim ilia. deponalur;
s1 la1cus haeC' lecenl, segrcgelur. H <lso nló a 71. kánon:
»Si quis ebrislianus ad templa Gentilium anl ad S\' na•roo-as
J udaoorum o leum deferal, vel in isLonun festis · htc~ r~as
aceend al, segregetur«.
425-~c~l )\~nalius~ Gallia hel~· larlója az.m nlasílásl kapja,
hogy zstdok es poganyok II. Theoc[ ,)si us és Ill. \'alenlinianus rendeletcinek értelmében t ö r y é n y ke z és b e u és
köz i g a z g a t ás b a n nem kapbalnak állást. nehogy keresztény alárendeltjeik Yallási kölelesséo-eikel cllwr!\·ao-olják az ő befolyásuk állal. - A chaleedo~1-i zsinal !.~l-ben
a v e g yes h á z ass á g ok ellen foglal állás l ( l.J.. kánon);
ez•en eljárás ekkor már nem új, hiszen Constantius óla tilos
volt már a \'egyes házasság zsidókkal.
Vannes (Yeuelia) városában (Brelagne) a .J.6,)-ik:i zsinal
elrendeli, hogy keresztény. p a p ok n a·k nem szabad zs idókkal élkezni (12. pont). Azonban laikusokról nincsen szó ,ebben a tön·ényben, m in l az cl\'irai zsina ln ál.
Hogy papok, sőt püspökök is jó ,·iszonyban éltek zsidókka~ ?acára az elkü.löiúlő Lönényeknck. azl egy levél l>i~l
n.pLJ~, melyel 472-ben Sido1úus .\pollinaris. Clennonl-i
puspok a Tournay-i püspöknek írl és melyben házi zsidúJ~.t _m~nl lisztességes és szorgalmas embert ajúnlja ..\z clku_tonodés azonban minclinkább szilárdnl: a .J.. és .). század
z~malhalározatai mindinkíbb behalalnak az egyes államok
törvény könyYeibe is.
500 körül Gundobald burgundi király kiadja törvén.\',~
IIÖSCil
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könYvél a ,,Lex Romana Burgundiorum« címen, melyben
zsidÓlör~·t.'nvek is Yannak a Codex Theod. alapján. Ezen
könyv értelmében tilos a v e g yes h á z ass á g zsidókkal.
506-ban Acrde (Agatha, Délfranciaország) városában:
.. -m·bonne köz~lében egy zsina l volt, melyben többek köz t
meatiltották a köz ös é tk e z és t zsidókkal nem csak
paJ~oknak, hanem l a ik u s o k n ak is, tehát ép oly szigorúan, minl az elvirai zsinaton. (Can. 40).
517-ben Epaonban (B urgundia) egy zsinat elrendeli,
hogy senkinek sCJn szabad zsidó l ak om á i n r és z (r.
v e n n i. Ha egy laikus mégis megtes zi, nem mehet többé
klerikális e,·ésre (13. pont). További hatá11ozatok: A marseillci zsinat 533-ban elrendeli, hogy v e g yes h á z ass á g
katholikus férfi és zsidó nő köz l, vagy fordítva, ti l os. A
már megkötölt házasság felbontandó. (19.
pont). Az orleansi zsinat pedig azon intézkedést ismétli
meg 538-ban, hogy kereszlényeknek tilos zs i d ó kk a l é lk e z n i vagy h á z as o d n i (13. pont). - U gy an ezen zsinat
hatúrozatainak 30. pontja megtiltja a zsidóknak, hogy
n a g y cs ü t ö r t ö k t ő l kezdve 4 napig k e r e sz Lé n y ek
k ö é m e n j e n ek. Ez a 30. pont j elen ti a ghelto első térbeli kifejezését. ~Iert míg az eddigi h'atározatok és törvények csak láUulatlan válaszfalakal emeltek a zsidók és
kereszténvek közt, ez a határozat - ha csak négy napra
is - de legelőször a világtörténetben, térbelileg is elkülöníti a zsidókat a nemzsidó közösségtől: tehát a formális
ghetlo első mintaképét látjuk _benne. A 4-ik orlean~i _zsina_t,
541-ben nemcsak társadahmlag, hanem gazdasagllag IS
súitja a zsidókat, amennyiben elrendeli, hogy az a zsidó,
aki keresztény rabszolgát lérít saját vallására?
vagy k e r e s z t é n y ,~a b sz o l.g ~~ő v e l , é l, , e l v es. z t~
ö ss z es r a bs z o l g a 1L; a zs1dosagra tert es a zs 1 d o
által felszabadított rabszolga vagy rabszolganő ismét elvesztik szabadságukat (31. pont).
581-ben Guntram frank király zsinatot hívolt össze
11Ia<;őnban (Lyon közelében), mely 13-ik pontjában megtiltja, hogy zsidók bírók vagy, adóbehajtók legyenek, a 14-ik pont szer.int n a g y cs ü t ö r tök l ő l husvélig nem mehetnek zsidók keresztények közé,.
zsidók kötelesek keresztény papokal nyilvánosan
t is z t e l n i. A 15. pont szerint kiközösítik azt a keresz lényt,.
aki zs i d ó l ak om á n részt vesz. A 16. pont tiltja zsidóknak k e r e s z t é n y r a b sz o l g a tartását.

z
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II.
A Nyugati Gótok Birodalma 589-711.

.\ Xyugati Gót Birodalom viszonyát a zsidósághoz nm·talják a Lizenhél tol edói zsinat halározalai Az első három
zsinatról, mely még arianus alapon állotl, nem sokal tudnak. Ezen zsinatok egyike, 581, vagy 582-ben foglalkozik
ugyan dogmai kérdésekkel, dc a zsidókal nem ériilli. .\.
hatodik század általánosan nyngodlan Lelik el a zsidók részére. Becsülték a zsidókat, kül önösen mint megbfzhJ.Ló
elemekel a frankok elleni harcokban. Azonban a heledik
században fokozatosan nehezedik a zsidók igája; szem·ecl éscik ()9!-ben érik el a tetőpontot. amidőn az ecrész bü·odalom zsidóil hivatalosan rabszolgasorsba taszítJa a 17-ik
toledói zsinat. De érdekes, hogy a frank határ mentén lakó
z~idóknal~. mé& ekkor is jobb a ~1 elyzelük, mert még mindlg megbtzhalok a frankok ellelll hLu·cokban.
A helyzet I. Reccared alall lényeo·esen mef!Vállozolt
(586-~01). A kü.:.ály 587-ben elhagyta ~z arianu; Ililel és
katholikus lelt. b89-ben összehívta a 3-ik toledói zsinatol,
melyben a kalholicizmust győzelemre jullalla. Ezen zsinat
foglalkozotl a zsidókkal is. .\. 11-ik határozali ponl kimon?ja: Zsidó nem élhet keresztény asszonnyal sem házassagban, sem konkubinalusban. Ilyen közösséalJől száem~z? gyermekekel meg kell keresztelni. : \Iagasalili himlalt
zstd? nem kaphat. . Z~idónak tilos keresztény rabszolga
tarlasa, vagy nemzstelo rabszolcra mcaLéritése.
Sisebul király, 612-620, csal( kerc""szlénv rabszolaa tart~sát és térítését tiltoHa meg a zsidóknak, ai'ui a zsidÓ földbtrtokosokal érintetle; később, fit3-ban, tön-énvl ad ki
amely sz,e rüü a ~sidók kénytelenek vagy kitérni vag_y a~
orszagol elhagym. Ez a középlmri zsidó-kiűzeiések el-.;ő
példája. Utóda, .S_ui~thi.la, 621-631, nagy katonai győzcl
mekel arat. Pollltkm elfoglallsá<>a miall nem io·en Löriídh~tctl _a 7;sidókkal. A nemesség "'-és papság clle~e foreluL
Lazadok alclozala lesz . .\ lázadók y;.•zére, Sisenand. kini.lv
l.esz, ()31- 636. Egybehhla a npgyedik toledói zsinatot
633-ban . .\ zsinat 75 kánonból állÓ alkolmúnYL adoll ki:
ezekből 10 kánon a zsidókra Yonalkowll:
37. kánon: Ezentúl zsidókaL nem szabad kém·szcríleni
a kereszlénység feh'élelére, de azdk. akik SisL;bul alatt
megkercszlellellek, n em l é r h e l nl' k Y i ss z a
58. Papoknak és laikusoknak tilos zsidúktól m e g,. es z-
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e If o g a d n i, (aki zs-kal védetl, az l L i. mcgve~ztC'grlcl tn ek néz lék)

5H. Ha kilért zsidók gy<'nnckeikcl körüllllelLé l l ék, c l ' c t l ék n g y c r me k ck c l, rabsoolgúikal ezen
eselben fclszahadílo!lák.
60.. \ zsidóktól el,. c c n cl ők a (megkeresztell ?) g y c rm C' k ck és kereszlényeknel vagy koloslorokban ne'·,elen:dők. Kéll'éle ,·crzió ,·an: az egyik szerinl áll a »megkeresztelt " szó, a másik szerinl nem.).
61. Kitért és megint ,· is szalért zsidók elveszlik
v a g y o n u k a l, d c k c r c s z t é n y g y e r m c k e i k m c gkapják örökség't.t kcl.
62. I\. i l é r l z s i d ó k n a k n em s z a b a d z s i d ó k k a l
é r i n lk e z n i.
63. Y c g y c s h á z as o k n á l v a g y. megkeresztelkedik
a zsidó fél, ,·agy elválik és elveszik gyermekcil: akikinindig
a keresztény szülőkhöz. kerülnek.
6 J. Kitért zsidók, akik valamilyen vallási bűn l köv,eltck
el, nem léphelnek fel minl lanúk.
65. Zsidók és zs i d ó k g y er me ke i nem kaphalnak
nyilvános hivalall.
66. Zsidóknak nem szabad kereszlény rabszolgát lartani.
Ezen tön·ény a már ismert minta szerint elkülöníti a
zsidó kal, de azon kívül egy új fogalmat is tartalmaz: a ki-.
tért zsidók elnyomalásáL A .37. kánon kimondta, hogy a:
már régebben erőszakkal megkereszlelt zsidók nem térhelnek vissza ..\z 58. pont is éles fegyver a zsidók ellen: ha
u11yanis valaki fellépell a zsidók érdekében, ráfoghallúk,
h~gy me~·eszlegellék a zsidók. Ezen .tö~·vény usá~ tern:észetesen lényegesen nehezebb V'Oll a zs1dok megvedese mmt
azelőtt. Az 59. pont Lág terel engedett a különféle érter~
mezéseknek: elég, ha arra a lehetőségre utalunk, hogy
kényszerrel kitérl zsidók gyermekei, illetőJeg kilérés elött
szülelett gyermekek relvéLele Abra:hám szövelségébe, a szülőkre nézve végzeles leheleLL A GO. pont értelmezése kélcs:
vagy elrendeli, hogy a gyermekeket erőszakkal és kimé~et:
lenül ~elveszik a szülőklől, vagy hogy a megkereszLelt zs1do
gyermekel viszik el a szülőktöl. Mindkét esetben crőszak~s
gyermekrablásról van sz_ó: Az erösz~ko~ gyermckrabl.as
kegyctlenségéi nem eny.hüt az a korulmeny, hogy a Juskorú gyermekekel előbb mcgkcreszlellék, L::.'rmészclesen
szinléncsak erőszakkal.,\ G2. pon l súlyosbHja akilérl zsidók
helyzetét A ,, vallási vélség « ugyanis olyan tág fogalom, hogy
11agyon könnyen lehelelt vele kifogástalan lanukat visszautasítani. A 65. pont szinlén megbélyegzi a ldlért zsidók
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szomorú sorsát: amennyiben ők valamennyien
zsidc)k
gyermekC'i• vo llak, akik nyih·ános hivatalt nem kaphallak.
Chinlila k~·ály, 63G-640, mindjúrl uralkodása elején
összeh ívla az .). Loledoi zsinatol, hogy a papságra LúnwszJwclva Löbb trónkövetelő vel szemben biztosítsa hatalmát.
Ez a zsinat nem foglalkozik a zsidókkal , ele már li:~8-ban a
király összehívja a hatodik Loledoi zsinatol, amcln1ek harmMlik pontja így Szól: dslennek hála adatik azérl, hog\·
Cllinlila király nem régen elrendelte ho 11y minclen zsi<lón~tl;:
el kell hagynia SpanyoJorszáoot Ú h~,; ,. csak k alhnl ilmsoknak szabad az országban l~kni. A kit~állyal, a nemesekkel, stb. egyelértésben egyúttal elhatároztatik, h0<1\' minden. jö ,'end~ !<irály nak trónralépése e lő ll a Löbbi"'eskil' d
eg,vt~l l ar_ra 1s n~ 2~ k~l es~üdnie, hogy nem fogja Uí mi a
zstdok lnlellenseget es a Jelenleoi tönénvek el érYényb c n
fogja hagyni. végül megerős ílik a necryedik toledo i zsina l
ZSidólÖl'Vényeil<c.
o.
Chindaswinth, 612-G52, polgárháború állal sziJánlítotla meg uralmát. G-!6-ban tartotta a h etedik toledoi zsinaLol. A zsidókról ilt n em volt szó, helyzetük Lehál nem~
vállozoll. Ellenben utóda, Receswinth, 652-672 me11ner
hezíteUe a zsidók és kitért zsidók hdvzelét. 65:-3-b~n ö~ze
hívta a nyoleaelik loledoi zsinalaL Eú~n zsinat 10. káno nja
kötelezi a királyt erélyes fellépésre zsidók és erelnekt.!k
eHen, a 12. kán:)n pedig meuerősíli a Sisenand alatti " ~
zsinal) z~idólörv~nyeket. A l<ilért zsidók ekkor már nagyot~
rosszul erezhettek magukat, merl minl Clünlila korában ,
mosl;, 654-ben is hűségiral~t adlak le, melyben biztosítjük
a zsm_atol hogy a kereszteny vallást pontosan be roaják
tartam - csak épen a disznóhús e\'ésélől larlózkod~1ak.
Eze;1 d1űségiral « csatoltalolt a zsinat aktáihoz. - .\ kilence~:hl_< io~~edoi zsir_tat, 655-ben kimondja: . \ megkeresztcll
zs r_dok ~oleJ,esck ugy a keresztények, minL a zsidók ünne.pei_n ~:l]önni a p~ispöki_ istenliszteletekre ellenőrzés Yégetl.
~1~1 ezl.nem. teszt, az_ t elelkor~ szeyint veréssel Yagy bő j lú,lesse~ bunLICltk (17. kanon). A LtzedJk loledoi zsinat, ().)G-ban,
ann~·1ban hoz csak újal, hogy leszögezi azt a lényállúsl, mi
sz~r~nl papok dacára a lilalomnak eladnak rabszol<>ákal
Zstdo~nak (7. pont). Recesw~!lth új tönénykön.nel dclgozta.t. kt .• \ .> Lex Romana \ JSJgolhorum hd.YCll a Le-.
VJstgothorum (( címen . •\ tizenkelledik l'ejezel a kiléel zsidók
ell:en hoz rendszabályokat. Ezek azonban homályossúuuk
nnalt zsidók eUen is itt-oll kihalotlak
·
"'
, A ':Vamba király, 672-G80. clleni JotTadalomban a
keresztenyek mcllell zsidók is harcoltak .. \. király, és wle
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a z-;idöl'llt·nr.s irány gy(ízöll \G:m. Ezen harc mulalja hooy
dacára a sok clkülönílő törvénynek, még szoros k~q;csol~
tok Yoltak a zsidó és nemzsidó néprétegek közö ll. Ervio
6~0 -:(i87, aki W am!>•~ k~rú l.\: t t~lCFill ée~ez~~' trónus ál a pa i;~
~~g altat_ akart~ sZllm·t.~tlarn. Eze~· l nnml.J<~rt urahna elején
681-hen osszelu\"la a l1zenkdled1k loleuo1 zsinaLol. El'\'iu
húsz lönényl ad ki a zsidók ellen, melyek e l a zsinal ht.:~~
ht•scl:
· 1. a régi zsidóellenes törvények énényeseknek nyilYáníllalnak,
2. tőnény a szcntháromság csúfolói ellen,
3. a zsillöknak sem önrnagnkal, scm fiaikat és rabszolgáikal nem szabad Yisszalarlani a k ereszleléslől,
•1. 1 i l os n c k ik a p ess a c·h o L ünnepelni, a c .i r curnc 1 si o és a térítés,
·
:). lilos a sz om b a t és a zsidó ü n n c p ck l a r l ás a
ii. ,.n árnap lilos nekik a munka,
'
7. tilos az étkezési törvények belarlása,
8. lilos a rokon.házasság,
H. 1ilos n kereszlény vallást lámaeluL a zsidól Yédeni, és
ki\'ándorolni külföldre,
10. tilos kereszlénynek zsidólót olyan ajánelékol elfogadni, ami a vallási érzést séeti,
,
11. zsidókl1ak Lilos kereszlények állal kiközösilell könyvekel oh·asni,
12. lilos kcn'szlény rabszolgát laelani,
1:~. lilos a zsidónak keeeszlény rabszolgát aV\'al a kifogással Yisszalarlani, hogy ő (l. i. a zsidó) kilérl,
11. a zsidó, aki kitér, bizonyos hit- és esküformálmolll.l,
15. lörvénv a kcr·cszlénvckről, akik zsidóknál voltak
mint rabszolgák,
·
16. zsidónak nem lehel bütüelő joga kereszlény l'elelt,
ha csak nincsen reá külön engedélye,
17. zsidók kötelesek a keresztény rabszolgákat elengedni,
18. hog:-· zsidó minl földbérlő vagy intéző nem lehet
feljchb,·alój:l kereszlény szolgúknak,
1\l. hogy zsidók, akik ulaznak. minclenhol jelentkezni
külelesck a püspüknél, és más püspöki ellenőrzés.
Ezen tön·ények kereszlülvilelc a zsidóság megsenuuisítésél jelcnll'Lie volna, különösen az 1., a 4 .. 5. és 7. pont.
Egiza, (i87 -702. tovább l'ejleszlclle elődei zsidóellenes
polilikájúl. :\Ieglillja, hogy l\ercszlények zsidókkal üzleteket
küssl•nck .. \ kor romlollsúgál egyébként jellemzi az a tény,
hog:-· Sil'lwrt, loletloi érsek a kir·úlyl és u·verrnekeil meg
akarja g~·ilkulni, amil a l(j ik lol<'<l'I Ji zsin:7L G93-bnn mt~g-
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úllapíl. Ez a zsinal a zsidók elpuszlílásál köveleli a király
kérésére. A következő évben avval vádolják a zsidókat, hogy
al'rikai lestvéreikkel összeköttetésbe léplek az állam ellen.
Erre a 17-ik toledoi zsinal, 691, a zsidók ellen fordul. X
~-ik k~non kimondja, hogy a megkeresztelt eretnek zsidók
elveszille _vagyonukat és rabszolgáknak nyil Yáníttalnak.
Gyermekeikel hél éves k o r·ban elveszik és később kereszténveld{cl megházasítják Ezen halározatokal a király szente:;fti. Viliza, 702-710, Chen törvényekel állítólag enyhílelle.
A zsidók clpuszlílását megakadályozlák az arabok, akik
Tarik vevelésével benyomullak Afrikából és végel vetetlek
a N)~ug~ti G:ól BiL:odalo~nnak, mely örökös p olgárháború!;:,
pohl1kat, g,y1l~~oss~gok es embertelen törvények állal lelJcsen szelzullolt, ugy hogy képtelen voll komoly ellenállást
kif ej t>CllÍ.

III.
A zsidók hclyz~le KastilUiban Jlaimuni k4>ráig.

711. óla mindinkább meo·szilárdult a mohammedánok

h~Jyzetr; -~ lberiai f~~szigelc~. A félsziget déli és középső

rcszén UJ elcl kezdőelolt az üldözöll zsidók számára is. De
északon, azon kicsiny területen, ahol a kereszlény uralom
D}egmaradl, szinlén megvállozoll a zsidók helyzete. 1'"astilia
l\.ava_~Ta, Le?1: és a többi kis kereszlény állam teljes crőveÍ
k~Izd,oll a lelerl a mohammedán túlerővel szemben. Ezen
~~s, allamok nem ?n&edhelik meg maguknak azt a ,, fényu~esl«, hogy P?)gar?ag';lnknak egy lényeges részé l, a zsid_okal, el~\Yo!nJál{, e~ 1gy" ch·eszítsék az állam erejének
szempr:nLJabo~ ..~ lcgjelenlose~b. ~ereszlény állam, Kaslilia,
. megadJa a zs1doknak, a polgan Jorroknak co-y csekély részét, és a 11. században bekö,·etkc~ő állami" újjáéledésben
h<~l~.ln:as .gazdasági, p~lilikai és kalonai szercpel jálszanak
a zs1dok .l~. Igy, I?L mar 974, március 8-án Garl.'ia Fernan~e~, I~as_lllla grofJa, elrendeli Caslrojeriz Yárosában, hooy
~-lu ZSldol megöl, az ug~anazl a nUlságdíjal fizeti mint ali
szabad l~er,eszt~!:lY J?Olgart öl meg. Sől 1015-ben ellírordul,
h<~r.Y .zs1~ok f?ldb_u·l_oko,t is Yásárolnak. f:rdekes, hogy.
1~-~-~a~l egy Lcon-1 lorveny (fuero) elismeri a zsidót miut
f.~r·o~agi, bycsüsl: ~Hl a földbérlő az ií húzúl. m~ly illcaen
~ldon ep~Llt, eladJa, két kereszlény és két zsidó hcc-.;Slje.
azt meg, es Pzcn, 1~égy Yélemény alapján adassék cl a h:iz.
. .Az~nba;J ~~ ~·egt_ elkülö~1ilö lünényekel ápoltük a zsinatok. Az 1050-üa zsmal, (Coyanza. <h'iedo) megliltja, hog)~
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.keresztények zsid ókka l egy h áz b<m legyenek, vagy ,.elüléU;: ezzt:nek ..-\ k er esz lény l>ef~lyás erősebb ,·ott X twarra ~~
LeOJ~ allamo l~b au. lfJ!»3-i>an_ s,~.ncho, ~~VatTa királya, e.ay
r al>bm:;k az lllga llanal ~ J?US}~ol~nek a.randékozza, és 1074,~
ben szo vau L t'ouban zsid o ad or o l, mclyel Fernrundo kit·á!Yi
rendell cl. YI. .\. lfonz, Kastil ia kil'álya, 1075- 1109 zsidó~
törvén~·ei n em muf.at!lak ~gy~ég?~ irányzalot: 1076 ban eln ;nd : II,, h ogy .Y zs tdo k ;'altsag~lJa. azo.n~s a.-. keeesztények
Yallsaga Y al. Sot U Ot. marc. 19-en IS kulon torvény l ad ki
m elyben a zsidó k életé l halásosan \'édeni akarja, de 108~~
ben Hurgo sban külö n zsidó-aclól rendel el és 109t. márc.
31-én elr endeli Leo n tartomány részéee, hogy. zsidó nem
leh e l !a nn k eres zlénY ellen.
. \ '1. Alfonz zsidó.lötTényci kél irány küzdclmél mutatJák: egyrészt az egyházi párt zsidóellenes törekvéseit, pL
YII. Gergely pápa 10S1-ben í:rl a kieálynak, hogy ne tűrjön
zsidól ker esztények reljebb,·alója gyanánt, és másrészt az
állam létérdeke a zsidók bekapcsolását követelte az állant._
szervezetbe.

Később a következő halározatok kri.lönílik el a zsidókat:
YII. .-\lfonz 1118. nov. 16-án elrendeli, hogy Toled>obm1
Zsidónak vagy újkereszténynek nem szabad hivatalos hatalmat adni kereszlények felelL Egyébként hanyatlott a
zsidók helyzete, amennyiben elméletben még mr~gvan ugyan
az egyenlő joguk kercszlényckkd sz·emben, ha gyilkosságról van szó (u. itt 2. pont), de az addig tényleg megöll és
kiraboll zsidók ügyében a király bcszüntetle az eljárást
és elenged le a bünlelést _( 1. pont). YII. A.lfonz hííbéresci,
Didacus és DominiCliS . \kar.iz Le~tvérck, Escalonában clrendelik 1130. jan. 4-ikén, hogy zsidóknak nem lehel feljebbvalósági joguk kereszlényekkel szemben. A kastilia~
helyzel nem vállozoll lényegesen a 12-i.k század folyamát:.
Az újjáélcdl biwdalom n;em folylatbatolt zsidóellenes pol1tikál. Az uralkodók az ot·szág összes erőforrásait az arabok
ellen gyűjlöllék. Tanulságos cn-c nézve a . kö,·elkező eset:
lll. Fernando király és ,t lolecloi érsek IlL Honorius páp;iL.
hoz fordulnak, mentsc feJ országukal a zsidójel (sárga foll)
törvényének k•ereszlülvilele alól. A zsidó jel l'isei'ése ugyanis
III. Ince pápa negyedik laterani zsinala által (1215) julott
be Európába. III. Honorius pápa 1219. márc. 20-án kelt
ir·al{than feloldja Kasliliál a zsidó jel kcrcszlüh·ilele alól,
azon kimondotl megok.Jiással, hogy különben a zsidók ál~
pártolnának az arabokhoz . .\z ujjáéledt Kastiii.a :\Iaimúm
koráhan tehál türelrmmel visellelcll a zsidókkal szemben,
de ez a lüeelem csak külsö kényszer állal jött létre .. \ leg-
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IRODALOM.
Alexander Bernát: Nagy emberek.
Sajtő alá rendezte Szemere Samu. Bp., t 938. Pantbeon-kds. 254. 1.
Alexander Bernát posthumus-kötete az elhúnyt tudósnak-a
Budapesti Szemlében, Pester Lloydban, a Vasárnapi Ujságban és
a Népszerű Zsidó Könyvtárban megjdent tanulmánvaiból ad díszes
bokrét~t. l\Iichelangelóról, Shakespcar,e-ről, Rousseauról, Taineröl, Spmózáról, Katona J ózsefröl, Eötvös Józsefről, Petőfiről Madáchról, Jókairól és Mikszáthról nyújt képet az illusztris s~erző_
A tanulmányok, akár a Mózes szobrát elkészítő Michelangelót,
akár .a zsidóságból száműzött, de mégis zsidó Spinózát, akár a
Petőh százados ünnepére írt cikket, vagy a Mikszáth halálára írott
tanulmányt tekintsük, pompá~an tudják összeegyeztetni a népszerű
hangot a mélyenjáró szakszerűséggel.
_-\ tanulmányok közül terjedelmével is kiválik a Spinózáról
írott. Spinóza életének tárgyalása után a nagy bölcsész bölcseletének ismerretése következik. Visszapillant a szerző a panteizmus
történeti fejlődésére, majd Spinoza panteizmusával foglalkozik
Spinoza egyéniségtana s ismeretelmélete után egyes ·bölcseleti
kérdésekben elfoglalt álláspontjáról szól és befej,ezi tanulmányát a
spinozismus záró gondolatával, az istenisme1:1etrel és istensZJeretetteL
.'\. Pester Lloydban megjelent tanulmá~yokat magyar fordításban kapjuk. Ezeket a fordításokat Révészné Alexander M<3;gda,
Benedek .Marcellné és Benedek .Maroell készítették. Mind a négy
fordítás rendkívül gondos munka, pontos és magyaros.
A sajtó alá rendezés körültekintő munkáját Szemere Sam.u
végczte. H.emélhető, hogy munkáját nem fcj,eztJe be, hanem röVIdesen újabb köretek jelennek meg a nagy filozófus hagyatékából
és ezek is hozzájárulnak a magyar és az egyetemes irodalom s a
bölcselet körébe vágó tanulmányokkal a magyar művelődéshez.
Budapest

Dr. Csetényi lml'le.

A zsidó irodalomtörténetírás régi nagy adósságát törlc::.zu
1930. óta Meye_r W~xman, a chicagói rabbik~pz? tu~ós tanára .a
»History of JewlSh Lit.erature« egyre vaskosabb kotet":mek bankótval. J(,arpeles félszázad:t megjelent kétkölletJes mtmkáJa óta - ..\I.
Erik jiddis nyelvű, tehát csak zsidó publikumra szán:ító művé.r;
(Oeschich~ fün der jiclischcr Literatur, Warso, 1928.) ki~l- elsotudományos apparátussal készült irodalomtörténe tünk l\fmt címéből is kitünik, követi az idestova hagyománnyá szen!Jesülő gyakorlatot, mely srerint a zsidó irodalom megszüntetése pillanatában már ereréves multat tud maga mögött: ennek a gyakorlatnak
értelmében reked kivül a bibliai korszak Waxman kutatásaina.k
.
tJerületén.
A legújabban érvényre jutó irodalomtudományos felfogás Íg'en
tágan értelmezi az irodalom tartalmát, a szellemi közöss~gck megnyilatkozásait nem szolgáltatva ki változékony esztétikai szem_pontoknak_ Mégis, alighanem Winter és Wünsche tekintélye az oJ....-a,
hogy a munkában a tudományos termelés valamennyi ága külön
kapja meg-megillő, sőt talán túlmér.e!Jezett h~yét. Tiszteletreméltó
nyugalommal, a tárgyon-felül-állás objektivításával uralkodik Waxman az anyagon. Sehol se ragadja el a patosz, soha nem lehet
_lelkesedése!!-_, vagy bármi szubjektivításon ka_,pni: az eddig megjelent három vaskos kötet szintJe semmi köZJelebbit nem árul el
S:Zierzőjéről. Anyanyelve a szigorú tudományos stílus, minden mondatából a józan tudós szellemi légköre árad. l\Iájmúninál nem
21engi el a racion.álizmus dicséretét, de akkor sem hajlandó meghatódni, ha messiásváró kabbalisták vizióiról vagy a »Fény« kábult
rajongóinak unio mysticában fogant írásairól szól. Akárcsak a
~rmészettudós, akinek egyformán rokonszenVJCs Newton axiómája
(tSs a Lenz-féle szabály ... Tárgyilagos fejereteket szentel a kabbaJának (csak lurja-vitáli alakváltozatával végez igazságtalanul röviden) rnJeg a chaszidizmusnak - mind Gra.etz, mind Buberék ~pille
ton ornansai nélkül. E tejerellek bibliográfiájában különben Buber
öt munkával is SZJerepel, aminek abból a szempontból van nagy

* A Ilistory of Jewish Literature from the Close of the Bibl<e to Our
Own Days by Meyer Waxman Pb. D., Vol. I.: From the Close of thel
Canon to the End of the Twelfth Century, New-York, Bloch Publishing
Co. 1930. Vol. II.: From the Thirteenth Century to the Middle of the
Eighteenth Century, 1933.; Vol. III.: From the :\Iiddle of the 18. Century
to the Year Eighteen-Eighty, 1936. (A zsidó irodalom története a biblia lezárásától napjainkig. I. kötet: A kanonizációtól a XII. századig, 1930; II. 1.:
XIII. századtól a XVIII. sz. körepéig, 1933.; III. k.: a XVIII. sz. közepétől 1880-ig. ] 936.).
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iclcntöségc. hogy jelzi a hivatalos meg a céh cn-kívüli tudotná
·
nvosság· közti szakadék lassú feltöltőclését.
- A;, c:..:akt tárg~ilagosságra. való törekvés marryarázza ho
W~::mnn_ bil":llm:=;-tl.an a könmű áltaLán?sításokra o eZJCr aJka~
nyuJlÓ }'zmtJetizálo szemléletek leg~e~;ys~rubb formái iránt is, min.
den modszer megfelel szá~nára, hogy klt~rhiesSien c~bításaik elöl.
Olvasunk Azaqa de Rossu·ól, de nem mmt humamstáról és mé
a hászkála, az aufkliirung zsidó reoepciója is európai háttér nélkJ
önmagában és önmagáért jelenik meg. Ez az önként válLalt'
tudatos és prognamszerű aszintétikus látásmód hatáJ10zza meg
·waxrnan rnunkájának egész konoepcióját: k-orszakok lreresztmet.
srete helyett egy-egy irodalmi »szakma« (nem müfaj l) öt-hat
évszázadnyi történetét kapjuic Hog)· a címben beigért irodalomtörténet a halácha, nyelvtudornány, exegézis. költészet stb. melléocndclt fejezeteiből tevődik össz~, az egységes zsidó irodalom ok
nélkül való feldarabolását jelenti. Hiszen a világirodalomtörténet
sem algebrai összege ma már az egyes nemzeti irodalmak történetének,
han~m ezeknek inkább integrálja, és az irodalomtörténész
által elvégzendő integráció éppen a magasabb szintézisb-en áll ...
Waxmann minden sora hangos tiltakozás az ellen az egyre diadalmasabban hódító felfogás ellen, hogy az irodalom történebe nem
könyv-ek története, hanem ennél sokkal több és az irodalomtörténész fdadata éppen az, hogy szerepe nem merülvén ki a könyvek
regisztrálásában, a szellemi áramlatoknak a könyvek mögül kihallatszó szívverését tegye mindenki számára felfoghatóvá. A harmadik kötetben nyílt tengeren szenved hajótörést az aszintétikus elv
~zigorú végrehajtása, Waxman kénytelen jelentős teng'Cdrnényeket
tenni: itt szabadítja meg magát a Winter-Wünsche-féle koncepció
ballasztjaitól, innen kezdve írói biografiákat ad, sőt itt-ott irodalmi
irányok halvány körvonalait is.
Semmikép sem lehetünk döntőbírák a tudományos kutatás
módszertana körül folyó forrongásban - elvben még akkor sem,
ha e sorok talán a könyvismertJetés szirnpla műfajától veszedeJlmesen látszanak eltolódni a discours de 1a methodie irányában.
Egy bizonyos : a zsidó irodalomtörténetírás szegény, mint a
l!lemplom e~ere. Waxmanéhoz hasonló munkák nem szüLetnek
minden évtizedben. És ebből a távlatból bizony édes~eveset számít, hogy valamely mü eleget vesz-e és milyen mértékben tesz
~leget az új német »szellemtörténeti« irány megszabta követelményeknek. \Vaxrnan hosszú, nagyon hosszú időre szóló érvé~ye~
séggel fogalmazza meg a zsidó irodalom fejlődését és rnunkája
i_g1en sokáig a zsidó irodalomtörténetírás magnum opusa marad.
Budapest.
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lrták; Dr. Fisch Adolf és dr. Hahn István. Török•zentmikl6s, 1938.

.\ mag)ar nyeh·ü ifjúsági ~idó irodalom hasznos és komoly
munkával gyarapodott. T i z c n h a t zsidó nagyságról kapunk itt
k~pct a legnagyobbjaink közi.il, akik világítóként állottak egykor
ko rukban, ele a~1k ma _is akként állanak. hogy épülést, emdkedést
n yújtsanak a valtakozo korokban is az örök zsidónak és az örök
elllbernek.
Eppinger Arthur a pesti izr. hitközséo- azóta elhúm·t elöljárója vállalta magára e munka kiadá~át an~eh·et nemes ö~zetlen
séggel a hitközség?e~ aján?ékozott, hogy útráYalóuJ adják ezt a
vallás1lag nagykoruva lett ifjaknak. A fiatalsá121uk hitében nló
Jl).C~rősítése_.és a :;;:sidó ,kultúra megértése, me"gbecsi.ilése vezette
a kí.adóJt a kony-v kiadásahoz. Dr. F1sch Adolf és dr. Hahn Ist.·án
bec:>i.ile_tesen vé.9_zik el ezt a feladatot és komolyan valósítják meg
a klado mtencwlt.
·
·
Az ifjúság számára szóló ilyen iránvú munka meaírá"a nem
könnyű_ feladat, nagy_ körültekintést ígéi-Ire!. Nem elé'g a tárgyi
fel,készul-tség, hanem. 1sm~rm kell az ifjúság lelkivilágát és azt a
modot, amellyel az 1gazsag leghamarább a szívéhez férkőzik és
sajátjává lesz. Tudományos megállapításokról kell beszámolni
anélkül, hogy a mü szárazzá válna és elveszítené népszerü jelleo-~t
Ez elgondolás szerint a két szerző heh·esen találkozott e"'rr~·:
mással: Fisch Adolfban a gyakorlati peci;o-ó!nlst látom Hal; n
Istvánban a komalv felkészül-tségű tudóst. "' "'
'
Legelső sorban dícsérn~m k-elt a tárg)Tálasztást. A zsidó múlt
nagyJamak ,bemutatása annak a kornak keretében, melyet ők tettek
~eJLiegzet·e_sse,_ a carlyle-I hódolat a vezető tüzoszlopok iránt a legJObb ,erkolcs1 nev.~les,. A Plutarchasok nagy előnye az, hogy t e tte_k allanak az eloadas homlokberében és dmél·ebek helyett az é l e t
szolal meg, amely ep1kus sztnességénél fogva közelebb férkőzhet
hozzánk és serkenthet b-ennünket.
Magyar nyelven eddigelé nem kiséreltek meo- ih-en iránvú
~o 111 ()ly öss~foglalást. ~ émeti.il vam1ak hasonló elgOl{dolás alápJan meg1rt muvek: -~· K1ttel, Gestalten u. Gedanken c. munkája
<tzo~ban _cs,ak a b1bha1 alakokat ~rgyalja. Joachim Prinz igen népszer:u »]ud1sche Helden«·Je szmten csak bibliai alakokra szorítkoz1k. Az l88?:ban itt l\Iagyarországon megjelent Ellrenteil
»]~disc_l_les-FamJhenbuch«-ja gazdag anyagot tartalmaz: I6o életrajzot olel fel. Az e~múlt évben a »Ji.icliscJ:e Rundschau« J. Heller
tQllá?ót Gestalten Judtscher Vergangenheit címmel 32 pompá.sau
megu·t életrajzot közölt.
E munkában I6 zsidó héroszról kapunk hű képet. Plasztikus
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clcvcn~éggd ;ill előttünk: .\brah,ím, Mózcs, Dá vid, Jesajás, Ezra

Juda Makkábi, Hillél. Rabb::m Jochanan ben Zakkaj, R. Akiba'
Ra~i. )ucla Halévi, ;.raimonidcs, Káró József, B:t.í.l Sém Tov'
ll!cnddssohn, Herzl. Ctána egy fejezet szól egész röviden honi é~
külföldi nagyjainkról (Zum: fcltGtlenül megemlítendő lett volna
mío· Stein Aurél nem tartozik már közénk), külön rész a Nobel-dij
zsidó nyertcseirőL Az élctr~j.wk~t bibliai és talmudi szemelvények
követik; a munka ünnepcmk lStncrbetésével zárul. Ez utóbbiak
csak kisebb fejezetek, a munka tengelyében az említett életrajzok
állanak.
Az összeállítás általában szerenesésnek mondható. A szerzők
c~ak a legnagyobbakat mutatták be, azokat, »akik az örökkévalósáO' jeoyében kialakították a zsidó életet«. Igy érthető, hogy több
ne~·es ~x.egéta, középkori író, orvos stb. nem kaphatott benne
hehet. A prófétizmus jellemzésére általában Jeremiást szokták
ber;mtatni, a szerzők helyesen Jésajást választották. Jeremiás trao-ikus alakja eO'Yébként is ismeretes a magyarul olvasó közönség
~lőtt IZastein, \verfel, St. Zweig müvei nyomán is. Viszont, ha a
talmudi korból három életrajzot kapunk, úgy több várható el a
próféták közül is. A babylóniai fogság nagy Névbelel:).jét még fel
kellett volna venni a megváltozott korra.! járó megváltozott tónus
jellemzéséüL Nagyjainkat nem 1ehet Herzl alakjával Lezárni, Bialiknak sorát ejthették volna még.
Ez említett hiányalások hely;et kaphatnak maJd egy második
kiadásban, de nem vonnak le a munka értékéből, amely így is
komol y és cél jának megfelel.
l'u. életrajzok tárgyalása méltatásánál ki kell emelnem a
pontos korrajzot. A szerzők minden jelLemzés kezdetén hű korrajzot adnak annak a zsid? közösségr;ek helyzet~ről, ,arnelJ;;ben a
hős élt általános történet1 helyzetérol, néha v1lágnezetérol. Pl.
Ábrahá~nál, a babylóniai primitív is~en-~lk~_pzeléssel, erk_ölccse~
és mitosszal szemben élesen emelkedik ki Abrahám alakJa, aki
erkölcsöt hirdetett.
Érezhető a sorok mögül, hogy a szerzőknek küz~elmet jele~
tett a népszerű ke11et, amely megkívánta az adatszerubb tudomanyos tárrryalás elhagyását. Túl nagy áldozatot hoznak azonban
akkor a~kor mellőznek rninden irodalmi utalást, nem ártott
volna' már csak ösztönzésül is más feldo!gozásokra is utalni.
komoly munka, amely szép és vonzó olvasmány is, .. i~n
alkalmas az ifjúság nevelésére, és hasznos lenne1 ha a nagykozonségnek is rendelkezésére állana.

A
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Egy pedagógus félszazados miíködésc

Egy pedagógus félszázados müködése.
Irta: Lévai lzor. Budapest, 1935· (A szerzö kiadása. )
E könyvben egy derék, szorgalmas és művelt tanférfiú
mondja cl éle tpályája történetét Isten kegyelméből működé~c
több, mint félszázadra terjedt. Munkáját sok ezer tanítványa örömére írta meg. Mint pedagógiai autobiografia is érdekes és hasz.
JJOS olvasmány e könyv, melynek megjelenését tanítványai tet,~k
lehetövé.
Lévai 1859-ben a barsmegyei Nemeskosztolányban született,
jámbor, istenfélő családból (nagyatyja, Strausz Áron, a híres zsámbokréti rabbi volt). Otthon, Zsámbokréten, 1najd Nagytapolcsányban tanult és a vágújhelyi izr. reáliskolának is magántanulója.
Látóköre akkor bővül ki igazán, amikor a budapesti reáliskolába
iratkozik be, ahol Beőthy, Alexander és Bodnár tanítják. Rendsz.cresen látogatja a Központi Talmud Tóra iskolát, amelynek tanárai:
Deutsch Henrik, az Országos IzraJelita Tanítóképző igazgatója,
dr. Kaiserling, dr. Kohn és Brüll rabbik tanítják a héber ismeretekre. Leteszi a tanítóképesítö vizsgálatot és Nagytéténybe kerül
tanítónak. Nemsokára az aranyosmaróti izr<Velita hitközség tanítója,
azután Bácstopolyán működik. r89r-ben került dr. Kohn főrabbi
ajánlatára a Pesti Izr. Hitközséghez, amelynek szolgálatában müködik nyugalombavonulásáig.
Neves közéleti férfiak , kiváló tanügyi szakemberek és nem
utolsó sorban éppen volt tanítványai egyöntetűen ügybuzgó, kiváló
pedagógiai szakértelemmel bíró férfiúnak tartják, aki nemcsak
alapos pedagógiai felkészültséggel bír, hanem valóságos tanítómüvész. A taJ!lulás folyamatát mindig kellemessé tudta tenni.
Egész szívvel tanított és hitt abban, amit tanított. ..\llandóan képezte magát. Szép irodalmi működést is fejtett ki, és tankönyveivel, valamint pedagógiai cikleeivel közmegbecsülést szerzett nemcsak fe1ettes hatóságainál, hanem szélesebb pedagógiai körökben
is. A fonomimika a héber olvasás szolgálatában című tanulmánya
ma is nagy haszonnal gyümölcsöztethető. Különösen feltűnt Közegészségtan címü munkája, amelyet a Néptanítók Lapja is ajánlott a tanítók figyelmébe. Nagy szargalom és odaadás jellemzi
e 1Janférfiú egész munkásságát. Tevékenységével sokban hozzá.
járult ahhoz, hogy a hitoktatói rend megbecsülését emelje.
Munkatársa az Izr. Tanügyi Értesítönek és a Reménynek is.
Hosszú tapasztalatait felettes hatóságai tanácsadásra szívesen haszrJálták fel.
Érdekes Lévai műve kortörténeti szempontból is, mert meg9
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tudjuk belőle, hogyan éltek a vidéki zsidók a múlt század közepe
tá ján.
önéletrajzában Lévai irodalmi munkás~gából SZJemelvényc.
ket is közöl.
Jo·azi hivatftstudat hatotta á t Lévai lelkét~ aki mü1t tanító és
mint igazoató mint hittanár és mint szakfelüg)'lelő a Legnagyobb
eréllyel ésa bu~gólkodással nc~ncsak a kics~yek!et tan!,totta, ha~em
társadalmi és közjótékonysági tevék!;n,Ysé?"evlel B: felnotb~k vallasos
és hazafias tudását is igyekerett bov1bem. Igaz1 pedagogus-lé1ek:

seo-ítő.

,,,,~:"!

_akin~k

HOMH~ETIKA.

~ncl.ig nregv~l~sítá.n,i

o Ideálja
jlVI.)Itl
eszméit
törekedett. Iste n igéjének h1rdetese, ,buzgó" kote1ess~Sbel~;~sltés ~s 'emberszeretet gyakorlása voltak életenek fofeladata1 es f01ránya1.
Boldoo- az a nemzedék, amelyet ilyen ember nevelt és tanított.
Olvassuk : konyvet szeretettel, bizonyára mi is sokat fogunk
belőle tanulni.
Dr. Csech Arnold.

Harmos Sándor.
Emlékbeszéd sírkőavatásakor, 1938. december 18-án. A síremlék egy különös nevét őrzi régi irodalmunk.
!P!:Jl-nek nevezték, ami a héberben lelket jelent.! Azt akarja
:a szó mondani, hogy akárhogyis, abban a néma kőben, abban a
11ic1eg márványban élet lüktet, lélek él.
Ki111eJk a lelke él ebben a síremlékben?
A. kérdésre mindannyiotok szívében felmerül a Ham1os Sándor szomorú arca, szórakozott tlekinbete, kes erű mosolya, roskatag
.alakja: egész elhibázott élete. A ráemléklezés e talán utolsó órájába akarjátok sürítJeni most minclazt, ami róla emlék bennetek: a
meleg kézszorításokat, a simogató apai szavakat és akaratlanul is
.ajkaitokra tolúJnak elmulasztott köszönetek, amelyeket el szeretnétek rebegni felé a csillagporos messzeségen át.
Ebben a sírel.Y'Jékben lé1ek él, a Barrnos Sándor lelk--.e.
Egy emberé, aki probléma maradt mindazoknak, ah.'ik közelítettek hozzá.
Talán csak védekezés volt ennek a csupaszív embemek zárkózottsága és bizalmatlansága is, hogr ne kutassák titkait. És megmaradt titoknak. L•clkében valami nagy fájdalommal, bánattal,
vagy csalódással, amelynek gyökereit nem ismertük, _csak romboló
hatásának nyomait: tört Lelkét. megbénított munkakedvét és erejét
s hogy tévútra jutott, vagy talán nem is volt számára igaz ösvény.
csak az, amely:r;e utoljára lépett s amelyen már nem tudott meg.állani többé ...
"Cgy Lesz, ahogyan a jövőt sejdítön maga vallotta egyszer:
.\)l\Iíly örvén),eket nyit meg az élet! A játszi gyermek rózsáka.t
·dob bele, akilret vonz és taszít a mélység, azok megtándorodnak.«:!
Ebbien a sírremlékbenlélek él, a Harmos Sándor lelke.
Egy tudósé, aki őnfdedten és odaadással merült rég elporladt írók loelkivilágának vizsgálatába, remekművek elemzésébe,
1

Jer. Sekálim. II. 5. ed. Wilna. lOb-l la: Krauss; Talm. Arch. IL ~
49] ' 556.

·,'

2

Harmos, IMIT Évkönyve. 1915. 301.
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hogy megcsillogtassa értékeike t, k egyeletbel a z irodalom elfeled t
munkásai és alkotásaik életrelreltésébie, éles elmével és élesszemü~ t
irodalmi ha tások kim·omozásába és frelderítésébe.
n
K utatá s.ait) munÍcilkodását őrzik tanulmányai - l<egtöbbjük
egy-egy költemén y - , a melyek formai tökéhetességükkel, tartaln ·
m élységükkel, fíno m meglátásaikkal a magyar irodalomtörténet é~
e sztétika leg jobb da rabja ival vebekszenek.:l
·
Ebben a síre ml ékocn léle k él, Harmos Sándor tanítványainak
a I.elke.
·
Hálás I.elkük beszédes bizonyítéka s egys;z;ersmind felelet a
a sokakná l ki nem mondott, elvétve kifejezést is ny;ert kérdéstJe:
Jó taná r volt-·e Harmos Sándor?
.\. zsidó hagyomány tanítása szerint IstJen szava a Színáj_
hegyén e lhangzása pillanatában hetven nyelvre bom1ott szét. R.
Ismáel iskolája Jeremiás egy mondatát használja hasontatul
(XXIII. 29. ) : »lsten szava pöröly, mely sziklát zúz.« Amint a
pöröly számtalan szikrát szór, úgy az isteni szó is a kinyilatkoztatáskor hetven nyelvre szakadt (Sabbat. 88b.). űseink - beszéli
a hagyomány tovább - Isten szavát így az oltár köVJeibe is hetven
11\'elven vésték ki emlék•eztetőül.*
' ~'lindez mai nyelven annyit jelent, hogy Isten szavát a föld
népei különbözőkép fogták fel, különfélekép fogadták magukba.
A kép alkalmazható minden tanár szavára, alkalmazom Harmos Sándor tanári működésére is.
Harmos Sándorból mindegyik tanítványát más-más ragadhatta meg. Az egyik esztétikai értékelését sajátította el, a másik
a költői alkotás tolmácsolása művészetét, a hannactik emberi közv:etLenségét, a neg)lled'ik a mozdulatot, amellyel egy könyvet össrecsukott. De egysem akadt tanítványai között, aki ne tanult volna
tőle valamit, aki ne vitt volna valamit belőle.
És Barrnos Sándor tanárságának ezeket a lélekdarabjait ma·
gukkal vitték a tanítványok városi, vidéki, falusi iskolák falai közé
és továbbadták tudatosan, vagy önk'énytelenül a kicsi:ny tanulók
ezreinek és tízezreirrek. Barrnos Sándor lelke tehát ott él és munk<íJ
a mai magyar zsidóságban.
». . . mostan szi~m s:rerlleárad,
Gí.tját s~kítva szétömöl,«
3 Bővebben: Irodalomtörténet. XXVII. 1938. 45.; Zsoldos, Libano11.
Ill. 1938. 29.; Csech Arnold, :Magyar Tanítóképző. LI. 1'938. 71-12.;
U. a., Az Orsz. Izr. Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1937-1938. iskolai
évröl. Bp. 1938. 4-5.
4 Misna S7JÓta. VII. 5.; Toszefta Szóta. VIII. 6. ed. Zuclrermamlel
'310-311.; Széder Olam Rabba. XI. ed. Ratner. 46. A midrás aLapján terjedelmesen Bachja: nop:'l ,:l ed. Ch. Breit. II. Lemberg. 1~92. 17b-l&."l.
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.oh·aSQm sívemlékén is és folytatom a ve le oly rokonle lkű költő
sorait:
Melege, fénye széjjelomlik
Elűzve a sűrű homálvt
És millió sugárra fo'szlik,
Hogy minden szivet járjon át. 5
E bben ke!'esendő Hannos Sándor tanári és nevelő munkásságán<~:k érdeme, ebben egyúttal halhatatlansága is.
Hitt-te Hannos Sándor a halhatatlanságában hitt-e egyáltalán
.a halhatatlanságban és az Istenben?
'
E zzel egyszersmind megfel::!lnénk a második, rejtett-elejtett
k érdésre, vagy támadásra: Vallásos lélek volt-e Hannos Sándor?
Bizonyára annak kellett lennie, ha nem is hirdette fennszóval.
Aki úgy . tt;dta SZ'eretni a szépet, aki úgy tudta szeretni az embeI'eket, ak! ugy tudta szeretm a virágokat, aki oly áhitattal vette be
m<~:gát a s~omba~os hit_m~rt.írok világába,, aki olyan buzgósággal
tudott elmely~edm a zs1clo unaköm·v leomagYarabb fordításának
.elsárgult lapjaiba, minden betüjébe: mint ő, a"nnak vallásos léleknek kellett 1emrie.
Különbten is, Barrnos Sándor egyszer leí~ta, nyilván alá is
írta Ke mény Zsigmond e sorait: »az ember .akkor hisz a Gonelvi clésben igazán, ha kötelességéből senm1it sem mulaszt.«S
:\1i valljuk, hogy Harmos Sándor a köt• elességéből semmit
s•em mulasztott, behát hitt a Gondviselésben.
És én his~em, hogy a Gondviselés csalódásoktól meO'sebzett
lelkét örök boldogsággal fogja jutalmazni, röYidreszabott"'napjait
p ed1g örökkévalósággal.
Amen.
Budapest.
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Jenő:

A homályból. .\li<otlik kiadás. Kom:írom.

C Harmos, IMIT Évkönyve. 19Lí. 310.
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KRÓNIKA ..
Wertheimer Adoli.;
A Ferencz József Orsz. Rabbiképző Intézet vezérlőbizott
sága elnökének 70-ik születésnapja örvendetes alkalmat nyújt.
úgy a tanári testületnek, mint a vezérlőbizottságnak, papnevel().
theologiai főiskoláknak, barátainak, hallgatóinak és tanuló ifjuságának, hogy meleg szivvel ünnepeljük és hálás érzelmekkel és.
bensóséges elismeréssel üdvözöljük a hivatása magaslatán állc).
hitfelekezeti vezető egyéniséget, az ügybuzgó, kötelességhű és
lankadatlan tevékenységü elnököt, aki báró Hatvany József és.
Székely Ferenc örökében kiemelkedő jelentőségü müködést fejtett ki évek hosszu soran,

W ertheirner Adolfat.
Lejlyenek e szerény sorok elismerésünk és hálánk- teljességre igényt nem tartó és a szerzett érdemeket meg nem kö·
zelítő- csöndes szavú, de őszinte meggyőződés sugallta tolmácsai.
Wertheirner Adolf hitközségünkben, annak vezető testületeiben áldásdus tevékenységet fejtett ki, aminek irányitója mély
vallásos érzülete és közéleti komolysága volt. Nagy ügyszeretettel működött, mint az Izr. Magyar Irodalmi Társulat elnöke és
mint az Izr. Múzeum elnöke. Az irodalom jelentőségél a lélekképzés szempontjából behatóan értékelte és szívén viselte úgy'
a magyar zsidó írók, mint a magyar zsidó tudományos és szép·
irodalmi termelés, a magyar zsidó könyv ügyét. Lelki fájdalmat
okozott neki, hogy nem állanak rendelkezésre kellő anyagi · eszközök és aránylag kevés megfelelő könyv lát napvilágot, ,mert
nincs, aki az írókat méltó módon támogassa.
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Mint a muzeum elnöke finom muzeális tudással szentelte
roagát fölad atainak
Azon kevesek közé tartozott és tartozik, akik ideális cé lokat föl tudnak fogni és meg tudnak érteni. Gyakorlati életpályán szerzett képességeit és tapasztalatait, kör ü lt ekin tő, d e kitartó akarását és kivitelre alkalmas eljárási módszereit örömmel
szentelte magasztos feladatoknak És a siker embere volt. Ered roényeket tudott elérni. Érintkezése a külvilággal, a hivata los
körökkel, az oktatásügyi magas kormányzati és hatósági közegekkel, mindig bölcs, megfontolt, tapintatos és öntudatos volt,
a cél fontosságának és magasztosságának nemes öntudata hatotta át. A sikerek elérésében mindig erős támasza volt jelleme,
az a tény, hogy tiszta jelleme és előkelő gondolkozása mindenütt tisztelettel és megbecsüléssel találkozott.
Az Országos Rabbiképző Intézet élén kifejtett működése
hervadhatatlan érdemek sorozata. Tanuskodnak erről intézetünk
aktái, jegyzőkönyveí és Annalesei De ezen a polcon is hű maradt elvi álláspontjához és a gyakorlati viszonyok mellett erkölcsi
és szellemi amelioráció elérésére is törekedett a papnevelés
messze kiható és óriási jelentőségű etikai és kulturális léleknev elő célkitüzéseiben.
Érdemeinek sorozatában kiemelkedő helyen van az uj
bibliafordítás lehetövé tétele és a magyar zsidó Kútfök két hatalmas kötetének kiadása. Mindkettő az IMIT ügykörében, Mindkettö óriási anyagi oehézségek leküzdésével járó föladat. Az
előbbi az Angol Chief rabbt dr. Hercz kommentárjait is adja
magyar nyelven a bibliafordítás (Mózes öt könyve) magyar
szövege mellett
Ez a könyv hivatva van arra, hogy új vallási erőt, hitél eti
lendületet vigyen a magyar zsidóság lelkébe. Az utóbbi mél tó
módon egésziti ki a már előbb megjelent első kötetet és bő
forrást nyit a magyar zsidóság multjának, küzdelmeinek, a
magyar nemzettel való összeforrásának és együttes szenvedéseinek megitélésére.
Wertheirner Adolf nemcsak akkor tudott bízó hittel dolgozni, mikor mosolygott fölöttünk az ég, hanem akkor ismikor
megváltozott az idők járása fölöttünk, mikor sötét felhők bo-
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rongtak és gomolyogtak a magyar zsidóság egén. Ő nem vesztette el bátorságát. Oly nagy a bizodalma az igazságban és oly
nagy a hite az eszményi célok szentségében, hogy a legkomo.
rabb viszontagságok között is fáradhatatlan erővel és törhetetlen reménységgel dolgozik és új célokat tűz ki maga elé.
Ebben nyilatkozik meg az ö lelki nagysága. Hetvenedik
születése napján meleg hálaérzéssel, nagyrabecsüléssei és tisztelettel, mélységes elismeréssel köszöntjük. Kisérje tevékeny és
érdemekben gazdag életének utján theologiai karunk áldása!
Legyen véle Isten és az Ő kegyelme jutalmazza nemes munkáját
és törekvéseit ! Adassék meg néki, hogy lássa magyar hazánk
teljes felvirágzását, a magyar zsidóság igazának felsugárzását,
sorsának jobbrafordulását, saját nemes buzgalma magvetésének
virágfakadásá!, életteli kalászbaérését és gazdag aratását!

Dr. Hevesi Simon.

Dr. Hevesi Simon.
A magyar zsidóság a ki\'álaszlollakal megillelő hódol<i
tiszteletLel köszönti helvenedik sziUetésnapján lcgnagyobh
ldkipá~:>zlorál és meghalolt, hálás örömmel ünnepli a Rabhil, minclannyiunk ;'\lesterél. Egycnjogüsílásunk é\re ajándékozla nekünk HeYesi Simonl és hel\'en év elmnilával
a zsidótörYétw sölél árnyékában vigaszt lalálunk az ő nagyságában, merl hisszük és lud.iuk, hogy az a közösség, amely
egy HeYesi Simonl termeli ki magából, nincs elveszve.,
Dr. Hevesi Simon helven esztendeje a magyar Izrael
]cc:rnauyszerűbb szellemi t"cllendülésén: k és Lragiku.> 1:.-h:nv:llásának korszakál foglalja magában. úgy, érezzük,
hogy ennek a. korszaknak a recepciólől a világháb(~rúig
terjedő raavocró kél évtizede He\'csi Simon halalmas lt1génimna nélküt sokkalla szegényl'Sebb és sz[nlelenl•bh lell
Yolna és mosl, kilagadollságunk gyász.os idejében sokkalla
nehezebb volna a mi élcliink, hu nem 1~erílhctnénk reménységet a mi nagy, főpapunknak a csügged{) lelkeket
felemelő, hiterősítő szavai fot-rásából.
Leheletlen Yolna c rövid megemlékezés kerdében kelWen m 'é llalni Hevesi Simon életmíívél, amely egy, sok-
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pr.i1.múj ú, m csi eri csiszolású drág akő káprázatos fényében
tCmdöld ik és világil az .idők m essz cségébe. Talán e g y szóntl lehe ln e kif"ej ezn.i Yagy m egközeW eni az ő egyéniség él
6 ez a szó az u n i v c r z á l i l ás. Benne a magyar zsidó
szel lemiség a Jegegyelemescbb, leg lökélclesebb módon nyilalkozik m eg . . \z ihl elelt szónak és a mélyenjáró gouclo Ja lnak, a luclománynak és a gyakorlati lelkigonclozásnak.
n bö lcsésze tnek és a költészelnek olvan r endkh·üli szinlé1-ise egyesül a He,'esi Simon egyed-ülvaló egyéniségébcn,
a m ely r e manapság nagyon ke,·és pélela mutatkozik. Az ős
idő k k ezd etlegességében a pap egy személy.ben tudós, kölW
és mí.ivész ,·oll ; a nü főpapunk a mod ern élet félelmelesen
bonyo l ull világáb an csodálalram é ll ó m ódon egyesí ti magáb~111 az élő szó műYészi készségél, az Istenhitel igajZoló tudo m ányosságo t, a kinyilalkozl::tl<o ll vallás örök igazságait véd r lmcző bölcsész logikáját.
Hc,·esi Simonban a magyar zsidóság Lörlénclm i hi vatollságú lelki Yezérél Liszleli, aki felekezelünk minden éll'Lmegnyilvánulásában nagyol és maradandót alkotott. O volt
nz, aki a századeleji fellörck\·ö. ele lelki iránYílás nélkül
szükölködö nemzedék szellemi cgybcroglalása ~éljából életrchh·La az Ü}IlKÉ-l, amely a magyar nemzeli és zsidó Yallásos kulllira ápolását tüzle ki l'clacla!ául. ű voll az, aki
a zsidó patronázs mcgteremlésé,·el sokezer drága gyPrmcklelkeL mcnleU meg a zsidósúgnak -és a -Lársaclalomnak. jiiut
a Ferenc .T ózser Országos Hahbiké,pző Intézet homih•tikai
€s Yallásbölcsészeli tanára, a magyar Izráel fiatal papjait
l1C\'ellc szenl szolgálalukra. A pesti nagytemplom szószék<'rő l szellemének és szaYának áhílalos erejével a h ·?,·ck tízezreinek Jelkél emcllc fel a küzdelmes hétköznapi élet
sivársúgából a Iülnek vigasztaló é-; boldogító rég-ióiha.
J~s e szerll'ágazó lelkipúszlori, lw!túrális, ''alláslárs;J.clalnli, lanúri és közírói tC\'ékcnysérr mcllctl csodálatos mödon arra is voll ideje Ile\'esi simo7mak (nagy embl'reknPk
l~linclcnre jnl idejük), hogy a magyar zsidó teológiai és
lt.lozófiai jrodalmal úllörő tudomány-os míí\'ekkcl gyaraPllsa. Harmincal meghaladó önálló munkM küzül ehelyüll
-<"snk a .Tób köny,•éről és a Kant Jmmánuclrííl szúlókal és
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Dr. Bernstein Béla.
A lll l J.h ill r thhilittr t· ~yik [(•gkiváfóbb értéke dr. Bernstein

H..t 11 nyir•·J..!yh ~~. 11i löruhbi, u ltiiz ·l mttltban fejezte be Isten seJ.!ÍI -~ ·v•·l t;·vi·lu·lly i•s tiklitsos él lénc:'k hetedik évtizedét.
A v•· •pr i'IIIIIH'f.!YI'i V Ir pnlotún sz ületelt 1868 január 7-én
í·ll

11

ltud tpt· Nii mbbiklop!.l) intézel nagy triászának, Bloch,

H r 11 · h~·• Nl K wirlilllill llln 1rOIH1ak volt hüségcs tanltványa. Hu. ~otutí'lolY i·v1•s ltorühan a s:~. ombnthclyi tekintélyes hitközségnek

It•ll pHpJ

1,

111111d l 7

v multnn Nyíregyházába nyert meghívást.

Ar i·lt-lht· induló ifjunak klkl· -- misnui hasonlattal élve ly 1111 litint n tbJ.tu papiri 'P; umit 1rra írnak, az eltörölhetel·
h· nHl 1 '-Jt 11 nl il'ltd . Hl•rnl'h·in B<• l 1 eddig '17 esztendős közmunk lkmlns 11 1s muj,!t\n Y il'~ li alt 11. iranyitiist, amely t ifjú korában
nyl'l t 11,1~\' nwskn•itöl.
1\l,wh M 'lu·s tunilv1\nyn SH'rd buvnrkodni n talmud és
hll~yt>mt\nyt's iwdalum "'')!tl'l\'n ll'H~l r~ brn. E~yéni hajlamossc j,!c\11 tul is tl!t :;r \'Ilii isi vilii}.!SH·ml~kk ma)! án visrli a Bloch·
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féle müvelt konzervativizm us!, amely minde~ ~dő lib~o. ~a voltartotta ót a feleke zeti szélsőségektől és a vallast traettetOk nwggyózódéses őrtállójává avatta.
Bach er Vilmos tanítványa rajongója a Szeotírásnak. L fen
igéjét közel kell vinni az ifjakhoz, akik egykoron alkotói le, znek a zsidó gyülekezeteknek. Ezért már korán arra törekeddt,
hogy ll. héber szöveg megbecsülése érdekébeo jó magyar fordítást adjunk az ifjuság és a nagyközönség kezébe. Az általa
készitett Tóra-fordítást, amely hűségesen hozzá simul a szent
szöveghez, de mégis úgy, hogy a magyar nyelvérzék sehol sem
ütközik bele, az Izr. Magy. Irodalmi Társulat Szentirás kiadásának alapjául fogadta el. Felért ez egy akadémiai kitüntetéssel.
Kaufmann Dávid tanítványát a históríai kutatás vágya
ösztönzi. Többek között megírja a zsidók részvételét a negyvennyolcas magyar szabadságharcban - e tárgykörnek ő legalaposabb ismerője - , a vasmegyei zsidók történeté!, az Orsz.
Rabbiegyesület negyedszázados történetét és még több kisebbnagyobb históriai tanulmányát. Történetírása mindvégig a kézzelfogható realitások terén mozog, a fantáziát sohasem fogadja
el történeti kútforrásul és éppen ezért lé:lym cgállapitásai feltétlenül megbízhatók.
Egyéni adottságaihoz tartozik a felekezeti tanügy iránt érzett buzgalma, a kartársi összetartás és megbecsülés ápolása ,
valamint a minden ténykedésében megmutatkozó lelkiismeretes
pontosság.
Hitoktatásunk régi hibája az egyöntetűség hiánya. Szinte
ahány rabbi az országban, annyi a hitoktatási módszer és tananyag. Bernstein még szombathelyi papsága idején, majd két
évtized múltán ujból egyetemes hittaní tanterv~! készít és akar
e téren harmoniát teremteni. A gyakorlati hitoktató is megmutatkozik benne amidőn több vallástani tankönyvet ir, amelynek
alapján az ors~ág sok iskolájában folyik a tanítás. Az általa jól
összeválogatott tantestülettel hitközsége iskoláját, középiskolai
hitoktatását és az ífjusági istentiszteleteket mintaszerűvé fejlesztette.
A kartársi összetartás és a papi tekintély emelésére !897ben alakult Dunántúli Rabbiegyesület tisztikarának aktív tagja
volt. Aktivitását átvitte az 1906-ban alakult Országos Rabbi-
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egyesületbe is, amelynek két évtized óta egyik ügybuzgó alelnöke. Résztvesz az egyesület minden megmozdulásában, legtöbb
ülésére a vidékről eljön a fővárosba és segít kiküzdeni és megóvni a magyar rabbikarnak kijáró erkölcsi és anyagi jogokat.
Nyomtatásban megjelent prédikációi az igaz lelkipásztort
mutatják, aki szivén viseli híveinek gondját és az összzsidóság
problémáit. Beszédei tradicionális formában tárgyalják a meg
nem álló idő kérdéseit, hogy visszavezesse Izráel gyülekezetét
a zsidóság ősforrásaihoz.
Jelen igénytelen sorokkal csak vázolni kivántuk Bernstein
Béla széles sugaru ténykedését. A kiváló pap, pedagógus, historikus fáradhatatlanságától, férfias lendületétől joggal vár még
sokat a magyar zsidóság.

Dr. Groszmann Zsigmond.

Budapest.

l

Muakácsi BernáL

l

•\ múlt század 70-es és 8o-as éVJeihen az össztehasonlító magyar nyelvtudomány soha nem sejtett virágzásnak indult. A magyar nyelvtudomány nagy mesterének, Budenz Józsefnek, vezetése
al-att a kiváló tehetséggel megáldott fiatal tudósok egész gárdája
nagy lelkesedéssel fo~dult e tudomárryág telé. EZJekben az évtizedekben lép fel Simonyi Zsigmond, Szinnyei József, Halász Ignác,
Szilasi :.Wóric, Munkácsi Berná~, Kúnos Ignác, Balassa József,
lolnai Gyula, Karclos Albert.
Budenz a maga e11ejének javát nyelvünk 1egkö:oelcbbi rokonainak, a finnugor nyelveknek, szentelte. de ez a hatalmas. elme
{ttkutatta az e nyelvekkel távolabbi rokonságat tartó több1 ural altúji nyelvet is. Tanulmányainak egr része (Simonyi, Balass::t, Zolnai. Karelo 3) a szorosabb értelemben vett magyar ny-elvtudo~á~y
m\helését tette meg élet·e céljának, mások (Szinn)"Ci, Halász,'SzLlt<tst)
a finnugor nyelvtudománynak lettek •elismert mcster~i, Kúnos .a
turkológiának lett jdes müvclöje; az egyetlen, ki tanítómcsteret
.tudományos munkásságának valamennyi ural-altáji nyelvre kitcr-

Munkácsi Bernát
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cdő irán yá ban követte, :.\Iunkácsi Bemát, a mo t dhúnyt IJ:.l.g~·

~ydvtudós volt.

· Munkácsi Bernát régi zsidó családból származott - csal;ídfftjá t 'egészen a XVI. szúzadig tudta visszaviru1i - , olyan csai<ídból, m ely szánws kivúló és híres rabbit adott a zsidóságnak. _\
zsidóságnak szenetetét, mély vallásos ágot és vallásunk forró szer~
t.ctét őrökölte és magába szívta a szülői házban :\Iun.kácsi Bernát
is: ,ez nem homál)'OSodott cl benne sem nagyváradi középiskolai
diák korában, sem budapesti egyetemi évei alatt; erek az érzésci
csak még mél)'ebbek lett<ek, mikor az egyetem elvégzése ut:in
teljesen a tudománynak szentdi életét, mikor rendkívüli f<iraclalmakkal és veszélyekkel egybekötött tanulmányutakat végez oruszor5zági finnugor népek között, és élete mlmkájának jutalmát látj.l.
abban, hogy a pesti izr. hitközség Goldziher Ignác ajánlatára m,·ghívja tanf<elügyrelőjének és ö 40 éV1Cn át soent buzgalommal, igazi
hivatottsággal veZJetheti, irányíthatja ennek a hitközségnek vallásoktatását. Hitoktatásunk szilárd alapjai maradnak azok az elvek.
melyeket Tantervében hirdetett, mikor a vall<is-erkölcsi nevdés
alapjává a s~entírást tette meg és a vallásoktatás egyik célját a
SZ!entírás legfontos..'tbb részeinek az eredeti héber ny<elvcn való
megismertetésében és megértésében jelölt<e meg .
Áldásos munkásságának ezt az ágát bámulatos munkabírás~l
és munkakedvvel össze tudta 'e gyeztetni életének tudományos c..:lkitüzésével, nyelvtudományi munkásságával.
Szinte páratlanul gazdag tevékenységet fejtett ki a n)'IC!vtuclomány terén. Hogy csak legfontosabb munkéíit említsük:
votják szótára, votják népköltési gyüjtJeménye, vogul tanulmányútjának gazdag -eredmén)'!Ci, IlJCve~el.'öen a vogul nyelvjárások
nydvtana, a Vogul Népköltési Gyüjtemény és kéziratban maradt
nagy szótára, továbbá a magyar n)1elv eredeti és idegJen elemeinek
felderítése terén végzett kutatásai és ezelren a tanulmányain alapuló néprajzi és östörténeti nyomozásai a legkiválóbb magyar
ll)'lelvtudósok sorába emelték.
kivételes érdemeinek <elismeréséül kivéreJes kitüntetések érték: a Magy. Tudományos Akadémiának rendes tagja volt, több
akadémiai jutalmat nyert, köztük a legnagyobbat: az akadémiai
nagy-jutJalrnat, a helsinki-i Finnugor Társaságnak és sok más
hami és külföldi tudományos társaságnak tiszteleti tagja volt. Dc

1·12

Fokos-Fuchs Dávid

n1csak nagy tudománya, hanem ne mes e mb eri tulajdonságai
miatt i-; :íltalúnos tisztelet vetne körül.

Or. Barna Káro ly
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Hogy i\l unkácsi Bernát külfö ldi tudósok körében is milv
nag y tekintélyne k és tiszteletnek örv;e ndc tt, arra talán példának
c h:g, ha csak azt az egy levdet idézzük, m el)'let a Legtd<intély.e,
<.c·l> b finn tud omá nyos tcs tüle t111ek, a Finnugor Társaságnak rclJlÜ kl·, Ka nni sto A rtúr, intézett Munká csi halála alkalmából az
ur,.zág os Népta nulmányi Eg)'lesüle thez. (E1mek az Eg)'lesüuetnek
::\lunkácsi tiszte le ti tag ja volt, és az Egye sübetnek ma 1eg)'letLen élő
tivLeleti tagja a kiváló finn tudós: Kannis to). A Levél így szób:
:'~I é l y megd öbbe néssel és szomorúsággal vetnem tudomásul, hogy
a h íres tudös és sreretJett barátom, Dr. Nrunkácsi Bernát, elhúnyt.
E g ~ ászhír váratlan és meg1epő volt, hiszen J.11e\Qem magamnak is
a lkalmam volt m~g a nyár e1ején találkozni vde, midőn még tJelj,es
c r<'íbc n ó; egészségben végezne fontos tudományos munkáit. Teljes
sz kből r eméltem, hogy a nagy kuta.tónak sikerül saját\QezüLeg
befejezni minclnyájunkra nézV'e o1y Illagyértékű műveit. Azonban a
sors másként határozott.
::\1unkácsi Bernát egyi\Qe volt tudományunk Legbuzgóbb és
!ensz rényebb munkásainak kinek tevékenységéből számtalan szép
..:_.-,"" bizon' úra mar-adandó ~~redmény sz.c'Í.rmawtt. A tudományok
iránt érz<:tt forró szeretete annál is dicsérebesebb volt, mert telje..,en önretlcnül és nunden anyagi előnytől mentesen vég~ezte kutatá~it. Szcrénv és őszinbe SZJemélye már találkozásunk első pillanatában meghódított. Ezért érrek most oly mély gyászt me1egszívű
barátom elhúnytán.
A magyar tudományos világ kétségtJeLenül mindent el fog
hogr az elhúnyt tudós értékes a~yaggyűjteményei napYihígot lássanak. Azonban finn barátai is, főképpen a Finnugor
Társas.:ig által, késrek lesznek segítő kezet nyujtani ezen fontos
munka elvégzésében.

kö,·~Ctni,

Fogadják őszinte részvétnyilvánításomat azon gyász alkalmá:
ból, amelv ).1unkácsi Bernát halálával az Országos Néptanu1mányJ
Egyesületet is érte. Legmélyebb tiszbeletbel Kanrusto Artúr s. k.,
az Ország. Néptanulm. Egyes. tiszteletbeli tagja.« ·
:\iunk.ácsi Bernát életébő!, r86o. mareius I2-től ~937· sreptember 2 r -ig terjedő 77 évéből, 58 év a tudományé volt, a tud~:

in ,- d 1 cs őség e volt. Eml ékét kegyelettel őrzi a magyar tudomád e há lás kegyelettel őrzi cmlékét a magya r zsidóság
k buszkesége, cg,·ik
legne mese bb alakja volt.
l.S,· melvne
•
•

;'o~· világ,

Fokos-Fuchs Dávid.

l

Dr. Barna Károly
1871-1938.

l

S úlyos veszteség érle a magyar . zsidóságo l d1·. B n r n a
1\.{u·o ly elhúnylával. X em kísérelheljük meg, hogy c r ö Yid
m egemlékezés kerelében részlelcsen ismerlessük azl a hatalmas, átfogó kultúrális mnnkásságot, amelycl az cl h ú ny l
a Pesli Izraelita Hitközség kullúrális inlézménye in ek lélrchmása és fejlesztése körül kifejtett. Csak a legfontosabbakat
említjük meg.
?\agy lelkesedéssel és hozzáérLéssei megalapílolla a ilf,lgyar-Zsidó Szabadegyelemct, amely a zsidó kullúra egyik
l egkiemelkedőbb központi szen'e letl a fől' árosban. A zsidó
közéle!. legkiemelkedőbb reprezentánsai hirdelik a Szabad€gyetcm katedrájáról hitünk alapeszméit., felekezelünk szerepél a magyar kullúrában, a zsidó vallás halásál a Yilág
kullúrális fejlődésére. Az ő neyéhez fűződik többek közöll
még a Szülők pedagóginmának létrehozása, iO\'Übb:í az
ifjúsági csoport,ok megszervezése és knllúrá lis, Y ala min L
szociális programjának megalapozása. r\ag·'' figyclem'mcl
kbérlc a magyar-zsidó cscrkészmozgalmal és fáradhalallan munkásságával megleremielle a főváros és a vidéki
cserkészszenezelek együtlműködési lchclőségét. AmellcLL,
hogv a Pesti Izraelila Hilközséa kultúrszociális és alapílván}'i ügyoszlályál vezelte, iclől szakíloll magának arra,
hogy az országos inlézmények vezetés(•bcn is LC\'ékcnycn
részLYegyen. Tagja voll hosszú é\'eken keresztül az Orszügo<; Izraelila Tanítóképző InlézcL igazgató-tanácsának, élele
utolsó hónapjaiban pedig az elnöki tecndökel is cllálta.
Habbiképző Intézelünk hallgalóil segélyző Éc Chájim Egye-
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~ül cl választm á nyi lag.ia \'o ll. ~Iindkét intézmény ügyeire[

sz •re lettel és oda a d á ssal fogi a ik nott.

A közélet terén e lért er edmény es munká~sága méltán ._
Jásak ép en a Ko rmán.).ló ú r Öfőmé](ósága a magyar királ}··
ko rm ányfőtan ácso si címmel tűntelle ki.
'L
E.evé~ kö zél e li szer eplő akad, aki hozzá hasonló zsid(
lelkesedéssel és szeretelreméllósággal foglalkozott volna ,~
zsidósán ügyeisel. űsrégi elismeel konzen·ativ családbúJ
származott: fiatalon, dc tudásban gazdagon került a Rabbiképző I nléze lbe, ahol teológiai ismereleit gyarapította és
ámbár \'ilági pályán működöll. - az Első :\Iagyae Duna~űzbajózási Társaság ügyésze és igazgatója volt - igyekezelt később is zsidó mű,·ellségél bö,·íteni és fe.ileszteni .
:\Iint embert nem kell bemutatnunk azoknak, akiknPk
sikeeim együttműködni ngy akárcsak futó érinlkezésb(J
kerülni vele. Xyájasságá,·al, \'OI1Zó egyéniségé,·el mindenkil me",ITI1yerl az ügynek, amelyet kép,·iselt.
Áldásos és érdemdús munkásélel eredményeh·el lért
örök nyugű\·óra 1938. szeptember 9-én. Tisztelőinek százai
kísérték utolsó útjára: gyászbeszédek egész sora méltalla
érdemeit, de az ő jámbor lelke bizonyára legbüszkébl:ierr
azokra az intézményekre lekiul ,·issza, amelyeknek fejlesztése érdekében életének éetékes é\·tizedeit áldozta.
Leaven síd álma békés és áldott. Emlékél az egész
magya;~ zsidóság kegyelellel fogja őrizni.
Budapest.

Dr.

Lőwinger

Sámuel.

TÁRSADALOM.
Dr. Hevesi Simon amerikai díszdoktorátusa.
.\z elmult é\·ben dr. He,·esi Simon pesti 'ezelej Jot·ab!Ji
a merikai látogatása alka lmát felh asználták a z amcrik ~1i
zsidóság vezetői. hogy kil'ejezésre juttassák a zl a IH)doló
tiszteletet, amellyel személye és irodalmi munkáso..ága iránt
YJSeltetnek. ,\z amerikai zsidóság n~ zetci lc.·stület<:í és ir:indtó szellemei kihasznáh·a azt a néhúm· hetel. amenn\'it
dr. He,·esi Simon Amerikában töltii tt , Pgymúsul:in ren::!ezlék tiszlc!etére a különböző üsszcjön~ Lelekct é~ <>sl(·lyekct.
Többek közölt L e hm ann, ::\ew-York állam zsidóhilü kormányzója is fogadást rendezcll liszleletére, de a le!!na~yohh
mcgliszlellclés, amiben .\merikáhan rév.e ,-olt, dZ. b:>!!y az
amerikai nagyszeminárium a Tlte Jewish Thco'ogical ~emi
nan- of .\merica díszdoktorúvú anll ta és a D c t o r
o f f{ e lJrew Lctters címmel liínlclte ki. Ennek a. kilünlclésnek nagyságát <"Sak úgy értékelhl'ljük kdlókJpen,
ha lekintetbc vesszük, hogy ez a h,tlalmas amerikai kultúriniézmény mindössze néhány t!em amedk<ii z~idó s1ellemi
nagyságol méllalolt en e a nem miiHil·nrwpi kitü:-~teté re.
C bajjim X. B i a l ik. a jelenkor lcgnngyohiJ ht~twr külliíjc
és .\g non, a hírneYes zsidó ÍJ·ón khül, akik Palesztinában
éltek, a kö\ clkező európai zsidó ludó..,obt ért l'Z a kitüntetés: dr. Löw Immánuel szegedi lői·alJbi (aki egyébként
még kél másik amerikai szemináriumnak is díszduk to ra);
d.r. B_n<" h l P r .\d o l r, a nemrég elhúnyt londoni szeminúnum1 rektor, aki a pesti Habbiképzíí Intézel n(·\·cJtjc .•l
'>zinlén magyar· származású dr. Ismar Elhogen, ,-olt
berlini szeminá1·iumi professzor: dr·. Is r a c l L é,. i Franei lorszúg "?l t országos főrabbija: d t·. Sc ll o r r v.u·.~úi l'örahhi.
e;,~·~tem1 tanár. Dr. HcYesi Simonnal t•gyütt, amint láth_atjuk, a hal európai díszdoklor közül n é g y magyar zsidó.
Lz a lény egyiJen beszédes tanuságot tesz ,nTól -az előkelő
szerepről, amelyet a magyar zsidóság az egyetemes zsídó~ág
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köréllen helii lL • 'cm mulaszlhaljuk cl anna k m cgemlilésél,
ho•r,· a fe nin c ·eze ll intézel a megbo ldogult B l a u L a j os
r cl~i'orl is dísz dok lor:há kész ült ava tni 73. szül clésuapja
alkalm:íbó l. Éppen, amiko r a JJ.i m lalo s lépésekel meg aka't·lák lenni az j]} clékcs fó rum oknál.. értesüllek közbejölt
I1 a láláról.
Ann:1k a n acry n ép szerüségnek és m eleg fogadlalásnak
illuszlrálá<>ára , a~i1elyben dr. Hcycsi Simonnak Amerikában
része voll közreadunk itl néhányal a levelek tömegéböl.
amelyekcl'lwzzá vagy fiához , az Amerikában élö dr. Hevesi
Jen ö' konzulhoz , illel,·c a Pesti Izr. Hilk. ,elnökségéhez
intéztek.
..\Iagas kilünlelése alkalmából e folyóiral hasábjairól
is köszöntjük öl és kivánjuk neki, hogy még sok hasonló
jogo s elismerésben legyen része, m.irH.l a magyar, mind a
külröldi z<>idóság részéröl és hc~gy Leljes lesli és szellemi
egészségben folylathassa áldásthozó, az egész magyar zsidósúgnak dicsöséget szerző munkásságál.
Budapest.
Dr. Lőwinger Sámuel.

nr. Cyrus Adler, a The Jewish Theologikal Scminary és az ,\merikai Zsidó Szövetség elnökének leY'eleiből.
(Dr. H ey esi J cnőhöz intézcll levele.)
..\Iay 1, 1939.
Dcar ..\Ir. He,·esi:
I haYe much pleasure in informing you that the
Faet1lly of lhe Jewish Theologlcal Scminar_y of America ha<; voled to confer the honorary degree of Doctor
of Hehrew Lelters upon your Father and I am sending
you lbc lelter Lo him because I judgeJd when I saw you
l!Jal your Falher was intending Lo come Lo America
Of course if he did nol oomc, then the lelter oould br.
J"onvarded lo bim in Budapest, but I am very anxious
to know what his plans are.
Bclie,·c me, with personal regard,
Very sincerely yours
CYRUS ADLER
President.

(Dr. Hevesi Simonhoz intézell levele.)
·M ay 1, 1939.
Dcar Doclor Hevesi:
Il gi:res me great pleasure lo inform you thnl by
the unammous reoommcndalion of the Facully of this

.

.

on amenkal diszdoktorátusa
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Seminary , approved b ' .
.
.
b ~ en authorized lo le~dll~ ~oru c! of Drrectors, I ha,·e
ol ~ebrew Lellcrs L
cr .) ~m lb e degree üf Doclor
whJch ''rill be helcl i~ ftlce co~11errecl al lhe ~OnYocalion
o~ Sunday, June 4th t f,q ~d\angle of tius Scminary
WJ!l be able to accept. a
our o d ock. I irusl lhat you
Failfullv vours
CYRUS" A"DLE~
P residen t.

(Dr. Revesi elutazása l
veléből.)
a kalmából hozzá intézcll leDear Doctor Hevesi,
I have just receíved
w ant lo tep you ho w dellurl lelter o~ J n~e 9 and I
glad that ü was pos sibi P/. ap preera le ü. I am so
person and that you n e l or you to be wilh us in
om· Seminary.
ow lave bccome a meniber of
I send my good wishes for
.
on your return lo yo
y om self and Yottr wife
, ur 11ome in Buda
l" d
1~1Y warmest wishes for the wclf .
r· pes , an also
üon.
at e o your congregül\Irs. Adler · ·
your wife.
JOms me in ali lhesc sentimenis to
Faitfully yours,
CYRGS .\.DLER.

J

Louis Riltenbergnek az u · ,
.
származásu s~erkes~lt~J~~~~~~ J el\en,slll Endc?·clHopedi~
enohoz.
' 'e e 1.
C\' CSJ

ma&Y~.r

Dear Hevesi:

May 21, 1939.

A few hours ago I senl you a Jelter with some
~~clo sures _lhal speak for themsclves. A few minules
aoo
rece1ved a telephone call from GoYernor
L ei11;n ~n n to say that he is in town for a few hours
and, ~f 1~ were not that this is a holiday, he woulcl
have my1~ed yo.ur esteemed falher to visit him todav.

1

As It lS,_ he IS pleased le know that Dr. Hevesi wlll
nolleav:e Uus oc;>unlry untillatcr on June, as he definitcly de~n·cs ~o fmd an opporlunily to have an infonnal
chal wllh Ium. He promised to contact Ium direcllv
.,
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lo arrang·c a mulually;,
or Lhroug l1 1ne, 1·111 t11Clil. al eh·
J
com·enient limc.
Sincerely yours,
LOUIS RITTENBERG.
st e p h e n S. W is c, new-yorki főrabbi lev1ele Ste.rn
Samuhoz, a Pesti Izr. Hilk. elnökéhez.
November 20, 1939.
~l\' dcar Hofrath Slern:
.
· I fcel il nw dulv to call Lo your atlent1m~ and to
that of the Cultusge'meinde of B~1dlapes~, lhre fact that
while Clüef Rabbi Simon Heves1 was m ~e\vyork, I
offered him lhe post of associale b? myself [n ~he
rabbinate of the Free Synagogue. ~ d1d because I felt
Lbal he nücrhl wish to li,·e will1. Jus !Son, who as you
know up to'\·ecent days was associale.~ wilh the Hungarian Legation as commercial attacche.
.
I feel I oughl lo tell you that reven Ll~ough. It
would have meant for Chief Rabbi Dr. Hev-es1 respile
from all the labor and worry of his important place as
Ch ie[ Rabbi, and comfort for his declining ycars; he
woulcl not aécepl the invilalion of Lhe Free Synagogu~e,,
because as he put il, he fel L his du ty wa~ to ~·e mam
\Yith his people and nol to desert them m rlbnne -of
need and crisis.
I call this to your allenlion that you ma.y ha-.:e
anolher proof of the deep Loy~ll~' and \ieY?Lion to lus
community of the honored Cluef Rabbi of Bud'apest,
whom we~his colleagues hold in higl1esl reverence and
affeclion.
I am my clearesl Hofralh Stem, with every .goocJI
wish for you and your oommunily, and with very·
special greetings Lo Chief Rabbi HeV'esi,
faithiuily yours
STEPHEN S. WISE.
A Pesti Izr. Hilk. válasza.
Yo ur Reverency,
\Ve read your lelter wilh profound emolion as
expression of U1e worlhy esleem against our most
honourable Chief-Rabbi Dr. Simon Hevesi.
Wc pervaded inlo the very deplh of our soul by.
lhe consciousness lhal 'he is the most clislin.,guished
and noble value or ours, beeing our very spirit nal
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a~lviser, to ;~hom we are looking up with ,deep respect,
\~l?
the ~)11esl and the seholar, as to the arlisl of the
. 01 cl and th~ Lelter, who is liflincr up the masses of
h ~s Gongregahon wilh the warruth ~f his heart to tl1e
l 1
11g l

lS of faith.

c

N e~vertheless w e had Learned wi th crreat p leasur-c
thdl a~so jnou are esteeming his exlraordi'hm·y qualilies
an Jus true affection Lo his Commurúly.
f . . ·W e feel that _the dislinelion which came to hím
l om yro~1r parl lS also concernincr us and thereforc
we feel It our duty Lo thank you "heartfully !for thal
great ho1110r.
W e passed )'OUr beaulifui lelter lo our Chief-Rabbi
who nolecl lts tenor w:ith sincere emolion.
'
Thanking you repealedly, we are your Reverency's
truly and faitful!y
Ministers of the Jewish Community of Peslh:

~-

EPPLER,

S. STERN,

Secretary Genera:J..

Presicten t.

Dr. Büchlet- Sándor.
187 0 -1940 .

>>Ami eszteneleink sora: hetYen éY, ha jó erőben, nvolc"van év; ha büszkeségünk volt is: csupa 'baj és fáradsá cr
me d gyorsan elillan és mi Lovaszállunk«, mondja a zsoltá~
t·os (90, 10). i\Iár ezért is nevezeles hal ár a h e t v e n é,.
minden halallJdónál, meanyivel inkább oly férfiúnál, ki a
köznek kiváló munkása. Annál, akinek joga Yan arra, hogy
némi büszkeséggel tekintsen vissza a hcl\·en é'' határán
·elért eredményeire, habár abban a Ludalban, hogy mindaz
csak mulancló és gyorsan elillan, ha gazdája tovaszáll müköclése teréről.
·
Ezért nemcsak jogunk, ele kölclességünl;:, hogy meg-állítsuk az óramüvet pár pillanatra, hogy megrögzítsük a
befejezett időnek fordulójál és értékéhez mértcn ünnepeljük, ha a legnagyobb csendben is. Ezt akarjuk megtenni
a címben kitelt név v:iselőjéYel, Ik B üc h l e r Sándo rral, ki 1870. sz ep tember 21 -.én szülelelt Fül~~en (:\ ógrád nL)
és 1897. óta Kcszthelv hitközségének rabb1p. De nem csak
papi hivatásának yoft mindenk<?r s7:o~g~ja, han!3m c~yide
jüleg a zsidó tudománynak egytk kmtlo rnunkasa, k1 épp
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tu dományos mü ködésc alapján a Budap cs li Pázmán_y~ Tuüomún~· egyelcm m agúnlanára is ldl.
Dr. Büchlee a tudo mány szere lel él magával Yille a
szü löi h ázb ó l , a j ó n evű m oó ri rabbi családjábó l, mikor
18.S 1-ben b elép c ll az Országos Habbiképző Inlézelbe bol
189.). elej én nycrl rabbiképesít ést
'
r.Iár tanulm á n ya id ején kezdile bontogahü írói lehetsége szárnyail és p edig a zo n a léren, melyet hajlama ,v álaszlo ll: a törl énelírás terén. Habbivizsgája előtt való évben
több érték es d olgozala jelent meg a Magyar Zsid1ó Szemle
folyóir a láb an , mind törléneli érdlekességű.
•. \ kuruc id ő k címen leljesen Lá1~gyilagosan adja elő
a zsid ók \ iszonyál a nevezeles mozgalonunal szemben.
».-\ p esti Iülközség első rabbija cikkében bebizonyítja,
h ogy n em \Yahrmann Izráel volL az első rabbi Peslen,
han em Bosko\·iLs Farkas. Különösen figyelemre mélLó mind
tárgya , mind kidolgozása ré,·én értekezése: »A magyarországi zsidó iskolák múlljábók Teljes mérLékben érvén_yesül
ill törléneli érzéke és komoly bíráló Lehetsége, mei'y a
múlt lanulságail le Ludja vonni minden tekintetben. Igazolja cikkének le,·éllári ada la ival, hogy »nemcsak a lisztelel , a tudomány és annak művelői iránt jellemző a zsiclóságra, hanem az áldozalkészség is, melyel az ifjúság oktatására szánl. :\Iikor a tankölelezellség másult még csak
elméleli probléma voll, nálunk már a gyalmrlalban is érYénycsüll . Bizonyítékol is hoz állílására, mikor a levéltári
adatok ügyes felhasználásáYal kimulatja , hogy az 1735- 38.
zsidó összeírás szerinl 30 mcgyében és 7 sz. kir. városban,
hol összesen 2498 család élt, 203 laníló vDlt aJkalmazásban,
vagyis 12 családra juloll 1. Egyullal összeállítja a névleg
fel~egyzell lanílók igen érdekes Láblázalát.
~Iá r e dolgozalában megnyila Lkozik kiváló képesség.e,
mely a törléneli kúlforrásokal éles sz,enm1el fellalálja és
a legjobban használja fel és tárgyának szm~osan vell köre
mellell mindig az állalános magyamrszági .zsidó lörlénet
szempontja vezérli. Ez a dicséreles Lörekvése nyilvánult
meg nagy munkájában is, melyel keszthelyi hivJlaloskDdása első idejében dolgozolt ki és mely az IMIT kiadásában, a Tencer-pályadíjjal julalmazoll mű gyanánl jelent
meg 1901-ben: »A zsidók törlénele Bucl1apesLen. A legrégibb
időklől 18G7-jg.'~

Ez a hatalmas munka, mely egyik bírálója szcrint
»Yalóságos slandaed work «, a Buclapest Lerülelén Mvő budai.
ó-budai és pesli hilközségek sokalmond'ó törlénelél adja,
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igen van kilátás rá .h á~la~ ~zom~Iu YJ.sz.~nyok közöll nem
mű p l' ·u
l ' Oo.J s.a.Jló ala kerui.Jon a 'nagyszabúsú
. I- ee rg l . vo na az rdeJe, hogy a rég óhajlo ll .lörléneli
mun
,a
ben1lliassa
a maáv:Jrorsza'
o-l· zsL·clo'J·
L0.. 1·L'ene l'ene J,
dl·' ··1
"'·
.c b
, .
'
r.~J~ ~l \ru r:e~' ez~tes és eseménydús korszakál a Ir oh ·ícsl
\ ~~zto~)l~)Ja_mklg., Ez a munka elsősorban [);·. Bü~·h l~n:e
vm, a ü
eb1zony1Lotta clolgozalah·al, ho<r,. hintoll erre
g;~~~ 1lt11c~ak ~:er ,Ludj_a -~ula,tni a kúlforrá~okal, ~Ic s<i"or(:
cl~l~o~nt es orlenelrror keszséggel fel is ludja keiliíen

1

.. An~ikor ~O éves szülelési évfordulóján örömmel Lel·in1un~ YJssz~ erdcmes munkásságáL"a azt kh·ánjuJ· · d··~ ő
1
ne_km:!( szulelésnapi ajándék gyamí.;1 L lchelséo·c (>~:ell ~~Yii
~~~~l.cse_l·' a r_cnl emljlell L~rténcti Jmmkál. :\li n~m aclha~ink
a
~.Jan_clekul masl1 mml szcrcnesckívánatainkal és nzl
lul 1 ~,··o,ba.~l~~.L, .e:l~edJe !ne& neki a :-Iindenhaló a 70 éven
' 0 \ elkezo C\ ck sor~m al, hogy Leljes munkaeröYcl és
1e ll·,es
munkakeclvvcl Yecrezze el a rá vá t· ó mliil·k-'ll- ·1 1 \';
gezze l
· 1
· .b
< ''
•
csé~
C 111111( azt, .31~1ll lőlc remélhelünk, llCIUCS<Ik ]Jilközir~~- es ~ fe_l_cl~ez~LI ug}:ek gondozásában, hanem az érl(>kcs
:tlnn mukoclesben 1S mely neki örök érdemel nel··· 1·
pedJg maradandó kincs~L jelent.
'
'un"

1

t·

.
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KISS ARNOLD
1869-1940

l

agy gyásza van. a magyar zs} dóságn.~tk:J~i s s_Ar 11 o l cl
budai vezető főrabbi meghall. Negyvenot ev1g hirdelle az
joét necrn·ea esztendeig állolt az ország máso ::lilc hilközs~
c~n~k lt6E. Ezek az é\' liz edek az igének avatott szóval C>s
tollal való szakadallan szolgálalál jelenlik
I\iss Arnold bitszónoki mííkö cl·ése. jelentős fejez·et a
ma ovar zsidó honillelika Löl'lénelében. S>o k beszéele jelent
me~· nyomtatásban ele talán senki másra nem éevényes
olv~n 1néelékben ·~ünl reá lmcry a szónoklat akusztikus
mÍífaj: az ő igazi szónoki j~lenWségéL az ismeri , aki ha~
lolla ő l. Orökre elasenclülL szavai egyre zengenek-bongnak
mécr hívei emlékezetében. lVIicsoda sza\"a k \ryoltak ·ezek,
lnil~'en zencrések pompás csodái! Ki felejtheti el azt a
zcnélö kon~or, hatalmas hangol, amely úgy meg Ludoll
csend~súlni a megindultság szelíd, rebbenő perceiben; a
szavaknak azt a zuhogásál, bőséges, morajló áradását, ősi
crejíí partjaszakadását Az éezelem, a hangulat, az indulal
megrendítő viharai vállakoztak rhélori szavában a leglácrvabb hangzatokkaL A nyelvnek csodálatos gazdagsága,
p:Zar szépsége, párját ritkító ma~ym:ossága po;npázóvá
tette e beszédek>et. De ez a nyelv 1gaz1 magyarsagal ~em
abból nyerte, hogy Kiss Arnold nevén tUJdta nev·eZI~l a
me zó apró Y ir ágait, hogy, kime ,·ílhel_ell en Yoll s;;<wau~~,k
kincstára, hanem a hangsulynak, a lnmondoll sw ze:leJ_e~~ck és amondal ütemének cltanulhalallan magyar ''ollabol.
Tündökletes tűzijálékhoz hasonlHoll ez a prédikálás, gyön- ·
gvöző, kibomló szikrák játékos, Lékozló szépségéhez. De
IÚlllollnk ől minlegy prózában is, szellemes, ma~·ó, gún~'O.>
bírálalot monclani a közélcl, a hiléleL, az egyéni élet VLSZszásságairól. Haltolluk hilvallomásál a magyar nyelvhez
és föl(!höz való hííségéröl; ö ama szabad X agymagyarorszá a fia \'Olt sokszor tanítoll minkel a régi ép 1Jrszág
szerelelére. r~s' senki ol van erővel nem tudta kimon.d'alll
a másik hitYallomásl: Zsidó \'agyok én és az Egek Istenél
félem én.
Felekezeli köllészelünkel az oh·acló rímes sorok temérdek, káprá·dalú böségévei gazd ~lgítolla. Imakönyvei, l'őkép
a ?ll i r .iam, imádkozni Lanílollak. Ha senuni más _l cllopiiszto ri érdeme nem \'olna Kiss Arnoldnak, nnnl a
• T
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l\1 i r j am, az is 1elég lenne egy papi éle l értelmének. AsszonYok eZI·eiL jultatla áhilalhoz, valóságos új T e cl1i n ó-ja
Jelr az imádságos könyv a magyar zs.i;dló nőknek. Irod a lmi
mlív> ébő l ki k>ell emelni azokal az időálló, éles Lollal írl
clbeszél,ések-eL. amelyekben a zsidó élet Llínő-múló vonásait
és al.akjail cum ira eL studio - rumyi haraggal, maró
sza lirával >és annyi bölcs sz.er.eleUel rajzol,gatta.
Hadldl j'e gyezzük fel azl is. hogy egy szomorú pénlek
'esLén az ·egész magyru· zsidóság az ő imádlságából nyert
erő L és vigasztalást.
Kiss Arnold szónoki szavát, imakön.)"\'t~nek áhitatát,
költeményeinek szenv,edélyél. prózai írásainak é.les jellemzéseil és iróniáját, erős egyéniségének jellegzetes vonásait
nem felejti .el hhr.einek Lábora és a magyar zsidóság.
Budapest.

Dr. Benoschofsky Imre.

l

· Dr. Büchler Adolf
1867-1939

l

Ha >egy nagy _Tanító-?11esler hal meg Izráelben, -mond.ják böfcseink a Talmudban - mind'einki úgy tekintse
magál. minlha rokona lenne és gyászolja őt, rnintha egy
Lóral·ekeecs ·é gett volna el. C\Ióéd kalan 25a.) A zsidóság,
de kiU.önösen az angol zstcllóság egyik legnagyobb zsidó
luclósál vesztelle el. a legnagyobbal azok közül, akikben
az akadémikus f·elkészültség és mély tud)ás egyaránt párosultak livennek ismerlék ől Európában és Amerikában
és 11'ClÍ1 eay azok közül_ akik illOSt tanári poziciót foglalnak
el a zsidÓ Lheológiai főiskolákon. Lanámkként és mesterükként Lisz~elték őt. 1\ierl Büchlee lényleg a héber tudomány
minden ácrának mestere voll. A Lalnmdludományok körében méo' !f keleteurópai jesh'ákból kikerüH kiválóságoknak
is ,el k~llell ismerniök nagy járlasságál a babilóniai és
pal,eszlinai talmudban. mid'rásban és a tön·ényköny,·ekben,
a modern Lud'ó sok mea az ujabb kulalások minden ágában
járlas >e nciklopédikus "'ismeretekkel biró tudóst es_odá~t~k
benne. Bár az jcrazi terülele a zsidó történelem voll es kulonöskénen a ker~szlény éra elsö kél évszázadának történelme
\'oll. de ő grrunmalikai, nyelvészeli é~ ~a~cma~i~ai tt~dásá
val is kilünl. Szaktekintély volt a zsJdo hlurg1aban 1s, d<>
igen sok kereszlény tudós kérte ki a \'éieményét az új-tes.-
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tamenlumra \'On atkozó kér désekben is. A lamilás és a tanítás voll éle tén ek l egfőbb cé lj a s mind az, aki tudásra váoyo ll. vaay tud ományos kutnló nrunká l a karl vég•ezni, nüad]g oly s"'z íyescn segílségPe ké~z embert Lal~~t, b,enne. Ez a
készsége odáig m enl , h ogy nu.ndlcn hallgalo.Jabol nagy tudós t és kimacrasló .szakemb ert akart faragni és ezért voll
tür elmetlen. l~a Lud ltla nságot, vagy jóak,a ralhiányt Lapaszla U rés z ükrő l a ta nulás vagy a munka l!eré,n. ÖUlmagával
szemben i cren szigo rú v.oll és másoktól is 1e Jvárta, hogv
ép olv po~Lo sak és lántorítha.taLlanok I>egyenek teiLhalározásail~bnn, m.inl ő ma,ga voll. R~eggdenk<éint pont 7 óra
53-kor indult lakásából a kollégium f•e.lé - nekem_, aidnek
pár é,•en á l kijutolt az a me_gli•szlellelé~, hogy szomszé'dságában é lhessek, alkalmam voll ezt Jnegfigydni - ~s
napi yrogl'ammja ór~sz•erkezetként _vol! ,e~r.en:dezv·e, p;ecizen es pontosan, anu nem ,volt liU!1d1g 1nyere a tdiakok
hanyagabb rétegének.
Soha nem ment előadásra a nélkül, hogy gon,d!osan f.el
ne készülL volna. Maga az előadási móldija is kültÖn studium
Yoll. ?llecrtanulhalták hallgatói hogy niik<ént lehet éJ.ell'e
kelleni : törlénelem évezredekkel •eL?előtt re lhúnyt hős·eit
récri okmányok száraz lapjairó1, hogyan k•ell a bibliai és
taíhiudi nehéz szöYegrészletekel interpr·elálni. Bei11idJdvü.li
képességei, kü.lönösen kiváló •emlékező tehets-ége hinessé
Lellék már kora ifjúságában és sok évvel azután, hogy ~1haayta a bpeslaui szem.ináriumol, - amikor én hallgatóJa
leltem ennek ~z ~ntéz~tnek ,- m~g ~ni.n~ig bü.szk·6'll ~n~lege~:..
Lék ne,·él Lanarar s peldakepen alhtollak a hallgalosag ele.
A budapesti szeminárium elvégzése után azorunal a Dohá:ny
ulcaf templomban választották m~ rabbina~, olt, ahol Dr.
?II. Kavs·erling volL főrabbi. Nemsokkal azután elf'<;>_gadta
az ujonnan alapíloU bécsi SZ!enünárium meghívását és tizenrkél évre rá - 1906-ban - fogadla el a Jewish CoH~gc
meghívását. ahol a rektori székbe került.
Legnagy.obb rés_zc a. műveinc~ é,s ~. k(~lönböző folyóklaLokban megjelent crkkemck a zs1do tortenelemmel foglalkozik a kereszlén__y korszak első kél évszázadában:
»Üni~den und Tobaiden«, •Das Synhedrioin «, »Dter Galila'ische Am-HU~-Arez <', »Types o"f Palestinian Piely «, »Eoononüe condilions in J uc:Lea " slb. Csupa kiváló mUJnka és bizlosan állíthatjuk, ho.gy a zsidó irodJalomban találhaló öszszes adatokat feldolgozzák. Egyszer mesélte nekem, hogy.
amidőn egy biwnyos Lémához anyagol gyűjtöl~, végigolvasta mind a nyolcvan kö~etél a .\lonalsschr;ifl-;nek, valaimint a Revue des Eludles Juhres és a Jewish Quarterly
1

Búcsu Mandl Bernáttól
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H.ewiew kö lcleil és egy ser eg más folyóira lol. Soh ase m
elégecle.Ll ,m eg azzal , hogy egy bibliai versel a Co ncord anciából 1dczzen vagy egy Lalmucl'il az Aruchból hanem m inden ver sc t és i,dlézelel az illelő helyen m acra ,~izsgálla m ea,
Valóban n agy Ludós d1őlL ki b enne Izrá~lből. A F ercn"'c
J ó zsc!· \)rsz. Habbiképző Intézel ötven éves jubileuma alkalmab ol Dr. Goldberger Izi,dlo r lalai főrabbi írl róla szép
tanulmány t. (l\I. Zs. Sz., 1927. 322- 32·0
·
Bár nem voltam Lénylegesen a tanilványa , mégis tanítómnak , mcster emnek és barálomnak Lekiulettem ől.
Legyen emléke áldolll
London, A!dár 5699.

Dr. Duschinsky Károly.

Búcsu M~ndl Bernáttól
1852-1940
A temetésen

elmondotta: Wertheimer Adolf,
Irodalmi Társulat elnöke.

az

l
Izraelita

M~gyar

Engedtessék meg nekem, hogy az Izraelita Magyar Irodalmi
Társulat nevében megemlékezzem arról a férfiuról, aki most e
ravatalon várja, hogy egy hosszú éh:t után örök nyugalomra
térhessen.
Nagyon kevesen vannak, kiknek olyan jogcímük van a végső
pihenésre, mint a mi drága emberünknek, a mi szerelett Mandl
Bernátunknak. Egész élete munkában folyt le. Munkában mondom
és nem kűzdelemben, mert a munka neki nem jelentett harcot a
Iéiért, hanem kielégülést, egy hasznos élet magasztos céljainak
elérését, alig felbecsülhető érdemeknek megjutalmazását. A valóban
nagy emberek szerénységével dolgozott kizárólag azzal a céllal,
hogy alkosson, teremtsen, földi zarándoklásának maradandó
nyomakén t.
A magyar zsidó kulturának sok elágazásában szeretettel
szentelt időt és fáradságot, de annyit egyiknek sem, mint az
Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak, melynek valósággal
szerelmese volt.
Miután a Társulat csaknem félszázados munkájában mint
felolvasó, mint Évkönyvének nagyon megbecsült munkatársa és
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múzeumának egyik irányító és ala pvető tényezője buzgón részt
vett, hetvenötödik esztendején túl fogott életének azon csúcsteljesitményéhez, mely századok ra elismerést és d i csőséget biztosít Társulatunknak és saját magának: a Magyar Zsidó Oklevéltár második
és harmadik kötetének megszerkesztéséhez. Hetvenötödik és nyolcvanötödik életéve közölt tíz hosszú éven át járt fel naponta jó és
rossz időben egyaránt, fáradságot és testi gyötrő dést nem kímélve
a budai Jevéltárakba, hogy más irányú kutatásaival egyetemben
létrehozza azt a munkát, amely a magyar zsidóság multjának megörökítésével ékes bizonysága lett ama érdemeknek, melyeket a
magyar zsidóság hazánk körül szerzett és annak a tökéletes összeforrá snak, mely a magyar zsidóságot a magyar nemzettel minden
idő k re egyesítette.
Bennünket az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatot ez örök
hálára kötelez vele szemben és biztosít neki a magyar zsidóság
krónikásának dicső emléket Társulatunk történelmében. Példaadó
lesz ö azok részére, kik hozzá hasonlóan önzetlen, köszönetet nem
váró és csak belső megelégedettséget nyujtó áldozatos munkában
keresik és találják meg életcéljaikat
Mandl Bernát! Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat és a
magyar zsidóság fájdalmasan, de büszkén és mélységes tisztelettel
llajtják meg előtted zászlajukat.
Nyugodjál békében l

TUDOMÁ~Y.

Majmonidesz•nyomok a magyar irodalomban.
Három időpont szellemi hullámverése sodorta magyar földre
Majmoniclesz teremtő létezésének tudatát: r. a skolasztika. amely
benne találtel teológiai gondola tformáinak arisztoteleszi forrá<ához,
2. a protestáns humanizmus, amely a racionalizmus eszménye
révén érezte magához közel s 3· közvetett úton a romantika, amely
a történetszemlélet fogalmának tisztázásával a tudományos múlt
rendszepezésére kötelezte a XVIII-XIX. Slázadforduló ma(T, ar
irodalmát is.
o.
r . A magyar középkor bibliával érintkező és a hazai kolostori
élet igényeihez mért irodalma abban a pillanatban lépte át az
ország nyugati határát, amikor adódott magyar író, aki korlátlan
fegyelemmel állította tudásának szolgálatába a keresztény teológia
mindcn tárgyi összetevőjét s szellemi apparátusának egész anyagi
motívumkészletét. A magyarországi skolasz tika - amelynek Temesvári Pelbárt az utolsó és egyben legnagyobb neve - mint a
keresztény teológia zöngétlen visszhangja a magyar ferencrendi
szcrzetes sze l'emi tájékozódá<;á••ak pontjait is az egyetemes közép kori va!lá>tudomány forrásvidékein jelölte ki. Örökség és hagyo!l'áDy munká;;ságáDak minden alkotó eleme s gondolatainak függóség-e egyenes vonalon vezethető vissza az antik filozófusok és
a skolasztikusok munkcí.ira. N!ivel a középkor és a közép kor legPa4yobb zs:dó fi lozófw:ának világszemlélete között Aristatel s
dl'a:ta a kö?Vetítés fun kcióját, a skolasztika és benne köz~·e tve
közvctlcnül Temesvári Pelbárt is szeiJemi érintkezésbe került

.\laj monidc~szel.

Amikor Temesvári Pelbárt Jézus menyl:::cmeneteléről szóló
préclikiciój;'d an az ég és föld mérhetet lm ű rközét áthida ló csodás
erőről elmélkedik, :\iajmonicl~sz More J\'evuchimjának csillag:tszati gondolatait is bizonyító kitételein<"k sodráb:1 állítja. Idézi
»Habbi :\loyses« számbeli adatait, minő t.-h·olság választja cl a
föld középpontját a Saturnus szférájának homorulatátóL i\Iajmomdesz S;oo évtartamban jelöli meg a két végpont útvonalát.
Ten-esvári Pdbár t némileg eltér ettől az idörnennyi -égtői: »tantum
spacium quantum de via plana aliquis iret in scptem milibus.
septingentis annis.« A napi egységek megha tározásában az,mban
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egyezik a két író adata. l-1ajmo~ickszn~l: »A rr~indennapi út negy.
ven mérföldet tesz«, Temesván Pclbartnál: »Iter cuiuslibet diei
essct quadraginta miliatium«. 1
::l, A A."VI-XVII. száz...1.d _katolpn:s és prot~stáns _vallásirodahna
tudatos lendülettel almázta k1 a b1bhát, de mmtha Idegoenkedéssel
fordult volna el a biblia utáni zsidó tudományos irodalomtóL
Talán csak Tosephus és Philo kapott korlátlan polgárjogot, s talán
csak Rasi 6 Ibn Ezra előtt tört meg köv-etkezebesebben a hagyo.
mány visszautasító mozdulata. A _Majmonidesz felé fordulás
XVI. századi ritka mozzanatát Laskai Csókás Mone_dulatus Péoer
rö o·zíti meO', l\1űvében2 a lélektudomány gondolatai adnak egy.
másnak találkozót. Plato és Aristoteles, Mózes és Philo (egyik
leggyakrabban idézett szellemi hátvédje Phil~- s egyik_ legér?ekezsidóvonatkozású kérdése a ruach, nefes, ha]Im és msma osszefüggése ), az egyházatyák és ~ skolasztikusok, Marsil_ius Fi;inus és
Pico della l.Itrandola, Reuchhn és Luther, a kabbahsták es a talmudisták tanításainak közvetlen és közvetett visszhangjából kerekednek ki a protestáns író munkájának problémái: a lél,ek szubstanciája s princípiumai, a lélek és a test kölcsönhatása, a lélek
halhatatlansá<Ta s helye a testben és a halál után, a lélekvándorlás,
stb Laskai Péter io-azoló és cáfoló téreleinek hullámzásában sorát
ejti·, hogy másodk ézből ugyan, gondolat~nenetének adatai -~~~é
iktassa Rabbi Salamon kijelentését. Rabbi Salamon nev.e magott
l\Jajmonidesz szellemi _nagysága húzódik meg. Jacob Guttmann
me ,.állapítása szerint Nicolaus Cusanus, a XV-XVI. százaelforduló
sko'Yasztikus filozófusa, négy ízben használta forrásul Majmoniclesz
More ::--;evuchimját és a skolasztikusok előtt ke!lem~tlet?- hat?-gzás~
Rabbi ::\16zes helyett háromszor R. Salamon néven 1déz1 l\1a]momdeszt.3 Laskai Péter is azt mondja: »R. Salamonem tradere omnes
patrum iustorum et regum animas, ber in Hebdomade ante
adventum Christi, ad montem Garizim ubi beneclictones factae
erant convenisse et orasse pro adventu Messiae« (3o8 L) .
A XVII. században a múlt merevsége alól való fölszabadulásban jelentős része van a hollandiai 'egyetemek kultúrlevegőj_ének.
Erdély református teológusai számára ugyanis Gromngen
0

l Pome rium. De sanctis. Hegenau. 1199. Sermo LXXXIX. In Ascensione
Domini s IV. F.; More ="evuchim III. 11. ~L:tjm.-K]e;n i\'[.: A tévelygők
útmutatója. :\'agybecskerek, 1890. III. 6S. l. V. ö. Horváth Cyrill: Teme>·
vári Pelb2.rt é,; beszédei. Bp. 1889. 24. l.
2 De homine Magno illo in rerum natura miracalo et partibus eius
es-,entialibus. Wittenberg, 1585.
3 Der Einfluss maimonidis"hen Philosophie auf das christliche Abend·
land, W. Bacher-l\1. Brann-D. Simonsen: :\foses ben :>raimon. Sein Leben,
seine Werke und sein Einfluss. LeipLig, 1908. I. 210. ll.
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Leiden! Utre;ht, Amstercla.n~ jelentette a közvetlen kapcsolatot a
nyugati kulturá_val és a zsidó tudománnyal. Itt került szellemi
ér!nt~ezésbe Phil_oval, Majmonidessz. l. i\1enasse ben Izraellel Apáti
M1klos_ de?~~em "11~formátus_ teológus, aki Vita triumphans cím ű
moralhloz?hai muveben MaJmon ,cLszt »Celeberrimus et doctissi·
mus Rabbmorum«-nak nevezi-i és idézi a .More Nevuebírnot amikor
a szábeusok természetsZJemlé1etének motívumaira utal s felemlíti
hogy a szábeusok szerin_t nincs más isten, mint a nap, hold é;
csil}a~ok, hogy a nap 111mt legfőbb isten kormányozza a felső és
also vi}ágot, hog~ már Abrahám harco:t a maga istenhívő érveivel
e pogany nép cst!Lagkultusza ellen.4• Ugyanebből a s:oellemi for·
rásból szí;ta magá?a a zsidó nyelv és a zsidó tudomány iránti
Lelkeseeléset Apáczai Csere János is. Apáczai C:;ere Majmoniclesz.
ér:ékeiéSJC nem volt_ kizáróla?'osan közvetlen élményének eredm~n?'e .. Tanulmányam~k hatása alatt is megerősödött benne a
zsido filozófu~ szellem~ nagyságának tudata. Tudós pályájának
kezde tén Fortms Joachimtól kapott ösz ~önzést tőle tanulta hooy
az ékesszólás és a tudomány benső összeftiggésében ~jlik "á
maradandóság legf?bb kelléke. Mert egyébként >>Ki volna az ara·
bo~nál ~oszus?. K1 Sebhen Va jel? Ki a zsidóknál Esaiás? Ki a
MaJmomdes? K1 Rabbi Dávid Kimchi? Az ő csergedező patak
m?don folyó ékes ír;ások tette azt, hogy másoknál, kik dologgal
raJtok nem alábbvalok, sokkal nagyobb mé1tóságba s kedvességbe
5
legyenek«. Empe11eur Constantinus hasonló irányban jelölte ki
számár~ _az érdeklődés útját: az 6-testamentum tartalmi lényegéhez
a rabb1mkus nyelv:en és Irodalmon keresztül visz el az út. Apáczai
Em.pereur De legibus Rabraeorum forensibus c. művéből vetíti
~ortársai elé ezeket a sorokat: »Bizonyára csak az egy Majmoniclesz
IS azon könyvében, melynek címe npm ,, (Jad chazóka) a régi.
ségek leírás~va! a s~entkönyv: megvilágítására oly fáklyát gyujtott,
ho&'y csak o 1naga IS a rabbinus nyelv tanulmányozására SJerkenthett azoknak Lelkét, kik csak megizelítették egynéhány kéziratát«.s
Apáczai szerint Majmoniclesz műveinek ismerete hozzátartozik a
XVII. század kultúremberének s:oellemi állományához. Mint pedagógus az iskolából távoz5 tanítványokkal útravalóul megismertetné
.azokat a jeLes írókat és bölcs:ket, akik a nagyság jogán követelik,
hogy műveiket a kollégium falain túl is különös figyelemmel
tanulmányozzák: »az én ítéletem szerint kiváltképen megérdemlik,
4 L. Turoczi-Tr~stler József: ::\Iagyar Cartesianu>ok. Bp., 1933.; 17. 1.
;,a Vita triumphans .. . Amsterdam, 1688. 137. l.; ::\Iajm.-Klein: i. m.
161-168. l.
5 Hegedüs Isti' án: .\pác zai
1899. 53. l.
6
U. o. 99. I.
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h ogy az ő böt~ös ~öny':'"cik olvas~ssanak... a Z:sidók közzül·
Ab~nczra. Rab bt ~1c1r, mmd a két 1almud. A z Arabjaiak közzi.il:
Av1ccn~la, R. ?IIozes, A v;'croes, .. Alg~z,el, Scharestanius sat«.i

A páC7at h ódoló magasztalassal konyvd1 el az arabo k fclbe ··1
he tetlen szellemi telje sítmény ét, a mellyd a a örög filozófiát át csu •
•~ ék
. k '
.
o
c
tnen.
"'tt • a nyugat1 · ultura Jsme rc ttudásába. A közvetitök sc
szcmléjében sorá t ejti a zsidó filozófus értékeléséne k is:
h?wt.n föl ama _nagy bölcsészt, jogászt és orvost R. MaJ'monid emt
.. .. az ara b 1ro
. da lom, kleanthcsi virrasztá
es>
k me k·, l10gy m1 t k·oszon
alatt írt, bá mula tos tudománytól duzzadó műve: Mórech ha ~
11
nebhókhim tanusítja«.s
Apáti. Miklós és Apáczai Csere János scel!emi leszármazottja
volt Cséest János, a sá10spataki főiskola teológ ia-filozófia tanára
A zs1dó történeti-m~velődési-irodalmi régiségekről szól9 rövid
rcn ~ ~z?re zéséb-en lex1konsrerűen tárgyalja a zsidó vallás tév•es hitel,vc Jt IS. S ezek között a zsidók messiáshitét. De minbegy mentscg ukrc felhozza, hogy álláspontjuk vállalásában nem következetesek. Ingadozásukat Majmoniclesz igazolja: »Nec sibi constare
Jud_aeos. quidnam _circa Messiam credant? ut patct vd ex solo
?vlamlonJde«. Cséest pontos adatelemekből összeállítja a Szentföld
szentségének tizen egy fokozatát is. A sorrendet a legáltalánosabb
tétel vezeti be: a zsidók földje scentcbb minden más földnél és az
egyre kisebb körre szlíkülő mcnetct a szentek szentélyérc vonatkozó tilalom. zárj~ be. Eb ?cn az osztályozásban a talmuc11 Káró
Józ, cf és Ma]momdesz áll Isme retadó forrisként möcrött.:!. Uayan0
cE=ak Majmoniclesz nyomán ismerteti a J ~t uzsálem ;áro!'ára. érvén)e:s val 'ási rendelkczéseket, a zoinag ógák építésének, lebontásáJ1ak! l_át_oga~á"ának szabályait, a zsidó királyok csaL.í.di, politikai,
hadún JOgBJ!t s a főpapok hivatali kötele sségeit. Néha kö2JeJ.ebbről
is megjelöli anyagának származásvidékét: »Maimonicl: in Beth
Hcbechira Cap. L« vagy »Maimonicles in Ccle Hammikclasch«.9
3· A mag ) ar kullúrfolytono~ság multjának a XIX. SZ<"Ízadba
forduló pillanata Budai Ezsajás tudomán) os jóvoltábólszinte hián.vta]anul kiná:t:1 föl az irodalmi érclcklőclés számára Majmoniclesz
közvetett megismerésének lehctőségét. Budai a tárgyilagosság
osztómértékével közjeledik a zsidó filozófus felé hooy mint a
debreceni ref. főiskolán a hittudomány és történcl~m ta~ára biztos
pillércken hidalhassa át hallgatóival a jdcn időpontjának (s a
régi vilá~nak távolát. Egyéni hozzászó:ás nélkül közli forrásainak
megállapításait. De ha csak tényeket fűz is tényekhez s állít adatot

»:g·

7 ~1agyar Encyclopaedia. Gy6r, 1803. XXVI. J.
8 Hcge,Jüs i. m. 89. l.
9
Csécsi János ifj.: Aphorismi in <]uibu ; antiquitales ,· etcrum Hebraeo•
mm brevis,ime cxhibemur. Bern. 172ü. 13., 85., 87., 89., 91. l.
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a da t mellé, Majmonidesz-ismerte téséböl kiérzik, hogy a fe lhasznált
k özhelyek magasztaló tartalmával egyetért: »R. :\Iosche (azaz
Móses) Ben :\1ajmon vagy a név kezdő betűi szerint mec.r1övidít\e
Rambam, legismerVebb neve szerint pedig Majmonide s« °Corclubában született, az arab Averroes tanítványa volt. Hitsorsosainak
irigysége elöl Egyiptomba menekült és ott Saladin szultán udvari
orvosa lett. A~xandriában iskolát alapítot~ s Kairóban halt meg
I205-ben. »Mmden S1dó Tudósok között elsőnek lehet renni
kihez fo gható sem az előtt, sem azutánn nem vólt.« Anyanyelvé~
kívül chaldcai, török, mé~ és görög nyelven beszélt. Jártas volt
a mathemat1cában, a penparetikus filozófiában, az orvosi tudományban és a talmudban. »Innen va n, hog y a Sidók, magasztalni
akarván nyelvekenn Nagy Sasnak, Napkelet Ditsöség ének és 0Japn yúgat Világának hívják, .. Ezenkívül azt mondják, hogy hozzá
hasonló ember, Mósestöl fogva nem volt a Vilá"rron.« E rövid é'etrajzi vázlat után Budai Majmoniclesz tudomá~1yos munkájának
eredményeit VJeszi számba és legjelentősebb műveinek néhány
monda~ba sűrített tartalmi kivonatát adja: I. Világo3itások (Commentarn 5). Ebben összeszedte és szabadon mcgitélte mindazt a
tudományos állítást, amiket a misnára és a talmudra vonatkozólag
írt~.k. 2. J~dchasaca vagy_ Erős kéz, máskép Mischne Torah vag) is
masod1k torvény. :E;z tulaJclonképen a talmud summás veLeje. Azzal
vádolták meg a zs1dók, hogy benne a zstdó vallásról többet n\'ilvánítot~ ki a keresztények előtt, mint kellett volna. 3· J•.fo~eh
nevochun, deákul Doktor perlexorum. »Arról való tanítás, miképpen kelljen a Bibliában lévő szólás formáit, Parabolikat s:.tt.
mellyeket betü szerint nem vehetni, érteni és magyarázni. Mellesleg
vagynak be1me Theologiai és Philosophiai értekezések is. Irta
Arabs nyehnenn, de Siclóra is, még éLetében me!!forclitódott.
E_leinte nagy lármát tsinált, de azutánn közönségesem~ hévették a
Stdók. Deákra Buxtorf fordította.« 4. Scpher Hamnizvoth. Ebben
a t?r:vényrarai:cs?latokat világosítja l'l'reg. 5· Aphorismorum
l'l'redJcJnahum hb n XXV, GalenustóL 6. De tuenda valetudinc ·
Diaetetica. Ezt arab nyelven a~ egyiptomi szultán számára írta":
Vannak eg~éb munkái is, így arab és zsidó nyelven írt levelei.lO
Budat Ezsa1ás Majmoniclesren kívül hasonló részletességgel tájékoz~t a többi zsidó tudósról is. Ép ezért munJ0ját kortársai a
~orrasértékek vonalán tartották számon. Varga István pl. bővebb
tsmerets_zerzés végett Budai könyvére utalja olvasóit, amikor Ibn
Ezra, Ktmclu Dávid, R. Salamon Izsák Jarchi (Rasi), R. Levi Ben
Gerson, R. Moses Ben Nachmann és Don Isac Abarbanel írásmagyarázó tevékenységét világítja meg.
A XVIII-XIX. századforduló időpontjában a magyar filozó.
10

Budai Ezsaiás: Régi tudós világ históriája, Debrecen, 1802. 656. l.
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fiai irodalom egyrészt vállalt:t az elmúlt évszázadok tartozásinak
k iegyenlítését: hozzáfogott a filozófiai elméletek történetének r,e nds zeres fcldolgozásához, másrészt lépést tartott az európai szelLemi
áramlatokkal és tudomást vett minden újabb jele nség ről. Filozófiai
íróink hosszabb-rövidebb átnézete k ben összefoglaltá k a bölcselettudománY konzaka't és szükségszei Ü követelményként útbaejte tték
a zsi d ó filozófia eredményeit is.
Ruszek J ózsef a zsidó iro dalom filo zófiai tartalmú müveitöl
megta gadja a bölcsele ti jell<?get, m ert ha felfedezhe tők is mélvebb
gondolati elemek a biblia egye s könyveiben, igazi filozófiai renclszerre nem a kadni b ennüle Egyébként is: bibliai filozófusokról
beszélni valójá ban csak fikció. A kaldeusok és z~udománya hasonlók ép szű k szellemkörben mozog. S a bö~cs elet területét lényegében
csak a csillagjóslás mestersége súrolja. A kaldeai csillagászok
Cyrus h ódítá sai nyomán perzsa tudósokkal érintkeztek_, Nagy
Sándor földrajzi és szellemi térfoglalásai révén pedig a görögök
közé vegyültek és még Mahomet idejében is elevenen élt a tudományörökségük, de ekkor már szabiánusoknak nevcezték öket.
Ruszek »:\Iajmonidesz tudós Rabinus More Neorchim«-jának gondolataival támogatja a mag<: kijelentéseit és a zsidó filozófus
művének a szábeusok csillagkultuszával foglalkozó fejeZleteire hivatkozik.11
Rozgonyi József a rendszerzö tudós figyelmével köt ki Majmoniclesz tudományos emlékének kö2lelében. Filozé.fiatörténeti
művében szinte maradék· nélkül érinti a zsidó bö:cs ::let jdenségeit.
Ismerteti a ferizeusok, :;zadduceusok és esszénusok tanításait1 • részletezi Philo munkásságát, széles kedvvel mélyed el a kabba'lZ!nus
mag yarázatába. A Jézus .születése utáni ~sidó_ filozófiá~k k~ttös
á~át jelöli meg: az ezotenkus és az exotenkus uányt. ~1a]momdesz
filozófiájának exoterikus jelleget tulajdonít: »Exotencam Juclaeorum philosophiam discimus e scriptis seculi 12-mi, Judaci Moy·
s1s Majmoniclis Medici et Philosophi subtilissimi, praesertim ex
opere eius laudatissimo More Nevochim. (Doktor. perp1exorum).«
Rozgonyi ugyan szük keretek között érmtJ a zsidó gondolkodó
életének mozzanatit és mutat rá filozófiájának ve2letö eszméire,
de még így is figyelemébresztő nyomatékkal közvetírette a ~gyar
filozófiai-irodalmi köztudatba Majmoniclesz alkotó nagyságának
történeti szerepét: »Moyses Majmonicles (Mosche ben Maimon )
Juclaeus, Cordubae in Hispania initio secu~i rz-mi natus, Thophaili
at Averrois discipulus. Muhamedanisml suspectus, in Urbem
Aegypti Cajro transiit ibique in Aulam Suitaní qua Meclicus
Aulicus receptus, invidia quorundam et Aulam 1et Scholam, in
qua docuit Alexandrinam deserere coactus. Inter opera eius
ll Ruszek József: A filozófiinak rövid históriája. Veszprém, 1811. 17. l.
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maxime celebratur: More Nevochim (Do cto r perplexorum). NaturaJem Theolog iam pro summa habuit scientia, In Naturali Theologia a se scripta demoastravit Unitate m d ei, do:::uit e.ius e_xisrentiam success10ne, praeterito et futuro carere, quaJem existentiam
e xemplo fo rmicae et horninis, huius, funem quemdam simul totum,
istius, fune m successive cernentis, illustravit. D eo attributa simplicitatis et puri amoris tribuit. Omnia Dei attributa ne_gative con·
oepit ; in Malis nihil prae ber negationem consideravit, quae
p roinde, cum Deus nonnisi realia producat, D eum auctorem habere
ne queunt; inter reliqua affirmavit, summam Bonorum in Mundo
summa Malorum esse maiorem«.l2 Rozgonyi J ÓzE ef tudato ~an iktathatta Majmoniclesz ismerte tésének v~g ér,e a zsidó filozófus _gondolatát a legfőbb jó és a legfőbb rossz viszon yáról, hogy ez2lel
mintegy rámutasson a majmonicteszi szemlél,et és a le ibnizi Theodioea racionalista-optimista világképének belső összefüggésére.
Apáczai Csere János óta alig volt iro:b.lmunkban elfogulatlanabb rajongójta. a héber költészetnek, mint Varga István, a d ebreceni ref. kollégium exegesis tanára. A vallástudomány hatalmas
építményének minden szellemi és tárgyi ö s s z etevőjét isme ri, appa·
rátusa meglepő gazdagsággal tájékoztat a hazai és a külfölcli irodalom eredményeiről. A zsidó 1emlékekben nemcsak vallási adatgyűjteményt lát a hittudományi problémák tisztázására, hanem
világirodalmi alkotásokat, amelyekben a vallási e~em hangsúlyozottsága mel!ett a költői és esztétikai motivumok felismerése adja
meg a tájékozódás irányát: »Aesthesist is lehet látni az 6-Testamentomi Szent Irásokban. A tem1észet nem tsak a Görög vagy
Deák nyelvenn szép, hanem szép az a Zsidónn is; és, ha a Zsidó
P.oeta a természetet jól lefesti, miért ne volna a szinte oly szép,
mint a Görögé vagy Deáké? Mutasson bár akármely pallérozott
Nemzet az 6-Testamentombann lévő Hymnusoknál, Énekeknél
szebbeket, Felségesebbeket«.13 Ennek a gondolatnak a hatása
alatt közeledik a biblia könyvei felé s veti mérlegre a tudomány
.álláspontjának érveit. Gyakorlati életre mutató kitételekkel ugyan
nem hajlítja el tudományos műveinek tartalmát és tá~gyi kötöttségénél fogva nem kényszerül a zsidóság sorsát érintő kijelentésekre, mégis ott érezni munkáinak szellemi hátterében a zsidóságnak kijáró erkölcsi elismerést: »... akármely elvettetett állapotb:mn
legyenek is a mai Sidók: de az Érdemes Nemzetek sorábann voltak
erek régenn; a legérdemesebbek voltak pedig azért, mert a tiszta
Vallás, az egy Isten tiszteletét tanították«.H A zsidó eredetű mono12 Rozgonyi József: Aphorismi Historiae philo50phiae. Sáros patak,
1821. 97. 114. l.
13 Varga István: Exegétika Theologia. Debre-en. 1807. X. 1.
14 Varga István: Az izraeliták régi r.endtartá;ai é; swkásai. Debrec-en,
1818. IV. 1,
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tei9tikus yaJlás,udat és az esztétikai bibliasremlé1et iránytűje mei.
lett yctíti a tudomám· ~zím·onakl.ra a zsidó irodalom tartalmát és.
történetét Ismcrcttudácának bőség·c gátolja egyéni látásának erejét. Kiegyenlítés, kompromisszum he~yett inkább a teológiai irodalom eredményeinek elfogulatlan és hiánytalan számontartását
választja. Enciklopédikus anyaglnlmozisában nevek kerülnek nevek mellé s hipotézisek állnak szemben tekintélyi érv,ekkel. Term észetc.sen a források, idézetek, ráutaláso'<: özöne magával sodorja
Majmoniclcszt is : »R. l\.Ióz·es Ben MaimonJ az első betükből Rambamnak, másképpen i\1aimonidcsnek ncw:zőclik. Ilyen m~r;káj~
bann: Doctor Perplexorum, Morah Nebo:::Im, a Grammaucara IS.
\1allagatott, ámbár a llfctaphisicai subtilitásokat is igen gyakrann:
bé,·itte a Bibliába. A XII. Százbana szűlete tt Cordubábann.«1 á
\ "ar!!a Istúrr nemcsak a zsidó tudósok sorában tart_ia számon
::\Jaj~noiúdeszt. A zsidó filozófus átfogó értékeinek kise.bb terű!etén.
is rámutat egyetemes hatásának jelentőségére: A zsidó régJségtudomám· rendszerének kiépítésében jelentékeny része volt, mert
ez a tuciománv-árr tárrrvi tartalmában »készítőclött az 6 és Ujj
Testamentomi · Sz~nt Ir.ásokból, az Apocryphus könyvekből, a
Josef és Philó Sidó irók munkáib61, a Thalmudb61, a. Maimo~ic~~
és eayébb Siclók Ritualis Irásaikb6l.«16 Varga szennt a brblrar
kőn)~ek keletkezésének időpontját n ehéz megállapítani, mivel a
szövegek kézirati régisége nem határozható meg. A régmúlt s ~á 
:zadokból nem maradtak fenn kéziratok, egyrészt mert a talmud
rendelkezése s21erint a?: elnvütt példányokat meg kellett S'.'! mmisíteni másrészt mert a zsidÓ könyvtárak számára nemigen iratt~k
le ~ szövegeket. A XII. század azonban új korszakot. nyi~~
»... tudós Sid6k állottak elő, úgymint: Aben EsraJ )arch~, Maimonides Kimchi. A Keresztyének is részt vettek a Srdó Lrt!eráturábann, 'mely ezen Rabbik által kezdett virágozni ... «17 A zsidó
tudomány európai fellendűlése végső fokon az arabok ellensé~
magatartására vezethető vissza. A XI. század közepén a kelett
zsidók egyrésze nyugat felé szivárgása útján spanyol földön telepedett meg »mely ország azálta hazájává lett az 6 Testamento~
Kritikai Tudományának és a legoorrigáltabb 6 Testamentomi
Manuscriptumoknak. Innen által ment ez a tudomány azutá~
Német és Olasz országba is. Majmonicles Corclubából valóJ k~
azutánn Egyiptomba lakott. 1201 vagy. 1205: Sa.lamon Jar~hi
TrierböJ való, I I 8o, vagy I 2 I r. és Dávid Kimchi. J 240. nnnt
Varga István: Az új Iestamentomi s~ent írásoknak eritica históriája ...
Debrecen, 1816. 211. l.
16 \ar ga István: Az izraeliták régi rendtartásai és szokásai. Debrecen.
.1818. 12. l.
17 Varga István: Exegética Theologia ..• Debrecen, 1807. 144. L
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tudós és Kritikus esmérői a Bibliának elő á llottak.<,18 A külső _kapsolatokon kívül Varga rendszerezése egyhclyűtt lVIa]rnomdesz
~ore Nevuchimjának tartalmával is érintkezésbe kerűl. Találkozás uk pontja: a tammuz hónap nevének magyarázata. A magyar
író hivatkozik Ezékielre (8, J4.): a próféta könyvé ben !amuz a
-szivek bálványa, akit az asszon yok sírással és kiáltás~al tiszteltek;
fe!említi Hieronymust: az egyházatya Tamuzt Adoms-szal azono -sítja, mert a féniciai erede tű a cl o n szó jelentése az ú r fogalJ?át
fedi és szerinte azért nevezték el június havát tammu~nak, .mive~
~donis űnnepe erre a hónapra esett. A forráshelyek sorat Ma1mum
zárja be: »Mózes MajmonicJ.es, a Sábiuw.k Traclit.ziója szer~.nt, a
Thammuzt Bálvány Papnak tartja, a k1t a Kiraly]a . me~oletett
azért, mert az Égi testek tiszteletét tani totta.«19 A MaJmO?I~eszre
való utalás világosan céloz a zsidó filozófus l.Jore Nevuchim_Jának
III. 29. fejeze téPe, melyben részletesen tárgyalja az. Ah Ibn
Vachschiia szerkesztette münek, a Nabbatau~o!< fölclmivelése c .
. munkána:k pogány vallási hagyományait.20
A magyarországi katolikus hittuclümány Horv.áth János
veszprémi ka•10nok szerkEsztette fol yóirata, a z Egyházi Értekezések és Tuelosírá,ok, a vallástudományi problémák fejtegetése során állandó érintkezést tart fenn a zsidó irodalommal. A házasság
egyházjogi kérdéséről sz6ló tanulmány szerzője Mózestő~ Rabbi
Schaman Bar Abbaig (in C".,emara Babylon ad lit. ~anheclnn c. _2·)
~s Garnaliéltő l Philon át Majmonicleszig szóhoz JUttatj a a ZSidó
tudomány minclen fonto~abb vonatkozó müvét. A válólevélről
fennmaradt egyházjogi rendelkezések ismertetését Mózes törvényén
kezeli. Mózes a nő elbacsátását csupán >>jervath dábbár«-ért, a
Vulgata szerint propter aliquarr; f'?e~.itatem,, I~álcli s~eril!t. pe~i?'
rútságáért engeelte meg. A szentrrási torvény erLelmébol krvr!ágli~,
hogy Mózes intézkedésével a férfiak önkényét akarta korlatozm.
Mivel a Septuaginta és Tertullianus megj-elölése homályos, leg;
helyesebb nyomozni a kifejezés fogalmi tartalmá~. A herváth szo
29-szer fordul elő M6zes kön yveiben és 27-sz ~ r tisztátalan, a szemérmetességgel d!enkező cs::lekedetet jelent Ugyanerre ~z é~tél. mezésre vezet a szó gyökere is, .mert »her_váth a hera m }'1hel
gyökérszából származik« és annyrt tesz, mmt megmeztelemtvén,
felfödözvén. Innen hervath dabhar nem egyéb, mint: ~ htzasságtörés utálatosságában találtatott. Ezért mondja Rabbt Jochanan
l tl u. o. 168. ll.
19 Varga István: Az izraeliták ré ai rentltartá,ai és szokásai. Debrecen,
1818. 317. l. V. ö. Bod Péter: s:ent Irás értelmére vezérlő :\[agyar
Leksikon ... Győr, 1716. 270. l.
20 i\lajmonitlcsz-Klein i\! ó r: A téve~ygök útmutatója. III. :\agybecskr~
~P.:k, 1890. 173. l .
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(Gittin cap. 9· lnla c. tdt. ), h o~y \ .Í~ ólev~lct csak paráználkodásért
~,a~J~c.l ad ni »am_i.l: en ,·ele Ma~momd~s IS (i!1 Getushirn c~p. ro)
cs l~hczc r ( 111 G_1 tt.:n 1 a z d su f-.?! cst:g re nezve mC <YCg) eznck ,.n
S zt rókay An tal i:> a há zas·á g i ti:mén)cktől é.:; svcrtarfácokról szóló
elm é!~ ttö1tén c> ti értekezésében úg y tekinti »a zsidó írókat ... mint
a rég i bölcselhdésne k kútfcjcit«. Mózes, Rabbi Gerson Hillél
Sammaj, Jo, cphus Flavius, Majmoniclesz házas~ági visz~nyokat
sz<~bályozó véle ményé v-d igazolja, »mikép vették által s hozták
gyakorlatba a zsidóktól, noha móclosítva, az utánemvetek a házas~ági tötvén yek , szcrtartások és viszonyok eszméit.« PL »:.1aimon
:.rózcs a Yáláőokról írt munkája második részének negyedik féjezetl-bc n a n;ost szokásban lévő válólevél írszerének mintáját ... adja
elő<c. ~ta :.Iajmo nicksz prófécia.elmé 1ctén\:k érdekes visszhangját kell
felfed eznünk a \ allási és Egyházi Tár egyik, A jö,·endőlésekről álta1ában c. cikkéPek gond')lati tartalmában. A szerző megállapítása
szcrint a prófé,;í.:;: beszédmódja költészeti, s főleg a keleti, különö-cn pedig a zsidó költészet szabályait követi. A prófétálás
fokozatai: az isteni megszólítás, a jövendő látomásszerű feltűné~,
az álom, égi szózat, belső isteni megnyilatkozás.. . A prófétai
jeikéres cselekedetek értelmezésében a tudósok felfogása eltérő.
~rajmonidesz azok so· ában foglal helyet, akik paraboláknak minő·
sítik a próféták szimbolikus cselekecleteit.22
A magyar orvostudomány sem hagyta figyelmen kívül Maj·
monidesz rnűveit. Bőhm Károly egyetemi tanár A népességről
szóló tanulmányában megállapítja, hogy a terhes as•zonyok iránt
megnyih·ánuló kimé 1et általános jel~nség volt minden időben. A
zsidcí felfo;:;á~ is erről a rendkívüli ti~ztdetről tanuskodik, mivel »a
Zsidók még a disznóhíls,al való élést is megengedték terheseiknek, amint ezt ::\Iajmonicl"snél olvashatni«. Népegésziégügyi srempontból szükségesnek tartja, hogy az államhatalom gondoskodjék
a lakosság é'dmezéséről, az éldmiszcr,ek mértékéről, áráról, a ga·
bona tartalékalá áról. Ez a követelmény már a legrégibb időben
is fennállott. A zsidó törvények megállapították a tilalmas ébe!eket. A tiltott elcdn!ekről rendelkező 28 törvény Mózes könyveiben
olvasható. »Mi módon büntettettek pedig ez·eknél az eleclelhamisitók? ~lajmonicles írja lc.«23
A magyar :vJajmonidesz-vonat1·o 7 áook átnézete Eötvös J~zs·ef
irodalmi munkásságával is tart fenn kapcsolatot. A nagy magyar
21 Egyházi :f:rtekezések é; Tud;)síiá~ok. 1822. 112. l.
21 a A :\!agyar Tudó; Társa ág :f:vkönyvei. V. kötet. 1838- 18 JO. II.
Buda, 1812 322. l.
More N'ev. II.
22 Vallási é, Egyháú Tár. 1839. XIII. 76. l.
XXXVliT -XLV I.
2:; Tudom{myos Gyűjtemény. 1831. XI. 67., XII. 70.
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író é~ államféiii .-\. zs .dók emancipátió-járól szóló tanulmán ~ álan
tóbb"zör említi a zsidó filozófust, jólle h et :\Iajmonicie sz-ismeretét coak ke rülővel hódította m eg: adatai és fonásicléz c'tci közű tt
jut hang hoz egy_-eg): :\Iajmonidesz-kitétel. Idézi .-\nton The odor
Bartman n emanClpáC!óellcn : s művét, amelyben a sze z5 :\Iajmonideszre hivatkozva, bélyegzi meg a zsidóknak a p olgári tírsat!alomban )>elfogadhatatlan« valláoi nézet-eit; közli Creuzenach álli·
tá5át: Majmoniclesz l\Iore Nevuchiro-jában a talmud ellenzőjének
mu 'atko ztk; s felha:zrálja Jost nyilatkozatát: ::I.Iajmonidesz munkái
is igazolják a talmud helyes értékelésének formáját.~,! Almási
P2.logh Sámuel is közvetett úton érinti :.\Iajmonidesz s?:elkmi
világ át: H. C. W. Sig"·art: Der Spinozismus historisch und philosophtsch erliiutert mit Bez:ehung auf altere und net.;crc An;;ichtcn
(Tubingen, 1839) c. mlívének ismertetésében kiemeli. hog) a
szerzJ a kabbala, :Vlajmonidesz és az új-platonizmus hatá:át igyekszik ktmutatni Spinoza filozófiájában,25
A múlt száZ2d negyvenes éveiben meginduló ma<Yyarmch-ü
zsidó irodalom terii!etén a szellemi és tárgyi mozzana~k önként
adódó követelményére egyre sűtübben bukkan föl :\Iajmonidesz
neve. 26 Magyar-zsidó íróink közül Bloch Móric idézte elsőnek
mag) ar nyelven a zsidó filozófus em: ékét. A zsidókról c. emancirációs i.ratában visszapillant a zsidó tudományok multjára. S a
cord?var spanyol·arab korszak nagy zsidó gondolkodó:át így jellemZI: »A ·tudományokat akkor időben dicsőítő férfiak között
Avaroes halhatlan lan íh ányát Maimonidest leg és legelől kell
neveznünk. A hittanban és bölcs;:olkedésben egyatánt kitünő, a
kettő öszehangoztatáoát megkisérrette és e törekvést a »Tébol, O'Ók
ka'auza« című munkájában az utókornak megtartotta.c< A hátása
rendkívüli volt: »:.hjmonides körül számtalan tudósok csopo:toztak«, akik héber és arab nyelven írták műveiket. A zsidó hiteh·ek
rendezése terén nagy érdemeket szerzett: Amint a hittud0sok
előtt a vallás gyarapítását kívánták, úgy később a hittétcl<'l< kc\''CS·
bítésén fáradoztak. »Ugyanis l\laimonides és Al bo az első I 3 a
másik 3 alaphitcikkelyt állapítván meg, a fontos és nem fontoc;, a
lén)egcs és nem lényeges közti választhatás eszméjét hatalmasan
megpenclítették«n Schwab Arsz'án A zsidók c. röpirat-kiadványának szövege is Bloch Móric nyelvén szélalt meg mag) :t · .:.
A könyv több ízbc:n hívja segítségül :.Iajmonid,sz tekintélyét:
A me~s;áshit nem tartozik a zsidó vallás alaptételeihez. »:\lég
2-1 Budapes,i Szemle. 1810. II. 136., 142., 1·!3. l.
25 TuLlotn<.Ínytár. Litcratura. 1811. 31. l.
2G Dio ch :\ló ric: :\Iózcs öt könyve. Buda, 1840-1841. A bibliafordít:l~
szön~gn1ngyanízó jegyze~eiben.

21 A z,iJókról. Pest, 1840. 29.

ló::;

Dr. Zsoldos Jon6
i\Iajmonidesz-nyomok

, I<'jmoniclcs is mcgvallja, hogy e hit cikkekt1él sok te ts:ret szerinti
~ok személyleg-cs csuszott be, az egésznél p 2dig nem a világi biro:
dalom helyre ;Uiítá~a van kitűzvc"' hanem Isten országának megalapítá-a ... << A talmudban nincsenek keresztény -gyűlölö kiidenté,ck: l> ••• ezéi-t tanítja :\lajmonides is az ő Jad-Hachazakah-ji'tban:
hol mint tudva van, nem saját véleményét s né:reteit, hane m egyedül a Thalmuclnak tiszta eredményét állítja föl szabályos ren elszerl cn, hogy Dll)· (a hét no:-tchidi parancsolatot megtartó) Ger Tósev
a jámborok s hhrőkhez tartozik, kik az örök boldogságban rés zes ükmlők (IIilchut :\Iclachim 8. II. Issm'e Biah 14. 7.).« A talmud
1 cm csalhatatlan forrá~. Benne különböző korok V'egyes szellemi
tcr:nél- c halmozódik föl. Tuclomá11yos kérelésekben el is térhettek
tőle: »:\li gondos hi.iséggel t..1.rtja magát a hire s Majmonicles Jadhacha7á~ah cz!mi.i munkájáhtn, mdlyl en az egyházi SZJertartásokat
fejtegeti, a Thalmuclból származtatott •eredményekhez és mennyire
:\lorch Ncbuchim czimü munkájában, hol a Mosaicus hittudomány
legfontosb tárgyait, alapelveit kutatja.«2S Rosenthal Móric csak egy
pillanatra áll meg :-.lajmonidesz öröksége mellett. Kiméletlen követeléssci sürgeti az emancipáció f.elé közeledő zsidó nemzedék vallási
élet~nek átalakí tá. át. A zsinagógai szokásformák móclosításától
Yárja, hogy a t:;mplomi hangulat átszine zőcljék: »A meimoniclesi
törv~n) kivonat, ezen czim alatt: »Jad hachasakka« az az: erős
hatalom, nunden tekintetben ritka mestermű, sa »Corpus Juris«-nál
nem al{tbb való; hanem abbul tárgyakat kiválasztani, s az egész
szónoklat alatt a felől nyilvánosan értekezni ... igen háládatlan s
ig-en czélszerűtlen munka«.2sa

•
Majmoniclesz magyarországi életének új f·eje:retét vezeti be
az 1834. esztendő. Ez az év a zsidó filozófus magyar nyelvű
jelentkezésének legkorábbi időpontja. Csakhogy: a hazai szólásfonnák nem vallásfilozófiai művének hangját o1dották meg, han ern
c-ak hitigaz;;ágokat rendszcpező elvei elől távolították el a meg·
ismerés akadályait. Majmoni!1esz a Szanhedrin traktusához írt
misna-kommentárjának Chcl-ck szakaszában rakta le a zsidó vallás
13 hitcikkének alapjait. S ezek a hitszabályok Buxtorf egyik
28 Schwab Arszlán. A z>i Iók. ~!agyarú! közJötte Bloch Mórítz. Buda,

1810 18., 33., '13., 49. L
2~'

\ zsid.) é; a kors>ellcm Európában. Pest, 1841. 69. l.
bilincstől megszabadul va oko;krJdik ~
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müvél'ek fordítá~ában jelentek meg először magyarul. A könyv a
zsidók titkos szertartá~ait ismerteti s a talmudból kö zöl t részlete k
támogatása mcllett a kuriozumo k irányába élezi ki és hajlítja
el a zsidó szokások bemutatását. Ebből a sívár környeze tből szinte
társtalan komolysággal emelkedik ki Majmonidesz nevének említése nélkül a 13 pont: »Egy igaz és tökéletes hitnél fogva hiszem,
hogy az Iste n minden teremtmén y alkotója, igazgatója és meg·
tartója, hogy ő mindég munkás vult, most is az és örökké az fog
maraelm · .. «29 Rövielesen zsidó liturgiánk rendszerének kegyclméböl z~i cló hangok szomszédságában is megszólalt a l\1ajmoni
hitelvek m~gyar szövegmása a Rosenthal-Bloch-féle első magy:nfordírásos Imakönyv lapjain. 3 0 És mintha a magyar zsidóság kultúrtörekvéseinek küszöbén Majmoniclesz tekintélyének ajánló segítségét vette volna igénybe : az első magyar-zsidó naptár és évköny\' is tartalmi keretébe iktatta a I3 hitcikket. Ebben a kiadványban Szegfy Mór verses formájú átköltése ~gítette magyar
múllhoz !viajmonidesz tanításait,31
Budapest.
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29 A Zsidó Nemzet történetei é> rith szokásai magyaro<f:va Pest, 1834 .
102. l. - .Egy-két 1\Iajmonidesz-idézet magyar nyelví't fordítás:t már elóbb
is megjelent: A Zsidóknak szokási é ; szertartá, i, melyeket ugyan a zsidó;ág·
bó: meg_tért doktor Meclicei Pál olasz nyelven kiadott. é< azon nyelvból
deakra torclított első Remetc , Sz. Pál szerzeteobéli T. P. Rosthy l\Iiklós.
lV~ostan pedig Magyar nyelvre által-tette és a zsidó talmudból é; egyebünnen
kiszeclegctctt némely szép told~lékkal megbédtette egy Pétsi Püspöki ;\Iegyéoől való Pap. Pécsett, 1783. - A More Nevuchim el<ő magyar fordítá,át
Bauer Márkfi Herm~nn akarta khdni. Erre vall a kö1ctkezö aláfrási felszó.
lítás: ».•. a lelkes és szorgalmas szerzönél kéliratban és munkában vannak
J o b és Salamon mondá ,ai n~k i\! aim o nicles (így t) híres mü1 ének: »:'lloze így l)
Ncbukim« fordításai. mellyeknek kiadását a közönség részvététól feltételezi.«
llirnük. t 840. 97. sz.
30
Izrael könyörgései. Fordította Rosenthal .Móric. Kijav!totta Bloch
Móric-. Pozsony, 1811. I. 173. l.
31
Első magyar z;idó naptár é:; évkö!li'v. 1848-ik szököévre. Pest,
1818. 91. l.
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A z&id ók köt. - é, m agá njoga :VIagyarországon

A zsidók köz- és magánjoga Magyarországon
a honioglalástól napjainkig.
Szt. Ist\ á nl - MagyalO rszág nak ezeréves alkotmányát meg.
alapozó első keresztény királya - a zsidók köz- és magánjogát
l\Iagyarországon tu datosan és sz.o'Índékos::tn n em korlátozta, tudatosan és sz.ándékosan nem tiltotta el a zsidó vallás szabad gyakorlatát: ~ a sz,cntistvá ni alko tmánynak e zt a negatív, de alapvető
tételét Szt. István utódai3 is tiszteletben tartották és meg is valósították.
Szt. Isl:\·án halá la utá n> 23 é\'en át l\Iagyarország külföldi
hadak és belföldi egyenc t:enségd{ okozta elkeőeredett harcok színterc volt. A pártoskodás és gyűlölet., testvérharc é~ uralor:t vágy
g yakran tultette magát törvényen, JOg on, ele a zsidók koz- és
n;agánjogát, a zsidó vallás szabad gyakorlatát még e harcok alatt
sem korlátozták.
A Corpus Juris Hungarici ennek megcáfolhatatlan bizonyítékát szolgáltatja. Szt. István dekrétomait ugyanis a Corpus Juris
Hungarióban

I. Endre »parancwlatja, vagy r'end,elései«
követik, aki megparancsolta, hogy

»minden magyar, vagy jövevény Magyarországon, aki a
scythiai pogány sml'á~t el nem hagyja, Jézus Krisztus
igaz vallására vissza nem tér és nem haJlgat a szent törvényekre, melyet a dicsőséges István király adott vala,
feje és jós1ága ve;ztével bűnhődjék.«
A legsúlyosabb büntetéssel sújtotta tehát I. Endre a:;;okat,
akik az ősi (pogány) valláshoz raga~zkod~k, vagy ab?a visszaestek de nem érinti szóval sem cmlitt a zsidókat, a zsidó vallás
szaba'd gyakorlatát; 'holott - I. Endre ro-t6-tól ro6o-ig uralkodott - az ő uralkodása alatt Európaszerte még csak fokozóelott a
1 Géza fejedelem és Sarolta fia, született 977. évben, meghalt 1038.
aug. 15.
2 L. Dr. Stein Artúr: Sz t. I!>tdn és a zs:dók.
3 Péter (1038-1041), Aba Sámuel ( 10-11- 1011), Pé·er má,odszor
(104.4-10-16), I. Endre (1016-1060). J. Béla (lOG0-1063), Salamon
(1063-107·1 \ Géza (1075-1077).
4 1038. évb•n halt meg.
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zsidóüldözés és a, zsidók köz- és magánjogát Eur6pasz~~te, mind"nkább korlá toztak. Ha ennek ellenére sem hozott torven yt a
~1ao·yarországon nagy szá mban élt zsidók ellen; sőt an~k <:ilenér~ o,em, hogy a z ősi (pogány) vallis kö\·etését a legsz1gorubb
bünte téssel sújtotta: nyilvánvaló, hog y I. Endre - hív:en Szt.
István hoz - ugyancsak tudatosan és szándékosan n~m t1lt? t ta ,a
zsidó vallás szabad gyakorlatát, n em korlátozta a zsidók koz- es
m ao·ánjogát.
0
Sőt, adat van arra, hogy Szt. István és utódai alatt a zsidók
jog korlátozás helyett kiváltságos helyze t~en vo ~ tak ; így, ,a ~si~ó
hitközségeknek vallás1 ugy,ekbe n autonom JOg - és hataskoruk
leh etett. Dr. Kohn Sámuel5 részletese n elmondjaG és közli az esetre
vonatkozó biwnyítékokat: roso. táján történt, hogy külfölcli kereske dők pénte k e ste oly időben érk e z~ek a Duna m elletti városba>
- - valószínűleg Esztergomba - amikor már a szombat beállott
volt. A szombati istentiszteleten nem ve hettek részt; majd a szombat elmúltával összeült a zsidó bíróság, hogy ítélkezzék felettük
a szombat megszegésének súlyos bűncselekménye miatt. Vádlottak
azzal védekeztek, hogy a kocsi rúdja eltörött és ez okozta a zt, hogy
szombat beá\ltJa után érkeztek a városba. A bíróság nem állapíthatta meg a szándékosságot, a védekezést enyhítő körülményként
mérlegelte és ezért enyhén, de még így is elég súlyos büntetéssel
sújtotta őket.
Ebből az esetből megállapíthatónak látszik, hogy vallási
ügye kben autonóm jog- és hatáskörrel rendelkeztek a zsidók
Szt. István és közvetlen utódai alatt és ezen autonómián belül
m eginette őket a bíráskodási jog is, sőt büntetést is szabhattak ki.
Hogy ez jelentős kiváltság, ennek bizonyítására elegenelő arra
hivatkozni, hogy pl. ma az elismert és bevett izraelita hitfelekezetn ek nincs joga büntetést Iciszabni még vallási ügyekben sem a
hitfelekezet tagjaira.
Egyes történetírók szerint ugyan már I. Béla korlátozta volna
a zsidók jogát. Szerintük I. Béla zsidóellenes és jogkorlátozó tendenciával helyezte volna át vasárnapról a vásárokat szombati
napra. Ezt F·essler7 a követke zőképen adja elő: Der innere Handel
wurcle durch zahlreiche Markte befördert; denn nicht nur königliebe Bm·gen, Staelte und Marktflecken hatten jahrlich eine
Anzahl grösserer Markte, sondern auch Abteyen von Königen
Marktber,e chtigkeit verliehen. So der Pécs-Várader Abtey vom
5 A pesti izr. hitk. fórabbija volt.
6
A z-idók története :\1agyarországon c. mú,·ében.
7 Dr. I. A. Fess~er: Die Geschichte n der Ungern und ihrer Landsassen
l. 609. o.
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Köni gc Stephan zwey Mal in der \N oche, cl es So n n t a gs u n d
l\1 i t w o c h s.'' Den anschnlichslcn Gewinn von elem Ílun,ern und
auswartigen Handel zogen dic Juclen und cl1e Ismacliten, oder
asiatischc Bulgaren, cler Lcluc Mohan1.1Ccls anlüingen~, desswegen
auch Sarazcnen genanntc um cl1e Ersten wen1gst,ens in
elem Besitzc des Innern Hanel,e ls zu beschranken
vcrlegtc König Béla alle Markte des Lanelles V•O ·~
elem Sonnta ge auf elen Sonnab •e ncl.a Laclíslaw und
Coloman fanelen n och wichtigere Einschrankm'!gen für bejdie
Handelsleute und mchrcDe Vcrfügung·en über den Hanelel im
Mlgcmeinen nöthig.«
Átveszi ezt nagy tuclósunk, Hóman Bálint is, ele tudva, hogy
ez a zsidóellenes teneleneia obicetíve nem helytálló, a követkiező
k ént egészíti ki: »L Béla a va<árnapi vá~árt a v as á r n a p i m u nkaszün e t biztosítására és a zsidó kereskedlÖk távoltartása végett szombatra tetbe át.« (Magyar Történet,
257. o.).
Azonban I. Béla ezen intéz~edé"-ének téveSlen tulajdonítanak
zsidó-ellenes tendenciát. Mert ahhoz, hogy a vásárnak vasárnapról
szombatta való áttételében zsiclóeUenes tendenciát láthassunk: két
előfeltételnek kelLett volna f•ennforogni. Először is annak, hogy
minclen zsidó k·ereskedő szombattartó lett légJ'Ien; és másoclswr:
minden vásárt - nemcsak a vasárnapit - kellett volna szombatra áthelvezni I. Bélának. Mert, ha I. Béla idejében voltak
szombatot ri:em tartó zsidó k· ereskeclők is, - hiszen voltak vegyesházasságban élt zsidók, bizonyára akadtak szombatszegő zs~cl~k
is - úgy ez esetben ez az intéz~edés csak a szom?attartó zs1d~~
ellen irányulhatott, mert a szombatot nem tartó zs1dó kereskedoket ez az intézkedés nem akadályozta meg abban, hogy a szom·
bati vá~áron résztvegyenek ezután is. Ami azonban még fontosabb;
I. Béla csak a vaeárnapi vásárt helyezte át _szombatra, ele a szercla1
vásárt változatlanul meghagyta. Már pedig, hogy a vasárnapon
kívül más napon is voltak vásárok, bizonyítja a yécsvára~i. apátsá!ma.k vasárnapi és szerclai vásári cnge:clélye, amlt fentebb1 Idézetében FessJer is megemlít. Eszerint I. Béla intézkedésének ~ét
része volt. Az egyik, hogy a va~árna_pi vásárt át~el)'~zte, a más1~,
hoO'y szombati napra helyezte át. De sem az egy1kbol, SIC~ a masikból nem lehet zsidóellenes tendenciára következtetm. Mert
.abból hogy csak a vasárnapi vásárt helyezte át más napra, csak
az a kövdtkeztetés vonható le, hogy ennek az intézkedésnek ~sak
a vasárnapi munkaszünet biztosítása volt a célja> nem pedig zs1dók
a) Turotz P. II. c. 45.
b) Stiftungsurkun<le bey Koller hist. Episcopat Quimqe eccks. T. I. P· 78.
c) Eng cl: Gcsclúcbtc dcs Ung r. Rciches Th l. I. S. 253. ff.
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iogának korlá~ozása. An~k p edig, hogy sz~mba,ti n~pra hclyc~tc
át a vas~imap1 vásárt, szmtén nem tulaJdontthalo z~ tdócllenc~s~g.
Jts pedig azért, mert a hét közepén - - szcnla1 ~,apon - volt ;~z
egyik vásár, t<;hát logikus v?lt,. vagy a h~t eLe jere! vag-y: a het.
végér'C helyezm .a másodtk va<án napot; Illtutá.n. pechg a Ya~ámapl
vásárt I. Béla mmdenképen meg akarta SlW1~etnt a Ya'-'árnapt muHkaszünet biztosítására, ezért a hétvégi napra - elen a napon van
a hangsúly és nem a zsidók munka~züncti napján_. a szombaton helyezte át a vasárnapi vásárt. És végül: ha I. Bélának valóban
az lelt volna a szándéka és célja, hogy a zsidó kereskedőket t.ÍY< Jltartsa a vásáwktól, ugyan miért ne tiltotta. és ne tilthatta vohn d
nyiltan és kifejezetten a zsidókat a vásároktól?
Miért is legfeljebb csak arról lehet szó, hogy I. Béla nem
crondolt, vag y nem volt tekinte ttel arra, hogy a vasárnapi vá<árnak
;zombatra való áthelyezése miatt a szombati vásárokon a swmbat·
tarló zsidók nem vehettek részt.
I. Béla ezen intézkedésébe tehát zsidóellenes tendencia nem
magyarázható. Ez az intézkedés megfelelt Szt. Agoston Civitas
Dei-jében a középkori keresztény államok részérc. megállapíl"tt
szabálynak, hogy vasárnap (és ünnepnapokon) árulm n em szaiJaü.
Ddtk Farkas »A nemzetgazdaság történele« c. müvében írja:
»tév·eclést követne el azonban, ki régi történetünkben a mostan
divatos neml'Jctgazdasági elvek uralkoclá~át ket'Csné, mintha péld.íul
őseink egy része phisiocrata lett volna, má~részc a merkanlilizmus
elvét vallotta volna.« így vagyunk a zsidóellenes tendenci{l\al is:
a korszellemnek megfelelően o~t is bclemagyaráznák, ahol <.:nnek
mi alapja sincs.
Mert sem Szt. István, sem közvetlen utóJai 1092-ig- a z~ir!ók
köz- és magánjogát nem korlátozták, a zsidó vallás szabad gyakorlatát nem akadályozták.
II.

1092-ig nem is forelul ~lő a »zsidó« szó a Corpus Juris Hungariciban; 1092-ig nincs is semmi jogkorlátozó intézk-edés a ma?yar
törvénytárban a zsidókkal szemben. Szt. LászlóB dekrétomamak
három könyve közül az elsőben van először szó z~idókról é> a dekrétom első könyve két fejezetben ta.rtalmaz intézkeJé~t a zsici.?kra
vonatkozólag. E két fejezeten kívül Szt. László dekrétomamak
három könY.vében sincs többé sz6 zsidókról.
Szt. László elekrétemainak első könyve bevezetésében elmondja, hogy az 1092. évben
8 Szt. László 10·!6 táján szü:ctett L~ngyclor>Zágban és
bcn bekövetkezett halá'áig uralkodott, I. Béla fia volt.

1071-től 109~
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»május hava 20. napján lőn sz~nt zsinat Szabolcs vár<>sá.
ban,9 melyet a magyarok nagy ker,esztyén királya László
ült vala országának valamennyi főpapjával és apáturávai
és mind en jobbjaival mind az egész papság és a nép
j elenlétében. Amely zsinat s~er~e törvény SZlerint és dicsé.
r<!te~en ily végzéseket.«
E bevezetés után az első könyv 42 fej ezetben tartalmazza a
végzéseket. E 42 fejezet közül ke ttő: a ro. és 26. intézkedik a
zsidókról.
Szól pedig a ro. fejezet
»A zsidókról, ha ker•esztyén a_swnyt vesznek társul ma·
gukhoz«

és imézkedik ekként:
»Ha zsidó kel'esztyén ass~onyt veszen társul mag·ához,
vagy valamely ker,e sztyén s~emélyt szolgaságban tart az ő
házánál, vegyék el tőJ.e és adják vissza anna!< szabadságát, aki .Pedig eladta volt, attól az árát v•e gyék el és
legyen az a püspök jövedelme.«
A 26. fejezet pedig szól
»Arról, ha zsidó ünnepnapon dolgozik«

es intézkedik ekként
»Ha va 1aki vasárnap vagy nagyobb ünnepen zsidót talál
munkában, tehát, hogy a i<eresztyénség meg ne botrán·
kozzék, valamely s~erszámmal a zsidó dolgoZlott, azt
veszítse ei.«
A ro. fejezet ezek SZlerint kettős· intézkedést tartalmaz a
zsidóha vonatkozólag: az első elrendeli, hogy, ha zsidó (férfi)
keresztyénlO asszonyt veszen társul magához, vegyék azt el tőle;
9 Szabolcs est urbicola in regione Nyir, ultra Tibiscum: ab ea nomen
<:omitatui. (Péterffy: Sacra caneilia I. 14.) - »Samtliche Bischöfe, Aebte
und Magnaten mus.s.ten sich daher auf des Königs Geheiss am Jinken
Tl:ciss.ufer, eine :.\ieik oberhalb Tokaj, auf de r Szaboicser Burg, die jetzt in
Ruinen lieg t, ein~tellen ... « (Dr. I. A. Fes,ler: Die Ges chichten Ungern
und Ihrer Landsassen. I. 491. o.)
10 A Corpus Juris Hungarici fordítása »keresztyén«- nek írja, ezért
iram én is !gy; ott, ahol az általam idétettek »keresztény« -! írnak, természe•
teserr én is így idézem.
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a másik pedig, hogy ha zsidó valamely k,e,esztyén személyt szolgaságban tart a~ ö há<ánál, adják vissza annak szabadság-át.
Ami az elsőt ilLeti: a latin szöveg szerint kétségtelenül fe1eségröl van szó (S i jud.aei uxor e s christiarras sibi associaverint), míg
a rn.aO'yar fordítás: Ha zsidó k eresztyén asszonyt veszen társul
magál~oz- nem ilyen szabatos. Annál inkább feltünö ez azeltérés,
mert Szt. László dckré tomainak ugyane~en első könyve a 2. feje21etben szól a papokról, akik szolgálólányt vesznek feleségül és
ott az >mxores . . . . associaverint« kitételt így fordítja: »vette
társul magához feleség gyanánt«, tehát az uxort itt helyes.en fordítja »fdeség« -nek. - Amint késöbb látni fogjuk, e zen helytelen
fordításból téves köv;ctk:,eztetéseke t vontak le.
III.
Szembe tünő és magyarázatra szorul az is: miért, hogy Szt.
László csak arról az esetről intézkedik, amikor zsidó .(férfi) keresztyén asszonyt veszen fe1eségül és miért nem arról is, ha keresztyén férfi vesz el zsidó nőt feleségül? Miért tiltja az egyiket
kif.ejezetten és miért mellőzi elhallgatással a másikat?
A válasz egyszerűne k és ké zen f ekvőnek látszik: vo~tak keresz.
tyén egyházi zsinatok, amelyek ekként intézkedtek - tiltották
k!ereszt)rén nőnek pogány és szakadár férfiúval való l;á7:'lsságát, de
szóval sem említették azt az esetet, ha kereszt yén ferh vesz feleségül pogány vagy szakadár nőt - : Szt. Lás~l.? p~di&' e;-en keresztyén zsinatok határozatát tartotta szem e ,ott és mtezkedett
ereknek megfe1elöen csak arról az esetről, ha zsidó férfi keresztyén
nőt vesren társul magához.
.
. .
Ez a válasz és magyarázat azonban történeti és egyházJOgi
szempontból nem k~elég ítö. Ugyanis: csak az első szá?.adok ker~sz
tyén zsinatai hoztak ilyen felemás határozatokat,. az~:mban. a zsJdók!eresztyén házasságok tilalmát - az. egy elvtraü11 kivéve :még csak szóval sem érintik eZlek a zsmatok sem. Egyéb~én~ 1s:
ez a magyarázat sem ad végleges választ a felvetett kerclesre,
legfeljebb csak Szt. Lászlóról áthárítja a kérdés.t az első keresztyén zsinatokra: miért l10 0'v az első századok zsmatm csak a keresztyén nő ilyen há~ssáiáról intézkednek kifejeretten és ..n:ié~t
mcllözik a keresztyén férfi ilyen házasságát hallgatással~ kulonosen pedig a zsidókkal való házasságát_ még eb~n" a feLemás
formában is? És mert mindez egyébként lS csak ~z ~,so keresztyén
zsinatokra vonatkozik a későbbi - de még mmd1g Szt. László
elötti zsinatok ~dig már mindkét nembeli keresztyénekre

l l Az elvirai zsinatot a IV. s"á zadban tartották.
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vonatkozólag mondják ki a tilalmat, marad az a kérdés is: miért
hogy Szt. László a tőle időben távolabb eső keresztyén zsinatok
határozatait tartotta szem előtt és miért nem a hozzá időben köze.
lebbi zsinatoknak férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozó, amelLett
a zsidókra is kiterjedő tilalmát vette figyeLembe a kkor, amikor a
zsid6-keresztyén házasságokról intézkedni szükségesne k tartotta?
IV.
És itt már m egállapítandónak mutatkozik, hogy Jézus a hagyományhü (talmudi) zsidó állásponttal szemben a házasságot
felbonthatatlannak jelentette ki:12 »Megmondatott régen a z: valaki
elbocsátja az ő feleségét, adjon neki elválásáról biwnyság1eV~elet.
f:n pedig azt mondom néktek: aki el~csátandja feles.égét - paráznaság okán kívül - paráznává teszi azt.« Idetartozik Máté 19.
3-9 és Márk ro, 4 is, ahol el van mondva, hogy a farizeusok13
azon kérdésére, hogy M6zes megengedbe a válást,14 Jézus azt
válaszolta: »A ti szivetek keménységéért írta Mózes nekbek a parancsolatokat. A tere mtésnek pedig kezdetiben férfit és asszonyt
teremtett az lsten. Annak okáért elhagyja az ember <~;pját és
anyját és ragaszkodik fe1eségéhez.15 És akik ketten voltak, egy
test lésznek. Azért ezek nem kettök többé, hanem egy test. Amit
azért lsten egybeszerkesztett, azt emher el ne válassza« 16.
A zsidóságnak a há'Zas~ágra vonatkozó egyéb szabályatt azon·
ban Jézus nem érintette. »AZ- első keresztyén egyház e részben
tökéletes szabadsággal bírt, mert erre nézve sem a keresztyén
vallás alapítója, sem annak első hírdetöi semmi bizonyosat 1~em
határoztak. És csakugyan, annak, hogy a házas~ágnak egyháztla~
-kellene köttetnie s hogy a házasság érvénY'essége az egyházi
férfiak általi összeadást feltétdezné, az egész új szövetségben
semmi nvomára sem akadunk« - »Írta Egy pap r87r. évben«
Az egyház és a házasság c. füzetében. Ho!ott ez természetes,
mert 1e tekintJetben a zsidók elöírásait ismerték el köte!ezőknek.
12 Máté 5, 31.
13 A rabbinizmus hivei.
14

Otestamentum V. 24. 1-4.

15 Otestamentum I. 1, 27. 2, 21.
16 Jézus ezen tanitása teljesen azonos Sammaj iskolájának állásp<~ntjiá
val, amelyet a Talmud G1tin traktátucának utolsó misnája ismertet, csalr az
ótestamentumi versidézet más, amelyből azt a következtetést levonják, hogy
csak paráznaság okából adható válólevél a fele ségnek: "sammaj iskolája
1anltja: ne váljon el a férj fele , égétöl csak paráznaság okából, rootrt! (rva
,·agyon (l\16-zes V. 24. 1.): "Ha talál benne paráznaság ra valló
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tehát feles leges vol t erről intézkedni _ És, mert Jézu3 idejében
6 ezt követő:eg is, az ő hívei zsidóknak tudták-1·a!'ották magukat, akik a zsidóság szabályait a talmudi. értelmezésben ~ a
Jézus hírdette el térésekkel - betartották: brz~ny?s , hog}: ele tn te
az ótestam entumnak a házasságra vonatkozó mtezk~désert, bele.:rtve a házassági tilalmakat is, a hagyományhű zsrdóság értel1;1ezésében, a legszigorúbban betartották. Köve tkezi k ebb?!, hogy
az első keresztyének Jézus alatt és közvetLen ül utána IS, csak
zsidókkal és később pogányo!<b61 lett zsidókkal kötöttek házassáo-ot. E tekintetben döntő jelentőségű volt az első (jeruzsálemi,
va"'o-y apostoli) zsinat,17 amely leh etö1·é tette a házasságot oly
ke~esztyénekké l•ett pogányokkal is, akik nem lettek előzetesen
zsid6kká, hanem csak négy 6testamentumi parancs, illetve tilalom
meatartására köte:,ezték mag ukat18 Dön t ő jelentöségü ez a zsinat
2.zé~l, mert •:: ttöl kezdve a zsidók elzárkóztak a keresztyénekkel
való házasságkötés elöl, mivelhogy nem tudhat.á'c ki származik
közülük zsidóvá n em lett pogánytóL A jeruzsálemi zsinattól kezelve
tehát az a helyzet, hog y a k,ereszt_yének az ótestamentum szabá nyainak hagyományhü (talmudi) érteL11ezésében tartot .ák meg
az ótestamentum házassági szabályait a J ézus hírdette fenti eltéréssel de most már azzal a további lényeges eltéréssel is, hogy
a megkeresztelkedett pogánynak nem kel!et t előzeresen zsidóvá
lenni.
E7lek s:<~erint az első keresztyének házassági tilalma a rr:eg nem
keresztelkedett pogányokra 6 szakadárokra szorítkozott. A zs:d6kkal való házasságkötés tilalmazott nem lehetett, hiszen ekkor
még a k!eresztyénség is 6testamentumi alapon állott, nem is
kötöttek mással házasságot csak zsidókkal. A zsidók azonban már
ekkor elzárk6ztak a keresztyéne kke l való házas~ágkötés elöL Annak, hogy a zsidók az első apostoli (jeruz~á:em\) zsinat határozata
miatt mereven elzárk6ztak a keresztyének elöl , ezzel szemben
annál eredményesebben terjedt a pogányok, különösen rómaiak,
közölt a keresztyénség: az lett a következménye, hogy a keresztyénség is mindinkább odahuzott) ahol terieszkedési lehetősége
volt, és eltávolodott azoktól, akik elzárk6ztak e :öle, és t01·ábbi
köve tkezménye lett, hogy mind több és több intézkedést \1Ctt!ek
át a római jo;sb61, egyben mind több és többet változtattak azon,
amit a zsid6~áa-tól vettek át A római pogányokból lett keresztyének maguk!~.! vitték a keresztyénségbe a zsidók .e~leni gyül~
letet is, azt terjesztették, - hisZJen a római házassági JOg a 19 zst·
17 Apostolok cselekcd~tei, 15. fejezet.
l8 Tartózkodás a bálványoknak áldozott dolgoktól , a vért/H , a fullasz•
tottól és a paráznaságtól. (Ap. csel. 15, 29.)
19 Cod. Just. de Judaeis c. 6.

17~

Dr. St~ A.rtur

A zsidók köz- és magá,njoga :\fagyarországon

dókk:ll , :t ló házasc<ígköté't házas~ágtörésszerűcn tiltotta, - így a
kereszt Yén~ég mincljobban el távolodott a zsidóságtól, mind több
és több ka1rocs la?.Ult meg köziíttük, mind több és több \;zál
sz;\1..-.u!t cl ; a rómaiakból ktt kctX'sztyénck hatá<a alatt mincljobban
téi t hódított a keresztyének kö zö lt is a zsidók clleni gyűlöl,ct és
mikor már 1~1ajdn.·m mindcn kapocs. majdnem minden szál clszakadt, a zsidók clleni gyülölet is mélyen gyökene t v'ert: tc,:iesz.
telték ki a Fogányak és sntl;:~tlárok. clleni határozato~t és !lázasfáai tiltó r.;;nddkczé•cket a z.~ulókra lS. Ezért nem cmltttk demt'c és
nL'~l tiltj;í.k a keresz tyén-zsidó házasságokat a kereszt} énség első
sz-í7A1.claiban sőt - áz elvirai zsinatot kivéve - , még csak meg
~E~n cmlítik' a zsidókat, amikor a házassági tilalmakat monclják ki
a liogányokkal és eretnekekkel szemben.
l 'gnn'z a IV. századhan tartott elvirai zsinat az, amely cs~~
a k ..:rcs;t\ én nőknek tiltja a házasőágot eretnekekkel, de me~cmltt1
a z-<id6kát is {c. r6.): »Hacreticis, si se transferr<? nuluennt ad
Ecclesiam ('atholicam nec ips is dandas esse catl~ohcas }) u c ll as,
sed nequ" i u d a e is,' nequ~ l~ac~ticis dare placmt, eo ~· uo d null~
possit esse societas cum mftddw.« A 31;1-. évben tartott arl~s1
zsjnat II. kanon ja is csak a nőkre vonat~oztk: »: ... de p u e ll ts
fideli bus, que gentilibus iuguntur, placmt, u~ ahquanto. úem~ore a
communione scparátentur ... « Itt azonban nmcs szó zstdókról.
Dc már az ugyancsak a IV. században. t<~.rtott laodiceai zs_inat
(31. kanon» ... vel dare fi!io~ a~t flhas .... «) 1_n~r mt?dkét nemhelire vonatkozólag adp kt a tilalmat. És nem J~·ent VISzszaesést a 45 r.-ben k1.rtott calcedoni. zs_i_nat ro. kanon Ja, amely
szerint: »Quoniam in quibusdam provmcus con?Cssum est le c t or i bus e t psalmi st is u xo res ducere, st-:tutt s. synodus, non
lir-,re quiquam ex his accipere sccl:aie altenus uxor;e~« - .. mert
i:'t azért van csak nőkről szó, mcrt a papok ház~ssagaról tor.~ént
intézkedés és így a dolog természeténél fogva lS csak a nokro
vonatkozhatntt az intézkedés.
Amint ebből látható, a zsinatok - az egy elvirai kivételével
- a zsidókról még csak említést sem .~esznek. úg~, hogy l~ S,zt.
I ász ló intézkedésrinek forrá~át keressuk, azt a zsmatot, ame~) en
~sak a keresztyén nők házassági tit.almát h~1~súlyozták k1 és
amely a zsíclókra is vonatkoztatta a ttlalmát.: ugy azt csa~ a IV.
századbeli elvirai zsinat határozában találhatjuk fel. Ezért JOgo~ a
kérdés: miért, hogy a XI. sLázad rJ?á odik fcléb~n uralkodott Szt:
László ezt a tőle időben távolabbt ~gyetlen zsmato_t ~agadta kl
és ennek határozatát találta megfelelőnek és nem at 1dőben hoz~
kö~<-1ehb álló zsinatok mihdkét nembelire egyaránt vonat~ozo
dönté'iét tartotta szem előtt fl,kkor, amikor a zsidó-keresztyén ba~asságot tilalmaz ta?
·- •·
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V.

Dr. Lő~incz GyuJa2o »A vegyes házasságok kü .önös tekintettel Magyarországra« c. művéhen foglalkozik ezzel a kérdéssel
is és szószerint ezt írja művének 6 r. oldalán: »Hogy miért egyoldalulag nőknek tiltotta meg a pogányokkali házasságot, annak
okát abban látjuk, mert tekintettel van a nők ingatag gyenge természetére, akik tehát már csak azért is, mert többen vannak,
könn}'cn rávehetők a vegyes házasságra, mint a férfiak«. Dr.
Lőlinez Gyula tehát a nők jellemében és töbhségében látja a zsinat
egyoldalu határozatának indoká t. Csakhogy: a nők ingatag természete a későbbi években sem változott. aminthogy nem romlott
le a férfiaké sem; de a nők arányszáma ~em változott és i·me.
mégis: az ugyanazon században tartott és különös::n a kö,·etkezö
századok zsinatai már m i ndk é t nembelire vonatkozólag adják
ki a tiltó határozatot. A Dr. Lőrincz adta magyarázat tehát nem
kielégít ő és marad továbbra is a kérdés: mi oka lehetett annak,
hogy a később mindkét nembelire egyaránt vonatkoztatott tilalmát eleinte kifejeZJetten mégis csak a nőkre hozták meg?
Huszár Elemér, zuglói plébános, a kiváló egyházjogász, is
érin ei De potestate Ecclesi.1e circa matrim mium de iure mcltrimoniali hungaric-J c. dolgozatában ezt a kérdést, hozzátn intézett
levelében pedig erre vonatkozólag ezt irja: »Szl László idejében
a valláskülönbséget, mint bontó akadályt, az egyetemes egyház
még nem ismerte, hanem csak egyes partikuláris zsinatok, mint
tiltó akadályt. Nem tehető fel tehát, hogy Szt. László ezt az akadályt ebben a felemás formában akarta volna behozrú. Abból,
hogy a házasság és a szolgasá.g a elekrétomban összeköttetnek, azt
tartom valószínűnek, hogy Szt. 'László csak azt akarta dekretálni
hogy ha ke11esztény szülő leányát zsidónak adta feleségül, vagy1
szolgálóul, vegyék el tőle és helyeztessék szabadlábra, az eladó
pedig V<eszítse el a vételárat.« Ez a szellemes magyarázat azon
alapszik, hogy .Sz t. László csak a helsö (házi) keresztyén cseléd
tartását tiltotta a zsidóknak (apud se), már pedig a belső (házi)
cs·eléd: nő és, mert az ezek szerint a cselédre vonatkozott intézkedésével Szt. László a keresztyén nőt. védte, ezért a házastársak
közül is csak a n ő t ra:gáclta ki. Ezt a szellemes magyarázato t a:látámas;ztja az is, hogy a »personam christi:J.nam« nőnemű~ de alá
lebeh1e táma51ztan'i még azzal is, hogy Szt, László általában· s:rá.-"
lllos intézkedésében különösen tekintettel volt a nőkr~. és, rnert
- az akkori lovagias felfogásnak megfel.clócn - magas piedes~-
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tálra emelte a ~őt, ezért eg>,;es intézkiedéseiben kiVéllelezt!e őkJet,
egyesekben ped1g, épp a nm méltóság védelmére szigorúbban
bírálta el őket, mi.nt a férfiakat.
'
l\Iégsen~ látszik elfogadhatónak ez a ~elLemJeS magyarázat
sem. És ped1g azért, mert a Huszár-féLe értelmezés szlerint az intéz.
ked és fő cél ja a k!e1~sztyén női cseléd lett volna és a :fieLeségre vo.
natkozó csak olyan másodlagos, utánaköV'etk!ező. Ez:rel sZJemben
nemcsak, hogy első helyen a feleségre vonatkozó intézk!edés sze.
repel a dekrétomban, eLe sőt a fejeret címe is kizárólag csa'kt »a
zsidókról, ha k!eresztyén asszonyt yesznek társul magukhoz« szlól.
és címében még csak meg sem említi az állítólagos főcélt: a
keresztyén cselédet. E srerint Ilehát - a címnek is megfelelően _
a lényeges a feleségre vonatkozó intézkiedés volt és a cseléd a
másodrendű. Ez esetben pedig nem látszik elfogadhatónak, hogy a
másodrendű, a c9elédre vonatkozó rendelkJe:öés bármi 1Jekint!etben
is befolyásolhatta volna az elsőd1egeset. Egyébként is, ha az
)'apud se« alatt a belső cseléd értendő is, de belső csel'éd leLet
férfisremél y is; és a nő nemben használt »alienam personarn
christianam« azért nem bizonyít a női cseléd mellett; mert a
»persona« nem azért van nőnemben, hogy alatta női sremélyt ért·
sünk. A »persona« szó ugyanis a latinban nem jdentéséniél, hanem
tövénél fogva nőnemű és így férfis2iemélyt is jelenthet. A »r:~rsona«
szó a latinban nőnemű, anélkül awnban, hogy egyben a:nnak nŐ·
nemüségét is jelente né, akire vonatkozik. A persona, mint nőnemű,
jelzőjét is nőnemű alakban vonzza; eLe megint csak azért, mert
maga a szó tövénél fogva nőnemű, anélkül azonban, hogy ilyen
öss:retételben is annak női voltát jelezné, akine vonatkozik.
Kérdéssel fordultam, magyarázatot kértem erre legnagyobb
katholikus egyházjogászunktól, Serédi Jusztinián dr., Magyamr·
szág bíboros hercegprimásától; dr. Madarász István, kassai püs·
pöktől, aki a kultuszminisztérumban a katho~ikus ügyosztály veze·
tője volt és a gyakorlati egyházjog legalaposabb ismerője; és tör·
télletünk nagy tudósától, Hóman BálinttóL
öeminenciája levelében ezt írja: »Szt. László azért tiltja ki·
fejezetten, hogy zsidó férfi keresztény nőt vegyen házastársulJ mert
bár a hit védelme srempontjából a fordítottja is tilos volt, de
a l i g fordult eló.«
Dr. Madarász István, kassai püspök, válasza: »A kánonjog
szerint teljesen mindegy, hogy a zsidó-kleresztény házasságokban
melyik fél a zsidó és melyik a keresztény. Szt. Pál idejében SI
most is, ha két zsidó hámstárs közül az egyik megkeresztelkedik,
a házasság érvénye nem szünik meg. A keresztény fél élhet "!Privilegium PaulinummaL Zsidó-keresztény házasság az Apostoli
Szentszék engedélyével köthető. Hogy Szt. László ·miért tett kü·
lönbséget ilyen házasságok, a zsidó-keresztény házasságok és a
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-z -idó-kcresztény házastársak köLött, annak ká~;onjogi oka nem
lehet. Ez csak politikai lehet.«
.
Hóman Bálin t szerint: »A középkori törvények sehol sc.n 111·
tézkednek arról az e>etről, amikor ker.:sttény férfi ve>z z;idó nő t
feleségül, mert ilyefl es2t nem fordult elő. Az egyházjogi törvé·
nyek értelmében ugyanis keresztény nem házasodhat össze zsidó val. Épp ezért tilalmazzák a törvények, hogy zsidó férfi:lk ne
v c:h ~ssenek társul magukhoz keresztény· nőt, ami a keresztén~ egy ·
ház felfogása szerint egyébként is csak ágyasság lett volna és nem
házasság.«
Amint azonban fentebb már közölte:n, a IV. századbeli elvirai
zsinat az első, de ezt követőleg majd két évszáZ3.don át továbbra is
az egyetlen, amely a keresztyén-zsidó házasság tilalmát megemlíti; a IV. századbeli elvirai zsinatig nincs szó sehol és soha
k:::resztyén-zsidó házasság elleni ti!a 1omról; - é3 az elvirai zsina·
tot követő!e~ további két évszázadon át ismét cs ak keresltyé·
n eknek pogányokkal és eretnekekkel való összeházasodá=át tiltják
a z>inatok, cl2 megint nem esik szó a zsidókról. Viszont:. a. VI'.
századtól kezdve a zsinatok már mindkét ne:nbelire, férfire és
nőre egyaránt, kimondják a tilalmat és nemcsak nőkre, majd
utóbb már a zsiclókra is vonatkoztatják a tilalmat.
Az, hogy keresztyén férfiúnak házassága nem keresztyén nő
v el nem fordult elő , vagy csak ritká n, felemlítik ugyan egyházjogi írók,21 ele nem a zsidókkal, hanem a pogányokkal és eret·
nekekkel kapcsolatban; és minden bizonnyal ezt applikálták utóbb
a z3idókra is. De ez egyébként is csak a IV. századig akceptálható, mert e ttől kezdve m i ndk é t n em b e l i r e e g y a r á n t
kifejezetten vonatko z tatj ák a zsinatok a tiltó
h a t á r o z a t ok a t, amibő l az következnék, hogy ebben az időbe n
már gyakran forelultak elő oly esetek is, amikor ke resztyén férfi
v•e tt el zsidó nőt! D e a 1dr gyakran fordultak elő, aká r ritkán:
a tény a z, hog y a VI. századtól fogva a zsinatok mindkét <:setet
ki fe jeretten tiltották már és ezért fe nnáll továbbra is a kérdés:
miért nem a VI. századtól fogva hozott zsinati határozatokhoz tarto tta magát a XI. században élt Szt. László é3 miért a IV. századb eli és ezek közül is éppen az elvirai zsinatnak m egfeLelűen azt
a felemás határozatot iktatta törvénybe, amely szerint zsidó férfi
nem vehet el keresztyén nőt? l

21 Göschcl: Yer such ciner Histor. Darstcllung der Kirchlich christe,

Ehegesctze 37. o.
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VI.
.A keresztyén zsinatoknak ezen előbb egyik, utóbb mindkét
nembelire kitcrje~ztctt kifejezett tilalma már az ótestamentumban
is ugyanígy mcgvan. Az Ótestamentum II. k önyv, 34· fej. I6.
verse csak egyok!alú tilalmat tartalmaz: »És veszel Ieányai közi.il
fiadnak és gycrmcke;d isteneik után paráználkodnak.« Az Óbcstamcntum V. könyve, 7· fej·ezet 3- versében azonban már m i ndk é t
nembelire \·onatkozik a tilalom: »Leányodat ne add fiának és
leányát ne Yedd fiadnak fcl ~ségül. «
.1\'cm lehet kétséges, hogy az ótestamentum a zsidók érdekéb en tilalmazta, hogy zsidó férfi pogány nőt vegyen feleségül·
aminthogy bizonyos az is, hog y a k eresztyén zsinatok is ke11esztyé~
nek érdekében tiltották. hogy keresztyén nő nemkeresztyén férfiúhoz menjen feleségül. Csakhogy: míg az ótestamentum a zsidók
védelmét a n em zs i d 6 n ő elleni tilalomban látta, addig a kereszt) én zsinat a n e mkeres z t y é n férf i elleni kif•ejezett tilalomban; ezek szerint az ótestamentum a n em zs i d 6 n ő b e n, a
k eresztyén zsinat a zs i d 6 férf i b a n látta a veszélyt.
Nézetem szerint a keresztyén zsinatoknak ez a tilalma, a tilalom ilye tén bc::illítá'a a zsidó-keresztyén kapcsolatnak további
m egszakítását cé 'ozt::t és a római jog behatására v•ezethető vissza;
ez az indoka és magyarázata az intézkedésnek.
Az ótestamentum szerint ugyanis házassági szempontból a
jelentősebb fél a házasságban: a n ő. ű adja meg annak jellegét,
tőle függ annak tisztasága és a jövő generáció nevelésének feladata is az ő hivatása. Az ótestamentum I. könyve a 2. fej. 24.
versében ki is mondja: »Ezért elhagyj<~. a férf i az ő apját és
anyját és r a g as z ko d i k a fe l es é g é h e z ... « és ezért félti,
hogy zsidó férfiúnak pogány nőtől született gyermekét a nő oda
fogja téríteni a maga bá ~ványaihoz. Nemcsak azért emeli ki tehát
a nőt, mert mater semper certa est, hanem: mert az anya adja
meg a zsidó család jellegét és szellemét, irányát és belső tartalrnát. A zsidó családi jog egyik alapvető tétel•e: havlad holéch
achar hoém, a gyermek anyja faját-valláoát köv•e ti:
Eleinte a keresztyénség is ezen az állásponton volt. Amikor
azonban a zsidók mind merevebben elzárkóztak elő~ük az első
(jeruzsálemi apo3to!i) zsinat azon határozata folytán, hogy körülm~t~letlen po.;án)~ 1~ lehet ker~sztyén, holott ezt megelőzőleg cs:1k
zs1dot, vagy zs!dova lett poganyt vettek fel gyülekezetükbe; és
mert a keresztyénség a pogányok - különösen rómaiak -- körében terjeszkedett: mindinkább elfordultak a zsicllóoáotól mind
több és t~ b sz~lat t,épte.k el, .:::tmelyek a, zsidósággal ö~sz~fűzték;
egybe~ m~n.cl tobb e3 t~bb koz- és magan]vgi intézkedé3t v~ttek
át a ro,mat _JOgbó.!. És n:!utá~ a ró~ai jogban a pater familias, az
apa vo_t a Jclento3·ebb, o vo_t a mmclenható csa1ádfő, a férfi adta

meg kifelé a család jellegét; ami egyházi vonatkozásban annál
inkább megfelelt, mert ellentétb en volt a zsidóságnak a fele.'ég re,
az anyára alapított alaJ)elvévcl: ezért a zsidósággal szakítani á kar ó
kcresztyén!':ég ~11agáévá tette ezt a római ál'ás ontot, - a kere;zryén családot 1mmár kifelé a férfi képviselte, ő adta meg annak
jcllegét. A ~efelé élő zsidó család lényeges személye
a nő, a kif e lé érvényesülő római családé a férfi,
és utóbb ezt vette át a k e resztyénség is.
Ez az oka annak, hogy a feleség után igazodó zsidó vallás
arra fektet elsősorban súlyt, hogy az anya zsidó legyen; ezzeí
szemben a k·eresztyén egyház a férfire alapított családban a férü
keresztyénségé11e. Ez a magyarázata annak, hogy az ötestamentum
elsősorba~ azt tiltja, hog y a feleség, az anya ne legyen más, mint
zsidó; mm azonban nem jelenti azt, hogy a zsidóknál meg lett
volna engeelve zsidó nőnek nemzsidó férfivel való házassága; ezzel
csak a lényegeset, az alapvetőt kívánta kiemelni az ö testamentum.
Nehogy ez az egyoldalú tilalom félremagyarázásra adhasson alkalmat, tiltja egy másik hel ye n az ótestamentum mindkét nembelire
nézve a vegyes házasság ot. Ugyanígy: a keresztyén egyházban
a család jeUegét a férfi adván meg, elsősorban arra fektetnek súlyt,
hogy a férfi legyen keresztyén. Utóbb félreértések elkerülése
vég·e tt a tilalmat kifejezetten mindkét nembelire ki.mondták.
A fentiek megadják a magyarázatát annak, hogy miért nem
tiltották kifejezetllen a zsidókkal való házasságkö tés t az első századok zsinatai; mert akkor még szoros kapcsok fűzték össze a
keresztyénséget a zsidósággal. Minél kevesebb lett az érintkezési
pont, annál határozottabb lett a tilalom és annál inkább azonosították a zsidókat a pogányokkal és eretnekekkel. És a fentiek
magyarázatát adják annak is, hogy miért tiltották elsősorban
keresztyén nőnek zsidó férfiúval való házasságát.
VII.

Ami már most azt a kérdést illeti: miért, hogy Szt. László a
távolabbi elvirai zsinat határozatát tartotta szem előtt
és n em a hozzá időben köze~ebb állókét, enil!Ck magyarácatít
adhatja az, hogy Szt. László ho~zátartozói közül is többen v~gye;;
bázasoágot kötöttek, sőt dr. Lőnncz Gyuia »A vegyes házassagok,
különös tekintettel ~lagyarországra« c. művénf'l<: -7. oldalán azt
írja: »Sz t. László orosz fejedelemnőt vett el.«~ 2
tőle időben

2Z Szószerint ezt írja dr. Lőrinc z: »~fielött azonban a refotmati6t kü\·et6
századokat ismcrtc:nénk, néhány szó,·al meg kell emlékeznünk az azt megelőző századokról is, mert hiszen nálunk a régi keletü spe iális nemzcti,égi
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Hano·si.íh·ozottan ki kdl emelni, hogy Szt. László idejében
a kereszt~én -egyház tön·ényci szempontjáb?l e vegyes házasságok
kifog-;bolhatók eg~;iltalán nem voltak. h..eresztyéne knek n('m.
kere~zt\· énc\:k--d yaló há7as~ágkötésc ugyanis Szt. László idejéhen
mé<Y ném , o:t eg' ctemcscn cltiltv-.t, ily tilalmat csak partikuláris
zsÍl~tokban hozlak. l\lár pedig a partikuláris zsinatokon hozott
tilalmi hat.-lroz.."ltok csakis a zsinat hatáskörébe tartozó tcrületen
,·ol tak hatá h osak. Ilyen, l\Iagyarország terül•etéve is kiható, tilalmi
határoTat az'onban Szt. László idejéhen még nem volt érvényben.
Az ·első :\Iagyarországon tartott egyházi zsinat az ú. n. első eszt•ero·omi zsinat Yolt; ez azonban keresztyéneknek nemker,esztyén.:kkel
kötemlő házasságára vonatkozó tilalmat egyáltalán nem hozott.
Sőt mén· a zsidókkal szemben sem, noha egyébként ké t artikulus-bar{ is f;ylalkozott zsidók clleni tilalmakkaL Így a 63. artikulusban
tiltja: »Judeos servos ancillos neque proprios, neque venales, ne=Ju•e
mercennarios christianos habere audeant«; a 64. artikulus pedig
kimondja: »::\ullus christianus carnes ab eis spredos emere per-sumat« Amint tehát látjuk, ez az esztergomi zsinat hontt a ZJsiclókkal szemben tilalmi lntároza tokat, de f-eltűnő, hogy házaso:ági tilal-mat még az eh·irai zsinat felemás formájában sem hozott e11enök.
Kétség telen tehát, hogy speciáJisan Magyarországon ker-csz-tyéneknek nemkeresztyénekkel kötö tt l1ázas3ágára vonatkozó tila·
lom nem volt érvényben és így Szt. László idejében keresztyé·
neknek nemkeresztyénJCkkel kötött ház::tss;:íga egyl1ázi jogszabályba
nem ütközött. l.1inél fogva Szt. László családjában előfordult
vegyes házasságok egyházi szempontból semmiké,r;en sem voltak
kifogásolhatók_
Azonban, ha egyházi szempontból kifogásta:anok voitak is
eZJek a házasságkötéo:ek, de minden bizonnyal érthetövé reszik azt,
hogy 1092. évben a szabolcsi zsinaton - intézkedvén k•eresztyé-neknek nemkeresztyénekkel kötendő házasságáról - e tilalom leg·
envhébb formáját kere3ték ki és különösen mellő z ték azt az esetet
a Ú!almi határozatban, amikor k eresztyén férfi nemkeresztyén n6-vel köt házasságot. Amit annál is inkább mcgtehettJek, nwrt
hiszen: a IV. századbeli elvirai zsinat is ugyanilye;n
határozatot hozott, tiltván, hogy keresztyén no
nemkeresztyén férfiúhoz menjen feleségül, anélkül, hogy ezt a tilalmat a keresztyén férfiúnak
n em k re r es z t y é n n ö v e l v a ló h á z ass á g á r a is ki t e r-j es z t e t t e v o l n a.
Lehet az is, hogy a Mag~·arországon tartott első egyházi
s v<tl'ási ,iszom-ok már ekkor is többs<o'i r, mint szórványosan hozták létre
a ,-eg)e, l•ázas'á3okat. Igy min.djárt a ncm;et európai éle:ének e:ső századai·
ban akadunk egyes példákra. S,t_ :L.ásdó orosz fejedelemoJt vett el •. .c

zsinat ép ezért mellőzött bármiféle házassági tilalmi határozatot,
mert tekintettel volt a királyi családban előfordult vegyes házas·
ságkötésekre, ~ felemás határozatot pedig e g y h á z i zsinat ebben
az időben már nem hozhatott.
1
És ha a f·entiek elfogadhatók> úgy ez bizonyíték volna arra
vonatkozólag is, hogy az első esztergomi zsinat Szt. László idejé-ben - talán még a szabolcsi zsinat előtt - volt, ami meg1erősí
~ené és alátámasztaná PauJer Gyulának erre vonatkozó álláspontjá't.
Mindez magyarázatát adná annak, hogy miért nem mondott
ki házassági tilalmat az első esztergomi zsinat és miért vette fel
dckrétornai közé Szt. László az elvirai zsinat határozatának meg-felelően a zsidók elleni házassági tilalmat.
VIII.
A kérdéssel foglalkozni akarók figyelmé , fe'hivom arra, hogy
Kálmán Király Dekrétomainak első könyve a 48. fejezetben, amely
az izma,eJiták házasságáról szól, kimondja: »Az izmaeliták közül
pedig senki s·e merje az ő l á n y á t valakihez a maga nemzetéből
l1ázastársul adni, hanem csak a mi nemzetünkből való emberhez.«
Ismét egy házassági tilalom a Corpus J uris Hungariciban, amely
csak a nőkre vonatkozik.
És, hogy a keresztyén zsinati határozatok a zsidókkal való
házasságkötés és cselédtartás tekintetében összevethetök legyenek
a szabolcsi zsinat határozatával é3 a fentebb közö:tekkel, felhívom
a figy-elmet Péterffy Károlynak Sacra concilia ecclesiae Romano
Gatholieae in regno Hungariae celebrato ab anno Christo 1016.
accedunt regum Hungariae et sedis Apo3tolicae legatorum consti-tutiones ecclesiasti eae ex M. S. S. potissimum eruit oollegit
iliustravit CaroJus Péterffy c. művének 19. és 20. oldalán kö-zöltekre.
IX.
A Corpus Juris Hungaricinak a zsidókra vonatkozó első és
Szt. László által hozott intézkedései tehát a köVICtkezők:
I. Zsidó férfi nem vehet keresztyén nőt feleségül,
zsidó nem tarthat keresztény cselédet.
2. Zsidó n em dolgozhat va ámap.
Amint ezekből látható, Szt. László rendelkezé;;ei mind negativ
tennészetűek és a keresztyén egyház által meg~Í\·ánt korlátozások-nak csak legminimálisabbjait tartalmazták. Jusren még az ~lsó
esztugomi (egyházi) zsinat tilalmait sem vette fel telje3 egészuk--
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ben. Pozitiye pedig a zsidók jogállisára vonatkozó szabályozás t
eo-\·általán nem tartalmaznak.
o. ad. r. Ami a:? első korlátozó intézk:::dést ilLeti, ismételten rá
kell mutatni arra az eltérésre, amely a latin szöveg ás a mag]Yajr
fordítás között kétség telenül fennforog. A latin szöveg ugyanis
joy szól: »... uxorcs christianas sibi associaverint«, ami kifejezctt~n azt jelenti, hogy keresztyén nőt vesz magának f d es é g ü 1
míg a magyar fordítás: »Ha zsidó ke11esztyén asszonyt vesz,e~
t á r su l magához«, n em hű, nem világos és nem szabatos. Aminthogy ez a fordítás valóban hel) telen követkiezbetésekre a dott alkalmar. l\I ~rt minden bizonnyal ez a téves magyar fordítás késztethette Pauler Gyulát annak feltéteLezésé11e, hogy a törvény a zsidó
férfi és k eresztyén nő ágyassági viszonyát tiltotta, - szerinte a
keresztyén egyház zsidónak keresztyén nővel való kapcsolatát
házasságnak nem ismerte el - ezt az álláspontot egyébként nagy
történettudósunk, Hóman Bálint, is magáévá tenni látszik hozzám
intézett és fentebb közölt levelében.
Ez azonban nyilvánvalóan téves. Mindenekelőtt azért, mert
a k eresztyén egyház az ágyassági viszonyt nemcsak zsidók és
k eresztyének között tiltja, hanem keresztyének között sem tekinti
megengedettnek. Egyébként is: a törvény hitdes szövegének a
latin t ekin tendő, már pedig az abban előforduló »uxor« kétségtelenül hites felesége t jelent. Kitűnik ez abból is, hogy Szt. László
elekrétemai ugyanezen első könyvének második f,ejezete a papok
házasságáról szól és ott is az »uxores ... as;;ociaverint« kitételt
használja a törvény, már pedig fel sem téte~ezhető, hogy Szt.
László e törvényben a papok ágyassági viszonyát kívánta VJOlna
rendezni. Annak pedig semmi alapja sincsen, hogy a dekrétom
ugyanezen első könyvének második fejezetében az uxores assoc~a
vcrint kitételt feleségnek fordítsuk, az ugyanezen könyv ro. feJe·
zetében pedig ágyastársnak
E mellett szól az is, hogy &em egyházi, s.em egyházjogi szem·
pontból nem fogadható el Pau:er álláspontja. Nincs ugyanis alapja
annak, hogy a keresztyének és zsidók közötti házasságot Szt.
László idejében ágyassági viszonynak tekintették volna, mer~
- amint Huszár Elemér fentebb közölt levelében helyesen emeli
ki - ebben az időben a keresztyén-zsidó házas"ágok még nem
ütköztek bontó akadályokba, sőt mint tiltó akadályok is csak
partikuláris zsinati határozatokban érvényesültek. Ily körülmények
között nincs annak sem egyházi, sem egyházjogi alapja, hogy Szt.
László id ejében a zsidó és keresztyén közötti házasságot, ágyas,ág·
nak minősítették volna; és így annak sincs alapja, hogy Szt. László
intézkedését ily ágyascági viszonyra vonatkoztassuic PauJer Gyula
rninclen bizonnyal nem az eredeti btin szöveget nézte, amikor ezt
az álláspontot elfoglalta, hanem a magyar fordítást, amely »társul
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veszen magához« kitétele miatt alapot nyújt annak feltevéséhez,
hogy Szt. László ezt nem házasságnak, hanem ágyassá,gnak tekintette. MJUtán azonban nem a magyar fordítás, hanem a latin szöv,eg a hiteles, nyilvánvaló, hogy Pauler álláspontja té,·es.
De még e nnél is IDevesebb alapja van dr. Kohn Sámuel azon
nézeténe k, 33 hogy Szt. László ezen intézkedése korlátoro ttan csakis
a bonfoglaló magyarokkal nyolcadik törzsként idekerült kabar
törzsbeli zsidókra vonatkowtt. Szerinte ugyanis - a kabar törz;ön
kí vül - zsidók n em házasodtak össze keresztyénekkel és a keresztyének is csak a honfoglalásban velük résztvett kabar törzsbeli
zsidókkal házasodtak ö'sze, akike t egyenrangúaknak és egyenjogúaknak tekint ett-ek. Amiből azt következteti, hogy Szt. Lászlónak ezen házassági tilalma csakis a honfoglalási érdemeik miatt
különleges jogállást elfoglalt kabar törzsi zsidókra vonatkozhatott
Ha ez tényként elfogadható volna, úgy ez kétségtelen bizonyítékát szolgáltatná annak, hogr a honfogl a~ásban résztvett nyolcadi k
törzs zsidó volt. Csakhogy éppen ez az, ami további bizonyításra
,;zoru\.24 Hiszen történetünk nagy tudósa, Hóman Bálint, fentebb
közölt levele szerint szintén nem fogadja el a honfoglaló nyolcadik
törzs zsidóságát és erre vonatkozólag ezeket írta nekem: »Amidőn
így eleget tettem ügyvéd úr óhajának, nem mulaszthatom el
szóvábenni, hogy egyik tanulmányában fel méltóztatott ele\•eníteni
azt a régen megcáfolt állítást, mintha a honfoglaló magyarokhoz
nyolcadik törzsként csatlakozott kazár kabar törzs népe zsidó lett
volna. Ennek az elsőízben - úgy emlékszem - Kohn Sámueltől
felvetett feltevésnek semmi alapja nincs. A magyarokhoz csatlakozott kazár törzs pusztai katonanép vol•c s a Don vidékén élt, szem·
ben a Volga torkolatánál a kazár fővárosban és környékén élő
városlakó zsidóhitű kazárokkal és b evándorolt zsidókkal.«
Ha pedig a kabarok zsidósága ezek szerint legalább is kétséges, úgy önmagától elesik Kohnnak fe!tcvés.e. De ettől eltekintve:
ezt a megszorító értelmezést már csak azért &em lehet elfogadni,
mert hiszen Szt. László ugyanezen elekrétornának 26. fejezelle
»zsiclók<(·nak tiltja el a vasár- és ünnepnapi munkát, már pedig
aligha vonatkoztatható a vasárnapi munkatilalom csakis a kabar
tö;zsbeli zsidókra, ami azt jelentené, hogy a kabar törzsön kív~li
ZSidók vasárnapon és ünnepnapon dolgozhattak volna. Az pedig
semmiképen sem fogadható el, hogy a 10. fejezetben »zsidókK
23 Dr. Kohn Sámuel: A zsidók története MagyarországoD.

~ 4 Stein i\1. i\Iiksa, na1~yszomba: i főrabbi történe ti jegyzetéből: »A ka bar
torzs zsidó-ága, bármily komoly a:latok is támasztják ali, még mindig nem.
bizonyosság, hanem csak felte,·és. Már peJig egy felte•·é;re újabb feltevést
épiteni nem lehet.«
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alatt csak ka bar törzsbeli zsid~ kat. értsünk,, a .. z_ 6. ~ejezetb~n pedig
nsidók« alatt a kabar törzsbelt zs1dókon klvuh zs1d.ókat lS.
Amiből kö,·etkezik, h.)gy a. S~t. Lász~ó törvényeiben ~z.eneplö
>:zsidók« alatt az országban lakott osszes zs1dókat ke ll értem, tekin.
tet nélkül arra hocry kabar törzsbeliek voltak-e vagy sem, minél
fogYa Szt. Lás~ló1,;k házass.ági, cselédtartási és vasárnapi munka.
tilalma az ország összes zs1cló lakosságára vonatkozott.
FoalalkoZlÚ kell még PauLer Gyulának és Helmár Antalnak
azon né:lletével, hogy Szt. László azért tiltotta el a keresztyéll'
nöcselécl tartását zsidóknak, mert ez2lel akarta megszünbetni a
zsidók által ű zött keresztyén leányk!ereskledielmet. Ez a nézet azonban az alábbiak szerint tarthatatlan és elfogadhatatlan.
Szt. László ugyanis e törvényben kifeje:lletten kimondja, hogy
>'apud se« nem tarthat a zsidó keresztyén cseléc1~ t; ami azt jelenti,
hoay házánál és így nyilván házi) belső cseléd értendő ez aLatt.
Az~nban abból hocry a törvényben »personam christianam« nőb
•
nemben szerepel' ecryáltalán
nem követlreztetheto" az, - ammt
ene
már fentebb rá~u~ttam - hogy a tilalom csak női cseléd tar·
tására vonatkozott volna mert a »christianam« nem azért sz.erepel
itt nőnemben jelzőként, l~ogy ezzel jdezze, hogy női személyről van
szó, hanem azért nőnemü a jelző, mert főneve, a »p~rsona« szó~
a latinban tövénél fo!!Va nőnemű és ezért v·esz fel a !atm nyelvtam
szabályok szerint jehőj· e is nőnemű alakot. A »personam christiana.m« alatt tehát az apud se-re való tekintettel belső házi cseléd
lehet éppúgy nő, mint férfi is. Ha pedig a belső csel~Ll leh~tJett
férfi is, úgy önmagától elesik a Pauler-Helmár-féle mtentló a
zsidók keresztyén leánykereskedelmére vonatkozólag.
A Pauler-Helmár értelmezésből az következnék, hogy keresz·
tyén férficselédet zsidó tarthatott volna. Holott Szt. László egés~
törvényhozásának intenciójából csak az a következtetés vonhato
le, hogy Szt. László a ker<esztyének felsőbbségének biwnyí~sára
és biztosítására tiltotta meg zsidóknak -- nemre való tekmtet
nélkül - a keresztyén cseléd tartását. Ezt erősíti meg az is, hogy
Kálmán törvényeiben kifejezetllen benne van az, hogy csak pogáD;Y.
cselédekkel dolgoztathatnak a zsidók, tehát sem férfi, sem 1101
keresztyén cseléclet nem tarthattak. Ha pedig minclkét nembeh
keresztyén cselécire vonatkozott a tilalom: nincs alapja a leány·
kereskedelmi indoknak.
,
De abból, hogy a törvény kiemeli, hogy »apud se«, a zsidó
az »Ő házánál« nem tarthat keresztyén cselédet szolgaságban,
következik, hogy a házán kívül, tehát pl. a gazdaságban tarthatott
keresztyén személyt, - férfit, nőt egyaránt. Már pedig: ha a leány·
kereskedelem miatt hozta volna Szt. László ezt a törvényt, úgy
kétségtelen, hogy a gazdaságban még inkátJb e1tiltotta volna
keresztyén nőszemélynek cselédként való alkaimazását. .De van
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egyéb érv is a Pauler-Helmár-fé'e értJelmezés ellen. És pedig az,
hogy ha a leánykereskedelem eltiltása lett volna a cél, úgy ebben
az esetben aligha elégedett volna meg Szt. László a tilalom megszegőjének azon büntetésével, hogy a keresztyén szalgát vegyék
el a zsidótól és adják vissza szabadságát, hanem minden bizoru1yal
val:amelyes, sőt bizonyára súlyos b ü n te t és t is szabott volna ki;
aminthogy abban az esetben, ha már a keresztyén szolgát a tilalom ellenén~ eladta volna a zsidó, úgy nem elégedett volna meg
azzal, hogy az eladási árát vegyék el tőLe és azt a püspöknek adják
oda, hanem súlyosan meg is büntették volna, e súlyos tilalom meg·
szegőjét Ha minden büntetés mellőzésével csak a szabadságát
adták vissza a zsidóknál szolgáló k:eresztyénnek, avagy pedig
eladás esetén csak az eladási vételárat juttatták a püspöknek: úgy
nyilvánvaló, hogy Szt. László ezen intézkedésének semmi kapcsouta nem volt a leánykereskedelemmel és csak a keresztyénségnek
a felsőbbségét kívánta érvényrejuttatni ebben az intézkedésében is.
Erdélyi László (Magyar Történ~ t I. 45· o.) szerint a tilalmat
»hitveszély miatt« hozták. De ez esetben generális lett volna eren
intézkedés és nem »apud se«·re korlátozott, mert a »hitveszély«
csak úgy fennforgott a mezőgazclaságban foglalkoztatottakkal
s:llemben is. Erdélyi László •e:llek szerint nem fogadja el a PauLerHelmár-féle álláspontot a leánykeresJ...""Cclelmet illetőleg, különben
vele s21emben is fennáll a kérdés: a »hitveszély« miért csak a nőket
fenyegette volna és miért nem a férfiakat is?!
Az, hogy az eladási árat a püspöknek juttatták) különösebb
jelentőséggel azért nem bír, mert Szt. László ugyanezen könyvének második fejezete ugya1.1csak a püspöknek juttatta a (keresz·
tyén) pap szolgálóleányának eladási árát is. Ennek tehát nem lehet
más jelentőséget tulajdonítani, mint azt, hogy Szt. László is azon
volt, hogy minél több jövedelmet juttasson a püspöknek.
Hogy miért nem tiltotta Szt. László az akciót (hogy t. i. zsidó
férfi keresztyén nőt vegyen feleségül és tartson keresztyén cselédet)
és miért bünteti ennek csak következményét (hogy t. i. zsidó férfi
keresztyén felesége és keresztyén cselédje szabaclon bocsájtandó),
--ezt és az alábbi kérdéseket nagyajtai Cserey ödön vetette fel enne oka és magyarázata S:llerintem az, hogy Szt. László idejében
nagyon elszaporodhattak már a zsidó-keresztyén házasságok és
e már fennállott házasságok ellen sürgettek intézkedést. Praeventiv tiltó intézkedésként mit sem értek volna ily határozattal, mert
az csak pro futura éreztette volna hatását, miután abban az időben
a tiltó intézkedésnek visszaható erővel való felruházácát még nem
ismerték és az egyház szigorúan tartotta magát a kánonjogi sza.
bályhoz: nec ante legem ulla rei damnatio est, seJ ex lege; sőt
jellemző e tlekintetben a katholikus egyház azon álláspontja, hogy
ha két zsidó házastárs közül az egyik megkeresztelkedik, a zsidó
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rítus szerit~t kötött__ há7.ass~g én·énye azért ~em_ szünik meg. Mind.
pedig az kovetkeztk, ho~-y praeventiv Jellegű tiltó rendelkezésnek csak akkor lett volna crtclme, ha zsidó-l<Jeresztyén háza _
ság még csak gyéren fordult volna elő és az ily pro futura -szóls'
tilalommal a j ö,' őbe1~ ilyen házasságok elszaporodását kívántá~
volna. megakadalyozm, de a már elszaporodott zsidó-keresztyén
házasságokkal szemben azonban már repressziv intézkedés láts~ott
indokoltnak és ezt a törvény ilyetén intézkedésével vélte Szt
László elérhetőnek és keresztülvihetőnek.
·
Szt. László ezen repressziv intézkedése bizonyítéka annak is
hogy ez időben _n~gy _számb~n forelultak r~1ár elő zsicló -lre.resztyé1;
házass~gok. Almboi viszont Jogg·al vonhato le azon további következtetés, hogy Szt. László idejében mind számban, mind positióban jelentős zsidók laktak az országban.
Cser.cy Ödön todbbi ké··clé=:ével kapcsolatban megkockáztatom még azt a Yéleményemet is, hogy a felszabadítás ténye Vünatkozott mind a feleségre, mind a cseléclre, az eladás azonban már
csak a cseléclre. Alátámasztom ezt azzal, hogy" a törvény latin
- hiteles - szö\ege »Venditoribus e i uS« eg)"Cs szá:11ban szól,
holott a latin kettőnél - feleség és cseléd - már többesszámot
használ. Érezte ezt a Thuróczi Codex is és valóban, hog)· e kérdiésne k és az ilyetén értelmezésnek elejét vegye, ennek megf-elelően
a »venditoribus eorum« kitételt haszná\ja, tehát többesszámban.
A tény azonban az, hogy a törvény egyesszámot használ, miért
i.s az eladás esete nem vonatkoztatható a zsidó férfi keresztyén
feleségére, arra csak a szabadság vissza3.clása , vonatkozik. Ami
újabb érv a Pauler-Helmár-fé~e leányke11eslredelmi váddal
-szemben.
Az bizonyosra vehet5, hogy zsidó-kePesztyén házasság csak
szabad akaratból volt köthető és így a szabad akaratból kötött
viszonynak nem a felek akaratáhól hanem törvénvnek erejéből
való felbontása valójá_ban nehe~en J~onclható »felsz~badítás«-nak,
amint azt Cserey meg is jegyzi hozzám intézett levelében. De csak
a házasság szempontjából ; mert egyházi szempontból bizonyára
lelki felszabadításnak tekintették. :\1ár pdig Szt. László czcrt törvénye nrem a fel•ek érzelmét, hanem az egyházi szempontot tartotta
szem előtt.
'
"'?-d. 2. A 26. fejezethen intézkedik Szt. László arról is, hogy
ha zsidó vasárnapon, vagy más nagyobb ünn epen dolo-ozik, úgy
ez esetben azzal bünteti a zs[dót, hogy: azt a sZJerszám~t amivel
dolgozott, veszítse el.
'
.. Kiemelen_~~?ek ~utatkozik itt az, hogy a vasárnapon kívül
az unnepe~ ~o zu l a zsidóknak csa~ a n a g· y o b b ünner:eken való
dolgozás~ hlt_Ja el, míg. a keres_ztyeneknek a 2;. f·ejezetl1.en által.á·
ban véve az unnepnapoKon vala clolgozást tiltja, - kiváltság, ame·
ebből
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lyct bizonyos részig Szt. László továbbra is meghagyott a zsidóknak.
Rá kell mutatni itt arra, hogy a vasárnapi munkaszünet tilal111át már Szt. István elrendelte dckrétomainak II. könyv VII. feje·
:uetében, ah ol azonban zsidókról egyá!talán nincs szó. Miután pedig
Szt. Lász~ó azzal a~ indokolással tartotta szükségesnek a í.Sidóknak
vasárna.pl_ és csakts a nagyobb ünnepeken való munkatilalmát
elrendelm, hogy a »keresztyénség meg ne botránkozzék«; ebből
nyilvánvalólag az következik, ho;y Szt. István a zsidóknak vasárnapok_on és más nagyobb kereszty-én ünnepeken való mun.káját
nem tiltotta el és Szt. Lászlónak ez.en tilalmáig a zsidók vacámapon
és keresztyén ünnepnapokon dolgozhatt'lk, ez a tilalom rájuk nem
vonatkoZiOtt és így e tekintetben kiváltságosak voltak a zsidók,
sőt biwnyos tekintetben m'lradtak még Szt. László tilalma
után is.
A zsidóknak Szt. István alatt és után élvezett ezen kivéteLes
elbánását szüntette meg jórészt Szt. László, azonban még o sem
eg)"Cnlősítetbe a munkatilalom szempontjából !Jeljesen a zsidókat
a keresztyéneklrel, mert a zsidók munkatilalmát a vasárnapon
kívül csak a nagyobb ünnepekre korlátozta.
Ugyancsak rá kell mutatni arra is, hogy Szt. László a vasár·
napon és nagyobb keresztyén ünnepnapon dolgozó zsidóra e n y·
h é b b bünbetést szabott, mint Szt. István a munkatilalmat megs:regő keresztyéDJCkre. Mert Szt. István nemcsak azon szerszámok
elkobzásával büntette meg a vasárnapot megs:regő lreresztyént,
amellyel dologban találták, hanem ruháit is elvenni rendelte, amit
azonban megválthatott teste vereségével, vagyis Vlesszzöztetés által,
- ezzlel s~emben Szt. László csak a szerszámok elkobzását rendelile el a munkiatilalmat megszegő zsidókkal s:remben. Szt. László
a vasárnap és ünnepnap dolgozó keresztyénekkel szemben általá?an meghagyta Szt. István büntetéseitJ de egyes esetekben külön
mtézk,edett. így a

12. fejezet:
A mondott ünnepnapok megtartásáról.
Ha valaid 'e napok-on vadászni talál, vegyék el ebdt, és
a lovát, de lovát ökrön válthassa meg.
1. §. Ha pedig pap vagy egyházi személy vadászna, veszítse el egyházi rendjét, miglen eteget teend vétkeért.
16. fejezet:
megszegéséről .
A szent zsinat parancso'ja, hogy aki vasárnap vásárt tt,
hontsa el sátorát, amint állit<>tta.
t. §. Ha pedig ellenkezik, ötvenöt pénzt fiz !SS en.«
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2.í. fejezet:
Az ünn 2p 2k megsz.egéséről é> a hív-ek holtte!stének eltakarításáró)
Ak i meg nem sz. ~ n te i a va.o árnapot é> az 'iinnepnapo 1<at meg ne~
tartja. vagy a ká ntornapokon és ünnepek e~tin nem böjtöl, avagy
nem a temp lom mell~ tem~ti az ő halottj:.it, tíz na,oon át vezekeljen kenyéren é5 vizen, kalodába z.árva.
Ezek a z intézkedések a zsidókra nem vonatkoztak
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1

x.
Amint a fentiekből megállapíthatjuk: Sz t. László volt az telső
az .\rpádházi királyok közül, aki törvén)lleiben a zsidókról is intéz.
kedett. Törvényei azonban nem nekinthetők jogkorlátozóknak a
zsidókkal szeben, hanem kiváltságmegszüntetőlrnek.
Ilyen kiváltságot, kivételes helyzecet j-elentett a zsiclókra nézve
Szt. Lászlóig az ,hogy zsidók és keresztrének összehátasoclhattak;
ez~ a ki\'áltságot részben megszünbette Szt. László, amennyiben
eltiltotta azt, hogy a zsidó férfi keresztyéa nőt vegyen ·re1eségül.
Ugyancsak kivételes jogállást szüntetett nueg a zsidóknál azzal.
hogy a vasárnapi és nagyobb ke11esztyén ümrepnapokon való
munkát eltiltotta. Ugy, hogy végepedményben csak 1egy - részle·
ges - jogkorlátozó intézkedést tartaJmaznak Szt. László törvényei.
éspedig. azt, hogy zsidó a z ő h á z á n á l ,:eresztyén {belső) cse·
fédct nem tarthatott; ele ·e gy·ebütt igen.
Í~ s. hogy,alóban k'iváltságos, kivébeles helyzetben voltak a zsi·
clók az Arpáclházi királyok alatt és az intéz[qeclések 'nem zsidóelle·
nesek. ne'11 is jogkorlátozók, hanem kiváltságszünteto jeHegi.iek vol·
tak. erre megdön thebetlen bizonyítéko t nyújt \Verbő:::zy Tripatiturna
a III. rész 36. címben. E címben közli ugyanis: Werbőczy »Annak
az eskünek a mintáját, melyet a zsidóknak a ke11esztyének e:lené·
ben kell tenniök« és az esküminta előtti bevezetésében szósz;erint ezt
írja W~erbőczy: »Továbbá jóllehet nem célom, hogy a tzsiclókról
írja k. minthogy a zsidóknak az ő jogaikra nézve többféle és kü·
lönböző és több helyen az üdvösség~el ellenkező ki v á l ts á g a ik
vannak ... « A latin szöv,egben a kiváltságok: privi1egia.
Tehát még Werbőczy idejében (1514) is »többféLe és ki.ilön·
bözö ... kiváltságaik« voltak a z~iclóknak .
Ami azt bizonyítja, hogy a honfoglalástól Szt. Lászlóig, behát
az ősi magyar alkotmányban, a z>idóknak »többféLe és különböző kiYáltságaik« voltak. Szt. László alatt 1092. évben 'kezclődött
a kiváltságok »leépítése«, ele kizárólag csal{ azért, hogy »a keresz·
tyénség meg ne botránkozzék« és erre való tekintettel csak jelen·
téktelen részben; úgy, hogy a zsidók jogegyenlőségél köz· és
magánjogi tekintC::beil miben s~m érintette s a zsidó vallá> sza·
bad gyakorlatát miben sem korlátozta, sőc kiváltsáaaik jelentékeny
részét továbbra is változatlanul mcghagy;;a Szt."" László, az ősi
magyar alkotmánynak és a szt. istváni elgondolásnak megfdclö~n.

Mohammed
a régebbi zsidóság
megítélésében
ELŐSZÓ")
"W.ir wissen zu viel von :Jiohammed, um ihn zu idcuhsieren, zu wcnig, um ihm ganz gerecht werelen zu können".')
Ezekkel a szavakkal tárja fel Becker a kutató kételyét, aki u
próféta életének és általa teremtett hitének mélységeibcn járva bár, nem tud igaz választ adni azokra a kérdésekre, amelyek megoldásáért a kutatást vállalta. De addig is, amíg valahonnan megkapjuk a feleletet azokra a problémákra, amelyeket Mohamm.ed személye és a világtörténelemben oly nagy
jelentőséget nyerő vallása dobott a felszínre, keresnünk kell
a vizsgálódás újabb ösvényeit. 1\Iohammed alakjának és jellemének képe hullámzik a történelemben. Jelen dolgozat nem
vállalkozhatik arra, hogy a vallástudománynak ezt a jelentős
vitás kérdését eldöntse. Az értekezés csak arra szorítkozik,
hogy feltüntesse, miként tükröződik Mohamm.ed képe a zsi.dóságnak ítéletében, hitvita-irodalmában' és alkalmi ítélkezése.iben. Ez a feladat talán már azért is figyelemreméltó, m<'rt
Moham.nied maga azt hirdette, hogy az ő tanítása voltakép
·csak megújítja a "din Ibrahim"-ot, Abra.hám vallását, tehát,
szcrinte, az igaz zsidóságot. Az az alak azonban, amely olyan
€mberek szava után fog megéledni előttünk, akik a ~Ioham
med által megkínzott és üldözött arab zsidók vértestvérei,
akik a p1'Óféta által csak politikumból clism1'rt, dc Yalól'á~
ban háttérbe szorított zsidó monotheizmus lelkes rajongói,
1
) C. H. BC'cker: Christentum und Islam. Rcligionsgl'sehichtliche Volksbücher II. Reihe 8. Hdt.
*) Részlet a Púzmány Péter Tndomúnyegyete,men 1939·bPu Plfogadott doktori ét·tekezésemből.
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t:-.:a.k <'g-yoldalú b0állítá~ c>rvdml>n.ve. Ez n tény azonban nem
gátol abban, hogy az plfog-ult nwgnyilatkozásokból is kiválaszthassuk azokat az adatokat, amelyek hikles tényekre Ját:-;zanak Yi~sz:ltekinteni. 8 Twm mondhatjuk, hogy történelmi
tájékozatlans<'Íg az, amely talán kissé torz tükörben jelenteti
meg a próféta alakját, hiszen nem volt egy vallásalapító sem,
akinek élete ann)·ira a nvilvánosság előtt játszódott volna le,.
mint ~fohammedé. A zsidót:ágot és kereszténységet azonban
saját hitük erkölcsi tisztaságának és Istentől való rendeltségének tudata méltán jogosította fel arra, hogy a számukr~
szinte érthetetlen gyorsasággal emelkedő mohammedánizmust
elkeseredett és büszke lenézéssel illessék 1\Iert ha tagadjuk
is isteni kiildetését, - ami egyébként a "könyv népeinek"
természetes álláspontja volt, - akkor is nagy egyéniségnek
kellett lennie a gyarlóságtól oly kevéssé ment embernek, hogy
ilyen sikereket érhetett el. Az ígéret szavával sok hívőt lehet
t:>zerezni és valóban rablóhadjáratainak zsákmánya bíztató.
ígéret lehetett az új vallásnak hódoló beduinok szemében, de
hogy értsük meg akkor az önfeláldozást, amellyel sokan, vagyonuk javát elhagyva vállalták az emigráció szenvedéseit1
8prenger") az Izlámot a korszellem szükségszerű szüleményének, a keresztény és zsidó kalmárok által elvetett mag termésének tartja. Valóban azonban nem sokkal nehezebb egy
egyénnek korszellem eredőjévé lenni, mint egy ellenszenves
korszellemet diadalra vinni. Ha nem is megoldást, de általánosságában találó íümutatást ad C. Snouck Hurgronje: 3 )
":Mohammed különös jelentőségének abban kellett állnia, ami
őt a többi hisztériástól elválasztotta és nem abban a beteges
állapotban, amelyben közös voit velük". Azok a tulajdonságok, amelyekkel a történelem legtöbb nagy alakja rendelkezett, nem voltak meg az Izlám alapítójában, igy t.:1.lán, bármíly paradoxonnak is lássék állításunk, gyengeségében kell
keresnünk erősségét. Ámde minden jellemvizsgálat, jó és rossz
tulajdoságainak elemzése után is még homály takarja Allah
küldöttjének csak látszólag világos, de a mélyen oly sok titkot rejtő életét.
2

)

3
)
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Miként ítélték meg Mobammed pr6fétai
kUidetését.
Ibn Hisam ad hírt arról a hiedelemről, miszerint a zsi-dók már régen tudtak egy arab prófétának, I sten küldöttének
.eljöveteléről.') E legenda keletkezésének hátterében az ,l.raboknak az a törekvése rejlik, hogy vallásalapítójuk életét
mennél hasonlóbbá tegyék a :Mózeséhoz. Izráel nagy r.rófétájának eljövetelét ugyanis a hagyomány szerint az egyiptomi jósok előre kiolvasták a csillagokból, ezért költ tehát
az arab H adit is hasonló motivumot :Mohammed életébe.')
Sőt Ibn Saacl Vakidyt használván forrásul, úgy tudja, hogy
ezt a valószinűleg szán<;lékosan terjesztett hitet maga :Mohammed is megerősítette. Ö ugyanis azt beszélte híveinek, hogy
amikor egyszer gyermekkorában Medinában volt, az uccán
·elment mellette egy zsidó és azt mondotta: "ez a fiú prófé·
tája lesz e népnek és ebbe a városba fog menekülni".")
Ámde nemcsak mohammedán részről tudtak erről az elképzelésről, hanem ennek a hitnek a nyomát véljük fellelni
€gy Mohammedről szóló héber legendában is.•) Mielőtt azonban ennek a szövegnek tárgyalásába kezdenénk, bele kell
kapcsolnunk fejtegetésünkbe egy másik, Mohammed próféta
voltával szorosan összefüggő, nagyon elterjedt hitet. Ez pe,dig, hogy Mohammed egy álmot látott, amelyben prófétai
küldetését tudatta vele Allah. Az idézett héber szerző így
mondja el az álmot: A próféta e(l'v nagy erdőben volt álmában, körülötte, jobbról és balról növényzet burjánzott. Egyszerre csak haltenyeréből egy mandulafa nő ki, tizenkét fonatból áll törzse és tizenkettő ágainak száma, gyökere azonban gyenge. A fán fészket ver núnden madár és szárnyas,
alatta pedig a mező vada tanyázik. Nyolc nap és tizennyolc
-óráig volt tenyerén e fa, akkor Isten tüze csapott le az é!rből
és megemésztette. A próféta elmesélte álmát egy zsidó álomtudó kalmárnak, aki így szólt magában: "Jaj nekünk, nwrt
eljött a leszámolás órája". Tehát látjuk, hogy az álomfejtő
ben azonnal tudatra ébredt valami régi, félénk sejtés egy. a
a zsidóság számára vészthozó prófétáról. Azonnal közölte mondja tovább a legenda - testvéreivel a megf<'jtést, amely
1

-
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Véleménye szerint azonban ez csak profécia ex cYentunak tekin.teudő.

') A. S. I. 174. l.
3
)Ibid 146. L
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fzerint az :íhnnlwli napok szim:ínak me>g- fcle!.ően , núntegy 900
PYig fog uralkodm l.lohnmnwd hite>, erősen fog állani ·a fa
nmelynek törz~ét 12 fonat, IsmaC' l 12 t örzse erősíti, 12 á~rát
pedig Ke>tura 12 fia nlkotja. A mcző vadja.i, a világ népei
prdig árnyékában kt>resnC'k vétklmet. Majd a prófétával is
~özli az is!<>ni k~i.l~e t~.s~. hi,rdettí me~fejtés ~,, e~y~ltta) pedig
ng~· tcrv t'Zl a z>ndo kozosseg, hogy ok fogJak Iranyitani az.
C'lhiYatottság tuda tára ébre dő Mohnmmed életútját.. Céljukat azonban nem ér ték' el, mPrt miután naggyá lett a próféta
ügyes for dulatta l ekként Yonb1 őket felelősségre: "Ti maga~
tok tanuskodtatok amellett, hogy tanításom az égből erecf és.
az igaz tan m~í~o1.tta. Akkor p<'dig miért keményítitek meg
nyakatokat, m1ert nem hallgattok szavamra és vonakodtok
elfogadni intelmeimet mindmáig?" A Mohammed környezctPben élő zsidók, akik a közösség megmentése érdekében felYették az Izlámot, erre azt mondották, hogy majd fel
fogják ismerni a zsidók is mindnyájan az ő hitének üdvösségét, eljönnek hozzá és leborulnak előtte. Mire a próféta ígv
adta ki a rendelkezést híYeinek: "Ha nem hisz" bennem Izrael
900 év mulva, úgy ölessenek meg, vagyonuk pedig prédá vá
legyen".
Eddig tudósít bennünket e középkori forrás és most vizsgáljuk meg, hol találunk további megerősítést arra nézve,.
hogy Mohammednek álomban nyilatkozott meg prófétai küldetése. Chajim Vital') a Biblia hamis prófétáról szóló fejezetének magyarázata kapcsán (Deut. 12, 2-6.) megemlíti
Mohamedet is ",az ismaeliták prófétáját, aki azt álmor1ta,
hogy tenyerében egy hatalmas fa nőtt és ezért feladatának
hitte, hogy tévelygésbe vigye Izraelt. Álmát ugyanis elmesélte
egy zsidónak, aki ezt akként értelmezte, hogy ő, t. i. Mohammed király lesz. Igy értendő tehát ~ szövegben lévő 01i'' ''
,~.,i'~ K':::IJ a, közzüled gzárrnazó által lett ő prófétává". Valószínű, hogy ez a hit elterjedt lehetett, mert közbeszúrja a V11J:I"
szót, va~yis szerinte "ez kiilönbcn is ismeretes". Hasonlóképpen tudósít bennünket a mohammedán hitet felvett 8amaual
ben Jachja al Ma_qribi") az Ifham al-yahud (= a zsidók kioktatása) c. munkájában, hogy :Mohammed megálmodta hatalomrajutását ,,A próféta kereskedelmi útjain találkozott zsidó tanult emberrkkel, akik előre látták jövendő sorsát" ismételt bizonyíték a fentebb tárgyalt legendának hiteléhez.
A prófétai elhivatottságot hirdető álonmak legendája eljutott és fellelhető mohammedán forrásokban is. Igy egy siita
monda említi,') hogy Mohammed nagyapja azt álmodta,
") Ch. V. :-tN'1 nlt''1El
6
) Martin Schreiner: Samauel b. Jachja al Magribi M. G. W.
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hogy egy hatalmas fa nőtt ki a hátából, csúcsa az 0gig c'·rt,
ágai keletre és nyugatra terj eszkedtek :Majd fény löYellt ki
belőle, amely hétszer olyan erős volt, mint a napé. Perzsák
és arabo_k egyaránt imádták c lángot. Egy jós úgy fejtette
me~ az almot, hogy utódai között egy férfi fog támadni, aki
a Vl_lág;t;tak ura, az emberiségnek prófétája lesz. :Még a prófét~l k~ldetéssel kapcsolatos álmok közé sorozhatjuk azt is,
am1 szmtén a fentebb idézett héber legendában nyer említést. Egy zsidó bölcs monclotta el l\lohammednck következő
álmát: "Isten angyala emberi alakban a földre szállt szárnyára vette a prófét.:1.t és fel-vitte I sten trónusához. Az Ur
r.e~ig Mohemmed fejére tette kezé~, mondván: az egész világ
om1atta teremtetett, mert Istrn -valasztottja ö". Ez az adat
természetesen ~~m tarthat ,igényt hitelességre már csak azért
sem, mert a szoveg felfogasa szerint is csak azért mondotta
ez~ e~ a zs~dó b_ölcs "Mo~wmmedn,ek; hogy hízelegjen nek1,
masreszt ezaltal lS elosegitse a profetai hivatásnak a zsidók
hatása alatt t,ör:_tépő felism~rését. E:; azonba~ nem ~kac~~lyoz
ta meg a profetat, hogy o maga 1s hasonlo esodat koltsön
amint azt később látni fogjuk.
'
Mohammedet azért fogadták el olv sokan prófétának
mert abban az időben már megérett népének lelkiilete a m0~
notheizmus elfogadására és messiás-várás hangulata kerítette hatalmába Kelet népeit - mondja néhány kutató. Ennek ellenére, bár a messiás-remény örök foglyai, a zsidók
most sem gondolkozhattak máskénen, mégsem lelt-ék fel a
pr~fétát és messiást M:ohammedben. Ennek pedig leg<>lső
okat abban lelhetjük fel, hogy Izrael népének hitében a vezrtő
embernek, annál inkább Isten küldöttének az erkölcsi tisztaság emberi mértéken felüli tökéletességével kellett rendelkeznie. Igy érthető, hogy Arábia zsidó törzsei, eltekinh·e a
p~ófétáik által ígért messiás helyzeti és származási aclottf'ágatól, minden gyülölséget levetkőzve sem tisztelhettc>k eo·v
jellemében kifogásolható embert. Igy az etikai alapon álló "'6..,
el~ogulatlan lélekkel író tudós szavait látjuk Aran ben Elija
feJtegetéseiben. 8 ) "A prófétának lelki tulajdonságaiban tökéletesnek kell lennie, hogyan jöhetne hát Isten küldötteként a
lélek tökéletessé tételén<'k sziikség<'sségét hirdetni az, aki
előtt ez ismeretlen~ Ezért nem lehet elismerni az erre a hitásra "alkalmatlan" (.,,CEl) ~lohammed tanát, mrrt alapítója
h.íjával volt a lelki tökéletességnek". Abrahárn bar Clzija szermt.") a csillagok akkori állása is amellett tanúskodik, hoÉ-rv
,,próféciája hamir-; hirdC'té,; él'> hazug szaYak", majd .,ez ~t
7

)

8
)
9

)

Al Qummi: Kitab Rarnal al-din Teheran; T. A.
Aron ben Elija aus Nikomedien: O"n yv LPipzig 1841. 163.1.
A. Ch. l.',, '1t'W 141. l.
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próféta az öss~r~. n~1wk r,Jőtt rs n bölcsek sze.mében mecrrögziitt har.ug'', wgul JCllcmcn' utalva azt mondJa, hogy ,.emberek alja, :-;nját népP mrg,~dyttjt>":. Du~a~~' ) ne9at~v, ol~alról
fogja meg l\IohammPd profe,tm kuldPtt;senek ker~eset es, azt
mondja, hog~· a mohnmmNlanolmak ~n~cs serruru megcaf?lhatatlan biz01rdtékuk ::.lohamnwd profcta volta mdlett. Allandóan foglalkoztatta <'Z a kérdés a zsidókat, hiszen az ] zlam térhódítása annak létjogosultságát Játszott b[zonyítani.
Érdekesen fogja fel ~lohammC'd prófétaságát egy szerzőnk,")
mmtegy a sok évszázaddal későbbi igaz messiást váró, de
csak hamisat találó zsidó lélekben elképzelt M'lt't'l '':ln periódus szükségszcrü átélésének tudata, vetítődik vissza szavaiban. "Azt mondották bölcseink, hogy ez az ismaehta (t. i.
:Mohammed) csak azért jött, hogy egyengesse a messiás-király
útját, akinek kezében a tüztan van". NathaneZ ibn J~shaya")
szrrint pedig ilfohammed csak eszköz volt a büntető Isten kezében. ":M:inthogy nem fogadták el az intelmet az Ur prófétájától, jön egy "bolond", magának követeli a prófétaságat
és pusztuláRt hoz Izrael népére".
1fohammed próféta voltának legerőteljesebb visszautasítása ellenére elismerőbben nyilatkoznak a zsidó kútfők, ha a
kereszténységgel szemben akarják kiemelni az Izlam fontosságát. A keresztes hadjáratok ideién oly sok üldözéstől gyötört zsidóság Jézus vallásának gyengeségét vélte igazol va
látni abban, hogy a mohammedánizmus a föld egy nagy részét megnyerte hitének. Szinte hálásan emlékeznek meg, yiszszatekintvc a régmultra, Mohammedről, a "prófétáról", aki
mintegy Isten bosszúját állta a zsidóságot ért sok üldöztetésért Azért, mert a keresztények szorongatták Izraelt, küldötte az örökkévaló ellenük az ismaelitákat, akik háborút
indítottak Izrael megsegítésére".'") Más helyen pedig, "Isten
támasztott ellenük egy akarata szerinti prófétát, aki elfoglalta országukat".' 4 ) Hasonlóképen hajlik Mohammed prófétai. elhívatásának elismc~ése fc.lé Farissol;'ú) amikor úgy tüntl"li fc•l Mohammedet, mmt ah "a nazarenus messias-voltat"
tagadta. (11ohammed valóban ezt sohasem tette meg.) Igy
láthatjuk, hogy merev tagadásukból annyiban engedtek ·a
0

10

)

S. D. I. 4. l.

kiegészítő megjegyzései Khalaf b. Dávid
at-Tavili kéziratához. (H. B. XIII. 60. l.)
12
) L. S. magyarázata Gen, 18-lJOz
'!:ll \'MN '" 'l!:l
hrusonlóan
Gen 16, 12-böz. o,N N'1El :"1':"1' Nl:"ll
13) s. J. I.
14
S. J. II.
l•) A. F. C::l"J) ':"1' l!'j,) !O"' i''1!:l l!'jlO
")
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zsidó szerzők, amennyiben evvel Jézus messias voltát látták
gyengítve.
:Mert hog~an is bizonyosodhatnék be az ember, hogy ö
próféta- veti fel a kérdést Dumn. I steni küldetésének kétségbevonhatósága mellett tanúskodik az a tény is, hogy ])rÓfétaságát nem erősítette meg semmilyen csodával, amint tették ezt legalább is azok a próféták, akiknek a zsidó népi
vagy vallási élet új irányokba való terelése volt a céljuk. S
ha már az Izlám alapítójában a későbbi nróféták mély és
tiszta erkölcsi érzéke, I stennek a régi tradíciók vonalán haladó imádata nem is volt meg, ha az Izrael-taposta ö Yénvről le is tért, akkor legalább cwdákkal kellett volna bizom;ítania eme újítások meghozatalára való jogosultságáJ. :;\iohammed azonban nem vállalkozott csodatételre, sőt egybzer
ravaszul azt mondotta, hogy ne is kérjék ezt tőle mer-t a csodákkal igazolt hirdetésének el nem ismerése örök kárhozatot
jelentene tévelygő nénének. Mindezek ellenére későbbi életírói rengeteg csodát tulajdonítanak neki, így a zsidó polémia nem is annyira M'ohammed, mint a hagyományos irodalomban koholt csodatevő próféta ellen. irányul. Hogy csak
a legismertebb állítólagos csodát említsem meg, :Mohammed
k~tté}.wsíto~ta a Holdat. Vannak azo:Q.ban már saját hívői közott 1s, ak1k ezt nem megtörténtként értelmezik és csak a
feltámadás napjaira várják a bekövetkezését. A csodák számát 3000-re növelte az arab fanatizmus/ 6 ) Egy máf'ik, ·balulsikerült csodatételről ad hírt Duran.17 ) A próféta egv bete""
hívének Allah nevében mézet ajánlott. A beteg azonb~m még
rosszabbul lett, mire fívérc azt mondotta, hogy nem bizonyult igaznak az ő Istene. Mire Mohammed: "Allah ig·nz,
hasad a hamis". Duran általában nem fogadja el az utóla""
költött .csodatételek létezésének hitét, de ha még letü'k volw~
akkor ls véleménye szerint csak egyszerü bűvészet, varázslat, vagy asztrológia segítségével csinálta azokat. Hasonló
véleményt alkotott a veneziai apologeta R. Jákob is,' 8 ) amikor vit.1.tja, hogy Mohammed prófétai voltát tanusítanák
csodái. "Azok a csodák és jelek, amelyeket ő végrehajtott,
k,ezének munkája és szemfényYesztés volt, a csodajeleket csalardsággal és fondorlattal végeztE'". Vital'") i~ szükségesnek
) Fertur infideles postulasse a Legato Dei signum et scis<~a
est Luna. Alii dicunt significari per haec verba, sLindendam P'-'~€'
Lunam in die Resun·ectionis CMaraccius 609 a). Más hPlyew ~Iiracula . . . . . . . ereverint ad tria millia (Maracius, Prodromi pars
II. 30 b.).
10

l7)
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látta. hogy tiltakozzék az Izln 1~1 a lap ~tójúnak h~la~d?n~tott
c:-;odák bizon:dtó erej~· l'lle!l:, Hwa tk~z1 k arra .a b1bhm tctelre. ho~Q· ha egy hamts pr~fet~1 cso d~ü, Yagy J elt tesz, akk~_r
::.em kell hinni neki. l!O"Y latsztk t0ha t, h?gy o maga nem VItatja a csodák mcgtörtrntét. c:·mk tagadJa, hogy .~z Mohamme~l ish•ni külddésénrk igazoh1sánü lenne egyenlo. J ef et ben
.Ali b raita exe{)"eta" 0 ) is kifejezi kételyét a prófétai csodák
felől, <mert azok .szerinte nem I~tentől származnak1 pusztán
emberi ü rrycskedésck eredményet. J\Iohmnmed egyik legcl:lodáhto"abl) tettének az arabok az ő égbeszállását tartották,
am~lv ' talúrr egyszerre történt egy másik csodájával, az általa ·terjesztet csodás , éjtszakai_ jeruzsál~rr;i _utaz~sáYa!." 1 )
Ucryanerről kapunk h1rt egy zstelo szerzonel IS. Jakob ven
R~1tbén"") exegetikai f~jtcget~sei kapcsá;n Dán:. ~' 25-t J\~o
hammedre YonatkoztatJa, "aki azt mondJa magarol: fcl::;zalltam az égbe és az Isten az ölébe ültet~tt.. ,
, .. .. ..
Említenünk sem kell, hogy ha meg Jambor es uldozo!t
vallás-prédikáló korában fel is merül~ vo~~ta ~o~a,mmed profétai elismerésének gondolata, akkor 1s klabrandito lett voln_a
Arábia zsidó törzsei előtt a hatalomra jutott Mohammed VIselkedése. Erőszakos, kegyetlenségre hajló volt · a győztes
próféta és ebben élesen különbözött a zsidóság ideáljában élő
jámbor messiástól. Igv természetszerűleg a legmerevebben
elzárkóztak a prófétai · elhivatottság semmi külső vagy lelki
jegyét nem viselő Mohammed elismerése elől.

A Korán.
Amikor M:ohammed hatalma teljében és hite jövendő
nagyságának jog_os r~méJ?-yében é_l~s Jcritiká:ral kísérte .a zsidósá{)" és keresztenyseg eletformalt es tanmt, akkor JS ott
érezhetjük szavaiban a tiszteletet, amint "a könyv népeinek"
nevezi őket. A könyv, az isteni törvények eme kerete, az öés az Uj-Testamentum, önmagában biztosította az erkölcsi
alapot, támasza és hi.tele volt e két vallásnak. Ugyanígy Mohammed sohasem érhetett volna el olyan eredményeket, az
Izlam nem hódított volna olyan tömegeket, ha nem lett volna
a Korán. Ez ugyanis egyrészt, ha nem is eredeti, de mégis
emelkedett szellemű etikai nurancsolataival, másrészt erőtel
jesen szép stílusával magával ragadta a sivatag népeinek
0

) Jes. 47, 9; J. F. II. 132. L
") V. ö. A. A. Bevan: Mohammed's AscoMion to Heavcn.
Karl: Marti: WeHhausen Festschrift. Giessen 1914. 51-61. l.
") J. R.
'

Mohammed a régebbi z'id ó-Ag m?gíté:é ,ében

201

h•lkét. Ezt a tényállást nagyon jól fcli:-;merték a mohammcdánizmus későbbi harcosai és tudták, mcnnél nagyobb szentséget tulajdonítanak a Koránnak s mennél jobban kitartan_ak
annak isteni eredete mellett, annál erősebben tartják kezukJwn a K elet hívő népPinek törnegéL Ugyanez a felismer~
wzette a zsidókat is, ainikor egyik legkedveltebb támadási
pontjukul a Koránt választották, hogy ennek leértékelése révén alapjában rendítsék meg az Izlam theológiájának épületét.
Nemcsak az isteni eredetének nimbuszától fosztja meg a
zsidó apológia a Koránt, hanem elveszi a szerzősGgét is a
prófétától és 10 zsidó tudós alkotásaként állítja be az új hit
eme szent könyvét. Mielőtt azonban az erről tárgyaló kútfőt
YPnnők boncolás alá, meg kell említenünk, hogy már a legrégibb időben is találunk célzást erre a hiedelemre. I~y Theophanes Confessor byzanci keresztény krónikás említi, hogy
.,a zsidók tévedésükben MohammPclet fellénésének elején az
általuk várt prófétának hitték, úgyhogy legtekintélyesebbeik
közül is néhányan elmentek hozzá és felvették hitét, elhap:~'
ván Isten látnokának, Mázesnek tanát. Alik pedig Pzt t0tték,
számszerint tizen volta.k". Itt nem egyszerű renegátokról kapunk hírt, hiszen ezek a zsidók hithűsége mellett is sokkal
nagyobb számban voltak, hanem - úgy látszik - 'l'heophanes is tud tíz zsidónak kiilönösebben fontos és a próféta fejlődésében nagy hatással bíró szerepéről. Pontosabb, bár még
mindég homályos célzást találunk Abul Faradzs Furkrtn brn
Asad híres karaita tudós Deut. 3~, ~8-hoz <m:.:v ,.:mo fiizött
kommentárjában. Itt említ 10 embert, akikl-ől azt áHítják,
hogy ők szerkesztették a "könyvet".
Most pedig, Iniután látjuk. hogy már az Izlam lPgPlső
századaiban is felmerült ez az új hitet alapiában me~rcndítő
hiedelem, nézzük meg a J. Man;~ által kiadott zsidó forrást,
amely nem legendárikus kiszínezé'ssel, hanem hnt.í.rozott
tényként emeli ki a Korán zsidó eredetét Két Yariánsa is
van ennek a mondának:, az eP"vik héber,') a má~ik hrber-arnb
1

)

)
:"!.::llltl '~: Theofanes Confessor Chronikúja l''.::l.,M II. 74-90.
l.; H. H. 193--194. Theofanes szerint egy Sergius nevű istentelen
f'Zel'zetes erősítette meg Mohammed feleség\\t f.érje próféta1.0:'tgúba
Yetott hitében. Azt mondta ugyanis: Ha :Mohammed angyalt l:í.·
toU álmában, aJ,kor ő bizonyára próféta. Ezt a f<zerzcte~t azono,;ítjúk Ballirával (l. a J\fohammed jelleméről és életéről szóló fejezetet).
2
) J. J\f. II. A forrásanyag címe é8 sze1 zője ismeretlen. Korúra
nézv o nim:s pontos adatunk, csak feltev-ések nyu~thatn~k útba ig~·
zítást. Idézi ugyanis (f. 8, b. 3---4. sor) Abu Hash1m-ol es JuhhaJL
Hashím 933-ban halt meg, így 1 szerzőnk is a X. sz.-tzadban rlhetPt_t.
AltaJúban stilusa is UlT<I mutat, hog-y ez a szöwg- PgyikP n lP..:r>'1
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szöveg. 3) A héb<'r variáns: "(Az esemény, amely történt) a 10
vénncl, Abrahftmmal, aki '1~:JM~ '~ :JV-' -nak neveztetett, Absalommal, aküwk o~;o j:J :"1'5'5~ ,:JV lett a nev<>, Jákobbal, aki '1~)1
'5~ nevet kapta és Jochanannal, akit mJ'5~ 1'51-t cmJ~':I~
nak m'vczh>k és társaikkal, kiki neve és mellékneve szerint.
Ezek elmentek hozzá (t. i. Mohammedlwz) és készítették neki.
a Kon1nt <p'5p,, (l1)1~) és beírták nevüket mindnyájan, mert
Íg~· van ÍrYa a~ "Tehén" szurában ( :1"11:):"1 r"J ~·n:J): "lll)ll ;,_,_,
vw,,, o'5N'5 '5N'11P1 '~-'M . Igy tanácsolták Izrael bölcsei a gonosz
némának". Minclezt csak azért tették, hogy megmentsék Isten
népét és n e tegyen kárt bennük fondorlataival".•) Héber szavakkal tüzdelt magyar fordításban sikerült csak visszaadnom
ezt a szöveget; ennek néhány nyelvi és tárgyi nel1ézségét
kell még megtárgyalnunk Csak látszólagos akadálya a megértésnek a r•J ~·n, mert megfejtése egyszerű. 5 ) E négy betü
ugyanis az w•:J n•N szórejtési módszer szerint c=n. 1=c, '1~J, :"1=:l
vagyis c forrás szerint a "T~:>hén" feliratot viselő második
,.szurába" csempészték be a Mohammed számára oly kompromittáló mondatot. Bármíly hiteles Korán-kiadást is néznénk azonban meg, sehol sincs nyoma ilyen betoldásnak. Van
ugyan a Library of the Jewish Theolagical Seminary in
Ne,v-York birtokában egy kézirat (Ms. Adler 2541), amelynek szerzője azt állítja, hogy ő Korán-versek kezdőbetűiből
kialakította ezt a mondatot. Ezt a kiilönben sem értékes bejelentést, - hiszen a hatalmas Korán verseinek kezdőbetlii
ből nem lenne nehéz összeszedni eg-y ilyen mondatot - nem
váltotta valóra. Eg-yrészt a '5N'1W1szó nem teljes, másrészt pedig a versek nincsenek a Koránhan. Valószíniíleg tehát a
Korán k}.fejezés alá az egész arab hagyományos irodalmat
vonta, v1szont a Hadit-irodalom végtelen területén szükségtelen, de l<>hetetlen is lenne őt nyomon követni. Igv e sikertelen kísérletet semmiképen sem fogadhatjuk el a" fölvetett
kérdés megoldásának és tovább kelL keresnü'nk a feleletet: hol
van a második szurára jelzett betoldás. A szura elején való-

,,,,t!'

gibb forrásainknak Minden valósúnűség srerint a szerző Babyloni;'.ban vagy PeTZsiában élt, mert támadása az ottani" separatistá.k"
ellen irányult. A Mann által kiadott szöveg c.sak egy töredéke a

műnek.
3

függeléke a .,Chronológia
) J. L. Ez a héber-arab szöveg
könyv·ének" (11iN11'5N :JN/'1-'). Ilyen címen írt Saadja gaon, de a
cím nem olyan jellegzetes, amely kizárná több ilyen mű létezését.
De feltételezve a mű saadjai szerzőségét még akkor is fennáll kételyünk a függeléket illetőleg. Igy ezt a fol'l'ást is anonymnak kell
tekinteni.
4

)

J. M. I., J. M. II.

") ,~.,~ .:l
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fejtette meg r':J"'n lL 81. L L jegyzet.
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ban van 3 betű: •o•; 'N ; ezekhez hasonló többé-kcvé:-..hhé ~ikl'
resen megfejtett, látszólag azonban értelmetlen bctlík má:s
:--zurák elején is vannak. E három betű adott alkalmat .J.
:Mann-nak egy talán szellemes, ele mindenképen bizarr magyarázatra. Szerinte a r•J I)"M csoport egy permutációs kulcs
é;;pedig a !:')"n két betűjének egymáshoz való viszonya megfelel
az '=N,,:,=~ stb. a r·~ pedig az v=N, !:)=:J stb. rendszernek. Ha most
már az c'5~ szó első két betlijét a !:'J"M kulcs szerint véve
,=~. w='5 vagyis '5~=1P\ a harmaclik betű
r•J módszer szel'int
l=oátértékeljük, úgy o';N=ltP1Igy a 10 zsidó fondorlata az lett
volna, hogy a kereszténység alapítójának nevét iktatták volna
a második szura elejére. Erre vél Mann támaszt találni abban, hogy jl'5J'n <n>lN áll = szégyenjeL Akkor pedig az állitólag beszúrt mondatban szereplő o?N is = l!P1 vagyi:-n:l.:l
VW1;"! l!P1'5 '5Ni!PI 11:!-'il l:.t'V1. N em találom szükségesnek a nagyon
is bonyolult szórejtési módszerre kitérni, mert annak valószínűtlenségére első pillanatra rájövünk. Utólagos bizonyítékaival kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk, hogy a
l'5p
itt nem szoros értelemben fordítandó, vagyis = szégyen,
hanem - amint azt későbbi tárgyalásunk folyamán nagyon
sok párhuzam meg fogja erősíteni, - így nevezték gúnyosan
a Koránt, vagyis jl'5i' feltétlenül = jNilp. Ami az rm~ szót
illeti, az ottani kiilonben is romlott szövegben nagyon érthető
lenne az 11~-re való javítás. Yégül pedig a betoldott mon~
datnak átszövegezésével csak rontott az érthetősé~en, mert
bizonyságul egyik későbbi fejezet fog szolgálni ahogy jl';1' = jNilp úgy 0'5~ = ,I:!MI:l. A megoldásokat tehát
vissza kellett utasítani anélkül. hogy módunkban lenne a különben hitelesnek látszó szöveg által fölmerült kérdésre megnyugtató választ adni. Valószínü, hogyha ugyan valaha b(•nne volt valamely legősibb Korán-kéziratban ez az inkriminált
mondat, úgy azt a legelső Korán-hagyományok gyi.ijtéP.énél
eltávolították onnan.
A következő, szintén fontosságg-al bíró feladatunk a Korán állítólagos szerzőinek, a 10 zsidó nevének rekonstruálása.
Az idézett héber szöveg ,";,w '5~ '1~)1 ,CN';O j:! :-1'"5N ,:IV ,'1N:l:IN ';N :J:V:I
mJ'5N ''N oTm~'5N neveket említette; a héber-arab szöwg még 7
nevet említ, úgy hogy összese!,l ll sz~rző_ 1?-evé,~el v~m, c1_?lgunk. Az új nevek a következok: Antwclum Ak1ba, atterc~P
utáni neve mJ';N ~c '1'1)'5N Eliczt>r aki N:.t'P'5N :JMNll -nak nt'\'l'Ztetett, Jiftach, új nevé~
I:JJ'5~ ':Jn 1El '51np~'5N, SP_rnaja, aki
111:J'5N ''N I:JJ'5N ,.,,~ -nak neveztetett, Baruch, nkmek neve
:"1'5';~ '51:10 1!:) ';ll'lp~'5N lett, Asael ':JJ'5N j11-' ~'1i'Jil. és ~· é~,iil I:JN ren
o '1NJ) I:JJ'5N :"1''1N) n~cll. Ami '1N:JIT~ ';N :J:V-'·t llleh, o nem tHmerhette Mohammedet, mert csak Abu Bekr idején jött M~
dinába és itt vette fel az új hitet. Igen nagy lchetc't~ a twlasa, amiért melléknevét is nyerte ('1N:Jn~ '511 = ·:Jn;,) cs ar. Iz-

201

Dr. Fried

Dezső

J\fohammcxl a régebbi zsidó,ág m<'gítélé-ében

lanmak t~gyik t>gyh<Íz;~t~·.ia, ld t:. Hl>gi z~ic~~>. new Abu hltak
Jbn .Matn volt. A nnndket ~zO\' eg ben l'loJ orduló p ,,.,.,~,:lll
c~r;;o -nak nagyon fontos ~zen'p jutott a próféta éldében v·tló:-zínűll'g a Hedz~int uüí.n csatlakozott hozzá, oktatta a ~t>icló
tndonuínyokm és azt hirdette, hog_ :Mohammrd a Taunü"ban megjövendőlt próféta. 8amaual ib11 Jachja") '~zerint 'l
z,.,idók maguk adták őt a próféta kí~érőjéi.i.l. ö azonban félrc<wzette Mohammedt'L az t'gyik törvény magyarázatában. Azt
mondotb ugyanis, hogy az elvált asszonynak csn.k akkor szabad visszatérnic férjéhez, ha közben másnak a felcséa-c volt.
(A helyes értelmezés éppen az ellenkezője.) Evvel azo volt a
célja, hogy a muzlimok C',TI.:lr.J legyenek. Omár "a tanú"
1'.1W'5~ -.o;~ J. ~Iann szerint azonos egy Abu Umair ibn Tayyahan nevü niedinában élő szíriai zsidóval, aki megjósolia
)fohammed próféta:-ágáL A töhhi névről nincsenek adataink
de még feladatunk, hogy a fölö~leges ll-ik nevet kiküszöböl~
jük. A két utolsó f'Zemél~·t ugyanis egynek gondolják. •r. i.
Af<acl ,.a próféta apósának neveztetik", Chefec pedig Mohamnwd zsidó fele~égének, Nnfiyának apja, így a két név
egy embert takama. Csakhogy Safiya apjaként Huyayy
!::iZl'repel máshol, nmely talán a genizai töredékben 7 ) előfor
duló Hunnai-al azonos. Az ő bekapcsolása azonban még bonyolultahbá teszi n helyzetet, mert Safiya apja soha nem vette
fl'! az új hitet, f'Őt politikai ellenfele maradt vejének. Ezért
~Iann ~zövegjavítással oldja meg e gordiusi csomót és
':lN
helyett ·n~-t olvas. "Thus Ashacl was the prophet's brother
in law, Yiz. Safiyah's hrother bearing also the name o:f Hefes".
De még így
sincs eltüntetvc a 1 .:lJ'5~ jl"l.:l a próféta apósa (?)
8
S. Ga~z: ) "Ashael, called the father in law of the prophet,
~uarc~1an (and) father of Safiya, the wife of the prophet".
v te_hat )~!:)n hely,ett ~CNn -ot olvas teljesen önkényesen. Látl~~toan mi~t forra~anrag,, n_ag-yon ~on!os _ez a szöveg, de már
tobb pont]~ban var fllologim nehezsegemek megoldására.
Az a kis mag, amelyet e X. századbeli krónikás a zsidóság és mohammedánizmus vitamezején elvetett, terebélves,
de_ ne,m é_ppt>n nemes gy_i.i.mölcs?kct hozó fává növekedett egy
szmten bizonytalan koru, de mmdenesetre több századdal később élő legendaköltő müvében. Ez az elbeszélés, 9 ) amelynek
6

) :\Iartin Schrelner idézett cikke (l. prófétai küldetés 6. jegyzet.)
'! H. Hirschfeld : The arahic portion of the Cairo-genizah at
Cambridge J. Q . .R. XV. 167-181.,
8
) S. Gan dz : N o tes on :\fr. Lrcvcn's A1·ti<:Ie J. Q. R. XVII. 235.1.
"! B. C. A legenda szerzőjénck korát nem ismerjük. Semmi
olyan jellegzetes ni n cs benne, amely kétségtelen útmutatással
szolgálna. A kiadó a 17. századra teszi keletkezési korát, helyét pcdig Itáliába. Ámde Asmodaj szerepeltetésénck keresztény habs-
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hf>lwr ~t nydvc, nag.r:on tr·rjcdelnw:-;, így ezen a helyen e;-,ak
a Korama vo~atkozo, rér-;zét fogom röviden ibmcrtdni. ~Io
ha;nmed egy_ almot latott (má~ helyC'n erről rÍ'~zl<'i<'~en he::;za~oltam) es elmondta Pg_v zstdónak. Az álomfejtő rll<'gérti
ebbol, hogy Mohammecl ])róféta lesz és üldözni fogja a z;;id~kat. Összehívj<l;, népét és tanácskoznak, miképen Ítáríthatn?-k el mag~ f~lo~, a megjósolt vészt. Végill az a terv alakul
ln, hogy meg nnelott Mohammed elhivatottságának tudatára
ébr~dn_c, már és,zrcvétlenül a zsidó szellem légkörébe kellene
k~rulm~, ,h?gy Igy elszakíthatatlan kapcsolatok alakuljanak
kl a zstdosag és az új vallá;; között. Kiválasztottak tclÍát 10
e~be!t, .. tudom~nyba:r;. jártasakat és <>zek amit ~em '-'e.itö prófeta-Jelo!tnek ~~~~-doa::- ;; zs~cló őstörténetről beszéltek. I~y
elmondtak a vtzozon tortenetet, beszéltek az ősatvákról Szo ..
d?ma _és Arnora pusz~~llá,.;áról, József eladásáról,· stb. ~fegta
mtottak a noachida torvényekre, felYilágo.:;ították a Gnhen~a és É_d~n ~ogalmár?l é~ kifejtették előtte, hog:v Istt:n c~e
lekedetet es utJa szermt JUtalmazza az embert. -:.Iajd pediotitkon az egész tant gyönyörií nyelvezettel felvést~k GO i'<~
r:;g:?tt kőt~blára. .Sikerült megnycrniök Asmoclajt, aki kéres~~ szermt ~egJ_elent Mo~amednek álmában ~s így 1'ZÓlt:
"El~ottem hozz::d ~~ tuc~o~asodr~ ad~m, h~gy általad fogja
adm Isten az o szovetsegenek konyvet. :Mar most hirdC'tem
a jövendőre, hogy az összes emberek között csak lwnned leltP
kedvét". Mohammed tétovázik, Yajjon hihet-e elhivatottságában, de zsidó barátai erősítgetik hitét. Tényleg a köwtkező
éjtszaka újra me~jclenik Mki Asmodai és P. szaYakat mondja: "Le fog szállni számodra az éjjeli sötétségbC'n, amidőn
€lborul a hold fénye, 60 faragott kőtábla, rajta Isten ujjának
írása; tanítsd azt népednek". 1\Iikor az álomban ígért éjtszaka következett, a zsidók odavitték ajtajához a már elkészített kőtáblákat és letették a két ajtófélfához. A próféta a
következő reggel álmának bet.eljesi.i.lését látta a táblúkban.
A csoda hírére odagvi:ilekeztek mindenfelől a népPk, lt'írták
minclazt, ami rajta Yolt és máf' 0lhan~zott a paranc~, hogy
senki se merészkedjék változtatui mindazon, ami e szÖYet.;;él-(
köny,·ében van. Eddig- a szavak, amelyekbC'n a Korán kelrtkezésének egy másik legendáját kapjuk. Ha a legendán kritikát akarnánk gyakorolni, úgy csak az lenne a megjegyzési.i.nk, hogy az még- misztikusabb hittel öwzi a Korán kl'lctkezését, mint ahogy a mohammedán theológia tt>szi. :\lag-a a
kútfő indokolja meg szinte az t>mbereknek a Korán istrni
€red<>tében Yaló hitét, hiszen tényleg álomban mr~ígért i,.;ti'~Ü
adományként mutatjn be a Koránt. Ennek pedig ..:\~modaj
ként való ·értelmezését megengedve. tovúbbi elöntöbb bizonyítékokta lonnc szükség- a kor meghati•rozú~a et'l.iúból.

Dr. Fried

20()

·.·al:bára Yaló <itmng·)'nnízá:-a még a nem hívőre ~em meg-·
már\ I til thatatJan tény a Zt'idó ::;zellem ::ozintc mérht'tetlen hat{í.:-;a a Korán egé::;zén', így tel jesen f elesleges a
fantáziát venni ig-énybe t'nm•k bebizon yítására. A szerző, ha.
ugyan m'm népi legend<:í.val állunk szemben, a kétségtelenül
l étező történdi magvakat hdyteh>n burkolattallátja el. Mindezek ellenére megerö~ít núnket abban a feltevésben, hogy
:Mohammed közvetlen környezetében saját népük érdekeiért
áttért zsidók voltak. Ezeknek p edig nemcsak a mobammedán
hitelYek kialakításában, hanem magának a szent könyvnek
megszerkeszté:-ében is feltétlen nagy szerepük volt.
.Amint a J. :l\fann által kiadott szöveg vizsgálatánál már
mcgemlítcttem, a zsidó íróknál a Korán állandó gúnyneve
volt a szójáték útján képzett jl'5i' = gyalázat kifejezés. Igy
..d.b1·aha m bar Ch ija10 ) beszél a p'5p -ról, a tanról, amelyet
csalárdsággal és hazugsággal készítettek. MajmuniJ. 1 ) szerint.
"amit a jl'5i' állít, hogy annak a "megszállottnak" (= Mol~ammednek) eljövetele már a Tórában meg van ;i:ósolva, maguk az arabok sem hiszik". Kevésbbé világos ennek a jelző
nek a használata egy horniletikai munka szerzőjénél (8aadja
ben Marzuk? ), ahol ezt találjuk:") jl'5i' n':l C''5Nl!~W''5 W'
cnl)ll':!)':; ; a n':l szó nagyon nehézkessé teszi e hely megértését.
J ef et ben Ali karaita exegetaJ.3) mélyebben hatol a Korán
vizsgálatába, amikor így ír róla: "Minden szavuk és "gyalázatuk könyve" (al Korán) hazugság, nincs semmi alapja.
Ugy keletkezett hogy "a szellem embere" (Moharnmed) és
társai minden nép tanából összegyüjtöttek valamit és leírták
,,gyalázatuk könyvébe" ( CJ1'5i' ,!:lC ). Majd azt állították,
hogy Gabriel angyal mondotta ezeket Isten szájából a prófétának: pusztítson el az Ur minden hazug ajkat". Az Idzsaz
al Kuran (= a Korán clgyengítő ereje) ugyanis elengedhetetlen sarktétele volt az Izlam theológiájának. A Korán isteni eredete - magyarázzák - olyan fenséges tulajdonság,
amelynek felismerésében minden földi lény, nem tudván
ilyent alkotni, gyengévé, alávetetté válik. Természetc.sen ez
ellen a hit ellen a zsidó írók és apológéták a leghevesebben
fellépnek. Igy legelőször is Duran erélyesen visszautasítja a
K~r.án isteni eredetéről alkotott hiedelmet,'H) majd pedig kifeJ!l,"h?g:y a moh,amJ.?.edánok csa~ azér} ~üz~enek saját meggyozodesuk ellenere IS a szcnt konyv eg1 szarmazásának hicryőző. ~la

0

A Ch. I. ., ,)Itt' 9. l.
") M. M. I.
") M. Kayscrlin·g : Homiletisches und literarischPs Beiblatt IL
melléklet 34. l.
3
' ) .J. A. Jes 47, 9-hez; J. F. 132. 1.
14
S. D. I. 4. L
' )
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téért hogy egyenlő értékre emelhessék a Bibliával!") "Ami
azonhan a tökéletességet illeti, Mózes tana tökéletes; emez
azonban hiányos és ami benne a tökéletesség látszatát keltené, az Mózes tanának egyszerű utánzása". Több helyen foglalkozik a Korán és a Tóra viszonyá,.raP 6 ) "Amennyiben hasonlóságot vélnek fellelni c koholt könyv és a Tóra között,
az csak olyan, ahogy a majom hasonlít az emberhez". A Korán stílusáról és szerkezetéről is nyilatkozik: "Zavaros írás7
mű, se keze se lába"! ) Ugyancsak ő hívja fel a_figyelmünket azokra a kronológiai lehetetlenségekre, amelyek nagy
számban találhatók a Koránban és csakis a próféta tudatlanságával okolhaták és érthetők meg. F-elemlíti, hogy a Kor án szerint M-ózes perlekedett HámánnaL Majd pedig felhozza a Korán szerkes ztőjének egyik legnagyobb tévedését,
hogy t. i. Jézus anyját, Máriát azonosítja Amram leányával,
'A.ron és M'ózes nővérével, Mirjarnmal (Szura 66, J 2)!") Érd.ekes jelenség, hogy csak egy apalógéta akadt, aki ennyire
világos és gyűlölségtől mentes érvekkel támadja meg a Koránt. Pedig csak ezek nyujtanak az objektív kutatónak valóban lehetőséget tényleges értékelésre és ezek mutatnak rá
helyesen az Izlam szent könyvének nagy fogyatékosságaira.
.Ábrahám ibn EzraJ. 9 ) egy arab asztronómiai munka fordításához fűzött előszavában így ír: "Az ősidőkben nem volt sem
bölcsességük, sem hitük a sátortlakó ismaelitáknak. amíg
fel nem lépett a Korán szerzője és lelkéből koholt új hitet
adott nekik, majd utána bölcsszívü ernberek (?) törvénykönyvet szerkesztettek." 0 ) Ábrahám ibn Ezra is vitatja tehát,
hogy a Korán Moham;ned. kinyila~1wztatásain~k lenne .~z
öaszefoglaló könyve. M ozes 1bn Eznr ) azonban Irodalo.mtoriéneti munkájában teljes elismerést ad a Koránnak, mmt az
arab irodalom egyik remekének. Több mondást idéz, ,.amely
az arabok Koránjának szép versei között található".
15

ibid. 13. l.
ibid. 27. l.
) ibid. 4. l.
18
) ibid. 4. 1.
J.9) M. SteiiiiSchneider: Zur GeschicHe der űbeTsetzungen aus
dem Jüdischen ins/ Arabische. Z. D. M. G. XXIV. 356. l.
20) A fordítás már tölbb javítást tételez tel, az er~deti szöveg
ugyanis így szól: " :-t!t'1M 1'11 1::1.,0 cn., jl'll1 N,pn ~pw
1t~ N,i' mel:
lől valószínűleg elmaradt az abbreviatura Jele, , vagyis . egyenl?
•~t,im é.s ki keH egészíteni "V:l yagy ,:lMO szoval. Stemschnet1dei· további javítást is akar eszközölni és l:l.,O helyett C.::I.,O -t
16

)

)

17

,V.

oh·::1,:;.
,
.
"') M. E. 95., 98., 155. l., a 98. oldalon ugyan jN:l'li' all, dQ az n-

lágosan tévedés.
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Az ill~zdt forr<í"okbtll igyt>kt>z1Pm nwg-állnpítani a Zfo,idó
:--:z~·t·zíík Ytil~'llH-;nyÍ't <l Koriínt, mint könyvet illetőlPg-. Láthatjuk, ho,gy a rÍ'gvhhi zo.;idúk a kg1t>ljPHcbb tagndás ál láspont.i<ít foglalttík Pl 6~ HPlll a moha mm <>dán elnyomáH kény~'7.<'r(>lwn, :>Pm az Izlmn b{•ki'Jlolitik<íj<Ínak Yirágzó korá.bann<>m
mrriilt. f~t'l <lZ a g~!ldolat, h<!~~· n. !{orán.t, mi~t esetleges má::;odr<llii-{U :-;zt>nt konywt l'lfogad.Jak. .Mmt mmdcn hitclvükben, úgy C'zen a téren i:-; a Zfo,idók lsten tanának csak egyszeri
kinyilatkozá»iíhan IJith•k é:-; <l késí)bbi<•kd csak utánzti.tként
fogadták. Ig~· tartotta magát azután az hit is, hogy Mohammrd ~zrnt kön~·Yé t a zsidók szL•rkl'sztctték és így emberi kéz
munkája 1éY0n, szPntstig jellcgérP igényt nem tarthaL

Milyennek látták Mobammed életét
és jellemét.
Ha a próféta életét Yégig akarnók követni a zsidó források nyomán, úgy csak törcclékrs mozaikdarabokat kapnák
e nagyon i mozgalmas életnek változatos és nem is ritkán
diszharmónikus színekből összetett képébőL N em találunk
olyan zsidó kútfőt, amely pusztán mint történeti személyt
hónikája tárgyául választotta Yolna a prófétát. Áltaiábun
inkább csak életének egyes fázisniról cmlék~znek m<'g, !•.' sgyakrabban ap ológetikai célt tarb·a szem előtt. Minde~c·.;. •tr~
azonban azok a megjegyzések is, amelyekkel a zsidók a próféta életének egyes mozzanatait kísérték, deO'endő anyclg'•)t
nyujtanak számunkra.
~
A legelső dolog, amelyről bizonyos :ölényes gúnnyul
emlékeznek meg a régebbi zsidó kútfők, a próféta aJarsony
származáHa. rralán az idegen nép vezére is tiszteletet szerezhPtett volna Izrael szemében, ha előkPlő, fejedelmi származása
réYén méltónak találták volna népe vezetésére. , Ez n férfi
azonban népének megvetettje, családjának selej{je éH alja"
- mon~lja Ab~pJw:n b~tr C!_Mja . 1 ) A fentebb W:rgyalt liélJPr·
tf'{}Pnqrr) bzerzoJe ugy JS tuntrtt fel :Mohammedet, mint aki
tud~ü~han volt m.m,~k,. hogy a}acsony származása nem igaZ?lJa es Ife~ teszi, ot J~gosultta ar:ra a szerepre, amPl~Tr ell;n'atv~ ,~·rz1. rr;agat. ~flk?r ugy~ms megfejti neki álmát az
al,?.~fe~t~ zs1d~ kalm.ar es kin~'llvánítja előtte prófétai jöYOJC~, o 1gy szol: "I\:! vagyok én, atyám törzsének le(J'fiatalabbJka, hogy Istrn ff~Yé és Yezrtővé tegyen a mai n;p". E
szavak nagyon hasonlitanak azokhoz, amelyekkrl Isten töhb
') A. Ch. I. •;, ,VCI 140. l.
') B. c.
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.id6sfog mcgítf:Jé,(.b: n

J.i \·úln~ztott f1~rfia szalmrlkozott a nagy fc•ladat d \'állalií ~a
l•'rlt(>ve, hogy c r:sidó szPrző arab hagyományok nyonHín tulajdonítja e kijdentési .Mohammcdnc~k,· újahlJ adatunk
]C'nnr azoknak a szavaknak éH esPlekPdeiekn(·k láncolatához,
amL•IIyd Mohammed fellépésénPk körülményeit és Í>it·tét a
nagy zHidó J?rófétákhoz akarták hasonlóvá tenni. Si.ít muga
:MolwmmC'd 1s pásztorkodásának korszakát, mint elhivatott;.iíga hozzátartozóját fogja fel. !lm i)'aad őrzi egvik nyilatkozatát.") A próféta azt mondotta: "Isten sohascm kiildijtt
prófétát, aki nyájat nC'm őrzött volna." Ezzel kétségtPlcniil
:Mózrsre és Dávirlm akart főként utalni, ha ugyan ismrr<'tr·i
kiterjedtek ennyire. A pásztorkodás azonban a zsidóknúl
DP~ volt l~né~ett ~letforma, a próféták jövőt sejtő rlképzPléseiben mmd1g mmt a puszta pásztorkodó, ti;.;zta Prkölr·.--ií
népe él Izrael. Az araboknál ellenben mC'gvetett foglalkozá.
volt ez, így Antar, hogy teljes megalázottságát kifrjezzP így
szál: "~i~O?Y szolgád, .és ny~jad ~ászt?r<; vagyok". Igy
rael profetmnak a nyaJ mellol vaJo elhiVasa nrm eng.•c1 iiszszehasonlítást Mohammednck valóhan alacsony szármaúsából érthetőelő foglalkozásávaL LPnéző hangon ir a /;ijzf>pkori
krónikás•) a~ ~j vallás l::íveiről, akik a "juhpásztorral" !{>ptek fel. A zs1dok szemében fokoZ0ttabb mf.rtékhen válik !!''Ű
löletessé éppen emiatt Jl.fohammcd féktelrn ura1omvágva.
Pedig ":nq:ohammed nem származott népr nagyjaihól, . nrm
volt métlo hozzá az uralom, az0rt nem is knpta m C'g a kiráh·i
díszt, ő azonban magához ragadta a hatalmat ármá•m\·:d.
csalássl és hízelkedésel.")
·
Mohammed alacsony származásával kapcsolatos az a fogy.atékossága, amit hitének tlwológusai is eli>'mrrnC'k, hogy
t. 1. nem tudott olvasni. A zsidók természrt0srn nrm mulac:ztották eJ, hogy szemére vrssék ezt a prófétának. .frU.-ob, a wnC'ziai apológéta 6 ) mondia: "az ÖrökkéYaló összezavarta nvt·lvét éR nem ismri-te a könyvC't". Abmlzrím bnr Chijr1 szPrinf)
Moh~mJ?led "ürri" minden hölcsesRégtő1 és értelrm híján volt,
~rm 1rm, scm olvasni nem tudott". Az 0seménvek ki-.:zínr•zf._
s~ben első helyen álló legenda, omPlyet Bonz ('ohn!') adott
ki, egész kis történetet hoz arról, hogyan tanították m1•g n.
<'II<•Jt.

Iz-

3

) Ibn Saad f. 2.3; A. S. 148. l.
•) J. ~I. II.; Peter der Ehrv.~ürdige >On Cluny: (;pgf'n rlie
ab cheuliche Ketzerei der Sekie Sarazener c. munk:íjúban említi.

h.ogy Mohamrnedet mindig kineYeiték tudatlancúgáért (·-. g-úuyoltak az eg~kori szamúr- és tPYehaj(·<árt.
") A. Ch. I. ,, ,~'Cl 9J-96. l.
")J. v.
") A. Ch. I. ,,, ·.;;t~ 140. l.

') B.

c.
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~ it_!ók ~-~ohauun;<~í'f, nz :tra h ír:ís r:t. Mil5or up;ynnis sik<'riilt

dhdl'ln10k a profPtava l, hop;_,. nzok :t koYPk, <lllii' Iy<• l"·p ől

küliiJ_tlJiiz~í fiir\"PllyP kPt \'PH IPk, :yz (·1-!· b(íl l't'l'dnl'k, Ítl'lll vo l~
l'l'llkt, ak t Pl t udta \'Ollln oh·m· lll ;);l,()kat. A wól'(•ta zsi dó h
mÍ<'~<a dói. l'kknr r:íírt.ak t'lq'. k(ít;íhl :í ra '27 a~·ab lwtíít, <Íf:t<lt,;Ú~
.A;".' ~wda.Jnak, <'Z JWdt g nz <'.J lt•plt• :~l : ~ t t h<'':'tt'•. n. prói'Na szohaydm. BPp;gt•l 111ohamnwd ott. tnl:d ,pl az tsnwt isfpni t'n'<lt>
tiín~·k It i. t t !.{l ~)!:í.! , mi n:. n böi<'H<'k i~römm~·l tudnlj_!í k, hogy pz
az tstPni kot.nhln.k lwtulwl<•sn. 11a,J<l ]H'dtg- <'gymas iloz iii('Rzjpft(•k p két tcíl;l:ít PH azt HH!ncl t Íl l~: "<'z ali/, P% ba" PS így 't•Í.
<>IYastak a:r. eges:wf , nwgtand vn m Mo hamnwclt>L rs hív(•it iK
Kd n:r. Plbt>szl>l(•st azonhun n tiibhi iln gyomímy C'Íl !'ol ja mp;·t
~!ol~:~rnuwcl {•1<' 1<' y(>géig J}<'lll tudot1 olvasni. Vrg-iil · ('~Vt' l <t
1t'lll:lval Jwprsolath:m szo laltnssuk nll'g- rnngÍl.t a prófétát
<tki P"Pzf<' gyt'ngesrgrt l'm<' fogyatrkosi:'Úga miatt. Allnhnal~
n kiivPtkt•z(í nyi lat ko;"a tof tulajdonítj:1:") " '1\• nt' olvass <'7.(•liítt (L i: a Korún <'liílt) st'mmi könyve t, sPm ]Wclig .iobboddnl ne ír.1; mPrt hn m'm így IPnlW, akkor f' l!<'neid krü;rglwvonhatnák (tanaiclnt)". rl'ermrsz<'ft's<'n végtelen iil gy<'nge rs
ÍltlÍl tszó YP<kh•zés <'Z l>s örökké kiMm.íntlítÓ va]ÓRág JeRz <'z
n tl>n.v a Jlt·óféta nagysnn·úhan bív(íknd< is.
U. .Jákobnak fl•nt0hb idézett helye bűnéül rója fel Mohnmmt>tlnl'k, hogy 0r kölc·sl f' lrn é l<'tií volt ( nlt'N I:'Jtm). Evv0l
n próféta jcllemén<•k egy másik óriáRi Cogyatékosságáhor.
l>rünk 0l, anwly solmt foglalkoz tatta ÜR7.Ül él<'tü híveit. A
JlrMPtn e kérMs m0gol<lásakén<'n kinyilatkoztatta, hogy Allnh küldöttén<'k há7.asé letét'<' nem vonatkoznn,k azok n m0g-·
kötésf'k, amclyl'k nr. egyszedi hív(íre kötelezők. 'Ez n prófl>1ai jPllPmher- nem ill ő kövei kezetlensl>g nem sr..Jigá lt. ar.onhan olyan 1:ímn<ló vi:<s:d1angra. mint altogy vn lóban .mt'gf.rdemelic volna. AbrnJuím 1'bn l!Jzm' 0 ) mindössze annyit j<'gypr, nwg, hogy "szl'l'ettl' nz asszonyokat". A szép zsidó lányok n em maradtak hatáR nMkül Mohammedrc, ígv a próféta ilsidó l'ele!=>ép;éről töhh icl<'g0n adaton kivül mPgNéísítrst
hoz az egyik zRicló fonás ÍR:'' ') "'Elvett cgy0t l'ele"égiil Ir.ra<'l, lc_{~nyai közi.i.l (:~ nagyo~ sZ<'ret.te. A leány apjának éR
c._c;aladJ<mak felmento l0velt' t u·t, hogy nem kell az ő uralma
~Jatt ~-~lót fizetniök". NévRz0rint, a_rrargum egyik hPiyt5r<íP:)
IsmerJuk meg MohammPcl f0lesegenek neYét, nhol Nlt'',V es
29, 47.
'") A. F.. Daniel ll ., 31

'·') S7,\ll'U

''l n. c.

;"!''

") Oen 21. ~t. N~'toO 11' :1'1-''N
11::1'0J1 :"l:l,f'l1 Nlt'',V t'l' N11'N ::l'OJl
clwtll' (l. i. TRmael) Adi<;at I'C'If.'H6giil, de clkii ldlf.', mÍJ·p anyja Futimat \'l'!to Pl szúmímt. Adisa a J)l'ófóta fplesége, Fatima pt•llig· )I'Úoyn, .Ali hitvese.
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Sokan hittek tanaih:m, mcrt rcttcgél:i fogta el u népeket".
ki bb
·
' l
l ' "l
'
'
Ezeken a • sc
megJegyzese (('fi u vu egeszerr reszletes
történelmi adatokat is kapunk a hébPr forrásokban Mohamuwd háborúiróL Előre is meg kell azonban jegyezni.i.nk, hog-y
ez 1nind anakronizmus, mert n próféta csak belső harcokat
folytatott. 622-ben a Redzsira idején nincstelen menekülö
Yolt és 632-ben már meghalt, így e 10 esztendő önmagában
alig volt elegendő idő az arab törzsek és városok meghódítására. A dánieli vers~") homályos történeti célzását egy sereg.
nek és a szövetséges fejeddemnek a vereségéről, használja
fel Abrahám bár Chija/ 0 ) ho11:y párhuzamot vonjon belŐle
az lzlam belső harcaira, amelyben a wrs által említett szövetséges Izrael Mohammed-ellenes fiai voltak. A zsidók ekkor nagyon hatalmasak, egy ideig mintegy J 2 város felett
parancsoltak a próféta tartománya közelében. ::\1ikor pedig
:Mohammed ellen megindult az arab törzsek egyesült támadása, a zsidók is csatlakoztak ehhez. Azonhan dögvész támacH, úgy hogy nfohammecl legyőzte és elpusztította az egész
hadat. Ez az arlat hasznos bizonyítékául szolgál az arábiai
zsidó törzseknek már eddig is, de idegen forrásokból ismert
történetéhez. Akikről Abrabám bar Chija szól, a Banu. Kumiza törzsbeliek lehettek, mert egyedül őket tudta rábírni <t
próféta-ellent>s párt, hogy hozzájuk csatlakozva, szakadjon
el eredeti szándéka rllenére a prófétától. A Bamt Kainnl;;a és·
a Bamt Nadir törzsek, akik még ezelőtt kerültek szembe 1\IohamC"dclel és hazájukat elhag~rni kényszerültek, külön-kiilön
Yívták meg balvégzdű kiizdelmüket. Sorsuk arányla~ nem
volt annyira súlyos, rrúnt az elnártoló Banu Kumizaké, akiken véres bosszút állott a próféta és akik közül mintegy
600-800 embert felakasztatott Majmuni 21 ) idéz egy ismeretlen szerzőt, akinek az állítása szerint Mohammed 52.000
zsidót ölt volna meg. A szám talán kissé túlzott, valószínű
azonban, hogy a zsidókkal folytatott harcok folyamán több
ezren estek áldozatul a bosszúra szomjas prófétának. Ugy~n
csak megemlékszik az arab félsziget zsidó törzseinek, mmt
az elveszett tíz törzs egyik csoportjának pusztulásáról N atha nal ibn .Jeshaya.") Az ő tudomása szerint J'lfohammed
minden zsidót megölt, városaikat elpusztította, akik pedig
megmenekültek, Jémenben leltek menedéket. Később azonban
arah csapatok mentek oda és fljra nagy pusztítást végeztek
közöttük Egy nagyarányú arab láznd~s krónikása Dá1•id
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m: 11-\':Uwz.

'") Daniel ll, 21 - 22.
'") A. Ch. l. ,, :vw 95-96.
") ~L M. II. 2. b.
") L . S. Gen 25, 18 és Deut. 6, 27-hez.

Gans.'") Az eseményeket, amelyeket röviden a következők
ben foglalok össze, 4574-re (T.), vagyis Kr. u. 614-re teszi.
Afrikában fellázadtak az arab csapatok Hóma ellen. Ebbt-n
az időben élt Arábiában egy nagyon gazdag és bölcs emb<.'r,
:Mohammed volt a neve. Amikor hírét vette a lázadá.·nak,
azonnal hozzájuk csatlakozott és elfoglalta a rómaiaktól
eo-ész Egyiptomot. Majd o•'?pl,n császárt és fiát, akik hatalmas
s~reggel jöttek ellene, legyőzi egy rettenetes csatában. ~Iint
egy 150.000 ember esett el e napon- mondja a szerző. A csá::;zár a Káspi-tóig futott és szégyenkezve tért vissza Kom>tantinápolyba. Mohammecl pedig elfoglalta Antióchi:ít, Siriát,
örményországot, a Szentföldet és egész Kis-ÁzRiát. 1Iinden
keresztényt, aki nem tért át, karddal megölt, úgy hogy egy
sem maradt közülük. Egyedül Jeruzsálem Yárosa m.araclt
Róma kezén, de azt is elfoglalta később Omár 4397-ben (T.),
azaz 637-ben. "I gy kezdődött 1\Iohammed prófétájuk uralma,
Rómának akadályára, gátlására és a megbotlás kövévé mind
a mai napig" - fejezi be elbeszélését Arábia történetének
eme szakaszáról. Fölösleges lenne ezen eseményeket akár
meg is kísérelni Mohammed korára beállítani, mert Yilágos,
hogy későbbi eseményeket vetít vissza a próféta korára.
Ugyancsak 4 egy külföldi katonai vállalkozásról számol be
Abmvanel! ) Exegetikai fejtegeté s közben tér ki a történelmi eseményekre. Isten ugyanis a C'1n:l:-t j'.::l !'1',.::1-nál megmutatta Ábrahámnak az l"ll'~">c ;;:,N -t. :l\Iikor azután '?:J és 'NVOW
uralomcseréjéről magyaráz, a köYetkezőket mondja: .,Történt, amikor fellépett Mohammed, az ismaeliták prófétája,
már uralma kezdetén hatalmas sereggel ment Arábiából Bábelba és az összes babilóniaiak felvették hitét és Yallását".
Majd később azt mondja: "Ismeretes, hogy az arabok clfo~
lalták az "országot" is (t. i. Palc>sztinát) a rómainktól, amikor ,Mohammccl prófétájuk hite ke~et~~zett é? kezi.i.kb~!l tartottak 471 évig". Egy Mohammed IdeJeben VIselt hadJarat_r<~
találunk utalást abba·a a kis elhPc::zélésben, amely a. Y(·nczwt
R. .Jákob 2 ") apologetikai munkájának keretében tal4lt helyet. Maga az elbeszélé<;, amely lényegében ne~ tartozik ~~o
rosan ide, tanulságos és meglehetősel_l kedvezo .~zi~b~n ,tu?-teti fel a próféta egyébként elég-p;é lnányos ~rkolcs1 erzeke~
A történetet úgy közli a szeyző; mmt a!ll~l}: :~trva"van a csalo
Mohammednek Asmodaj tarsanak kromka1aban . Az c~etct
a következőkb~n ismerte'tem röviden. A prófétúnak volt C'gv
barátja (',!:IN !'1.::10 ,,lmn I'I"M), akire Abu Bt'kr" 6 ) nagyon félté-

"''i D. G. II. 25. a-b.
'') J. A. 10. l.
'")J. v.
26
) Abu Bekrt illetőleg; azt woiHlja R. J"akob, hog-y "fia YOI ~ a
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kenv \'olt . .\[ikor ('KVl:'Z!'r .Mohannned eme kedvelt bal'átja
müidk!'ttiíjiih t ~n~ghívta ~'gY lakon;ára, ah?l lsré~zegedüil~
Abu Beh a. p1~ofeta lnu:d.JaY~Ü )eszurta .. vetelytar~a t. Miko;
.\Iohamm!'d fclc>br<'dt mamora hol, m<'gdobbenvc latta, hogy
Jeghűr,;ég~sebb. hh:~ halott, fdh~borodva ~~iáltott: "I;Iát ilhk
10::-;:,;zal flzctm a JO hc:lyett'? Aki embert olt, embe r altal onÜlsRék YérC'!" De nem tudták ki követte cl, esetleg bűnös mámorában a gyilkosságot. Abu Bekr azt ajánlotta, hogy nézzék meg mindenik karcliát és akinek véres a fegyver0, az a
tc>ttl'S. rrermészetPS hát, hogy a próféta találtatott a bünösnek, mirc: mPgátkozta a napot és őszinte vezeklést fogadott.
Később azonban rájött a fon dorlatra és elkergette magától
Abu Bekrt. Ez pedig, hogy újra mPgnyerjc a próféta kegyét
60 várost térített Pt>rzsiában :Mohammed hitére.
'
~1ohammed élE'téről és jelleméről tárgyalva, még egy
pár szórványo;; adat álljon e helyen. Dávul GanS 27 ) sz.erint
.\Iohammed Róma, felett aratott nagy győzelme után népének
nevét ~··"'lit' -re változtatta nitt? -nak Abrahám főieleségének
neve után, hogy ne neveztessék többé C"im -p.ek Hágárnak,
a szolgálónak neve után. Egy középkori kam%ta %~tazÓ ) keleti útja folyamán felkereste Jeruzsálemben Dávid király
sírját. Az akkor mohammeclán kézben lévő szent városban
egy sejk kalauzolta a szent helyre. Ez a sejk a következő érdekes nyilatkozatot tette a karaita hívőnek: "Mi jobban szeretünk benneteket, mint a rabbanitákat"
~):li)
azért is enw~dünk be ide. A mi prófétánk engedélyt adott nektek, hogy
Jeruzsálemben lakhassatok, sőt földet is juttatott, hogy házakat építsetek. A rabbanitáknak azonban nem adott, mert
különbséget tett a ti tanotok és az ő tanításuk között". Bármilyen érzéssel olvassuk e tudósítást, akár a karaita szerző
koholta bizonyságot és támaszt akarván szerezni saját hitének, akár a sejk tudatlansága miatt tett ilyen kijelentést, de
az mindenképen anakronizmus. A karaita eszme ugyanis
:Mohammed felléptekor legjobb esetben is csak néhány öntudatlan hívővel rendelkezett. Végül, hogy a fejezet befejezéséül egy kedvezőbb véleményt is említsünk a prófétáról, lássunk egy szamaritánus szerzőt, aki bizonyos mértékig szintén idetartozik. Ab7#arad.i ben Ishak ben "Ketharnak Vilmaráltal kiadott krónikája párizsi kéziratáhan a következőt ol28

galut veretőjének
<n.,1~n WNi) Amidőn látta, hog-y Mohammed
milyen hatalomra tett szert, megijedt, hog·y őt le fogja ten.ni rangjáról. Ezért levetette tiszta ruháit és szennyes ruhát öltött, azaz
áttért a mohammedún hitre".

") D. G. II. 25. b.
8
" ) G. J. m:vn- non>

,.".,N i•:J 'C"Wii' j'C'):l ,.,

.,It' .mvcen "\1:1"
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vaf;suk: 2 '' ) '~i:JV '5 :l? :Jta'C :'l'?NJ ;c•.-;~ Jlto i:JJ iz: ne
Itt azonban nem vagyunk bizon.vosak, bogy a Mohammed név feltétlenül a prófétára utalna .
Végigtekintve az adatok során, úgy érezzi.i.k, hogyha nem
is a kívánt teljcsséggrl, de az~rt kapunk utalásokat :Mohammt>d éi('tére és jellemére .. Bár korántsem csodálkozhatunk,
ha a, vélemények elítélőek, mert éppen a próféta jellembeli
fooyatkozásai az a kínos pont, amrly még igaz hívőit is álla;clóan nyugtalanította.

Mohammed hitelveiaek megitélése.
Amint már a bevezető sorokban i:s jeleztE'm, nem tettem
feladatommá, hogy a molmmmeclánizmusról, mint hitről és
hitelveinek ös szességéről tárgyaljak Itt is CRak annyira szándékszom kitérni az Izlam1a, mint lúire, amennyiben az elválaszthatatlan tartozéka, ső t bizonyos mértékig a próféta
~letének megvilágítója. Más szavakkal nem a muzulmán
theológiáról, hanem Mohammednek, mint érdeklődésünk
gyujtópontjában álló személynek hirdetésében elhangzott és
követelt életelvek eredetének vizRgálatáról lesz szó. Ezt a
témakört bizonyos mértékig érintettem a. Korán tárgyalásáuál, ott azonban igyek<>ztem elhatárolni kizárólag a Rzent
könyvre vonatkozó adatokat és így mintegy annak a fejezetnek kiegészítésül szolgál ez a részlet. Az a kétkedő szellem,
amely a Korán szerzőjeként 10 zsidót említ, szülte meg és
terjesztette méltán azt a felfogást, hogy az általános előírá
sok meghatározásában is külső erők gyakoroltak hatást Mvhammedre. S ha az idegen befolyásnak elmosódó köl'\'onalait
élesebbé akarnók tenni, ha az általánosságban mozgó hiedelmeket egy személyben akarnók összpontosítani, úgy ez Bahira, a rahib (= szerzetes, aszkéta) személye lenne. Kronológiai szempont vezet, amikor a feltevés részletes tárgyalásába bocsátkozva Jakob Mann') szövegét idézem először:
wcwn nlN v,un ,lo).!n l'P":l Nip)n o1pc:~ n•n itt?N i 1tJn ev ntt?vo ,,,nl
vagyis a prófétának bizonyos názirral való kapcsolatára
céloz itt a szerző· ez a nazir valószínűleg azonos az előbb
-említett Babhiráv~l. A Mann szövege szerint Bahü·a rv":l·
ban (j•p'5:l a Jordánon túl, délfelé fekvő kikötő) lakott. Spr~11ger·") munkájában két hagyományt említ, a szerzetes tartoz.

'V

20

)

GeigQT: Neuere Mittheilungen über die Samuritaner VII.

Z. D. M. G. XXII. 532. l.
') J. M. II.
') A. S. I. 189. l. 2. jegyzet.
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lwd;í i h('~.\('1 iill'tííil'g-. .r\~ <'f-\'yik ~tgymwz, nrni: ~~.ann ~í'ÖVP~e
ltoz, a liliiSik nzonh:tn l\ol<I)'S lnlut (hat nwrlolcirl' Bonú
t<'li) j~·liili,ki. B;dli_m t_: trt_{lZI-;-od:í l'j ill•ly{>ii_l. lJtó l!l!~t vriísíti rn<-g

!Ini .".wul) 1!:', nk1 szmlt•tt Bot•n thn tP~ZI a pro ida PH Ballir·t

,J

tal;í.lkoz:Ís;Ín<lk s:I.ÍnhPiy{•t \nti liliigát a Haltim ~:d>L illPti
;\/ann il hPh!'l' ,'!'!:l \'iig·) ,ln::l ~zóhí> l szú nna zlal ja. l<}rc:<l<·~
ldt•g- zsidó sz:ínnaz;ísú ,·olt Ps nmikor (ttt(>rt a kPrc•sztí•ny hitn •. l'iil\'<'11t• a fl<'org-iw.; va~:v ~Prgius nc~vet. A kziiveg il.zutiín
il:d morHljn , hogy I'Z a Ballira <'f!S oszlo]J tc•tc•j{•n szokolt tartózkodni, mnrlynrk JH'' P a "Nap j Pir" volL 11Jnnrk a motí\'UJilnnk llf'k:qwso l(u..;;íval Ballira alakja egy iH'olvacl .Júr-ma
~liliti ,s<' l, aki <'U:Y oszlo pi'Í>I (crr~l.1]) kapta mPlléknPvét. 'l'ern,{>szl'l<'"l'n l' n(•ltány filológiai - éH l'Psz ll'tkérclés lrtárg:--·alása
nt:ín ana szpn•tnők Yiílaszt lmpni, hogy mibcn nyilvánul nwg
Hahira hatása. a prófétára. Rajnof-i azonhan n. zsidó forritsok
rwgyon ~zííkszay(~;tk <'Z<'n a ponton. Egyéb adatokhól azonhan m<•gtndjok, ltog:v P Z>'idó-hrrf'ztény szerzPtcs, aki l'rlif'mrrt<• .M ohamnw<llll'n nz PlltiYatott prófétát, mindrn vallá~ü
k6rdPshrn oktatója. l<•tt. ~c,mmikrpPn scm fizabacl kev(·sr P hcesii ln i PZI a hatá st. mNt M ohamm<'d tanítómcsü•réhrn olyan
(•mhrrn• alwclt, :1ki egy formán ti sztáhan lclwtett a zsidóság
{or-, n k <'J'<'szénysép: hitclvrivrl és tanaival.
gg-y <•gész "h{ínlaj:::tromot." állít össze Prophiat Duran")
azokról n szoká.sokról és panmcsobtokról, amelyekr1 az új
hit alapítója a ZHiclóktól vett át. A tények manapság nem
tiinnrk f<•l új sz<'r(ínck, ele 1eljcss6g krclvéért mrg krll cmlítrnünk C'sak rövielen fogom ismrrtPtni a polrmikus m{í idevonatkozó réRzletét. A szcrző szc•rint :Mohammcd látta :Mózcs
tiikélctrs tanát és utánozni akarta, clP még túl is nkm-t t<•nni
azon. lg)' tudta, hogy az imára éi-i mc•gtérésre h•galkalma"ahb
napon, <1 C'"l1!l.:!:"' Cl' -kor öt imája van a zfiicló istrntisztrletnf'k, rzért elrc•nclt'ltP a minclennapi ötszöri imádkozást. }\{inthogy pedig aznap höjt is van, innen rrcd a mohammcclánok
barrninc (:-30 napi~) höjtjc. A zsidóknál tilos rrHzcgcn imádkozni, rzért tiltotta Pl örökre hívcin<>k a részc•gitö ital élvrzését. A disznó és a vér utálat Izrael népénék,'l) c•z volt az inclító oka annnk, h0g_v a disznóhúR ~lwzdf' tilor.; az 1'1j valláR
3 ) A. S. 199. l. Um. Saad azt írja Bahiníról, hogy <J krrrszU•ny tudomúnyokban júrtas volt. Er. a sze rzrtes Molia.nmH'cl két
Y[tlla kiizüit fellelte a próf.rtaRúg jclét. Egy másik karavánúton
is tal;'tlkozik :J. próféta f'I!Y Ncstnr ncvíí szcrzciessc!.
') V. ö. Kor{m l. jrgyzet.
~ ) S. D. l
") 'l'iibh ke1csztt-n:v szrr·zőnd tal.'djuk meg azt a hif'drlmrt,
hog-y Moharnmcdet, mikol' eg-yszer lcré..;zegrdPt1., disznúk faltúk fpl.
"'l'erm<·Hzctes, hát, hogy u. mohammedúnok nem i<;zuak hol'l és

bÍ\'Pinc~k. is, s a táp~lkozás céljait :;zolgáló állatok lHágá,..·t
vér
att. s~~,~ta:t.asokhoz _vol~ kötve. Látta továbbá, ho,~.
Izm<' l g.tzcly_gJal vagyonukboi _üzeclet és adományokat aclt~k
Jste11 szo}gamak, elrendelte hat, hogy hívei is adako , , . k
40 : J aJ'anyban, ah~f\'r.an azt a zúdóknál a lJÖvebbk~~~;:k
t ették. Az un:r;epe~ koznl meghagyta a nco -t azt fűzte hozzá
hogy ,ez emlckezes az .. ;,,'PJ.' -ra, hsák feláldozására í,.'
5s:-;zeievcsztctte ezt az ~nnepct az emlékezés napjával a' ;:..,
m~~, - val. "Dc m;m az _J gazt értelmét követte a parau'csnak a
pr5>feta - monclJ~ t?_v<;bb a, szerző - , amikor a vallási boszszunak. r~~d_el~te1 koz~ valo beiktat.ása alkalmával ind.okul
~zt a b1bha1 J~et has~?alta f~l:_"Ne hagyj életben eey pogán.
1elket fie~, n_chogy b~nbe es.ab~tson ellenem". A próféta m eihagyta, h1vemek ~ ClrC!_lmC~Hwt, mert az arabok kitartottak
e szokas mellett Abraltarn ota. Durán felfogása szer.;"t 1 _
· bb an 1gy
'
· ll em ezh e t"k
'
·
= Ami
eg
JO
Je
o a proféta
vallási rendeletei:
mc~g _van engeelve Izrael fwmak, az megengedett az ar~bok
nak 1s".
. E néhá:r:y rés_zlet felsorolása után visszatérek a fentebb
JCl~e!t forra_sok Ismertetésére, amelyrk általánosságban a
I?r,ofeta t~n!lma~~ 1~ege~ eredetét vallják. Abrahám bar Chi;a) a profeta ~or_venyemek erkölcsi értékét Yonja kétségbe:
"A mo.~an;une~amzmus gonosz tanokon épült fel és az erő
szak toryenyem, amelyektől az igazság és jámbor:;áo- táYol
v~n:'. lii_ar ..a legkor_:áb~i időkhl;n is tudták, hogy ~Iol~ammecl
hltté_t~lCl tobb vall:;s~ol nyert~k _erecletüke~. S, fcltéw, ho~y
a. Jakob. be~ l}euben) exegehkm magyarazatánál használt
! r.my k_lfeJezes n em a kereszténységre értelmezett szokatlan
~s ne!.ll IS 11?-egfelelő szó, hanem valóban a pogányokat kell
erte~unk raJta, úgy újszerü megvilágítását kapjuk a mohamme~lan va!lasnak. Az exegeta ugyanis tudatára jöhetett apu termeszetesen mai kutatók szemében már kétsrgtel<'n
t~~!'
h_ogy menny_ire ~ányomta bélyegét Mohammcd hiaz os1 arab poganysag, amclvnck oly sok engedménYt.
n ott a próféta fellépése elején. ·A szöveg, ahogvan ránk
lllarad t, így szól: NJ'1 i~ t·~1:JPl'l mmo Cl"I1M1 mp., ,t.:'N 1r1i~n i,P C'::>loN
~,' 11 ~':"1 i~1 1"~1::1)1!'1 j~l .. .'~1Tekintettl'l arra, hogy a fclsor(,lás egyik
~gJa ~·omlott szövcgű, valószínűleg ez lehetett a kcret"ztém~~get J<'!elftő HZÓ. Igy a két uralkodó vallás között. mint htlIa~sal h1_ro tényezőnek, a pogány~ágnak is Bzerepet juttat az
z: am k1plakításában. S hogy mcnnyire a monotheizmus~al
lllar egyaltaJán össze nem egyezh>thcté.í mértékben Yolt kitéYe
:.t

ro!

tde - _

XV e.-;z.llek disznóhúst". Picr!'C 1\[artino: )lahomel r n Fl' a nec au
Il-e
ct XV Ill.-c si cel c.
7
) A. Ch. l. •,, "ll/It' 140. l.
b) .J. R. Zcch. 6., 7.
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:J1olw.mnu'd l,tite a ,P.?gán~: arabok bdolyás~nak, arra h•gjobban ~lckka es a I~aba-ko :;zt'l'l'pc Yd n lagot. Amikor .Mobarnmcd engedett a Kába tisztelct0ht>z és Mckka szent-város
jellegéhez ragaszkodó arab törzscknek, már akkor kaput nvi·tott a pogány hatások clőit. A rockkai kereskedők kaln:i:tr
~?ndolkoclása pusztán a~.ért nem tette cicinte 1p.agáévá az ~j
h1tet, mert akkor megszuut volna a zarandoklas és evvel SLLlyos "?szteség érte volna a beduinok látogatására számító
mekkm kereskedelmet. lgy Mekka csak látszólag eltüntetett
de valóban toYább is fennmaradó bálványaival az igaz mo~
n?th~iz~usban, é}ő zsidó lel]rében mé~tán_ hizonyí~otta az új
~ut hsztátl~nsag;at; .Mert me~ AlJraheon ~bn E zra' ) idejében.
1s "hlercurmst 1madta ott mmden arab, kelettől nyugatig" és
az e 1.-u.ltuszhoz tartozó "kődobálá;.lt" végezték. "Mekka telve
van utálatos pogány szertartásokkal" - hangzik a felháborodott ítélet. Duran 10 ) említi, hogy egy ünnepet ülnek Mekkában, amely olyansz.erű, mint a zsidó zarándokünnep, célja
azonban Mercunus hitének ápolása. A szertartás szerinte is
kődoháláshól állott. P eor <11V!l) kultusza is helyet talált az
Tzlam monotheizmusában. Imádásánál "fejükeil földre haj~ották, hátuljukat pedig felemelték". De evvel még nrm
Jezte he az apológéta az ő idejében már hatalmas vallás bálványkultuszainak felsorolását, mert szerinte Kemost is tisztelték "Yarratlan ruhában és fedetlen fővel". "És ilyen gonosz dolgok megengedettek nekik nyilvánosan" - fejezi be
megdöbbentő tudósítását Dlll·án. A Kernos-tiszteletről már
csak mint megszünőben lévő pogánv kultuszról beszél a jóval
Duran előtt élő Tobia ben EliezPT.h) Szerinte ltll~.:l eg~ nő
alakú fekete kő, eredetilc•g a Moabiták bálványa volt majd
pedig átültették f.Iekkábrr. F gyancsak bizonyos Mekkáb<ln
lévő két kőről tesz említést .Jakob ben Reubén.12 ) A sok exegetikai magyarázatra alkalmat adó dánieli fejezetben (ll, 38)
C'lllr" :"ll'N'l ér~elmezésénél mondja el, hogy Mekkában van
két kő, az egyik nev r m~ 'N , a másiké 'lll 'N ?3 ) Ha már
most áttekintjük a zsidó forrásokban említett és Moh.amm<'d

a

fe-

hitébe?. .?elyet, találó ?álványk~ltus~nak megnyilvánu.lásait,
egy kozos mot~vumot e_szlelhettunk es ez: a kő. Akár ennek
dobálátia, kereteben; akar pedig az isteni alakot megjelenítő
minőségeben,"alkoto el~me ,a kultusznak. Mercurius és Kernos
tisztelete a k?kult~.sz. J egy~ben folyt le, ami nagyon érdekes,
Je nehezen ertheto Jelense_g . F elmerül a kérdés, vajjon mi
kapcsol}a ~gyb.~ a~ a;rabok 1ste~fogahp~t a kővel 1 mint olyannaL Meg egetobbe es megoldasra varobbá válik a felvetett
kér~és, ha ,arr~ gondol_unk, ?ogy _az Izlam legnagyobb erekl y~Je, a .Kaba ~s semmi ,egyeb, mmt egy meteorkő. Vajjon a
Kaba tiszteletének hatása alatt keresték-e a többi i:::tenek
imádásának kifejező eszközét a kőben ~ Ez nem valószínü
mert bálványaikat más népektől vették át. Vagy éppen a kő~
nek a szerta~.tás~a való bek,apcsolása idézte volna elő, hogy
egy met.e~rko 1rant ~ly merhetetlen tisztelet ébredhetett a
puszta f1mban ~ Ez azert gyenge feltevés mivel a Kába tisztelet~ régi multakba !?egy v~ssza. Nemcs~k az eddig felsorolt
forrasok, hanem a meg ezutan felemlítésre kerülők is mindio·
.a kőről beszélnek, mint a bálványku.ltusz anvagáról. Ig~
Juda Halem""J.') azt mondja a mohammedánokréil hogy .mag-asztalják a követ" (vagy felemelik~ j.:IN,, nN o~~~l1o o~ iwN ).
Itt már valószínüleg a Kábára, mint katexochen . kőre"
történik a célzás.lú) Már egészen világosan említi a "k:ábát
El~ad Hadani,u) aki beszámolva az elveszett törz:::ekről. EfráJlill és Menasse fél törzsének lakhelyét a hegyYidékre teszi,
itt pedig- istennőről lehet szó. A 1szól külső alakját t~kintve kinál koznék az azonosítás Allat-tal, akit Grimme az Ó·arab istenek
között scn·ol fel (39. l.) é.s a.kit ki.ilönösen a mekkaiak tisz~ltek. Allat istennő mellett tisztelték Al-Azza istennőt, aki szövegünkben
'lll
néven •SZerepel. Igy hát a elöntés dolga nehéz, mert A th tarral va1ó azonositá,s mellett döntene a kifeje:ués hasonlóságáll kívül
még az a tény is, hogy a kultusza hasonló, másrészt azonban a két
istennő.uek egymás mellett való szereueltetése a második megoldást tenné val.ószínűvé,

'It

4

1
')

10

S. D. I. 15. l.
U) Tobia ben Eliezer: ~110 np' Deut. 21, 29. 'N)Ir"ltll jlltl'.::l Nl:"!!
)

j'1ltn j1N tJ'Nr;, ,MNl 0 1~1 C1r")l :"!''N 01.:1,1:"11 "t.:l,~.:l N':"llt' :"l"tT :"l,l~V il.:lr"
.,10:1:"1., ''M/'\1"1 1.:1.:11

") J. R. Dan. ll., 38.
13

Ugy gondolom, hogy nN.,N = Athar. Délarábiai pogány isten volt. Ennek bizonyításául szolgál egyrészt, hogy a név elöforllul ilyen csonkább formájában is pl. Karibatht (= Atht áld)
Hammatht (= Aiht az após). Másrészt H. G. 31. L szeriPt Athtar
m oll éknevo (Hadz~ar ( a kő) amely kétség-telenül igazolja, hogy
egykor kőalakban imádták. Csakhogy Atbthar bimnemű istenség.
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'") Itt - mellesleg - megemlékezhetünk a kőkultusz néhúuy
~llítMagos bibliai nyomáról is. Bírák 6, 19-20-ban Gicleon a levest
es a lepényt' a sziklára teszi és abból csap ki Isten láng.ia. Tehát
-valami szakralis jellegének kellett lennie akkor is a kőnek. Andrea
I. Sam. 6, 15-t is a kőkultusz nyomaként tekinti. A vers így szól:
.A: leviták levitték Isten ládáját ... és letették "a nagy kőre". BészS:mes lakói pedig égő és vágó :.íldozatokat mutattak ,be. A szövegbol azonban nem lehet megáll:lpítani, hogy az áldozatot a ,.na~n·
kövön" mutatták-e be.
16

)

E. H.; B. H. II.
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az ismacliták prófétá júnak tartománya, vagyis 1\Iekka fd'
,.mnely az ő n)·elYükön Kú!Jának newztetik <J.':JN'P N,PJ i::J1lt'';::J~)
A nyelw•zet homályost'ága e helyen kétségessé teszi '-Zemiinkben, Yajjon tisztában17 volt-e egyáltalán a szerző a Ká.J1 .t
fogalmával. Ugyanci'ak Ő ) nevezi l.Iekkát az arabok téy;
kő- és bálványimádásra.
"
Atte,kintY.e e~b~n, a fsjezetben. feldolgozott forrásanvagot, a regebb1 zs1dosag üelete szermt az Izlam töi·vénykompJexuma két részből áll: úgymint átvettből és eredetibőL Az
el ső csoport azonban nem viseli magán más népek rendelke~
zései bölcs és helyes átvételének jellegét, mert a kölcsönvett
törvények á ti:iltetésük után újabb virágzás helyett a tapasztalatlan kertész keze alatt elsorvad tak. A második csoportban pedig nem érYényesÜl a népi ŐSerŐnek tisztulásra vezető
szelleme, mert nem volt képes levetui pogányságát. Ezért véleményük szerint az ősi törzs a beléoltott nemes hajtás ellenére, csak vad gyümölcsöt érlelt a mohammedánizmus nagy
kertjében.
'·
Dr. FRIED

DEZSő

Á br a Á
hhii 'ní"a r~ kn~l: z r a'"
világi költészete
(Gondolatai és verselése)
A költő élete.*)
Abrahám Ibn Ezra Toledóban vagy Tudelaban ~zü le
tct~ 1092-ben, }~eghalt 1167 j_an. 23.i Bár mindig K orclovát
tekintet~e hazaJanak, azt a _'Taros~ melynek oly nagy ~>zell e
mek, rnmt Samnel Ibn Nagela, :Mozes Ibn Gikattila és Abulvalid is szi:ilöttei voltak. Élete első feléről nincs sok aclatunk
csak annyit tudunk, hogy már fiatal korában eljegvezte ma~
gát a könyvvel és muzsával. Ezt ő maga írja le e'gy wrsében, a 'J1~ '1'0,; ,m kezdetűben (Rosin: Nr. 58.), ahol
panaszkodva adja elő: i:l1,ltl ,,,u~;, 0''1J.'J.:l C1JC?
Amikor daloltam, még csak ifjú voltam. Bár már akkor is foglalkozott
prózai írásmüvekkel, mint folytatia ugyanebben a ver~ében:

'•i,J

01p~ ':!~::l

'M'1:J:-t C'i!:lO
1mN:J

..,,"c,

Később sok ellensége akadt, akik rniatt el kellett hag:mia hazáját. Talán Északafrikába Kairuvánba, vagy Egyiptomba
megy. Kétséges, hogy mint egyesek áHítják, - Palesztinában és Babilóniában is élt volna és hogy Indiába is eljutott
volna, szintén valószinűtlen. Egy bizonyos, mikor elhag~·.ia
hazáját, új élete kezdődik telve csapással, szenvedéssel. mrgpróbáltatással. Ömaga így ír erről: ~~J c,~J.'~:J ..,~.,~~~
'M!';1~., c;,.,;,~:J.
Szerencsétlen pillanatban szi:iletett, rossz
Csillagjárás idején. Ráillett a bolygó jelző, hisz majdnem az
egész akkor ismert világot bebarangolta. Száműzetése után,
melyről nem tudjuk biztosan mikor kezdődött, először Rómáb~n tünik fel, hogy addig hol járt, nem tudjuk... Róm_áb~m
lllinclen szenvedése ellenére dolgozik. 1140-ben tobb blbhakommentárt ír. Négy évvel később Luccában' találjuk. EgY-

.,J.,l

'

7

)

E. H.; B. H. III.

*) Részlet a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1939-ben elfogadott doktori értekezésemből.
1
) Encyklopedia Judaica . VIII. k. 326 o. Nem tudjuk, hol halt
nleg Ibn Ezra. (l. Marx: Essays and studies).
') Lukkai irodalmi miíködéséről l. Fleischer: Ábrahám ibn
Ezra irodalmi tevékenysége Lucca városában, Blau emlékkönrv.
Budapest, 1938.
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má~tltán írüt munk<lit. Rdat .Jl'tt>r és egy grammatikai mun.
kát: Ha je tod." A következő év b<' n bef<:_jezi a J ezsujás korn.
nwntá rját, majd még ugyaneb~t>n_ az ev~en_ ~Iaptuában tnl;lljuk. Itt t>g~- másik grammahkm mUI_tkat u·: Sallot címen.

· _\ltalában ninc~ könnyíí sorsa Itáháhan. Az ott élő zsidók tanulmám-aikat kizárólag a talmud tanulására korlátozták· a biblia exegézisével és grammutikával nem igen törőd
tek: B!' bolyono-ja egész Itáliát és <o, N n l n N~> Edom orszácraiban, teh~t a keresztény országokban élő zsidóknál szellem~~ és bátor fejtegetője a héber tudományos nyelvnek.< Az
1145-1155. közötti éveket barangolással tölti, bejárja az
itáliai községeket és provinciákat, prózai és költői műveket
ír. Egyesek szerint ekkor jut el Egyiptomba és Afrika más
orszáO'aiba, sőt Indiába is. Közben vallásüldözéseket él át,
mcl,;knek embertelenségét, kegyetlenség-ét megírja. 5 Bármeri-e ment, sehol nem talált mecaenásra; kesernyés gúnnyal,
szinte zarkazmussal ír:
~:1"1

1:1:1

C'"l~lN

"1!&1:1

t'l'~~

C':lttiN

6

~:ll&' "1:1:1 ü'"l~lN ~"lll nvS N:lN
~:ll&'~ ;,',)1' lN :l:l"l~ ;,',)1' lN

~:ll:l '':l 1',u '.l)l W'N' :"1 1lN

Bárkihez fordul segítségért, elutasítják, ostoba kif~gássnl
rázzák le a nyakukról az alkalmatlankodót. "Ha koran megyek a nagy férfiú házába, azt mondják, már kilovagolt, h~
este megyek, már lefeküd~, eluta~ott vagy ágyá~~n va~; J,aJ
a szegénynek, ki szerencsetlen cslllagzat alatt szuletett! 'I.ehát ismét szerencsétlen csillagzatáról ír, amely akkor telJcsedik be, amikor egyetlen fiát elveszíti és siratja:
•n.,~lll
fl!7:1.l (Rosin: Nr. 56.)
és mikor három év mulva megtu~Ja
teljes bizonyossággal, hogy fia a mohamedán vallásra tert
át gyászbaborult apai szíve. 7 (Rosin: Nr. 55.) A Inl}-n~~
a;onban felejteti vele a csapásokat. 1148-ban két asztrol<;Jp;Wl
munkát ír, Szefer Haolam és Machberet ha-Mescharebm-t,
3
)
4

)

Baeher: Ibn Ezra mint grammatikus.
Enöl így ír· Jehuda ibu Tibbon:

<:m~·N:l N"\1)1 j:l C:"l"l::lN '"1 1::11'1:"1 N:l "lWN 1)1 l'l1:1l~'l ll"l~ltl~' mN., 01'~ l':"1'1
tl'"'P'l t::',I:MJ c·,:1 cn: ":: ,C'"l~p C'"ll::l'M~ :"17:1 j'J)I::l Nl:"! ü.l C:"l' ,7))1
0

) L. Diwan 169.
") Rosin: Nr. 60.
'l Jehuda Charisi: T:whkemoni Wien, 1854. 7. b. o. szeriut:

1ll:t"1N' lN\:l:l 1N ::lN:"l 1'.l~ j:l:"l '"1'!&1 'Vl ,:lNCI "1'!&1:"1 "'ilp~~ N1:"1 CJ ll:l pm:'1
l',J:l flN ~1t'Ol C'"~P'•, m;, '''ll~ l'')l~ '1'0:"1l ,M"ll [N'] 1'')1 ,., "TI~:I M"17~
l:l',MN t:'1J:ll&':l'1 Aszót Luzatto szurta be egy birtok{, ban Ievo
kézirat nyomíu:.

N'
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lyeket músok unyagi segít~égéYel tuu elkészíteni. okat
k ~l mindent.>setre dolgoznia. Xéhol. Bt>rnfl'lcl' é:,; mások <!llí; ,a ,.;zt'rint, kántorszeríí állást
(••::•:.: n·?.:·>
tölt be. Ez
ta~nb\n egYáltaLí.n n em bizonyo;;, búr a pijut költé:o:zetc erre
azolg·Úna esetleg bizonyítékul, mcrt Mtalános szokású YOlt
sz·ko;iban n j-"CI-ok körében a pijut szerzés.J 11.15-bE'n Prqa:;nceba mcgy. Xagy tisztelettel fogadják. - az akkor már
~unkái réYén mindenki előtt is:nert t_u~ó~t. Itt .J?ézier."lwn
írja a. SP fe; ·.. Hnsem~t, melyet ket mec~nasana~ UJanl: Ab ra·
hdm b. ClzaJI111-nak e,' I:::sak b. J ehud a-nak. 1. gyanebben az
;yben Rodczbl' megy. hol Dánicllwz. a Z;;o]tároklwz. n 1:2
ki,;prófétához írt kommentárjait fejezi bl'. Súlyo:>an megbctc;;.,_zik és felgyóg:yulása után az 1157-ben befejc'Zl' tt penlatc~~hus kommentárját, betegsége idején iránta tanusított jóságáért hálából R.
o. _e be_~z _JI e~n~.ek ajánlja.._Ezt 6-1 _t>:-l'"
korában'" kezdte el u·n1. ~ond_ 1do m~'a., Eszaka~nkal)_a
megy, ahol, Juk~b be~ :M~~r Ta_mnnk h?dol;l Ye~-t>! l l \ ;\t'mely kutato szt'nnt meg l\..lddusm traktatusahoz l- ut' olna
kommentárt.
._ .
., .
.
1158-ban Londonba meg~-. ahol JUlllll<'-JUhus lH'TUlpokban a J esocl ~I orat írja. t'gyam'zt'n _éy h' ll;\ ír _a, ;;zoml~:lt
szentségéről, mclyben R' 1mon b._ ~[~u'l'a7 po<~m1zal. l_lbOban Narbonne-brn Yan é~ !lsztrologun. tm~1_Jm~myok<~t .•t~,h~
tat. A Sefer Halluch-ot U'Ja me~. :JiaJtl homaban t,ll.ll.Jt~k.
HaláJozása éYélwn, 1167-ben röYid pentnt~·ueh~" ~ommt'!11;~rt
ír még. :Jiegadatott neki, hogy- fo~adal!11at t,l'lJC'~lt~l'. J:~~L~ott
Yisszaadta sokat szt'UYt>ell'tt. IWnH';; klkt•t a 1l'L'l'l11Íllnl'l,. l ,.upa baj, csupa szenYcdés Yolt az élek t-'t' o~thona .. '-'l' r~k} 1 11a
nem ,:olt és <'Z a hazátlanság és a snrH•,;apa;;llk '~t'gl~klH'l'lk
az egész életét, átYonulnak <lz egész költ_é;;zl'lén. l p:~yn;l~kn,t~
azonban n törhetl'tlcn hit C'r6t adott Jll'kt n. nw~pnlhaltar::,.n."
elviselésére, miként erről szintén tilbndóan hangllt ad ko't•'szetében.
,
Ibn Ezrát é sokoldalú nnmkáss<1~;í.t ma!· s~lkan fl'}lhl!gozták. Magvar emlwr. Bachcr. írt gr<~Jllll~<lilkal nnmka:---..a gáról; bölcs0lcti ' 'ilá gszemléll'térlíl Ro~m t~rtd~t'zdt. F~·.hl~)l
gozták matematikai mííveit. Hihliama~y<nyzn!nl~nn ~~:tnlt·~~t
jeles szert'UP i. >;zámo8 tudóRnak adott hi'íla:-- _tt'mat. h.nll\: 1 ~ 1 ·nyeit is ö;"zpcr\üjtötték ét' kiadták. Az t'!!~· tk J~a~yl g~k~ lh'mény kiadója
volt. majd az ő alapjún Rom1 Hl ta ·llZl'f'
01

J!
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jt•I•"•Phh kiill•·nr•;ll.\'PÍf, d" mi11t kiiltiít, tudtom szt·rint

scm ru•;lt:tfln b~> l mt í, bl nw.

senki
,;rtl'hz{·r; <·rlja rii ,·i d iíttv kinl ést nvujtani IIJtt
J•;Z!'a kiillí-H;wlí•rííl, <'IIIIPk ír·;í n.váról {•s 6rt(.k{>ré) l. · ·
.\lo!i1. :t zo nlmn <'Hak kít kl> rdrst t<Íl'gyal ok, éSJW(lig Ilm
J•;zrn v i l:ígi kiilf{>;;z<·fl~t <;R Vl' l':-;<•l{>s{> t.
~\

.H•·r1

Ábrahám ibn Ezra költészetéről általában.
lim l•Jzra szell<'Jn<'H éH a tnnítáH átérzéHe által ösztönző
(•gy(.ui srg-P kortár~;ai szívéi vilwrzásba hozta, dc kíméletlen
ítí•l<"tPi mintt irigyei Í'ö <'llPnzői, sőt elkeseredett cllenségei
ü; akadbtk. 8ok olvasó azonban még ma is csodálja lényének
r s alkotúsainak átütő képPsségéL Egyben azonbal). barát és
<'ll<'ns<;g, dícsrré5 és ócsárló, <'gyctéJ-tenck: tudása jelentőségé
lwn <-s miíkii<léHP ti s:.~telPir<>méltóságában. Ezért a 7:Sicló irodalom llHt.i<l min(kn mííwlíí.iP őL mint népén0k <'gyik legünn<'pclt<'hh gondolkodóját {>:; költőjét említi. Már korán clterjPdl :L l<'g<'JHla az 6 és Juda Hnkvi l'OmantiJms barátságáról.
A fp]JPudiilíí zsidó költész:cir(H írt tudományos tanulmányok
és munkák a mult rvszázad 30-as éveitől kezdYe fordultak
Lim JIJ:.~ra l'<'lé tiibb-h•v0sPbb figyel<'mmel. Kezdték mrgvitn t n i {•h•tp 1örtén<'irt, munkái tartalmát é:; szellemét és a napviliígm k<'riilt kéúratok nyomán kisebh-nagyobb gyi.ijtPml>llYl'k jPI<•ntvk 1n<>g. lú•zdetleges, ill0tve hiánvos munkák"
ut:ín kí•s(íhb érték<'R és alapoR munkák is jelentek meg köl~(ínk!;ííl; .~l:>:onban ez:<'k sem ~eljesek_ még, minthogy. még ma.
1~:> <'lok<•rnl <'gy-egy lappango munkaja, vagy v0rse. 1 •
fl~n Ezra, nem volt önmagába 7:árkózó személy, de neJ?
\'olf loPg~·<•nsulyozoU Rl'm. Ttk-otl;L hulhín1Zott a hit és a ktlllÍ'Il'tl<•n kritika és s:whadszeJh>mííség között. Ezért szintc
l<'ll<>IP!IPn mü,·pir(íJ általános. 0gyöntctő benyomást nyerni.
l::lzt'll_cnws, .a tréfa éR kritika nwsgyéi között csapong. A tudomnnv nuncll'n iígáhan n•n<lkíviili \'olt tudása és f<'lkészült::;(:L!'l', .d~· Ill'm .;;il<Priil~ J~<'~i <,'lií<lPi .örökségét bővítenie és to::•!hhiP.Jl•·s~tl'nt.P. Amr~.ll'tlSat nyuJtanak, nagyrészben m'I,U
UJ. Nyt•lvl'HZ<'Ü munkmbnn azokat a tanításokat és <'reclmell.Yl'kl'! adja <'16, m<'lyekt•i Cltajjug, Gannach és (1 ikatilla

megalapozott.~ Önál~ó. m~ká.kat, a. ?ibliaexegézi terén al,k~to~t. Ebb,en..e~. a knhk~~ es fllolog1m alapokon nyugvó egyéb
1ras~1ban uttoro volt. Shlusa kommentáraiban klassziku:;an
eleg:~ns ; de so~ ~s:tben mégsem tud világos képet nvujtani
nPkunk f elfogasarol., G:v~.kran egY_-egy ~téré e van témájában, ID;el! nem, feltétlenul. !artozik a targyhoz. Exegé ise
asztrologiaval, e~ .m,atcm.ah~aval színezett. A homálvos helye~et ll;Sztrologim es nnszh~s. titko~k?-1 kísérli megvilágítaru: Mmdezt azonban, csll;k rov1den ermti, mert kortársai
s~ennte ne~ volta~ ele~ ere~tek azokat megérteni. Szörnyíí
~mcstelense&'e, sz~~~nysege kenJ:~z,erítette írni; s hogy mégis
Ilyen nagy Jele~tosege van a kozepkorban, ennek magyarázata abba~ re~h~, .hogy a nem arab államokban a gazdag
arabnyelvu zsido 1rodalom eredményeit munkái réYén tette
hozzáférhetővé az ott élő zsidóság részére.
Gabirol, JudaHalevi és Mózes ibn Ezra mellett ő a le"'nagyobb középkori zsidó költő . Költészetében adatokat talilunk saját ~l.etér~l, mííveir~l, hitéről és gondolatairól. Két
nagyobb gyuJ~emenyben t?-lalhatjuk meg Ibn Ezra költeményelt. Az egyik Egers: D1wan, Berlin, 1886. E gyüjtemény
mwnb~n nem
!eljes, 106 vers hiányzik belőle, ezeket LÜzatto:
14
Z1'?~1'1 '::l1tv
mn;t alatt adta ki. A másik gyüjtemény Rosin:
RCime und GediChte. Ebben összegyüjtötte az istentiszteleten
kív~l álló .Y~!"S!;ket és még s.zámo~ kevésbé ismert vagy ellenkezo~eg, ~ulonos.en fontos .Istentiszteleti költeményt csatolt
hozza. Mmden Ismert kéziratot összehasonlított és kritikai
szemmel átnézett. A héber szöveghez h ü és a költemény hangulatához igazodó fordítást füz; amennyiben szükségesnek
látja, megjegyzéseivel magyarázza azokat.
.
~osin munkáját két részre osztotta. Az első rész a nem
lstentiszteleti versek gyüjteményét tartalmazza, vagyis azo~at a költeményeket tárgyalja, melyeket Ibn Ezra valamely
Irodalmi munkája elején, vagy annak végén írt és ezekben
vagy a munka tartalmára van utalása, vagy az illető írásmü
keletkezésének idejéről nyilatkozik. Természetesen így a
v~rsek időrendi adatai alapján sokszor nem állapítható meg
mmden kétséget kizáróan azok keletkezésének ideje. Ilyen bevezető verseket a pentateu<'hus kommentárja mindkét változ~t~hoz írt. Ezekben Ibn Ezra eg-v kritikai átnézetet nyujt a
kul?nböző bibliai exegétikus módszerekről, majd az Exodus
hehszakaszaihoz füz verses kommrntárt.
, ]!j relekesebb Rosin gyújteményének 58. ve~·se, me ly sajiít
koraról valóságos kis irodalomtörténetet nyuJt.
13

u) pl.: l. Rpitz C'l'll/:'1 ''1l::I:J VU. 490.
") 'l'm·I.Jiz. 1938 ~vf.
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Ho~in munkájának mát-:oclik <'"oportja: költemények személ~;.ek~·ő.! 'Pg-y szt'mélyckhcz, mel yekben Yagy személye::< 1s.
mero::;eJrol n· lbn Ezra, Yngy kora legjelentősebb alakjait
rajzolja meg.
Ro::;in gyiijteményének utolsó részében Ibn Ezrának oly
verseit találjuk, melyekben Ibn Ezra saját életét, szenvedéseit írja le, továbbá kortár::<ai életét és működését bírálja.

lbn Ezra költői muokái.
Ibn Ezra életbölcselete újplatónikus irányú. Szer inte a
szellem vágyakozik Isten után, mint ősprincipium "\!tán.
melyből származott. Platon szerint is a lélek menekiilni
igyekszik börtönéből, a testből, hogy egyesüljön alkotójávaL
lbn Ezra is úgy vélekedik költeményeiben. Költeményei nem.
annyira a képzelet és érzés szi:ilöttei, mint inkább a kutató
és lelki elmélyültség munkái. Egyéni sajátosság csillan meg
Ibn Ezra költeményeiben. Szellemileg kiegyensúlyozott kutatóként látjuk őt, aki előtt megnyilvánult minden dísze a
teremtésnek és ezért világszemléletében á,ltalános kép~t raj~
zol elénk. Nincs itt lélekviharzás és szív lelkesülése, csak logika és elmélyedés.'• }.Iinthogy pedig a lélek az alkotó után
vágyakozik, megveti a bölcsességet és tudományt, nem fél
az élet elenyészésétől, amelynek megszi:inése
csak szabadulás
6
a léleknek a súlyos, sűrű anyagi világból.'
Ibn Ezra -világszemlélete szerint a lélek saját testét elhagyva, egyesúl a ;, '1' ~ •n '5 '5-' -val, a lélek felemelkedik a
súlyos anyagi világból, kilép az individuálitásból és egyesi.i.l
a Mindenséggel."
A filozófia a Kelet országaiban nagyon szegény volt.
Irreális gondolkodókká lettek a keleti népek, pl. a hinduk.
Képzeleti:ik az irreális világban csapong, elvont dolgok eleterminálása a fővágyuk és mintegy álomvilágban élnek. lbn
Ezra kutatásai az efféle elmélkedést messze fölülmúlják,
mert az ilyen gondolatoktól ment volt. És bár a kabbalisták
benne találták ezt az eszmekört, melyben éltek s nem Majmuniban, ez még nem bizonyíték irreális gondolkodása mollett, mert Ibn Ezra sohasem bízta magát a csapongó gondolatvilágra, hanem kutatásaiban a hideg értelmet követte;
mindig józanul a földön járt, sohsem a képzelet szárnyain a
magasságokban.
·
'") Diwan: Nr. 21.
'") u. o. Nr. 3.
17 )

u. o.

~r.

53.
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Szer~n te a léleknek a földö
,
11el;ye,, ~a mar
van- bar nem a földi lét alél
egyszer itt
tisztulását és felemelkedését ő e e vegk c~:llJé!-? de a lélek megelérni. Hisz ,a lélek megtisztulfs<:~ ~ afJ~ lm~~y~rg~tással
önsany_argatas nélki:il is és ez ne a ke he l, JOn mE;: romden
be, am1~or a n' '5 '5_, ;, 0 wl-szal mcsa .. a alallal kovetkezik
életben 1s, csak le kell győzni a te~fye~ul,
tane!ll már a földi
1
az Istenhez, akkor olyannyira fel v~~Y~bat_ es ragaszkodni
jut a természet törvényein és cural~d~k
1 ~- etik,_ hogy kívülnyú filozófiát világosan megalapo ~ Ibonm.aEgan. Az ilyirákedő költeményeiben/8
z a n zra szép, elmél, ,
A lélek és a test viszonyán k k
fogását tükröztetik vissza ezek a k··rfcs?latarol vallott feli)nkínzás a fontos banern a test ~1 -? etl~nyek. Nem a testi
képen a lélek is 'bizonyos< szem oaren_c e ese a lé~~Ju:ek, ami··
engedelmeskedik. Tehát a kett" P,ntbol _a te~t tervenyeinek
lyozni, nem lehet az egész életeot 'lSl~olnkyat~ k~ ke~l egyens ú. b.
l ,
.
a e e - orvenyeinek l, . t
m, 1sz e vegre anyag1 világba T. k 1. 0
a a' egyak kielégítése se semmisítse ;:e; ~J.éí
I?-t ~ t~sti \~á
sen. Ebben a tekintetben Ib E
,e , vansagmt telJegást t~krözteti vissza a léleknés :~~~~is altal~~? s zsidó felfoMas szempontból
'l , l
zonyaro .
örök kérdés feleletét: H~~Iane~t~-~~.me_l .rajzol_ja a k?lt~ az
e e~ ereJe s m1ben nyÜYanul
az meg'

ka ,

k':ki

1

a ké~d' ~\meg is nyilv~nul . a lél~~ ereje, nemde meo-marad
ket'l H~~ ogya~ bef~vasolJa ereJevel a testet és az "'érzékedatban
·i'n, szarmaZl, a tu~~t-érzet? A lélek értelme a tuzéseiből n~~ v:~~} n;~i ~~ vaJJOn h? l ,a híd~. mel;v a lélek érmiinkhö 'l Ib E me , a veJe! a IDl ertelmunkhoz és érzclhogy a l.lk
zra u?y probalta megoldani ezt a problémát
nak tart ~'1 e, . (!VOl~ ~s a, ~zellcmct <nl,> összekötő kapocs~
zött Mi~thaz !stem szikl:a-l~lek (;,~tvl) és a te~t <~lJ) közal .nyu taf.gy azonban ~rZl, hogy megoldása nem teljrs azerejénel Ja ~eg magat, hogy a lélek a természet cs~dá:s
csodás C anyagiakba oltott szellemi megnyilvánulása. IstPn
annak or~et~r· hogy az ember szívébe ültette a Jelket é"
ereJe .
·
Szen"t··~~anyol bölcsek szívében egyre jobban elmélYült ·l
nehezed szer:~tete és p-z ut~na, Yl_l1ó -vá~y. ~úlyos gyászként
tulása . ett reaJ~k a_ nep szets~orodottsaga es a Y á ros pu::;zmond :' de remeny lS el t a sztYükben, ahogv a zsoltáros i"
hara J.a\"'ll, N c'5lll'5 Mlt' N'5 '-' ,,XPm hirtörökké az'r~
tök gJ.a .d (T~n·en. III. 31.) Az ebben a korban élő h<'lwr kiilmm egyikénél megtaláljuk e vágy kifejczé-:ét kQlt('m{•·

t

' S) u. o. Nr. 68.
'") u. o. Nr. 75.
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nycikben. Izrael népének jajszavát tolmácsolja a költő, a
gyász és zokog~s h~mgj_a, sír a k~ltc~ényben . a. let~nt dic~ő
séO" miatt, a szotszoratat;. a szcgenyseg napJal mmtt, h1sz
e~bercmlékezet óta mindi.!l," csak keserűség és szenvedés a
nép sorsa. Amikor Spanyolországban pl. az arab uralom idején jó Yolt a zsidóság élete, az is csak tálmi f~ny volt, mert
leO"többször egy király vagy uralkodó egy zs1dót szerotett
m~g, kinek személye révén csak ideiglenes nyugalmat találtak a zsidók, amit ismét pusztulás és megsemmisülés évei
követtek. É s a szenvedők csak emlékezhettek az elmult dicső
korra, mikor még apáik egyenlő jogúak és egyenlő kötelesséi§Ű fiai voltak a hazának és belőle meríthettek erőt a jelen
igajának, a ma szenvedéseinek elviselésére, hogy talán megszünik egyszer az elnyomatás és igazságot szolgáltatnak nekik. És ez a vágy élő tűzként parázslott lelkükben. Isten ne
álljon bosszút népe szenvedéseiért, hanem sebeit gyógyítsa
meg és ítélkezzék a nemzet felett, mely fiait sanyargatta. Igy
ír Juda Halevi is az arabokhoz, Ismael fiaihoz, kik sanyar0
gatták testvéreiket, Izrael gyermekeit!
Ebben a vágyban bennfoglaltatik a zsidó megújhódás
gondolata is. Mindig imádkoztak Ción dicső feltámadásáért;
böjtöltek érte csütörtökönkint; imádkoztak érte hétköznapon,
ünnepen egyaránt. És szinte kiöntötték erős vágyakozásukat
az ősök földje után szívből jött gyönyörü dalaikban, költeményeikben.
Ibn Ezra költői lendülete nem volt élénken csapongó,
mint halhatatlan kortár:saié, mégsem értéktelenek ezirányú
művei sem, mert mindegyik költeményében mély értelmet,
~sten-keresé,st ~lálll!;lk, , á~talános világszemléletében pedig
osszes kortársalt felulmulJa. Igaz kutató szemmel értelmezi
Izrael népe hivatását: Izrael örökké fog élni a népek között
egyedül; és mindig hű fog maradni ősi törvényeihez és tanaihoz.
:my., :"''"V

n-cm~

mn~

c~

:rwnn

~.,,

,,,:t.,

:-1~1~:-1

.,:t

Mt

,,~vnw

(Ibn Ezra: Bibl. Com. IV. M. 23, 9.) n1~1~:-1
litlll '1WN' :"1l'1"11l'1
Iz;~l, nem v_eszhet el, a szenvedések kora csak megedzi,
nemesü1 . es azutan Isten egyenesen megparancsolja népének
·
a szaba~ságot és ~e~ál.tást. (Ro~in: Nr. 2.)
. Écho kommentarJat lS a nep JObb jövőjébe vetett hittPt
feJezte be:
·
Ö irgalmában kegyelmezzrn mPg nf'künk ll'"ll CM'1' l'~M'1::t Nl:-1,
És a szenvedőknek·
0,.,.,~N:"1
Vígasztaljfl me.g a gyászolókat,
c•':l::t~:"1 l'1N cm•,
És rendelJe M1ehael arkangyalt,
., N''~ . ilt':"1 i'~ll.,

'V'
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Bernfeld: 44. o.:

l'I~OT ilt'~~

'111:lMl"',
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Jlogy
... .oltalmazza
... l c· Izraelt ,
.,N.,w• '))l :niO ,.•.,,,.,
Bs J?JJODN e )1on megváltója.
'5NlJ 'l'l:" ~~·
(H.osm : , r. 5.
.. .
J
' '-•
hiszi ' hogy
.. e f'ognak·
l ' lk
·
,
,Izr··lel
• c's J u da o~sz
, Rendithetetlenul
meg ta a ozm a nagy feltarnadas napján é8
.. t t
k
fel a megőrzöttek, Isten házába.
·
egyu menne ·
i'~ 1 J:l1

O'ilr.llt' 'KJ ,10)1 ,)1
:"1'11:'1' 0)1 ll J'11:J, ,.,)ll
C''1:lM .,N'1lt'11

(Uosin: Nr. 78.)
k lbn
, , Ezra is,
ll t,mint
t , t minden .szefard
. . ko"lto" ' 1yn·kus vo lt'
~sa, kszllvek~kuga .a a lr a J?le&', ellentétben az askcnazi piju.tts~ak a '· l
mmtegy ,.eP1.ka1 hitelt kerestek és találtak a
m}dr31-s ~r.?.dalo,mb~~ m~vetkhez. A szef~rdok költeményei a
nE'p ~le~erol szoltak, ezer,t Ibn Ezra dala1 is népdalok, átitatv;;t njp1es sz~llemme1, ~ebg az, el~élk_edő költészetében is szíve zra.~1 nepe sze, ~me el?- ~s torvenyszemléletében önti ki
hten el~tt. ~s emhtés~:l!?-elto az is, hogy a szefard költők
Pmb,er, lelek es ]~ten ~ozott voll:~~k párhuzamot, míg az askena~o~ Izra~l nepe e~ Is~en.. koJott. Ez a bölcselkedő gondolabrany szmte termeszeh torveny volt melynek igaz' ágos
voltán nem kell gondolkodni.
'
::;
I~n Ezra sajátma~á~l s?,h~sem ír bús hangon, de felcsendul a zokogasa, kolt~1 muveszet.tel siratja költcményei~en, amelyeket Izrael nép1 egysége emlékezetére írt az isteni
Irgalom megszünését.
'

11

Gyászolja Ciont és a szentélyt:
(Bernfeld: 115. o.)

":lt:l :"''i:llN cN
"'.:l:l 'ro''~'

Mózes ibn Ezra is hasonlóan siratja a szentélyt gyászdalában.
(Bernfeld: 46. o.)

1Ji:llt'

'V ":"1, :"'N'J

lJII:)

N'~ :"1"' ,.,Nl

'>sszctört Izrael, nincs többé; ezért telik meg szánk zokogás-

~ nl. Ezzel szemben Abrahám ibn Ezra így ír:
C10,ii' C1N':lJ l'1'N1:lJ :"1 1N
, 'OJI:"' p illi:lO ~l:-1 ev.,

(Bemfeld: 46. o.)

Hol ':annak a lánglelkííek, hol a próféták, kik fölemeljék
sza-:a1kkal a porbc'1n ülőket, a gyászolókaU De vígaszt is
ment a Szentírásból:
1

(Bernfeld: 46. o.)

,.,

''Ji :"1100 '' )li liON' ':l lN ON
:"1':"1 vMli' ,M!ll ''N C:"'i:lN ':"''N
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Ji n n:.: ,.IJPnsÍ'g,•k mowl j:ík is, hogy jaj nrk0m, nt>m rctt.rgek,
nw r·t m~n tkn :-;z<'n ~-~·<! éskl'll<'l y l'gyszCl' megte lik és el jön u.
v:í n ·n-\'a r va HH'g- \·a Has.
~~~grik s:.:ép költeJ!IÍ'nyi'bt' n hracl népe és Isten közöiti
k:qwsol;tfr(tl is : (B<•rnft•ld: 48. o.) .
•"l:l:O:l'l lnl:0:'1., Cl' Cl'

:"1:1~)1

111

.,).!

l'I' 'N

lim IíJzra költői ft•:,d (í t•n •jétwk szint r tökéletes kifcjp:úíjt> néhúny költrml>ny, nlkalmi wrs, gyönyör ű belső tart.1.~
lorm11n1. Ezl'kbrn ('gész éld<' ,•ll>nk ü ml. Két értékes da lban
gyászol ja fi<'i1: (Ro:-;in: 56, 9. sor.)
N:l m:-: 'JNl m•N ,.,,:-r
J(i k sz' nrki srgltsi'gt', hova fusson fájdalmával, hogy vignszt. találjon . A m:'isik wrs (H.osin: Nr. 5G.) 1lCO., :l'1i' j:l:-t ':IN
"Jöjj, sirasd apn. <'gyc tl en fiadat" kczdeW. Dc ugyanily<'n
ml-ly l'r:.:l-:-; tükröződik abban a v0rsóbcn is, mclyct eltávozott
bndtjn. Pmll>kénPk szeutoL (Hosin: Nr. 68.) ':l''.:l ':!"li' l''lt'' 1'N.
D L• vidám hangot is mrg tncl ütni, amikor gondtalanul borozgat bnrú tai körében, J osef b. Arn1·árn tiszteletér e. A szellemrs gúnyolódásnak, a finom tiÍJzásnak is nagymestere, egy
M.j os ki s esküYöi ver sét így kezdi:
:-tlt'1lM~ .,:11'1 'JC m;,
(Rosin: Nr. 72.)
:-tit':!'~ N',, l'llM~It' l'l.,~lt'
Saj át sorsa nagyon elkeserítette, hi sz szcrinte senki sem
szrnvedl'tt ann yit, mint (í. (Bernfeld : 53. o.) 0'~' l'llNlJl'l.,l ,r, ,,r.l
1'11.,,.,,, Dc filozófusi nyugalommal törődik bele a rossz sorsba.
jó bor mellett, baráti körben megvígasztalódik, ,sőt vidám
dalt dalol:
(Diwan: Nr. 194.)

'lt'OJ .,~)) .,_,~ 'i''n "l11J:-t ON
'tv1'1'l'1:1 ""lll,_, ••• :1 n~lt'N

Egy hosszú versében (Diwan: Nr. 169.), említ városokat,
ahonnan száműzték a zsidókat; és ahol szombaton sokat megöltek közülük:
C'~:l 0~1

l:ll:llt' M:l:-t ON

f:l

l'l:llt' Cl':! ;

ez az esemény talán 1146-bnn játszódott le Spanyolországban, Afr-ikában és l!-,ranciaországban az Almullahidák idejébrn; Geaetz szerint 1140- 1138-ban!1
Ibn Ezra úgymint pl. Juda ITalevi - pijutokat is írt
Vallásm; költeményeinek stílusa krllcmcs és szép, szintr
e~y~'nrnngú ~u?<~;. l~alcvi stílusával. Egyik pijutjáhan Izrael
ktvalasztottsa.garol 1r. Kezdctbrn egyenessé, gerincessé teremtette Isten az embert, de az megromlott és ivadékai eltértrk t~z ösvénytől,, m~lyet szápukra I sten kijelölt, míg Jákohot Ps gyermPhtt k1 nem va.lm;ztotta az Pmberiség köréből
hogy az isteni tan Plsö hirdeWivé legyenek. Ezt a költemé~
") Gra(•tz VI. 170. o.

ny\>t J u~la brn
Ism{31P iten
ugyan . c} kellcit
11 távo llet o]yan
nőt kínozzak.

23 1

R;;tv Ni;~;s i m Hanagid <'sküvőjé rr szerzdte.'
vu.;sza~.e r · . gonclol.athan bazájúha, honnan
n~e,n ckulmc, dc mm di g, minclig visszvá!!v és
faJdalrnat okoz neki, mint amil yenek a s7.ü lő

1

:"l"ll: ,, ."l:O::l1
:''l"l':l:l~

{H,osin: N r. 3.)

M-.ll:l
C'.l:ll'l 'J)I "llt'N

De ,~z. a f~jdal~m, nem~sak rövid ideig tartó, han em sohasem szumk ; oregsegebcn 1s szomor úan ír erről. Mint fészkéből kiűzött, bolyongó madár, olyan az ö (iletr Í:,<.
(Rosin : Nr. 20.)
És erre a honvágym nincs balzsam (Rosin: Nr. 1.) ,

emésztő tűz lángol lelkében és elsorvasztja, egyetlen sPgit<í
a munlm, de csak úgy, ha Istentől segítséget kap, hozzá kö-

nyörög, mert különben eleped a lelke a számíízr tésben, kesrrvei közepette.
,"lJJnMN 1' 'n 'N
mn

(Rosin: Nr. 22.)

mrv

j.:l., "lll/
:-tJVJ M1'U 11t'CJ

Bevezető

s befejező rímek és versek
lbn Ezra irodalmi munkáiban.

Igen sokszor találkozunk, még napjuinkban is, .nemcsak
a héber irodalomban hanem a világirodalomban 1s azzal,
hogy egyes tudósok ~űvriket rímes bevezetőve}, illetőleg bcfej ezéssel látják el; ezeknek a vcrsekn,ek ~ tPrJcdelr_ne ..a leg,:
különbözöbb szokott lenni, a. kéh;oros riJ?to_l a hos~zu bolcselo
k~lt0mé!lyig. Hasonlóképe_n ,tartalmuk ~~ 1E3'en val,tozatos; ,
sz1porkazóan szellemes nehanysoros aJa~~~~o!oktol kezd' (,
szinte ódai fonségig fclemclkeclhctnek, kulonm:;~l_l· ha ht,en
segítségét kéri az illető tudós yagy művész n;unka.1a kezdl'te~.
;•agy hálát ad a r.egfelsőbbnri< az irg~lomert, hogy mu!lkaJát befejezhette. Ugyanis az Abrahám 1bD;_ Ezr!t k~rabeh tudósokat· egytől-egyig a mély hit és vallasos~ag Jellem0zte.
Sok bevezető verse az illető írásmlí ~ivon:tt~t !nrtalmaz;r.n,
vagy vitatkozik az olyan tudósokkal, k1k mas allaspoutt·a !w-

:t

22) Diwan 229. ugyanilyen stilusu: ~U-2.19, :!41 - 243.

Dr Singrr öJön

232

lyrzkl'dh'k ugyanannak a tudományos kérdésnek megoldásában. Némdy munkiít Yalamdy nag-y tudósnak vagy maccenásnak ajánlott szerzőjc bcvrzető versében. sokszor azonban
egyéni érzelnwkrt árul rl, saját Hetéről ír, hogy mi történt
wle munkája megírása idl'jén, t>setlcg mi késztette erre, mi
adta a tollat a kezébe, vagy miért választotta épprn azt a
témát; néha szenvedéseit, örömt>it, legbelsőbb lelki életét
szintc lírai hangon ismerteti meg olvasójávaL
Ennek, a részben szép és kedves, részben - a néha túlzottan hízelkedő ajánlóversek miatt - disszonáns szokásnak buzgó művelője, szinte nagymestere volt költeményeiben
Ibn Ezrai is. Majd minden munkáját verses bevezetésse4
illetőleg befejezéssei látta el, a legkülönbözőbb célzattal, tartalommal és felépítésseL
Kohelet kommentárja elején (Rosin: Nr. 1.) ír saját életéről, száműzetéséről, hogy Rómába került, ahol munkában
keres vígaszt és gyógyírt; felejthetetlen hazája iránti emésztő sóvárgását így próbálja enyhíteni, illetőleg úgy mondhatnók, a hazaszeretet energiáit munkává oldja fel. ~ •
Az Echó-kommentár bevezetőjében arról filozófál, hogy
mindennek megvan a mag;a értéke, a haza szintén életeleme
az embernek, nélküle olyan, mint a fa gyökér nélkül, de ha
már elvesztették az ősök az Igéret Földjét, a régi hazát, legalább oly értékes hazát adtak helyébe nekünk, késő ivadé''
koknak: a szellemi hazát, tanításaikat. (Rosin: Nr. 4.)
"'i'i'llr;, "'fi:V:llt' r:'JO.::l.:Jl :l:'ll.:J i:l:'1 1'l:l1 ezek ezüst és aranyként kiállják
a tűzpróbát
Tóra kommentárjának bevezetése (Rosin: Nr. 15.) hoszszú bölcselővers. Benne az eddigi bibliamagyarázók módszereivel polemizál. Ezek - szerinte - az egész Szentírást
félreértik, helytelenül magyarázzák és tanítják. Az arab birodalomban élő tudósok bibliamagyarázata rendszertelen,
hosszadalmas, szószátyár. Egy másik irányzat művelői kínos, indokolatlan aprólékossággal magyarázzák a szent szöveg minden pontját és betűjét, - különleges jelentőséget
tulajdonítva annak. Ismét mások mindenütt titokzatosságot
keresnek a világos értelem mögött. S ha elő is fordul egy- .
egy szövegrész, melynek egyszerű jelentésén kívül elvont,
Yagy mélyebb értelme is van, csak kivétel ez és nem praecedeus az általánosításra. Végül a negyedik irányzat (a lt''l1),
mely főleg a keresztény országokban élő zsidók között volt
népszerű, nem egyéb gyermeki naivitással költött, meseszerű
magyarázatnáL Leghelyesebb az ő módszere. Mindent nyelvtani alapon kell magyarázni a maga eredeti értelmében és
23

)

Moznajim bevezetőjében 10. sor: :'l'llC l' :'lN:ll Rosin: Nr. 3.

Ábrahám Ibn Ezra világi kö ltészete

233

edig azon a he!yen, ahol .l egelőször előfordul a szövegben.=•
P 64 éves koraban (Rosm: Nr. 33.) súlyos beteo· volt Ibn
Ezra. Fogadalmat tett, pa I!leggyógyul, ismét ko~entálja a
l ibliát a J?-Yel~tan sza_balym alapján. Művét Mose ben .Méir~ek aj~nlJ_a, kl betegseg~ foly~mán istápolója volt. Ez a mű
ve talan ugy 1p 0 n~hat:J?-ok_mm nyelven, az előbbinek javított
és' bővített, n;a~od~k- kiada~a. Bevezetőjében ismét kitér a
bibliamagyarazok uanyelvelre, most azonban nemcsak a zsidó irá?yzatok ellen, fordul, han~~ a keresztények és karaiták
ellen lS. f }':éreszteny magyara2lok szerint az Irás rejtelmeket és peld~z~tokat _tarta}maz, :r:ne~ye~ Jézus eljövetelét jelzik. A karaitak ped1g m.eg a kifeJezesek alapjelentését sem
ismerik.' 5 A gaonok ped1g bőbeszédűek, tárgytól eltérő témát tárgyaln_ak. L~~helyesebb még az agadisták felfogása,
akik maguk _1s _tudJa~, hogy_ nem kell magyarázataikat szószerint venm. Ök szep mesekbe és példázatokba öntötték
mondand?i~at_ tanít~s céljából. Ibn _Ezra maga pedig az ősök
bölcs tamtásamak tiszteletben tartasa mellett minden verRet
egyszerű értelme (a ~!t'!:l) és a nyelvtan szabályai szerint
magyaráz.
Külön említésreméltó ebben a fejezetben az n:ltt> l1'llN ! 0
A megszemélyesített szombat így beszél: "A szombat az
örök törvények közül az: egyik, - az Igék között a negyedik;
öröm, pihenés, nyugalom napja mindennek, embernek-állatnak egyaránt; megszünik a gyász szombaton. A tanulás hétköznapi gondoktól mentes, az elmék éle százszoros. Ékessége,
dísze a teremtésnek a szombat, a pihenés".

Lírai költészete.
Ibn Ezra is - mint minden igazi költő - megénekelte
érzelmeit. Szinte magának dalolt és ha fájdalom érte, versben keresett vígaszt; ha szenvedett, ha megbántották az cmberek, ismét 11 költészet múzsájához menekült, hogy sebzett
l~lk~. begyógyuljon. Sajnos, neki kevés, örö~ j~t~tt osztály:
reszul~ majd egész élete csalódásokkal es gyot~odesekkel te~;
volt, Ifjúsága idejétől kez~ ve., Ér~ékeny, .. s~mzmografszeru
volt a lelke. Mindenre reagalt es mmden. t~~r~st hagyott benne. S hogy mégis el tudta viselni az élet 1gaJat s nem keseredett el, nem lett sötétenlátó pesszimistává, annak oka rPnd2•) Rabbi Jismael mondúsa: :'l'lln., C1l!:l C'l/:llt' '-' (Sau. 88. b)
alapján volt szokásos a sokféle bibliamagyarázat
25
) Ben Suta: R()sin: Nr. 33., 135.
'G) Stei•llJSchneider, Hamlschriftverzeichnis~ 56. Nr. 6·
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l;.h·iil méh hlenhiie, vallú:-;os~ága, mely az utolsó pillanal;bmt is miitdig feléje nyujtott egy kis szalmaszálat, arnelvbe
kapa1;zkodva megtalálta életcélját s hivat~sá~. !gy aztán 'lelkt' 1Pcsendesedett, belenyugodott az Ur vegzesebe.
Lírai költeményeit há rom csoportba oszthatjuk. Az első
csoportba komolyhangú panaszd_~lai ta;toznak. ~z:~k ~özött
legszebb az, amelyben egyetlen ha, Izsak elveszteset siratja,
Igy kezdi:
(Rosin: Nr. 53.)

pn1 1~~ .,~ •;, 11!:lc':! :11p p:-r '-"~
pnll' n~ n.:1:-r~ 1lt'~ 11•n• 1J:l n~

Nem lázadozik a sors ellen; nem átkozódik, hogy egyetlen
fiát, sorsüldözött élete minden reménységét, öregsége támaszát elvesztette, hogy éppén az ő fia hagyta el az ősi tanok
útját és Mohammed hitét vette fel. Emésztő tűz égeti szívét
lelkét, :-t':!.:ln 'J:l ':!~ 'lt!:ll1 (R.osin: Nr. 56.); végiil mint patak
fog ő is kiszáradni ,,.:11n':! :-rn•:-r '!~ (u. o.). De legjobban az
fáj neki, hogy bár fia bölcs és jámbor volt, (Rosin: Nr. 69.)
j~~J ~11'~-" .nw11'n nl~.:ln':! 1n•,
mégis elkövette a legfájdalmasabbat: árulóvá lett.
De nemcsak a családi élete szerencsétlenségének súlyát
érzi, hanem a közéleti tisztaság megromlása is ránehezedik
lelkére. A zsidók között sok a gyűlölködő. Gőgösek, pöffeszkedők, üresek és sokszor (Rosin: N. 5.) nl':!) 11n nl':!l:l, száműzetést jelentenek a száműzetés közepette, mivel elnyomja a
testvér a testvért. De mindennek ellenére közben akad egyegy pompás, igazságos, bölcs és jámbor férfi is, miut amilyen rabbi Eljakim. Igaz szeretetéről biztosítja őt keleti ember szóvirágával, nyugatos hízelkedéssei magasztalja, majd
úgymond : C'1i'' ,,,~~ ,0'1'!:l0 l'n!:ltt~, ajkai drágakövek, mondásai
~rtékesek; boldog lehet, ki hallhatja őt (u. o.).
Ellenben a gőgös görög <•Jl') (Rosin: Nr. 58.) csak szégyenére van Izraelnek,
mint valaha Simi volt, ki Dávid királyt szidalmazta!'-28
Ugyancsak komoly hangon korholja, kemény gúnnyal
illeti Izraelt, kinek vezetői olyanok, mint Juda, kinek élvhajhászás élete miden célja:
O'i'11t'J 1':!.::1~1 ,l'l'lt' nlJ:l ,,Tn

mon n:~ :-ttt~• N':!

(u. o.)

:-t1':!'

ott~

,., lln
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Rázza le Izrael magáról a közöny porát hal· d·
. t·· .
' c a JOn a, Otl' · '
JVJ.lll 10gy
.. ,zra ,n·ai erzelmeket pendít me
b ·'tság és szer~lem kolteszetebe~, tehát azokat is ebben ga ufej~~~t
ben kell t~r~aJp.unk. Fel~J.thetetlen barátja, Juda Halevi
eljött hozza a~aban. Remelt, hogy egyszer találkoznak addig is 1?-yugodJek 9sende~.en, rp.ert neki, Ibn E zr ának 'még
nem telJesedett be elete kuldetese.
'
(Rosi~: Nr. ,6?,.) .
10V 1l":l;,":l 'nM':! jN~ .,~ ':l ,:l:ltt• :lll:' :"111:-t• •nN
Joval kesobb1 ~z a verse, melyet egy ifjú költőhö B·_
ruch .ben Gawho~ ~~t. .~b~ ~.zra, öreg, beteg ember má~-, (l~
h,a e]Juthat~a az IfJu ..kolto. kozelebe .é~ rátekinthetne a gazelIara, melytol a hold. I? elpirul, megifJuina a gyönyörűségtől
és a Rzeretet suga~mto], amelyet maga körül áraszt!"
Ibn Ezra e~esz elete , zarándoklás (Di.wan: Nr. 194.)
<•p':!n 111J:-t , c~~...es szen~e~~s; de. el!elejtk~z~k mindenről t•gy
p;ll~natr~ es orm:m?el un.h .P?ha}"at baratJa, Jedaja egészsegerc, ki olyan, ~nt a bibhai ~ o~~ef. Tökéletes, szép.
, Nem lenne t~lJes, Ibn ~~ra hraJa, ha a szerelemről nem
enekelne. Mesten modon lrJa le szerelmcs Yágyódását sóv~rgását távollevő szerelmese után:
'
, ck örök útján.
ycnY (" · tl
Ib'n E,

:-r.:~m~t

lNlp• ':!1:1 •::m
C'11N m•,, ~1on •;,
:"1.::1':!~ ,,01N 1::1 :"IJ:-t
n':!ll ,,,,,, n":lll:-t oJ :-r':!v ':ll/,, clp
:-r:~:~

(Rosin: Nr. 66.)

Az égitestek, nap és hold elhalványulnak fénye mellett,
~~me. nyilai imádói szíYét megölik, ragyogását a csillagok i~
mgy hk, ajkai mézédesek, - Isten alkotása, illata almavirágé. Ilyen hangon folytatja tovább. Minden bizonnyal kitűnik
ebből a verséből is, hogy jól ismerhette a korabeli arab Rzerelmi költészetet.

Iba Ezra természet• és életképei.
Igen érdekesek Ibn Ezra természet- és életképei. Mcsteri
módon megeleveníti a dolgokat, pl. az évszakokat 1fint élő-

2

II. Sum. 16. 5.
Ibn Ezra ylpltl -nak nevezi a 108. sorban: Kaufmann: Gött.
gel. Anzeigen, 88. oldalon ilyen megoldást ajánl: y1ptt1 = 496:
'11' :-t')ltllot'
=501,
mindössze öt számjeg-y az .eltérés a kettó
között, tehát oly név, mely e számjegyek értékét megközelíti, ko
'·abeliek bizonyára tudták, hogy kiről van szó.
')

25

)

-t mint élő embert "~.e·
) Minthogy e vers 37. sorúban 111.:1
repelteti, világos hogy általánosan használta Iba Ezra nevek koltését ilyirányú v~rse'iben. L. Berliner 1Iagazin 1887. 113. o. Ö .a
Wan kézirat alapján: ;,.,0 '.:l' ,!JOl vagy :"1'1D' 1TlOl -t hoz e.<> IK)"
Rosin a versmérték és ért~lem kedvúért
-t ír a ~r.:
71. 18. sorában.
20

?i-

.,.,D, ,l!V'
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Jénvek pcrb<' szállnak a telhetetlen emberrel, vagy egymás.
sal: Legtöbbször a költő kel az emberiség pártjára, hogy azt
megvédje a vádakkal szemben, bár sokszor magában a viicla~
kodónak ad igazat bizonyos l'zcmpontból. Szép képekkel hasonlatokkal, bölcs fordulatokkal bővelkednek ily irányú 'versci. Egyik versében (Rosin: Nr. 63.) tengeri vihart ír le. A
tPnger párbeszéde a költővel szellemes és bölcselkedő. A tengeri vihar lenyi.igöző voltának, borzalmas erejének leírását
várjuk, - mint ahogy annyiszor látjuk ezt a világirodalomban - helyette azonban a tenger elpanaszolja a megriadt
költőnek, hogy mennyit kell elszenvednie a széltől, a hajóásta
hullámoktól, az embertől, ki bűnös nagyravágyásában nem
elégszik meg a szárazfölddel, hanem bilincsbe veri őt is. A
költő azzal védekezik, hogy· az ő sorsa sem különb.
l J~ .:1 :"1 :t
1J~
olt' c•~lt': Ahol az ég, ott van ő is, mert az ő sorsa is bolyongás a földkerekségen. És ha meg is támadja őt a tenger,
ha Isten úgy rendeli, megmenekül haragja elől.
'
Egy másik versében az évszakok: a nyár és a tél vitatkoznak. A nyár szerint a tél gyalázatos, (Diwan: Nr. 122.)
<~,PJ I:'J,li1:"1 Olt' :"1!:l,n~> mindent elpusztít, lekoppasztja a fákat,
elnémítja a madarakat. Elpusztult ország a tél, kietlen és
meddő, mint egy öregasszony (u. o.): :"1Jll.:l~ m~';N mp1:1 .rmt,nl
De ő, t. i. a nyár, életet fakaszt, meleget áraszt s boldogságot. A nyár sem jobb, válaszolta tél, elemészti irtózatos
forróságával a növényeket, minden élőlény - embertől állatig - hűs árnyékban keres előle menedéket. A költő eldönti
vitájukat: Isten alkotta mindegyiket.
(U. o.) nEll~ N:l'; ,,nv V,l :mo : jó, rossz tőle ered, s minden helyes, amit az Ur elhatároz.
Életképeit egész egyszerű kifejezésekkel írta meg, oly
találóan festi kortársai hiúságát, gőgjét, hogy még ma is
eleven erővc-l hatnak. Mások gőgösek, ő maga szerény:
(Rosin: Nr. 124.)

'l'1N 01p~n1 c~p~n N1:"1 1JN 30
emen N';~• c1p~i'1 n~n1

Ugy látszik, hosszú évszázados multra tekinthet vissza
az anyóstréfa. iMár Ibn Ezra is tanácsolja a menyeknek, hogy
csak a férjüknek éljenek és ha anyósuk pöröl velük, fordítsanak neki hátat. (Rosin: Nr. 125.) 31
Nagyon értékesek megfigyelései. Bolyongásaiban kiterjedt figyelme az egyes népek népdalaini is. Az arab nép
szerelemről énekel, a keresztények harcról, megtorlásról: a
30
3

)

')

Talmudi gondolarok: Berachot 16. b.
Ruth 1., 14. Bővebb magyarázat l. ~zój~í.tékoknál.
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görö~ök értelemr~!, _böl~s~sség1:ő~~ a, hind~, hasonlatban és
rejtveny_ekben kere~ 1 k";:t~ elet c~lJat es arrol enekelnek, a z ·idók pedig Istent d1es01hk dalaikban:
O':lW1 c•:~n~:~ on•1 1l&l o•':!~V~lt''n
m~pl1 m~n':!~:l c•~11Nn1
/11~!~1 /11~.:1i1:l C1l1'n1
111,'i11 C 1 ':!lt'~:l C"11nnl
/11M~It'/11 /111'1&':1 0'':!N11&'':"11

(Rosin: Nr. 126.)

/11~:1~ ".,

Alkalmi költészete.
Igaz szeretettel, bár kissé magasról tekintve le, üdvözli
versében a boldog jegyeseket házasságkötésük alkalmából.
(Diwan: Nr. 2.) nlt',ln~ ';:ln 1l!:l mn : íme még a világ képe is
átalakult. Dícséri, - bár nem troubadouri hangon - a vőle
gényt: (Diwan: N r. 16.) ,,N j:l ,,~: pompás, mint' az oroszlán.
Salomo ibn Almoallimhoz hódoló verset írt,"' amikor ez
a vezéri méltóságot nyert el. (D iwan: N r. 95.) lt'11p "TnN nl1~lt'N1
,:l,~. Isten. csodás erőt ad neki, a szenvedőket meggyógyítja,
ezért szentnek tartják őt.
Kissé könnyed stílusú pohárköszöntőt ír rabbi József
ibn Amram tiszteletére: (Rosin: Nr. 76.) ' :lM, P 1~~ 111:1_;
áldott a bor íze mely szókincsét szaporítja és képessé tesz1
őt, .József ibn Amram dicsőségének és nagyság~n.~k maga_s~
talására. (U. o.) .:"1:1.:1' ~' ,lt'N .:l,V~ ,J: Nyugat ego gyertyaJa
ő, apja méltó fia tudásban, jám~ors~gb3:n. '" . ,
.
Majd egy másik versében Ismet dwso1h es ,a l~1oo?b
~~vánságokkal halmozza el: le~yen élete Édenkert es sikerulJOn neki minden lépése. (Rosm: Nr. 77.)
.,
.
Szellemes versben hódol Rabbi Menahem,nek ..é~ fmnak,
Mózesnek. Az érzékszervek vita.tkoznak e~ymas .~ozot~' hogt
tnelyikök a leo-fontosabb. Mindegyik maganak kovete 1 ~z c sőség jogát. Végül Isten dönti el a vitát, szózat hangrk ,~z
égből:' Menjenek el Menahemhez. Boldog a szem, me Y 1a ·
ha~ja őt, a· fül, mely hallja tanításait és a nyelv, mely beszelhet jámbor tetteiről:

1

32)
•.
• S26
Munk: Archives IzraeltLes 18a1· f.
llloallam, híres szevillai orvos volt Juszu
szultán udvarában.

0 •

b.

:\bu Ajub ben Al·

~ Tosfin marokkói

en
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c•~J;:)':l c :l'tt" iV O-"'tt'~' omon omo :li ':lN l:l':l
C'":l;$ 1 '~ 0 ;'T~t1 j!Nl liirl .i Nli ltllJN j'V 'ilt'Nl
o•i!:iO o':l•:ln':l lN':lJl 1''5'5m~ ioon jlltl':l ':l:l1

Gúnyversei.

(Rm.;Ín: Nr. 78.)
Végre Ibn E zra is benne találta bőkezü maecenását aki
boldog, hogy - ahogy örökölte - núndenkivel jót csel~ked
het, szíve sugalla ta szcrint:
0'51Nl

riJi' jl.i.:l
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'•i~N N':ll

(Rosin: Nr. 79.)
W'':lNO nw;• '.l?m
Sam1tel b. Jakob ibn G'amit, a bírót rendkívüli mértékben magasztalja verseiben. Isteni fény ő. Mint próféta látja
látomásaiban Istent:
?N ,;mo n~1 N':lJ.:l Nl:'i N':ln
·
(Diwan: Nr. 51.)
•.• irTO' .t1l':l.l'5
:Majd (Diwan: Nr. 52.) Nln o•n':lN moo - írja róla Isten (igazságos) vesszeje. Ajkai igazság: (u. o.) l'nOW
NeYének puszta említésére megvígasztalódnak a gyászolók.
Rímes levelet ír Samnel ibn G'amihoz. Szerinte isteni
magaslatokig emelkedett; Jákobhoz hasonló férfiú. Már a
neve is csodás, mintegy jelzi nagyságát. A legnagyszerűbb
férfi, akin a tóra fényessége ragyog: (Rosin: Nr. 52.) ~!:lC!
1WNi'5 10 m:ov ':'1' ".,,n, S ahogyan Saultól eltávozott az isteni
dicsfény, midőn Samuel33 elhagyta őt, hasonlóan, ahol nincs.
;jelen Samuel, onnan Bltávozik a fény, sőt még a világító csillagképek (Juppiter, Mars, stb.) is elhalványulnak fénye mel1ett: (u. o.)
1m1on in!O OilN .i:l:l o•:l:mn i:li ':lw 1'5'5.:;
Isten őrizze őt is és családját is, hisz mindannyiuknak neve az
Irásban is feltalálható,"• amelynek tanításai szerint élnek,
hogy sokszor írhasson még nekik, mert bármerre barangol,
örömére és vígaszul van, hogy írhat Samuelnek, a drágakő
nek.35 Békesség legyen velük is, ivadékaival is és a tan szelleme éljen bennük minclörökké.
Váltakozó fa-alakú verRei rabbi Jakob Tam dicsőítésére.
Ezerszer is leborulva ad hálát Istennek, hogy megláthatta a
nagyszerü férfit, kivel megáldotta a világot: (Rosin: Nr. 84.)
':lN't1'N.:l O:ltT nm~ Ol' ':lN':l rT))i.:lN o•ovt l:'J':l~ .' 6 Még a nap is elhalványul tanító szelleme mellett, mely bevilágítja a sötét
világot. Izrael édes gyümölcsként szereti hallani tanítáRait,
melyek felemelik őt a hétköznapi élet rútságaiból egy tisztultabb szellemvilág magaslatára.

,,,,lt

) A neve :li'l''j:l '~lOtti = rliln =
611 számérték, azaz lángol
benne a tóra szent heve.
. ••) Samuel név betűi I. M. l, l. nN, o•own nM r:•n-,N Ni:l n·tV~i:l;
ha, Jakob
II. M. l, l; Juda II. M. l, 2; Mózes ITt M. l ,l.
35
)
'NlOW = Olt'? = drágakő 246. sor. u. o.
)Első sor balról a faágban.

Ibn . Ezra élets_orsából !ermészetszerűleg következik a
gúny. His_zen, annyi sok melt~tlan bántalomban részesült,
hogy egyaltal.:;n ne~ kell csodalkoznunk, ha azokat a gún
fegyver~vel vedte k,~' ;yagy kesemyésségében élesen megtl
roaclta o_ket. Igel?- ~.~u~m szarkaz:a:u~sá erősödik a gúnyolódása. Gu;?-yvers;n "k?z~~t a legegyem bb az a verse, melyben
a fukarsaggal evod1k.
Böjt után betért a fu~ar házába és ételt kért tőle. P ersze kenye~:e ??-em v~lt, b~rt .~s a szomszédból kért, jó savanyú t.
Mire a koltőt a duh elontotte s ha tőr lett volna nála me~;ölte volna ő Abelként Kaint:
'
)'i 'i':l :'1\i 1?1 mop N'?o un'511P:l 'il:liP'l •nwn
i'1' '5:ln'5 Ol' ,,.,,~::! .Jin 'im non :l1i:l ~ll~:

(Rosin: Nr. 85.)
A fukar pedig kedveskedve - olvadozó nyájassággal szólította fel, hogy egyék. Ekkor azonban véglegesen elhagyta
türelme, fölugrott és rákiáltott, hogy mit~ Hát ott a hagyma és a kenyér! - válaszolta a fösvény. Mire felelet nélkül
faképnél hagyta és azóta is valahányszor erre az esetre gondol, rohanási vágy fogja el: (u. o.) lnl~i il.:li~ t1ll:l n;:~ il))l.
Nagyon gyülöli őt azóta. Szegény ősei, kiknek ő, az ostoba,
az örököse! De várnak már rá a nevető örökösök, (u. o.)
(C'J!:ltT ~?o ltlil'), kik elherdálják azt a Yagyont, amel~·et ő
megőrzött, de nem élvezett. Az ilyen ember életét bi.z?ny nPm
irigyli és nem is akarja látni; egész durván mondJa, hogy
nyavalya törje ki inkább: (u. o.) <nn.,pl 'Jlii1N Ci':.:> ' .. ha
mégegyszer az ő házába belép; inkább elvándorol olyan foldre, amely nem tiíri meg a hátán az ilyen embert: (u. o.)
<O'i' n:lni Y'1N:l tTi.:lN>

Egy másik gúnyversét szájátékra alapítja.. IsmTét fö,;:vény helyre kerii.l. Az egész város ,fukar: (R:osm: Nr. 86._)
'T ''5:l .i:l'J~ rTJ':lJiTl •i" '':l:! iPi ü"i';, ·.~" üres n~~uk _a bor~~
p~lack, a sajthoz sincs kés, a varos osszes l~km Ka~n test~ erei: (u. o.) q,1, 'MN Oli'i:il 'lt'JNl> Olyan sztYtelenek: hog~, a
Morah név helyett megérelemlik az Amorah nevet es lep e.:
nek is azzá de - teszi hozzá humorosan - csak ha mar o
nem lesz kö~öttük: (u. o.)•n <rvn :'lll'Ni:l C'CIN ,o~:~ ii ')N i'N r::t~>

33

36

3-)
.
''" A can1 bridg-ci
' Rosm:
Nr. 85. Címe: 1iiEIO O:"!i:lN' '1""
,
, eodexbcn igy találta Rosin; ugyanez a parmai codc;~en.~ c~-K 0 llin
l~lltlj 38.'11 lJbO 'taJ 1n':lC lilNll::ll ill"i' t1':l::l iC.:lNt1J ill'N ' ' ll 1 ' •
· L·1 tb! d es OTlen
. ts 1850. 686. 0 ·
) D k
u es .
gono,.z~·.1 g va·
30
)
rlib elé tesz egy v -t és így lesz iT'lCJI, a
· · '
l'osa (I. M. 19. 24).
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adfu;n~l, or:'·~~~ étrendnél, "agy €.etbölcst-lete rímlx-.:;zed~-~
nél. Ugy ~tszik; í~gla~ozot+- orvo;,tudománaval is. Ez a korab,~h tudowirnál altal~nos. Yvlt, ~S épe~ az Íeft YOlna mvg{epo, ha~ Ihn E,zra az. o umverzah tudasát nem terje.."zti ki
az orvo.-,tudomanyra 1s.
T an, egy ~?sszú verse. mely orvosi tanácsokat tarta lma z

Nr~~nc:-.~k ~; ki.~ond_vttal;l g(Ír~yver r·jb;·n gúnyt;lódí~ ha"''m mn t.r<~nyt~ k~!~~-t·m~·nyc·Jlwn 1; l~>~~.Jt.~ krifíkát gyakorc1t

1·gy•:s k1Jr!anw1 fcJ!(Jtt, k1ket a nep ion!Jene;;:; nagy tudásuk
míntt, de bdijJ 6p (~z~~k üresek, giJgő<;ek, tudománytalanak
~okez1,,. ez(,jf.tf:kk;d fíír;zc:rr~zi 11 kipellengérezést. Samuel &:
r:f"l{w maddih:m l'Zélt gyüjt, azaz üres ember: t;oH: ';on p
; ·; t' ) li l, .'" i•;géHZ kc.~c!rű :.t hang-alata és lelki viiaga, uwJi}n flabfn Eljaltimnak panaszkodik a mellőz tetése
mí:üt: (f{osin: '!\r. 7,6.) O'Yi
')!(, holott ő egész életét
tauulát>tWI tölWtte; míg az eli"'mert tudósok, kiknek hangja
na~y, t.íít f\!H11:íkig f.r, rnf:g az atyák hölcs moudását sem tudják. mní fJedig a legrgyszerűhb és amit már a gyermekek is
nH:gtanulnak Azt hiiiék róluk, hogy az isteni tan szent
r~·ig-yliídája,- ám lehd, hogy az- de belül üres : (u. o. 145.

hogyan etkezz~, mely élelemfajta hasznos, illetőleg káro.~
a s~eyv_ezeh'e ~z ev va!amely ~~ak~ban. Egyik-másik megál1aprtas_at -~ IS m~gs~,.~~lhetJük: Ilyen, hogy Xiszánban, a
t~v~sz1 rogyfakadas 1deJe~el együtt jár a torokfájá<;, meu ·
fazas, s e_nnek e_gye~len gyo&"3rszere - a mai 0.,..Yostudomán~·
álláspontJa szennt 1s - az tzzasztás, erős EZ:Í>űe.knek a góz-

N'"

sor)
ji",l{ '..1 il:lt'M
Ji ~cn n~::1

lil:"i i'lilylllli

n jJ;I "TY

r
l

Vl:il 4!.

m::-~ v1• K5
}1á"ríll ít.,r y ír: Tudós, de csak az eszrrn--iszDmban. I~s Izrael
:;.z íly<:n<!knek hisz, bennük bízik, kik clhízo ttak a tuclatlan<;;íguk miatt: (n. o.)

~r.: w m':lr~:

fürdő:

J

nagy ._YáJ1dorta1J1~9tól nl iH várjuk, hogy tanítson is
br~nnunket koltészete ut,1an. Ilyen tartalmú. alkotásait azonhun t~clyrosl;bb v:ersckf!.ek1,. r:Dn~, költeményeknek neveznünk
1Jm ~Jzra ugyamr-; a ko~tiJJSegbol nagyobbára esak a külső
l <>r:aat tadotta meg. m1g ~lllf,ruk a versek bels() tartalmukat
tdontve, nem egyebek bolcHclkedésnél, gyakorlati tanács-

"') 'll:m

ÖBH7,fdü.u-g- jbM -nai, ami markoL .i0loot.
") Ismét flZÚjátékot. haBzn.ál: n\:J I( <~S nl:Jl.'

v· . . cl y·N:.

(Rosin: Xr. 87., 70. sor) t: 1;:-.;: c')';j; ·w: :
Egy másik versében a sakkjátékot díc~éri : (Di:wan: X r . ll;'\
eldől egy-egy nemzet sorsa. Az akkori világ szembenálló hatalmasainak megfelelőerr a figurák pirosak és feketék: (u. o.)

o>wJ c ·x , ;.-· c~:

42.

o.i C'C ~iN ; ii':i'
Vérnélküli a harc, melyben hol egyik, hol a má ik fél a
C:'W1: ~

j,

A;

_ c·;~

az elmét élesíti ez a játék, melyben nyolcszor n>olc kockáÚ

'r.:N' c:::1:"
,,pP
':lt{ iJil
Olyan9,k is ak31dnakj akik (u~ o.. 260., sor. , (i'i'CI1j :'~l1 1DV) hí.Z1·fked~k s meg a lahuk poraL JS csok<>lnak. A faJdalom kelt
lJ<~tlni; Jlyen gonoszkod<J, c:;ípkuléídő hangulatot. Van azonbau
~rzi!h az (~nyhe humor iránt is sőt kr:dvcsen tud élcclődni
tr0fálk(J7.11Í. ~-gy vi dám:m jf!gyzi' JTI;I~g a lakodalom közepettc,;
s:r.mtc hallaru, ahogy hJrtA"len feJkJalt: (Rosin: Nr. 72.)
( j!J:'!
nr:"inr.: ~?n". ':~J J me: g. föld i ~; á töltözött örömében, az if.iú
pur eskuV<JJ<: alk.almabol, s még a fölél j s meg-remeg izgalmában: (u. fJ.) (:1\t')ll~ r1~-t i1!t'Nlnil).

Tanító költészet.

-

O';•.ne:. ~, ".~;fRi.i ~ :'!

győztes.

Ibn Ezra korában a mai futó helwtt elefánt ('5'1:) Yolt.
mely három mezőt léphetett c ·ak: (u~ o. 38. sor.) ne'
~
w_"~~ Nl:11Z' . Egyébként ugyanazok Yoltak a sakkjáték ::;zabalyai, mint ma.
Legnagyobb tanítóköltrménye a Hai ben )felás. (Rosin:
Nr. 90.) Ez vallásfilozófiai munka; a költő Tilágnézetét írja
le rím- és versmérték nélküL 1fichael arkangyal YezetéséYel
bejárja a Mindenséget. Michael egy szent jeruzsálemi férfi,
Hai ben Mekis alakjában. Találkozik az emberi lélekke} é'
hivatásának tartja a~ Isten-ismeret elhintését. Ebben az érd~k_es tém~jú és po:tikusan szél? költemény~~n Ibn .Ezra tamtasokat es szemleleteket nyuJt a psychologia, ~th1ka, ko ~ológia és theológia körébőL Hatással Y?lt rá Av1cenl?a CD:n
~lJ?-?-) arabnyelvű prózai munkája_- ~nt egye~ i:;Jdosok alh!Jak• 3 - , melyet teljes szabado~~aggal, e~ ere?etu;e~gel hasz~al fel Ibn Ezra kihagy belőle, hozzafuz, 3:talak1t. ahogy
cpen költői ihlet~ megkívánja. Hai ben ~Iekis egyesek sze-

r . ..,.

j

42) om( = veres; a keresztes vitézek vörös keresztje:
Arúbia. Az arab á.llamok.
43
) Steinsch.neider allítja, F;gers Diwan 117. o.-n.

1:'1:::l

2·!2

Dr. Singer ödön
Abrahá):n

rmt" :~z olvas{•, vagy n költi) -- :-;zintL~ így mondhatnók _
t'ZI'III'mi , p;wWjt•. A kiilW apja, aki a tanítója, szintén nem
aludta ftt :1z l-letét, 1nint a neVl' is mutatja, jNil:IP' egye nlő
l,.,,,~ -Pl, :uni a;r,t jelenti: éber, azaz a. világ folyásának éher
fi~out•lííjP. 'Nil súntén tört6ndi lwhrmzálás az arabbóL Ibn
~inna i'iZ<'rint nz arah 'Nil "vád''-at jrlPnt, mint a héber 'll !6
.J\1 Pgjt>len1 a költőnPk l'gy csodás tcrmPtű, agg létére lli
fiatal királyi megjl'lt'nésii férfi: (u. o.) c•,:,';l~,, IW.m ~~w~,

aki k:Srtc, hogy az éleü>n vt>zeHse végig és az öreg megtanította őt arra, hogy: barátoknak, cllcnségeknek, hazugság,
gyííJöh•t minden mozdulatuk, gondolatuk. Ne haladjon az í).
utukon, mcrt ez a uusztulás ösvénye. Járjon a Hái ben Mekis.
mutatta úton, amely helyes, Istennek tetsző. El is indul és.
hííségesen követi az öreget. Először bejárja vele a Földet.
Dr a fáradságok elviselésére erő kell, tehát iszik az életforrásból: (u. o. 212. sor) <cnn,, '~'~~;) Mnlt'Nl) ; ez; a kép a világirodalomban általános: a hős iszik az életforrásból, új
életre támad, vagy legyőzhetetlenné lesz.4 0 Ekként megerő
södve elindul vándorútjára. A Föld ura lesz az ember. McszRzirc esett AlkotójátóL A Gonosz uralmát fogadta el, mely
felöklel mindent, mi útjába kerül: (u. o.)
o·~N,, c•~v

mJ'

'll
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'l,,N.,

1·m

toD!tl~l

p,:t

1'1",~ 11~Nl

,CMl
,,.,l))~ "lltll1:-t
,,.,))!:)~ ltl1 .,:ll

z:::-t:J

.. ) Moses Frankfurt: O'l)):-t
előszavában 23. b. old.
••) L Buber: Jubelschrift für Prof. Graetz. 14. old. Samuel
ibu G'ami: Eiuleitung zum Ar u ch.
08
) V. ö. Petőfi János-Yitézét.
") A nyolo sz.féra: Hold, Merkur, Venus Nap Mars Juppiter~
SaturnuH é8 az. úllócsillagok.
'
'
'

Ezra világi költészete

L'lkóik elütők az emberektől. Magasabbrendűek. Az egyikl'n
hidegtipusúak, a másikon forróvérüek, egész égesek, beü'~l'
sek, gyengék vagy e_rősek, böl~sek ~s gondolkodók, vagy har:
~ia'-'ak laknak, aszermt, amelyik csillagzat az otthonuk. Ezt'k
ÍÖÜ>tt van a csillagtalan szféravilág, mely hatalmas s mozgatja a csillagok rendjét. Ennek közvetlen szomszédságáb.an
van az angyalo~ ,és ,emberi lelkek vil~,ga, amely J??-~pt romden földi gyarlosagtol. S ekkor megkerdezte ve,zetoJet. (u. o.
633. sor) (i:l, ,lll
'lt":-t l., 'lli~N), van-e meg, amit J?.Clll
látotH !gen válaszolta az öreg: még van ef{Y, melynek :r:tmcs
árja sem 'hozzáfogható: I sten! (u. o. 635 . . sor.) ÉR t!t a
költő 'bölcselkedő hangja tónust változtat, szmte é~z~'evetleül himnuszba kezd. Istent dicsőíti oly hévvel, ~öltöi. Ihlette!.
ho y ebben méltó párja legnagyobb kor,~á;s~mak I,s. Imaszfrüvé lett has~n~3;tai, ~ maguk egy~,z~rusegu_kben e~ ~~~?
setlenségükben taqak ~le~~ a T~rel!lto I~ga.!mat, atym J~~~
gát, szeretetftt~ az Istem bolcsesseg, Igazsag es kegyelem Hntelen nagysagat:

0 1 ~il C11"tl:lJ j!Oitl,, 'Jii' Oltll

Az t•mher kényelmére van minden a földön. Övé az állatvilág, a madaraktól a halakig. Neki terem a föld dús növényeket, édes gyümölcsöket. Az emberé az aranytól a drágakőig,
va.sig minden. Az embert szolgálja a határai közé szorított
víz, mely csak nagyritkán rázhatja le igáját, ritkán áradhat
ki. A harmadik elem a Földön és a vizen kívül, a ví:mél hatalmasabb tenger, a levegőóceán, amely tulajdonképen szülő
anyja a víznek. Ott keletkeznek a viharok és a csapadékok.
A.negyedik elem az irtózatos erejü tüz (u. o. 371. sor). Ez
IID_?.de~t ~eger;tészt, szi~lá~ olva~nak el től~. Megborzongott
s aJulás kom yekezte a latvany nuatt. Vezetoje azonban megnyugtatta, sőt a lángok közé vezette, mégis ép maradt (u. o.
393. sor).
Majd elhagyták a Földet és a szférák világába vitte veze~öje (u. ?· 414. ~.o~)· ~iiJCR r~ssz, ni~cs bánat, betegség köretkbcn, nund az orok V1lagossag hazaja. Nyolc szféra van.'1

IPn

l~M~

)"lM 011 j'N
Oli j'Nl

1~1i ,,)),::!~

(u.

O.

670. sor.)

l~l'ltl '11.,11 Ol.,ltl rNl

El.utott hát a Legmagasztosabb megismeréséig. ~ficlőtt a
visszatér, adjon neki útirányt, mel~~n haladJon (u. o.
687. sor): Rendíthetetlen hittelragaszk?dJek. Istenhe~ •. maradéktalanul járjon az útjain? akkor megismen Istent es olyan
lesz élete, amilyennek lenme kell.

köftő

Rejtvényköltészet.
Minden nép költészetében találkozunk az ú g-rud eve_:.ett
. , k .. l , tt l E
k a müfajnak az a tu1UJ onRaga.,
reJtveny o tesze e· ~e , . 1
·k· ami termé!'?.etszeh~gy az il~etö nyelv saJatsa1d~ ~a~~:lv'r; fordítva, elvész
ruleg magaval h?zza, ho.gy
g , -t kkal lehet megérteni
az eredeti zamatJa; cs~kis ,.m_agyaraza 0 a már kevésbbé elö10
1
tt s:e~e'f~~e~ö1:5~ !fi{~;t ~~g; clőszeretettel müv~l!e
Ib;Ezra eis n Rövidebb versei megfelelnek a ID<l;~yar ~alalos
ké d' k k. Néhány vers valamilyen nevet, tobbny~re az
" rt ya
e~ke ne
·'t reJ•tegette magában , roíg a hosszabb lelekzeosa
neve

k f?
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Ábrahám

tüek különbözö dolgokat tárgyalnak.
példa álljon itt mutatóban:
(Rosin: Nr. 109.)

Néhány érdrkeRebb

j11t'Ni N'51 j1'1TiN (:"'l,'j) 11:W N1:"1 N':;
pw'5 ''~ m:wNi.:!~' ON 1::1

.,Eleinte nem ez volt a new, de nem is utoljára viselte. Ha a
nvelvet elveszed, neYét rögtön megleled". Bizonyára így nincs
Ök értelme, hanem így kell . értelmezni: a kezdettől a nyglvet
elvenni, vagyis mlWNi.:l~' -ból a j1W' -t elvenni, marad
:'lNi:J~ ; ha pedig a betüket
más rendbe hozzuk, O:"'i:JN
-t
kapjuk; eleinte Oi.:lN volt az ősatya neve, de nem is utolsónak viselte, hísz azóta sok Abrahám élt, sőt költőnk neve
is az.
'C'gyancsak ez a m egfejtése a következő versnek is:
.F'ordítsd meg a Pele szót,
Utána tégy béth hangzót,
ötszáz után jön a hat,
S végére tégy nyolcvanat
(Rosín : Nr. 114.)

1!1'~

''N 1:'1'N:J:"1 j::IN
WW 1'iTiN1 l11N~ lt'I:Ti 1'iMN
1l1'":TiN:l i:l'lt' 0 1 J1~1t' iOI:IIj

Ennek megfejtése: l) N';le fordítva ~'N (N), 2) béth hangzó
0), 3) 5()()= Wi (i), 4) 6 = N:'l (l'!) , 5) 80:= i:l~(i:l), tehát
0:'1"\:JN.
Az Abrahám, illetőleg Abrám szó rejtvényével még több
versében foglalkozik (Rosin: Nr. 98; 112.). Érdekes megfigyelni, hogy Izsák nevével mindössze egyetlen versében ~a
lálkozunk (Rosin: Nr. 115.). És ez sem oly szellemes, mmt
amilyenek pl. az Abrahámról szóló versei. Annál szívesebben
foglalkozik Jákob, József, M:ózes és Áron személyéveL
Olt' :'1~ i1r.:N
11lll'l 1lll'l 1'l1Ti ilt'N
~C1J •::.:n 1~tt~:J "v,
j'V 1ii:N' 11N1i1

'i~:lJ 1~ll

(Rosin: Nr. 95; 92.)

" Név, amelynek egyik fele, a fele osztva kettővel és a másik
fele a r,c1J
fele". Tehát a megoldás a következő: ~01' első
fele ':" ORztva kettővel; vagyis 'il' + 11 = 20+ 12 = lG = ,
1
7
2
másik fele 110 , tehát a név 1101'. , Józsefről is több rejtvényverse van. (Rosin: Nr. 105.) Mózesről így ír:
A nevét könnyen megtudod,
V"T'' 1~1t' :"':llil'1 cK
Ha ~ egyet belőle levágocl.
'iMN 1~1t'~ 1' V'i.l
(Rosm: Nr. 104.)

2-15

Értelme egyszerű. Or.:'rtl> a "nevét(( szó számértékéből egyet
akként ve~~ek el, h_?gy a benne levő va,v helyébe hé-t írok:
;,ott~ , ?etucsere utan, megkapjuk a rejtvény értelmét: :"Itt'~
. ~gesz komoly szarotani feladat Aharon nevének egyik
reJtvenye.
I'IJ1:ll'1 1::1 It'' '1ltiN Cit' :"10 ilON
.n•w•':;wn .n•v•.:~i N1.i .n•v•::~i
.n•v•:Jin l1''1'WV ,mwm
.n•tt~•on N'n .n•Jtt~' :'1WN'1n1

(Rosin: Nr. 94.)

A negyedik betű ~-e1 a harmadiknak; a második '/,. a negyediknek és az első /.-e a másodiknak". Megoldása: a negyedik betű J ez ~ = 50. A harmadik betű az utána követ4

1l1 11t'Ni:l N(')'e ll:lt' N';lc

Fbn Ezra ~gi költészete

x'

kező négyszerese, tehát 4
= 200 = i ; az első N ennek ötszöröse ;., , tehát jlii'IN
Alijon itt még egy érdekes példa:

(Rosin: Nr. 115.)

11:JN' :lN Nll'l ,ltiN p Olt' :'101
1'MN' j:l N11'1 ,ltiN '11'!N l:ltl1

49

"Mi a fiú neve, ki atyja az atyjának, sa másiké, ki_fia f!vérének7(( Az első megfejtése iJ. j:l iJ:lN,,. azaz azt. ~elen ü ez
szóról szóra: Fény atyja Fény f1a. A mas1k. megfeJtese :JNMN
amelynek a magyar fordítása a testvér atyJa.
.
. , ,
De néha komolyabb célzat~l is írt, Ibn E~ra ~lyen nany~
verseket. Valóságos kis tudomanyos ertekezest 1r} az '1"1'1, K
betűk rejtélyérőL (Rosin: Nr. 119.) Ezek a h~ngzok ner;! lagyak s nem kemények, egyszer hapgza~ak, mas.kor nem. , ..;z
N a hangZÓk elsőszülöttje~ ellensulrozasul,, h~~~ el ne b1zz~
magát, nem hangzik. A negy testverhangzo kozul az N gene
ris communis, pl.: i1t:IWN , a n gen, fem. (,ii1.1'1), , a Jel}. fasc.
OiON) és a ' szó elején masc: , ('11ptt"> a szo '~~en ,em~
jelentésű (•it:i~.n> Jéhu 51 Izrael kiralyanak 31 n~vehls ug;taln
~zekb o"l a h angzo'kból van. ~N~~~wu~m~~
,
. , a n.nc utan
e~ pedig: ~~~' o'ill :'J~ ,o':;lM i''1'M e5~ p'lllt' ~ -f~g ycp ,'ill ,,lO
hszta maganhangzokent szerepel. A
49
50

)
)

I. Sam. 26, 5.

mu :w

,~,

szavakban nem

h

angza

nak 8 sor
• ·
·

OJ.) Jéhu, II. Kir. 92.
t
tach után renJe,. magán·
'••) .rnnx 12. o.-on Ibn Ezra~·~ : ~~vetkezik, hogy ezt a verhangzónak veszi (Mantua) 1145, e o lS
oot késöbb írta.

:Dr. Singer ödön
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Ahrahám Ibn Ezra világi költészete

mes szój~ték,I!L és ~d?s,zerűen alkalmazott muziv stílusa te zik
az olvaso elott kivaloan kedvessé.

u titn kiejt ik. d(• i''1lt:t é:s O'.:llM után c:;ak a l jelzésére szolgál.
A l hangzótlan o';lin é:s pill:', a "'• "hangzótlan 'W és i''1'M
után: pl. o~n'.:lN ~1.:1 Ol':t 01N .nli';l,n iCO ;,1"" Érdekes az '"'InN
lwtűc:-<oport
~zámértékl' it-i
22; ez ugyanaz, mint a héber betiík ~;r.áma. Külsö alakja az 'li'IN betűknek: alef emberi test alakú; :-r-nak két alakja van; ' olyan mint a nád.
' félkör-ívszerű.
Egyéb rejtvényeiben a nyelvröl, az írótollról, a holdról ír hasonló szellemességgel és ügyességgel.

lsten

dicsőítése

lbn Ezra költeméDyeiben.

Bármíly irányú is Ibn Ezra költészete, igen sok gondolatot, va~:Y eszmét találunk verseiben, mely a szerzö egyéni
sajátságat, felfogását tükrözteti vissza. Ezek a gondolatok
általános érvényűek és átvonulnak egész költészetén. Ibn Ezrának ,egyik legjellegz~tesebb tulajdonsága---::- mit már, ~}öbb
is emiltettünk - rendithetetlen hite. A legtobb munkaJat, a
nagy komoly prózai irodalmi alkotástó!, a legkisebb kétsoros
ajánlÓ- vagy bevezető sorig át- és áthatja az Isten-hit, a
vallásos érzelem, Isten neve a legkülönbözőbb jelzővelellátva
szerepel nála. Lényét kifejezi hihetetlen nagy szókincse
számtalan körülírásában. A Kohelet kommentárja elején így
ír: (Rosin: Nr. l, 19. sor)
nowN .," n';lo•l no.::ln

rn•
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WIO 1"1::11 MI"'C ':"!'l
i'NO 11.:!)1 i:! 11~V'
:-til)l N:tn T;!:l l"'))llt''Ol
:"!ilY j:! N'1pl:-t 11"10N i:!'

(Rosin: Nr. 15.)

:'li1l:"ll ,,,l:-t 'N:'l o~•:l
:-t"lln:-t 1"1N lt'itl' 'MN
o:-t~::IN ':l'N '::INI':"I'l-1 :-tlN
c:-ti:tN 11::13' ev ,cn :-tlt'll

~indegyik v~rsét ~zonban felülmúlja szépség, költői ihlettse_g, m~.I!Lssza~yalas sze:r:npontjából, szinte túlnövi sajátmagat, Il}ldon Ha1 ben .Mekis című bölcselő versében a szférá-

J

kon tulemelkedve, elJut Istenhez. Odaszarűen fenséges a szózata, melyben Isten megmérhetetlen nagyságának leírását
kísérli m~g. Isten té~en és időn felüli, nincs nyelv és nincs
mester, k1 le tudná öt írni; dicsöség nagyság uralom és
örökkévalóság.
'
'
Igazság és jog a törvénye,
Kegyelem, s hűség a mértéke,
ö a tökéletesség,
ö az isteni fenség
S az örök békesség.
(Rosin: Nr. 90.)

~'1"11

li:tllt'Ol

pi~

1'1"1~1~ TI~N~

iOML
,~,n~ y~n c11"1 i'It
~~li '1)1'::10 Cli j'Nl
l01'1t' '1"1':1 Cl'lt' j'IU

Dr. SINGER ÖDÖN

Ni:'ll .:-toll)l ,., Ml.l'1,,., ,n';lnlM:-t ,.,, .pnno '.:lN .,N

Isten irgalmas, reménytadó, alkotóeröt, bölcsességet nyujt és
megbocsájtó. Majd ugyanennek a munkájának a végén ezeket írja:
10)1

';lN :'11:!1'

,10)1 iCM .,", .iOit'';l

1"\lil:-t :Ilii :'1)11 .,:l 10.,0 ,O.,ill .,N l"'il)l!l

,
. ., ,
,
k
tudas, dlC~os!'lg ~~wene. ,
kegyelem vele, ki megvaltast, segitest rendel nepenek . MaJd
a Moznajim elején ez~. írja ~gyik sorápan:, :iO::lM, 'N ill.:lM ~~
Isten adja, küldi a bocsesseget; szerenyseg es alazat szaval
ezek.
Az irodalmi bevezető, illetőleg befejező versei közül, melyek mindegyik~b~n Istenne~ .hál~lkodik, vagy Is~en valamely tulajdonsagat dombontJa ki, legszebbek a tora kommentárt bevezető költeményének kezdösorai, melyekben nemcsak Isten mint leghatalmasabb segítségét kéri munkájához, hane~ külsö szempontból is tekintve, nagyszerű, szelle-

n)lllt"l :-t.,N)

"A világ U ra segí tségé_ve!,

.

kitől, a,

••) I. M. 5, l.
••) u. o.: 16 sor helytelen 1)':1:-t a

il'~:'!
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Dr. Schwadron autograi- és portrégyüjteménye.
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Háromszáz éve annak, hogy Antoine Lomenie de Brienne
aki IV. Henrik udvarában élt, megvetette a rendszeres autograf~
gyűjtés alapját. Gyűjteményél a párizsi Nemzeti Muzeum fejleszti
tovább. A 18. század második felében már Angliában is felbukkan
a híres emberek kézírásainak rendszeres megőrzése és gondozása.
Majd Németországba is Atterjed és nyomában megindul az autografkereskedés is.
A kizárólag zsidó autografok gyűjtése és ápolása sokáig váratoU magára. Voltak ugyan kisebb-nagyobb gyűjtemények, de azok
sohasem jutottak tovább az egyéni vállalkozásnáL · Említésre méltó
elsősorban Darmstatteré, amelyet a porosz nemzeti könyvtárnak
ajándékozott. Stefan Zweig is buzgón gyűjti a zsidó autografokat
és portrékat
Dr. Ábrahám Schwadron (azóta már Scharoma hebraizálta a
nevét) az első, aki ezen a téren komoly eredményekerért él. Az ö
gyűjteménye is egyéni, amatör vállalkozásból sarjadt, de negyven
évi megfeszífett munka és még nagyobb akaraterő eredményeként
nagyjelentőségű intézménnyé nőtte ki magát.
1896-ban. fiatal kémikus korában, hozzászólt egy z~idó kultúrtörténeti vitához és ezzel kapcsolatban levelet kapott Güdemanntól, a nagynevű bécsi zsidó tudóstól. Erre a levélre olyan büszke
volt, hogy ereklyeként őrizte. Majd elkezdett különböző ürügyek
alatt leveleket küldözgetni híres zsidó kortársainak, hogy ilyen módon
megszerezze azoknak a kézírásait Mikor már jónéhánynak a birtokába jutott, elhatározta, hogy megalapítja az első zsidó autografgyűj
teményt. Nagy nehézségekkel kellett megküzdenie. Kelet-Európában
nem ismerték a zsidók az autografgyűjtés fogalmát A nagy rebbek
kézírásait vagy képeit, ha egyáltalán fellelhetők voltak, talizmán
gyanánt őrizték és semmi pénzért sem adták volna el azokat. A
nyugati zsidók viszont már nagyon is jól tudták, hogy mit ér egyegy ilyen dokumeJitum és horribilis összegeket kivántak értük.
(Lord Beaconsfield és Rachel von Wahrhagen egy-egy leveléért 5
dollárt fizetett, ami annak idején hatalmas összeg volt).
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Azonban alig, hogy megkezdte a gyűjtést, 1900-ban
szülei házával együtt elégett a padJáson berendezett kis muzeum.
Mindent újra kell~~t k~zdenie. A világháborúban ujabb veszély
környékezte a gyujtemenyt, a galiciai falvakban pusztító orosz
katonák miatt. Nagynehezen sikerült mindent átmenteni Bécsbe.
Két évtizeddel később, 1927- ben ajándékozta a jeruzsálemi egyetemi
könyvtárnak, amelynek keretében külön intézményként működik az
ö vezetése alatt. ·
Eddigi fáradhatatlan munkájának gyümölcse: több mint 3500
autograf és 2500 portré. Ezek között sok olyan dokumentum van
amely akármelyik nagy múzeumnak büszkeségére válnék. Itt őrzik
Einstein relátívitás elméletének eredti kéziratát. Magyar szempontból is értékes Freudnak Ferenczi Sándorhoz írt levele. A kultúrtörténeti kuriózumok közé tartozik Sammenhofnak, az eszperantó
megteremtőjének orosz nyelven irt héber nyelvtana, Schalom Alechem
latinbetűs jiddis leve)e. Itt találhatók meg Heinenek Moserhez
intézett híres sorai kitérésével kapcsolatban. ("Sajnálom, hogy kitértem. Nem látom hasznát. Nem különös-e, hogy alig hogy megkeresztelkedtem, máris elkezdtek zsidózni ... k). Az érdekességek
közé sorolhatjuk még Mendelssohn magán levelezését. Klasszikus
német nyelven írt - héber idiómákkal.
Tudományos kutatásnak már eddig is nagy szolgálatot fett
Dr. Sebaron gyűjteménye. Nem egy esetben sikerült az eredeti
kézjegyek összehasonlítása alapján ismeretlen szerzőket kideríteni,
tévedéseket vagy kétes eseteket tisztázni és hamisításokat leleplezni.
Különösen a portrék, főleg a rebbekrOI elterjedt fényképek és rajzok
közölt volt sok hamisítvány, amit nyilván üzleti szempontból készítettek. Ezek a hamisítványok sokszor bizonytalanná tették a biografiai kutatást és félrevezették az életrajzírókat hőseik ábrázolásában
is. Dr. Sebaron ezen a téren is igyekszik rendet teremteni.
A zsidó biografusok különben is bő forrásokra találhatnak
a gyűjteményben. Ugyancsak feltétlenül értékes anyago! tartogat a gyűjtemény a] még' megteremtőjére váró héber grafológia
részére.
Többször hangoztatott gondolata Scharonnak, hogy fel kellene
állítaní egy ikonografíai intézetet, amelynek alapja az ö portrégyűjteménye lenne. Ajánlatosnak tartja még a zsidó bibliografiai
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Púrim-játék Csekén 1939-ben

központ létesítését is. Ezekkel az intézményekkel "'azdagodva
egyre fejfödö zsidó tudományos kutatás a legmode;nebb tudom~~
nyos kutatás színvonalára emelkedne.
Budapest.

Teszter Herman.

Púrim-játék Csekén 1839-ben.
A magyar zsidó folklore meglehetösen szegényes anyaggyűj
tése váratlan oldalról jutott becses adalékhoz. Irodalmunk nem egy
értékes kéziratos emlékének szerencséskezű felfedezője, illetőleg
kiadója, Kozocsa Sándor, Kölcsey Ferenc halálának százéves fordulóján a költő emlékének avval áldozott, hogy a Magyar Nemzeti
Muzeum Levéltárában őrzött kéziratból, csinos külsöben, meleghangú bevezető tanulmánnyal kisérve, közzélette Kölcsey közvetlen
környezetének megható emlékét, unokahugánák, Kölcsey Antóniának
a naplóját. Ebben a naplóban olvassuk 1839. március 1-röl keltezve
a következő bejegyzést:
"A' 'sidók ma Hámán ünnepét ülték, vagy inkább futották
meg. Minden 'sidó nagy vigalomha v~la 's jó napot csinált magának. Néhányan pásztoroknak öltözködének, 'siros gubák- 's
bundákba, és egy lovag 'sidót kisérének, ki mindenféle rongyokkal
beaggatva vala ; örömrivalgásokkal futottak utánna a' 'sidó gyermekek is. E' különös menet végig járá a' falut, 's minden Abrahám
unokája háza előtt megállott, hol kész lakoma várá öt. Ök mindnyájan boldogok voltak ma, boldogabbak, mint bár milly örömittas
úr a' velenczei, vagy római Carnevalba ... "
A biedermeier sajátosan magyar - nemesi változatát
eleven szinekkel képviselö naplóban számot tarthat érdeklődésünkre
a folklorisztikus tudósításhoz fűzött rövid elmélkedés is, mert
megvilágítja, miképen ítélték meg a zsidóságot a reformkor magyar
nemesi kúriáiban "Ök még mindig meg tudák tartani nemzetiségöket,
's olly sok száz évek után híven örzék azt. Sok 'sidó inkább vesztené éltét mint sem nemzetisége béllyegiröl lemondjon. És ezt ök
olly hazákba teszik, hol létöket is drágán kell fizetniök. Mindég
megindulást 's mozgalmat érzek keblemben, midön 'sidót szenvedni
Játok, 's örömet akkor, ha boldognak vélem öt lenni. Ma is, midön

hallám vidámságokat ez embereknek részvét könnye szökött
szemern be."
'
Magának . a folklorisztikus adatnak a hitelességéhez kétség
sem fér. A felJe?yzés arról számol be, amit Kölcsey Antónia a
saját sze~ével latolt. . Az ü~nepség történeti okát már pontatlanabbul adJa elő, szermte Hamán Degy egyiptomi királynak volt
udvarno~a." De ez az elírás semmit sem vonhat le a közölt népszokás h1telé~öl : ~ ~agyar zsidó folklore kutatói mint megbizható,
s e mellett földraJzilag (Cseke, Szatmár-vármegye) és időbelileg
(1839) pontosan rögzíthető adattal számolhatnak vele. A magam
részéről ez adatnak egy általánosabb jelentőségére szerelnék mindjárt rámutatni.
Más összefüggésben volt már alkalmam részletesebben szólni
azokról a vallástörténeti tényezökről, melyek érthetövé teszik a
pásztorok szerepét a legkülönbözőbb "jó fordulat" emlékét megújító
népi alakoskodásokban (Pásztori Magyar Vergilius, 1938. 63-74
ll.) Most a p.et~Xp>o).~ ek to p>áhwv ("ellenséges támadás, vagy polgárháború, bűn vagy járvány elmulása, békesség vagy megtisztulás")
egyik jellegzetesen zsidó megünneplésével kapcsolatban ismét a
faluban házról-házra járó, pásztornak öltözött alakoskodókkal találkozunk. Természetesen, a környezet hatásával számolnunk kell itt
is, mint a zsidó folklore annyi más mozzanatánál, Mégis jellemzönek tartom, hogy a "pásztorjárás" általános európai szokása, melynek pl. a betlehemezés csak egyik változata a sok közül, alkalmasnak tetszett a Púrim jelentésének kifejezésére is, holott a Púrim
"aetiologiai legendája", az Eszter könyve, pásztorokról éppenséggel
semmi említést nem tesz. Ez is mutatja, hogy a pásztorok elsösorban idillikus lényegük szerint, s legfeljebb másodlagosan a
pásztorokró18 is regélő mitikus aitia folytán vannak jelen a népszokásban.
Budapest.

Waldapfel Imre.
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Himnusz az olasz zsidók emancipációja
alkalmából.
Guttmann Mihály az Országos Rabbiképző Intézet rektora,
a Magyar Zsidó Szemle 56. évfolyamában Gattinara József casalei
rabbi művét hatalmud vhachérusz - A Talmud és a kulturális
élet szabad fejlődése - címmel közreadta. Gattinara, ez a
kiváló itáliai rabbi, aki Luzatta Samuel Dávid kortársa és
barátja volt, a piemontei zsidók emancipációja alkalmából egy
szárnyaló tartalmú himnuszt írt, amelyet 1858. március 29-én a
casalei templomban ö maga el is vrecitált". Itt igyekszünk első
ízben magyar nyelven visszaadni az olasz és héber nyelven írt
himnusz tartalmát é5 legyen szabad megjegyezni, hogy Magyarországon talán nekünk van birtokunkban a himnusz egyetlen egy
példánya, amely Biellában 1858-ban jelent meg.
Külön érdekességgel bírhat ez a költemény a mi napjainkban, amikor, hogy Gutírnann professor szavaival éljek, az
európai zsidóság számára, ha talán nem is örök, de valószinűleg
hosszú időre lezárulnak az emancipációs kor kapui.
I.

Tekintsetek csak fel a felhős égre
Ahonnan felénk száll a szeretet követe.
Villámgyorsan száguld,
Majd megáll ott az Alpesek lábainál.
És azok akik eddig a föld alázatosai és szegényei volfak
Az isteni szóra hirtelen felébrednek.
Az isteni kéz életre írja azokat,
Akik eddig szolgák voltak és most szabadok.
Hirdessétek a segítő Isten igazságos tetteit,
Ma új Peszach virágzik számodra óh Izrael!
2.

Neked, aki a föld élő népeinek legelseje vagy,
Csodálatosan sokat kellett szenvedned.
Valóban ez a te dicsőséged és ragyogásod.

Himnusz az olasz zsidók emancipációja alkalmából

Ez által váltál népek útmutatójává.
Te, ki szaigának vagy fia neked egy az Istened
Akihez nincs hasonló
Abrahámnak fia, ki tiszteled égi Atyádat
És nem fordúltál semmiségek, hiuságok felé l
Ös idők óta egy Istent, atyád Istenét szolgáltad,
Aki előtt gáncstalanul jártál.
3.

Bár rabláncra fűztek, tildöztek,
De te mégsem buktál el gyáván
Egyiptomi rabságban is hittél rendilletlenül lstenedben
Nem féltél sem embertől, sem tettétöl.
Istened mint világító fénysugár ragyogott fel
Előtted sivatagban és kietlenségben.
Megsegített téged a neked felajánlott Tőrával
És amikor az felragyogott a Sinai ormán
Megtelt a föld világossággal.
4.

Megragadtad jobboddal a zászlót,
Azzal aztán bizton jártál,
Majd harcoltál és győztél vele
És uralkodtál a szent Ción felett.
Nemsokára ellenség támadt reád
Aki elpusztította Ción díszét,
Város város után hullott el
Te Izrael pedig fogságba jutottál,
De ott is hű maradtál az élő Isten tanához.
5.

Azoknak, kik fogságba hurcoltak feltártad törvényeidet
És amikor azt meghallották a népek
Szégyenükben elnémultak.
Majd békében akartak élni veled
Szemükben tiszteleted, tekintélyed növekedett.
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Visszatértél országodba,
Hol dicsőséget diszt szereztél.
Majd testvérid is harcoltak ellened
Az ellenség sokasodott
Végtil reád sötétség, reájuk pedig fény borult.

6.
Szétszórattál a föld széléig
Népek, nemzetek közölt bolyongtál
Sok bút és bánatot láttál
Bizony nagy volt a szenvedésed!
De hősiesen kitartottál az ősi szövetségben
Hűséggel ragaszkodtál régi mesteridhez,
Nem féltél fagytól, éhségtől,
Sem nem, háborútól vértől.
Hanem hű maradtál zászlódhoz,
Aki zászlóhordozója vagy és voltál
Igaz és dicső népeknek.

7.
Örvendj, ujjongj! Mert Teremtőd véget vet szenvedésidnek
És ki fog sarjadni üdvösséged
És megszűnik gyalázatod és szégyened.

Dr. Wolf józsef.

IRODALOM
Dr. Vidor Pál: A zsidó cserkész első próbája.

(Szerző kiadása. Budapest, 1938. 32 l. so.)
Az ujonnan meginduló magyar zsidó cserkész-irodalom
;üdvös gyarapodása e nagy lelkesedéssel megírl könyvecske,
~elyll!ek szerzőj· e - a gödöllői világjambore tábori lelkész;e - a vallásos zsidó cserkész-nevelésről szóló cikkeivel már 'edldlig is tanuságot tett hozzáérléséről és .szak:n·atoltságáról. Ebben az últörő illunkában összeállítolla mindazt amit az »egyprób ás « cs·erkésznek a vallási ismerelek
kö;éből Ludnia kell, ismerleli a Tízigét, a HiLYallomást. a
IT'óra elbeszél éseit, az irnakön,yvet, az ünnepeket, \·égül a
zsinagógai naptárt. Rendszeres előad 'ás , rövid tárgyi egy;ségek világos összefoglalása, a középiskoláinkban ij cszlően
elharapódzó V'erb alizmussal szemben az érzüleli ne\·elésre
szánt anyag kidomborílása, nem ulolsó sorban _pedig a
serdülő ifjúság számára is élv•e zetes stílus,- mindez ~együtt
véve j'e lzi a mű használhatóságát és -értékét. Dr. Vidor
sohasem téVJeszti szem ·elől a cserkész-szempontokat s az
·egy1es rész.el~ben ügyesen aknázza ~i a vall~s t.aiúlás~nak
a cserkész-J,elekkel rokon mozanalmt. Ebbeli torekvésenek
sikerét igawlja a könyv hangulatos fejezete: Péntek este
a táborban ...
Bíráló megj,egyzésünk alig akad. "A muszaf imaren~
gerinoe ismét a sömauneh ,eszréh,« - olva~_suk a ,~z~mbat'!
szakaszban. FeltéV'e, hogy a teologus-szerzo magaeYa lesz}
a népies »muszaf- sörnauneh eszréh « elnevezést: az oi:~so
könnyen te shet abba a tévedésbe, hogy, a szon~bat1 1!1Usz~fbu
a h é tk ö z n a p i sömauneh 'e swéh-t.kell beik~~tnu~, n~lVe~
·ebhen a f,ejezelben (17. l) seh.o~ n1ncs s~o;:t szomlnl,tl
főimáról, amelyet a hélkoznapl bze~myolc aldasm_?~clal~~J
jobb v;olna " tő filász sevá « név;en vllágte>san m;gkulonboztelni. Had,di j·egyezzük meg azt is~ !wgy ~ heber sz~wa~
átírásál ifjúsági művekben _nem lat.~uk.. sZl\'.esenJ ~let t . az
olvasót elidegoeníti az ősi heber bctuktol~ ha .. m~Is alkalmazzuk, akkor legyünk köYetkcz~t~sck (szerzo.nknél 1~}- az
ena,eszlelőnapi záróima neve a 1;). lapo~ ne!la, a -G-on
111á'r nőiloch . a délutáni ima hétköznap mmc~a., szombaton
minchóh (15~17. l.)~ v. ö. még vöádár,- veadar, stb{ .
• E n éh án y kritikai észreYétel termcs:-ete~en nem ermti
a Iülünő munka vitathatatlan ériékét H1sszuk, hogy e legujabb zsidó cserkész-könyv az ,, első próbál ugyancsak

megállja!

De,~ecser.

Dr. Deutsch Gábor.

A tulsóparti ember

HOMILETIKA
A tulsóparti ember.
.,, ,,.,~TM ,_, •no~t~ mJ.,n 1 »dalolnak ajkaink, hogy dalolhatunk Néked Istenünk.« A: zsoltáros szavai kívánkoznaki
ajkainkro, midőn ~e'l!ünk emeünnepélyesen nagyszerü percé·
hez elérkeztü,nk. A vágytól a beteljesülésig nagy az út. A: tíz
évvel ezelőtt belépett kis diák szemének káprázat volt ai
avatás ünnepe. Mennyi álom, m'el1!11yi vágy támadt az elsÖI
élmény nyomán. Almok és vágyak serkentették és buzdították az üjút tovább, tovább; e~en az úton nincs megálláJs,
nincs megtorpanás, csak elő;re van, előre. Hová, m'eddig'l
A végtelenségig, mer;t a Tóra útjain álló jelzőtáblákról csaki
azt olvashatjuk, tovább, egy~e tökéletesebbé válni: a cél
valahol mess;;>je, távol, t u l n a n van. A cél tulnau van, az
ideák világában, a végtelenség valóságában, az: örökk~aló)
ságban. A cél ~vo a tulsó parton van. Az ú~, amely odáig
vezet, hosszú, nehéz, küzdelmes, de m'e gérl a fáradságot.
Kőtáblás igehirdetőnek lenni, magasztos feladat. Isten papjának lenni, nagyszerű hivatás. Minden zajló idők hullám~
verése felett is könyvet sz'orongatni, a Tant tanulmányozni,
eszményi cél. Az erőt pedig magából a Tanból merítjük.
Elvonul előttünk tíz éves tanulmányunk folyamán tanult
próféták egész sora. Lelkünk megtelik gyönyörű~gg~l,.
mert é~zzük, hogy a tudomány, felfedte valóságok mmdJ,g
szebbek, mint az ábrándok, amelyeket eloszlatnak. Alak..
talan és homályos képzetekkel léptünk be ide, s most,
hogy búcsúzni jöttünk az alma matertől, éretz:ük, hog)l
a bölcs, hírneves professzorok és tanárok vezetése ~ellett
szebbnek látjuk a Bililiát is, mert látjuk benne mmt~~
rétegeződve a zsidóság és az emberiség minden törekveset
és állítását, minden imádságát, a legmagasabb vallá.sos
tudatnak, amely valaha megnyilvánult, az eszméknek, a
1 Zsolt 71/23
• Elmondottam a Rabbiképzó templomában 1939. márc. J.j rabbiavaláson.
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tanításoknak legmagasabb ideáljait A bibliai alakok, isteni
férfiak és nők alakjai villőznak most át agyunkon és szeroünk megakad J ónah prófétán. J ó na h , a vívódó próféta, akinek lelkében nagy harook dúlnak, aki látja a prófétai feladat
fel elő sségét és félelmetes nagyszerűségét, parabólikus kif,ejezőj e a hivatás belső kényszerének. Amikor a lélek lesz
úrrá a testen és gondolaton, viszi az egész embert, hogy
vel e szárnyalj on. Földi nehézkedési határokon tulra emeli,
tul a földi igazságtalanságok és ádáz küzdelmek nehézkedési területein, az igazság fényes szférájába, ahonnan a
földi hiúságokat megfelelő értékükre becsülhetjük és így
a lélek makulátlan maradhat, ha a tulsó oldalról szemléli
a világot. Jónah próféta gyöngének érzi magát az isteni
feladat teljesítésére, menekülni akar Isten és a hiYatás elől,
de nem szabadulhat belső hevülésének melegélől , mert
':l .,~.,:'1 11ó~ folyton vele van. A ':l 1:~., 1:-óc mint tanultuk,
nem jelenti a prófétához beszélő angyalt, de jelenti a próféta lelkében élő és serkentő buzgalmat és türelmetlenséget, jelenti a tanítani akarást, igehirdetést, természetes jóságot és emberi fájdalmakat megértő és gyógyitó substihs
érzést.
J ónah próféta hajóra menekül, hogy elrejtőzzék Isten
elől. Ring a hullámokon a hajó, a próféta elgondolkodik és
mintha a lelkében dúló viharok és a tenger félelmetes hullámzása egyszerre iU<;lulna_. m~g, vi_llanó gon?olatok ~i.~k~zn~
át agy án és csodás latomas Jelemk me~ e}otte. -~ vn _?do pl oféta előtt a könyv, »a 'köny,v<<, a Szenhras merul f~I: b~l.e
kap a szél a könyv szélébe és a próféta el~,tt egy, ne\' vál~k
egyre láthatóbbá: Abrahám. Az Istenkereso ~mberek atyJa.
Az első ivri. Az ' első tulsóparti. Az első, akmek el kellet~
hagynia szülőföldjét, mert ő '"l::lli ivri, volt, egy. ..t~lsó_ ~~r?
~ilágból való, aki szembetalálta magat ~gy gyulolk?do es
istentelen, erkölcstelen világrenddeL És ~bra~ám _elt,'!dt~lt.
!Ment. Ábrahám tudta, hogy az a világ ~z ,~g~z1, ann,t o hu"det. Az a valódi abszolut erkölcs, amit o el és g} akorol.
lEgész viláagai
~zembeszállott, büszkén, ??-t'-!-d,atosan. Az
0
Abrahá.In h irdette erkölcsi világrend egy UJ, nlagnak al~p
jait képezik. És ebben a hatalmas mu~a~an A.brah~!n
nem volt egyedün , 'JEl., ,~,v u,1)1 c:'l~s,2 :\hn~hg Iste~ elott
aliott ő. Ez a gondolat sohasem hagyla ~l es taláfl: lllll_en
van az, hogy ezt az idézett helyet bölcsemk eredeLJlt•g Igy
2
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olvasták
ill errdelileg így is \'O lt - C:'11:JN '.le' ,~lJ) l.l1lY .,l
Es Isten oU állott núndig Abrahám előtt. Amig Ábrahám:
Isten előtt áll, amíg az ivri, az Istent kereső ember az ige~
hirdető pap életél és tetteit Isten szelleme lengi át addig
mindig mellette áll Isten.
'
. Belekap :; szél, a kön~_vbe és. eg~ !llásik név ragyo!{ feléJe, nem kezzel 1rt betukkel, 1stem fénysugarakkal : mvo
Mózes. Már érzi a szemlélő prótéla, hogy a fejlődés eaészen
magas csú('sán áll, ahol már tiszta a l eV'egő,. ahonna~ már:
nyilvámal ó a cél. Továbbadni a tanítást. Tovább kell adni
a t ant, amelyről azt olvassuk, hog~m WNtűztörvények azok.
De ez a tűz nem emésztő tűz, ez a tűz világosság, nem!
gyújt, hanem fény.t szór. Világító szövétnek a hitbuzgóság,
világító szövélnek, nem gyújtó csóva, nem máglyának
kanóca, nem robbanó almának gyújtó lángja. A Tórának
tüze nemcsak fényt ád, ele mcleget is. Az Ige szavaival vitgaszlaljuk majd a gyászolót, erősítjük az élet cleseltjeit,
melengetjük azokat, akik fázósak az emberi szív ridegsége
miatt. Az Ige melegével törjük le a konok emberi szívek
jégkérgeit, akik elzárkóznak Islen és ember elől. f:s lelkesítjük a hit tanitásaival az új életre indulókat A konok!
makacsság nem riaszt majd vissza, hanem mint Mózes, tízszer is, százszor is, számtalanszor mindig megjelenünk a
nép előtt, akkor is szeretettel, amikor azok követ szoronga1\...
nak kezükben, hogy megkövezzenek Mi tudjuk, hogy. amint
az acéltömböt a gépkalapács ütései tömörebbé, ellenál:lóbbá teszik, úgy erősílik a sors csapásai hitünk világát.
Megyünk tehát férfias elhatározással, küzdve és harcolva,
lelki bátorsággal, hogy munkánk nypmán terjedjen majd
a világosság, a szeretet a testvérek és a haza minden polgára között. Dolgozni és tanítani, ez Mózes tanítása, doJ..~
gozni a nemesért, szolgálni az igazat, ez a tűz szimbóluma,
merl a tűz természeténél fogva olyan, hogy. másért van,
hogy másokat szolgáljon: a papi, prófétai lelk,e sedés m'ot~
tója: szolgálni az Istent, szolgáJ..ni az 'e mbert, szolgálru
a hazát.
f:s most mintha elcsendesednék · a vihar, a fáradt lervegő hullámzásától mégegyszer fordulnak a lapok é~ Jesája, a nagy vigasztaló, a ,,,.l:'l eme alakja emelkedik ~
latókörbe:3 ~t"'lp ':11~ ';, ,, ·~o .,:J,~:J Egy hang hív, a pusttában egyengessétek Isten ösvényeit. Ha úgy véljük, .hogy
sivárrá válik az élet körülöttünk, ha úgy érezzük. mmtha:
a jes. 40/3
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m<?slanság fagyos ~ezek ragadnák meg az élet viruló virágall _és hervaszta._nak, el azokat, ha úgy érezzük, hogy szomoru so.rsfor~ulo szazad pusztaságában indul el a mi éleLü!lk, 1111 tud)~k, hogy a cél. az Igéret földjébe torkollik.
M1 a mulandoert sohasem fogJuk felcserélni az örökkévalót
a földiér t sohasem fogjuk fölcserélni az égit.
•
. ! ópah ,rr~féta elől clli~nik a !átomás és már ott látjuk
~r~nv~ vái osa~~n .. J?,olgopk, tam t, prédikál. i\H, Izráel új
oralló1, szomoi u Idok sulyos perceiben lettünk papokká
Mi láttuk a sorsot és nem torpantunk mea tanullunl· é;
fogun~ is ta~ulni, tanítani, ~ert ez életele~ünk. Erősítjük
~unkas ~ezem~.et, hogy maJd egy. napon Isten segítségé\'el
ra tehessuk kezünket az eke szarvára, hogy a lelkek földjén
új barázdát szakítsu~k és a barázdába áldott magot hintsunk, mel.y nem csalJa meg a 'magvetőt, amely, terem százszor annyit, mert Isten mem1yei harmattal öntözi azt. ".:\fi
papok lettünk olyan időben, amikor a felületes szemlélők
a sötéten látók reménytelennek hiszik a zsidósáa jövőjét:
Mi, akik ennek az intézetnek 10 esztendeig voltu"'nk tanít~
ványai, itt nemcsak tudást és ismereteket szereztünk, de
megtanultuk szeretni a kultúrát, a tudományt, megtanul,_tuk, hogyan kell tájékozódni a zsidó tudományok széles
tengerén és megtanultuk értékelni és szeretni ezt a fenköltan magas magyar kultúrát. Mi hisszük, hogy. a magyar
kultúrát sugalló magyar Génius szelleme fogja átlengeni
ezt az országot kelettől nyugatig és északtól délig még nagyobb és tágasabb, eredeti istenadta régi, szép határai
között.
Főtisztelendő és tekinteles Tanári kar! Amiclőn egy

~-'Ot:-t

befejeztünk, mindig elmondottuk Rabbi ~oop:'l j:l N'J1M.l
llTiáját. Imával búcsúzunk most is. Az ima szövegében elmondottuk o•':!~J) o:'l ők fáradoznak és c··~y llNl mi fárado~unk: ~ világ most zsidó problémákkal foglalk?zik. é~ ~i
ls zs1do problémákkal foglalkozunk. A mu.lando k_ulso V:Ilág mulandó törvényeket hozhat, amelyek nem donthetik
le az örökkévaló erkölcsi törvényeket, a zsidóság erkölcsi
~letének örökké irányadó szináji igéit. Mi most is csak
llTiádkozni tudunk, hogy a szináji világosság, ~~Y., egy~~e~ nyilvánult meg Izráel előtt, hass~ ~~. a . s?tets~gben
~arokat, imádkozni tudunk, hogy a s~maJ_I .VIlagossUI!_ a~
l~teni szeretet melegének e gátszakadas~ erJen el a fol~1
ter~k l<egszélső határáig. i\Ii munkálko.dm fo~u~k akko~ lS,
ha ]elen sorsunk még sanyarú, prófétru ~orsnal1s kes~m_bb.
Ba a jelen percben kilátástalannak tümk sorsunk, luszü.nk

Dr. K lein M 1klrs
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az élet j obbrafordulásában és hisszük, hogy hit, szcnt akarat, igaz zsidó ügyszeretet, n emes, hazafias lelkesedés lllCelikapja majd jutalmát.
<>
De nem mchelünk el addig, amíg kegyelettel mea- nem
emlékezünk az Intézet elhúnyl, nagynevű és szerte e"'vilácrban hires rektoráról, Blau Lajosról, akinek bölcscsérrét
mély tudását mi már tradicióként kaptuk. Kegyeletlel ~m·~
Jékezünk meg dr. Weiss l\Iiksa professor úrról, akinek történelmi szemlélete a mi tanításunkat is irányítja. Dr. Edelstein Bertalan tanár úr mélyen derűs életszemlélete örök
utitársunk Erezzük, velünk vannak ők most is, legyen em~
lékük áldott.
Köszönet és hála főtisztelendő és tekintetes tanári karnak, hogy annyi szeretettel és megél'tésscl állottak mel·lettünk nemcsak tanulmányainkban, de életproblémáink
számos fordulójában is.
Köszönet a szülőknek, akik annyi féltő aggodalommal
és szeretettel vettek körül és akiknek öröme ma egybeo l vad
a mi örömünkkel.
1\Iost pedig Főtisztelendő vizsgálóbizottsági Elnök úr,
főtisztelendő professzor urak, alázatosan kérjük, adják ránk
papi áldásukat és helyezzék fejünkre a papi koronát. Mi
tudjuk, hogy a koronán a feliral'n' W,i' .Mi életünkkel, tanításainkkal, lelkesedésünkkel e korona viselésére sohasem
leszünk méltatlanok.

Dr. Klein Miklós.

Budapest.
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