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Olvasóinkhoz. 

Egy uj vállalat támogateLsára hivjuk föl a hazai közön�rgct., 
első sorban hitsorsosainJ.:at, a zsidókat. Vállalatunk nem v ala
mely meglevővel akar verscnye1.ni: hanem oly hiányt pótoluj, me-
1yet évek 6ta sajnosan érezünk. Mert ki nem tndja, hogy n:ílunk 
mindennek meg van a. maga közlönye : tnrlom:ínynak. p;'u'Luak 

felekezetnek c ak a z idó :ígnak nincs. Pedig tn.lítn mi zorniLunk 

lcginldtbb organumrn.. Egy évezred 6tn.l:"tkunk egyiitt más \'al hí u 

l10nfitársainkkal e haza. talaján s kérdés, ha, ismemek-e bennlin

ket? Ám mi nem a, megismeréstől tartuuk. hanem n f6lrcisme
réstöl. Meggyőződé Unk és törekvéseink, ambic?.iónk (• sérelmeink 
nemhogy kerülnék a világos :ígot, hanem keresv e keresik. -ne 
talán még inl<ább vnn sziiksé-go ily orgn.numrn. rungúu:tk n. zsi1ló
ságnak. Vallá unk és kuLfőinek, régi irocl:tlmuok rt>. a zr;idó tllllo

mánynak ismerete és müvelé e hihetetleuiil hanyatlott egy tWlll
zedék óta. És e h:myat]ással karöltve jár felekezeti érdekeink 
elhanyagolásd a közömbösség és részvétlenség miuden iránt mi 
azelőtt a zsidóság egységét dokumentálta. 

gy érczzük tehát, hogy szükséges munkát végzi1nk, ruhlilu 

a »Mn.gyar-�sidó Szemle« meginditása által alkalmat szol..,.ál
Latnnk arra, hogy magyar hitsorsosaink a zsidóság ügyeiben utba
igazitást és fólvilágositást, nem-zsidó polg{trtársaink peclig tájé
kozást és eligazodást nyerhessenek 

Ehhez képest egyik czélunk a zsidó tudománynak közért
hető módon való mlivelése tls terjesztése. Tudjuk valamennyien, 
hogy hazai irodalmunkban eddigelé c tudománynak csak elvétve 

(•s n.Ikn.loms?.erlileg akadt mrtvclöjc. A. ki nálunk zsidó tudomány
ról it·ni a.lau't, idegen nyelvhe?. volt kénytelen fordulni, s idegen 
uyelvii ml'tvekhcz folyamodott a7. �rdeklödű küzönség. Mi ime elű
R7.ÜL' nyuj tunk módot a. minclkét rendholi visr.{Lssrtg megs?.iinteté
séro s folyóimluok {LII:mdó orga.num:t les1. a mn.gy:tr nycl,vcn meg
szúlaló zsilló tudom{u1ynak. 

l 
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Hogy ennek minél szélesebb és biztosa.bb alapot vessünk, n. 
külföldi irodalmak zsidó tárgyu termékeit folytonos figyelemmel 
fogjuk Jósérni Birá.ló ismertetésekben mjnél behatóbban adunk 
majd számot az idevágó kutatások eredményeiről s gondunk lesz 
reá, hogy a »Magyar-Zsidó Szemle« olvasói tudomást nyerjenek 
mindeu nevezetesb jelen�égröl, mely a zsidó tudományt előbbre 
viszi, vagy a zsidóságot más tehlntetbeu érdekli. Ép ugy fogunk. 
folyóiratunk czéljához képest, oly müvekről is megemlékezni, mo
lyekkel hitsorsosaink a különbözö nemzeti irodalmakhoz kiválóbb 
módon járultak. 

Hitfelekezeti állapotaink a legziláltabbak, t..-í.rsadalmi állá
StUlk még mindig támadás és ostrom tárgya. Mcnnyiben vethetünk 
e miatt magunkra, mennyiben a viszouyokrn, itt nem viz gál
jnk; de bizonyos: hogy a szervezetlenség, mely a hazai zsidósúg 
minden kulturá.lis törekvését megbénítja s községi állapotainkaL 
már-már tarthatatlanokká teszi - legalább is elősegité azon 
sajnos viszonyok beálltát, malyeknek ulyát fájlalva érezzük min1l
annyiau. Hogy itt gyökeres orvoslás elodázhatatlan, bizonyos: s 
a »Magyar-Zsidó-Szemle« egyik főczélja ez orvoslást lcbetöl<'g 
előmozdítani. Programmunk e tekintetben ugyanaz, melyet Itil
felekezetünk dicső védője és barátja: Eötvös J6zsef báró e szókba 
foglalt: »A hazában létező izraelita hitfelekezet mint vall{lSO 
társulat is épen oly szabad, önálló és autonom testületet képez
zen, mint a keresztény autonom egyházak.« 

A külföldi zsidók állapota, valamint a hazai zsidó-községck 
belélete, intézeteik és iskoláik szintén úllandó rovata lesz S7.cm
lérllmek. .Azon leszünk, hogy tájékoztató czildwk 6s saját kül- '•:-; 

helföldi levelezőink értesitésai lehető hü képét nyujtsák minduma 
mozzn.natoknak, melyek magyar hitrokonaink előtt érdeklődés l'� 

tanulság tárgyai. 
Bizalommal forelulunk e1.el.: után a ma.gynr zsidó közönség

hez, hogy bennünket l1aza:fias és közhasznu vállalatunkb::m Ichr
Lőleg t{�mogassanak. 

ButhpL•st, 188-1. janu(u· ha.v{tlJfUl. 
A '':t.J�I:{ 1\ RSZ'l'ÜlC. 



TUDOMÁNY. 

A honfoglaló magyarok és a zsidók. 

Habár Pannoniában már a magyarok megérkezése előtt i 
éltek zsidók, a magyar zsidók töLténe te mégsem ezekkel az Árpád 
hadai által itt talált zsidókkal indúl meg, hanem még a honfog
lalás előtti időkben és hazánktól távol eső vidékeken. A magyarak 
(•s a zsidók ngyanis türténoti szemkörünk logvégső határain tal ú 1-

kozLak, lis már azokbau a régi időkben, a midön h-ott tudósítú.
saink a magyarok•·úl egyú.talán legelőször tesznek emlitést, igen 
közel érintkezésbe jutottak egymással. 

:M:idön a magyarok és zsidók köz t fenállott e legrégibb kap
esol:üokat kutatni akarjuk, a honfoglaló magyar badakat vi sza 
kell Icisémiink az .Ar.ov- (•s a Fekete-tengertől éjsr.akfelé te1jedű 
JJebedia tartományig, a hol az ősi hazájukból kiköltözködött ma
gyarok a honalkotás előt.t, 884 óta, tudvalevőleg több évig laktak, 
a kozlírok földjén s e1.ek tőszomszédságában. 

A két »vérrokon, egy törz ről szakadt nép« közt, mely egy
má sal már régóta érintkezésben állott, csakhamar a legbensőbb 
vi zony fejlődött ki. Kozárok és magyarok, kiket az orosz évköny
vek egyaúnt ttgol'olcnak neveznek, és a kik valőszintileg csak szó
járásilag különböző nyelvüket egymástól eltauulLák, szoros szövet
séget kötöttek. S a kozár kMgán, hogy c szövetséget, melyre a 
lutrczias szomszédnépekkel szemben nagy súlyt vetett, megerősítse 
és biztosítsa, a Hét-magyn.r egyikének, Elődnek, Álmos után a 
mn.gyarok legtekintélye ebb vajdájának, egy f.lőkelő kozár nőt 
n.clott feleségül. A két nép közt a barát ágos viszony nlkor som 
szünt meg, midön a magyarole a besenyők ált..'tl Lebediából kiszo
rít.ta.tván, Atelközbe költözködtek, tehát a kozároktól távolabb 
e tek. Itt is a kozár J.:hágáo valt az, ki követ éget küldött Előd 
vajdához, kit az egész magyar nemzet fejedelmévé akart meg
tenni. Előd vonakodií a után újabb követeket ],üldött a maaya
rokhoz, b ogy velök az egy közös fejedelem sz ük égét megértes e és 
neki! 1 mint a fejedelemségre leg n lkalmasn bbn t, .Á r·p:idot ajánlj::�. 

F' 
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S a magyarok » hajtottnk a jó tanácsra« , és Árpáclot »kozár 
módm paizson fölemelvén, vezérökké, fejedelmökké nPvezték.« 

E kozárok nagy része pedig, orosz, arab és zsidó kútfök 

összevágó tudósításai szerint, amint ezt az összes tudományos világ 
és újabb hazai történetíróink is egytől egyig elismerj]{, a vnr. 
szfi.zacl második felében zs·id6 vallásra té1·t. Országuk a valláso 
tiirclomnck ép oly ritka, mint utánzásra méHó példftját mutatta: 
zsidók, muhammcdáuok és pogányok, utóbb még kcrosxtényck is, 
uékés egyetértésben éltek ott egymás mellctt. De a két kozár 

államfő: a kltágán és a pech (bég), az egész udvar, az tLllaml bivn

talnokok és tisztviselők, a törzsfők és vezérek, a ltadscrcg tisztjei 
s magasabb rangú lmtonái mindJJy{tj:-tn a zsidtí hitet vaUottrdc 

A pogtÍII!J mrtg,tjrwok telltítnuí1· [ebed ilíoan lnhílkozlrrl� zsidú/,

krtl., é.� ct Zliirlú •ualhís:;etl?ná?' kozli1· sz._üuels�rr�eiknGl111P!fi�Smerkecllek. 

Hogy ezen ltazni iörtúnctiróink (dtal is clismcl'L tl•nyuck a 

régi magyarokrn. vnló befoly:íRíü világosan nlCg(•rtltl'Ssiik, sziiks('

ges, hogy a xsiuó vn .l ];ísnn,k a lwz:írok ítltn.l Liirt.ént fclkn.rol:ís:ít 

holyesell magyarázzuk 
Azon vall:1so.s közünynél fogvn, ugyanis, mcly n. r(•gi magyn-

. . 
rokat, valamint a velök rokon koz{n·ok:ü, laolgúrokat, knnolm.t . 
hosenyűket sth. jellemzi, o népek » miltclyt f<'jlettcuh pozitiv vall{l

sokkal jutottak érintkez0sbc, azokat űsvallrtsukkal könnyen fül i" 
cserélLék vagy legn.lr�bb cgyhcvegyítoLtl•k.« (Horv:tth). E körl11-
mény mcgmn.gyar:í.zz::t n.zt, hogy a pog(tny koz(Lrok kü7.L mind n. 

három monothcisztikus vallás kor(tn és gyorsan C'ltca·.i('llt.: nz isz

lii.m, mely knlünöscn P<'I'ZsiftMl hn.LolL he hozz:\jnk j n. zsitló vn.llfts, 
molyct a byzanczi cs(LszíLt:s:ígból cl MnckralL zsitlók vittek otla 
mag ukkal j végre a kcresztl•nység, JX�Oly<'t h•xv<'L<•tlcnnl Byzn n
czinmhúl tCJ:jcsztettck. 

A Perzsin. és .Hy�mnczium minclinkCthl> tctjcszkcdű hcfoly:ísa 

küz6 heékelt kuz:í,r fcjctlolmck sok(t ing:llloxtak az or ?.(tgukh�m 

meghonosra Jt ldilüufélc vn,llC.sok kii?.ütt. Do minLitogj, ha n, k6r{tnt 

el fogacljhk, Perzsia, - lm pctlig a kcrcszLot, Hyzanczium nyert 
volnn.lüvúl6 bcfoly(Lst orszCtgttkra :  74-0 kiirlil a scmleges zsid(, 

vn.llú.st v(wasztották álln.mvallúsnak , mivcl ün{Lllóságuk, n. ké-t nn.gy 
sxomszéd birodalom küzöLt, így volt lcgiukáhh biztosítvn.. Tnnen 
az a ],lili.inb<'n oly fcltíínű jclrllség, l1ogy, míg n. koz(u ?161) küzt a 

pog(myság mellett miml n, hCtrom pozitiv vall:í,sun.k voltak hívői, a 

koz[Lr állwn fejei, tov(LbM a Lürzsfők, az elűkelűk sa magüs rangú 
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katon{tk, . zóval: a kormány-köröktől s az udvartól függök, táu 
kevés kivétellel, mind zsidóllltüek valának. 

A zsidó hitnek tehát a kozárok közti elterjedése, helyeseb
ben w·alrna, nem annyira vallásos, mint poUtilcai okokból történt. 
Ebből azután könnyen megérthető az a tevékeny buzgalom is, 
melyet a kozár államfők a zsidó hit érdekében kifejtettek. A khá
gftnol<, a kik, mióta Mózes vallását elfogadták, egytől egyig héber 

,neveket viseltek, nem átallották ugyan, ha politikai, vagy egyélJ 
tekintetek úgy kivánták1 nővéreiket és leányaikat a perzsa szul
tánoknak, a byzanczi császároknak, vagy mint Előd példáján 
láttuk, a pogány magyar vajdáknak nőül adni : de azért min
den móclon azon voltak, hogy héber könyveket zerezzenek, 
orszilgukba zsidó tudósokat édesgessenek, népüket a zsidó hitre 
taníttass[tk, zsinagógikat épitsenek, más országokban lakó zsidó 
hitfeleiket megvédjék, vagy a rajtuk ejtett sérelmeket megbosznl
já,k, első sorban peclig azon, hogy a zsid6 vallást a szornszécl népek 
közt te1jeszszék. 

E törekvésii.kben, mely mát· azért sem lehetett tisztán val
Já 'os, mivel a z idó hit a térítgetést soha sem i merte, elvből 
i 'merni nem akarta, bizonyára az állam érdeke vezérelte öket első 
sorbau, lllivel ök lévén a térítők, a zsidó vallással egyszersmind 
tekintélyük és befolyásuk is tetjeszkedett a szomszéd népek között. 
Orosz forrásokból tudjuk, hogy a kazárok még 986-ban követsé
get kii.lclöttck Kievbe, hogy Vlaclimir nagyherezeget s {tltala a 
pogituy oroszokat a zsidó hitre téritsék. A khágán, kinek hanyatló 
félben levő hirodaJma akkor mtít· a végromlás szélén állott, ez 
alkalommal kudarczot vallott ugyan ; de elődei hasonló törekvé-

cit jobb iker koronázta. zsidó-koz{tr áJln,m telciutélyónél és 
·ll:tlnlnün:'d, vabmint azon már említett körülménynél fogva, hogy 

;.1, vallils <lolg(t!Jan közönyös pogányok más vnllisra miuclcnkor 
köll nycdén áttértek, a zsidó vallás érdekében mcsszetru:jcdő é 
1;;u·tó· mozgn.Ln;tt idézett elő a lüilönféle zomszM or z:ígokbau, a 

hol :t z'idó hit tényleg el is tCljcdt. Így a Kaspi-tenger nyugati 
pa,rtjain, tch.u ;t kozárok Lőszomszédság Ctban levő vidékokcu. A 
Volg::t-111elléki Bolgárországról az arab Sems-ed-din al-.Mukad

dcszi 985-6 körül irott földrajzi. muuká"i!ibau, azt állítja, Logy 
b,ko ai .l>lllUhammedánokk{t lettek: miután eliJblJ zsidók vollctk,« 
mhs szóval, hogy a Volga-vidéki bolgárok csak n. hanyatló koz:."u· 
állam fel bomlása után vették fel az iszlámot, núg a kozt'tr [tllam 
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virhgzá ·n. idejébon zsidóLitíiek voltak. Ezen e«yl-orú s részreh:�:j
ln.tlan tudósítás érthetövé teszi azt a különbeu meglepő jolensóget, 
hogy a 680 köriil a Volga-vidékről a DLma-vidókre szakadt l.Jol
g{u·ok l.:özt a zsidó vallás, bár csak részben s eltorzított alakban, 
Je azért elég mélyon megfogamzott i megmagyarázza tov{tbM 
Cinnamus, l.Jyzanczi történetíró am:tz állítús[tt i , hogy a Chali:dolc
nn.k nevezett clnoamelléki-l.Jolgárok »Mózes törvényeit, bi t · 110m 
egészen tisztán, még mai napság is gyakoroljftk« S n.zon 7. iuó 
llittérítök, kik vagy hu zonöL évvel a bonfoglaUs elöLt, és nyilvitu 
mát· korábban i�, Bolgát·ors?.ágban j(lrtak-k<'llck és n. holgirokat 
sikereseu térítgett{•k, alig lehettek má ·ok, mint épen z időhit ü 
kozirok . Mert egyéb zsidók, kiUönöscn n zom zl-ll orsz{lgoklxtn 
élők, már tú.rsadalmi (•s politikai viszouyaiknn.l fogva som gondol
hatt.'l-k mft hitüek tömegc megtérítésére, mi kiilönben még vall[t
sos nézetcikkel is ellcukozett volna. Effélc tMtgetési kisédetckct. 

csak fiiggetlen é tekintélye állá-sít zsidók tehetLek, a kiknek 
érdekükben volt, hogy más népeket is vn.Jlá ukra térítsenek llycn 
zsidók pedig a honfoghlást megelőző évtizedekben esn,kis a zsidó hi W. 
kezárok voltak s tán épen a kozár kltágán mcgbizúsi\.ból müködtek. 

.A. z idő vallásnak a kozú.rok úLján meginelült tetjeszkedése 
még akkor sem sziint meg, mikor az oroszok Lámadásai a X. sz(t
zad vége felé a kozá.r birodalmat megsemmisítetLék. Mert a legyő
zött kezárok zsidó hitüket természetesen nem hagyták el azonnal. 

A szóUízött kozá.r néppel számos zsidó elem jutott a szomszéd 
országokba, hol a meg nem szilárclult vallásos viszonyok közt, a 
zsidó hit érclekében tartós mozgalmat keltettek, vagy tán csak 

fen t::wto t tak. 
A k ozár uit·oclalom meghódítá a után sok kozár zsidó, 

részint mint hadi fogoly, részint mint bevándorló jutottKievbei • 

az orosz évkönyvek pedig t>peu ezekről a kiovi z időkról beszé
lik, hogy vngy száz évvel később, lJ 24-ben, nagy zlmd!ilést kel

leLtek az által, hogy �sok oroszt hitiiin-e csábitottak.« Petáchjáh, 
<L TicgcnsbmgUól való híres :t.sidó utazó, beszéli, hogy jelen volt, 
midőu J 180-J l 5 közt az Örményországban levő moschi 
lH'gyekhől, nzaz a Kaukazusbó� követek érkeztek BagdádLa az 
ottani zsidó exilarchához, hogy or záguk számára zsidó tudó o
kat két:ienek tőle, mivel fejedelmcik elhatározl[tk, hogy áttérnek 
a Y.Sidó hitre . .A. Volga kö�:elében lakó brufnchok népe, mikor az 

Európába törő mongolok által legyőzetet,t, az utóbbiakhoz kiil-
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diiLL szenl ·zéki kö,retnek hizonyO:�ra Lito1t érdemlő ::; c LekinLcLut'll 

részroLa.jlatla.n Ludósítá n. szerint, még 1245-ben, úgy látszik 
lüLb ::;zomszéduéppol együtt, zsidóhitu volt. 

Ha. most tekintottel vn.gynnk o mosszotmjodö és� tartó::; 
z�";idúvall:'tsi mozga.lomra, me1y a kezároktúl eredt, és szem olöLL 
L:lrlJuk, ltO"'Y a. kozftrok n. tőlük ta'wolablJ csű, ir[tnyukb::m olleu
�í·grs s egészen má.s faj ú oro zokat is meg n.lmrt:U< téríteni, más 
nt'·p •ket pedig tényleg meg i térítettole elképzolhcLji'tk-o, hogy 
ugy:111czL meg ne kisérletLék ,·olun. a. tőszomszúdságukban lakó, 
,züvcl éges é· fajrokon magyal'oknúl is? S n. mn.gya.rok, n. kik 
pogúnys[tgnka.t oly künnyon elhagyták, c !Á·ríLési kisérleLeknek 
crösruhrn ellent :UJlak volna-r, mint a. Lübbi SZ{)m�zóduqpek, oly

annyirn, hogy o ki érleleknek ópcn u[duk nem voU volna semmi 
foga na.tja? 

A koz{trok kiiJüuüs :;úlyL ,-eteLtek arra, hogy a. magy�troka.L 
megnyetjék Viszont :t magyn.rok cg'• z kész érrgcl engedtek a. 

lnM(u· ucl'ol ·(L nak. l\[agrtt ArpCtL1oli, Előd vonakoclfts:t uLún, a 

ko;.ú rok aján lala. folyl:'tn (•s kozitr szok(ti\úk sze ri n t. ml'l Lók :� 

i'<'jedclcnnSgre. Mindczckl't üs�zos lörté ucLírúink elismerik. S a 
lJJagyarok rgyáln.l;ín ne fogatlt..ík volna cl :t z idó hitet, molyct :L 

vclök szüvctsrgc , gyakran még ógorsúghan is élő kozi'trok mér
tékadú körei , kiiJönü eu k ltig:'mjai lür;. 'fönükt:i \7n.llotla.k ( 

,Va.'f!JObb t'CI!J.'/ ki ebb d.�=iik c hitet, habcír r.�nk kiil·ülc,q, bizonyám 

c((o!fndta, vagy, �L pogCwy népek módjCtra, miuL például a. bolgCt· 

rok is, lc.r;rrllíbb a 11W(jrt hitluel C(j!JbCt'C(j!JÍfcllc. 

Ezen úlliti'tst loglckinlélycscul1 hazai LörLóJJctiróiuk is 
JÚ:!ziuL J>özrcLcUeniil, ré ·zi nL küz,·cLve, tk a.zérl clt•g Lalározott..1.n 
s rilú�osan, igaznak vallj:"tk. TckinL,•o ugyani' a rungyarok '•s 
ko�o:'trok ben ö viszony��L é· cgymítssal való !:lzoros �is zekötteLé-

ci t. ,.,tJaUt int azl, hogy az ulóhbiak közt muhammcdáuok, zsi
dók és keresztények is Yoltak: egyhanguhtg azt állitj {tk, Logy 
»így a magyarok küzt atnaz ő ip b �zékcikbcn ezen kiilönbözö felc

kc;;cfck lélczhetlck már4; (Ipolyi); hogy mint koz{tr vélTokonaik 
Í.' szomszédjaik, úgy a magyarak ],özt i »c külöuféle va11:isi 
lanok ismerete« - tcbát világosan a zsidó vallási tanoké i -
»elterjedve volt« (H01·váLlt), sőt hogy »haliwosaiknál a. zsidó, 
mobammcdán, kere ztóny hitek mintegy nyilv{tnossúg jog[tval 

bín'án, lehetetlen, Logy épen ismeretlenek maracttak volna a ma.
gyarok dött« (Huufn,lvy). Ü'akhogy c történotíróiuk különöseu :t 
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keresztény vallásra nézve hangsúlyozzák e körii.lményt, mivel 
épen belőle magyarázzák ki azt a türelmet, a melylyel a régi 
magyarole a kereszténység iránt viseltettek. A kereszténység azon
ban a kazárok közt csak kevéssel a ma.gyarok elválása előtt ter
jedt cl, s akkor sem vert mélyebb gyökeret. Tehát még bajo
sabb volna velünk elhitetni azt, hogy a pogány magyarak közt 
ne találkoztak volna zsid6k is, miután bizonyos dolog, hogy a 

kozár állam, mint olyan, zsidó állam volt, s hogy fejedelmei m�LL' 
politikai okolmál fogva is államvallásukat. minden módon ter
jesztgették Ha a Ka pi-tenger mellékén lakó magyarak köz t 
legjele ebb hazai történetíróink zerint, lwrcsztények is voltak, 
varry legalítbb kere ztény tanok is el voltak terjedve: akkor bizo
nyára még sokkal több zsid6 volt közöttiik, illeUJleg a zsidó tanok 

még sokkal inkább el voltak köztilk te1jedve. 

A magyarak és kazárok egymá hoz való vi zonyát egy 
nevezetes esemény még szarosabbra fiízte. Midőn a magyarak 
még Atelközben laktak, a kozárok közt viszilyok s belbibor(llc 
t:ímadta.k . minck következtében a legyőzöttek a magyarokhoz 
menelüiltek, és hozzájuk csatlakozván, a magyarok hét törzsét 
egy nyolczadikkal szaporították. A magyarokhoz meuelüi.lt o 

pártütő kozárokat, mint a majdnem egykorú, bíborban szülctctt 
Konstantin ítja, »holmi kabarolmak« nevezték. 

Egy gyakran ismételt, de valószínüleg tévedésen alapuló 
Ludósítás még azt is állítja, hogy a kabarok példáját később még 
hét kozár nemzetség követte. De hogy a kabarok a magyarokhoz 
c aUakoztak é Árpád hadait Pannoniába el i· l<isórtók, azt ösz
szes történetíróink történelmi ténynek i mm·ik ol. Sőt bizonyos 
az j , hogy az új haza mcg�zerzé e nem csekély részbon az ő 
érdemlik j volt. a mennyibeu a magyarol<hoz való c :ttla.koz[LSuk 
» zMutnJan erő' és hü rokon knrt zerzott a magyat· nem?.etnck 
a bonfoglalás nagy é nehé:-. mnnkíj[tra« (Sza.bó K{troly). Abban 
az el öségbon , mcly luónikáink .szerült Árpád ncm?.ctségcé, a 
Tm· ul-ó volt, ők is része ü l tek A fent említett byzanczi l\ ·[t zúri 
történotíró ugy:.wi� azt monlljtt <t magyarokkal ogyc'iilt kab:wok
ról: »Minthogy erőre és vitézsógre kitilnuek, a c.:sat:U.>an elől Yiv
nak, mint első törzs;« pár sorral később pedig azt tc'Ú l•ozz:'t: 
l>Most tehát a. kozároktól elpártolt kabarok a magya rok első tör
z ét képezik.« A honfoglaló magyarol<kal egyiitt c hazába bejött 
kazárok cmlékét több magyar család- és helynév fentartja, miucl 
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ekkorá.ig. Többen a kúnokban vagy palóczokbau akarnak rájok 

ismerni. 
Azok után pedig, Iniket a kozárok zsidó hitéről elmon

dottu_nk, lehetséges-e, hogy a magyaroknak ezen kozát· bajtársai 
közt is ne voltak volna zsidók? Ha a kozár fejedelmek, az udvari 
és katonai tisztviselők, az előkelők, de a nép nagy része is zsidó 
hitLí volt: akkor épen azon kozárok köz t, a kik a magyarokhoz 
c atlakoztak, ne voltak volna ily zsidóhitűek? E kérdésre tál·gyi

lngos s elfogulatlan történetíró alig fog nem-mel felelhetni. Hun
falvy azt mondja rá, hogy »azt nem lehet tudni«, tehát lehet<Jé
!Jcsnek tartja ; minclen e etre pedig azt te zi hozzá: »A zsidó hitü 
kozil', mint haclakozó nép, okvetetlen más vala, mintsem azon 
zsidó, a ki :t költözködő és foglaló magyarok közt i kereskedést 
\lzhete.« Bizonyára »más vala« az! Mert a zsidó kozár, szárma

zásra, nyelvre és előbbi vallására nézve, a magyarral egy erecletü, 

ennek egy törzsről szakadt közeli rokona, tebit nem nemzetiségé1·e, 

vagy e1·edeté1·e, hanem c ak vallásdl'ft nézve volt zsidó. Ez azon
bau nem gyengí.ti ama ténynek jclentőségét, melyet maga Hun
falvy is lehet ége nek tart , hogy Á1·pdd honsze1'ZÖ hadai közt, 

1·észint tán rna.guk a magya1·ok, 1·észint pedig ezek kozá1' bc�jlcÍl·sa i 

közt, olycmok is 'l.:ollak, a kik c� zsidó hitet vallottdk és az új hazcí
bctn talált zsidók mellett JJfagya?'OI'Szá[J leg1·égibb zsicló lakosságd

nak zömét képeztélo. 
E tétel, igaz, közvetetlen ada,tokk:tl nom bizonyítható. De 

a feutjelzctt idevágó köriilmények am1yira. döntök, és e tételmel
lett aunyi későbbi adat tesz közvetett, de azért elég határozott 

tanú bizonyságot, hogy bátrau igaznak fogadhatjuk, még pedig 
annyival iukúhb, mintbogy több felötlő s kii.löubon mogmngyaráz
h•ttatlan történelmi tényt, do mag(Lnak a magyn,rorsz[lgi zsidók 

töi'Léuot{'nck első szúzadait scm érthet(jii.k meg, hacsak obl.Jöl a 

föltevésböluo;'u induluuk ki. Ezuttal csak annak a köriilményuek 

kiomclésí:'rc szorítkownk, hogy r{•gi ma.gyar bagyom(tny szeriut, 
ama sdtilnyolcz ucnlzctst'g köz t, moly a bon fogla.! ó magyar né pút 
alkotta, egy Zsicla!J nemzet ég is volt. E hagyom[tJlY úgy l:U. zik 

fontartoLta a régi mngyarok zsidóhitíi bajtiLr:'\aiua.k cmlékét. :1\[a
gút a »z icló<.: szót a magyarak mlósúuűlcg vagy közvetve a 

kozárok ftltn l, ,rngy pedig egyencsen az o ro zoktól vették át s ido 
hozták már magukkal. 

Ne gondoljuk azonbau hogy a zsidó Yallá', illctüleg a zsidó 
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valirt ú bajk'tr ·ak vaJami nagyobb, [tllanuól>b lJul'oJy[t t gyakorol 
tak volna a magyar uép szokásaira. A magyarok, kik a vallás 
dolgával nem igen szoktal( tépelödni, aligba törödtek sokat a 
snját fele.ik, vagy a ltozzíljok csatlakozott kezárok zsidósá.g[tval. 
Az clöbb.iok, Mr a z, illó L iLet clfog::ult�Lic, vércik voltak és azo!� 
i· m::wad�t.k; a mi pedig az utóbbiakat illeti, beérhették azzal, 
ltogy bcnuölc, a r. iclóltitftckbcn ·zintúgy mint a löblJiokbcn, Mlor 
és harczi as bajt[tr ·a km talftllak. Azok, kik a magya,rok vagy 
kab:uok küziil a z. illó hitet vallott[tk, ncm-z-itló tc tvórciklül 
·cmtuibcn 'Cm különl.Jüztck, é:; a magyarokr:t anniíl kevésbbé lc
heL!.ck mgyobb bcfolyttssal tHi,·cl z�üló hiLUk aligha gyökcrer.cLL 
mélycn Jolkiikbcn, hanem nyilvún csak n('mi kiilsőségcluc szorít
lcmw:'lU. elég fel zítll'S JehcLcH. Ugyanazzal a könnyí.iséggcl, <L 
mclylycl azt felkarollúk, lu'sőbu nagy ré:�zbcn l is hagyt�tk é::� 
fölcseréllék ," diadalma':! kere zténységgcl. 

A fődolog pedig a:�., hogy azok, kik a z�idó hiteL ell'ogall
l(tk, kozár, illelőleg mngy:u· u relviiket to\'Úbb i· mcgLarLotL:'tk· 

cm tui nyoma anuak, hogy közliü:: a héuct· ll) d Y i:� 111cghouo�ult 
volua. í...:s ez küJönbcn múr uutg(ttúl ('rteUhlik. minLlwgy az itlű
tájt, ruikor a. kozúrok a. z idó vRll:'d elfog:ult:ik, a héber mitt' 
sehol seu1 Yolt élő nydv. }lagttk a ziilcLdt z:>idók múr régól;t 
nem be zélték löbbé, hanem lúrsalg(tsi llyclviik vilúgszcrtc azou 
népek uych'c \'Olt, melyck közöLL éltek. Jgy, .ióllehct hogy a koz(t
rok és a magy<trok cgymCttl uyclvét kölc ÖliÖ cn rncgtanuH:'tk, a 
zsidó vallúso életbcll clöfonluló leglcözönsógcsobb és logszok:'tso
sabb héber szavak :'il'JII ragadhatLak ;t magyarokra, m{tr azou 
egysr.crli okuttl fog,'a �atu, wivcl a z iJóhitü kozi'trok, tt kikLül 
ezeket mcglauulh:ttlá k ro l na, mnguk sem be ;r,éltck h ;b(•riil. 

F. léuyálh1st cgy,zrr-miudcukorra. szem elölt, kell Lmla
nunk, ama rt•gi s mimlig újra felmeriilű léYe felt'o�it · ltl'lyrciga
zítá a, illel\'C kikeri.ilr c végett, mcly a magyar tí -korból feum�
radL tulajdonucveket, ·lit egyéb magyar szavakat is, a héberből 
akatja. magyarázni. Jly magyarú;r.:üokat, vn.gy helyescbben : sr.ó
j:'tlékokat, csak a hangbaseulato ú g utú n ítélő feliiletes e1j:trús 
alkolhaL. .1 hébe1· és a liW[J!Jal' nyelfJ küzl uinc:; sennn�félc Ö:<l!zr

.fiiggés, sem benső nyeh<r�<::cti, scm pedig vl!Jall, mei!Jel ct hoztírok 
kö;;reWésére lehetne rissza r inni. 

Budape t. 

--
' 



A zsidóság és kereszténység viszonya idöszámitásunlí -
első két századában. 

JdöszámíUL:lUnk első sz:'t�:ada :t vele lml:'tros él'ckkcl cgyiiLt 

ttcutc ak ::t. 'il:'tgbóil il ú kcl'l' z tény vall ú st sz ülte, hanem az anya
nl>llfi t., n. :r. idc."ls{tgot is. ntintcgy ösztönszcriileg ol.r ittl(•zmények
kcl é n':•dti bástyákkal erősí lé. hogy r(' ·zbcn ezeknek kö zönh li 

mai 11npig létezését fcnn{tllús{tt. Nem csoLlúlkozhntni tehát, ha. 

c korszakos, :t Yil:íglört',nctbcn a lcgkimrtga::lóbb hattut képe:r.ü 

iétö-zak vn.11á Lörténcl.(•nck alapo mrgi:;mcrésc a le�nagyobb 
s a lcgfesziiltcbl.J tigyclmcL lt•köli (•:>. mindcn l:lnulnaány jogos 
eli mcrésrc tnrlhat. z:ímot, mcly ragy uj fon·á oka.t. fdfede7.. 
vagy az idevágó adatokat lis:r.tázza s gazdagítja, Y:tf!Y ezen kor 
történelmi vi zony:tira uj világot vet. német, angol s frn.nczia 

ujabb irodalomban a nevezoLt kors:r.ak vallástörténetét tirgyazó 

kutatások már igen jelentékeny tért. foglal nak cl :; még egyre 

szaporodnak. E munkákban nem ritkán geniáli eszmék és éks 

gondolatok uj utat törő eredményekkel járuak karöltve s azért bizo

uyára érdemes ez irodalom egyik legujabb Lerruékét hazai közön
ségünkkel megismcrteLui, mcly fölvctol.t l.{u·gyát ép annyi elmeélJ cl, 

mint alapos ággal tá.rgyalja. !rója z iu6, Joi;l, boroszlói rabbi, 1) 

ki nemcsak a filozófia történetére tartozó két kötel. tanulmányai

val s kitiinő szónoldatah·al tette nevét ismer te s<·, hanem ugyan
csak tárgyunkat érintő müvé,·el is, mcly ;.t pogáuyság t{tmadásai t 
ecseteli a zsidók és keresztények <.'llen a római Caesarok első 
századaiban. 

Joel is az ujabb irányhoz tartozik, malynek főczélja, ezen 

korszakot szemünk elöLt rekonstruálni (• azon viszonyokat s 

reményeket, v:1.judisolw.L :; ki.i.zdclmekot velU uk megismertetni, 
melyek a kere zténység fogamzását s fojll.lclését, majd az n.nya-

') Dr. M. Joel : Blicke in <Üc Religionsgcschichte zu Anfang des zwei

ten chri�tlichen Jnhrhunderts. I. és II. k. BoNs� ló lS O és lSS:.J. 
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''allústól való végleges elszakadását s végre vil[tgLU·alomm eme
lését eredményezték. Természetes, hogy ezen proczeszus a zsi
clókra is nagy hatást gyakorolt, s hogy ennek a talmudban kell 
tükröződnie, mely ez időszaki zsidó irodalom nagyobb részét ma
gában foglalja. Hisz ehböl az irodalomból ismerjük meg a zsidó
nép szellemi szemkörét, vezérférfiainak alape zméit, aggodalmait 
s azon törekvését, hogy a mindinkább terjedő uj hittel szemben 
Mózes vallási törvénycit jövőre is bizto itsák. Nem is gondol
hatni, hogy az ó és uj vallás hivei nem jöttek volna egymással 
különféle érintkezésbe, s hogy ezek ugy elenyésztek volna, hogy 
a taJmudban még nyomuk sem maradt volna. E szakkal foglal
kozó ujabb tudósok s bnvárok elismerik, hogy ezen időszaki va l 
U i vi zonyok tanulmányozlis:íra nézve talmud és miclrás való-
{tgos k ú t f ök n ek tekinthetők. Azonban ne gondoljuk, hogy 

a tahnudban Jézus születé ére, müködésére vagy halálám vo 
natkozó ez időkori e r e cl e t i adatok elöfonlulnának. J o öl meg
győzőleg routatja, hogy a talmudban található ily tarta.lmu 2-3 

l'lbcszélé� (péltlául Szanhedrin 67 a) eredeti égre jogot:nem tarthat. 
�.:ok bennök az anak.ronizmu , Jézu halálának napjára nézve az 
allatok ellen�nek egymá al s mi szintén érdekes: ugyanazon 
ellenkezéseket tiikröztetik, melyek a szinoptikus evangeliumo!< s 
Júno é közt vannak j nem is juthattak előbb a palesztinai i ko
l(tkba, mint a IL zázad el ő negyedében, a mikor a z idó körük
ben hü és valódi történeti tények emlékezetével már nom bi t'tak, 

a keresztény l{örökböl való közlésekre voltak utalva. C ak egyeli
len egyszer fordul olü a talmudban egy szószcriuti mondat M1íté 
cvangclitrnl[Lbúl 5, 17-1 ( abbá.t 116 b) j és vóleméuyem szerint 
a.z is figyelemr' méltó, hogy ugyan c helyen o forráshól még egy 
m(ts momlaL idéztetik ru cl y a mai evangeliumokban nem talúllmtó. 

Hogy ez így van és a kere zténység első sz;.ízaclából való 
nyolltok nem L::tlitlbaLók a ta.lntuüban, 11emc ak énlcke , lta.nem 
frltiinö léuy, ml.'ly megfcjté'rc szorul. Joel szarint ez ugy magya
r:tzható. hogy azon km·bcli. kiváltképen Pa.le ztinái.Ktll lakó kc
reszlt'nyck (cbiouitúk, n(tzár('nu ok) még nem szakaLHa.k vala cl 
a z�idó úgLól és l\Iózes lörYé11yét ugy ti ztolték .s tartoLtrtk, mi11t 
a zsidók magnic .Azért u cm i szolgá.Ha.Lt:t.l< em okot, scm al kal
ma.t ellensége kcllésche, Yall:í i vitatkozií oha, vagy épen óvó iu
lézkcdé�ekrc. Csak az I. sz:had vége felé é n. r(L kövct.kczö évek
ben: mikor Pál öLJlOstol a.utiuomi .:tilms é ucruzct clleni iránya 
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m·a.lkodóv(L s általánoss {t lett, változott meg a?. eddigi viszony é 

a. kere ztéoység c ak ezóta öltött ellensége s  súnt a zsidók it·{tnyá
ban. Mig azelőtt n. rómaiak som ismertek különbségct a. ?.sidók s 

keresztények kö?.t s mindkét Tcndbeli hivőket a 7. o n c g y fele

kozethez ta.L'tozúknak tokiotettók, ezután egymástól elszakadnak 

s m{Lr-mú.r verscnycZlli kezdenek az uralkotló hatnlom kegyének 

kinycrésoért. A jeruzsálom i templom lcronibolí'tsa s annak folyt[tn 
az [LJcloza.Ltétcl beszüntetése, OL'Űs lendUlctot ndott az antinom i zti
kus iránynak. l\Im·t abból nzt követkcztették, hogy Isten maga el
vetette a régi törvényt s hatfdyon kiviil helyezte. Midőn 'l'r:'tján 
cs{tszir nz engedélyt a templom ujonn:tn való folépítésérc mog:ult:t 
(J l G), cr. nom totszt'thotoLt a kereszténységnek, és egy talmwlbeli 
fotT{u� S7.erin L (G rnrsis raiJhn. 6+. fej. Ros h:ís!í.nií 17 n..) valóbn n orin
Wrekedett s nem sikcrLelenii I, hogy :l.l'S:'tsz:íri enged(· ly viss?.avétes
sék. Ezen itlökhül, rnitlí\n run.el fL7. addig C.9aknl'l11 egységes tcst€-nel 

nmrczangol(tS[Lt, Ln.gjainnk ols?:aki Lás:í L, s törvénye ki törölésérc 
it·únyzoLt törekvést f(tjchlmn.sn.n (• t'C?.L<', s?:ií.rm:lzoak némely elkc
scrrdrLL ki f1•jezrsek, vall:'u;i lrt rgy:Lk fiilöl,li Iwv<'S v i ln.Lko7.ítsok (>q 

úv{,inLézmi'nyek, hogy :1. türvúuycllcnrs rcntls?.cr el ne h:tm p6ch-
7.Í'k n régi vn.ll:'tshoz !tűn ragaszkodó zsidók kö1.iitL is. 

Ime ezen viták s intézmények, mclycknck cml6kétn. LaltuHtl 
frnL:u·toLLa, vil:í goL YCLtwk � ttkkori vaWtsi viszonyokr:t és elű
mozditj:'tk nok megismerését. De nem elég, ha a tudó!-! ily C7.élból 
rsn k rtllml mi lag veszi p !(l a tal mmloL s nézf'gl'Li s forgatja. ,J oe l 
piír érdekes pélMLval illns7.Lr:'dja n f'•lrf'(!rLl>sekcn aln.puló bibídmt 
vngy épen nevetséges hoLHsoknt, melyvk kcrcs7.tény tndt,sok iclc

..-:'tg6 mHnldtiL Lcrhelik. ILL bi7.onyCtrn z. itl6 tmlósoknak kellene 

kiizhelépniük, kik n. ln.lmHil. t rl'n ainpos Utj(•kozoLt.sítggnl hirnak. 

'l'udós sr.crr.(ínk rgyNJir{tnL nomcsn k ehhe li fiiln..b.Utnak fr
ll' l meg tlcrelmsn.n. Mí'lvúnrk 2-dik rC>s7.úhcn :1. t·úmni klassziku
sokhól iiss?.<'S7.edcgcLrLL r tzon holyeket vi7.sg:'tljn, mélyl'k a küz

<'1 fogadolt né7.('t sze ri n t a1.on időbeli 7.sitlók jcllemí'•rc ru·nyékot. 

veLnrk. SzCtzadokon koreszWl isméLeiték n(•mcly LtHlií. ok, hogy 

pélrlítttl Jn vonal l1izouyos erkölcsi hib:'t k miat.t ostorozza a zsid ll
kat, rs nem jutoLt móg scnJ<jnok :l.Z cr;z',he, tt1Ítl1:1. n(•;.:ui, ll1011f1La-<' 

('ZI. .fnvenal, v:tgy csak félrcí'•l'Lésck L:í.plúiLrtk-c n. halvélrményl. 
mrly 11t:ín moh6n kapko•lLak a 7.sioók ir(J nt pllrn(•r;.:(•sscl Yisoltclíí 
ltt�l(Jsok s n<'lliLIItlúsok N em csak a 7.sic

.
lók, hn.nom :tz igaz ítg 

mimlen bar{tLja MICtL fog szn.vazni J oi'lnek nl::l.pos t.udós vizs· 
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gálódásaiért, melyek, fájdalom, mai napság némi ald.ualitással 
birnak Azok számára pedig, kikhez a jobb meggyőződés nem 
fér, helyesen jegyzi meg a szerzö, »könyvek nem iratnak.« 

A mü tartalmáról adott e tájékozás után, részletesebb be

mutatására térünk át. A sokoldalu és sokféle anyagot bemutatni, 
melyet a tudós szerző a héber s klasszikus irodalom terén felsze
dett s munkájában feldolgozott, bajos volna, do fölö leges is. l\1i 
az ismertetés szílk keretében csak a lényege ebb s kiváló pon
toha szoritkozunk, azt vélvén. hogy igy is nyujtunk némít ger

joszté ül és tanulságut 
L 

A bibliának gorog nyelvre forcliL[Lsa nngyfontosságu Lény 
volt s képzclhelni, hogy a talmud sem mrllűzi ltn llgatiíssn l. Csn.k
ugyan megemlékezik róla - de hogyan? Egy -helyütt n. zsidó 
bölcsek a forditást nagyon dicsérik s kedvelik, mig más helyütt 
kárhoztatják, sőt átkot mondanak arra, a ki a görög nyolvet s 
tudományt tauulmányo?.zn. (MoglUá 9 a, zótá 49 a). Miért nyi
Jalkozilc a talmud azon egy tényrűl ily homlokrgyene t ellenkozű 
módon? 

A szentirás első görög forditása tudvalevőleg Alexandri(t
ban, Ptolemaeus Philadelphus alatt (240 Kr. e.) készült. E for

dítás ismertette meg a pogúoy világot a sz. irás magasztos tar
talmival s utját egyeugett.e a zsidó hit elt01:jesztésének a po,.,ú
nyok közüt.t. Időj{trtúval ez áttérések, kivúltkép a szomszéc1os 
Lnrtomáoyokban, oly süt· ű n fordultak elő, hogy például Damasz
kus városában a nők tuJoyomó része ittért a zsidó hitre, s Adia
bene királyságábau a1. uralkodó család is mózes-valli u lett. 
Persze, hogy a z iuó bölcsek aztún dicsérték a görö..,. nyelvet, mely 
e váratlan eredmények hatalmas c zközének bizonyult. A görög 
nyeh vel való barát ágo viszony fönnállott még a kereszténység 
keletkezésekor s nHtáoy évtizeddel később is, jóllehet az addig a 

zsidó hitre fittért pogrwyoknak talán nagyobb része J ézus hív<'i
nck vaJJotta magát, mivcl ezen korszakbn.n az nj vallás elszak:t,
Jú.sa a zsidótól bevégzett tény még nem volt. Mort fellépésekol' 
nem volt a kereszténység seru törvény- sem nemzetellenes, söi a 

pogrmyság ellen Itatározott állást foglalt. (Máté 15, 22-2 G). A 
vallás gyakorlati terén semmiben sem kölömböztek a 7.sicló-keres7.
iény�::k Palesztinában maguktól a zsidóktól. A ki Trenaeus el ő 
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levelét a korinthusokhoz olvassa, mely tételeit az ó-testamentom
ból vett versekkel s példákkal b.izonyi�a, mig az uj-testamentomi 
könyvekből vett idézet benne nem i található, megtudja, mily 
közel állott még a két vallás egymáshoz. Jézusnak messiás vol
tán alapuló bjtében sem láthattak a zsidók nagy botrányt. Mert 
Mózes törvényének fő elve: csak a törvénynyel ellene t e t t hí't

nös, nem pedig a g o n d o l a t (5, 34-40). 
Mily rokon, söt hasonló észjárással magyarázták akkor a 

természeti tüneményeknek morális okokkal való összefüggését 
mind a két táborban, arraszer1.őnk néhány fölötte érdekes példát 
hoz föl. A talmud állitása (Sabbát 88 b), hogy Isten a dekaJogot 
az emberiség hetven népének megfelelően, hetven nyelven nyilat
koztatta Ici, visszahangozását találja az uj testamentomban is 
(Ap. csel. 10, 46). Hasonlókép magyaráztatik a templom beLü 
fnggönyének szakadása a beállt nagy válság jelképének (Gittin 
56 a), mint az uj testamentomban is (Lukács 23, 45). De a le�
fcltiinőbb példa a következő. A talmudelbeszéli (Móéd kitón 
25 b), hogy Caesare.-íban Abbalm rabbi halálakor (Diocletiau 
császár idejében) a piaczon levő kőoszlopok könnyeztek Ezt ol
vasván, mindenki azt mondaná: talmudbeli mese! S ime A.bbah n 
rabbi kortársa, Eusebius (Egyház története VIII. k 2. toldalékft
ban) ugyanazon Caesareáhan észlelt jelenséget beszéli el, moralis 
okftnak a vértanuk igazságtalan s embertelen kinzásait tartván. 

De egészen megváltozott a zsidóság és kereszténység közti 
viszony az első század vége felé s a következő években. Akkot· 
k(·t oldal felől tolult az cllenséges áramlat a zsidóság ellen. Egy 
részről az ugynevezett alexandriai magyarázó s értelmező mód
szer, a bibliai személyekben csupán allegorüí.kat s a törvényekben 

csupa jelképeket látván - más rószről P[tl a.postol hirdetésének 
(dtalános érvényesítése, hogy Mó7.es törvénye örökre fel van füg
gesztve az uj hit [tltal, s hogy Izrael magas:r.tos misziója a po
gány népehe lett átruházva. Mindez szenvedélyes elkeseredést 

irlézett elő a két hitfelekezet közt és a zsinagoga bölcseit oly 
i 11 tézmények életbeléptetésére Lirta, melyck gátat vethetnénel;: n. 

megsemmi i té sel fenyegető [t ram la tok ellen. Akkor törüHetett cl :t 

t·égi szok[ts, mely szetint a mindennapi reggeli imáhan a clelmlo
gnst reczilítltftk, mcrt mint a talmud mondja (Her:í,chót 12 a) 
Jéws hivei M.t illitották, hogy egyes-egyedul a uckalogLlS Isten 
valóeli kinyilatkoztatiísa, uem pc(lig Mózes egyéb törvényei js 
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(Irenaeus, Contra haer. IV. 16. c.) Akkor iktatták be a semone
e!'lzré-imába Jeruzsálem felépítéseért való imádságot. Akkor ne
vezték legelőször a keresztényeket m i n i m n e k - C�)�� rövi
ditve C,),�Mt.:-ból, -azaz »hivőknek,« mivel ezen kifejezésben 

össze volt foglalva a k01·esztény hit j elleme s  legfőbb dogmája Pál 
apostol hirdetése értelmében.1) Akkor tiltották meg a görög nyelv 
tanulását is, mivel a septuaginta is okot szolgáltatott a szentirás 
félreértésérc. 

II. 

A 7.sidók solJ:tsem :�:í�rkoztak cl :t?. uralkodó 'bölcseleti rend

szerek s ú.lbtl{mos vil(tgnézlctck elüt, sőt iparkodtak azokat n. 

hibli[Lval összchangzásba hozni. A küzópkot·ban Aristoteles L'eml
szere ]évén az nmlkodó, n. zsidó moralistál annal etltikájából 
ugy indultak ki, mint valamely bibliai erkölcsi törvényből. Idő
számításunk első két százaclábnn Plato, Pythagoras és az uj
platonizmus bölcseleti rendszereinek nagy befolyásuk volt a zsi
tlókra s felLünően sugároznak ki n.z icle vágó talmuclbeli monda
tokból, süt mondbatni, hogy ezen J:lrOczes�zus 11yoma.i a liturgiában 
még mn.i napig 1:\tbatúk. Ezek oly föltevésekből eredtek, melyek 
semmi módou nem létesiilhettek a l)ibliai eszmék körében. 

Joel e szempoutjn. valóban nemcsak E:)redetí, hanem cred

mónyes is. A talmudban clűfordulú nem egy homályos állitást 
magyará:�: vele, melylyel már sol{an hiába próbálkoztak. Tény 
ugyanis, hogy a palesztinai tt1dúsoknál gyakran találkozunk 

J stem·e vonaLko:�:ó fogalmaklml, mclyek nem sarja:�: hattak a tiszta 

monotheizmus t.alnj(Ln. Péhli"wl hogy Isten tulajdonságai mint 

') Vélcm(.n}en1 szcrinl. leheL ezen flliLe\·éssel még m{Ls litnrgiai 

momenLnmnkaL magyar:ízni. l) Bt' rachot l:J a {tlliLtaLik : ,,�� M�'i!' �: 
1r'l::l1M �,� ��, �� :l,�,, rit:�. dc l10gy miér't tulajdonittatik oly 11agy 

fontosság ezen inu'trlsúgnn.k, s mily flibh llogma rejlik lJennl', nem tudj nk. Azt 

hiszszük, ltinyeges része fÜlhan {tll, hogy benne J\[6zes törvényének llcmzedé

ko'·r·Ol nemzedékre való köLelezettso'•ge dogmnkénti kifejezésre t::ll{tl. Tal�:� 
:i1�3.' :i)�!!:' ötötlik benedikmdújn. szinLén azon irlf)ben állapiLl.•üoLL meg, 

mcrt ki'rlönuen nem is volna értelme. :L)Ugyanoi.L -t . .J. h említteLik a p:� leszli
nai szokás,a r��r'l betevésekor ,,pn ,��� 1::l"j';� bf'nc(]ikcziót momlani.A 

Lürvényellcnes irí1ny tettleges ullunsulyoz:ísa. cúljálJól kclotkczett a s:r.ok{Ls, 

rzeu parancsolat teljcsiLtóse :Utal a törvény ürük kötelezetlségét nyiltan val
lani. Azonban ennek csal; l' a l cs z ti n;, h a n volL értelme, hol n zsiLlúk 

kereszLények kii:r.t bk tak, nem pedig ll a Ll i l o" i;, lJ a n, ltol kl'resztények 

ne1u laklak s cnuek folyt,; n tt Lön ényellones irányt sem jsmerl.ék. 
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önálló, Isten kivüli, személyesitett lények, ugynevezett hyposta
sis-ck - i11,� - könyörögve lépheLuének Isten elé (Beráchóth 
l G b); vagy Isten igazság-attribntum;ínak cl kiilönitésc 11. kegyelem
attributumától, mely ama ferele felfogásra szolgáltatott okot, ,hogy 

a »Z idók Istene« nem a szcrető, hanem csak a bűnöket megtorló 
J ten (Malnion), mcly balvrlemény ellen nür Ircuneus (IY, 12, 
2) heveseu kikel t. Sőt erűsebb s élcsebb szavavakkal z. iuó scm 
protestállw.tna Isten fogalmának ezen szétha itása ellen, mint a 
keresztény egyluíznty[Lk, ki.k jól tudják, hogy a történelmi keresz
ténység léte vagy nemléte ettől függ. Igy monclja Ircmeus szóról 
szóra (i. h.): »Rogy peclig ez - az Isten iránti szeretct - az 
első s legnagyobb parancsolat, a má oclik pedig az ember ir[Lnti 
szeretet, Urunk tanítá, monclván, hogy az egész törvény s a pró
f�ták tőle függnek. Urunk sem hozott ennél egy�b vagy nagyobb 
törvényt, hanem éppen ezt nyitotta meg . . . « E bah·élemény 
mindazá.ltal mai napig kisért homályos l'cjckbcn. Pedig ily fclf'o
gásra a. sz. irásnak csak egyetlen egy helye (Példabesz. 8. fej.) 
adhatna alkalmat, hol a bölcseség, mint i teni hypostasis tünik 
fel, mi a gnosi ban kiváló szerepet j;:Ltszik. Ez ereeletileg Plato 
m i u t a-e s z m e  i köréből vétetett. E gonclolat-lánczolathoz tar
to:�.ik a7. is , hogy vnlnnúnt Platonál ('J'ünaio ) a teremtés kezelc
ténél az emberi Jelkek száma meg vol t állapitva s a földi Jét alatti 
tanulás meg nem egyéb visszaemlékezésnél, azonképen olvassuk 

a talmudban is: »Dávid fia -a messiá.s- nem jön előbb, mig cl 
nem fogynak a lelkek mincl a plérólllából (=JU::ll!' ill�'i!'):i ��)« 
(Jebámóth 63 b 1). Más helyütt meg (Nidclá 30. b.) költőileg 

') Kérdés, nem mutatkozik·e itt is már (Példab. 8, 22) a görög bölcso

let befolyása? Nom tagatUm tn i, hogy ezcn bibliai könyvnek több sz erzőjc volt, 

kiv{lltkép az I-IX. fejezeluknek, melyek ugy szellemre, mint nyelvezetre fel

tünöen kiUünböznck c künyv többi részétől. E bevezető részben egyéb 

nyomokra is akadunk, molyek görög szellemet scjtetnek. Igy például ugyan

ott s, 30 nem szá.rmaz llatik azon körben, hol a tízparancsolat az erkölcsi

ség életszabálya. lia pedig összevetjük e ze n mondatot Sokratesével (Xen. 
Memor. JI. 1, 5), akkor az egész m:is értelemben tünik föl (Péld. 6. 30-35). -

A madárról vett hasonla t (7, 23) szi ntén meg van ott is (II. 1, 4). A vándorló 

u váló uton, hol egyfe lé az erény, mÁsfelé a bű.u bivogatja (Xen. 1\Iemor. 

ugyanott.), a kifejezéseire nézve is, párbuzamát találja a Pélelabeszédek 

8-9. fejezetekben. Nincs tehát kizárva, hogy ugy 8, 22, moly a piatói para

cligm�lkra (icleúkra) emlékeztet, mint az egész I-JX·bűl :'Illó üssz efüggű s 

bevc.zetésiU szolgá.ló ·szakasz a Kr. e. IV. SY.:Í.zad vé ge felé iratott s a mtir 

megvolt Példabeszédek könyvéhez füzetett. 
' 

�lAGYAit-ZSIDÚ ,'zEm.E. 18 4. f. }i'iJ7.ET, 2 
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ecseteli a talmud, mint lép a magzat az anya méhéböl a világra 
- a mi szintén platói. A reggeli ima elején, hol a férfi hálát ad 
Istennek, hogy nem teremtetett nőnek - miböl némelyek azt 
akarták kihozni, hogy a zsidóknál a nő alacsonyabb fokon áll n. 

férfinél - szintén nem zsidó, hanem platoi eszme ('rimaios). A 
b e t ük nek magukbau és azok jelentő számainak titkos erőt 
tulajdonító :Witások (j. Chagiga 77, col. 3, b. Beráchoth 55. a) a 
gnosisból származnak. E kifejezés V,W,, a ki az Isten titokzatos 
nevét t u u j a (Kidrlusin 71 a) is tökéletesen megfelel a guo
sisnak. 

Szarencsére a sz. irás gátot vetott a monotheizmus elrontá
sának; de hol az idegen eszmével összeférhotett, megbarátkozott 
vele. Az ugynevezett »viln.gfejedelem« (J ebámóth 16 b) vagy Me
tatrou nevü angyal a gnosis képzelete. A Genesis I. fejezete és 
Ezekiel I. fejezete azon alkalmas közhelyek voltak, melyekbeu 
ilyféle titkos tételeket kerestek stb. Azon�·m maguk a talmudis
ták is sejtették, hogy ez idegen rendszerek tanulmányozása nem 
járhat veszély nélkill; egy fönmaradt elbeszélés szeriut (Chagigá. 
14 b) négy talmudista adta magát e tanubnányokra, de csak 
egy közülök került ki ép lélekkel. 

Veszprém. 
HocmtUTH ÁunAtt.i..M. 

(Befejező közlemény következik.) 



IRODALOM. 

A SZENTIRÁS ÉS A ZSIDÓ TUDOMÁNY IRODALMA 
1883-BAN. 

Egy esztendőnek kezdete és vége {tltal határolt irodalmi 

mozgalmat, llLint ös zefüggő egészet jellcruezni, hiába való és sen

kitől nem várt munlm volna. A következő lapokban csak szakok 

szerint rendezett áttekintetet kivánok adni a lefolyt évben kifej

lett a:;r.on irodalmi tevékeny égről, melyct éber és folytonos 

figyelemmel kisérni és nlkalmas móclon róla számot adni a Szemle 

egyik feladata le z. Csak a t u d o m  á n y o s iroda.lom termé

keit, akár önálló mtívekben, akár folyóiratokban jelentek meg, 

fogoll1 ezen iíttekiutetbcn fölsorolni. A napi kérdésokkel foglal
kozó és rögtöni hatásra számító kisebb-nagyobb dolgozatokat, a 

melyek köxött elég számos a b ecses és maradandó ·értékli, nem 
vehetem itt sxemiigyre. Másrészről a. s z  e n t i r á. s ra vonatk ozó 

irodalmat, jóllelJet 
·

nem szoktfLk azt a könyvészek a zsidó tudo
mi'l.nynya.l egy keretbc fogl::tlni, szintón, még pedig első sorban 

ál litottam össze, mert tárgyánál fogva, ugysr.ólván nincsen zsidó bb 

Lndományszak, mig annak mivelői közt, ámbár még csak s:;r,órvá
nyosa.n, akadtak zsidó származásu és zsidó szellemU irók is. Meg

előzőleg a fo l y ó i r a t o k  a t is nevezem, melyek a lefolyt évben 

a zsidó tudom�tnynak szentelve voltak és melycknek tartalmából 
a lciválóbb dolgozatokat a jelen :íttekintetbe i fölvetteru. 

H é b c r nyelven megjelenik Bécsben a tisztán tudományos 

irányn Beth-1'alm11cl, kiadják l'Veisz J. H. és 1ll'iedma11n M., mig 
molen. kin P. ugyanott megjelenő Hásáchá1· ez. folyóirata a hé

ber szépirodalomnuk is, a prózá.nak épugy miut a költészetnek, 
ád helyet és a zsidó napi kérelésekkel is foglalkozik. - NélnetoJ·
szágban barmjoczkét éve fennáll n, Fm11hl �. ált;Ll alapított 
�s jelenleg (hütz és Fl'rmkl P. F. által szerkesztett Monatschrift 

2 ;i· 
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fiU· Ges chichte und W is cn cha ft des J ndcnthum . Steinschneide1· 

hóbcr-bibliographi.ai lapja, Hamazkir sziinctelt a lefolyt évben 
és Berliner A. Magazin fiir dic \Visseosclw.ft dcs JudcnL!Jums 
czirnü folyóil'atrtból csak két flizct jelen t 111Cg. A RaJnner rtltal 
kiadoLt Jüdi ·c ! tes Litte .. ntmblatL főleg könpismcrtctésckct és ki

soLu kö:dclllényckct hoz. - lfollanclicíl)[tn kiadja. Roest a JiiLlischc 
Lott01·bodc czimii lapot negyedévenkint mC'gjclenő kis te1jedelmi't 
füzetekbcn. - A7. AnteJ'ikában Cin cinnatiban fennállott Ilebrew 

Review 1883-ban mcgszünt. - A diszes kifdlitásánál és gondo 
szerkcsztés(•nó.l fogva a legelőkelőbb folyóirat c Lércn a 1xírisi zsidó 
tudom{wyos társt
�

lat közlönyc, a Revue des J2tudes Jt�il:es. -

Olykor jele való muokát talftlni a némct-keleti túrsa ág küzlönyé
bcn js (Zeitschri ft der Deutschen :Morgcnhindischcu Gc:;cll
schaft). Kizárólag a sz e n t i L' ÍL s tuclom{myának szolgiLl 'tcull' 

folyóil'ata: Zeitschl'ift fiit· die alttcsln.menti cho Wi i-iCm;chnft. A 
s 7. c ll L r ö l J r c vonatkozó kutn.t(t;:okuak sziut(•u ki'! W u Ol'g:tlllllll[L 
van: Zeit chrift des Deutscb<'n l?alac tinavcreincs. 

· 

A sz e u t i r Ct s t  ma g y a r h r. ó é s  b i r íd ó i rollalomban 

még miodig előtérben áll a remlesen Gm.f zorint nevezett elmé
let által meginditott mozgalom. Wellhausen, a ki ezon elmMet
nek Geschichte Israels czimii munkáj[tva,l a legtöbb kövctíít 
nyeLte, az emlitett munkának első részét, - a músoLuknak meg

iri ával ugy látszik, végkép fölhagyott- njonnan [ttJolgozta c 
czim alatt: Prolegomeua Z lU' a escwchte Israels (Berlin). \V cll

bau en la-itikai módszeréröl irt Gretillat a Revue de theologie 
et ele philosophia szcptemberi számában, és ugyanabban a Revue
ben olvasható Vuillet�mie1· czikkc : La eritique du pcntatetHJ.UC 
dans sa phasc nctuclle. Roos ]!'r. nagyobb értekezésheu lJidLlja W. 
nézeteit: Dic Gcscbichtlichkeit de Pentatcnchs ,  in bcsondcro _ 

sciner Ge elr.gebnng (Stuttgart). Hasonló ir:ínyu Bühl E. mun

kája: Zum Gesetz und z11m Zcugniss. Eine Abwehr wicler die 
nculn·iti chc, chrirtforschung illi AJton 'l'cstn.mcnt (Bécs). Töhh 
ide v{tgó értekezést hozott a 'hica.gohau megjelenő 1febrew 'tu

dant c:r.. folyóirat: lVilkinsontú{, 'l'he levitical law as a tuition to 

Theism (a levitikus törvény mint a thci rnu nak oltalma) j Bl·iggs

tül, the greater book of Covenant (a nagyobb szövct r�könyv) j 
lllilchelltiJl Ezekiel anr1 Loviticus. Emlitenclií mí'g Mrrybn1�1n �s. 
egy czikke a Lazan1s és, 'teinthal fo.lyóiratában (�ei L cht·ift für 
Völkerp ychologil' und ' pracllWi senRchart ), czime: Zur Kritik 
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cles Pentateucl1s, é!l de La,r;a1·de egy érdekes nyilatkozata, a me
lyot ::t<� uj kritikai iskola két főal::tpitójn., Rouss és Graf kölcsönös 
vis<�onyáról tett a G öttingcr Gololtrto An<�eigenbon, Buclele al[Lbb 
megnevezendő mtulk:íj(mak ismertetésében. 

· 

N om n. bibliai kritikát uj adatokkal, ktnem n.z irodalmi 
llamisitú.sok történetét llj adalékkal ga<�dagitotta a jorur.sálomi 

�:.'rhcqJim :l.ltal rengeLeg nagy öss<�egért ajúnlott és úllitóln.g har

madfél ezer évnél idűscbb kéúmt, mely a .:M:ózos ötödik könyve 

néhány nagyobb töredékét tartalma<�r.a. Kimerítőlog értekezett 
róla Guthe H. e nmnkíLban : Fragmonte einer Lederhaudschrift 

(Li!)CSe). 
A szeutinis tartalmából v[tlas<�tott o g y os t ö r v ó n y ok

l< o l és t a n ok k a l foglaDeoznak a kövotko<�ő érteker-ések : Lotz 
G., Quaostio nos do Historirt Sabbathi c:�.. müvélJen (J_Jipcso), a<� 
asziriologiai tudom[wy nyujtotta adatokkal hozz[Lj(mu a szombat 

oredeténok földeritéséhe:r.. A pentatench külöm.böző szakaszain 
alapsxik Miille1· J. értekezése a tavaszi ünnepről : Kritischor 

Versuch ü hor Pesach- 11nd Mn.zzot l1fost (Bon o). Staele folyóiratá

lJan üt Adle1' 1 • a nagy 01 1gesztolő napról. A Hebrew Review 
ucfejozö sxámúban megjelent) chwao h :iktól k{•t dolg o zat a lJib
liai theologia köróbűl: az ereelenelő bünről (Original in) és a lJLin 
örökléséről (On translnission and imputation of guilt to poste- . 
ri ty). - De1·enboUJI'[J József a franczia Institutban ta·rtott kis-elő

ftllásCtt adta lci: L'immorta.lité dc l'amc ehez le s Jttifs. Hasonló 
tárgyu Pische1· E. czik ke aBeweis des Gla.ubens czimli folyóirat
ban: Auf er tehung u nel ewiges Leben im Alten Tc tament. 

E g é s z s z e n t i r :1 s i  k ö n y v e k k o m m e n t i r j a i gya
nú nt említenelök: Jii?·sch . R. Genesisének uj kiadása. Az Exe

getisches Handbuch a Birák �k önyvét magyarázó ré ze (í rta Be
theat�) uj kiadásban. G1·i.itz Zsoltárjainak második, befejező kötete ; 

Delitzsch Z oltntjai má oclik kiadásban. Az Exegetisches Hand
buch, a Példabeszédek és a Prédikátor (Kóhéleth) könyveiről, 
ujonnan átdolgozva Nowack által. lV?·ight G. H. B. miíve Jób 

könyvéről, és 1V1'1'[Jht C. H. H. müve a Prédik átorról (mincl a 

kettő Londonban). Bergrnann F. az utóbbi k önyvhez és az Énekek 
énekéhez irt mn.gyan.ízatát már ennek czime kuriózumnak tünteti 
fol: Eine Kette >on Liedern (igy forditja a héber C'-l't�-':1 i'l!'-et) 
und der Greis (ez li�:'ip fordiM sa) alomo, au elem Urtext über-

ezt nnd crkHil't. -A Gene is cl ő részéhez, az 1-12. fejeze-
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told.tez atl komme ntárt Batlde K. könyve: Die hiblisebe U r

gcsclllchte (Giessen). 
A z s  o l t á r o k  n a k  két magyu.rázat nélküli fo r cl i L á

sitt kell még itt fölemlitenLi.nk. A"' egyik megj elent Bickell 
,Dicl1tnngcn der Hobrü.er, "'um ersten Malo nach Jem Vers
runa e dcs Urtcxtcs über ol"'t« czimU mnnk{tja 3. kötetében (Inns
hruck), és benno a szerzö az rtltala itllitólng felfedezet, de c ak ke
vé· s"'akembcrtöl elismert héber vennértéket a Zsoltárkönyvnek 
szövegére is al kalmazza. A má 'ikkal a magyar irodalom gazclt\
gorJott, ez: Dávid király z oltfl,rkönyvc ar. ő héber eredeti szövcg 
alapján, a legjolesebb érlelmczésok és fordiL{t ok é főleg a V ul
ga.ta. egybcvotésével, magyarban versekre irta Júílmán Károly 
(Budape t.). 

E g y e s s z e n t i r á. s i k ö n y v e k r e vagy f e j o z e L e k r e 
vonatkozó é r t e k  e z és ok im a köveLkezök: Jihedrnann M. na
gyobb tanulmánya a tltörá hagyományos szakaszairól, a Be th Tal
mudban. Budde K. (•rtekezése a Gene. is 48. fejezetéről, a Staele 
folyóirathuan. Cw·penlu J. E. i rt a Birúk künpéröl a Model'll 
Hevicwhan, St!ldc 13. saját folyóiratában '� , 'ahnnon építkezésci L 
elbeszélü fejezetekről (L Kirúlyol{, 5-7.) Arnold M. Ésájás pró
fétáról a Nineteenth Ocnlm·J áprilisi é<� máju'li füzetcihcn. Ff'il
rhenfeld hl. ily czimü értekezést. irt: Das stellvet·treteuue SnJ.�nc
leidcn un.d uic Ex ege e der J csajanisch en W eissagungen Cap. 
52, 13-15 uud Oap. 53., Berliucr Magazinjában és külön ki
mHsuau i', G riitz; hlouaLscl11·i ft.jábau tülJlJ folytatásban irt ese
gc Li kus tanulmányokatJeremiás könyvéhez. tad c folyóiratában 
megjelenL Ho.fj?nmm G.-töl: Versuche zu Amos. Ugyanott ir 
1 tade l\fikhá 4. és 5. fejczclcirűl. A 6 . z oltárról Grill J. külön 
mlmkflt adott ki (Tübin�cn). Lambeclc H. a 10<1. zsolt:lr szövef!ét 
és ll nyelvben irt fordiL�sait adta ki (Oöthen). Dr'I'Cnbottrg Józ ef 
a 84. z oltárról értekezik a Revue dés Étude Juivesben. Kleinert 
P. a �Pheologi che tudion und Kritiken czimü folyóiratban vi
tatja c kft·dést: ind im Bucl1e Kohelet.h a.usserhebrüi�che Ein
flils e auzunehmen? 

A b i b li ai t ö r t é n el é s  kro n o l o g i a köréb1>n nevezendő 
el �í or han Sch1'oilcJ' E.Di<' Keilin chriften ll n d dnsAlte'.Peslameut 
ez. munk{ljának második (• lényegeseu bövitct L kiadása (Giessen). 
Az a ziriai oki1·atok nyomán megbeszé li Jli,np<'l Ésájá 36-3�1. 
f�jezeteil. a ti.ibingai 'J'heologisclte QnarlalscLrifthan. Xu.my-
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bausen A. külün mtwkúban is, tade folyóirata egy czikkóben is 

megki érli a kir�dyok idűs:r.ámitásának Lelyreigazitást. Adaléko
kat n bibliai kronologiálto?. :íd ](;Jnig F. E. a Zeitschrift füt· 
Kircblichc Wis cn ch11ft 1md Kircblicbes Leben ez. folyóiratban. 
A Deu t ebe .Bcvuc l O. fiizrlébcn megjelent Bntg.qch hires egyp
lologu. tól : Israel in .Acgyptcn. Az Egyiptomhól való kivonu
lás törl('neténck egyik adatát földeriti Pithóm-Szul<kótb fölfcdc
:r.(•Rc, mclyről Lm1e-Poolc irL a British nartorl y Review juliusi 
s:dun á. ban . 

..Az izraeliLa p r ó fr t as á g fejlödését leirtaMuybamn Z . az 
ujabb szeutirási kritika alnpj:ín; munkájának czime: Dic Ent
wiekelung des I raclitisclacn Prophetenthums (Berlin). A Hasá
�:M.rban Rtcbin S. uag�robb munltát kezdett kö:r.zétenni, molynck 

rzélja :li': J�zekicl prúféln. cl ő fejezetéhen leirt viziót, nz u. n. 
lll :Í a zé merHhá l megnang.) ará:mi, dc clsű rr zé ben igen bőven 
értekezik a prófí-tákról é mlíködésök mócljáról é föltételeiről 
ál l.'\ l áb:m. 

A h i b l i a i k ö I L  (• sz c t t e l foglalkozik Dallos J. »irocla.
lonatörlóncti l :tnulmúnyn.« nzó-hf·bcr lirai és tankültészetröl( zom
lmllwly). Bickcll márfaut rmlitctt uj molrikáj:\ról ir Ecke1· J. egy 

kis (•rtrkezésben : Prof. Dr. Biokell Carminn. Veleris 1�e tamcnli 

111cLricc, ])elcuclatct (Miiu tcr). A Bewcis elo Glaubens ez. folyú
irn tbau megjeleut Lült1· egy értekezése: Dio Form der Psn.lmeu. 

A h é b e r n y c l v t a n b o z o lm ható uel}áuy adalék tadr 
folyúiratában: P,·acloriu./61 a cláges forlc conjunclivum eredetéről; 
Hf!�'analtól a ���i?� mintnju impcrfectnmról ; 11gyanattól a hang
su ly befoly:.í sá ról a torokhangzök után következő vocalisok fejlö
M ére. B1·ool:s W. H. irt az u. n. tört vagy bel ő képzésli plu
rnlis nyomairól a héberben (Dublin). clnmbe E. egy fontos viszo

nyitór61 irt ily czimü é-rtekezést : + nach seinem '\V esen und 

Gebrauche im nllte. tamontlichen Canon gewlirdigt (Halle). A 
PClrta JJingunnnu czimü gyiijteménJ- részérc uj és czélszcrűeu 

l'<'JIIlezctt héber nyeh'Lnnt gyakorlatokkal irt , 't1·acl• H. L. 

A h é b c r l e x i ko g r a p h i á h o z nevezolcs adalék ot nyuj
l (ll( ntlit::sch Frig�·es AZ A t honaeum angol folJ·óiraLban, ele külön is 
megjelent c míívrben: The im portanec of Assyriology to Hebrcw 
lcxicogt·allhy. A :i�:i' I tennémek ujabban mcgki ériett leszár
maztalását nz ékiratokban laláJt egy akkáeli vagy Rmuéri szób(ll 
mrgczáfuljn Philippi F. n Lazaru é, � 'tcinlbnl folyóiratftban. 
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Alapos�Lu megvilá"itja. o f;zont névnek ctimologiáját és alakjút 
Dietrich l!�. néhány, évekkol ezelőtt Delitzschbez irt és most ez 
utóbbi ált.-ü 1 tade folyóiratában közzé tett lo,'elc. Gesenitts szú
túráuak megjelent a 9. kiadása, fclclol"ozvn. l\fühlau és Volak által. 
lfel'zfeld l1., Einblicke in das 1 'pTacl1liche cler somitiseben U1·zcit 
ez. rnüvébcn (Hannover) a héber gyököket jolentéscik szcrint cso
porLositva, azokat a b[u·ombotüsség kom előiti alapgyökeikre ve
zeti vissza. - E hclyeu cmlithctö Riehrn Hanclwörtcrbuch dcs 
Biblisoheu Altertimros czimü jeles segécU,önyve, melynok a le
folyt óvbeu is megjelent uébhuy füzete. 

A r(•gi b i b l i af o r d i t :1. so k köz ül a septuaginta. uj lciaclrL-
tínak első felét kaptuk de Laga1'de P[tltól, a molyben a Lucianus 

tekintélyét követő és sz. Jeromos idejében KonstantinápolytólAnti
ocbi{tig használt s7.övogalakot adja. A 12 kis próféta görög ford.i
tá (Lt'ól értekezik Volle1·s K. Stado folyóiratában. Landaue1' S. uj 
kéz.imti forrásokból pótolva BerHner dolgozatát, közli a Jücliscbo 
Letterbodeban a masszórát a7. u. n. onkclosi targúmhoz. Az öt 
mcgillá néven ö szefoglalt szeutirási könyvek targumit magya
rázza Silbe1· Epln·aim 0���1' ;'j1\V ez. munkában (Ozemow.itz). 
A tn.rgúm viszonyát az agádához egyes példáken megvilágitjtL 
Oppenheim .1. a Beth Talmflclban. 

A régibb zsidó c x e g c t i k  u s  i r o d a l o m  terén följegyzen
dő Kimchi Dávid aZsoltárok könyvéhez való kommentárja,melynck 
eddigelé el ö ré zét kézirat szerint kiadta 'chillel·-Szimssy (Oa,m
britlge). P01·ges N. Griitz 1\Ionatschriftjában ir R. ámuel b . 
.Méirről mint exegetáról, és ugyanott ennek pentatonchi kommen
t:'ujihoz számo javitúst és konjelüunít közöl. Cohn .J. egy lipc. ei 
di zertáczióban kiadja a 1 'záadjá g:'tón kommentátját .T ó b könyvé
nek 1-5. fcjezeteihcz. A nevezett gflún egy másik hibliamagya
rázó míívérc vonatkoúk Rnche1· V. értekezése 1 tadc folyóiraiá
ban: Dic aadjanischc 

.. 
bcrsctímng des Hohcnlieds bei Abul

waHel hlerwan lim 'n.nfth. U!Jyanaz KimcliÍ Dávid atyjának, 
Jó;�,sefnek függését Abulwallel nyelvészeti 6s excgeliJws nézctcitöl 
részletcsen kimutatta a Revue cles Études Juivcsben és külüu is 

megjolent értekezésében: .r oseph Kimchi et Abulwall d l\ferwan 
Ibn Ganah. 

t a l m  u d. me] y ellen,mint már é>..,zázadokkal ezelött,most 
is nem egyszer tudatlansággal páro�uit rosszakarat fordu], a le
folyt évben komoly Luclományos munkás [tguak i képezte tárgyát. 



A t::tlmud ::tlapkönyve, a mi.�ná, egy igen értékos és a jerur.s{tlemi 
talmudban használt szövegalakot mntató kézirat szcrint. adatoLt 
ki Cambridgeban Lowe W. H. által. A misná egy traktatusát, az 
engesztelő napról szólót, legrégibb alakjára visszavezetve, kiadta 
ft·anczia forclítással és értékes jegyzetekkel Derenbonrg J. az ere
clelilog a Revue des É .. T. czikko gyanánt megjeleut müvébcn: 
Essai dc restituLion dc l' ancienne redaction du 1\fasséchctlt Kip
pomim. A jemzsálemi talmud franczia foreli tásából , melycn 
Fchwab 1\f. dolgozik, megjolent a 6. rész, a mely SzukkfL, Rós 
Hassánú, Taanith, Megillá, Cbagigá és 1\fóéd Katón traktátuso
kat tartalmazza. A babyloniai talntudból a böjtölu·ől (Tanitb) 
szóló részt németre forditotta Strasclmn D. 0. (Halle), ép így 
forditotta németre a Megillá trn.ktatust Rnwirz 1\f. (ScbmiPheim 
Badenben). Rctbbinowicz J. l\L franczia eredetije szerint meg
jelent a tn1mudnak egy tudományilag érdekes oldalát ismertetű 
mnnka: Einleittmg in die Gesotzgebung und eli e 1\fcdicin des 
Talmuds (Lipcse). Rabbinow·icz Raphael nagy szöveghiWmi 
munkcíJának (Dikdüké Szófrim) 13. kötetét adta, mely a BiM 
mccziá. traktatushoz gy ll j ti a kézi mtok és régibb nyomtatványok 
segítségével az eltérő olvasatokat. Ilwnbtwge1· J. befejezte bibliai 
é talmudi cncziklopédiájának m<ísodik, a talmudi czikkeket ma
gában foglaló részét. 

A babylorriai talrondba való általános bevezetésnek hiánya. 
lcgalibb némiJeg pótoltatott Weiss J. H. a zsidó ha.gyomrmy é· 
irodalma történetét előadó héber munkájának (i�t!'i1i 1 i li i\i) 
harmadik ré ze által, melynek tárgyát azonban a jeruzsálemi tal
mud és a midrási irodalom is teszik. Egy kereszténynek, Fisclze1· 
K. prágai censornak 80 évvel ezelőtt írt véleménye a talmuclról 
először kinyomatott c czím alatt: Gutmeinung ü ber den Talmud 
der Hebri.ier (Bécs). A Modern Reviewben Oort H. összehason
lítja a talmnclot az új testamentommal. 

Az új-h é b e r  nyelvnek, melynek elsű nagy irodalmi emléke 
a misná, új grammatikáj:lt irta Siegj1'ied K., és vele kapcsolat
ban kényelmes könyvészeti vázlatban ismerteti St1·ack H. L. az 
új-héber irodalmat és ::mnak segédmunkáit (Handbuch der Ncu
bcbriiischen Spmche und Literatur, Karlsrrrho). Z11ckeJ''11uwdl 
tó zcftá-kiad:'tsáboz irt egy kis szótárt. Levy J. nagy szótárának 
a talmudi és michási irodalomról megjelent a harmadik kötet 
utolsó füzete, a mely az l' bcti.i végeig te1jecl Kohút S. a. negye-
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n ik kötetnek majdnem vrgéig és a : betüig vezetLe bővított ÁrúkL
l<iadását. 

A mi d r :í s terén említendő a Midrás Abkirna.k, egy csak 
töredékekben ránk maradt munk[mak a kiadása Dube1· S. filtaL 
lVünschc A. Bibliotheca Rabhinica, C7.Ímü gyüjteményében majd
nem teljesen megvan nür a Mózes öt könyvét és az öt megillát 
rl'telmező mi1lrismnnkák (Rahbóth) német fordítása. Ugyancsak 
ll'iinsche Agyelmeztet a Mid t· . KóhC•lcLh egy érintkezésére Cicero 
Cato major czirn(í mű,,éuck egy helyrvel, a Sta.tlc folyóiratá.ba11. 
A Siralmak midrflsa forrásairól megjelent Berlinben egy angol 
értekezés (The sources of Midrnsh Echa Rabba. A eritical inves
tigation, Gorzclanczyk), szorzőjc J-lb,·ahrr.ms .J. A B:.u, Talrnftd
lJalt érteke:dk Rctfmamt J. a Miclr. TanchumáróL l.thi .J. a l�m-ue 
dcs Étudt>s Juivesben gyiijti a tn.lmutl és miclrás helyeit, a mclyck 
a Nagy Sándor monclftjáboz valók. Bach • ' . folytatja a Monats
schriftban értekezé ét a talmud és midrás mcséirőL Baclte,· V. 
nagyobb munldtJából : Die A gnda der �rannaiten ugyanott továbl)i 
f'olyb.t:ísok jelentek meg . .Az ngád(\val foglnlkozik 73rrrrl :r. míív(' 

is: Dic Mythologie l11·r altcn B briicr. (Lipcse.) 
A zsir16 vnll:'lt'törvé11y, h n l {t l< lt a. körí,hölt>mlílcn1 11/umell

.�frin :J. müvét nz csld.iröl: Die vcrscldedcneu l�i�1csal'lcn Jl:tCh 
mo aisch-talmuclic;chem Jlechte (.l!'rankfurt). A l{cvue des í�ltndcs 
.Tuivcsben irL.1.k n, túra liturgikus fölosztásáról lteti s;"almszoha 
C'hal'lerilh, Loeb. Del'ellbotwg. 

A z i cl 6 k t ö r L é n e t c Löuhnyire kisebb clolguzalokb l 
gyarapodott meg. lf�{i'mmm D. bizonyítjn Kuenc11 ellenében, n.z Ílg,Y
n evezett nagy gylilekezet, mint n. músodik templom első sz:ízn.dai
han fennállott jeruzsálemi nagy tanítesnak történeti volLát, B('l'
lincr Ma.gazinjábnn. (il'iifz nját folyóiratáhan, a mal<kahaeusolc 

főpapi méltóságá.t törvénye eredettinek akm·ja kimutatHi; cllene 
irt lJ ''[Jcnrra l' n J uedi!<chc Letterbodeban. (!J.iiiz Dániel könyvci
nek egy helyét is magyarázva, megvilúgítjn. Antiocbus Epipbane 

halálának körülményeit, ziutén a Monats�cbriftban. R(weih E. 
Ursprung tler ado ka er und Boethosi"ier ez. diszertáczióban a neve
zett két szekta eredetét illető hagyományt védelmezi. M:h irányít 
J fontet E. ugyanazon két zeldáról irt nagyobb mürc: Essai sur 
les origines dc pnrtis saducéen et pharisicn ct ]cur hil'toirc 
(Paris). Ju'r!l �I. munkájából: Blicl;:e in die Rcligionsgeschicbte 
zu Aufa.ng dc zwcitt>u eh ri tl-icbeu .J ahrLunderts, megjelent a 



músoclik kötet. E mí\. érdekes tartaJmát SzcraJénk e füzete mutn.tja 
be az olvasónak Az Erscb és Grnher nagy encziklopédittjábn. a 
karaitákról szóló czikkct irtn. FmnklP. F. Az Archiv für Katho
liches Kirchoneecht ez. folyóiratbau megjelent Erle1· L. érteke
zése: Die J uden des Mitteln.lters. Robert Ulys e történeti és 
aechaeologiai tanulmányt irt a Revue dc É tu des J ui vesben a 
13. századunu behozott zsidó-jelröl, at: ú. n. rótú.ról. J,oeb J.-töl 
olvasható u�ya1,ott nehány adnlék a spn.nyolországi z illók törLé
llCtéhcz. A Société des É Lu des J uives év könyvéheu vannak érte
kezés k a straszburgi z idők türténetéről Locotől és n. mctzi z i
dók történel �ről Jll'ontól. A boroszlói zsidók LörténPLét kezdi 
előadni Landsbel'.f}f'l' J. a Monatsschriftban. Az osztrák zsidók 
történetéről s egyéb vi zouyairól ie t Wolf G., Die J u den in Ges
terreich (Bécs) ez. munkájálJau, ruclyei Szemléuk részletescbben 
1Jemutat. 

Éle tr nj z o k a  t mgy élctrnjzhoz val ú adalékokai kiilön soro
l nk fel a következökben: Rabbi Méir, a 2. század bhes tanítójá
nak életét és m(\.ködését lei1:ja L/v.IJ Rapbaci: Un Tanalt. Í�tudo 
l>Ul' )a vie CÍ J' enseignemen i d' Uli do<'t ur juif du Il. SiecJr 

(Paris). SZáadjti gáónnak éleLf•ről 6s mlivcirűl irL dt• Folrt .Ábra
húm a Hehrew Rcviewban. Weis:: J .U. :1. l3!�th rl.'nlmíhlha.JI kime 
rítőleg értekezik Babbénu .Hkóh Támr61, a. Mres frm1cz ia rabbi
ról. G1·ossH. a Revue dcs É.J.-heu tanulmányt irt a' eni' váro,a 
szcrinL nevezeLi , im óu h . .Ábrahám t.a.lmudiudósrúl. 1\bnassr 
h. lzrael angolor zá.gi zcreplé rrc vonatkozik dCJ'n A. egy dol
gOi�ata a Revue dcs É. J.-hcu. Ugyanazon férfiúval foglalkozik 

13nck S. előadása : Die Ent!'ltelmug geschichte der portugiesischeu 
l+emeiDtle in Am terdam uud R. Mana se b. Israel (ruajnaí 
Fraukfurt). ]ÚI!J·Sl'l'lÍHfltól megjelent pótlékúl uagyohb életrajú 
müvéhcz: 1\Io es MclHlelssohn. Uogeclrucktes und Unbekannte 
von ihm und üher ihu. Ide vn.ló tov:íbbáHm·owitzM. Jhankfurtet· 
]{abbinen rz. munkájának mú odik része. Rövidebb életrajzokat 
ad llolub D. héber munkiija a z iuó orvosok történetéröl, mely n, 

Jfásácharban jrleuik meg. 
A z sidó irodalom iörLéuctéhez, szorosabb értelemben, 

a következő dolgozatok számítbatók: lfa1'7<"a.l'Y A. közlcményei egy 
igl'n fonlo é n gú6nok responsumait magában foglaló pétervári 
kéziraLhóL Grülz 1\Ionatscbriftjáhan. Reifmann ért kezé e a eel
lhúth ez. muukáról. a Bf.tb TalmOdban. Byers ismertetése Ábra-
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ktm [bn Ezd, {tH::tla k in.dandó költemény0iről , ú. 11. div[LnjMól, a 

Mona.tscl t rifLban. 71'rcmkl folytatja , ugyu.nott , lan ulmúnyait 11 

karaita irodalomról. Stciu.,clmcidcl' irt a .Tü<.l ischc Lettcrbodcban 
a különösen mint mcseíró híres Bcrckl.tjá Hanal<üán mftvciröl ; 
1l.'J!Janaz a Monatscltriftba11 Bibago Ábral t(Lm i ratairól ; ng!Janrtz 
a Vircltow Arc·l t iv flir Patl tologic ez. folyóiratában egy fontos 
orvot;llulom:ínyi arahs munka héber fordításáról. Jó Rcgédköny
vd nyujtoLt a zsidóirodalom tanulmrtnyoz:ísíLl toz Pcl'l'cctu Pietro 
abl.Jé az ahhau előforduló tömérdek sok rövidítést (Jit:l'Ji 'IV�,) 

értelmező munk:íjában, melyct azonhan csak autografálvn. és igen 
csekély szám ú péld:ínyban adott ki. Oz íme : t:'i .::ll"1,1 S1i� C':"i nr 
Occano dollc abbroviature et siglc stb. Iroclalomlörténcti tru·gyú 

lVii11sche A .  müvc : Dic Rii.Lhselweis]Jcit bei dru Hchrücrn m it 

Hiublick auf andere Völkcr clargostellt (Lipcse). 
Az rL i t al i n o s i ro d a l o m t ö r t é n e t h e z  tartoznak, de iiL is 

említést 6rdemclnek : Landm� 1\f. tanulmánya egy új olasz folyó irat, 
Giomalc storico della. J..�etteratura. ita.liana, cl ő füzetében : Le trad i
zioni giudaichc nclla novcllistica italiana (A. zsidó hngyom(tnyok 
nr. olasr. novellairoclnlomhan). Ziemf.ich B. ít· Govthc visr.onyhról 
ar. ó-lc�tamcntomhoz, különösen a Fmtstot egybcvctYc Jób köny
vé>cl (G oethe und das Alte �'c tament, Niimbcrg). 

A z s  i d ó v a l i  á s  b ö l c s  e l e  t t e l  majdnem kiz:_írólaga kö
zépkot· termékeire vonatkozó dolgozatok foglalkozt.'l.k Eisle1· :M. ki

:_tLltrt. Vorlcsungcn Ubcr clie j liüi eben Philosopltcn dcs 1\fittela.ltcrs 
ez. müY6nck harmatlik ré zét, me ly Gersonidcs. Cha zdái Ore eas 

r Albo rendszereiről szól. Iliillsch A .  befejczlr a �[on at chrift
han tanulmányát a Bechinath Hadáth czimli filozófiai mun
káról. J!rn·witz , . a zsidó >alláshülc é�zct egyik főkél'(léséről 
értekezik : Dic Prophetolagic i n  der jiid iscben Rcligionspbiloso

phie. Km�(ln.atm D. , 'záadjá Emfinölh wecle6tlt név alatt bíi'CS 

munkája arabs eredetije �zcrint vizsgálja és igazítja Ihn Tibbón 
héber fordítását, a német-keleti társasúg folyóirat:.'tban. Ha onló 

módon birálj a I!i1·scl�{rold H. J ehúdá HaJlé wi Kuzarijának hőhe t· 
fordítását, Berl incr l\Iagazinjában . A filozofi:ü munkik héhct· 
t'ordítú ainak irodalmához él'dekes ada.lékot nyujt Kcu�f'�tw,m D. 
i�mcrtet(•sc Bal'(lcnhewcr O. ily czimíí mnnk:íjáról : Dic psC'udoaris
totel ische Schrift Uhct· das reine Gutc (a Gött in�r t· Gelrhrtc Au
zeigenbcn). Említem még Yicolas l\I. egy tanulmány[t.t alcxan
tlria.i Philóról, a R •ruc cl' bistoil·c ele Religion ban. Némileg ide 



való még Joel D. Der Aberglaubcn und dic •tellung des Judcn

Lhums zu· clcmsc]J,en czimü mlí v{'JH'k a zcrr.ű ha][Lla utfm meg

jelent má:;odik résr.c ( Boroszló ; m: oltani ralJbi-szcminíLrium 
értcsítűjébcn). 

VégiU oly i t·n.Lolmt emlí tok, mclyek :t z s  i d ó s :í. g g n, l ii l L a

l [L n o s  s z  o m  p o n t b 6 1  .fogla.lkoznak. Igy Renan E. fclol vas{L
sát : le J udaismo ot le  Obristianisme, idon ti té originelle ot súpa
ration originelle (Paris), moly némctlU is megjeleut Basclbon. 
Franeh .A. fclolvasásút, mcly a , ociété dcs É. J. évkönyvében, elo 
külön kiadásban is megjelent :  l a  religion ct la science dans l o 
jtulaismc. Renan emlitett értekezésére vonatkozólag irt Astmc 
.A ristido a Revue de Belgiquoben egy czikket : Le judaisme et le 
christianisme d' :.tprés M. Ren:.tn. IIochsti.idteJ' B. a Jüdisches LiL
tcratmhlattban ily czimft fololvasást adott ki : Das J"udenthum 
n.ls Mutterreligion der Hu ma u i tii.t. lútmen A .  angolul tartott 

felol vn.s(Lsa:inak megjelent némrt fordítása : Volksreligion 11 n <l 
W oltreligion (Berlin) ; nzokbrw :t r. icló vallúsnak is, különöscn 
a próféták által nyilvánult a.lakj(dmn, megjelöli Kuenen vilig

történeti állását. A zsidósiig jogosuJtságit a modcrn kulturnépek 
között eredeti módon uizonyítja egy névtelennek müve : Brief
wechsel ei ner eng li chen Dame U.l)er J udcnllnun und Semitismus 
(Stuttgart). 

Budapest. BACitER V1 1.Mos. 

A ZSIDÓK TÖRTÉNETE AZ OSZTRÁK-MAGYA R 
MONARCH IÁBAN. 

Dic V ö l  ker Ocstcrrcich-Ungarns. VII. kötet. Die Jutlen von Dr. Gerson Wu�( 

llécs és Teschen. 1883. 

A polihisztorok ideje elmult örökre ; a szaktudósok kori
ban élünk. De ezek is annyira bocsátkoztak részletekbe, hogy 
immár szükségessé vált a szaktudományra is az osztás elvét al
kalmazni. A tudomány ennek következtében nagy leudii.lctct vett, 
de hogy az vajjon a tudósok javára történt-e, c fölött már vitat
kozhatni .  Már nem vagyunk m essr.e azon idi:ítöl, melyuen, mint 
egy ismeretes historikus találóan mondá, szükséges lesz minclon 
egyes kü· .. í.ly számúra külön tanárt kinevezni. De a tényekkel és a 
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fenálló viszonyokkal számolni kell, főkép a könyvámsnak. Innen 
van, hogy az utolsó időben oly sok })gyüjtö-munka« terem. 

Ily gyűjteménynek egyik kötete a Wolfé, mely az osztrák
magyar zsidók történetéről szól. Azzal persze sem a szerző, sem 
a kiadó nem igeu gondoltak, hogy e míi nem is a sorozatba való. 
Mert az ;Htalános tervezet bármely pontját tekintsük : az ország 

ta.la.jáuak befolyis5.l a. hkoc;;."{l.� �dlcmérc, az állami alalmlást, n. 
nemzet.i szellem emelkeclését, az mind megannyi ok e könyv be o
rozá.sa ollou. :.Do vannak más igen fontos és érdekes pontok, mc
lyek tái·gyalásának jogosultságát senki sem fogja kétségbe vonni,« 
ezt hallom ellenom vetni. Jó, nézzüle meg joblJan. 

Itt van p. o. a lJcvánd01·lás és a letelepedés. Ám, mit ttL
clLLnk erről ? Másfól iapon végez a sr.orzö c két igen fontos kérelé -
scl és források h.iány[tban nem is mondltat töuuet. Egy toY:il>bi 
czélja a gyiijtemóuyuek az illető népek vallCtíiát és szok[L ait jelle
mezni. Ez igen helyes szempont a monarchiánkban lakó nemze
tekre uézve. Bevándorlásuk idejében még pogányok voltak igy 
képet nyujthatui őseik vallásáról. Fontos továbbá a keresztény val
láshoz való ittérésük története ; a p ü pökségck, a kolostorok ala
pitása s befolyásuk a nép és az állam fej lődésére is külön t[Lrgya
lást követel. De az osztrák-magyar zsidóknak őseik bevándorlá a 

idejébell ugyanaz volt a vallásuk, ugyanazok voltak a szokú.saik, 
lllint mai utódjaiknak, sőt az osztrák-magyar monarchiában lakó 
zsidók vallása és vallásos szokásai egy cseppet sem különböznek 
a többi európai zsidókéitóL - Azért határozottan ki kell moncln
mmk , hogy '\Volf könyvének 3-ik s utolsó része mcrőben fö
lösleges. 

Mielőtt részletekbe Locsijtkozn(Lm, Sl.LjnCLlattal kell kon La
táluom, hogy a munka általában nem felol meg czéljáuak. Ez 

nem történet, hanem jegyzethalmaz. ily módon mai napon már 
nem szabad törtéuctet imi. A l<önyv a középkori krónikák jelle
gét viseli magán, nem látni s nem érezni raj ta a moclern tudomáuy 
szellemét. Szerző az egyes események jelentöségét nem magya
rázza, keletkezésilk okát Jü nem deríti, sőt még uj adatokJral 
sem gazdagítja tudásunkat. Solilial többet tanulunk a már 1842. 
megjelent »Dic Juden in  Ocsterreich« czimü, 2 kötctli munkából. 
Ebből szerzőnk is igen sokat meritett ; és ugy látszik, ro ivel e munka 
<l· magyar z. idók történeLére nem volt tekintettel, azért hanya
golja ezt el annyli'a 'Volf is. A mit erre 11ézve emlit, G ratz és 



J ost ismeretes munkáiból vette ; önálló tanulmányozásnak nyoma 
. incs. A könyv tehát inkább az osztrák zsidók története. 

A mü utolsó részét már méltatluk. Ar. elsű rész, a törté
nelmi, a z idók zenveclé einek, üldözéscinek és kinzásaiuak vég
telen lajstroma . Látjuk, hogy a mely években az üldözők véres 
kardja hii.velyéuou maradt, a »...:sidó-aclóc behajtói végezték ke
gyetlen buzgulommal nemes feladatukat. Do végre m ind ez -

valóbau inkább az emberiség ·zégyenéro, mint a zsidók ldrára 
megtörtént egyebütt Í', míuden időben s minclon alkalommal. Nem 
elég tehát a száraz tényeket előadu i ;  az okokat kell keresni, eze
ket pedig nem találjuk a könyvben, és mégis oly sr.embeszökők. 

Kell, hogy a figyelme olvasónak feltiinjék, Logy ha bárhol 
vádolttLk például a zsidókat ar.zal, hogy korosztény gyermekeket 
megöltek, vagy ostyákat keresztre feszítettek, ez állitólag egy
szerre Európa minden zugában történt. l\Iiodenütt ugyanazon 
vár1akkal lépnek fel, do sehol sem tudjá.k bizonyítani. Az ok na
gyon világos. A zRidók ellen égei a maguk érdekeit akarták elő
mozdita.ni, de ez má által miot rablás és megszoritá ok által 
nem volt elérhető. Az elsőre a nagy tömeg kellott : felbőszítették 
tehát ilyen mcsékkel és ar. m.holt ; az utóbbira a. kormányt kellett 
birni, s ez valóban engedott s a zsidók jogait korlátozta. Némely 
jó hazafiak pecUg aztán a zavi\rosbau hrtlftsztak. 

Felötlő továbbá, hogy a. z iclóülclözések csak a. váro okból 
indultak ki, mig a. pórság soila �em kezelte meg. A falvakban és a 
nemesség birtokain nem bántalmazLik a zsidókat, a V<Íl'osokban 
ellenben a lognagyobb önkénynek voltn,k kitéve. - Ennek ma
gyarázata nagyon egyszerU. A váro ok t. i. a keletkezésükre kö
vetkező időben, mert polgárai kereskedelenimel és iparral foglal
koztak és pénzre szorultak, a z időkat türték, mert ők adták 
kölcsön a szükségelt összegeket. Idők jártával azonban egyes 
polgárok meggazdagodtak, n. városok politikai jelentőségre ver
gödlek s n. zsidó már nem kellett, sőt kellemetlen és veszedelmcs 
versenytársat láttak benne, tehát meg kellott szabad ulni  tőle -
mily módon, az mindegy volt. Hogy folfogásunk a történelmi 
igazságnak megfelel, ez ama feltünő tényből is következ ik, hogy 
épen azon fejedelmek, kik a zsidókat nem kedvolték, voltak a vá
rosok barátjai ; továbbá. abból, hogy azon időben, malyben váro
sok még nem léteztek, zsidói.Udözésekröl nem hallunk.  1 '  ugyan-
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csak ez magyaráll,za, miért volt a váro okl.HUJ oly szegény l\[ n
g y a r o r s z[� g o n ri tH bb a zsidóü ldür.{•s, mint egycbiitt. 

A babonborgi cs-.tláJ malkotliLsa n.ln.tt p. o. a:;;:sidók élclo 
nyugalolllbau folyt i a bcrczegck védték mindig, nem foszlottnic 
mrg jogaiktól, süt bűvitctték azolmt. 'l'Ltcljuk pedirr, hogy rpcn nhhn. 
az időbe e ik a városok fejlííllésí•nck kezdete. A 7. idók scm a nrp. 
sem a korm{tuy ·részérűl rövidségcL nem zenvedtek i lctclcpc<lllct
tck, a hol nekik tet zett, földbirtoko ok lehctlck, házakat, i�koli'L
kat és templomokat épithettek mindcnti.tt. Igaz ugyau, hogy min
dcn zsidó a.csá z[Lri lmmar[maJc évente k:tr[te onykor egy aranyat 
YolL kénytelen fizetni s bizonyos tárgyakat adui, rlc ebben nin
c cn semmi lealázás - Wolf még annak tartja - ezt nemcsak 
zsidóktól Lanem azon mftsfelckezetü polg[troktól j kövctcllék, 
kiknek közelében az udvar épen tartózkodott . 

.Auni'tl szomorubbak voltak a viszonyok a következő évek 

l1o.szu során [tt. Hitsorsosaink Kzánüm a középkor tudvalevőleg 
cs::tk a 18-ik sz{Lzad utolsó ti:�.eucibcn végzűd.ik. II. Józ of, a nagy 

emberbarát, kibocsátotta a türelmi rcurlclctet, a mi fordulópontot 
képez a zsidók Lörténetél.Jen. - Ez :t. rósz már joLhan sikerBit i 

simábban foly nz előadás, az összefüggés i nagyjfthan meg 1'<111. 

Csakhogy tények dolgaban itt is több dolog esik kifog{Ls alá. 
lgy nem elég pontos, hogy habsburgi Rudolf bal.Jenbergi Fri

gyes privilegiumát csak megerősítette, azt is ki kellett volna 
emelni, Logy a c ászár az okirat végén hozz{L tette: i tem volumus, 

ut null us Judeum super solutione pignorum in sua feriali dic 
audeat coherccro; »akatjuk, hogy senki se merje a zsidókat kóny
szcr.iteni, hogy ünnepnapon a náhtk levő zálogot kiadják.« 

Csodálom, hogy még \"IV olf is osztozkodik azon nézetbcn, hogy 
a fekete Jwlúl (1348-1350) zsidóUldözésck oka volt. Werunsky 
(Geschichte Kaiser Karl IV. und sciner Zeit. Innsbruck, 1882) 
és Höniger (Der schwarze Tod in Deutschland. Berlin, 1882) ki
mutatt:ík, hogy a zsidóllldözé ek még előbb diihöngtek, miot a 
fekete halál. Hogy a kapzsiság volt ama véres üldözések oka, oküa
ratilag van bebizonyítva: az adósok mindcn áron tncg akartak 

:t.abadulni az adós :ígok alól, és azért a legnagyobb gaztettektől 
sem riadtak vissza. (Hi rsch, 1\t[ittLciluugen aus der historiseben 
Literatur, lterausgegebcn von cler historiseben GcsellschnJt in 
Berlin. XJ. köt. 1882. 143. l. és k.). 

Szcrző emliti az Egerben lakott zsidók privilegiumát, me-
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lyet neh.ik Zsigmond adott j helyén lett volna ez albiommal 
Wenzel két privilegiumCtt kiemelni, melyek birtokában ezen vá
ros zsidH.i már 1379-ben voltak. (V. ö. Petzel, Gesch. Kön. Wen
zels. I. rész. 76. és 242. 1.) Egészenalapta.lan Wolfnn.k azon állí

tása, hogy a XVI. század kezdete a cseh zsidóha nézve igen 

kedvezq volt j mert 1506-ban k1üzték őket Budweis városából, 

1507-ben pedig a prágai polgárság küvoteltc, hogy :1z egész zsi
dós[Lgot kiutasit ftk. ('l'heobalJ, beJ1um hUSSÍtJCUUl Ifi. k. 31. f.) 

Wolf helyesen mondja, b ogy III. Ferdinánd a1. elődeitől 
a zsidóknak adott privilegiumokat megerősítette j Lle miért nem 

említ i  okát? Midön t. i. a 30 éves háborn lefolyá a alatt a svédek 
Prágát ostrom alá vették, a zsidók a töi.Jbi polgárokkal a főváros 

védelmezésében versenyeztek, ezen vitéz és hazafias magat.'l.rtásuk 
elismeréséül erősitette meg a császár a privilegiumokat. - Hogy 
J. Lipót felesége, Margit, és a jezsuiták az 1669. és 1670-ben 
kitört zsidólildözésoket sürgették, ezt szer1.ő nem cmliti s az egé
szet helytelenül csak KoBonics püspöknek tulajdonítja. 

A. második ré 1.ben tárgyalt müvelődési viszonyokat illetőleg 
szerző nagyobb elismerést érdemel. Megmutatta, hogy esetleg 
jobb könyvet is irhatott volna. ' mde oz i elég elhamarkodott. 

Bizonyára nem vf�gez hiába való munkát, ki a monarchiá
llan lakó hitsorsosaink történetét megírja. Érzem én is az ily 
munka. zükségét és fontosságát - most jobban mint valaha, 
mintá.n sz er1-őnk munkáját elolvastam. 

Budapest. Br.ocu Hl·:NRJK. 
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TEMPLOMI ÉNEKEK. 

I. 

A 1'órn köl'iilhol'dor.rtsn. előlt. 

Dicsöség néked, 6 urunk l 
Kit imád a föld pora, 
Hirdetörl a magas égbolt 
S a föld lábad zsámolya. 
R,qy vagy! hatalmas, ·zen t, dicső l 
N évvel ru eg nem nevezhető. 

Diadalunk te! reményünk! 
Bizodalmunk szirtfoka, 
Kibe bizunk és remélünk 

nem csalódhatunk soha. 
Kegyelmed itt és égbe fenn 

Örökké tartó, végtelen ! 

n. 

llalolla k t>mltikt·. 

O örök irgalomnak atyja l 
Úr élet és halál felett l 

Kinek kegyelme elriasztja 
A sil'on túli rémeket: 

Halálos árnyék oszlatója, 
Légy kedvcseink nyugasztalója. 



Budape.�t. 

'rlllMPf,O�rl IMÁK. 

Kik tulon-túl immá t' a réven 
Fedezze szárnyad csöndesen, 

Ó tárd ki nékik a Gan-éden 
Örök derí.íjét, istenem ! 

Azok nevében kérünk téged 

Kik hitedért elvérezének. 

Sa nál merészbbek, oroszlánnal 
Bátorságban vetekedők : 

Ó jaj l ki az, aki megálihat 
Szincd előtt hogyha nem ök? 

A vérta.nul<ra téged kérli.nk, 
A sírban is oltalmazd vérünk ! 

Kik lelkeinkkel összeforrva 
Mint Dávid volt és Jonathán, 

És frigyünket összetiporta 
A te végzésed, ó atyám ! 

Pihentesd csontjaikat lágynn, 
Mig felköltöd, a síri ágyban. 

K1ss JózsEF. 
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TÁRSADALOM. 

Az év küszö bé n. 

Mioden n_agyobb áramlatnak ép 11o-y a tudomány, mint n. 

társaelalom terén az a tulajdonsága, hogy uj szavakat hagy hátra, 
az áradozó folyamhoz hasonlóan, mely termékeny csapadéklml 
emeli a talaj sziujét. Tiy móclou keletkeztek mincl az ugynevezott 

»háztartúsi szavak<. A legujabb társadalmi mozgalom, moly tud
val<!vőleg nem a semiták ellen forelul általában, l1anem »csupán« 
a zsidók ellen, a nemzetközi szókincsot az antisemilizmus kifejezé
sével gazdagitottn.. E t:hsadalmi jeleuség és nyelvbeli képmása 
méltók egymá!>hoz. Elpirul e fogalomnál az emberiség geniusa, 
betakarja arcát a szó hallatára az ép nyelvérzék mur.sája. Oly 
komor törekvéshell csak pontos, nyilt és hat{u·ollott kifejezés illik; 
a fölhábori tó tartalommal u em fér össze a szende allcgoria. V agy 
talán szcmét·mesebb időnek hagyatéka e szó, midőn még nem rlivott 
n z egyenlőség és szabadság elvei ellen nyiltan kikelni? De, azt tn.
lálná monclani valaki, furcsa okoskodás ! Hát még szép is legyen 
az elnevezése? J1egyen a szú csnoya, hamis, rosz képzésü, ha rsn.k 
n. fogalom erős, élt>tre\·aló és - győzt('s. Tekintsük t• ll(t,t ('gy 
kicsit közelehln·ől. 

Aligbn. C'Rnlódom, ha azt. mercm illitani, hogy aí\ áram
lat apadó félben van, hogy tul vagyunk a mozgalom első roha
mán. Ám rtí\ért távol vn.n Viliink minden diadalérzé . zomoru 
üröm . ha még a XIX. százali végén örvendenünk kell, 
hogy fenmaradásunkat n.í\ apadó ellenségeskedés kegyelme vagy 
kegyelete ujra biztositá. S nem kell-e vajjon minden ilyen kétes 
vívmánynál megemlékeznünk az ős-zsidó hagyományról, hogy n.z 
Ur eltilt:í. angyalainak, hogy .a vörös lenger mclletti győzelem 
után énekeljenek? Szerény h :il ával a. gondviselés ir:í nt, nem vesz· 
sziik valami felhangzó örömmel a jobbm mutatkozó forüulatot. 

Dc vnjjon mutatkozik-e, ez épen a kérdés. Néhány tény 
mellettlink szól. Stöcker Lot1donban kudarczot vallott. Nem si-



kertelen föllépLe, hanem elvének ünnepic elitéléso a:t. , a mi 
bcnnfuJket érdekel. A londoni lordmayor kijelenti, hogy wcgta
gatln(t ngolorsz:íg hirét, mullj:ít, lt::t megengedné, hogy az anti
, amitizmus crryik zászlóvivőjo lá.zitó beszédjeivol a város hirneve 
helyi égeinek egyikét bernoc kolná. 1 töckcr t._tna e szerint olyas

lui, ami angol felfogás szcrint n. nyilváuos illcdelommel, a:t. igazi 
Lapintattal ös zcfLtközik. De nemcsak a tengeren tul találni 
e:�. igazságot. Berlin v[trosa , az 11j tan sziilőbelye, megtagadta n.z 
antisemitizmu snl való közös ége lá,tszatá.t is. Dl'. trnssmann, 

a z idó orvos, minden izgatús ellenére, az uj küzségi választások 
alkalmával ujrn. a váro i képvi elők elnökévé; ·azaz polg[trmes
Lm-r6 lett. �]s náhwk Magyarországon is két feukölt szellemii. 
l'üpap, Pap rcformú.tus és Kováps katholikus püspök, emelte föl 
(n ú szóz:l.tút a magyar közszellem c megmételyezése cll<' n. 

Cseppet ·cm <tkarom azonbau magamat azzal ftmitani, 
mi.utha szerotnének bennünket, és csak béke és barit ·ág m·al
kodnék a földöu. Dc egészen má az ellenérzés és az olleuségcs
kcué�. Senki scm köteles rokonérzéssel v i!!eltetni valaki iránt 

' 

dc miudcnkinek szoro::� kötelusHégc lllá:s ember szurzctL s törvény-
�zcrii.lcg megadolt jogait elismcmi és tisztelni. l'ontosn.u meg kell 
t •Mt kiilönböztctui azokat, a kik a. z idóbL nem szerctik, azok

tól. a kik káro it<tni, üldözni, számiizui ak::wj{�k. KimonduataUan 
ürvéuy tátong ezen két irúny közötL É istcunek hála ,  <t jog
fo ztó és lét-eltipró iránynak a szárub::wchető emberek között 
1nég mincUg keré a követője. Mirc lúvntkozhatik általában az 
<'gész auti ernitu had creg, a lllÍ neki ily nagy Uu· adalmi kérdé-

ekben hozzászólá i jogot adhatna? JJ':szméinek, fejtegetéseinek 
erejére? Vezérei hirnevének ulyára.? Az n.n tisemita. , töckeu·el 
szemben ott van, a ki a mozgalom ellen foglalt állást: Döllinger, 

Sendtvich ellenében ott van Virchow, RobUng ellen Delitzsch, 
Istóczy ellen Pap és Kovács. S ezt is 6rclemes följegyezni : a. 

drezdai anti�emita kongrc zu ban azt a uagyszcrii szót találta 
egyik szónok a szájából kiszalasz tan i: ha megszavazt.'l.tnók a ué
met népet, a zt�iclókat kell-e kikergetni az or zágból vagy ellensé
geiket, két ég kivül az utóbbiak ellen, azaz a zsidók mollctt sza
numa. »Ö monclta,« c szeriut n.ligba igaz nem les?.. 

De azt lalálná valaki clleuretni: minden uj gondolatnak, a 
valláshan mint a tudomúuylJan, kezdeihon t ak kevesen vollak a 
követői hivei : nagy halalom a gyávaság, a lusta ág a világon ; 
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majd szaporodik ar. uj tan serege is, és a nagy, az igazán nagy 
emberek nom sokúra hozzá csatlakoznak seregesen. Bajos dolog, 
a jövőt előre látni j a jóslástól régen leszoktunk. De ba lehet egy 
gondolat egészsége , jogosult voltáról életrevalóságára következ
tetni, akkor nyugodtan nézhetünk ar. uj mozgalom további fejlö
désa elé. Mert tökéletesen hiányzik benne az eszme, az elvek 
éltető nedve, fenmarasztó ereje. Értem én a középkor iHclözéscit, 
máglyáit j értem a vallás türelmetlenségét, de a szabadelvüséggel 
karöltve járó zsidógyülöletet nem értem és nem is lehet érteni. 
Ha valaki lelke ősziuto hevében meg vnu •ryözűdve arról, hogy a 

ki nem hisz ugyauauban, a mibcu ö. minclcnkorra el van veszve, 
- érteni lobet, mért törekszik szüntclcnül s mincleu áron szegény 
cm bertársát ax örökké való pokoltól megmenteni. Hanem az anti

sornitizmus cgé ·z álláspontját azon sMvakba foglalja, hogy a zsi
dók vallásával neJU türöclik: tt fajban rejlik a hiba. Persze, hogy 
rejlik, elo nem a fajban, hanem abban, hogy a fajt hangoztatják, 
midőn államról és társadalomról van szó. Egy egész népet kivétel 
nélkül elitélni, az ujszülött gyermekre már előre büntetést: be
csiiletének és egyéni jogának korlátozását szabni, azt a józan ész 
semmiképon uem helyeselheti. A zsidók nem hisznek az eredeuelő 
bünben j talán ily módou akarják őket erre megtanitani. Ép ité

let nem beszél emberekről, miut angyalokról, sem miut ördögök

ről j ez rosz költők eljárása. És csak 6pen a zsidók köpeimének 
ki vétel t ezen általános szabály alól? N em akarok mathematikába 
bocsátkozni, de egy ismeretes, igen egy zerü számitás muta.tja. 

hogy az egész zsidó nép még em úllhat csuptL gazemberbőL 
Tudvalevő. hogy a kereszténység magát Kri ztust s a tizenkét 
apostolt nem tekinti zsidókn�k hogy továbbá minclen egyes ke
r e ztény is legalább egy-két zsidót kivesz az elvetemedettek számá

bóL Minthogy tehát annyiszor több keresztény ember van a világon 
mint zsidó, az egész zsidóság csupa tisztességes emberekből állna 

még akkor is, ha fel te zszük, hogy sok keresztény kedvező véleménye 
egy zsidóra vonatkozik, a mi egyébiránt niucsen bebizonyítva. 

De még akkor is ha ki lehetne mutatni, hogy bizonyos 
népfajokban vele születik az emberrel a gazság a ro sz iránti 
hajlam, és hogy a zsidók ilyen fajtáju emberek, még akkor sem 
szabad oly szarekhez nyulni, minőket az ily rendszer javasol. A nt i 

a társaságra nézve kártékony, azt kiirtani az államnak hivatása. 
Azt állita.ni, hogy nem lehet törvénye uton boldogulni és a 
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veszedelmet legyőzni, annyit tc z, mint az [Lllamnn.k clégtclensé
géL hirdetni és az erőszak kom ut{tu vágyódw. De az elvakult 
ellenségeskedés 11em kere heLi fel törvényt, mcrt abban nem 

találhatja bajának orvosUs�tt. .A. törv('ny é · a modern tí.Jlam csak 

kétféle embert ismer, jókat é ros.,zakat, hitfelekezeti vagy fajbeli 
különbségeket, s1.inezeteket, árnyalatokat tekintetbe nem vehet 
- s az anti cmiti1.mus épen a zsidókról, mint a gazok külön fa4 
j{tról be ·zél. Dc uúpgazdasági tanácsnak is rossz, a néptest egyik 
lagját elvágni, ha a testen a betegség jelei muta.tkoznak. Ha zi
lttltak az állapotok, tökéletcsit ük a törvényeket i ha hetegek va.

gyunk, kercssünk orvosságot i az öngyilkosság rosz orvoslás. 
De hol rejlik tulajdouképeu az a nagy veszedelem, a mely

rlíl miudig ilmoduak s a mely a zsidósrtg belsejéből fakadna? 
Ne gondolja senki, hogy valaminek kell lenni a dologban, ba 
annyian beszélnek róla. Már sok il-ok alatt üldözték a z idókat, 
dc nagyobb képtelenség még nem szolgált ilyen ürügyiil, mint az, 
hogy veszedelmesek vagyunk. Mialatt mi magunk között folyton 
gyöngeségünkről beszélünk, nlintha már csak hálni járna belén.J, 
a lélek, egy uj nemzedék támadt, mely oly óriisi erőt talál tes
liiukbeu, hogy az egész világ javát ves?.élyeztethetjük. Egy rend
. zeres hadsereg vagyunk vas fegyelemmel, a világ mcghóditás::t. 
czélunk; ennek elérésére pedig nekünk külön erkölcsiséget és sa
játos lelküsmerctet a talmud kölcsönöz és az iratl::t.n hagyomány. 
A szegény alliance, a malynek annyi millió zsidó között csak 

harminczezer tagot sikerült összetoborzani: az a t".c-í,bornoki törzskar, 
a titkos szövetség titokszerii vezérlete. S abból, hogy ennyi kép
telenséget hisznek rólunk, mi egyéb következik, mint hogy részint 
new ismernek, részint nem akarnak bennUnket ismerni? 

Hadd halljunk egy pár állítást, mely felölünk kering, é 
tegyük melléje, miről tanu koclik irodalmunk, töl'ténetiink. Ke
resztény vért iszunk. Mcrt irva van: Szaresd felebarátodat 
tnint tenmagadat. mert mi tanitottuk először az emberiséget az 
emberélet szent értékért:, mert a mi bibliánkból szivódott át a 

világirodalomba és minden polgárosult nyelvbe ama fenséges ki
fejezés, hogy hangja van a vérnek. - Uzsoráskodunk mindnyá
junk, nem is tudunk egyebet, hiszen al'l'a tanitottak bennünket. 
Miért? Mert a talmud azt mondja nekiink: ba valakit gazember
nek szidnak, feli'ol"l' a vére és boszut akar állani minden áron i de 
egy van a világon, az uzsorás, a ki felebarátja iltal még okiratilag 
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megerő itteti magáun.k, sőt tullat és papirt kölcsönöz hozzá a

jitkezüleg, hogy az megpecsételje neki, hogy ö istcntelen,lútvány 

vét·szopó. És ime, az uz ora c kiméletlen elitélé ·c nem valami 
OS [LJja költőtől ereu, hanem fújtlaloru, LL UÍl'UCdt talmudnak észre

vétCll'. - Tősgyökeres, kezdettől beoltott gyülölet vagy clhmér

zés az, melylyel a keresztény népek a zsidók ellen viseltetnek. 
Ez ugy volt é-s ugy lesz j lúszen a uLi örökkévaló, c ak nem le z 
ok nélküli .. Azt vélik !17. öregek és azt hirdetik a fhttalok. Oly 
igaz n.z egyik, mint igaz a másile Lerrujabbau Renan és Oort -

keresztény mintlkettő - bebizonyították, hogy a negyedik száutcl 
lefolytáig az egyháznak erőszakkal és büntcté ·ekbl kellett vi ·z
szatartania hiveit a zsidósághoz és szertartásailwz való ragaszko
dá tól. :Mennyit prédikált keresztény feleinek Cbrysostomos, 

hogy ne siessenek oly türelmetlen v[tgygyal a zsidó temlllomokba! 
Gyftvák, folytatja a vádak lajstrom, gyávák a zsidók és 

clpuJmJtak. Hát a lomha vasnak, a buta golyónak nem mindogy 
' 

mily kéz röpiti ? és az anatomiának sikerült-e eddig sémi és anti-
sémi izmok között különbséget találni? De a történet fonbangon 

hirdeti! Lá d Jeruzsálem, lásd Nápoly, Prága ostromlúsát, hogy 
csak egy párt cmlüsek :L sr.ánJOS példákból, a molyek a. zsidú 
hősiesség mcllott szóln.nak. - Az önzetlensé<• ismerellen 
a zsidó előtt. csak auyagi sikert, kiszámítható eredményt bajbrlsz. 
Azért nem foglalkoznak az ugyne,·ezett ti zta tudománynyal. a. 

mclyböl nem lehet meggazdagodni. Bocsássatok meg ti fenkölt 
lelkit rabbik, a kik e"'yebet nem ismertetek, mint tanulást és jóté
kouyságot, hogy megvédelek henneteket. A lelkésznek, a birúnak 
tulajdonkép nem zabad fizetést huzni j ez zf;idó tan s mi több: 

ez zuidó zokás YOll jí1 soká, mig az idiík ulya é nyomora kény-
zeritette őket eVYc1 a páratlan intézménynyel felhagyni De még 

nem mult ötszáz éíe, hogy a z idó papok pénzt kapnak. S még 
ekkor is a tóra volt a vagyonuk é kincsük a szegények támogn.
tú a, a tanitT(lllyok kimü,·elése. 1\Iég nem figyelmeztettek eléggó 
erre a kittintető vonásra a zsidó ágban, hogy papsága mily önzct
len fclrtldozó íolt. De n tit bizonyitok oly okat! Kinek köszöni 

az ujkor zentjc: Spinoza, márványtiszta életét, nt int z idó előJ
jeinek? S hogy menynyire igar., hogy nem vagyunk képesek a. 

pénzt uom hajtó tudomfl.nyért lelke:edni, hadd bizonyit a, az 
i merete tény, hogy a legnagyobb élű ola z mathematilms, Cre
mona Lu.igi, z-,icló j a legna�tyobb élű angol mathematikus, 'ylve -



ll't·- kiL c ak lllOSL n vcztck ki egyetemi ta.n:.í.mak OxfurcllJnu 
- zsidó; az is harmadszor történik most, hogy egy 11émct egye
Lem egyik 7.sid6 tan(trát rPktornak v(! la zlja,: Bt>ltrcndtct rcifs
walduan, Rosonthalt Erlangcnuen, IJadcn lmrgot Kielbcn. Hogy 
Lazant egy sv[tjci egyetemnek yolt rektora, mollözöm, hi xcu 

::tx ml>g a világ azon fejlotlen idejében törtéul, mikor még azt 

scm tudt(tk, mi ali ax anLiscntilizmus. 
Egyet tch{Lt tapasztalunk folytou és ftllanclúan: m:m ismcr

nek bcmliinket. Ax ismerotlennek pedig kétfélu hatása van. Elü
sxür könnyen lehet rovására ax igax (tgg::t l összeütközésbe jönni, s 
másodszor kellemetlen és <l.ggodalmas érzelmeket zakott kclt<'ni. 
Hogy mily kevéssé ismernek, a hihetetlenséggel határos. Nem 
tf\ekélyebb ember m.int 1\fill .Tobn Stu.'lrt mondja hitmbagyolt 
imtaiban, hogy egyszer azt hallotta, lwgy a hires moull.at: sw
resu felebarátotlat mint lewnagaclat, m[Lr Mózes v. könyvében 
előforclulna. Megmontllt:üta. volna nek i mindcn xsidó iskohh; 
fiu, hogy a ill.-ban (19, 18) áll Sohasem fogom elfelejteni, mily 

ltatú t idéztérn elő, m.időn egy�:;xer valakinek azt rnagyar[tztam, 
hogy a zsiclós[tg uézotc Sleriut, a. minL a. tó lCft.úhan ( ';t,au

lwdriu 1:1, 2) ki vau fcjcxve, a ucwz idók jámborainak is 
van osztályrésziik a jövő élet haluaLatlauság[Llmn. És ezt u 'Lll 
l< i a bit lj a ön végig az utczákon? kérdeztcLölcrn.Hi :t: eu u cm tudja :tzt 
cuki a narry közön égben. Egyebet scm tmluak, fontosabbat set.u, 

mondtam, a mi honnünket illet. Ki tndja, hogy má l i� tettek a 

z-.idók a középkorban. m.int uz·ot·:ískodni? Ki törődik ami nagy 
államférfiainkkal, tuclú ainkkal, ho zu éjszakánk féuye c ill::tg
,iaival? Jellemző von(t, hogy Horátiu nak J�\tscus Ari tius z.idó 
haritj:t volt, ép ugy mint a középkorban Dante Aliglaierinck 
)lanoellója é az uj korhan T_;cssingnck l\Iendcl -.obnja. Ho�y mily 

érziiieltel viseltetett irántunk eleinte LutlJCr é· tnily érdekes for
tlttl::ttot mutat e tekintetben ké öbb, ezt alig tartotta ,-al a  ki érde
me nek kimutatni ziileté c négy zázadik év-fordulója allmlmival, 

a mikor rnlóságo irviz árasztotta el a német könyrvásárt. ::\[euy
uyit >étkeztek azáltaJ, hogy elzártak bennünket a tudományoktól, 

legjobban érthetui, ha tekintetbc ves ziik, meunyiL cselekcd
Liink c téren miuden uyomor és lealázá ellenére. 

Nem fog tehát zerénytelennek lát zani, ha i�mételjiik a 
mit m[u· nlásutL i kifejtettek : kell, h ogy a. z idó tudományL elü
adják az egyetemeken. Goudoskodni kell arról, hogy a müveltebb 
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körökbe tisztitottabb fogalmak kerüljenek a r.sidókról s ouuan 
l1assanak az alantabb rétegekre. Nem példátlan már, a mit 

követeliink A cambridgei egyetemen ogy magyar eredeti.i tudós, 
Schiller-Szinessy, a legnagyobb sikerrel teJjeszti a zsidó tudo
mányt. Az ö működése folytán egy egész uj nemzedéke támadt 
az angol-keresztény-zsidó tudósoknak. Mért ne lehetne meg Ma
gyarországon, az egész lwutiuenseu, ami a. tcugereu tul lehet

séges? A Ludom{wyos könyveldJeo , főképeu a taoküuyvekbeu, 
többeL és igazabbat kellene beszélni rólunk é arról, mi az érde

miink a tudományok fentartása, közvetitése Í'S kidolgozása körül. 
Az iskolapad száraz fája virágokat hajthat célszerli, lelkiismere
Les tauitrts meJlett, az emberszeretet pedig azou vi1·ágok legelsejc. 
A nagyok fölött őrködik a törvény. Igaz-c, hogy öket meg kell 
védeni a zsidók tulliatalwa ellen, abban nagyou lehet kétel

kedni; de hogy a l..'lcsinyeket meg kell ÓVlÜ az elöitélct, a hit 

gyiüölet mérgétöl, nincs, nem lehet, Ici ezt be ne lás a. 

A bécsi szinház égésének sok szcrencsétlen esett martalé
kul, ele �Lz emberek abból is tanultak valamit. Nem elég a lég

szesz fénye, mert megbizhatatlau i szerény, alig látszó ]{unpács

kák is kellenek mellette. N e gúnyolja ::;onk i a kis mécsot i ha 
elalszik a uagy s ötétség borítja a néptömeget, az apró még 

t'g és menekülésre viligit. A polgárosodás fénye is ilyen i a mit 
nem hittlink vol11a soha, cserheu l1agyott bennünket, mikor 

ri legbiztosabban véltünk számithatni. Gondoskodjunk !Ját apró 

mécsekről i , teJ-jeszszük töliin k ki telbelőleg az igazságot, a 

ti. zta fogalmakat. Ne moudja senlci lwgy hiába való törehés, 
nevetséges felesleg, ma i napság, a bo l annyi történik a haladás, 
a fejlődés érdekében, részliukröl i hozzájfmllni akarni, s azt 
vélni, hogy mi is terjeszthetiink áldást s az emberiséget szolgál
juk, ha látszól::tg a, saját ércleleünkben müködiink. Minden egyes 
ember, a kit fehilágositunk, ilyen megbizható mécs a nagy el ö

trtedés idejérc ; sok keresztény olvasót kivánol< c lapoknak 

Bndapest. 
KAUFMANN DAvm. 



A u tonomiánkról. 

Á?. izraelita köz égkeriiletj eluökök mult hóban tanác koz
tak hitfeleke?.ctiiok zilrtlt viszonyainak rendezési móclj:� fölött, és 
tanácskozásaik ercdm(•nyét üsszrfoglalttl.k egy cmlékiL'n.tban, m ·
lyet testiiletileg adk'tk á.t a vallás rs közoktatási miniszter umak. 
Ezen emlékirat 1) �ttckintést nyujt a zsicló hitugy ntolsó tizenöt 
évi törtéoctéröl. ,Az egyf'dül kimagasló pout benne az országos 
mbbiképzö-intézet felállítá:a,« mondjn. maga az emlékirat, és ez 
önbeismerés legnagyobb bizonyitéka annak. hogy a keriileti elnö
kök teljes objektivitás al jsmertették úgy a történteket, vahmúnt 
a tényleges viszonyok:lt, melyek mint »l;a,rtbatn.tlanok« vannak 
l'eltiiutetve. 

Másfél évtized - telve testv(•rMborúvnl, mrly mindegyik 

táborban pusztított! Az emlékirat c n.k röviden érinti n, párttus:í
knt; gondosan kerüli az egyes pfu-tolmak csak megnevezését is; 
ott, a hol a lmrmány iltal ezéiba vett ujabb anyakönyvi rendsza
búlyokról van sze\ szintén csak »az ország északi részén« észlelhetií 
renrletlenségeket említi. és cgyóbkéut megvédi a zsidó hitközs�

gek tulnyomó számát, tekintet nélleül arra, hogy k o  n g r e s  R z u s i, 
o r t h o d o x. vagy s t a t n s q u o a n t e alapon állanak. De 
rpugy kimutatja a jelen nszonyok káros voltfLt mindhárom szer
vezet hitközségeire nézve. Egyáltalán nem tesznek kiilönbséget a 
kerlileti elnölcök a hitközségak között; csnpán »Zsidó hitköz
ség»-et ismernek, e n n e k  szomorú :illapotíLt tiíutetik fel . é 

e n n e k  alapjaiban való megszilárditását hozzák javaslatba. 
A rendezést illetőleg külön javaslatot tes:mek a kerületi 

elnökök az egye hitközségak ügyeire nézve, különt az ös zfe
lekezet autonomikus szarvezete tekintetében. 

A hitközségak rendezési módjára nézve az emlékirat a kö
vetkező inditványt tartalmazza: 

l)A zsidó hitközségak küszöbön álló rendezése si.keriiltének 

1) L. K ú t í ö k l. sz. 



<ll \ IITII'(fl lll \ :!\ KI:ÚI,, 

n.lapfcllí,tclét k&pozi nézctiink szcriut a hazai Lörví·nyeiukiJül, tlc 
vallás-tört(·nctiiukhöl is folyó azon vezérelv alkalmazúsu. , hogy 
lmzáukbau c ak c g y zsiclú ltitl'elekczet {dl fenn. Ez szolgált a 111. 

t. képvi. clűltáznak is zsin•'•rmértl>ldil akkor, midün a?. izr. i kol:t
a lap és az alJhól fentartott on; z. rabbikópzö-intézot tárgyában 
az l88ú. évi m{trczius 12-iki határozatot hozta. 

»'f ·kintet nélkül t chát a mostaui pártárnyn.latok.ra, a b il
köz ét;ck terülele akkép volua megúJlapita.udó, hogy Magyaror
Sí\[Lg Dlill(lcn helységi• V<tlnmcl hitkö:t:séghcz beosztva és mint1cn 
hitköz ég terülclP akkora leé(ycn, Lugy községi oklatá i iutéz

ményeit autonom tcsliilcthez méltó alakban fentartani tehetségé
bon álJjon. Megengedhető ugyan, ]Jogy mindeu hitköz ég kebelé
lJen aln.kullt..'Lssanak a sziikségboz képest »imahft:t:i egyesiil etek«, 
do ezek �dtal scm a hitközség at1minisztrúcziójáuak, scm pcllig 
anyakönyvi hivatalának egysége csorbtl.t He szenvedhesscn.« 

.Az önkomtányzati jog tolciutotébeu pedig ;tz a kérelmlik 
a kerületi elnököknek: »hogy a zsidó hitfelckrzct közegeinek és 
községi Le ·tületciuck a l ö r v t' u yes iiukot·llli'wyzati jog oly 
tnóclon biztosiLla,..:-ék, mint at. t az ursz(,g!Jan l '•l.e?.ii lörvéuycscn 
lJcvclt« vallúsf • lekezetek éln·zik.« 

A kL•riileLi cluükök .tzon jant laL;'Ll, hogy l'cloldhalatlau 
községi kötelék léte itésévt•l erős hilközségck alalcita:ssanak, miu
ücn buzgó z:>i<ló e ak mclcgcu türtolLatja. Nem kiván az cmlék
irat tul ulyl semmiféle st.ervczct számára, sőt azo11 :<:cllem lengi 
cíi. hO!J!J a s;(l're:.eti /;iilö!lb ,:yck meysziintetú{rcl a.:·vn cíllapotba 

hef.'Jezle 'se nek ismét r issztt /;üzségeinl.:, melybe,l [{lrdel;, ul iel/jtf n 

hitköz.«égi s::abral alakulások kezdetöket relték. 
Ez is az egyedlll i mód zilált ligyeink rrut1bcltozh<llá 'Úra. A 

létezőt le kell rontauuuk, hogy helyélw ujat, alapjaibau «zil[mbt 
(•pithe ·slink. 

K(•tely merlilhl·tue fel az iránt. hogy illetékesek voltak-c a 
kerUleli clnökök <lz egé�z zsit1ósitgra nézve a rendezé t kércl
mezui? - E kérdé cl szemben álU. pon Lllilk az: hogy mimlen 
z,icló fel 1an jugo::.itva oly inclitd.uyokat clütetje .lteni. mclyek 
objektív úllá�poutLól kiindulva, nem egy párt, Lanem párLklllüuL-

(•g nélklil az egé�z felekezet javára irányitvák. Dc ha Lekiutctbc 
v<:'sz-ziik azt, hogy a mostani bonyodalmakból való ki st.abatluli ra 
okvetetleniil zükséges. hogy a létez;) zervcz<:'tek Mrmclyikének v •
zl>rférfiai a kezdeményező lépést,cngetlméuyekre mutalkozó haj Iam-
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mal, megtcgyék, örömmel kelllidvözölnünk a koriiieLi olnökök eljár 
rását, mely arra rontat, hogy nem ragaszkodnak merevou a for
mrtkhoz, hanem őszintén óhajLjftk logalább a kongresszusi párton, 
l1orry helyreálljon ismét bitfelekezetiink belbékéje s ogységt', 
melyre a mcgpróbáltatCts mostaui nehéz napjai alatt inkább szük
ségünk volna, mint valaha. 

Ha szószólói vagytmk a felekezeti egységnek, korántsem 
teszszük ezt azon szcmpontbM, mintha mi is azon téves nézetben 
volnánk, hogy a képviselőh[�;r. 1870. márczitLS l -án hOíwtt hatá
rozatában két, hitelveik szoriuL egymástól killönböző, s követke
zéskép egyenjogu z idó hitfelekezet fennállását határozottan elis
merte volna, s mo t csakugyan két h i t f c  l c k  c z o t egye itésé
r()l lehetne sz(J. 

Ezen - klilönöson az orthodox lLitrokoMinknál dívó s az 
u. n. közvctitő bizottság által a vallás és közoktat(tsi miniszterhez 
logujabban ismét beteijesztett emlékiratbau is vitatott - felfogás 
scm a képviselőhá.?., som a 1.sidóság szempontjából nem helye . 

A képviselöház s;.:ompontjából már azért scm, mcrt nem 
lehetett s?.(tndék:í ban, hogy egyszer ll határozattal egy kiilöu val
lástársulatnak mint sajátképeni hitfelekezetnek (confes io) lételét 
a szó á l l  a m  p o l i t i k a  i él'lclmében elismorje vagy c ak ki is 
mondja. Egyházak vagy vallástársttlatok állami elismerése csak 
alakszeril törvény utjfm történhetik jogénényesClJ, és minthogy 
n1. {tliam hitügyekben biró nem lehet, szüksége , hogy az ily tör
v(•nycs elismc·rést azon tény elűzze meg, hogy a mllástíLrsulat, 
mcly ilyennek törvényileg elismertetui akar, sajCtt kii löuszcrll Ilit
vallása alapjin való fennállását dokumcntilja. 

De mag:ínn.k a z idós(tgnn.k szempontjából scm adhatui a 
képviseliiház hatál'ozat{tnak oly értelmet, miJüha ehben a zsidó 
vallásnak valamely hitfelekezeti kiilönbségo, a zó dogmatikus 
értelmében, eli mettetott volna. 

Egészen eltekintve attól, hogy a z id{) Lheologm;ok köz t még 
eldöntetlen vit(t k6rdés, hogy a z iclúságnak egy:íltalán vnn-o 
dogmájn, vagy nincs? az egész világon c g y zsidó vallást ismer
nek, t. i. a mo aico-rabbinih1s tan alapján állót, a melylyol a zsi
dóság fogalma átalában egészen öss?.ccsik. Azonban kétségtelen li l 
vannak ennek kehelében különbözií, egymástól többé vagy ke
vésbbé eHérű vallá os szokások, molyek szcrint kiilönbözü ?.Sina
gógák kt'pr.íídtek, anélkül mégis, hogy ezért, a mint a keresztény 
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egyházban történt, különböző, határozottan megállapitott és ön
magában elzárt hitfelekezetekre való szoros határokkal körülirt 
vallási szakadás támadott volna. Bizonyítja azt, hogy bármerry
nyire szétágaztak is a vélemények egyes kérdéseknél az 1868/9-ki 
magyar zsidó-kongresszuson, mindkét párt kiváló szónokai tény
leg egyaránt kiemel ték, hogy csakis e g y zsidóság ismeretes, és 
ezért hazánkban nincs más zsidó vallás, mint az az egy, mely 
a mosaiko-rabbinikus tan alapján áll. 

A magyar törvényhozás is mindig ezt az álláspontot fog
lalta el: régi s ujabb időbeli törvényczikkeinlc mindig csak álta
lában az »izraelitákról« szóluak, és legutóbb 1880. évi márczius 
havában az izT. iskolaalap kérdésében is oly határozatot hozott a 
magyar országgyülés képviselőháza, mely arról tesz tanuságot, 
hogy a törvényhozó testület csak e g y zsidó lútfelekezetet ismer. 

Hitközségeink egységének szétdulását, a zsidóság békés 
egyetértésének megzavarását tehát nem is törvény, vagy törvény
hozási intézkedés, hanem szarencsétlen adminisztratív intézkedé
sek eredményezték, melyek helytelenségét immár felsöbb helyen 
is belátni kezdik. 

Ugy az intéző hatalmi körök, valamint hitsorsosaink igen te
kintélyes része jeiét adták már annak, hogy a létező viszonyok gyö. 
keres átváltoztatására készek. Reméljük, hogy a zsidóság kebelében 
nem lesz senki, a ki vallásügyeinknek a felekezeti béke s egység. 
szellemében való rendezését egész erejével elősegiteni nem fogja. 

A mint egységes, erős hitközségele után kell egyrészt töre
kednünk, ugy szükséges másrészt egységes autonom hitfelekezet 
létesítését szorgalmaznunk. - Buzdítson erre bennünket más 
hitfelekezetek példája, melyek a:� önkormányzati jog oltalma alatt 
virágoznak, és ugy a felekezet, mint a haza javára czélzó mükö
désiiket bámulatos módon fejleszthetik. 

Az önkormányzati jogot csakis országos törvény biztosit
hatja. Törvénybe iktattatott a keresztény hitfelekezetek autono
nomiája, ugyanezt kérelmezik a kerületi elnökök a zsidó autono
.mia számára is. - Az alakot, melyben ez történjék, az emlék
irat nem érinti. Ugy látszik, kerülték a kerületi elnökök tüzete
sebb körülirását a kérelemnek, mert hallgatólag beleegyezöknek 
kivántak tekintetni minden alakba, mely ezéihoz vezet. Nem a 
forma, hanem a lényeg mártékadó náluk. És tényleg jobb, hogy 
ez irányban semmi javaslatot nem tettek, mert ha részletekbe 
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lJocsátkoznak, alig kivinhattak >olna mást, mint az 1868/9-diki 
kongresszus utólagos törvényesitését, a mi már előre nagyfoku 
agitáczióra s nyugtalankodásra adott volna alkalmat. 

Az 1868/9-ki kongrosszu utólagos törvényesitését mi sem 
óhajtjuk, mert e kongresszus munkálatait száJnos hitrokonunk 
perhorreskálja. Autono1niánk biztositásának ké1·désénél a kongresz

szusi szevezési szabályzatok egészen figyelmen hi:vill haggassanak 
Őszinte ürömünkre szolgf\11 lJogy a vallás és közoktatási mi

niszter azon orthodox küldött ég előtt, mely neki a » közvetítő 
bizottság« emlékiratát átnyujtá, szintén oda nyilatkozott, hogy a 
zsidó hitügy csak t ö r v é n y utján rendezhető. - Részünh·ől 
a zsidó autonomiának biztosítását oly törvény alakjában óhajta
nők eszközöltetui, malyben kimondatnék : 

l. hogy a zsidó vallásfelekezet hivei jogositva vannak hitköz
ségi, iskolai s ezekre vonatkozó alapítványi ügyeiket, az ország tör
vényeinek korlátai között, és ő felsége legfelsőbb felügyelete mellett, 
önállóan intézni, s bizonyos vá.lasztási módozat mollett összeülö 
gyülekezeteiken alkotandó s ő felsége által jóváhagyandó szabályok 
értelmében saját közegeik utján önállóan kezelni s igazgatni; 

2. hogy továbbá a vallás és közoktatási miniszter megbizatik a 
zsidó hitközségak küldöttjeinek össztanácskozás végett való összehi
vásíi.val, malynek feladata, illetőleg tárgya lesz: a zsidó vallásfeleke
zet szarvezetének ö felsége jóváhagyása mellett rn.ló megállapi tá a; 

3. hogy végre az e törvénynyel ellenkező törvényes intézke
dések és rendeletek hatályon kivül helyeztetnek 

Ez volna lényegében a beterjesztendő törvényjavaslat szö
vege. lly alakban nem sértené egyik pártot sem, mert mindegyik
nek egyformán szolgáltatna igazságot. Megszüntetné a létező 
szervezeteket, és statuálna helyökbe egy ujat, mely a törvény 
alapján összehivandó, zsidó hitközségak választottjaiból álló, gyü
lekezet által volna megállapítandó. 

Ha a kormány ily alakban rendezné a zsidó autonomiát, 
oly alapot teremtene, melyen hitsorsosaink ismét kezet foghat
nának. A mit a kongresszusból kiinduló iramlat hiusitott meg, 
azt ugyanazon kongresszus közegeinek kezdeményezésére nyerné 
el a zsidóság, és ez képezné legszebb jutalmát a kerilleti elnökö k 
legujabb fellépésének. 

* 
* ... 



A müveltség állapota Magyarországon, különös 
tekintettel a zsidókra. 

I. 
Ha:;r.ánk illami függetlensége ót..'t kétszer tartották mng 

n{tlunk is ama fontos, s ma már minde11 müvcll.ídésr0, és f>peo 
e:;r.ért önnön magát menliil alaposabbau megismerni törekvé\ nem
zetre nézve nagyjelentő égii. köziga:;r.g:üási-statisztikai aktm;t, 

melynek neve : népsz:ímlálás. 
A második magyar »census«, mely az l 880-ik év utolsó 

napj(w ment véghe, az elsőhöz képest mely tiz évvel aoaz elöLt 
vitetett keresztül, lényeges s tagadhatatlan haladást jelez. A 
munka szélesebb alapon, nagyobb költséggel s ennélfogva lci
terjeJtebb mgyi bizto abban müködő apparátu sal indult me�, 
az ellenői"7.és pontosabb lebetett s a népszámláirt adatai rész
letesebbek, s kimerítőbbek lettek.  Természetes, hogy mindezek 
folytán az ezen népszámlálás eredményeiről számot adó kom

pendiózus muukftlat is csak nyert fontosságban és értékben· 
Mig példiul az első ily »beszámoló« csak a főbb kiinduló ponto
kat véve figyelembe, még ezek l\ö?.iil is egyet, mely pedig hazink 
viszonyainak megitélésére néxve a legfontosabbak s legérdeke
sebbek közé sorolandó, értem a jelenlevő uépessóg n y c l v i viszo
nyait, melyekkel a nemzeti viszonyok természetes szoros kapcso
latbau állnak, számon kivül hagyott, addig a második e nemii 
munkálat nemcsak hogy e z e n kérdésre is kitmjeszkeclilc, hanem 
egy egészen uj, igen jelentékeny részszel gazdagitotta e téren nem 
épen gazdag statisztikai irodalmunkat, azzal, mely a haza összes 
k ö z s é g  e i t, a legparányibbakat is, kezdve a hatalmas, több 
száze1.er lakost magába foglaló fővárostól le az alig egy tuczat 
lelket számitó kis pusztáig, e g y e n ki n t is, legalább a lakók 
vallCtsi és nyelvi vi8r.onyaü·a nér.ve, a megkivántató részletesság-

gel tárgyalja. 
· 
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A nagy munka előttem fekszik. ]'őszerkesztője és összeállí

tója. Keleti Károly miniszteri tanácsos, még csak alig egy éve, 

1882-ben karácsonykor hocsátotta közre. Kft részből áll. Az 
első ből, az á l t a l á n o s b ó l, és a községeket egyenként felsoroló 

k ü l ö n ös részböl, melyről fön nebb szóltam. Tagadhatatlan, hogy 

országos statisztikai ItivataJunk Í'rclemes i�azgatúja, Keleti ur, 
derék munkát vrgzett velo, s ol kell ismernünk ar.t i , hogy orszá 

gos kormányunk. az által, hogy az el ő 1870-iki nép. ziimlálásra 
utalványozott p&nzös zegnél sokkal na.gyobbat. never.ete:>en 41 0,000 

forintot bocsátott rendelkezésére a költ.ségek fedeL�éscUl, e fontos 
müvelődé i ügynek - mert bátmn ennek neve11hetjt'tk a11 egyenlő 
idő-turnusokban ismétlődő orszá gos censusokat, - tekintetbe 
véve Magyarország szerény a.nyagi viszonyait, tetemes áldozatot 
hozott. Ne felejtslik cl , hogy amott fLt , a sokkal nagyohb 
népesség fölött álló osztrák kormáuy ugya.nerrc a czélra 

csak 242,000 forintot zavazott me�. Mindazonáltal még 

nagyon t:hol vagyunk attól a magaslattól, melyct ebben a tekin

tetben is elfoglalnak a mihelt n)l.lgati népek. Nem is beszélek a 

bámulatos Amerikáról, mcly (az é zakamerikai »Bgyesült-Álla
mok«-at értom itt) az 1880-iki censusra nem kevesebb mint 
8.400,000 forintot költött (nálunk egy-egy egész miniszterium évi 
budgetje nem rug ekkora összegre). s mcly épen ennél fogva 15 

kötetnél többre mcnő népszáml(tsi ml.mk{ljftban vnlós(Lgo minta

képet teremtett az {�Jlarni statisztika szúmira c kérclésl1en ; ha
nem már a német birodalomra is az irigység némi nemével kell 
tekintenünk, ba meggondoljuk, hogy ök is oly mozzana.tolua ter
jesztették lci a népszámlálás munkáját: mint például az i p a r r a, 

k e r e s  k e  d e l e ro r e sth., melyeket nálunk, épen a költség ki
mélése végett, legalább akkor, egészen figyelmen kivlil kellett 
hagyni. Baj az is, hogy nilunk még m.inclig nem értenek az 

o l c s  ó és m ég is j ó munkához, a mire elég jellemző példa, 

hogy az osztrák kormány 242,000 forinttal 22.144,244 emberre 
nézve majdnem ugyanazokat a népszámlálási mozzanatokat ele
ritbette ki, melyek nálunk kerek 16 millió emberre nézve 410,000 

forintba kerültek. EI nem hallgathatjuk azt sem,bogy az idézett 

magyar mu1lka sok, nem egészen mellékes hiányban leledzik, 
melyeket alig lehet az illető hiányzó adatok költséges voltával, 
akár anyagi akár .idő tekintetében, mentegetni, s lesz alkalmam 

ezekre, a mennyiben czikkem keretébe tartoznak, röviden még 
4 
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ezután is rittérn i, dc minrlössze i métlcm, hogy a második magyar 
népszámlálásról beszámoló nagy munka 1) az elsőhöz képe. t tete
mes baladást jelez és reméln ü n k  engedi, hogy lassankint itt is 
clé1jük ama sziuvon::tlt, melyen alul maradnunk sem miivelű
désHuk, sem anyagi, scm politikai érdekcink kára nélkül, sokftig 
neru zabacl. 

* 
* * 

E czikkek czélja lesz : kimutatni az 1 880-iki népsz<'i.mlálá 
hiteles adataiból első sorban ar.t1 mily mértékben Yeswck részt 
Magyarot·szágon a z idó hitfelekezethez tartozó honpolgámk a 

magyar nemzet, vagy ha ugy tetszik, a magyar állam népeinek 
milvelődési proczesszu ában ; föltüntetni statisztikai alapon amaz 
ar[tnyt, mclylyol hazánk zsidósága a többi hitfelekezetekhez k(•pest 
szere1 1el a közművelűdés összes f:'tzisaiban, kezdve az c l e m  i 

népmüYcltségtől, az írni- s ohTasni tudástól folytn,tva a közép· 
iskoHtkon. föl a le'gmagasabh fok u közmii velöclési intézetekig, · nr. 
egyetemekig, a mücgyctcmekig, jogakadémirtkig stb. Keleti nagy 
munkú�án kiviil e ré. zbcn még filforrásunk gyanint szolgál k iilii
nö cn a vallás- r ·  közoktatá. ügyi m. kir. miniszterinm legujabb j c

l e n t é s  e a k ü z o k  t a t :'t s i d  l a p o tftr ó l Magyarorsr.ágban.2) 
» Knowlcdgr i po wer l« A tudom{tny hatalom ! Hrwy vi•lto-

7.::tLban .ismerj ük ez ú llitús arany igazs[Lgrtt, melynek borderej(•t 
haz{mk nagy kölLiíje is annyira {t t(·rz(·, midön , zéchenyi Istv{m 
sz:'tjáha adja ama mom1itsL : »Elvész népem, mivcl hogy Lndo
máuy nélkül valli !« Minden nép, minden faj Cf;rtk anuyihnn 
bizto�itja magáuak a legkésübui icliíkig fenmaradá. át a ver enyző 

népfajok békés tusií.j:� bau, a mennyiben a m iivclődés mentiil Löhu 
esr.közét ragadja magához s ennek i mét legelső alapfeltétele, 
legkezdetlegesebb ugyan, de épen alapvető természeténél fogva, 

lcgfonto:abb nyilvánulása az i r n i é s  o l v a s  n i t u d á s  men-

') A. ntn)tyar korona országallJan az 1 88 1 .  �v elején ,,égreunj loLL 
n é j) s z  á m l á l á s e r e d m é n y e, u émely has zu os hftzi :illatok kimnla
tús:"l val egylHt. A. föhlmi:tvelés-, ipar- és J;eresl;edelemiigyi magyar kirá lyi 
minisztcr megbizásábúl szerkC.izt,•tte és k iadja az or�z:'lgos magyar ld t·. 
stal.isztilmi hivatal. (KéL kütC't, Atltenacum. 1 882.) 

') •A m. kir. milús- éH küzokt:lL�• �ügyi miniszlerittm 1 5-ik jelentése .a 
n6poklatil s {dlapot:'1ról l\fagyarnrsz:igon. < Hull n pest, l 883. All,lmnyomtla. 
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tnl nagyobb eltcrjrdésc ::una faj vagy nép alsó rétegének tömegé

ben. Az a .faj, mely c toki! t letben lrgrnn.�asabb helyen ú ll, egy
':I.CL'Smind legbiztosabban fog jövője elé tck inthctni. Uily óriá i 

lel kcsedéssel fogacHa t :.tk ar. imr o t az ola z nemzet Eaecell i 

jolenlegi közoktat:ísngyi mini zteré-nek a7. ola z közoktatás úlla
pot!tról szóló ki tu nő mu ukítjitbül kiv il:'tgló ama stat i z ti ka i tényt, 
hogy az az Olaszorszúg, mcly midűn m{•g nem volt e g y erő,:, 
államm{t egyasitve, a népokt.'l.túst gyakrau elhanyagoló kis-f<'jcdcl

mei alatt, kiilönöscn d{•li részcit tekintve. az »:uwHahcLi « -k roppant 
szítmánál fogva c lúrcn a m ííYclt ncmzctrk ní•pm!lvcltfl(·�i sz(tz:tll•k:'t
mtk al ig harmadát uyujtotta. ma m:ír rttlag 54°/0 irni olva ni tud(>t 

tüntet föl lakosságúban. Körülbelül  20 év (1 859.) óta. mily óri(tsi 
haladás. Átlag 30°/0-ból 54-re ! Ebben r<'j lik ama nemzet fni
Yirágzás[tnak és megizmosodás[tnak egyik legbiztosabb záloga. S 
másrészt, az a nrp vagy faj, mely már al óbb néprétegeiben 
erős százalékát szalgáltatja a müvelűdés alapjának, az írni- és 
olvasni tudás birtokíLban levőknek, (t01 mé :r.ctcsen : aránylag) 
a lognagyobb arányban fog u. f c  l s  ő h b oktatúsnál is szcrcpclni , 
azaz a középiskolák rs rgyelemcli tanul ú i közt. E kettő között oly 
azoros összefüggés van, mint ok és oko;"at között. Ennélfogva 
magától értetődő valami, hogy a magyarar zági z:>idóság, mcly. a 

mint Keleti muukájának aclataiból legott ki fogjuk mutatu i, n;�, 

ö · s z  e s  hazai hitfelekezetek közt, köznépét tekintve is a l c g
m a g a s  �L b h polczon áll mi.i.vclt égre né:r.ve , aránylag l c g
t ö b h százalékát nyujtja az összes köz{·piskoUtk és rííiskol:í k 
tanulóinak is. Azonbau lássuk múr most a részleteket. 

A magyar koroua országainak J 880. rv végén öss:r.e en 
15.642,102 léleknyi polg{tri lako sága volt. Rövid. ég okftért, az 
illető hitfelekezethez tarto7.Ó lakosok számát elhagyva csak az 
egy-egy hitfeleke:r.etre esö százalékát adjuk a hazai lako s{tg

unk a következő táblázatban, melyet c:r.ikkrinkhez utbaigaz itó 
gyan(tnt mellőzbeteUennek tartunk. 

1880. végén volt a m a  g y a r k o  r o u u. o r s z  á g a i n a k  
lako ág ából : 

Római kaU1olikus 
Görög katholikus 
Örmény katholikus 
Görög keleti . . 
Ágostai evangclikllH . 

50"1 8°/o 
\1"57 • 
0'02 . 

15'  .�7 • 
7' J 8 .  
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Helvét evangetikus 
Unitárius • . . 
Izraelita . • • . 

P.\"LÓOZY LIPÓT. 

12'98 • 
0'36 .. 

4'08 . 

Egyéb (l1itfelekezet nélküli, mahomedán, más 
keresztény, stb.) • . . . . • . . . o·o6 • 

Összesen l 00 °/o 

E viszony, ha Magyarországot k il l ö n veszszük (természe
tesen Erdélylyel), elég lényegesen módosul, ugy hogy nem lesz 
fölösleges, ha a százalékokat szorosabban vett magyar hazánkra 
nézve már csak azért is icleigtatj uk, hogy későbbi fejtegetéseink
nél mindig kezlinkben legyenek a következtetésekhez szükséges 
alapösszegek Hadd álljanak azonbau itt az illető lakosok teljes 
számai is. 

M a g y a r o r s z á g é s E r d é l y l a k o s s á g a f e l e k e-
z e t e k  s z  e r i n t. (Fi um� nélkül.) 

Római katholikus . . 
Görög katholikus . . 
Örmény katholikus . 
Görög keleti . . . 
Ágostai evangelikos 
Helvét evangetikus 
Unitárius . . . 
1\Iás keresztény . 
I.-.raelita . • . . 
l\{ahomed:in . . 
Egyéb nem keresztény 
Hitfdakezet nélkiUi . 
Meg nem keresztelt . 
Ki nem <.lerithető vullásu 

Összesen 

6.482,595 47'21°/o 

1 .486,598 1 0'83 . 

3,221 o·o2 • 
1.937,105 = 1 4' 1 1  • 
1 . 1 07,515 = 8'07 .. 

2.023,257 - 14'78 • 
55,787 = 0'40 . 

4,320 = o·o3 • 
624,737 = 4'54 . 

1 7  o·oo • 
422 = o·oo • 

j , 3 1 1  = 0'01 » 
ti 9 6  o·oo • 

1,041  - o·oo • -
13.728,622 -= 100 o/o 

Az arány módosulása tehát a legfeltlinőbb a római lcatholi
kusoknál, a kik az előtt legalább (habár épen csak) az összes 
lakosság felét érték el, mig csnpán a magyar anyaországot te
kintve, majdnem 3° /0-al alább száUva, a lakosság feléig koráritsE-m 
emelkednek. Tetemesebben swyedt még a görög-keletiek szám ará
nya, ellenben számbaveendő módon emelkedett � görög katholiku
soké,de kwönösen a helvét-hitvallásnaké.Ez ut6bbi majdnem 2° /0-al· 

Midőn ezek szükséges előrebocsútása után áttérnék tulaj
donképeni tárgyamra, az ü·ni- s olvasni tudók számarányára a 
hitfelekezetekhez viszonyítva, ama, számulmál fogva egészen el
tünő csekélységű hitfelekezetekot, melyeknek hivei még egy sú-
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zalék-nak a t i z e d é t scm él'ik el, ép ugy mint Keleti teszi, 
sz�tmitúsa.iukb61, mint l1)lje en jelentéktelenckct, el fogjuk_ hagyni . 
E piczi töredékek hclcvon(t a. c .. ak zavarná a statisztikai ö sz
hangot. Összes ezentul Ya.ló fejtegeté einkben tehát csak az első 
t{thlázatban fölsorolt lt é t fővalln ra fogok szoritkozni (róm. kath., 
gih'. ka.Lh., gör. kel., ágof'l., helv., unitár. éR izrael.) fölenilitván 
még, hogy, miutáu ezek közlil is az unitárius vallCtsuak csup{tn az 
Prdélyi megyékben fordulnak elő teteme ebb sámbau, a ké őblJ 
közlcndő részletes m e g y c i számittlsoknúl c ak az utóbbi mcgyék
Jlél fogjuk az unjtáriusokra esö mii.veltségi arányt kiilön kimuta.tui.  

Keleti az írni s olvasni tttdók zámarányát összehasonlítva a 

l1 i Lfclekezetekével,a népszámlálú. Tól Rzóló mu n ka. első részének 292. 
(• 293-ik lapján közli, azonhan itt azon liibába esik (mclyet klilün
bcn más helyeken is találtunk a műben), hogy a zázalékokat csak 
egyes nemek zerint adja, de nem a k ö z  é p számot, mind a férfi, 
mind a nőnemro nézve egyiitt. Pedig az ily fontos közép számo
kat ily nagy munkában joggal elvirhatnók, habár kétségtelen, hogy 
a kö7.épszÁm kitairtlá át igou hamar é könnyen maga a míl.velt ol
VW:lÓ is megLehcli. l\ l i  iLL mi ndcnckelöU. · l<özépszámolmt adjuk, 
1110rt kellő képet ar. ö s  s z c s  i l lető felekezoL útJagos alapmüvcll

�égéröl leginkább rz fld. Teljesség kedvéért a Szt. l ·tván korona 
országaim kiterjesúwdő első túbl:ízatuál legföliil az illető vams

felekezethez tn.rtozó összes zámokat i l<itettiik. A zsidó lako
::olmt néz'"c a.z itt korrektebb �>Mózes-,·aWtsú« c.zimet használjuk 
ezentúl összes t:íblúzata.inkbau. 

z e n t-I s t v :\ u . k o r o t ut o r s z á g a i 

l kR
th
óma

1.
i 1 kgö

th
rög

1. l görög l ágostai helvét jMózes l Uni-
a o •· a o •- k l . ll ta . Iru k ·e el• evang. evang. va . l nus s us 

V .. l = l � an osz- _ " . 
szesen ·t . 849,6!12 1.497,-6t1. 2.434,890 1.122, 49 2.031, 03 638,314 55,792 

� ·� l s olvasni 2.874,661 13-1,966 3 1 6,262 632,676 1.037,990 366,467 20,202 

OJ0-okban 46'00 1 1 '2# 16'18 i 70'58 j 63.96 1 7 1 '93 J5'28 

Egy pi llautá e táblázat zámaira többet mond, mint ezer
nyi értekezé:: '"agy tucza.t köuyveket betöltő fejtegetések . 

A m a g y n. r k o r o n a o r s z á g a i b a n t c h á. t a n é p
m íí " e  I t s é g  t e k  i n t C' l é b e n ::tz össze hét fő-felekezet között 



n, z s  i d ó k f o "  l u l  j á k e l a l e g e l R  ő r a n g o t, kik köz id 
majdnem 3/4 ré z bitja n. műrelődés alapföltételei t, az írni-olvasn i 

tudást, és kik e tok intetben még n népmüvcltségérc joggal bü ·zke 
lutherúnus hitfclckezctct is, bn.búr nem sokkal (nem egész mi'ts
fél százalékkal) fcliilmulják A zsidók után, és mélt(tn ornkozva 
melléj i.1k, jönnek második  sorban a l utheránusok. Ezek, és a 

harmacl ik sorba jövő kálvinisták (helrH va llásnak) között azon
lJ:tn már okkal nn.�yobb n. népmfLvelt�(·gi különbség, mint volt a. 

z idők é: l uthcrftuusok közölt, vagyis majd u cm 7°/0. Dc ezért 

ezen protostans felekezet is aráuylag dicséretreméltó népm üvelt

ségro tett szcrt (·� c tekiotetb<.'n igen előkelő helyet foglal cl a 

többi vallit felekezet kö7.ölt, mert tagjai közölt még m indig 0/w 
nél löhh birja n.7. irni- s olva ni tudást. 

A mi azonban e uárom felekezet, a zsidó, a luthcr[mus és a 

ki'dviu isttt ut(tn következik, az igen szomoru dolog. A't. unitftt·iu

sok í• a római katholiku ok ug ·ani köriilbeiUl egyenlő fokán 

{t J lnak :l. nrpiDŰVCltségncJc (amazok kissé töbucl ntinl fél 0/o-al 
emezek fölött), ele egyik vallúsfelekezdli('Z tn rlo1.úknak még a 
f e  l <.' :-; r  m hi1ja c krttűnél n.' m(hrelíiclt·s lcgh•ztll'llegrsculJ t•szkö

:.:í•t ,a;r. im i-oll a n i tud{t�L Az u ui lú ri u sokra. ní·zvP, 1 1 1egvallom, 
c�alat kozást szült lJCnnünk n, nrpsz:í.ndt tl ás ez ereum(•nyc, mcrt mi 

c ki'dönh•·n kúo.szúmu, ele tevékeny s a mlívclőcléRrc Hokat {thlozú 
éinérzetes l�leke?.otlől eLLrn a trkintetbcn j jóval kedve�öbb 
crcclményt vfutunk Yolna . 

.A római katbolilmRok krpc.ljk a. magyar állam lako s[trri
nak többsrg{•t s ha tekintethe vc;:;zszii.k; ho�y c halalm as uitfclcke
zet. llaczára annak, hogy nz állam részéről, miut a magyar állam 
uralkodó vallása, a lcgmt' z:-zehbre tetjrdő anyagi erőkkel s rendel
kezé j j oggal, nagy java<hlmakkal sth. van felruházva. mint a me

lyekröl a maga erejére hagyatott telje en a maga lábán 
álló zsidó és két protostans fühitfelekczctnél szó sincs, nom titkol
hatjuk el hazafia Hjdalmunkat a fölött, hogy e vallá hivei, daczára 
immár (1 880-ig) t izcnMrom éven felül tartó állami önállóságunk
nak. mé� m:t sem tudtúk nnnyjra vinni, hogy legalihb fe l e ré z
ben -;;1játitották rolna cl a né>pm(í.relődés alapeszközcit. Mi nem
csak n;r.t, a. mit m indjárt az czutrm következő két keresztény felc
kezetről fogunk kon tatúlhatni, hanem mcrr ezt i , Keletivel 

zÍllva, lá c kifejc:�é. t csak ez utóbbiakra nézve ha ználju, »Való
bau zomoriLó«-nak tal:íljuk. 
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S ha az, a li tit hazánk r ó m a  i katholiku lakosainak nép

m(ívcltségóről kideritett az 1 8  O-ki népszámlálás, már valóban 
!-.ZOmoritó, ugyan minck nevezzUk azt, mit ezen nép zámlálás a 
� ö r ö g katholiku>:okról é n. görö� keleti vallá uakról napfényrr 
hozott ? Ez cgycn0sen m c g t l  ö b b c n L ő. E két kere z t(• ny felc
kezet hivei közt, kik egyiitt vévt• majdnem uégy millió lelket 
sr.�tmláluak, s csupáll 1\!bgyaror::,zhgol tekintve is, szilkebben vett 
hazánk ö szes la.kos :igának együttvéve majdnem n c g y c d r é

s z é l lcszik, a n(•pwüYclts(•g még CS<tk anuyi ra scm haladt, hogy 
c g y  ö t ö Ll tudnn. irni s olva ni,  űt a görög katholikusok közt 
majdnem c ak :1. - t i z c d r é !';  z tud. u�y hogy c felekezet, 
mclynck pedig egyházi intézméuyci az állam ré�zéről zi11tén gaz

dagjavadalmakkal vatuutk ellátv:�, mcrt e részben a római k:1tl10-
likus után mindj {trt nyomhan kövclkczik, ltazánk lako s:'tgCtuak 
lcgmüvclctlenebb kont. iugcnsét zolgáltatja, sőt ez é a görögkr
lcti egyházhoz tartozók nyomják le cg '•sz Magyarorsz[tg népmü
vclt!'é{;énck átlagos 0/0 zámát az 50°/0 a hl, mint a, ho"y azt lejebb 
látni fogj nic Mily úriú"i ellentét a z:itlúk é ·  l utlwránu ok ti1bh 
mint 70° ,0-nyi im i s  olva ni tudó népt•, és c két hitfelekezet 1 6 . 1 8  

illctőlrg - 1 1 .27°/0 » irás Ludó«-ja ];özölt ! . . .  
J.Jássuk azonban mo t a u(•pmíh·clt ég számarányát tiszt(tn 

.Magyarország tckintotébeu. A százalékar:'my itt-olt elég fon
tos eltérést mutat, hogy kiilöu átn(•zctot adj unk CLTül .is. (Rö
vid ég ok:'tért ill c�<tk a -z[tzalékok ·z(tm(tt. adjuk, a lélek z;ím 
cl ilagy:'t [tml.) Az unititriu okat, l i tint kik kiilönben i ali� képvi
schék másutt, mint a tulajllonképeui Ma�yar- s Erdélyországl.n1.n, 
. kikről a népruliteltség átlagot ar. első trtblából mát· l:Uhatt uk 
itt nem oroltuk föl ujból. 

Magy n r o r s zágl.Jnn (E rt l ti l y ly e l) ir n i  és o l v a s n i  tud '/o-o kban 
A. rbmni- A görög- A. gürög- A z  agosta A helvét. A z  izme-
kathol i· katholiku- kelet.iek evangclik. bitvalhi- lit{tk 

kusok kiit.t sok közt küzt kiizt suak ldizt közt 
==-""""'7=== 

li! r fi 15'47 23'25 í 9' ll 73' 32 1'43 

n \í 40' 36 7'03 ti' 3\ 62'57 56'02 6 1 '6!! 
állag (kü-
zé pszáru 49'5 1 1 .2f• 1 6 .31  i O '  4 6.J.'67 íl ':if• 

E m<'t od ik táblftzatlJól a köYetkczi.í föbb kövclkczé,_ok vonhatók : 
Minclcnekclött a. római katltolikn ok némpmüreltc;égi ar[t

uya, n. miot eltekintettünk a hot·vát- zla'ion részektől . teleme eu 
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javult (majdnem 4°/0-al), ile még igy em éri el az 50°/0-ot, a né
pesség felét. Mindazonáltal o z  az egy v igasztaló van e tényben, 
hogyha már elég s;.:omol'tlan áll e tekintotbon a nevezett hitfele
kezet az ö s  z c s  magyar állambnu, szerosabban vett hazánkat 
illetőleg mégi jóval kcdvezőbh az állapota. A zsidók arány
szúma csekély éggel (ne tu i s fél 0 /0-al) alább szállt n má oclik 
tábl:Lzatbau, tlc c hiLfclekozct népmüveltség dolgában o l !:i ő helyét 
' nlamenuyi hazai hitfelekezoL köz t igy is J.Ucgtartja. A két protes
tau Litfelekc7.l'l a régibb táulázathoz képe ·L sziutén csekély éggel 

(egyik sem o g y  teljes 0/o-<tl) fö]ebh sdd lt .  a aübeu . ziut(•n egy 
ki örveneletes ruomenLum rej l i k, azonban ne felejtsük cl, hogy a 

protestansok s:táma a kapcsolt részekben elenyészőleg csekély 
( rnindkottű cgytittvéve még csak nem is 2:1,000 lélek). Azonbau a 

uépmíívcltségnck oly megdöbbentőleg alacsoJ•Y fokúu álló két. 
utolsó Litfelcke;r.ct : a görög katholiku é a görög-keleti itt 
is körülbeliil csak azon a zinvonalon maratlt miut ar. előbb. 
Söt, mig a görögkeletieké egy (persze cltiinő) csekély. éggel ja
ndt, addig a görög katholiku ·oké még n. muH számnál is va.la
m ic·kével lejebb szállt (1 1 .27°/0-ról l 1 .25°/0-ra). 

Budapest. 

PALÓCZY LIPÓ'!'. 



Néhány reflexio. 
rem tudum, ltelyescu itélem-c meg ko11egrtim Lta.ugulat:íL, 

amidön azt gondolom, hogy a Magyar-Z idó Szcmle zerkc�ztőit 
ők is szives örömmel üdvözlik, mert oly vállalatot inditottak meg, 
ml'ly nemc�ak rég érzett . tagadha tatlnu hiányt 1•ólol. haneut 
l·gy zcrsmintl a. n1agyar zsidók egy erkölcsi kötelességél is  tel
jesiti s a  zsidó ltittudomáuynak fájdalmasau uélkülör.ött közlönyt 
teremt. El ő sorbau a hazai zsidó papságnak kell m�h h ivatásánál 
fogva a M. Z'. Szemlét fölkarolni ok. 

A zsidó l 'apok, a rabbi k  tevékenysége sokolclalu, anu{tl 
löbboldalu, minrl komolyabba n fogják fül hivalá ukat. 1'udomft
uyos képzcttségnek, rdtaláno� m(lvelts6guek és l t ival.ás;l .iránt 
láplált lelke edésnek kell benno egycsiilni. És c követelmények 

teljesítésével még biúba lép kör.sége élére, ha a papi teendőket, 
ha a kö?.ségi életet gyakorlatból nem i meti. Mcnoyi élhetetlen, 

tekintélyrontó tapogntózá nem esnék meg, ha rabbijaink a pra
xisba ugy jutnának, mint minden felekezet lclkészc.i, valamely 
lelkész mellett töltött gyakorlati idő utcíu! Mennyivel egyöntetüb
hek, formá abbak lennének a. papi fimkcziók nálunk, ha nem min
clenki a. maga szája ize. vagy a véletlen által vezettetnék az eske
tési, temetési s egyéb dolgokban, kezdve attól, hogy mindcn rabbi 
szabójának szeszélye zarint másféle c ubát ölt egé z a bitoktatá.s 
rs prédikálá terén Y:'tló e:xperimentúlásig . .A fónálló állapotok 
megbírálása már rég vár hivatott közegre, oly közlönyre, mely tudo
mányo tekintélyt buzgó felekezetiséggel egybekötve, a zsidó 
theologiai tudomány nevében legyen feljogosítva szót emelni. 

Csak egy p6ldát a sokból, mennyirc szükséges a felekezeti 
élet nyilvánulásainak nyi lváno megbeszélése a sa.jtó utján. 

A temetési szertartások. a t·eformok korának kezdete óta. 
megfelelőbb alakot öltöttek : ének és halotti be zédből álló ageu
dák jöttek létre. ugy hogy ezek nélkül rendezettebb községekben 
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temetés nom igen tör ténik. A va.l lásérzi.ilct s a halotti beszédck
nek ősidőktől fogva tulajdonitott fontosság találkozott i tt azon 
jogo kivánsággal, hogy a temetési szer tartás, mely m i n d i g 
o l y ki v á l ó a n k c g y c · t o t t n ek t a rt a t o t t n i l u u k, 
a má hi tHekkel szemben is méltóbb a lakot öltsön. D e az ujabb 
rend nem fogn,dtatott cl miodenütt, s elég csodáhttos, hogy ép egy 
igen nagy hazai községbon tapasztalj uk, hogy a tomrtésck tul
li)'Omó része mir1den lel készi cgédkozés, sőt ogyátnliLao miu 
dcn egyházi szel't •. 'trt:'ts nélkül mcgy végbe. - E zen visszás iUl::l.
pot, melynek nom a lelké zi hivatal, hanem ;t hitkö:t:ség az oka, 
a feloker.eti sajtó ál tal !Jallgat:lssal nem mellőzhető. Oly nagy 
község, miot a szóban forgó, ha rabbijait minclcn egyéb lrlkész i 

. és l.udomftnyos tovékcnységtű l rl zftrni nem akarja, ez állapotou 
·sak ugy segíthet, - és sogil.enic k c ll - k t a temeté i szcrtar
tús végzésérc s rsctl rg halotti bcszi•d ta rtú ám külön scgédlcl
kr xt tart. A j elen i llapot rainclen iclcgcnnél visszatetszé t szül, 
a vallii sos érzületet sérti é mindcn mft hitührn a folekezoti.ink 
nck tartoxú tiszteletl' t mrginga.tja. 

A küxségi élet ilyen H rclt•scit szóhaho;~,ni é · megvita tui ép 
oly fo n l.o~, mint a sr. c r v c• z (• s i kérdéseket, mclyck ujahhau 
i ·méL föh'cttcttck s lliL'lycld<el a ]ü pihcnt kü;~,vélemény ujból ke;~,d 

foglalkozni. 
A nü soui k b'trgy, mir' rá ak trok tér ui, a zsidó tudom[tny 

ügye. A hollandi (·~ a francia, ré zben az oro z és amerikai z i
dók i nr mzctiYé iparkodnak tcuni a zsidó tudományt, mrlyct a 
nrmct.iil iró - - nem csup~w német - zsidóság teremtett meg. A 
:U. z,.. zomle n~lunk nemzeti nyelven kivánja. meg ' zólaltatni a 
?. idó tudomúnyt. E törekvés szlik ége voltrtt vitatni talán fölö 
lege ; a rabbikon úll majd megmutatn.i, hogy megértik e nemzeti 
és vall:í i zempontból egyaránt üdvös kezdeményezé t, és ora
l,oznak a zemlc körül mint dolgozót[trsak a lap terjesztői . A 
l\1. Z . S?.emle törekvésével, remélj ük, oly központot teremt, mely
bez, mint a telitett oldatban a belétett fonalhoz a jegeczek, ugy 
fognak gyülni az országban r.étszórva élő erők. F ájdalma an 

b pa ztn.ljuk ével' óta, hogy a tudományos termelé a rabbik köré
ben. kevc ek kivélelével, pang. A r. eLő modern tbeologu -ncmze
clékuöl alig m n már C"y-kettö az elhn.ltak l1elyébc vajmi kc,·c
sen léptek! P edig a z idóság tmclicziói a tudomúnyo foglalko
zú. t a papi teendők cl ejéuek, a pap i merteW jelének tar tják ' 
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a trndicizót jó lesz fóltékenyen őrizniink S a teendő a :~.sidó theo
logia terén annyi, hogy a tudós foglalkoz(tsoknak logbálúsabb 
ihémftit J<jnálva kínálja, s tudományos tbémtÍk folvetése más tudo
mányos diszcziplioákkal viszonyítva aránytalanul könnyU ... dvös 
kezdeményezés, utmutatá., élénk eszmecsere által a hl. Zs. 
' zemlo dolgozótár ai e tekintetben nagyot lenditbetnok, s remél
jlik is, hogy az i rodatomtörtónet, történet és nyelvtudomány mel
lott a szarosabban vett thcologiai tudományt i kdlö gonclo:t.(ts
ban fogják rés:t.csitcni. E lt'rcn legtöbb a teendő. Aw n di~:t.cizpli
n(tk közől, melyckct a tl1eologiai encziklopédia felsorol, alig van 
egy is, melynek tudományo fcldolgozá á val dicsekedhotnénk, 
malynek l<ézikönyvót a tanulni vágyó ifjnnak vagy az okului 
vágyó férfiunak kezébe adhatnők Mindig szégyont't'zet fog cl, ha 
c zorobe jut, hogy a talmud thcologi[Ljúnak szisztemaiikus meg
i rá~;n. egy protensUi us lelkészre v(u-t, holott annyi munk;íval, mcny
nyit ö n. reá né;.we idegen kutfökro fordí tott, valamely zsidó tudós 
sokkal tökélotesebb mftvct írhat vala c tárgyról. . 

A reuel zcrcs tevékeny ég fokozását várj nk a Ma~yar-Zsidó 

S;.emlaöl : sarkallja a s:t.crkesziők kc?.deményezésc minclazo
kat tevékenységre, kik ]Ji tiinkct s tudom(lllyflt clvftlas:t.ibatat
l:tnoknak, a zsidóság tudományos megismerését szcnt kötele ·
ségnek ~'trtjik. 

z eged. 
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ÉRTESÍTŐ. 

Zsidó halottak 1883-ban. 

A következökben összeá llítjuk azon Ju ul t óvi halottak l:tjstrom:l.t, 

kik eg,v vagy m;ls tr·kiutctLen voltak kiválók s kegyeletes mcgcmlékczö

~iiukrc 1uélló j og<·zírnet szcrcztek mnguknak. A névsor kor!Íntscm t eljes. 

A fájdalmat a fö lött, hogy mrlgi!< ily hosszura nyult, bizonyúra enyhiti :\ 

tudat, hogy a zsidók mindeu téren gyampít{Lk a nemzeti fejlődést s a 

miiveltség vívmányait. 
·X· 

l~ebrmí r Ö·áu megh ull Tborn lmn .1/i•.••' Jz~ák, ki l l-i::1 5·beu kezelle 

írói pályáját a cbuszicléizmnsról iri némel irattal é~ azóta héberiH és 

n<lmetiil i1·t folyóimtokhan és ön;11ló munkíkbnn, külöuöscu filozófiai 

türgyakról. 

F ebruár G-:in' megbalt Drii szelben 7 évcb korában IJi ,·<'f,.,[; •h• im 

.1. R a briiszcli á llami tudományegyetem egyik :-~ 1:-~pitója, a belga sze

untus tagjn, Briiszel födros tauáesosa, sz:lmos közhaszuu iutézcl 

létcsitöjr, :L köziigyckuek Uclg iumbau l d . O óta buzgó és cl:nyedctleu 

bnjuokn. 

F ebruár 20·án meghalt 7 l éve, koniban ·"'"'" .' . G. Bécsben, a 

hol életének nagyobb részét igen szerény kiil~ö vi~zonyok közt töltö~te. 

)l ngynr ~zúrmazásu \ 'Olt, rs héLer muukáiuak latin mellékczimlapjaiu 

nevéhez ezt a j elzöt szokta teu11 i: Hungaru~ Hohonezinu . lihTáló érdemet 

t-zerzelt magának nagybecsli és csa k kéziratbau Htarnd t muukák kiadá~a 

által. 1844.-ben kiadta Pozsouybnu a "SIL s.zázndba u virügzott P archoa 

._nlnmou l1éber szók'lrát; l 70-ben Bécsben a középkori kla sikus hé!Jcr 

filologia két lÍttöröje, Meuúchcm ben Szánik és Dun:\s b. L abrí1t tauitvá

uyainak igeu erdekes dtairntait (a X. SZtÍzad végéböJ), JellemzŐ kuri6· 

zum gyanáut említhető, hogy az utóbbi muukíiunk. melyhez hoss:r.nbh 

bevezetést és magyarázatokat irt , tudós kiadója <'gyuttal szedöje is 

volt. ) lás régibb héher munká knt is kiadott l b11 Ezr:ltúl és másoktúL 
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Febrnó.r 27 -én halt meg Berliuben . lern Julius tanár s porosz i.: ir. 

zeneignzgató. Ü alapita a ~itüuö hirü berlini z\luekonzervatoriumot. Ér

demes dalszerzö. A német főváros »reform-zsidó « hi tközsége eluökségé

u<lk éveken át tagja volt. 

Mározius ll-én meghalt Londonbau c,.G('n A. L ., kitüuö hi tszónok 

és a;-. augol zsidóságnak egyik legkiválóbb alakja. 

Márezius 19-én meghalt Bécsben 7 9 éves koni.ban 1Jri11!. er L., jeles 

tnuitó, a. kitö! 18 7 l -ben ily czimíi mnnkn jelent meg: Das J udonthum 

und dor Cultnrfoi·tschritt unscrcs J ahrlmndert.s. B tudósnak egyik testvére 

még 1849 elött, mint a;-. osztrAk hadsereg első zsirló hitií örna.gyn Vc

lcnoze térparancsnoka volt. 

Márczius 22-én megbalt Nagyváradon Elwlich E. tudós rabbi, a ki 

igen becses zsidó irodalmi könyv tárt gyüjtött és azt a budapesti rabbi

képző intézetnek hagyta örökli!. 

Márczius 26-án megbalt ScliJ·eiber ::limon kl-akkai rabbi és a béc,;i 

birodalmi tanács tagja. F ia volt néhai Szófcr Mózcsnck, a. hires pozsonyi 

rabbinak. 

Márczins végén . meghalt L oudonbau 59 é\•cs korában ir Je-~-~f l 

George, a Gludstone minisztcrinmuak min t Angolország ». oliicitor Genc

ral «-je tagja; a. londoni tudomlu1y egyetem al-kanczellárj a, a királyné 

titkos tanácsosa, a. ki késöbb Angolo1-szágban ar. első bírósági méltósi

gok egyikét, a i\Iuster of the Rolls tisr.tj ét viselte, n. mely nálunk n 

kúria másodelnöki méltóságának felel meg. A zsidó irodalomnak is alapos 

ismerőj e volt. Az 1868- 18 7 3-ik években n pru·bmentben Dover vá

rosát képviselte. Az angol lapok egyhangúan az angol hirói és jogászi 

kar legÜIUlepcltebb és legtel•etségesebb tagját gyászolták benne. 

Aprilisheu lllti t meg 1\ctten Henrik ::J5 éves kon'tban. Baján sziiletett , 

atyjával egyiitt késöbb Pál'i.sua !'zármnzott. Századunk egyik nagy

hirü zongoramlivésze, j eles zcncköltő, ki uégy világrészre ki tet·jedt mli

vés7i körutj aiban rniudeniitt a legnagyobb diadalokat aratta. 

Májusban hunyt el Berlinben 1\ leyer M a!JIIU8 82 éves korá ba n, több 

óvtizeden át Berlin váro~ kö:~.ségi krpviselöje és tan!icsosa, néhány évir:; 

n német fövL·os helyettes föpénzt:imoka, a berlin i zsidó község egy ik 

elnöke, porosz kir. t itkos keresk. tanácsos. Ö volt az, ki mellett, mint al

elnök mellctt a német trónörökös a jótékony rokkantak egyesületének 

évi közgyiiléséu mint elnök ülvén, a némot antisemitizmusra vonatkozólag 

azon ismeretes nyilatkozatot tette, mely c mozgalma t :.mint az <'gész n: . 

met uen•zct•·c nézve mrgszégycnitöt:. megbélycgczte. 
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Junjus ll -én meghalt Décsben ll"iuler Niein Simon báró, ki l8l9-bcn 

szii lctc lt Prágában, mint kereskedő tekintélyes :Hlást szerzctt magtínak, 

18G l -ben bej utott a bécsi parlamentbc é~ 186 7-bcn kiuevcztctctt uz 

uruk h:hának tngjtl.v:l. s itt :í.ltal:iuosau elismer t tevékenységet fejtett ki, 

főleg miut a pénziigyi bizottság clöadója. A bécsi zsidó hitközség eiuök

ségének sok éven át egyik fáradhatatlan tngja volt. 

J unius 16-áu meghalt S etmil.w Adolf, bankár Königsbergtl.bun. 'L'öbb 

nemzetgazdastl.gtani mnnkát ixt és a t-iémetországban uugy befolyást gya

korolt Vercin für Socinlpolitik ucvU egyesiiletnek volt egyik ahtpitója. 

J uli us 2 5-én a Como tav:lnak közelében tal:iltlt hahil:it, szcrencsét

leulll egy szikhlról a mélységbe zuha11va, fAriles Mózes, a zsiuó tudouniny

nak egyik leghivatottabb képviselője Olasr.or3z:igban. Szilletctt 184. li ·b:tn 

Y clcnezébcn, tanult n paduni rabbi·szemináriumbau, és atyja Lattes .\bm

hám, velenezei rabbinak halála után, 18 75-bcn, egy ideig ugyanazou 

miuőségben müködött. De csakhumar a. magánéletbe vonult és i\lilauóban 

kedvező vagyoni viszonyok közt cgé~zcn a. tudománynak szentelte magát. 

Igen sokoltlalulag mivclt szellem volt, dc föleg a talmudi irodulom uyel· 

véuek lutlouuluyos földolgozás:it tüzte ki magának l'zélul. Hoppant auya· 

got gyiijtött, és annak egy részét föl is l1asználta a L evy nagy szótár:íhoíl 

irt pótlékaiban, a melyck köziil az elsö rész a turini tudom{wyos a.kndé

Juia ira.tuibuu, a m1Ísik az ősrégi római Ac.'\demia dei I..iueci kiudv:í.uya 

gynuánt jelent meg. 

Augusztus 28-án meghalt l'lcssllCI' Salamon, a ki az ujabb zsidú Li t

szóuoklal történetében kivilló helyet érdemel. A modcru zsinagógai beszéd 

első mivelői hcz tartozott, jóllehet hitfr.lckczctüuk azon ininyának volL 

3. )d VC1 me! y !lZ istcui tiszteJet tcréu cllemd UZ uj i tlÍsokat. FJziiJctctt 1 7 !J7 • 

ben TloroszlóiJtln , hol korán föll épett első szónoklati és irói kisérlctcivcl. 

Később ti z éven iÍt Berlinben mliködöt t , életének második felét Poscn

ben töltötte, hol meg is halt. Igen számos prédikácziót adott ki, dc héber 

költeményeket is, valamint az apokrypbítk héber fordítását. 

Augusztusbau lmlt meg lúle11 (Klein) .Á.nnin szobr:isz. A hahtl 

ucmcsa.k egy fiata l élctel tiport cl, hancu1 egy ki v{~hí tehetségnek vágt.'\ 

cl vrökre fejlödését. Ittlton dolgozott Magya.rországou s meghalt a mint 

élt: s?.egéuycu és észrevétlenül. 

zeptcmber hav{Lbau meghalt • t.-Gcrmaiu cn I..ayc·bcu Jlalt.'t•y 

I..éon, ki 1802 -bcn szUlctctt PárisbtuL .Atyja, Élic, kitünö héber kiiltö 

volt, fivérét pedig F romcntal J;:lict, nz cgétiz mivelt világ ismeri, mint 

kon1uk egyik legnagyobb zencköltöjét, többek közt mint a :.Zsidónő« 

szcrzöjét. Halévy L éon már 1825-bcn irla a lf.Bidó történetnek egy vázln.-
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tdt ; irodalmi mlíkötlcsc többször akndémini díjjal k illínt clclt k ölte

ményekben és külroldi dr:imú.k és líra i költők fonliMsáoan tUlolt, mclyck 

nemzetc irodalimiban clőkclö helyet foglal unk cl. Eretloti szinmü vcket is 

irt, továbbá Li reseli b fi vérének az életmjzllt. 

Október !l -én meghalt Budapcsten J:.'llutfn•rycr llcnrik, a ki Fiirth

b cu, Bajorországban, szülctctt 1 80G-ban. Mclcg barátja és alapos isme

rője s müvelője volt a zsidó irodalomnak és uLilt:iny a zsiuók történetérc 

vonatkozó művct irt utolsó éveiben. 

Ok tóber 22-éu meghalt nit"" P éter Theophil tanár, hires tcnné

szcttudús Berlinuen, 80 é ves korában. Az elek tromosság tnmi.nak Német· 

orsz:ígban egyik főfcjlesztöjc. L8 .J. 2 -bcu vtílasztott<tk a bCJ·liui tudonu\nyos 

akadémia rendes, fizetésos tngjául. Ö volt az ch;ö zsidú, ki ezen nagy

hit·ü akadémitin c kitiintctésbcn részesült. 

D eczember 2G-án meghalt J.'osad IT. B., n.-kanizsai főrabbi. zU

letett 180 L-ben BoskowitziJan, Morvaországba n, és azelőtt Prossnitz 

községének volt rnl,bij a. Fussol a vallási reformnak volt barútja és a liv
csei zsinatban is ré~zt vett. I roclalmi ntunk::íss:ign. fő leg a zsidó j og 

terén mozgott ; rlc ennek f<l l<lolgozúsAban nem tudományos és történe

tileg fejl esztő móclszert követett, ha nem a zsidó forr;lsokbnn talált anya

got nz ujabb, k ülönösen a z os;r.trá k törvénykönyvek fö losztása s;r.erin t 

renelezte c1s igy könnyen :it.tckiutlt ctő, dc a saj átképi hirgyától idegen 

alnkba. öntött rendszereket nyuj tott. F ömuukáinak czimei (a héiJcr mcl

lékczimek mcllözésévcl) :t következök: Das mosais<·h -rabLiui~che 'i vil

r ccltt, 2 k. 1852, 1854.; das mosa isch rnl>bi nisclt e Ocl'ich tsvctofahren 

in civilrcchtlich<•n Snchcn, L :) ; d;~s mosuÍtiCh-ralJbihischc S tmfrccht, 

l 7 O. L 8 4 8-ban megj elent a Krng kan ti a nus bölcsész rendszerét követő 

erkölcstana : D ic ntosa.i sclt-r:tlJbin ische ' l'ugcml- und n echtslchrc, mcly 

1 8GB -ban m:isodik kiarlást ért. Kiadott hitszónokl:ü okat is és kisebb ha

hLkhni értekezéseket, valamint egy zsidó val lástau t ld .té n lakbnu, miud 

német nyel ven. 

J ann ár tizenharmadika. 
Emlékezetes nap fog ez maradni a magyar főrcudilt á.z töl'l.éueté

bcn. Egy föpnpokból, magyar és osztrák 6-konzervatív kl erikális föurakból, 

elismer t an ti scmitá.kból és egyéb hnjsz{tt scm kerlilö sportkc<lvclükböl á lló 

szövetségnek sikcriilt a képviselöház á ltal két ízben el fogadott lu\znss{tg i tör

vényjavaslatot meglmktatni s a förendilt:izi cllen;r.ék nom :ítallotta oly 

elemek segitségéhez is fo lyamodni, a tnclyck idegenek c haziban és a 
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mclycknck idegen e haza! Behívbtk sa rját számos olytm osztnik főu l'llnk 

is, n ki knek miuden kéuy ura lom alatt Magyat·orszdgban viselt dolga i 

hazán k leggyászosabb lapjain fe l ' ' annak jegyezve. BevonszolMk n s?.a· 

barlelvü ntngynr a lkotmány sánczn i közé a »Ceutralparlamentc falovát. 

Rá r ne bánnák meg soha ! Mert azt hissziik, hogy aligha igaz magy n•· 

crdek volt az, a minek megmentésérc némely osztnik főura.k oly készsé

gesen kezet nyujtottak. 

l\ii magyar-zsidók a fő rendiház ez ülésének sz:imos mozzauattiban 

találhatunk elégtételt, 'Ita erre éppen rdszoruluáuk. Megnyugvlisunkra 

s?.olgálhat, hogy még a tö~vényjavasla.t valamennyi ellenzőjc is fö ltétle

niil elítélte az an tisemiti?:mnst s hogy a kiilönbség a győzök j:wára vajmi 

csekély volt; végre, hogy a moclern eszme \'a lameunyi küzdője a javasint 

köré sereglett s valamenny i S?.Óuoka ll:l~On törvényjavaslat mellett karclos

kodott, a cnelyuek legalóbb ezéljn volt az utolsó törvényes válruoztófahü 

keresztény és zsidó közt lerombohti. 

1::s c szóuokok közt magasau vált ki amn 84 éves aggastyt\n tisz

tes alakja, n kinek nemes humanizmnsa taníthat bízni, remélni és vámi ; 

magasali vtílt ki b. r·"_,, .lfil.f,)H, ki minl élö tanuja a protestánsok létii

kért, jognkért vivott kli.zdelmcinek - quorum pnrs magurL fuit -- n teljes 

törvényes egyenjogusít:ís el nem vitázható győzelmét belátható kilátn8ba 

hclye?.é. 

D c ne soroljuk-c amaz iilés lé lekemelő mozzanatai közé 'l'iR::o lúíl

uaín beszédjét is, a ki az őszinteség cgyszerü s mcgkapó szavaival kérve 

kérte a lörvényhozóknt, ne tagadják meg az egybeoh•atlás emez eszközét 

a la kosság egy olyan részétől, melyet értelmiségétől megfosztnni nem 

lehet s vngyoná tól mcgfosz tnui uern szabad. 

Röv id idő mulva n zsidó-keresztény htiznsság ügye eltiinik a Hnpi

rendről. A szeuvedély felkorbtícsolt hullámni cl-elsimulnak és az cgé:;z 

epizód a multé. Belényugszuuk mi is, magyar-zsidók, hnrng nélkUI, do 

fójdnlmnsau ... A verc:;~g nem a mieuk, valumint a győzedelem sem a 

mienk lett volna. A mit a liberdlizmustól ma. megtngadtnk, érett gyü

mölcsként hulhat az holnap a ncm?.et ölébe. U i tovább fogunk törni régi 

e:r.éluuk felé: hogy egyek legyünk azon ne•m:cttel, melynek thiként 

érezzük mugunl;at. Nyugodt lélekkel tériink hát mi is napirendre, nopi

munkára. A jelen a kiizdelemé, ele a jövlí az igazságé. 

1', l . 
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T an ü g y. 

K r t mini~zlrl'i l'c nclc lc t. 

Az alábbinkban két oly miHiszteri remleletet küzlü~tk, melyck uép

iskolai ügyliaket általában B kö:t.Ópiskolai lti toktatáSIIILk Cudigi elégtelen 

rendszerét killönösen illetik . Olvasóink, azt hiss:t.ük, annál szivcscbbcn 

veszik e readeletek kö:.~lését1 minthogy most és itt jutnak először nyilvá

nosságra. 

I. 

A vallás és közoktattísiigyi miuisztCL' 1883. évi deczember hó 

2 L-én 43,268. sz. alatt az összes taukerületi kiJ·. főigazgatóságokhoz a 

hit tanárok alkalmazáso. ÓS nyilván tart.Ú.Sa tckiutctÓbCU rcuuelctct menC87.· 

tett. A rendelet a középiskolil.król és tanárainak képcsítésél'öl szóló 

1883. évi XXX. törvényczikk 9. §-án sarknl, mcly következöképen 

hangzik: ~A nemfelekezeti intézeteknél n hi t- és erkölcstan tanítása 

il·ánt kiilön, minden felekezethez tartozó tanulókat illetőleg, úgy sziutén 

a felekezeti tanintézeteknél is más felekezetekhez tartozó to.nulókm 

vonatko:t.ólag, saj ó.t egyházi hatóságuk intézkedik; a tnnítást a vallás és 

közoktatásügyi minisztcrnek bejelentett és általa elfogadott egyén telje

síti. - A winiszter a bejelentett egyén elfogadását csak erkölcsi vngy 

állami szempontból tagndhatja meg.« 

A szóban forgó rendelet szószerinti szövege a következő: 

-.A vallás és közoktatásügyi m. kir. miuisztertöl. 43,268. szám. 

Egyrészt a középiskoló.król s a:.~ok tanárainak kót>es[tósóröl szóló 1883. 

évi XX.X:. törvényczikk 9. §-ában a hi ttauárok tekintetében köriilirt jog 

gyakod ása, másrészt a szlikségcs statis..:tikai adatok beszerzése czéljáb.il 

felhívom a főigazgatóst\got, hogy nz ide mcllékelt kimutató iv szerin t !L 

koriiletébe ta rtozó á.llami közópiskolá.knti.l alkalmazott, valamennyi, a 

felekezeti középiskolá.knál peclig a m~ís felekezetekhez tartozó hittanárok

ro)l a folyó tanévet illetőleg jelen rendeletem vételétől 30 nap alatt, 

jövőben pedig minden tanév elején szeptembcr hóban pontos kimutalást 

juttnsson el hozzám. 

Ulasltsa továbbá a középiskoltik igazgatóit, hogy az esetben, ha az 

ily hittans7.Ókek betöltésének a hittaoá rok bejelentésére nézve a törvény 

követelménye tekintet uélkiil mnnulna, figyelmeztesse az illető felek ezeti 

hatóságot, hogy az alkalmazandó uj hitta nár elfogadás végett hozzlim 

bejelentcndö. 

MAOYAn-Zsmó Sz.:~ll- t: . 1884. I. F üzwr. 
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A kimutatott iv iucmcllékcl t példányaiból miuuen középiskoláuak 

megküldcmlő egy-egy példány nnnl a megjegyzéssel, hogy azok az 

egyetemi nyomdánál megszcrczhctök. Bndnpestcn, 1883. évi deczember 

hó 21-én. 1'rrfm·t s. k. « 

Az c~>.en rendeletben érin tett 1.-iutulrtldH rovntni :1. kövctke?.ők: » 1. 

Sorszflm. 2. A hittanár neve. 1\Icly vallás oktatója ? 3. llazáj a, szlilctésc 

helye és ideje. 4. Tanulmtínyai, hittamiri képcsítésc, uyclvismcretci, kiilöu

beni állása. vagy foglalkozása. 5. Mióta mük ödik az intézetnél A?. cgy

ltázbatósági \'agy minisztcri kinevezés! avagy megerősítés kelte és sz:ima. 

6. 1\fely oszt{tlyokb:m ós hány őriban tanít? Ilány tanítványa van ? 7 . 

Díjnzásá.uuk összege ? 1\Icly alapból ? 8. Észrevételek: (különöscn erkölcs! 

Yngy állami szempontból). lla oem a tanintézet uyolvét használja, moly 

nyelvon tault? A tauintézet épületében tanit-c vagy más helyiségben ?« 

II. 

A vall{tS és közokt. minisztcr t'tr a talmud-tóra és j esiba t:minté· 

?.elek tát·gyábrut a zsidó felekezet közegcihez •·cndcletcL intézett, mclyct 

szószerinti szövegbcn közllink. 

»Vallás és közokt. mngyat· kir. minisztcr 128 l. szám. 

'l'öbbször el őfordult, hogy n héber hitoktntllsl'!\ szolg{lló talmud

tóra és j esiba tanintézet zugiskol:innk és viszont, hogy a vttlóságos és 

mult 1883. évi 5G8G. s?.{unu rendeletemmel bezáratui rendelt zugiskola 

talmud-tórának t:utatott. 

Nehogy ily ürügy alatt a ?.Ugiskol!ik még továbbra. is fennálljanlik 

és megfordítva, hogy azok helyett a. héber hitoktatásm szolgtUó taninté

zetek bczá.ratt..'\ssannk, szilkséges tudni egész hitelességgel, hogy mcly 

izr. hi tküzségek tnrtttuak f'cuu héber l1itoktatásra szolgll.lú tanintdzeteket 

és hogy a.z ily tanintézet jcsiba., avagy talmud-tóra jellegével bir-c? 

F elhivolll ennélfogva T. nr:tslígodat, utasítsa rövid ztl.ros hnt..'Íridö 

alatt n hatósága alatt á lló izraelita hitközségckct, hogy jelentsék be 

azounni o.z tUtatok fenntartott és kizárólag héber hitokt..'ttásra szolg:'lló 

tau.iu tézcteiket. A bcérkczcndő jelentések a lapjtl.u e?. iutézctekről t. um

ságod kimutattist készítend és azt az egyes intézetek jollegének meglill 

tározása mollett a l•i tközségck jclcutéseivel egyUtt tovább intézkedltelé::l 

czéljából legfeljebb folyó évi márczius 1-ig hoz7ám feltetjesztcntli esetle

ges észre\·ételci kiséretében. - Budapcsteu, 18 84. január hó 1 0-én. 

T rtforl S. k. « 
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E czímcn állall(]ó rovatot nyitunk mindaunak közléséro, :1. mi a 

magyar zsidósúgnak történelmi, tudományo~ vngy Mr~:l.Clal m i életéhez for. 

rásbeli adaiékul szolgi\1. Az idevágó tényeknek naJJviltígm l10zása s ez

által ugy a feledékenységtől miut az elkallódástól megőrzése első sorban 

a mi kötclességiink. A későbbi évek bnvára hadd találja i tt cgylitt, a mi t 

m:isutt nem keres, dc nem is talál. A jelen nemzedéknek meg szolgálja

nak c közleményck gerjesztésiil és eszméltetésiil. 

l. sz. 
A ~ izmeli la köz. rg-kcriilcti rln ökö k gyiilés6nck emlékintlit Trcfúrl Ágo. lou 
ml l:ís és kö:.~okt:ttási miui zle rhe1., az izra t\lita hit fclckc7.eti vis1.o nyok rcu

clczéso t:i rgy:íllan. 

Nagymélt6ságú JJ1inister Ú1· l Kegyelmes U1·unk! 
Tizenötödik évfordulóját liijük meg ez alkalommal a felekezetiink 

ólctébcn korszakot képező azon időpontnak, melycu legelőször gyiiltck 
egybe Magyarország zsidó vallású polgárainak választott képviselői, 

hogy mint önálló és szabad vallásos társulat egyházi s iskolai ügyeiket 
ömnaguk szervczzék és rendezzék. 

»Az 1867. XVII. törvéuyczil'k az izraelit.c'l. lakosokat az orsz;tg 
kercsztóuy lakosaival egyenjogu polgárokká tette a polgári s politikai 
j ogok gyalrodatában; a /.;ongresszu,.~ feladata eszközölui, hogy a hazábau 
létező izraelita lJitfelekezet, mint vallásos társulat is épen oly szabad, 
önálló és au to nom testiiletet képezzcn, minl ct l.·ereszléii!J rwlonom C !J !J· 

- luí-:al·. E magasztos ezé! kétségen kivül csak a uagy akadályok lekii:l'.
désével érhető el, mclyeket a kezdet nehézségei, a jelenlegi állapot ren
llczctlcusége és a minden uj rendezkedés irá.nt keletkezill azokott elői té
lctek és félelmek még ni:ivelnek. « 

E szavakat iutóztc Nagyméltóságou dicső elődje, Eötvös J ózsef 
b:l ró, vallás- és közokt.'ltási minister, a kongresszus képviselőihez, midöu 
li felsógenck legmagasabb elhatározása folytán az 1868. évi deczember 
l1nva l O-kére egybehivott izraelita hitfelekezeti egyetemes gy illést meg
nyitá, s ha most végigtekintlink felekezetünk másfél óvtizeeli történetén, 
a látuok S7.avait ismerjlik fel e megnyitó beszótlben. 

A kongresszus munkálatai ugyanis elkészültek, és ö felsége által 
1869. évi j unü1s 14-én legkegyelmesebben jóvá. is l1agyattak, dc a mcg

!j·:·:· 
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állapitott kongresszusi szervezelnek folyamatba tett kereszt iilvi.tclc csak
hamar fcuoakadt. - Az :.dltalános vallás· és lelkiismereti szabadság« 
képezé akkoron a közlelkesecl és tárgyfl.t. Az 18 7 O. évi február havában 
a közoktatási költségvetés fölött t.utott az ::íllalános vall:isszabadsá~ 

kicuoud:lsát siirgctö emlékezetteljes vita a képviselöházban al ig hangzot t 
volt cl, midőu ott congrcssnsi szn.Ló.lyzataiuk kö tel ező crcjéuck kérdése 
felcncril lt, é::c így történt, hogy a most emUtett budgetvita élénk benyo
ruása alntt a képviselöház az 1870. évi márczius Jutva 1 8-:\n hozott 
határozatával »a vallás- és közoktatási miuis tert utasíto tta, hogy -
tcldutcttel arra, miszerint az által:\uos vallá.sszab:l.llságnak !piclöbbi tör
vénybeiktatása vau ezéiba véve - a kongre.~szusi s tatutnmok keresztül
vitelénél kényszerintézkedéseket mellöilzön.« 

Hitrokonaink azon része, mely a kongrcssznsi szcrvczct cllc11 a 
törvényhozó testületnél keresett oltalmnt, nlac~onyabb közmivclödési 
fokílról a képviselöház lrat.•h-ozatában nem n vallás- és lelkiismereti sza
badság magasztos elveinek győzclmét, hanem az uj szervc.zettől m ló 
idegenkedése jogos voltának a törvénybozó testiilet által történt elisme
rését lá tbat:t csak, minélfogvtt az l 7 0. m{u·czius 1 8-ki hati\rozatuak 
felekezetiinkre károsan kihntv következménye az vol t, laogy meg:-~ lkolta

tott az ) ortlrodox lrittön•ényii zsioló szcrvczct~ , r nel y n magas kormány 
által is jóváhngyntvtl n, Nagyméltóstlgod elörlc, Dr. P:mlcr 'l'ivadar 
miuistcr úr ü nmltsága :ilt.'tl 18 7 l. november 15·én kelt körreudclcttcl 
fLZ ország valamennyi törvényhntvság:inak tudomástira jut ta t tatott. 

:E körrendelctbcn a kéiJvisclöbáz hntározatánuk mcgfclelölcg ki
monda,tik, hogy miodcn kényszer clkcriileodö, és ezél't a zsidó vnll:isuak
nnk sznLadságukbau áll magukat az egyik V:lf,"Y másik alapszabály 
s:r.crint szervczni, anélklil, hogy az orthodo~ szcrvczési szabályzntot 
elfogadv s községi ügyeiket c szerint rendező hitközségekuck e végett 
clölcgcs engedélyre volna szükségök. 

Vannak telaát jelenleg tény leg olyan hitközségck, mclyeJ, a kon
gresszusi sznb:tlyzntot, nr:isok, mclyck az orthodox szcrvczési nl:rpsznh:Uy 
:.mtot követik, és végre még olyanok is , mclyck 111imlkét szcrvczct
töl távol fl.ll va régi helyi szabályzataiknál maradtak, vagy azokhoz 
visszatértek, és gyakran fordul elő, hogy egy és ugyanazon víl.rosbau vagy 
helységben két vngy három különbözö zsidó hitközség is !Hl fcuu 
egymás mcllctt. Kövctkczméuyeibcn nem csekély bonyodalmakrn vezetelt 
még azon körlilméoy, hogy hi tsorsosaink egy része összetévesztette n 
»szcr·vczcti ~ jelleget, a , Jri tfelckczcti « j elleggel s ebbő l kifolyólag amn_ 
téves hitre jutott) hogy a laányfélc zsidó »hi tközségi szcrvczct« l őn. cngc
tlrllyezvc, annyiféle cgym:í.stó l kiilönbi.iző »zsidó hitfclckczet « st:l.tu:Utatott. 

A kongresszus á ltal alkotott községszer vczési szabályzat kercsztiil
vitcléhcz kötött reméuyciuknck ily módon történt meghiusulása ut::í u 
tevékenységünket a közoktaMs tCI·Ótl készültünk kifejteni, s miutilu ugy 
tapasztaltuk, de s tatiszti kai adntok is bizo nyitottilk, hogy ll::tzánklmn 
rnindcn felekezetnek uevclésiigyét a lelkészi l;ar fclvilágosodottsága s 
lt~:pzc tts<1gi foka szab:ilyozzn: első sorban egy n kor kö,·ctclménycinck 
megfelcHi rnLbiképzö-intézct fclállit<l,stha irányitottuk figyelmüukct. 
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Elsö felterjesztéslinket c tát·gyban 18 7 2. évi augusztus havába u 
tctLiik meg még Nngyméltós:igoLl közvetlen clödéhcz, ki részéről az 
n~onbnn clintér.ést nem nyert. - Nagyméltósá.god {dlamfédiui bölcsc
ségérc s kegyes jóindulatára volt sziikségiiuk, hogy a kivánt czólt lwsszu 

' küzdclcm után clótj ük. 
E tisztán közmívclödési két:désscl is két ízben volt alka.lma az 

országgyiilés m. tisr.telt képviselőh :Í.zlÍnak foglalkozni. Első ízben 1874. 
évi julins havában, még az intér.ct létesitése clött, n mikor is Mrom na1Ji 
t:mácsko;":ls ut:ín a Tabbiképzö·intézet fe lálliMsn. mellett és ellen beaelott 
több rendbel i határozati javaslatok mindegyike elvettctctt. - Másod 
izbeu pedig oly időben, midőn az intézet, műköclésénck második évében, 
már ferm:illott. 

Az ezen utóbbi alkalommal, ,·agyis az 1880. évi márczius l1avn. 
12-ért ho:w tt képviselöMzi határozattaJ, n. rabbiképző-intézet ügye ép 
ugy, va.lnmint az izr. iskola-alappal összefiiggö az »orthodox hi ttörvényhíl 
zsidó szervezet«·ct alapított hitTokonniuk által vitássli tett mindcn kérelés 
a z.yitlt; ltifjclcl.·e::ct C[)!J-~ér;éuel.· szellemében nyervén megol<hist, - a vallás
szabadsági elvekre aln.pított 18 7 O.. m{m:zius 18-ki képviselöházi hatá
rozat következményei közül megoldatlau állapotban csupán azon zi!Mt 
hitközségi viszonyok marnel tak fenn, melyck ugy vallásos intézményeink 
és kiilönöscn tanügyünk fcnntarhisát és fejlödését érezl tetöen gátolj:ik , 
val:Jmint az államintézményt képező anyakönyvek pontos és kifogást.'\lan 
kezelésérc is károsan bcfolyuak. 

A fennálló gyakorlat szerint L:innely hitközségböl, bármely törc
dók, bárminő időben kiléphet és külön önálló hitközséget alakitl1at. 
Továbbá minclen zsidó szabadon választha~ja azon l1itközséget1 melynck 
tngjn. akar lenni, s nem gyéren fordul elö, hogy oly helység zsidó lakosai , 
mclynek terilletén hitközség nincsen, n. legkülönbözőbb közelebb vagy 
t{wolabb csö lútközségckhez csatlakoznak. A hitközségnek odahagyása 
pedig a kilépöre nézve más tehetTel nem járt mint azzal, hogy azon 
l1itközségi számadási évre, melyben kilépése történt, a reá már tényleg 
kivetett kultuszadót megfizetni tartozott. Az 1881. évi október 3 0-:in 
32399. sz. a. kelt rendelettel méltóztatott Nagyméltóságod a kilépőket 

még. további bárom évi kultuszatló megfizetésére ar. odalmgyott bi tkör.
séggel szemben kötelezni. 

Dc ezen három évi adókötelezettség sem tekinthető oly biztosí
téknak, mcly valamely hitközséget kulturintézményeinek fejlesztésére, 
vagy ujabbaknak alapitásám serkenthetne. - Hogy hitközségeink 
ungyobb közmivelödési czélok után törckeclhesseneJ, , tetemes befektetések 
eszközölhetésére kell öket képesiteni, melyek terl1ei nlól a l1itközségi 
tagok záros rövid határidön belől magukat ki ne vonhassák. 

Ha a mostani hitközségi viszonyokat az anyakönyvvezetésre is 
káros befolyásnaknak j eleztük, ezt nem az okból tettük, miutba az auyn.
köuyvvczetést szabályozó s érvényben levő reneleleteket Iliányosaknak 
tarbl.uók, banern hogy r<Ímnt.c'\thassnnk a szabad községnlakul:issal járó 
folytonos hullámzás k1íros volt:lirn, mely az anyakönyvi csetek ellenörzé· 
sét megnehezíti, valamint arra is, hogy az erők szétforg1Í.csolás:\ mcllett 
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kelll:í szakképzettségü rabbiknak anynköuyvvezetl:íkül való alkal mazilsa 
sok helyen lehetetlenné válile 

Az országnak külöuöseu észa.ld vidékéli tapasztalt :wynköuyvi 
rcmlelleuességek folyt:í.u a magas kol'lmtny utóbbi · idöbeu valameuny i 
zsidó lútközségre kiható szalnl.lyreudcletet kcszül t kibocs{ttani, mely n. 
zsidó auyaköuyvi intézméuyt teljeseu kivételes állapotba helyezte volna. 
Ily intézkedésben megsértésct látnők hitfelekezetüukuek, melynek s.:dt
znlua mcnö hitközségci, hivatásuk teljes ér:r.etébeu, Dagy anyngi :Urlo:r.a
tokkal tartják fenn iu tézményeiket, és mclyekuek nuyakönyvi ügykezP
tése sem adott panaszra okot. 

llelyMl6 /lt(/omÚI!!Ll !'f ilii!. · CllltdjiJ!fl'll rr:; uJw~IÍ[JJJ8 iroda tlwlkdncl~ 

a::on c{júrá.wít, hvgy az izr. anyaköny v ek hírgyllhau kiLocs<Í.tumló ttj>lhb 
szab:Hyrcndelet megAllnpitása fölötti tamicskozásbau részt nem vet t, rs 
miutáu l•itfclckezetünkuek száncléJ,os megsértése Nagyméltóságod inten · 
czióibau uem fekhetik, azou biztos h itiinlui ek adnuk egyuttal kifejezést, 
l1ogy a :r.sidó auyuköuyvvezetés terén észlelt hibttl,at ncn1 az egész ll itfr·le
hzctro :tlknlmn.znndó renclszabll.ly ntj:i11 fogja Nagymóltós:(god orvosolni. 

Ha fchnerüluek l!ib:ík, mi uem voltuuk és uom leszünk azok lop
lezl:íi soha; azzal sem akarunk védekezni, hogy más hi tfelekezet anya
köuyvvezctl:íi ellen szintén s:dunos és súlyos pauasz merül fel, mint cn·öl 
Nngyméltóságod ministeriumá.uak irattildban meggyö:r.öués szorezhetö. 
Egész készséggel és mély köszönettel fogadjuk, l1a az ;lllnmbatalom 
k egyes leentl.elömozdítaHi azou törekvésiinket, l1ogy c hazítban egyetlen 
egy zsidú hitközség sc lcgycu, mcly minden ir:iuyban a kö·,retclméuyck
uok meg ne felelne. Dc o ezét csak ukkor lesz biztou elérl1etö, lm a 
l1ibák kutfornlsai flirkésztctnck, és orvosoltatuak, és lm ezen eljAds 
alkalmaztatik a j olen esetben, osakllltmar kidcriil, l10gy a baj valóságos 
oka nem a szabályrendeletek hi{my!Íbnu rejlik. 

Ugy 1\J~íramaros, valamilit számos más megye m~ír több évvel 
czcll:ítt nlkotott a zsidó auyaköny vvezetés hntósági ellouörzéso tárgy:ib:tn 
szab:l.ly reuclelctoket. Azon föliil érvényben áll a törvényes intézkedés, 
hogy miuden auyaköny vvczetö - felekezeti különbség nélkül - köteles 
civenként az anynkönyvi bejegyzések n1ásolabí t közigazgatási hatóságti
nak bemutatni. - Ra tehát csupán a zsidó anyakönyvek hatósági elleu
őrzése czéloztatik cléretni, erre a már létezö szabályrendeletek elég 
alkalmat szolgáltatnak. 

A lázatos nézetünk szeriut ucm '' s,:aúál!JI't'ltdelete!.:, Iumout a képe
silett ldizegcl.· ldcínyríl,rm lY /u'tl.·ij;;~égi vis,;onyainl~ -;iláltsáyclJJoJ' l.;PNJ.~e 1!d/JI.· w; 

f.v.:lrll 1't'udctlt·Jtségcl.; crtlljdi ol.-rti. A :r.sidó anyakönyvvezetök képcsitet!tségi 
fokát rnéltóztatott Nagyméltóságod, nehány hó ell:ítt, rendeletileg meg:ll
Japítaui, s így immár csak ezen rendelet szigoru kcresztlilvitelétöl fligg, 
hogy ez irányban pauasz többé fe l ue merUljön. - KcrcsztiilvieHdöuek 
tartjuk ozenföliil hi tközségcink rcudc:r.ését, mcly iniDt a?. ors:dlgos i roda 
még l 880. évi sze p tomber 1 G-~u 7 80. sz. a. tett Nagy méltóságotl elé 
felte1:iesztést. :Ezeu ell:íterjesztés fo lytáu indittntva is érzé magát Nagy
méltóságocl már l 880. évi ok tóber havn. 25-én 27 49G sz. a. és pótlólng 
1882. évi ápril 15-éu 7 0 18. sz. a. körrcudcletekct intézni az összes 
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törvénylmtós:igokltoz, melyckbcn ezek fclhivattak, h osy a tc riil ctiikön 
levő hw. hi tközségclo·öl az alapszab:ilyokat és utolsó évi költségve tést 
hckivánják, és Nngyméltósógod elé fcltcrj cszszék, l1ogy azokból n. ltit
kih-.sé~ck toriiloti hcosztúsá.rn s unyagi erejérc nézve tájékozás legyen 
szcrczlt ctő . 

A hitközségi nlnpsznbályok Eis költségvetések 1mír többnyire beér
keztek ; a rcudclkczésrc áiJó nnyog fcldolgoZilsá.unk iitlvös kihatása hi t
községeinkre s az anyakönyvi intézményre R"-On elvektő l van fiiggiivé 
téve, mt'lyekei Nngyméltó!<:lgo!l ez érdemben megállnpitnni k egyes leend. 

E zek fö!Jb mo,..ztmatni az utolsó tizenöt !:v zsidó l1itiigyi töl·ténc
ténck. J\7. egyedUli kimagasló pont benne nz orsz:ígos rabbiképző-intézet 
fci:U iit:\sn, mclyhcz Nagy111éltóságod neve clnílasr.thatlanul fiiződött. 

Az eléje toruyosult nknd:ílyok és nel1ézségck Jckiizdésc mcll clt 
~ik rriil t l ngyméltó~:\godnnk • negvalósit~ln i a renelszeres rnhbiképzés utáni 
hö óhnjunknt, és fon·ú kllaérzctiinkön kiviil juta lmazva hl lhat.ja, K egyel
mes t : runk! az c téren kifej tett ri tka erély él azon crccllii<Ínyckben, mclyc
kct mbbikép zö-iutézcliink máris -felmutatni képes. Az intézet iidvös 
111iiködésót m:lr a l1itközségck is elismeréssol kisérik; cr.cn örvendetes 
j elenségnek tnlfljdouitha tjuk csak nzon körülményt, l10gy nagyobb hit
közsrgcink, mclyek rnbhie:lgi hivatnia ii1·cscdésbcn áJI , az országos rnbhi
képzö·inthet felsöbb l:lll fo lyam:\nflk kéJJZrttchu növendékeit hivj:\k meg 
Hunepeink alkalm:ihól hit szóunld ósra. A z i ntézetLou t•thligclé 1·sak egy 
rabbi löu fclavntvn, ki lcgtcldu t!: lyc~cbb hit.községciuk egy ikében uycrt 
alknlmaz:íst, és a ligha téveeliink nzon feltc,·ésiiukbcu, hogy hi tközségcink 
:L rabbis:lgi hi va talol-at czcnlttl is <'sn.k oly rabbikkal töltenelik be , kik 
kéjJCsitcttségöket nz orsz:ígos ntbbiképzÖ·intézctbcn nyertélc 

.'\ rabbikrpzö-intrzct nhln i n lgynukn:il nem kevésbé mclcg Jd v:í.n
E:iguuknt képezi azon lllflgnsz tos ezri elér '~c, melyet báró E ö l v (i s 
József, fch.okczctiiuk felejthetetlen j ótevője, ezeJött 15 évvel az akkoron 
egybegyUlt egyetcmcs gyiilésiink elé tiizött, és me! y abból áll, hogy "a /'1.1(
ztíóan létedi izraefila hiijcli•l·r::ct,mitltrallásoR tc.Yi iill'f, ép w ol!J s::aórlll, iimíllJ 
ü rw/()1101/i festiilefcf l.·fpr::~cn, miuf c• 1.-crcs::l / uy oalcmuut <!J!Jlul ::al ·." 

A mikor a kongresszus :i l tn! megállnpitott szarvezet kcresztüh•itclé
h t•z fogtlmk. mcgalnkitottuk a községkeriiletckct, elemirc közegeink a hit
l.ii:.NI[J<'k ezervczésérc 1l.ttérhcttck, meg Yolthozva nz ismert képvisclöh:lzi 
határoza t, mely fclchzctiinkrc n va llásszabadsági ch ·ckct alkalmflzá, s 
azon szomoru viszonyoka t teremté, mclyekct fentebb már érinteni bátor
kodtunk. 

Nem moudi1!Lt6 ugy:m , hogy miiköclésiink az utolsó másfél évtized
ben a hatóságunk rt la tti hi tközségekben nyomtnianni citiint volna. Vnj mi 
rsekély \"Olt még 18G8. é,·bcn nzon bitközségck sz:lma, mclyck tnagyar 
iigykezclésscl birtak, és ma •1<111 léll::il. Z.onvr(sii::U$i aft,)Jou cílló i::mtlila 
!titl·ii::s('J, m rl?J lwlrÍI!IÍ!JfÍ I"IIl 111 m".'J!I'"" ll!fdrol IJ·intl.·t ::n fl.:. "cm tesznek 
k ivételt nz Án ·a- !\ L iptó-megyékhcn fekvő llitközségcink sem, s6t nem 
gyéren fonlull el ő nz rscl, l1ogy uúr11t ~""!J!I .•:!tic ojlú ridr'l.cl w rt /.i,·. 
tauj"elii!J!Jel&k o 111i ltifkii::a·tyciuk tílla{ futlarlolt i'lkol&l·al roulfél · !.i dics{dí-
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leg 111iul t[j!Jtdiilic!. ·ct, llld!Jel.· lt'.o?::Mn IIW[J!Jal' lau11yclcvtl biruol.·. Dc azút, 
mcrt n hitközségak fentartási alapja - a tagok szabad kiválhatása 
folyttl.n - ingadozóvá vált, és mcrt egyes vidékeken min t p. a galic?.ini 
határszélre dülő mcgyékbon fekvő hitközeégek köziil egy som vetette 
magát alá hatóságunknak, kéuyszerc8zközöket pedig all,almazni ucrn 
lehetett: nem fejthettünk ki oly mérvil tevékenységet, mint minö egy
részt óhajunknak másrészt a Mtramnradtabb bitsorsosnink szellemi él'llo
keinek megfelelöbb lett volna . 

Öszinte örömmel kell tehát iiclvözölnünk, hogy a r. ors?.ágos irod<i
nnk a létező tarthatatlan á llnpot !/!Jü!.·n·es dlt·tíllo~lftltí.•ál kérő clötctjes?.lésc 
alapján Nagyméltóságod a hitközségak sr.ükségcs rendezését kcgycskc· 
uctt szemügyre venni, s c végbő l a hitközsrgck oftt]J.9Z(lbtilt;ait és 1.-t'iltw:[J_ 

t't lé.'Jeil bekivánni 
Nngyméltóságod ez intézkedésében az első lépést hítjuk megtéve 

ar.on ut felé, mely a mostani bonyodalmakból kivezetni képes. - Az 
alaps:abályol·ból kitiinik, hogy mcly helységek zsidó lakosai képezik az 
il lető hi tkör.ségct, következésképen megtudható, hogy Magyarország miu
dcn helysége be vru1·c osztva s minö hitközségl1cz, mcly helység zsit.ló 
lakosai tartoznak különbözö lai tközségckllez, és melyck nincsenek cgy
:iltal:íu egy hi tközség hez scm bcos:r.tva. A hJltxtlgcclé8 pedig hű tükrét 
képezi a hitközség nnyngi erejének; megtudható belöle a fizetésos hiva
ta lnokok és tauitók sz:tmn. s fizotéscik, n uaii.Jöl awbín kövctkcz tctés von
Lato a hitkö~.ség életképcsségérc. 

A zsidó hitközségak kiiszöbön álló rcmlczéso siha·iilténck al::lprcl
tútclét képezi uézctiink szcrint n hazai törvény cinkböJ llc vallástörté
nctiinkböl is folyó azon vezérelv alknlrnazása, hogy lmztínkba.n csnk t'!J!J 
zsidó hi tfr lokcr.ot á ll fenn. F.z szolgá lt am. t . képviselöhár.nak is :r.si 
Jaórmértékiil nkk01·, midön :tz izr. isko laalap és nz abból fennturtott orsz. 
rnbbiJ,épr.Ö·iutézct Mrgy:iban ali 1 O. é1·i an:i r<·z ius l2-k i hahírozatot 
hozta. 

1~·/.·inM néll.·íil lrltríl a uwslani z}(Íri<ímyallllolr~·tt <t llill.·<i',;.vé!Jel.· ltrii
ltl'' 11/.;ép ~:olna megállapitandrí, ltu!J.'J J[ag,lfWOI·s;;ág mi1t1lcn !tcl!Js(gc mla-
111('/.'t llit/di::ségftc:: ueo.q:/ra tf11 minde11 /iitl·iJ'-:Sé[J ICI·iilete al.:l·(Jra l1 [f!J"n, ltO!J.IJ 
l.:ó'::ségi s ol.:tatúsi i~tlé.:lnényeit autonon~ leslilletltez méltó fl la!.·ban f enntm·trmi 
leltctségébm <illj011. Mevengcdltetri ugyan, hogy 11tinden !titl.·ö'::<Jég l:ebeléb<" 
alal.·ul/w;~sana/,; a s:iil.-ségltcz l.·tjJcsl , imalui-:i egy&Jiiletel/1, tic c::ciJ ált11l 11!'111 

a lt itJ.:ij::ség aclmiJtiR:'l,.,icdlíjlínal.·, 8<111 11ediy <tuyakt'iii!J!'Í. hil•!tlal<ilt'tl.· C!J!J-~C[JC 

nJorbút it< d:cnndlic.•~<cll . 

Az cr.cn elvek szoriut rcudezctt hitkör.ségcinkbon"'gyors fcj löclés
nck fogmiuak indulni intézményeink, amellett azok szillírd os?.!opokká. 
v:Ll uúnak, mclyekre hitfclekezotünkuck, miut vallásos társulatnak auto
liOlll szcrvezeto biztou lcl·akhntó volua. 

F:íjdalmn~;an éri ut hcnniinket, vnl ah~ nyszot· az autonnm llitfclckc· 
zd ill ctöségéh<'Z tartozó zsidó iigygycl foglalkoilnn k az orsd1g törvény· 
hozó testiil ete :wagy hn.tóságai, holot t haz:í.nk egyéb hitfclekezotei ~n.j :it 

an ton om jogköriik ben rendezik iigyoiket és Silereznek érvéuyt hattl.rozn
ta.iknak. A kongresszusi statutumoknak legfelsöbb helyen törtéut szeutc 
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sitésévcl fclckc;r.ctiiuknck is megmlatott ugyan !lll önkor111áuy;r.ali jog, tic 
mig n keresztény felekezetek autonomilli törvényes biztositékokkal cll:\t
vák, add ig n zsidók autonomitijárn nz 1 8 70. márczius 18-ki képviselii
luhi hnt.1rozat a vallás és lelkiismereti szabadság elvcit hozta alkal
lllnzásba. 

E képviselöházi határozat óta Cl•kölcsi kötclcsségén~.et tnrtja csupán 
össze hitközségeink adózó tngjait, és még scm tagadhatja meg senki 
uzou nagy llll4d!Í.S ciismcrését, mely községcin k intézményei köriil -
bát· a közmivclődés, bár a magyarosoclás szempontjából észl elhető; <le 
kétségkivül sokkal nagyobb - és mindcn idegen bcnvatkozá.st felesle
gessé tévő - eredwéuyeket mnt:\thatnáuk fel, ha felekezetiink hatalmi 
tényeY-ők hiányában nem volna. 

E z okból 1.-épe::i bu:gó l. il·lÍIIStigwzl.:at, ncmcaal.: az, li or; y erüs J,itf.·ij:;Ré
!fd.: é.~ feloldlzatatlm~ l.·ó'::,y,lgi 1.·6/délr léte.yiféRét·el.fclcl.·e::eli élctiinl.:nck s::ilárct 
alanjrt mf!JVCilessél.;, hanem f'fJ!Jitllal hi!fclrl.·r.;:etiinl.· nntonomilíjtína/.; IIJI'I'ényr.y 

!Ji::/osiláwt i.<, Vf![J?Jis annok eléréJtt', ho[jy a ;;.yidú !tilji:li•l.·r;;;ct fl ló'r!'éuyho;;tí .~ 

Iiftal a:; Ülll~ormáay:;ali jogyat fclml~tí::oll fcle/.;c.';('/c/c scmíhn f elclle.<J.vt:f.·. 
1\fidőn felekezeti ügycink rendbehozás.'Íra. irányuló ezen nézetci nk

nek és óhajainknak Nagyméltóságod előtt kifej ezést adni bátorkodnnk, 
teszsziik ezt annak bi;r.tos tudatában, hogy Nagyméltúságodban a. rcnrl, 
knl tnra. tis jogegyenlőség ut:in i törekvéscinknek ptirtolójárn. találunk. 

A minck megva.lúsit:ts:\hoz ezelőtt 15 évvel oly közel :l.llottuu k, 
antmk létesitése most 1\agymóltós:ígotl kegyes intézkedései Lő l van flig
gÖ I'Ó téve. Nem képezloot c téren akadttlyt az ismert l870-ki képvi
selőhtl.zi hat:írozat, mert n. képviselőhá;r, rég clhngyta azon ösvény t, 
melycn o határozat kimomlásitunk idojében haladt, és fel nem tehető, 

hogy n magyar törvényhozás, mcly a hitfelekezeteket önkorm:inyza.ti 
joggal rtth:izt.'\ fel, a zsidó loitfelckczetet kivételes holyzetben hagyja. 

A UJi pedig a. ;r,siolúságot illeti, mclynck bitköre a. kiizdclmck hosY.-
8ZLt ideje n.latt inottdr megtisztult, a.uua.k történelme majdan uj h~pot 

fog na ny itni Nagyuoéltós:igotl nzou ujabb érdemének mcgörökitésóo·C', 
hogy biztositani méltóztatott sztl.mtmk rn a j ogokat, mclyeknél fogva n. 
haza és felekezet énlckcit, miut autonom egységes hitfelekezet is, elő

mozditani képesek vagyunk. 
Egész bi;r.alommal járulunk ennélfogva NagyméltóságoLl elé azou 

alázatos kéréssel : 
i\féltóztru;sék hi tközségeink c;r.élbavett rendezésénél az általunk 

fentebb iuditványba hozott elveket alkalmaztatni, tov:ibb:i pedig kegyel
mcsen oda hatni, hogy a zsidó l1itfclekezet közegeinek és községi testii
leteinek a tör vényes öukoo·mányzati jog oly módon biztosittassék, mint 
azt az orsz{tgban 1étez6 »törvényesen bevett« vallásfelekezetek élvezik. 

Kik is ki tünő tisztelettel vagyunk stb. 

Kelt az izr. községker iileti elnökök gylilésénck lludnpestcn, 1883. 
évi deczember l1am 23-án tartott iiléséből. 

(AHir:isok.) 
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. \r. ir. r. ort h•Hiox küzvet itii IJÍY.ults<ÍI-( t•lull•k imt.t a valliíH- .· küw~ t. 111i11i xzl~rhcz. 

Na,qyméllú~dyú unllds- é~ lcözoklatci~i m. ki1·. Mi11i;;te1· (}l·! 
Kegyelmes Unt.nk .1 

A kong resszusi iroda uéhdny kerületi elöljáróval egyetemben cmlék
iralot nyujtott be Nagyméltús:igodl toz. 

Noha cr.cn emlékirat kimagasló résr.c,- hi~toriai tt:nycket teljcsen 
ignori l és igy tehát jogosan igényt Mra nem hu·that, hogy vele komolyan 
foglalkozzunk; ámb:tr tov:íbbá ezen emlékirat Ilenyuj tói ugyhítszik ké
uyelmesclJbnek tartott:ík az orthodox zsidó hi tfelekezet legális a lapou 
fogauu.tositott és a magyar minisztcrtanács előterjesztése folyhiu Ő Fel
súgo legkegyelmesebb m·mtk és királyunk :iltal Schönbrunnban 18 7 L. 
(Jktóber 22-én kelt legfelsöbb ellmtároz{t!k'Í.val legkegyelmesebben szen
lesitett szervezkedését csuk ugy mcllesleg és nem a tényll.lldsuak tncgfc
lclölcg él'i nteni, uy ilvtíuvnlólng azo11 sr.:íntlékból, hogy a nyilváuosságu:tk 
is szánt emléku·atukkal a közvélemény t tévu tra vozessék; imbát· továbbtt 
n kougrcsszisták azt eoha és soha belátni nem akatj ák, l10gy ök bevégzett 
faktnmma1 állmmk szemben, mirc a midöu csak egyszerllen rlímutatunk, 
öss:r.cs argnmcntáczióik halomra döluck; mindazot~ :iltal , Ita mi mégis in
díttatva tlrcz1.iik magunkat a j clr.ctt emlékirat folytin Xagyllléltós>igod
ltoz jelen ahha.tos fcltct:jesztésiinkct in té:r.ni, le~zszük ezt fii leg azért, 
ntivcl a. kongrcsszisták bcadváuya az anyaköuy,•ve:r.ctést és zugiskoláka t 
illettileg r:lgalmakat fogl:\1 mag:ibau, a hazafis}igot és libcralizmust pedi g 
k iz:í rólng mag uknak viudik:Uják. ~ckiink tclu\t, szintugy Nagyméltós~i
goclra való tckiutctböl, valamint az általunk képviselt hitfekczet reputa.
tiója érdekében, ezt hallgatag cltiimi nem lehet, nem szabad! 

lü gyelmcs Urunk! A kougrcsszist:ik !Utal beuyuj tott emhikimtban 
t>:r.:thadeh·üség, kulturtörck,·ések és hazafisúg :Hli ttatuak oda, mint ,·czér
eszmék, tnelyck n kongrcsszisták előtt lebegnek. Hogy miudezt ,·elünk 
.zcmben hogyan kivánják én·ényesitcni: , ·alób:m érthetct lcu. 'l'udjnk ők 
jól és ha nem, >egyék tudonuisul, hogy a1. orthodox 1.sidóság hazaszcretct 
tekin tetében nem :ill mögöttc senki nek és a mcuuyibcn az államlt ivata.los 
nyelvének bi rása és ltaszuálata is veendö a hazafiság kriter iumaként : 
ltgy bátran rámuta thalunk arra, hogy nélilet és s:r.lúv ajl;u aelységekbcn 
lcvö orthodox zsidóhi tközAégck is ma m:í t· hivatalosan a magyar nyeh·et 
ltaszmllják és tetjcsztik. 

1\Ii nem arrogálunk magunknak spccziális zs.idó hazafisrigot, scm 
nem kiv1Ínjuk, hogy n mi bazatis:l.guuk magasabbau taksáltassék, mint 
tmlsoké, dc viszout uem engedhetjük meg, hogy hazafis:ig un k ös:r.intcségc 
m(:g csak kérdés tá rgyát is képezze. 

, zintugy tiltakozunk azon ineziun:iczió ellen, hogy az orthodox 
r.siclóság exkluzív lenne. Ami uépiskoláinkra nézve nem léteznek cxczep
cziomilis lmhtrozn•ányok, mi egészheu aik :t lmnzznk az L G 8. Ó\•i XX.XVUL 
t. cz.-t, n mint az a legfelsöbb helyen szcntcsitctt orth . országos szervező 

!!zabá.lyza t :H. §·ában meg v au tí llapitva. Mi ;\ltalábnu véve a közös 
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iskolák intézményének vagyunk barátai, p{Lrtolói, mit cxkluzivihísuak 
tekintcui alig lcl1et. 

Ami pedig ellenfelcink :Utal n hnugoztatott liberalizmu~t illeti, 
czeu hangoztatás vn ló~ngos lény kcdéHeikkcl és törekvt:seikkcl épen nr m 
:ill összltnngz:ísbau. !;:pen ök azok, n kik léplcu·nyomon utunkat :íllj:tk, 
nkik minket knltur:l.lis in tl:zrn~nyeink fejleszttt~ébun folyton ak:lll:ílyozni 
ukamak, n ki!; nem töröelve az ember legszenlcLb érzelmeivel, a lelki 
istnereti szabadsttggal, erönek erejével egyesiteni aknrj{Lk azokat, a kik 
útitidalhatatlan ellonté tek folytán soha. iidvöR egységet nem kttpczhetnck. 

Mi ilyen olj1l.rást veliik szemben sohiL nem t.'llm~itottnnk. ~ l i lm
gyom:inyos a lapon :\llunk, ök cll •agy ták ezen niapot és mégis mi az ii 
pnritflsnkat és ahl•cli j oguknt, ltogy intézillényeiket ugy rendezzék be, a 
miut ök ólu1jtják: soha mt'g nem támadtuk. 

A llitfelekezctilcg áth idnlhatatlan ellentétben levök államilag kény
szerittessenek egyRéget képezni, azok, kik a véletlen folybín egy tel'l'i to
ri umon laknak, kényszerittessenek egységes hitközséget nlkolni, a;r. ~Lnyagi 
é:-~ gazdasági tekintetek lrgycnek mérvadúk ott, !tol vallási meggyöziidé~

IJcu clloutétek vannak. J~y oltnjtan:\k ellenfeleink, a kongres.,zist:ík. 
Ugydc, lehe tségcs·e, 'liogy egységes rabbinntus egységes iskola és 

egyéb egységes oly institnczió, melyek u zsidó bitközség kriteri umaként 
tek in tendök, kérdjUk lcltotséges·e, hogy e;r.ck a tniudkét kiilön folekezet 
vallási követelményeinek megfdcljcuck? 

Kiilönös szinben tllnteti elö a kongresszisták lillcral iznmsál. n. nt:Ír 
jelzett emlékirat azon része is, mclybcn p:was;r.képcn felhozzák, hogy 
~Z1Ímos koriil et m:tgukat batós~lguknnk alá nem vetette, miért is nem 
:illván módjnkban kényszereszközöket haszu{llni, azon vidékeken intc7.ivc 
miiködniök nem volt lehetséges. 

Az emlékirat rzeu egy része már maga is eléggé jellemzi l'llcufe
lt.link intenezióit. 

T ehát nem n vnlló.si i1·ilnyzat és n meggyőződés azonossága. legyen 
mérvncló, hanem kényszereszközök nlkalmaztassnnal; , még pedig az egy ik 
frlekczct hatósága részéröl egy másik felekezet Itiveivel szemben! Való
ban reakeziou:írius szellemröl tauuskodik, ha szabad haz1inkban ilyen kény
szereszközökről csnk beszétui is lehet. 

Á kougrcsszisták emléki ratukban kiemelik azt is, hogy fcnuáll<lsuk 
(,ta mily nagy tevékenységük ereelménye és mennyivcl többet érhettek 
volna el, !Ja az ortl1odoxok is az () hatóságuk alatt állanának. Ebből 

aztán cledukálj:lk a hozzájuk való csntlnkozásra a jogi indokot és hogy 
ebbeli eljárásukat planzibilissé tegyék azok elött, kik zsidó felekezeti 
viszonyokba eléggé beavntvo. nineseuck, klllön zsinagógákat helyezncl; 
nz orthodoxoknak kilátásba. 

Ugy dc képzclhető·o az, hogy ]tét hitvallás hivei egy és ugyannzon 
szószékct, felekezeti iskolnt, cqetJeg hittanodát egyiittesen hnsználjnnnk, 
s~óval egy hi tközséget kópe;r.;r.enek. 

Az orthodoxok kényszcJ;ttesscnck a neologokhoz való c:>atlnko
z~i.sm, hogy n. neolo;:;ok va ll ::isi téren ~nj:i.t felcl<ezeti iastituczióikat az 
orthodoxok anyagi hozzájáruhisu által jobbau kultiválhasstlk . .\li kénysze-
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rittessUnk oly institntiók fenbrtásához hozzáj:írulni, mclycknck igényLc
vétele vallásilag nekillik nincsen megengetlve, melyck mindannn.k neg:íl:i
s:U involválják, a mi elöttiink a legszentebb és mclyckhcz hozzáj:lrulni 
nekiink bittörvényileg tiltva van . 

H ogy lel10t mindezcknól fogva h itközségi, vagy felekezeti egység
ről beszélni. Ők rabbi -szemiuáriumot á llitottak fel, mcly, mint azt 1ml.r 
több alkalnlllkkor constatáltuk, a zsidó hitvallás sarkalatos alnpelveivel 
e llentétben van, és melyből kikeriilendö rabbik vallási összes fnnkcziúit 
igénybe venni laitvnllásilag szigoman tiltva van. 

V{ldat emelnek elleniink, hogy mi visszamaradotk'tk vagyuuk, hogy 
n. korral nem halndunk. HitvaU{LSi tekintetben igen is nem ismeriink uj i- \ 
t!\st, sokl;al becsesebb, drágább előttünk hitvallásunk sok ezeréves mult
tal biró alapja, hogy arról csak egy hajszálnyira is letérjüuk. Azonban a 
szoczialis életben igenis sz:l.molunk a kor követelményeiveL A mi t hi tköz
~égcink n népiskol:ík érdekében áldo:r.nak, mcnuyirc javult csak egy évti
zed óta nz orthodox zsidó oktatilsügy : ezt fö lösleges volna Nagyméltós:l.
god, miut kö:r.oktatási miui~ztcr előtt, különösen hangsulyoznunk. 

Ha mégis itt-ott umlas:r.tások történnek, mint ez más felekezetné l 
is előford nlhat, ott Will az 18G8. évi XXXVIII. tcz. Vannak hatósági 
közegek, mely ck hi,·atvn. vannak ezbu törvényt végrehajtani és nincsen 
~ziikség n. kongrcsszishík rckriminaczióira, hogyucbtu l étcző hiányok, bajok, 
kcllö módon pótoltnssanak, orvosolt.'\Ssnnak. Hámutatnak ők Magyarország 
északi megyéire, kic1nelvén, hogy ezeu n•cgyékben lcvö orLhotlox zsidók a. 
knlturáLau hátramaradottak. Ezenmcgyék zsidó lakosni azonbau soha nem 
z~írl<óztak ol környéklik szellemi ir::íuyzat:Hól és csn.k akkor lehetne cll eu ük 
v~hlat emelni, ha az ottun lakó mrís vallásu polgárok elörchalaclottabbak 
volnáunk mí.lukná l. Valamint lclretcUen Magyarország miveltségi foká t 
általában a:r. északi megyék mivel tségi á llapotáról megismerni: ép oly 
lehetet len a;r, orthollox ;r,sidus;Íg összességét, az azon mcgyókhert lakók 
szcrint mcgitélui. 

A kougrcsszisták felemli tik emlékiratnkban :t 7.Sitló-anyakönyvvczc
tést is. 

A leghatározottabban til tnkoznnk a?: ellen, l aogy a z anyn.könyvck 
ve:r.etésénél netán itt-ott előfordu ló hiímyok vagy mnlas:r.blsok otliumá t az 
orthodoxokra hárítsák. 

Az orthodoxok anyakönyvci, mint erről Nagyméltóságodnak hi\'a
talosau méltuztatik tudomással bimi, nitalábau kifogástalanok. H ogy 
ch ·étvc itt-ott mul:lszt.is, vagy rendetlenség előa(lta magát, a mi, hogy 
v(l!na l'li eset, nincsen tudomásunk, do lehetséges, hogy volt. ezt egy 
<>gé z hitfelekezetnek hibául betudtli tőlük ucm loyalis, nem korrek t elj1ínis. 

Heucletleuségek fordul nak elő tuás felekezetek anyakönyvvezeté
stiltél is. És arra valók n törvények, hogy azok ér telmében játjanak cl 
olyanok ellen, a kik a törvény ellen vétettek. És lra netán az auynkönyv
vczctést illetőleg szigombb iuté:r.kcd ések bcl•ozatnln. czéloztat.ik, az ellen 
uekiiuk legkisebb ellenvetésiink scm lehet, ha ezek nem birnak spccziáli
Msi j elleggel. 

A mi n kongresszisták azon megjegyzései& illeti, hogy kilépések 
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okozta Ouktuácziók folytán nz anyakönyvek rendcs vezetése megnchczit
tctik, ugy ez annál kevésbé áll , mivel a politikai laat6ság ellenőrzésében 

erre nézve kellő óvszct-a-ől van gondoskodva. Különbcn miudaddig, mig 
az össze.~ felekezetekre nézve a köz11ontositott állami anynkönyvvczctés 
uincsc11 IJelaozva, addig gyik keriilctuél scm kel'iilhclők ki az auya
könyvi lluktu:icziók. 

K egyelmcs urunk l 
A mondottakban volt szcro11cséuk a kongrcsszist:lk emlékira tábau 

kifejezést nyert törekvéseket és intencziókat valódi é.-tékükre Jeszállitani. 
A zavarok, mclycket a11;mk idején a ucologoknak, az orthodoxok 

\'lleu irányult eljárasai clöitléztck, már-már szünni kezdettek. Minukét 
rész saját hatáskörében müködött, ngy a mint azt n különbözö Litfele
kezeti érdekek kivántúk. Valltisi téren - mint két kiilön felekezet -
nem érintkeztunk és ennek folytán a szoczilllis életLou békésebb volt n 
viszony. Már most mcgsokalták, tcrlalikre esett n kongresszistákunk a 
nyugalom és »Litközségck rendezése« c7.imc alatt ujabb 7.avarokat, rcn
dctlcnségcket akarnak előidézni. Emlékiratuk bcuynjtása által kérdé
sessé tették a ny ugalmat és c:r.zcl scm saját mcgbizóiknak, sem az ors?.ág
nak jó azoigálatot nem tettek és meg vagyunk győződve, hogy maguk a 
kong1·csszisták békés clenaci, cze11 gyülöletről és Llirclmctlcuségröl tanus
kodó eljá rással nincsenek mcgclégcd,·c. 

Vegyék tcMt tnd~násul, hogy oly hatalom, rncly vali{LSi ltlláspon
tunkról minkct lctcrclhetnc, 11 0111 létezik. 

Kegyelmes urnuk! JatenUnk segedelmében Lizva, legkegyelmescLL 
mnnk és királyunk által biztositott j ogainkban, n lelkiismereti szabad
ságban, nagyméltósúgod negyven éves dicsteljes nyil vános miiködésébrn 
elegendő garancziákat Játunk arra nézve, laogy ellenfeleiliknek solaa nem 
fog sikeriilni legszentebb vallási érclekeinket megsérteni. 

A kongresszisták emlékira ta a vn.Jóságos tényekkel nem sz[tmol, az 
abban kifejezést nyert óhnjok és fejtegetések nélkiilözik a j ogi alapot.
Az abbnu kifejezett c;"él c,·öszakos, tennés;"otellenes kényszcrszis;"tem(dao;" 
vezet.- Szenvedélycsségük!Jcu annyiru n1ennck, laogy folteszik a mngyar 
országgyUiésről , hogy ezen fenkölt testiilet a lelkiismereti szabads.<\g ch•cit 
tagadta volna meg és hogy az országgyül és csak az L 8 7 0. évi márcziusi 
tárgynlúsok behatása ahttt ltoztn. az 1870. márcz. l -ki ltatát·ozatot. 

Nagyméltóst1god {L1 1:1spontjt\hoz ilyen feltevések nem férhctnck, 
valarnint nem felel meg a valóságnak, hogy a magyar orsz{~ggyiilés 1880. 
márcz. 12-éu ezen clvcktöl oltérülcg, vagy plnnc :L felr kczeti egység 
értelanében Jaatározott volna. 

Tekintettel ezen Juorncnt111uokra, n loyalis úll:tm}lolgárok százezrei
nek nevében, csak röviden nzon ai!Lzatos kérelmet intézzUk Nagymélt6-
ságodltoz, miszerint ezen aUzatos fcltc tjcsztésüukbcn kifejezett, nomcsak 
n méltáuyosság, lannem n jog- és igazságnak megfclclö álláspontlillkat 
figyelembe V<'nni kegyeskedjék. 

Mély tisztelettel lévén Hudapcstcn, 1 84.. jan. 17 -t! n ngyméltú
ságod althatos szolgái: n uangyaa· <:s erdélyorszngi ant. orthodox iz1·. liit
felekezet kö;wcti tö bizotts:\gn nevébcat Hriclt. l yutíc.:, s. k. c lu ök. 
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3. sz. 

'J'honla. JGGG.angnszLns G-án.-1 ngy lsLvtin n ~.rnlnfcjérvítr i Z itló ámucl ncvii 
z~itlóval sznzödéRt köt, HH•Iylyrl kélntí'l ta ll~r t igér nrki , ha Konu\ rllnli 
Aut! ni~ fr•lrRt'gH ~s litH'qk{\j:'d , SZÍlZilL ]lCd i~. hil r<ttk 117. a~RzOnyL ki zahatlitj tt fl/ 

türök rnb ágból. •) 

Mu Tun: Pe1·enc.~, Dcnk, 'I'hordai hi tes Asscssor és s.~ekcly !llm·tou, 
ngin.u Thordai hites Notarius : Adynk tutL'll'!l. miudeneknek az kiknek 
illik, B ogi in hoc Ao 6GG, dic 6. augusti 1'liiJI'Il cm lako vitízlő .\'ayy 
18/t'WI Uram alkuvck meg mií clöttUuk egi Fcjcn•armegjebcn, F tj(rl'oral 

lako id11 Samurl novii idovnl illy forman : Hogy Colosvar megjeben fd.., 

f>ctrihw lakos U"mttr11111i • l11drofl Felesegc t, .Tud il Aszsl(onjt kis fia('skajn· 
val, !17. ki Landor Fcjirvarrol izent volt tülle Nagi Istvan Uramunk, 
valtsa ki az Rabsagbol, valaholott tnla lhattjn, bi:t.v:ist két s:t.:i:t. talhirig 
vallunivel feljebb is, lln li:wal nem valthattja pouig, mngat az Aszszont 
szdz tallcrig, és l•o:t.zn ki az rubsagbol, hn ki hozza, Ic teszi neki 1ngi 
Jstvnn ram aszt az surnmat, valamin ki valthntya. Ira penig ki hozhatua 
cs Nagy Istvan Uram Ic nem akarna tenni aszt az snmmat, mclycl ki 
vnlt:mn, tehat Ic kötven nemesi S:t.nbadsagnt ~agi Istvan Uram, nkm·holot 
taluJhatando javaibol, mox ct elefacto Praescutium fac~ontm vigorc1 ehak 
egi vicc bi.rot vevcu magn. mclle, Koutcutaltatltas~ck Sido 'amucl .. ... 
• • • • 2) semmincmü törvenyes remcdi1un ne obstalhnsson. l\fclyrül adink 
111li is ez lcvcliínkct, fide nostra mediantc, pecctuuk alat. 3) 

Dat. Tl10rda dic ct Ao ut supra n01niuatis 

F ranciscus Tttri Juratus Assessor. 
Tordaneusis 

(L. .) 

Ki vUh·öl: ~agy E rsebet 4) L cvelcj. 

Mnrtinus • 'zekely j ur. Notnr. 
Oppitli 'l'hordcnsis 

(L. S.) 

E redetije nz 0/W:tÍfJOB lel'él/IÍrbcm, Acta Transsylv. fnsc. 3., Nt·. G:L 
/ 

1) Az okiratiJan 11.7. eretloti ltclycsir>Lst. mintloniHL meghagyla lll, t•sak :1 

meglevő interptmkcziúl<looz néhány úja t mkt.am fül, : t l tol a szövcg künnyubh 
megértit etése kivú n ta. 

•) Egy-két el nem olvasha tó szó. 
•) E szerzüdésL érthclü,·é teszi az a ncvc7.eles köriilméJ1)'1 loogy n 

török ra bs:'! g ba lntrrzolt kere. z tények fölkr resésé\•el és kiváltft sával, mint 
núl unk, úgy Lengyelországban is, r endesen zsi<l6 ügynököket bíztak meg. 
Koreszlényt:'k ugyanis nem igen mcrlek 'L'örökországba utazni, eredményt 
pedig alig vúrhattak; do azért n:t. n.fl'éle vállnlat a zsidó ügynöknek is n f. ha 
é i!'Lt'•lJe került. L. Kolm, Jlébc,· l;útj'url'á~olc és adatok 11/ayyttrOI'Száy Wrténclé· 
h e.~ (n kü lün lenyomnl) 105-6. l. 

' )Nyilván a szcn:lldö NAgy I stván felesége. 

Közli : KOJJN S.\.~mEL. 



VEGYES. 

Irodalmi hit•ek. A buonpes ti llitszónok Dr. Kolm ('ámurl lcgközc

lobb egy érdekes munka első kötetét bocsátja közre, mely a zsidók 

történetét tárgyn.lja Magyarországon. , ' zcmléuk első czikke részlete c 

becses monogm6ának, mcly első ily nemii for rásmunka irodalmunkban. 

- Dr. Gold.:i!tcr Ignácznak ismét egy nagyobb tudományos munk;íja 

jelent meg c czímcn: Dic z;:Hliriteu, ihr Lebraystem und ihrc Geschichte. 

Beitrag zur Geschichte "lier muhammedaniscbcu 'l'heologie. Lipcse, 1884. 

- Mint az Egyenlőségben olvassuk, az E [j?Jfl!iogusítús nálun/.· és m<Í.•hol 

ez. munko. f. év márczins havában fog mcgjclelllli. 

Zsidó statisztika. Jlány zsidó van a világon ? Erre a források 

nagyon eltérő feleletet adnak. A sz:ímok, melyekct 111i itt közllink, egy 

franczia statisztikn.i munka legujabb adatai szerin t auvltk. E szcriut 

van az egész világon 7 millió zsidó, a kik világrész és ország sr.erint a 

következőkép oszlanak meg : 

EunóPA 5.600,000, és pedig: 

Oroszország . .. . . .. .. 2. 700,000 

Ausztria ... ....... . 870,000 

Németország . . . . . . . . 650,000 

Magyarország . . . . . . . G 3 O, O O O 

Románia . . . . . . . . . . . 400,000 

• 'l' örökország . . . . . . . . l 00,000 

Hollaud . . . . . . . . . . . 7 0,00 

Francziaország . . . . . GO,OOO 

Angolország . . . . . . . 50,000 

Svédország .. . . ... . 2,000 

A),'RJKA 500,000, és pedig: 

i\farokko . . . . . . . . . 200,000 

'rripolisz . . . . . . . . . . l 00,000 

Tunisz .......... . 

Algir ..... .. .... . 

Egyptom ....... . . . 

Á.zsiA 420 ,000, és pedig: 

60,000 
35,000 

8,0 00 

Á.zsi:li Török. s Arábin. 150,000 

India . . . . . . . . . . . . 150,00 0 

Olaszország .. ..... . 47,000 Kaukázio. . . . . . . . . . 30,000 

Svá.jcz. . . . . . . . . . . . 7 ,OOO Perzsi o. . . . . . . . . . . . 20,000 

Spanyolország . . . . . . 6,000 Tmkesztan . . . . . . . . 12,000 

Görögország . . . . . . . 5,000 Kina . . . . . . . . . . . . 1,000 

Szerbin. . . . . . . . . . . 4,500 ~mmKA . . . . . . . . . . 300,0 00 

Rclgium . . . . . . . . . . 3,000 AuSZ'l'lÜLIA . . . . . . . 20,000 

Egy angol hirdetés. Londoni lapokban n. minap szóról-szóru. a 

következő l1irdetés volt olvasható : 7>.A. lordmayor ö méltóság:iuak kegyes 

engedelmével a városlníz cgyptomi csamok:iban csütörtökön, január 



HO VEO YF.S. 

22-én, cl. n. 3 órakor nyilvános é•·tekezlet fog tarta tui annak megfonto

hl~ára, hogyan lehetne legméltóbban tnegünnepelni Sir .lloses Jlfonteji01·c 

közeledő századik szülctése napját. Egyebek közt a következő nemcsek 

és umk á llnak ar. értekezlet él <~n : Cmnrillt• gróf ö méltósága K. G . 

• 'ltnjftwbul'!l g róf ö méltós:~g:t K. G. L oudon l'Üó'J.Jij/.·tJ. Braclford pii!J}Jii.!.·r . 

'Tiszt. Dr. U. Ad/cr h elyettes főrabbi . }~ö tiszt. W . II. Freemani/t . Tiszt. 

K G. 11an!.w, 1\l. A. Sir N. M. R ot!tschild, Bart. 1\f. P. Sir Jolm L ttU,or!., 

Bart. M. P. Arthur Colten Esqu. Q. C. 1\1. P. Lewis E mwmrl, J . 1/udy:stnt, 

ll. 'f'WJfiYUin : tisztc]etb. titkárok.« 

lasker Ei:luar·d német politi lw s gy{JSziinncpc tlHh'alcvölcg a ucw

yorki zsidótcmplombnn t:ll'tntott. A r H erikából jött hírek szerint a v:tr·os pol

gúrmestcrc,a német birodalmi követ és churz K:holy, az Egyesiilt-ÁilanH>k 

volt belügyminisztere is j elen voltak a zsiuagógábnu. A washing toni 

kr pvisclöhdz részvétéuck adott k ifejezést a kiváló férfir't hal:ila fölött. 

levél a szerkesztöhöz. Egyik j eles mathcmatikn 11 nktúl fl követ

k ező sorokat vetlUk: 'J'i8ztclt urnim! A hirneves német tudósnak, n," .. 
lrleit~ltrnr!.- »(: nmtl riss der N:ünrgesclrich tc ( ez. ut iivében a minnp lapoz

gatván, a következő sorokra blikkautallt : »Azt teszik föl, hogy n földön 

ezer millió ember él, é.~ l10gy minden 33 évben egy-egy nemzetlék elhal , 

mig köriilbeliil 1 /8 -rlnl töhb sziílet ik. < A tétel értlekelt. Uoudolt:un, kisz:i 

mftom, lr:íuy :33 éves idöszak előtt állott n;r, emberi nr m két cgyénböl ·? 

l\la themntiknilng szólvn: oly geometriai progrcssziúbrw kerescm az uto lsó 

tng exponcnsét, mclynek clsü tngja = 2, utolsó tagja = 1000 millió, é::~ 

luinyadosn = 9 f~ · E szcrint 2· J,! 2G .r-J= LOOO milliú, miböl .•. (n 33 

é,·es időszakok sdma) = L í l , ez 3;J-rd sznrozva GG4 3 évet :ul. 

1\reglC'pctvc néztem nz crrtlményl : hi8z ez a zsitl,\ itlösz:imit:hsal 

egyezik l Bisz :tkkor a biulia meg .\d:im meg "Éva ... Dc nem gondoltaut 

a dolgot viÍgig. Eszembe jutott n 1\L-Zs. ,'zcrnlc: hmhl tötje ö czeu a 

fejét. Ugy van, mondtím magamban, ird meg az egészet nekik ; utoljríra 

még ki is tr~zik a lapjukba s legnláLb más is meg lesz lepve: ez a ,.; 

egyik elrgtételcm. A másik meg az, hogy segítek igazoln i egyik »mnthe

mntik a i meg figyrlésemct « : és ;r.•·e vettem ugya nis, l ~t•gy miml cu Iap, még 

ha folyóirat is, sohscm oly jó eleinte, n1int később. Nehogy hát Üniik 

valahogy kifogjanak nz (:u sz:ímításomon, uyaknk ha varrom e le\'elemet. 

lfrme111 ugy-e hogy kiadják? :Maradtam stb. X+ l ~ 



TUDOMÁNY. 

A zsidóság és kereszténység viszonya idős zámitásunk 
első két századában. 

III. 

Ar.ou pillann.t ót..'t, hogy a l,:ereszténység megsr.ünt uemr.eti 
vall(ts lelilli s v:i litgu1·alomm törekedett, kilti vta. mag:t ellen a ró
mai hatalmat, moly nemzeti vallúsok iránt t iirelmesebb valn.. I gy 
történt, hogy Traján alatt (98-1 l 6) a keresztény név vjsclését 
sulyos hiinuek kezdték tar tani s kegyetlen büntetósokkel üldiizni. 
A veszély oz idejében, midélu :1.z anyagi erők m.ind az ellenség kezé
heu valúnak, a keresztéuység azon volt, hogy ollOJrrelót iroclalnúlag 
legyőzze, vagy logalább lcicngeszteljc, hamgját más irányba ve
zesse. Ekkor kezdték n. multat i. ugy tüntetni föl1 mintha nem 
rúmai prokm{ttorok i tél ték volnn. ,Jé7.U t a ltalál l'a, hanem a z i
dók, s hogy a?.ou szégyenletes hire ket, melyekk<'l a nímaiak vútlolt{Llc 
a kere ztényckct, a r.sidók terjesz totték volna. 

• Érdekes látnunk, m.inű okokkal védelmezi Te1·tullián (AJ10-
logia IX.) a keresztényeket az ily hazug vádak egyike ellell : 
»Pirulja tok ol, hogy bonnünket koresztényeket oly alaptalan vátl
dal illettt•k. His?.eu állatok vérét sem Si::abau enniink, s ezért tar
tózkotlunk a megfulladt vagy elhullott állatok élvozotétől, uohogy 
a belekhon lovű vér hmmünket megfertűztessen. Hiszon a kercs?.
tényck f'ólismcrrsérc alkalmar.ott egyéb próbák közt az1.al is éltek , 
hogy véres hurk{tval kináljatok, bizton tudv{tn, h ogy n[thmk tilos. 
Micsoaa dolog az hát, hogy azokról, kik - llli nt jól t udj(Ltok -
fLtlittok Yérfotől iszouyotlnak, azt hiszitek, hogy ember vórére (thi-

Jthaun-Zswó SzEll Ll:. 18 84. n. Füz~~'l'. 
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to?.tHt.k, - Itacsak tal;ín tapa.s7.taln.tb6l nC' m tudj:Hok, hogy omC'?. 
édesebb.« :És mégis vftdoltik a. ?.: idókat a sötét középkorba n és sötkt 
fejek mé-g a mai nap c szöruyiiségekkcl, kik pedig még erősebben 
vé(llicti k magn lm t Mózes tör vé11yérc utalással, me l y u gy t'm bct·
tílil.ozn.tot, nt int a vé-t· élvezését {~l!K'l.lábn.n legszigorn hbn.n eltiltjn.. 

T cr tullián a z idók.·l.t gya.nusit:í o vádak terje ?.tés(•vt'l i 
Eusebius ellenhon (Hist. E ccl.lV. 27. c) n.:r.t [tlJitja, hogy Neroés 
D omitian voltak a kere ztéu ység rágn.lmazói. A.középkor ban azt;'t n 
mohótt kapiK'l.k a téves állításon s l10gy ezér t ln.kolta ák n. zsidó

ka t, r c;lj uk tolti k c vhváda t. W agensei l (1693) szerint hasonl ó ere
dctil bo~zuállás volt az is, hogy n. zsidókat sd1·ga foltln,l u{' ly<'gC'z
tók, mivcl A.lexandri{t.b:w a kere. ztények és zsidók kü:r.t Ici tö rt sur
lóelás alka lm{t.val, n z idók ismc t·tctő j oliil sárga posztóból való 
gy üríí t viseltek a ruhákon. lly vékony s:r.ítlakból fonja Klio a né
pek sO L'ilít.t, s bizony nom sej tet ték a mrtsodik sz(tzadban, mily küuy
patn.kok fognak folyui azon gyn.nusitás alka lm[t.ból, hogy n, :r.s idók 
h irt' :r.Lelték a kere :r.t(' uyekrl.\1 n. h:unis vérvádat ! 

1\lig n,:r.oHlmn a keresztl·nység írói még a:r. üldözés ülejében 
scm ln.nkn,cl tak s némelyikük, ile1omosan alkalmn.:r.koflv:í,n a visw -

"... ltyokl.to>~, a multat n gy tilntette elö, minth a. :t7. első csú '?.(u·ok kccl
ve7.őbb vNeménynyd lettt'k volna a kercsztényekl'öl, azt j:cméhr{•!t , 
hogy o:r. 1\.lta.l a jrlcnt is- elvisolhcWbbé tes>~ik - 11agy és tuín v(•g
zetes hibát követtek ol a :r.sidós:'l.g a kkori szcll t'mi vezfrt'i, hogy 
tevékenységlik a va.llá i tör vény fejlcsztésrro s erős i té:ére s:r.o rit
kozváu, a latin s göt·ög iróka t egé zon ignoníltítk, s nem türeked
tek a zs idók fölötti. álli tftsokn.t hclyrciga út:1.ni s a:r. irókkal it·oclal
milag ntt'gkiizcloni. V n.l:l.mint Philo, n. hires a lrxa. tHl riai hiilcs(•sz 
és a nem kevésbbé hires történcLit·ó, ,J oseph11s F lavins mnnk;í i, zs id1í 
körökben isme1·etlcnek val ií.n:tk, B It zsidó i rod~tlom.lm,J1 <'gL'SZ :\ X \Tf L 
századig még csak nem is emlittetnek i ép oly keveset türl.\cltrk n.:r.
zal, n. mit má latin s görög irók mcséltek a z idókról. Ez á lt a l vú lt 
lehetsérressé J oseph us történotéből azon helyoket kihagJlli vn.gy 
inódo itani , melyck Jézu .. <> életéről s haláláról S7.óltak. ]]} )ismert 

dolog teHntélyol:! t uuósok ré v.é ről (R enau, Ewald, G icse.lcr), mi
szerin t nlig gon.dolható, hogy Josephus, ki mü voiben a m Íl soclik 
templom n.latti zsidók tör ténotét a lognagyobb részlotességgd lc
irjn,, Jr:r.us élete s halálá ról többet nom mond ott volna, tnin t n. 
mennyit szövegébon mo t talá ln uk (.A ut. XVIII. 3, 3.) . H ogy 
zsiclóvoltának dacz{tra púr to kotló nem volt, t:wusiija azon köriÜ· 



A ZSIDÓSÁG ÉS KERESZ'rÉNYSÉG VISZONYA AZ ELSŐ KÉT SZÁZADBAN. 83 

mény, hogy J n.col.msnu.k, .Jézu testvérének halálá ról sr.örnyiUkö
désscl szól (XX. 9, 1.). :Mér t hallgatott volna há t a J é7.nS ellen 
elleövetett hasoolitlta tatl au nagyobb igazságtalanságról ? 

Ami ldUönben utagát a födolgot illeti, .T ocl helyesen mondja, 
hogy a z. idó büntető perrendszer szcrint, moly iinncp llapj (Ln vagy 
elüuapjCu1 törvényszéki gyü.lés t.1.rtú á t szigornau tiltja, nem le
het fcltcnni, hogy a zsidó népet képviselő szinheclrion J 67.Ust 
halálra í télte volna. 

A halálnapra nézve a talmudhan clőfordul6, egymással el
lcnkc?.ö állit(Lsok, eltekintve a ttól, hogy ott ü.om J e1·uzsálem, ha
nem Lydda cJUlíttetik szillholyűl ('l'ós7.cft{t S7.anhoclrin 10, ll), 
csak a:~. cv::wgolilllnokuak a napra nézve szi.nté11 ellentétes ada
tait (v. ü . .Máté 24, 17, Mi rkus 14, 12, Lukács 22, 1- 15-ct, J(t
nos 13, 1- 2, 29, 18, 28, 19, 14, 31-vel) t ükröú k. Ho1.zít j{trul 
111ég, hogy egy l'CHdcs szinhcdrion semmi ü rü gy abtt som itélhotte 
volnn. .Té1mst hn.l:ílrn .. Mert n.?. IstcnkáromHs vádja nem ,egyeztet
hető a tényekkel ; a miatt scm ítél itet te el, hogy I sten fthnak ne
vezte ut<tgftt, mer t ily kif~je1.és n. szcnt irásban (D á11iel 3, 25) is 
clőfonlul. J ézus halá la tehrtt ucm a szinlwdl'ion, hanem a 7.sarnok 
Pilátus mii.ve volt, azon Pilftt usé>, ki vérig kino1.t..'1. n ~r.s iclókat (J o
seph. Ant. XVID. 3, J , B. J . ll, 9, 2~3, Philo lega tio, cd. 
M.tngcy 589. l.), és cl nem viselheté J ézus imponáló fell épését. 
His?.cn ugyanoly kegyetlenséggel járt el P ilfttus ar. [u·tn.Uan 
S7.ttmaritúnu okkal két évvel későbben. L cb.ctségcs, hogy K aif{ts
nak, ki a7.on főpapokhoz tartozott, kiket a talmud is gonoszoknak 
nevez (b. J ómft) szintén volt r észe J é:r.us hal[tlában, ele semmi 
csctt·e egy rendcs zsiJ.ótö rvéuys7.élmek vagy a szi nheclrionnak. 

K únonként állitja fel s:r.er:r.ő nk, hogy az első sxftxadbn. n nom 
nyilvánult ellenségeskedés a két vallás közt egymás ellen. 
Jé?.us messi[Lsvolta a ?.siclók reményében is gyökorozott, s mind 
a két fél egyiitt meg egy másik »parusia«-ban hittek. H adri{m ide
j oig .T cru 7.sfllcmbeu tizenhárom piispök székolt a 7.sicló keres:~. té
nyek kö7.ii.L Osak o százaci vége felé s a következő évokbOJJ, m.ikor 
a végleges cls?.n.lmdú.s bevégzett tónynyé let t, s a ker csxtényok a 
pogá,nyvilág áttérités6re vetették a fősulyt, szti.ntek meg a kót 
vall[tsboliek kö:r.t n.?. órintkcxések, sőt a zsidók vc7.ér ei betiltották 
n. vall(tsi vit{tk::tt, hogy szellemi tevékenységüket csupfm Mózes 
Wrv(\nyc fontar t:tRára s erősblilásére irányozhassák 

G* 
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l , IV. 

R óma klasszikus irói tudvalevőleg több helyiitt nyilatkoz

nak a z. idók ellen s cbbűlHúmoly mai napi irók azt következtetik, 
hogy n. zsidók R omában megvetés táL"gyai valának, é· azt bizo11yftm 
meg is érdcrucltók. Cicero, igaz, azt mondja. a zsidókról, hogy nom 
lehetnek I . teu kedveltjei, ulivel legyőzettek, s rab zolgákként ol
adattak (PL"o Flacco, 28). Hasonlórw vélekedik Caecilius (1. Minuoü 

Fclici~ Oct..wius 10. f.). Seneca p ilig a. 1.sidókat istentelen népnek 
»sccloratissima gen '«-nek (l. Augustinus D c ci vit. dei VI, ll). 

D e nép ·zeL"fL noru volt a 7.Sidógyli.lölet R ómában, ML" igaz, 
hogy a zsidók folytonos harcza Róma ell on N eL"o, V espn.sian, TL"a
jftu, HaclL"i:iu idejébon fokoztt1. az olleuérr.ést. »Növelte- ugymoucl 
Tavitus (Hist. 5,10) - a hM·agot, hogy csup{tu c ak a Z'idók nem 
hlgitotta.k«. 

Sokan kisérlotték meg ezen gyii.lületct clmélotilog, mintcgy 
maga abb S7.empontUól magyaráz u i, dc koriiiték a ftmulsítgot, hogy 
c gyUlölet iuditó obival és tóuyc i,rol mcgi ' lllCL"k()(ljenl'k . .Ar. első 
mód magasabbnak, a músik kicsinyesnek látszott. D c, fitjdalom, a 
törtóuotbeu uómelykor a kicsiuyo is messziro kiható nwzr.aml.t. 
H ogy a zsidók más nemzetek küzt békésen és tisztelve éltek, mu
tatja az, hogy több sz[tzadon kcL"t'sztnl l1:íbori ttttlanul s a többi 
uemzot<'kkcl cgyenjo..,.ositva éltek P er:t. iában, ép igy, N <Lgy "[tu
dor alatt, ki a z idók hü ·(•gét n:1.gyra becsülte, h ad crcgóbo fel
vette, és s:t.ítmukra az ujouuan alapitott Aloxa.ud ria lcgsr.t'IJlJ 
részét jelölte ki ln.kliclyül, továhM a p tolciUaCusok, s a Nagy H

tiocb us uralma alatt. 
C a k a 1\fa kka bcn ok győzelme utftu indult két oleleüról az 

ellen égo i'tmmlat a z idók ellen. A görögök 'ziriában (•skii.cl t 
elleuségci lettok a z ·idóknak, me rt ama M sök a nemzeti s vallási 
vére h:1.rozua u őht legyőzték. .Rómába.n is zitottc'l.k a gyülülctct, 
hol JJagy befolyássa l birtttk (J osophtLS, Ant. XVI, 6, 8). A músoclik 
században o gör ög pogányok ép oly cllenséges indulattal vi~cltet

t ck a keresztények ellen: autropof:ígiával vádolták üket. 
Másr észt Alex.'l.ndriából fujt cll uségc szél a zsidók ellen. 

A SO}ltuagiuta közbelépése által a zsidók Löl'Léneto ismeretc é 
v{tlváu, s:t.égyenelték az egyiptomiak n. szerepct, molyok az jzrac
litákua k országukból való kisz<~badu.l{ts alkalmával játszotW.k s 
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ezrrt n. zsidók eredC'téről mindcnféle H nom miudig okos meséket 

koholtak. Elég a Ma.nctho, Cha remon, Lysimach s Apion nevét 
emliteni s a történet mogltn.ndsitii.S{wn.k képzete rnntegy tostet 
öltve lép elménk elé. Ez ir(tnyzatos íroelalom tennékoi Rónlií.ba is 

hocseu1pésztettek, hol tc rmókouy taln.jm s hi vökre t:tláltak.lly za.va
r os f'orníshól mcritctL p. o. m(•g T;tcitus iH a zsidók eredeténok olő
ad[L ;'Llmn (Hist. V, 5): »A ,J uclaeusok J(reidbúl Hzárm~tz nn.k, kik a.zott 

korba n, n.mikor .Jupiter atnrnus atyj(tt legyő?.te, a. libyi<ti puszta 
végső szNcixe fu tn.modtak. 1\Iúsok bölcsesérr(•vel élvén, n.ethiopia.i 

néppé 1 ttck, mely Hicro:Jolymos s Ju<hl. férfiaktól vezéreltotve, 
Egyiptom szomszéclos tn.rtom(myn.iba.n letelepedtek. Elvétvc a.s?.i
rolmn.k s - ó clics6H(•g - i>Olymeusoknak is neveztetnek, kikl'ől 

H om é ros énekelt. á miucn pccli g eféle törté>u{·szek mcgcgye;~,nck, 

az, hogy ogy cpidcmin. ki törésének alka.lm(Lval, az I stenek é· Bok
choris kiriUy p n.mncs(mt kitizottek az ot·. úghól egy rengoli<'g i
va.tn.gba.. I "Y Istenek és emberektől elhagy<\L,,a, kétségbe esve, 
szomjnHágban el vcszlf'k voln:1. k 1. E-gy szmn{trc:.;orda ftlt<tlrueg ll{'lll 

nwntcttek volna. T ermrs7.ctcsE'n tan itit öket mestet·ök M ózes, h:~
lából a szamaralm t tiHzteln i« stb. 

Nem kellono mimlor.ekről ujra megemlékezn link, h :1 ruiut az 
ó- és kö7.6pkorban, n. 7.sidógyülölet napjainkban is 1icm az iroda
Jomból szín[t túpl[tlék{tt. 7.olg{tljoo pélclak(•nt Renan. lcinek {tlli

t:'tsa i tudvalevőleg n<'ru tudós körökbe is hcsr.ivítrognak Nem is 
kell sokrt válogatnunk. »Ahol megfogod énlckcs« . A z ApoHtolok 

müvrbon pélelitul igy festi a. zsidók állapotrtt. Rómábau: »A zsidók 
kiilönös szolc1sn.i, u trtlatuk hi1.onyos ételek ellen, tiszt:ítn.la.ns(Lguk, 

a külső maga.tn.rt{ts hi:'tuyn., rosxsr.a.gu lohclctiik (Mar ti:í l IV. 4.), 
Vtl.ll{tsi Si'.ő t·szálh~tsogat(tsuk, ki csinye. aggorln.lm.n.ik a szombat 
tartásítba.u (HorMins S::tt. l , 9, Juvenn.llli. 1 :~-IG, Ma.rtia.l IV. 
4, Josephus c. Apionem ll . 13) nevctsrgesokuck t."tlált<ttk~.k- A 
tr~.rs:\.<~Ítgbó] számkiüzotve, nem törödtek azzal. hogy illetielme en 
.i<'loujcnek meg henne. Ha nthan valának, , ?.enycs rubikban le.he
ktt líkt•t látni, sápadt n.rc7.C7.n.l, beteges szc·mekkel. szenteskcdő 

arczkif<'je7.éssel s gycrmokcik <'11rulönitctt csoportot k6pe?.vc. (.Ma.r
t in.l XH. 57). Vúrosokh:\n nyomorult iizl otckhől éltek. Koldusok. 
rongyszed ők. ;~,~i bv{t ·ru·osok é kénf:icskrt kat (mll ók vn.l itn.tk (.Jn
vonal HI. 296. 1\Iartia.l I, -1:2. Xll. 57).« 

Amit R enarr i tt fölhor., ténynek tar totta ő is, más is : llisr. 
ott vannak a pontos idézetek, malyeket századok óta n.cl át nemze-
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dék <t n~mzeclékuek. Pedig ép e» _pou tos« idézetek lcgkéuyeseub, ha 
tetszik: legérdekesebb részei bizonyulun.k pontatlanoknak Szegé
Jlyek voltak t> ezért rongyosak és pisr.kosak is; az bir.onyos ; do a~ 
is, hogy ~T cruzs:ílmn buk{Lsa után rabszolgaként hurczolt:ütak Ró
m{Lba s valószinü, hogy :1 róma.i mú.sfclekczotu rabszolgák scm vol
t<tk épou gavallérok. Dc nüt· a mi nz iclézctt jellcmvotüsokat sőt 
ki.iJsősége.kct iUcti, vagy épen nom, vagy fél r cért ·tt folTásokon ahp
szik. A rosz sz•l.grn. nézve R enan hivatkozik :Ma.rtial lV. 4-re és 
Ammi::mus Marcellinus XXII, 5-ro. A tény pedig az, hogy Ma\'
tial fölsorolva n. rosz s~mgok nemeit, azokét is emliti, Ják zomhat 
lUtpjfm (€>rtscl az ongcszto]ő napon) böjtölés :íltal (quod jcjulli<1 
sttbbatariomm) a lehelletot elrontják. A költő tehát n.zt moudja, 
hogy alá 24 óra hosszat uem eszik, uem iszik, muH.tk szftja rosz
sz:1gu; tL zsidóh ól ú.ltal{tu nom is szól. Do táu Ammiauus l\lar 
cellinus nyomósabb bizonyitóká t adja <l. foetor J udn.icus-uak? 
Lássuk e monclatú,ban: »ille enim (ért cl Marens Amelius),M 
cum Palestinam transirot, AegYl)ttllli petous, JliClaeonm.t peteJl-· 
tinm ct tmnul tuH.ntium saepe taodio porictus stb.«, v<.tla.mcly másoló 
p etentium. helyett J eteni Í'Ltm-ot i rt, - s ezóta voltak <.t zsidók rossz. 
szagnn.k. Eyssonh::trclt a maga láacHs::than (232. L) <.l.z crocloti 
szövegct helyre {tllitá, amit egyébiránt a monclat ér tohne is oh et
len megkiván. 

Do honnan vette R en au a z idók egyéb .i.ellomvonásait? 
11ormószotesen Martin.lból, c lcimerithctctlen fonit bóL XTI. 57. 
ell}o. zéli Spar us bar:'ttjinak, miór t tosz oly gyalo-an kir{mchtl:'Lso
ka.t a városból? Rómában tanitómostorek, pékek, kov:icsok nyn
gaburtból fell tiborgatják ; folsorol ogy kolduló zsiclógyol'okot is rs 
egy hetegos szemi.'t (Jippus) kénfftcskát ~Ll'Lll ót. P orsze az ntóblJi
nak zsidónak kolllennic - a miröl pedig a szöveg mit som tud, 
s kész volt a mese arról, lJOgy a zsidók csipás szemüek s kén
fácskakereskedők voltak De hogy is említhotték Mn.l'tial idojében 
(70- 90) az üzérkedést mint a zsiclólmak ugyszólván faji tulaj
clons:í.gát? E zt a hajlamot csak a középkor kónyszerüotte rájnk, 
s még J oseph us (R. Ap. I. 12), azt molldja: »Mi benntinket lll ot, 
tengo11)artokon sem lakunk, som örömillket n. kere ·kedé ben nem 
tal:Ujuk, és azért ritka érintkezésünk van másokkal Városaink , 
messze feküsznek a tengertől, és egyéb foglalkozá. unk nincs, mint
sem a laktuk jó fölelet müvelni, (< 

A m:i a szenynyes foglalkozásokat illeti, mikot R enan, .J u-
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vcua.] aJapján a r.sidókm fog, ime - Barna Iguácz fo l'ditCts<t sze
ri.nt - a római költő sorai: 

»El hát el, Catulus s Artot•itts éljenek itten, 
:f:s kik a tiszta erény h61eplével fellik a bl:mt, 
Kiknek a bérleteket könuyű kezeikre ker1tni; 
Épületeket, folyamot, kiköWt, temetést, Jleczegödröl, 
S kik jogelőnyei kel készek jó pénzen eladni. 
Tn\gyát bér elnek, mért is ne? hisz ök is azokhoz 
Tartoznak, ld ket a síLrból felemelni szokoLt a 
Játszi szerencse, mikor tréfi1kt-a derili szeszélyc.c 

L átnivaló, itt a zsiclókrólJüncs i szó. Igaz ugyan, hogy J u
vonal Illind azokat lenézi »kik .A.ventin Ircrét nem súv,iftk 6s latin 
esemegén nem üuüh1ck« (•s mal'ó szatir[tja a zsidókn.t em kimél i. 
E lmouclja ról uk (VI. 5-:1:2), hogy szegények, hogy kevés holmijuk 
vn.n, hogy kevés pl>uzél't ~(ózes töl'vényét mtl.gy~:tr[tr.úk s úlomfej
tósből üzleLct c~in:Unn.k. D o lt{tt ebben nincseu semmi leaUtzó. Ép 
oly félroúrtéson alapszik ogy másik holyuck (XIV. 96) {tllitóbgos 
r.sicló llen cs (•rto1mo. 1llidőn Tacitus módjftra. a 7.siclók;l.t kigunyolja, 
hogy nú;; gyebeL uem ÜJtMwJ.k. 1nint ~felhőket s a?. ég hat.'l.l
m{tt«, l1o~y a szomhat s :t köriilmcl(•lés p;u·ant:sát szigon al meg
t.l.l't ·(tk - azt is mondj:t, hogy 11. 1.sidók még az utat scm mut.ttj:ík 
meg senkinek. c:>ak fajttkbelinek :; hogy csak m tszott tn.guoa.k Iliitik 
sr.omj[tt, ha italt kér. Ennek c a k az ar. értelme, hogy ;t 7.Siclúk ::t.kko
riban m[u· vigyúzóhlJak volt:tk s c <tk n.r. olyat veLlek be V<tll:hmkba. 
ki wag;it az ogí•sr. törvénynek :l.l:'tv •telte. D c n. z-idók ro1rú rtrll. ugy
littszile szabad a Jc .... novctségc ebbet ill moudaui. azt is, hogy 110m 
mutatják :tz ut:tsuak <l.Z iisvéuyt, s nem nyujt tt.nak italt a szomjas
nak, minth<l. c..,y pogítny clöl,.h montlt<t voln:t: »H a. ellen óged 
éhezik, <tdj neki kenyeret, h<l. sr.omjazik nyujts neki viz •t.« (P ' ldah 
XXV, 21.) 

Féht'frtt'::~en a.l:l.pszik :\z is, mit f kw.srafll .Tuv('un.l egy Le· 
lyNlÖl.kövclkcztetni vél, lwgy a költő :l. z in:t~úg[thúl c:mfot i'1znc : 
»in qmt to qttn.<'I'O 1))'0 t•nc.hn.?« (.O:I. 2 6- 2%) . .A. költő inkúbh 
a 1·óma.i ti'kozló ifjuságot ostorozza. mely n. bkomúkból Laza me
n('t n. n:1.gj mn.ldcn.l öss7.etiizui nem mcrv(•n, egysr.crü om bcrek('t 
·(·rli'IIC'k m('g. mint zsidókat és másokat. kik :líl nlcz:'tu fáklyákkal 
(•:; szúmo-; Hzolg:'tv:tl nom járnak, volök veszcketluok, s hegyille még 
piii'I'C'l is f<•nyegcLnck. 

Bcfl'je7.ésiil még <'gy-két (•rdckcs l'Í>S?:lctet. Tudós szCL'zőnk 

azt iparkotlik bizonyit<tni, hogy J udás, .r~zus {tllitólagos ftrulójn., 
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a mítsoclik Híi<Ííla<l ·~lakjn, rnint azt Vollmtar (die R Iigion J e·u, 
261.) is muta.tja. Fölhozza, hogy az apokalipszis nem tud semmit 
ozen {tJ'tÜíts ról és miud a tizenkét ~tpo tolt egyforma tekintélyű s 
igaz hivőknek tartja, Inihez J o;·,l még azon észrevétolt to zi, hogy 
Eusebius (H. o. lV, 5) szerint az cl ű sz(tzn.clban J cruzsítlcmbcn 
ti r.cnhítrom pUHpök székelt, kinek egyik 11evo Judás volt, mi bizo
nyo. au urm történik, h~t c név míir ~tkkol' Í!! oly hírhedt s íttko
zott lett volna mint ké!!űbb. Joi.'l n.zon iLlli tásnak is kimutatjtt t art-, 
ha ta.tlansúg;U, mely szeriut zsidók ré ·zt vettek volna némely vér-
tanu halúJá.bn.n az {m~nítkhan , mjt a talmud zigorral hctilt ;· vagy 
P olikitrp tiir. hal(tl{thM (Ettscb. H. e. IV. 1!5. Ap. aty. 5- 12.), s 
hogy egy szotn hatm1.11ou segitették a mitglyát felgyuj ta nj ; n. kije
lölt uap m(u· mag[than czáioljn. c vád lchetségét. 

Ez érdekes könyvből sok ogyeben kivül még valamit t<tnullia
tnnk a mi a M.-Z . Szeml jogo ultsága. és szUl< ége mcllctt ta.ous
kodik. Ha irodalruiln.g megt{tmaclnn.k heon li n ket, iroda l tuilag is kell 
vi•dekezuiink. Igen is ha rczolui, kii r.doni akn.n1t1k. D c nem aljas 
S nemtelen fegyverekkel, LIOlll l'O~zhiszomii me ·ékkel rs koholmíl
nyokkal, hanem a. tudom(wy túrgyilago sítg{wal, a jog élével, az 
örök igazság erejével. 

Veszprém. 
HoCJnio~·n ÁBRAHÁM. 



A bibliai tudomány és amodern vallásos élet. 

»A bibliai konlza.k l'H leguel őbh rúgói is felLhulua.k :L ku
tató szeme előtt. - A z ·icló tudomány ru[tr nem hiszi, hogy kö
tel<'ssége, rua.g;í,t o téreu miudcn zabn.d uuvtu·kodú elől elzárni. 
E lhangzott m[u· o szó, l1ogy: »1\lit tehetiink róla.? A masz
szt5m falai ruögé vagyunk z(u·va. !« A bibliai kl'i tilm vi · ?.a.nycrto 
ÜH~~ét régi polgárjogfLt a zsidóságban és o körbcu Mgyobb sikcr
rel fog tenyészni, miot egyebütt, mcrt a zsidós:'tgb;tu otthono.· 
l evegőt fog lehelni, és nem kell itt idegenszerü nézetekhez si
mnlnüL ... « 

J 862-ben igy irt kornnk legn;tgyohh z idó theologn a.; *) 
igy hizta.tl:.'l. önnünmag;'Lt azon a TÜly(tn, mely<'t a zsidós(tgon 1)0-Iiil 
íí türt meg tele bizn.lonn11n.l :t z iclós[tg gonrloln.tánn.k eg6:;?.séges 
élet.cr qjo ir[mt. 

V n.jjon mcgfontolk'l.-0 a. zsidó theologusok nagy és díszes 
köre Geige1· bizk'l.tó szavait? .Á.tértctte-e, mily kötelesség v(tr 
reá a bibli[mtl zemheu? Ö szhangút>bn. t/ire kedett-e hozni bibliai 
tbeologi[tj(tt a. haladás ama. vczérsza.va.iva.l, malyeket nom ziint 
meg feuueu hangoztatni? Gondo kodott-o arról, hogy a hn.la.dó 
gondolkocU s légkör ében felnevelkedő nemzodék szont könyve ma
radhasson Izrael öröklött szentir (tsa? 

:Mi türés IK'lg::tclás uem1e? Mondjuk l<i őszin tén! Nmn! 
Nagy muJn.sztft.sok t01·ho sujtja a hn.bdó álláRpoutot képviselö 
zsicló thcologiát c tórcn. N em mondtmk ]ci meggondolatlan ité
letet, ha azt (tllitjnk, hogy a. z idó va.llttso · goudolkodrt tespeclé e, 
n. theolognsok tudomá nyos csel ekedeteinek terméketlen vol tc'l., a 
miivelt közönség törokvésciuok üutuclatln.n és a zsidó. úg tudomá· 
ny[tval semminemii szarvos összefüggésben nem (tlló, sőt tőle tel
je cn fiiggotlen természetc egyéb okra nem vezethető vi za, m.in t 
n.zou sn.jnúlatra. méltó viszonyra, melyben tueologifwk a bibliai 
tudományhoz áll. É s nom emelünk merész szót, b n. azon tényt ajánl-

*) Geiger •Jüd.ische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben c, I. köt. 
3. lapján. 
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juk a jolen zsidó nemzedék szellemj vezetőinek koruoly figyelmébe, 
hogy vallásos élctünk pangását, iskolai l1itokta.túsunk fogyatékos
s:ígltt, elkezdve az elemi t.1.nitá tól egészen fel a szn.kszeL'it tLoolo
giftig, egyenesen csakis annak a megmérhetetlen bajnak kell tulaj
donítanunk, hogy peclagogiánk és theolagiáok még nem ti.1.rtott.'1. 
idös?.erünek, hogy komolyan hat.í roz1.a meg {\l]ás[~t azon t udomá
nyos er edményekkol zombcu, ruelyok a ruoderu hiblj•Li t udonJány 
ö szcsségét képezik. 

H ozzuk ti ztúLa :\lJCtspontunkat oz elllanya"'olt, ele foutos 
s életbovÍlgó kérMsr e nézve. Erl.ls a mcggyőzl.ldó om, hogy nem. 
csupán a magam novéhen szólok, hanem önkéntolon tolmácsn. vn.
gyok zsidós(tgunk lillnelazon igaz lúvéuek, kik nem Lclntlzsatuoí'.ott 
mumiának, ha nem élő és életre llivatott, mert fol!Jlon f~jlöclü szer
vezetnek lu zik ősi hitvallá ·uka.t, és e hitüknek legerüsebb t[LUtttszát 
ópon azokban a gondolatoklmn találják, melyok a lU'í tikai tudo
mányt vallásunk Jegő ibb kutfonásainak vizsgáhttúban vezérlik. 

I. 
N om szóhlllk ruo' t, lú r nagyon csábitó dL az .Llb.loru é::; 

igen fontos a tárgy, arró] a kérdésről , ruily állá t foglal cl a 
biblia mai nn.p ág a miivelt zsidóság lclk(•bcn (·s öutnd;ü(tun.n. T [w 

rá.tériwk m{'g mrtskot·. :ímbár ink:íbb ólt:tjtanók, hogy tárgyról 
szól na valaki papjain]{ köznl. kiknek a. lelki p iisztorkodás hivn.t:tsa 
kétségtelcniil több tapa zlal:üot nyuj tott o tk r •u, mint :1 nwuuyi
vel éu rendelkczom. 

Itt csak azt a kérdést alw.rom szcllűíiLctni , lto~y tltcologifLnk 
tu'•\lkocló {trn.mlata mit foglal helo n. bibli ai tndom(tnyh:'l., mit z:í r 
ki köréből ? I genis, dicséretes hnzgalommal foglalkozik a ldü ő 
oxegezi cl, a biblia i szövog nlíl."'y:.wázat(twtl és o téren termé
szetc örököse annak a majd kéter.cr éves hagyománynak, mely
nck a bibl in. (•rtclméuek fonmn.ra clús[Lt küszönjiik ; mint sziilctctt 
letéteménye c a. sze ut köHyvnek, minclig lcgcliil járt a bibl ia szöve
génck cleYell 11l0"Őrzésébcu. 

Az ugynevezett felsöbb hitikára, az irotblomtörtéucti é 
vallásfejlődés i kérdésl'kre tcrj ' zkedni csalcis a pent:ttcuclntson 
lciviili könyvekre nézve volt lw.jl:toclósága, még pedig e tét·>n i new 
csekély vn.judás ut(u t. 

Mai nap már alig van felvilágosodott r. idó theologus, a. lci a 
J oz ajús neve alatt ismer t prófétai könyv második felH, mely a 
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zsidós{tg legmaga ztosahb vallásos a.spiráczióit, a monotueizmu · 
lcgtisztáub ny1lvánulását tar talmazza, a lJn.uiloniai fogság idc·je 
olőtt keletkezettnek mondaná, V<l.gy a ki a PrédikCttornak vagy az 
Éuokok Énekének Salamon kir[tlytól való szá1·mazását tn.nitaná. 

P edig n. ln'itilu1. r észérc tett oz· engedmények o. hagyományo
zott betli től való olp{u·tolás néllüilnom voltak lehetök Már 1u,ost 
c kritikai felfogásnak mclyok az n.lapjai ? l\Ii kó ztotto, mi jogo
si Lb atta theologusaiulmt, túltou ni maguk:.l.t a b agyomCtnyos fel fo
gi ·on és legalább e tóron nyilt kifejezést adni azon mcggyőzöclésiik

liCk, hogy a biblia tn.rt.'l.lmának szeut és avatott volt<t nom fltgg
hot e szent könyv ('gyes részeinek keletkezése idojétől s nem 
huldmLi k cl irodalomtörténeti (•l> 1ilológiai igazságok elől, mo
lyek az illető I'Ószek keletkezését u. lJacryomil ny tól eltérő l g muta.t
jú k bo ? Erre őket nom jogositlw,tt<t fol egyéb mint az a tanu Ctg, 
mclyot o könyvek ömtönnlt1gukrúl tesznek, lt<t az irodalom
Lül't6not és filológia szövétnekével világiLjuk meg a r eájuk vo
nn.lkozó Lagyom(tny sötétségét. A józttuul alkalmazott é 11 tudo
m:'iny kh)l'óbitl t s biztos módszer i fonn.Uu incluló kritika megszó
l :tltatj~t magát a tudom:'tnyos bir(lb.t tárgyítt képező öskol'i emléket. 
.A z t l[tLja, hogy más korsr.n.k 1tyolvén beszól, mint a melybe n. ha
gyom(tny illeszti belé; azt t:.1.pa ztalj:t, hogy haladott goudohü
UH'uctnolc, hogy fejlődött vall:\sos felfog:'isnak láfejezé ével van 
dolga; arról győződ ik meg, hogy n. politik:.1.i e eményok s vi zo
nyok, mclyoknek vall{tsos visszasugú.rzCt :ít mutatja elénk n.z ókor 
ez ü·odalmi outléko, <t núp tör ténctéuok bizouyos megl1atltrozott 
pontj :ín találhatók fol. Nem z:írj:.1. ol m:1.gát n.r. igazság előtt, és n.zt 
monclja: A z én hitem szirtfoka. az igazságban gyökerezik és nem 
úlJh<tt ellentmondás ba o :t tudom{tny eredményei vel. im legyen ,J c
zsajá-s könyvének ogy része a balJiJouiai fog ágban élő őseinkhez 

i11 tézett könyv, ám ue tokintsem - mert joggal és a tndom{tny 
szeme látt.~ra annak tcJ,iotcuem nem lo!Jet, - » Uzzijálm, J ótham 
Á cház, Cbizkijnhu Júda k.irály:1,inak « idejéből sr.(trmazó próféta 
miiv6nck ; de azért nem szlloöm meg a névtelen nagy prófét.'l. vi
gaszt.'l.ló szavait és az I stenbe vetett bizodalomra s az J.zrael né
péuck histori ai hivatására oktató beszédcit min.t vall{lsom történo
ténok egyik leg zeutcbb cmlékét tisztelni, belöle monotbei ta meg
győzőelé em legsarkalato abb igaz (tgait mori tcni, 0 bozz:í vezetui 
a zsidók gyülekezetét, apraját--nagyjrtt min t hitü nk egyik leg
maga ztosa.bb prófétai ford sához, hogy belőle mcritsék vallásuk 
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élő vizét. Mentül közelebb áll hitem n. tudomány tagadlw.!K'l.thm 
igazs[lgaihoz, ann{tl szil(trda.bb az alapja, ann~tl tartósabb a jövőre 
nézve tá.plú1t joga. Ellenben mily azorencsétlen vall{ts volna ar., mily 
ingatag tftmasza volna az a vigaszt.1.lást kere ő és az élet kescrü
ségci között felocsudás utá u Cthítozó léleknek, a melyet a filológia 
és irodalomtör ténot okoskodásai megdönteni képesok volnímak ? 

I gy szabadí tj a fel ar. igaz{tb:l.U vallásos elme a. maga meg
győzödé H é· hitét a tudomá.nyollonos ég kítdékouy babou(tjú.tól ; 
igy emolkedik fr l az igaz vallCt mn.ga latítm, mely mióta a jó lel
kekben mint neme ·i tő faktor müköilik, nem sziint meg a t\l(lo
má nyból t{tplúlékot . zíni, a helyett, l10gy b<:'nne cllens(•get látna, 
mely ellen harczolni nincsen fegyvet·o; rucrt hol van az :.tz erő, 
mo]y utját állhaturt isten r.ollom('nek, mcly az embel'isóg il3mere
tei nek halad:'tsá.ban nyila tkozik? 

N em bánom, legyen ez aká r orthodox :.\k{u· neológ felfogás: 
szent igaz, hogy th l:'ologusaink jól cseleke r. nek , lJa ily ahpon in
dulnak, ha ily meggyőződés képezi v:.tll it..';os taní tásuk gyökerét. 

Á rnde van a kttllOn bi rocblmún:.tk egy tal'tomftnya, melyre ' 
nem engedik a tudomány na.psng;1.ra.it, mclyet clsá.nczolnak a mo
dom kutat(tsok elől, melyot nom boc átanak n. hitika.i buvárko
clíts szahad levegőjébe : Mózes öt könyve. 

'l"'11eologiá.nk (minclig c :tk a felvilágosodott thcologiá.ról szó-
lok) <' zent könyvekkel szemben valóban érthetetlen - még pc-
dig épen tueologi:\i telci ntotben él'theteLlcn- álláspontot fo..,lal 
el. A kitnon e r rszét ugyanis clvCtlasztj<t <l. bibliai il'odalom egyéb 
alkotó ré zei tő l , molyekkel szervcs ös. zefüggé. bon {tU, mclyekkel 
közös az Ct'edC'tc, kö1.ös a tör ténete, közös n. hatítsn. l-s közüs n. fcl
acln.ta.. N em <' ngrdi ('gyl'észről , ltogy ide n. tudom[wyt (ha c ak n. 
kiil ·ő magyarítzat tndom{tnyú.t nem veszszük ki) bele vegyits6k, 
ltorry l\lóz<'. öt könyvér c ur?.vc a sercliiHS nen11.edék és a gyülekGzet 
a tudomány el'cdményeit izleljc; do mCtsrészt gyengének kell hogy 
érczze magftt n.rr:t, ltogy a tndom!tny eredményei ellen silera száll- l 
jon. l\[i következik f'hhől a vi r.ás hely7.etb5l ? A1., hogy moder n 
z i dó thcologiú.n k, egészben mii.vclt m::tg<tt..'l.rtástmrtl fogva, sem 
n.pologcti lw.i tevékeny éget nem fejt k i a hagyomCtuy mrllett, nem 
boc át"kozik annak a7. álláspontnak n. védelmébe, mclyC't tényleg 
elfoglal a kritikai tudomány m.inclinkább győzedelmes [tnl.mla ta. 
ellen, sem ped:ig a bibliai íroelalom tör ténetnek módszerét a bibliai 
kánon e részér c nézve magáévá nem teszi; az, hogy uem töreke-
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dik, amint hogy hozzá illenék, ezen mozga.lomnak a z ·idó vallás 
szempontj[tból való theologiai feldolgozásira s follia ználásár a, és, 
amit legmélyebben kell fájlaluunk, nem vesz részt a tudományo 
kutatá ok ez ágának fojloszté ében sem, moly .·aj[ttkí•peu néki volna 
hiva.trts zerü feladata, és mclyre nézve a tudomftnyban őt illetné az 
cl~ő sr.ú ; mert tttóvégro a biblia. zsidó könyv. Igy teMt a modom 
bibliai tuclomány c legfoutosabb kérdéseivel szemben som pozitiv 
sem uega.tiv tl.Uást nem foglal el theologiánk, nagyon kevés kivétel
lel, moly kevés kivételt ujjaimon sorolhatnám fel é még maradna 
elég ujjam, melyct e felsorolásra nom ha.sználtam. . 

Értjük és méltányoljuk R eng tenberg álláspon~jítt, ki n. 
pcntn.tcuchusi kri tika vezérlő eszméit a maga 6-lutherftuus ortbo
<loxiája szompont:jáhól ostromolta, ollemnondrtsn.i és gyengéi kinn :
tatá át ttizte ki élto feladatául és igy azok számára, kik előzmé

nycit elismerik, biztos alapot teremtett a régi roveláczioHáli dogma 
megvédésére és megmentésére. D e nem érthctj iik azon theologn
sok lelkiilotét, kik az uj tudom{tnynyn.l szemheu ar. olltaUgn.tfts, a 
mcWSz0s struczpolitikáját képviselik és igy azo u k'•nlésckre uézvc, 
molyok az összes t hoologin.i tudomúny legsarka.latosabb mozzn.n r~

tai , toljes homálybau hagyj[tk Ö Iluönmagukat ép ugy mint a gylilc
kezC'tet, mely tőlük v{trja a ta.nitá.st, miuclon Utjékozis nélhil 
lu1.gyják az iskolát, mely utóvégre felekezetiink jövőjének záloga. 

Éu ezt kétséghc<'jtő úlln.potnn.k tn.rtom és érdcmosnek arra., 
hogy thcologLLSaink komoly krppel foglalkozzanak vele, lm sulyt 
vetnek a rra, hogy a zsidóság no sziinjön meg vali Ctso élete köz
pontj{mak tokinteni n t61·cít, a. mint hogy kegyes elődcink annak 
tokintették. Én a ttól félt·k, hogy nzon viszony, molyhe modcm 
theologiánk a. zsidó tu!lom(tnyt a bibliai kutatú.sokhoz j uttatÍI, 
hogy az a sértő köúinyössí•g, mclylycl ha ladásCtt fog::ulj n. és az <l. 

len(•ző részvétlenség, molylyol azokat a tudományos mozgalmakat 
kiséri, m<'lyek a bibliai iro<htlom terén - lefolyuak megöli n. felekc
zet l\ rtlokét azon ki H C!! i ránt, melyet az cm heriségnek ő adott át i•s 
1'7. ir·odalom tekiutctéuPn oly lmnguhLtot l10nosit, meg, mely nem 
sr.olgú Iba t a vallá~:;os élet mogszi lárditású.ra.. 

II. 
D o hát nézzlik : Mclyok a bibliai tuclomítny akn.drtlya.i a mi 

thcologiánkba.n ? 

Azt felelik: l\Iiudeuokclőtt és főképen n kinyilatkoztatás 
dogm.ája. E dogma mellctl, ugy momb.na.k, rH.IIH fér· m eg oly tudo-



94 GOLDZffi'lllR JGNÁCZ. 

mányos felfogás, mely abból indul ki, hogy Mózos öt könyve c~ak 
szerkeze~t, nem pedig keletkezését tekintve teljesen egyöntetil 
mü j hogy keletkezésében része van a valláseszme fejlődésa leülön
féle kors?.aká.Mk j hogy e több évszázadon át (a hóbot· állam leg
első n.lakulí~sától egészen annak r estam ácziój áig a babiloniai fog
ságból való visszatérés után) lefolyó fejlődés allmlmával előttin t 
ktüönfélo, okszot· ogymással ellontében álló vallásos ir[~Hyok és 
az azokat képviselő körök nézetcinek és t.'l.nainak lenyomat:tt és 
visszasugárzását találjuk benno. - Miudenesetre tény az, hogy o 
lústoriai felfogás merev ellen- tétbon úll a kinyilatkoztatás uogm(L
jának azon formulázúsávn.l, moly a7. idő z[unitá uukn.t mogelő?.ő 

ill.- IV. században alakult és a későbbi zsidóságban mogszilrn-
dult. - H add s:r.óljunk azon viszOllJl'Ól, malyben modorn 7.sitlósá
gunk {til hozzá. 

F eleke:r.etiiukben a dogma fogalmának soha sem sikot·ii lt 
nzzá a :r.sarnoki hatalommiÍ vállú, melylyó az egyéb vall:ísron!lsze
rokben fej lődött. Ennek a tüneménynek tiibb ob va11. Első a:r., 
hogy a spcknlátiv mozzanatnak vajmi al[n·ell(lolt szer epe jut a 
:r.sidó vaWí.sban. A próféták, a zsidó vallás sz ülő atyái nom a7. okos
kodás, nom a bölcsészeti spekuláczió fonalíLn iudult.'tk. A.z ő t.a.ni
t:'tsnk pus1.ta intuiczi6 oredmrnyo j oz a l)rofotizmu j ellemző vo
n(t a. Ha végig szomlélccl iratn.ikat és bes~éclcikot és ama logilmi 
kategorilíkat vizsg;ílod, molyok bennök kif~jozésre jutnak, alig 
akad z ogy szillogizmu.sra. A spokuláczió legel5ször a hellenizmus 
befolyásn. alatt nyomul bo a 7:!ó!idó egyháztani tói köreibe; oz in'tny
nak nom sikerült uralkodóvá. válni a zsinagógában. Saj(Ltképoni 
vn.lláRfilozófia meg csak :t7. iszlim tudományából szivár gott a 
keleti és spanyol :r.sidós:lg gondolkodóinak körébe, móg peclig 
l<'gclős:r.ür a X . S7.ázacl ködü. 

1\fásocl :r.or: n. sizmn.tikus szellom hiánya a zsidós(tgban, 
moly tlinomény mt'g a maga részóről ópon csak a spokulfttiv haj
lam mellNms volUw:ü függ ö sze. Erős dogmatikai S7.ellem csak 
ott fejlőd ik ki, a hol a vallús aln.pigazs{Lgaiuak magyarázatú.ra 
n('7.VO pár!Atk és foloko7.otok kii.zdelmo szilksógossó teszi időről 

id(k e, hogy a vall[t nak a izmn.tilms p{trtok kör.ött vitás tétoki 
a7. arra hivatott ós r o[L tokintélylyel biró körök rés7.6t·ől frlt·cma
gyn.rá.:r.hn.tatlan módon defiuifdt.:'l.ssana.k. A győzedelme dogmatika i 
defmicúó alól nincseu n.ztáu kibuvó j a ki tőle eltér : er etnek. A 1.sidó 
vall[ta alaptételeinek korszakonkint tör tént formnlú.zítaa miudig 
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csak egyes gondoll«>dók eg!Jéni nmnhij(~ volf. A z icl6 egyhúzközö' 
ség kezdettől fogva közmegegyezéssel mn.gftévá teLt egyes a lap
igazságokat, malyeket miutegy ösztüuszeriileg a zsidó vallás - a 
H\int ez történelmileg alakult- alapfeltételeiként hi ttek, (•s mclyek 
önkéoytcloniil folynak a zsidó vallás fordtsaibóL Rideg, örök időre 
minclen fej löclést és módosulást kizí1ró formul{tzásuk már n. zsidó 
hitfelekezet szervez.cténél fogva is lehetetlen volt és nincs mit 
sajuálnuok, hogy ez igy volt. 

H ogy a zsidóságbau mi ly jelentéktelen helye volt miudig a 
clogmn.ti?.musnn.k, semmiből sem következik szembetünöbb módon, 
miut abból n. tényből, hogy oly avatott zsidó gondolkodó, mint Mén
(lelssohn 1\Iózes, a dogm[tn::tk t'gyú.talán nem tn.l:ilt..'1. helyét a zsidó 
vallásban. N em hiszszük, hogy oz igy volna; mert az anktoritátiv m6-
don fo:·mulázott dogma. hiCmya még'llem zárja ki a dognHL (':Jlár hogy 
o szóval élj link) létezését. De mindenesetre egy m\gy és kiilönösen 
mfivelödósi szempontból tekintve jótékony hatásu következmény
nyel kollett hogy járjon a. dogma ilyet(•n úll(t a a zsidó vall{tsba n: 
azzal mit legjobban a dognut qu4litativ fejlüdése jooosultságának 
nevezhetiink. Ez az a sarkpont, mely körül, véleményünk zcrint, 
modern vallásfelfogásunk megfordul és ez képezi alapjrtt n. zsidó 
theolcgiának is a mi S7.hzn.dunkbau. Nom los7. fölösleges, hogy 
rolivolt közönségli.nknok némi t[tjékoz[tst nyujtsunk n. thcológia 
ezen m6cls7.ores :\lapign.1. {tgúra nézve. 

A vallisnak miudcu tanitása azzal az igénynyollóp fel és 
mindnyítjan, a kik vallják, azt a bizodalmat táp){dj(tk irítnyá.ba.rt , 
hogy n.z a hivő emberiségnek r gy-egy vezérigazságot nyujt. A tudo
má nynak is ugyn.nc7. ::t.7. ;l.Hpirhc7.iója, ez a hivatása és az emberi mcg
~yőzííMs c két mozzanata, m(•lyckkcln(•ha mint egynü s ellentétei
vol ta l{tlkozuuk, a monnyihcn ugyanazon kérdésekre né1.vo egy
mli.ssal <'llenmouclrtsban (tll6 tanitást UtszM:tk nyuj tani ft7. cmbc
ris(,gnok, az ókorban ily cllon tétet nom képviseltek, sőt cgy
mítssal teljcson azonosn.k voltak. A vall(tst.'lnitók n. természeti 
,lolgokra n~l'.VO n.nMk n. kornak aat!Lk r lc) term~szotfclfog{tsát 

nu•lyuck ők szellemi vezérei voltak. A clogmati7.mus szelleme. 
ttom törődött aztrm a tudomímyos ismerotok haladó v{tltó7.Ítsávn.l. 
mrgmarn.clt az ókor beti\jc mellett és megteremté n.z ellentétet 
a valltts rs n. tudomány között. Ez ollcntétnck, mclycL hi(tba törc
kednek lmrmouizáló mesLc•·séggel, vagy mcúoon.lisztikus fogások
kal kicgyeztoLni, meg zilf.mlitú.sa a vallíts megscrumisiLós&vcl volna 
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azonos. Mert nem létezhetik igazság, mely más igazsággal cllcn
tótben áll. De mi nem szorulunk a barmonisztib kétségbeesett 
mcstetfogásaira. Modern tbeológiánk arra tanit, hogy a dogma, 
amint a maga rószéről nem egyéb, mint az ember szellemi fejlö
désének eredménye a fejlődés bizonyos folcán, ugy mítsrészt nom 
úlll tat ellout annak, hogy benne maradjon a szellem további fej
lődésének eleven ármnla.táhau és hogy megvonja minden ko1· 
tudonwnyos vívnwnyának következ'TI~ényeit a vallásra nézve. A tu
clom{my, molyuek közvetlen czélja a megismel"és, nom tartozik 
c következményekkel foglalkozni; a vallásnak feladat.1. az i me
rot haladását az emberi erkölcsnek és érzclmelmok nemesbíté
sére felhasználni, annak o logmagasztosabb alkalmaz{tsftt es7.
közölni. Ezt túlélt és a korszak johhjaiuak és bolátóbhjainn.k 
meggyőződésével ellentétben álló tanokkal nem teheti; nem teheti 
pedig sem az embedség érdekében, sem pedig ma.gímak a vallás
nak érdek6bcu som. Csakis a vallás magas foladatának szin
vonalára emelkedni nom akaró vak rajongíts lítthat o felfogiis
ban a vallá. tól való elpártolást, midön pedig ű mn.ga képviseli azt 
n. hontó kényszert, moly a müvelt vilítg lelkéből karhatalommai 
ü:r.i ki a vallásos érzületet. 

A kinyila.tkoztatús tanítna.k a.z az alakja, mely a.a. ókor taui
tóinak szellQmében megfogamzott, sem [lll elüttünk hajthn.~1.tia.u 

doRpotizmus al ; nem szedi l'[mcr.bu agg homlokát, ha korunk tu
dománya. nem ugyan frivol vall(lalizmussal, Lanern azzal a. kcgyo
lottcl, mely mindon komoly törekvés kitüntető jellcmvonítsa, közc
lit feléje, l10gy -arra. képesítse, hogy konmk müvelt tudutábau is 
<'l foglalja a hozzít méltó helyet. - A kinyiln.tkoztatú Tól szúlú 
hagyom{tny mítr ős itliíbcn scn1 lépett fel azzal az ig'•nynyel, hogy 
t'pon hizonyos merc,rrn körülirt alakban fogla.lkoztassa a hivő 

gyülekezet k('lncletét. Hiszou - l10gy c tekintothun a. sok k üzül 
csak egy kürüln1ényt emeljek ki - a kinyilatkoztatásnak ar.on 
jclenetéről , mclyro per excellentiam szokLunk gondolui, lm c szóva.i 
(•!ünk, az ugyuPvczoLL »szinaji l · ioyilatkoztatúsró~ szóló ltagyomrwy 
is ttibbf6lt', cgymítssal nt'm mindonucn egyező reUc:~: ióuan va11 nwg 

magában a bibliábao,aszerinta mintazsitló \'allást ébrcsz"tű külüufél o 

körökheu trtmaclt e kegyeletet keltő lw.gyomúnytovatcrjc ztésc.l\Ii"ts
ként tiil·'röződöttp.o. az isteni kinyila.tkoztttt:'Ls külső téuyoaz elollis:t.
tibts, mítskéut a. j chovisztikus érz<'lmü cl buszélő lelkébe u, se túuyck 
llt'm isml'retlcnck azok előtt, kik a bibliai iroclalom-tmlomány cic-
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moiben nem j:\ratla~ok. Késő korszakokban is, midön a filozófia be
folyása jutott érvényre a vallástan fogalmainak meghatározásában, 
a korszak bölcsészetének iránya nem egy idegen elemet vitt be a 
kinyilatkoztatás dogmájának felfogásába és igy önkénytelenill 
m.6dositott~, no,!ta látszólag c ak magya1·dzta a kinyilatkoztatás
nak azt a felfogúsr~t, mely a régi zsinagóga tanaiban van megálla
pítva. .Az anthropomorfisztilms mozzanatok mindinkább kis7.o
rultak és a kinyilatkoztatásnak spirituali ztikusabb folfogása felé 
indult a törekvé . Az njkor bölcsészetc sel4 1\laradhatott hatás 
néllill a zsidóság e7. ősrégi taná11ak tová bbi fejlődésére és amodern 
míivelt gondolkodás által nyujtott eszmékkel való termékenyi
tr::;6L·e. 'rucljufc, hogy K ant óta a vallá L'ól való bölcselkedés mily 
clőkPll\ r(·R7.6t képezi a llölcsészctnek. De ha olva ·óim azt kérdik 
tillom, hogy hát mutassam be azt a7. alakot, m E>lyet a z. időságnak 
kinyilatkoztatisi tana amodern gonclolkodíLs hatása alatt nyert: 
ngy azon vallomást kell tennem, hogy én o fölötte mélréges kér
désuck rövid és összefoglaló előad:'ísál'a most nem érzem magam 
kópcsúpk, de a7.0n s7.e1·encsés h elyzotbeu v:tgyok, ltogy n. zsidó val
lfts egy fe11költ szollemrL tanítójának c tál'gyra voun.tkozó elmél
kedésére utalhato"!:.: Geige1· ibmhámnak »Das J LLtlenthlun und 
seiuo Geschichte« czimü mnnkáj:t I. kötetének 3. fejezetére. (»Dio 
Offenbaruug.«) Nehéz volna 1·övide11 összefoglalni Geiger elméle
tét. Azon fontos gonclolatso,·ozatnak, molyot az általd t[trgyalt 
theológiai proulámához füz, az az el'edménye : hogy az emberi 
genialitús szellemi fölemelkedése az erkölcsi világ logmagaszto
sabb köreibe, ós hatalmas érzéke az emberi lélek legmélyebb 
szllkségletei u·ánt - oz a kinyilatkoztatás jelenségének legfőbb 
mozzanat.1.. »~em akarjuk - igy vógev.i Geiger- a szót dog
matikail'l.g kürüluatftrolni; lehet :tí\t más-másképon fölfogni, lénye
gileg azért ugyanaz marad. E szó oda u.ta], a hol az emberi elme 
érintkezésbe lép a dolgok ös- és alapokával.« 

Builapest. _ GoLDZIHER !GNAcz. 

(Befejez/S czikk a következö számban.) 

1\lAGYAn- Zsmó SzEMLE. t 884. ll. FűzE'I'. i 
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j ának neveztetik ; az is mondatik róla, hogy az :.egekben tanító« 
· ő s különösen az iskolás gyermekeknek a tanitója. Mindezt muta
tis mutandis Mitatromól is olvassuk a tal mudban, Abóda Zár~'í. 

3 a, és a midrásban Num. Rabba 12. fej . vége felé és némileg 
hasonlóan Mikháél angyah ól (Monách. 110 a, l. Ohag. 12 h ; Ze
bach. 62 a ; v. ö. a jer. targumot e helyekhoz: Exod. 24-, l , G en. 
5,24, Deuter. 34,6, valamint az Éle E zkerá nevU midrást. 

Mithra epithetonja vourngaoyaoitis, azaz »sok mezőség 

főura«, mert az avesta szarint ő az egész világ nemtője s őrzője 

(l. Angelologie 38. l.) É s valóban Mitatron is »a világ fejedel
méneke neveztetik a talmudban, OhuJlin 60 a, J ebám. 16 b, l. 
ugyanott tószáf. s v. p,OEl és R ási komm. -Bzanh. 94 a s. v. it', 
v. ö. Num. Rabb. 12. f. vége felé.) 

Mindezen érintkezések alapján hátran állíthatjuk, hogy a 
?.sidó angelologia, a mint az Babiloniában... fejlődött, a Mitatron 
képzetében a perzsák Mithl'áját vette mintául, úgy hogy a 
Mitatron 'nevet is Mithrával azonosnak kell mondanunk. 1) 

' ) Fölemlitend<lnek tartom, hogy az Aruoh (s. v. itoto~) több idé
zetében el<lfordul6 m etatornak (= pH,;T~l~ l. Ducange s. v.) l'lUlatronnal 
semmi köze. 

Nagyvám d. 

MTA KÖNYVTÁRA 

SCHEIBER 

6YÜJTEM~NY 

K oauT SANoon. 



/ 

IRODALOM. 

DÁ VID KIRÁLY ZSOLT ÁR KÖNYVE. 

Az őshéber eredeti azöveg alapján a legjelesebb értelmezök és for

ditAsok s íöleg n. vulgata egybevetésével, magyarbal} versekre irto. 

Kálmán Ká1·oly. Budapest, 1883. 

Hehn Viktor bámulatos tudományo, águ könyvében a. kul
llll'növények és állatok történeikről a. legrégibb magasabb müve
l ődós uárom ősLcrmékéuek, a bornak, olajnak é a fügeHtnak tár
gy:tUt\\:'tl befejezve, igy folytatjA.: »Mivel végezhetnők e fej ezetet 
iHőben, uúnt :t bir ú k ldinyvélwk kiloncr.eclik fejezetél5en megirt 
jelenUSs parn.bot\val? Ide ikta.tjuk, \.úsz ama könyvet, molybeu 
(tll . oly kcvesPn olvas ák JU::mu.pság! .A. fák elmentek ... « D o nem 
it·om le a pamlJolfl.t, bátb;t valaki elő\71'SÚ kiv{tnc iságból a birrtk . 
könyvét . .. S ha. :t zsoltárokról szólunk nem kell-e közönségiink 
nagy részér<' teki ntve, uozzá tennünk - »)ti z :tma könyvet oly 
kcvrson olvassák ma11apsftg« - achmk mnta.tv:íoy~ belőlök, hadd 
<·sodálkozz('k u6mely oJvasó, hogy a vallá os lélek, a költőiség 

ir:\uL fogékony elme, miuő sejtPtiOJt kincsct lát egyszerre, melyet 
('cldig épen csak hogy nevhől ö mert. 

Szomoru fcj<'Z<'tl' a. jelen zsidó rietnek a Szeutirás elhanyai 
gohísa. Az <'l'<'deti szövrg mind idegenebbé v!í.lik; és a 600,000-ny
mu~yar zsidós;íg beéri, ha kevesebbel nem) itt-ott egy képes német 
bibliímll és a népiskolákhan_t.árgyalt penta.teuclms magyaL' fm·cll
l!ls{lval. Egy nemzeclók már kihalt, mely 11. ma.gyar-zsicl61 hibliát 
viirla, tllegtcrcmtrsN mint köteles éget érezte s - utána akar ngy 
látszikami nem:t.cuékiiuk meuni ugyau:Lzon hiábavaló vá rakozá -
:-al, ugyanazon teljesitctleu kötoles éggel . .. 

:gcgyven éve prí'dikáluuk magyaml s magyar bibliú.nk még 
mindig ninc . K czdomény<'zés volt elég, do oreelmény kcvé P edig 
egy ID<\gyar-zsidó Lmló~ biblia forditása ncmcsn.k vallásos, nem-
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csak hazafi.as, ha.1tem i1·udalmi t.ol.t. volna. V n, n k:1t.hol ik uH, va. n pro
testaus régibb s ujabb biblirtuk - tudományos fordításunk nincs. 
A Ma.gya.r-Z:üdó zemlóuok ez legyen a cetemm ccuscója. Amig a. 
zsinagógának magyar hibli(Lja. uiucs, addig szégyenfolt vn.u mjta. 

D c hova. tf>vedck! A magyar z 'OlLúr-fonlíi(t okról n.kartn.m 
rgyctmáRt olmontlaui, s m;tgyttt·-zsifló bihli;íról szlllok. Vrtdolok, 
pedig a zsoltárok és Ralamon p {,ltlaut'Hzédl•i mrgva.nnak lliÍll' ma
gyar fordításban. 1

) 

A z oltárokat nénlctrc is kor:.íu forditott.'lk a. z ülók . .A. zsidó
némrt elialekLust basználl<l. fonllt;í. ibn.u a XYI. sztlzn.dbau Rabbi 
Stendel "A.l6zes, kinek 1586-ba.n megjelen t. muu káj:ít lVagenseil 
1705-ben uj ból kiadta. A muu ka. d ll ki;uU:.:a • ziimúm rgy nü 
mftRolta lr, n.k:i rimcs rlősí\(Jban clmondj<t, hogy H a.11novcrhcn ta
lálta c fordHúst és lemá, olla. : 

, »Tn Erwarten es soll seyn liobliclt :r.n lesen Mnnen urHl Frauen 
und elia Fro'mmen llfeidlich, 

.. Denn es wird soyn sobr bescheicllich.« 

A magyar z' oltftrfordítok között a íi::!Ülók, M<lnllhl'im l'ordí
hhs:ítól eit kinlve, tudtommal nem "zerPprln<'k. A protPstitn'l for
dításokból l>s vrr c átdolgoílú okból kö7.öljilk öst17.l'lmsonlít.ú ·ul a 
Kriq·oli Gáspár-ét és zenczi jJ[olná1· Albert-ét és mint lcgujabuaL 
Pal6czi Czinke Istrán terjengős útirn.tát. mcly l 3-ban jdenL 
nlf'g . . A kat-holikusok részéről a. Káldi Oyörgy-ét, lovább(t ugyan
rzl>t Tárkányi Béla á.tdolgoz:'t. úban é ulóbbinak ver es JLtiratM. 
•rovábbá alább a Kálmán Károly-ét szemheállitva. <L Z . P. . Y.ó-• s1.erinti fordítftsántl. A ver. es átirn.tokh<tll a hőber szövegueumc~ 

nem levő szók. dlilt betükkel vannak szcdve. A z oltárnak rövicl
ség okáért c. ak elejét közöljük, mely magábau is elég anya.goL 
nynjt az ítéletre. 

Károli Gáspár az 1612-iki kiadá ában: 
1 A.z mélségböl kiáltva. te hozzácl Uram. 
~ Uram halga.sd meg az én szómat, 

á te füleid legyenec flgyelmetesec az én könyörgésemnec szavára. 

') Zsoltárok. Templomi és iskolai hasznlilatl'l\ illven fordította és 
jegyzetekkel ellátta illánnheim · Jó?:aef, ezeJött föelemi tan i tó a bajai izr. 
bitközség nyilvános tanodájábnn. Bécsben, 1868. - Hébe1· czimlapja is van, 
mert a magyar s:r.övegen kiviil az eredeti szöveg is fól van véve. - Ugyanez 
a Mannheim J67sef adta ki 1861. Baján az elsö magyar-zsidó imakönyvet: 
Áhitatosság órái. Imakönyv izr. hölgyek számára. 

~~t!'~ ~~~ .... Selomoh hasonlatai magyarltá Baue•· Afó.drji. H e,·
m<ín a szegedi izraelita. község jegyzöje. Budán, lt!H. - Héber szövcggél. 
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A franczia fordítás 
melynek númct atdolgozá.sa után Sz. l\lol

u:ir6 ké-.UlL nz l 71C-ki klndtl• utan. 

1 Au fort de ma déti·esse 
Dans mes profons ennuis, 
A toi seul je m'adresso, 
Et les jours et les fnúts. 
Grand Dieu préte l'oreille 
A mea cris éclatans 
Que ma voix te réveille l 
Seigneur, il en est tems. 

K áldi G y ö r g y, jezsuita, 
l 626. el •ö k in<lá•a : 

l A mélységekbOlldáltottam Uram 
hozzád: 

2 Uram balgasd meg az én sz6mat. 
Legyenek a. te fiUeid figyelmete

sek, az én könyörgéscm 
szavára. 

T Á. r k ó. n y i B ó l a. 
l~M . 

A melységböl kiflitok 
Fel te ltozzM, én Umm l 

Hallgass meg mid6n ellhlbe 
Esdekelve jut szavam. 

Ha följel!yze<l vétkeinket. 
És számot jösz tartani ; 

Tslenem 1 Ki lJil' el6tted 
Akkoron megll.llani ! 

SzencziM o lnár A lb ert 
Az 1612-iki kiad:is után. 

Te hozzád teljes szivbb'l, 
Kiáltok szüntelen, 
E si1·almas m61ységböl1 

Hallgas meg Ur I sten 1 

Nyisd meg te füleidet 
Midön téged h{vlak ; 
T ekinsta meg én igyemet, 
Me1·t 1·égen óhajtlak. 

K á. l d i György, T á r k á n y i 
Béla átdolgozÁ.sában. 

tMO. é• 1865. 3 7. egri magyor blbli ábnn. 

1 A mélységekMl kiáltok, Uram, 
hozzád 

2 Uram hallgasci meg az én sz6-
mat, legyenek iúlcicl figyel: 
mcsek az én könyörgésem 
szavára. 

Pálóczi Ozink e I s t ván 
crd;)btlnycl rof. pnp. 

A mélységb61 kiáltok 
Te h ozzád, én Uram l 
K inél e1·ő, bocsánat, 
Igaudg 8 bélce vcm : 
Ó.szólj beteg szivemlie::, 
Ó J ósdg légg velelll, 

8 buzgó imádságomban, 
H!illgass meg Istenem l , 

A ?.soltát·ok fordítú :inak czélja elsl5 sorban az eredeti szö
veg hí\. ttikrö?.é ·e : a müforclítf1.s ál t.'l.l:ínos követelményeitől s 
~zabályaitól n. zsolt{t.rokkal szembrrr ép oly kovéssó lehet elállani. 
mint akármely egyéb irodalmi termékkel szemben. A puRztn. mü
fordil:ás a különbözl5 ke1·esztény felekezot(;'k fordít:\ a iban azonban 
M.ttérbe szorul az egyházi, l'pületcs czél 6s azon f0szélyczés foly
tfin, amelyet n keresztény fordító n. zsolt:lrok igeu sok urmzPti 
vonatkozása és átalában zsidó szinezete kiivetkc?.trhen 6r<'z. , 'ehol 
oly batározott.'l.n e keres~tény egyházi álláspontot nem találtam 
kifejezve, mint Pap fi-ábor . zu perinteodon nrk Ré~-Komnromból 

1882. fohr. 20-ról keltezett A n. » 'Pt·otest.áus P ap«-bnu (1882. 83-
lap) megjelent következő levelében: , A mi a merev szöveg-
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hüséget iJleti, én az ezt pentolókkal nem vagyok egy uézrlien. Át 
kell vennünk <~ z oltc'u· eredeti szövegó_böl az Istenhoz emelő val
liisos érzelmeket és e ·zmékot, a. mi viszonyaink hoz, helyzetiinkköz 
n.lkalmazotta.n. H ol a zsolteu·it·ó Izmclről s a zsidóuópTől rs nép
(• rt rnekel é:> esd, ott llll lm:dutkról llOffiill'L i ill krűl H l'7.(•k(•rL l' llt'

kcliillk és esdiink A r. érr.olmrkct í·K Cf;r.mól<t•L 1{(\11 hál. HZÜV('g

hiien átvcuuiink, dc nr m ar. akkori ú llapotolm.t H fiílt•g úlbmi 
helyzetet. E z o-ctbou aztrm <L 137-ik zso ltúr sem len nt' kiltagya.nclú, 
mert hiszen a magym· n mz •tnck i - volt oly imlma helyzete, 
minő volt Ir.rn.ol '• ;~ színnUzctésbcn, nekiink i vollnk nyomaszt.() 
6vrink mikor a legjobbak :~ sz{tmiizrlés kenyer(•! ett(•k, nem ugyan 
n. babyloni vizeknél, dc a zaj u:t és •L T hemzo partjaill krscregtt'k. 
A mi költl\ink nagy rész(•uck is, ha nem i · fiizHtkra, dc csakngyau 
zegro kellett akkor aka ztani a hegrdiit (• lan tot.« 

,P a11 Gábor vélomóuyéuek megvan :L mn.ga. jogoi'~ ul ts{tgn. : 

ő oly egyházi költeményeket kivúu n. z ·oltárok ból ahkíta.Jii, mc
lyck az cg)(.Mz kivánalmainak jobball megfoleluek, miut :1.z <'rc
deti szövcg s ennek tartalma, n<'nt khlcm, bogy az cgyMzi dal
költészet, mely ok jó mcllctt oly ok silúuy termékrt h01.ott lNrr, 
utin t eddig, úgy r1.entul is a z oltrtrok zelloméből miut rrn.ztlag 
trtrhúzból ·okat meríthct. D e ily áttlolgoz{t · mcllett <'1. zsolt(u·ok 
eredeti zövegének lehetőleg h ll átül te té. o a magyar irotlalo111lHt 
fölöslege sé nem vH.lik. Tiy hLi fonlitá t pedig, azon dogmatikai (•-. 
nemzeti IJofolyás kövotkcztéhon, mely miutlcu kere ·zt(•ny i ró felfo
gá át alter:í lja, c aki ' az adhat, ki miut 1.sidó telje:-en n, Z>lolhí rok 
gondolatkörébell mamdhat, é cm eloamatikai sem egyéb, az ere
detinek költőitől idegon .melléktekintet befolyn a. al:ttt nem ítll. 
E zért óhajtjuk a z-;oltú.rolma.k - ezér t az cgé z zcntit·:isuak 
magyarositA ú t zsidó . zorző áltn.l. z i dó nyelvtnclomúny és az 
E>xegezis mai fejlett ége alapjítn a tudomány és n. r. inaaóga köve
telményeinek megfelrlö forilitás teljP on elt·rhotő. A lrgtökéletc
sebb zsoltálfordítá , mely eddig zsidókézbi.Sl kikerillt a 1\fendel. 
sohn 1\Jfózes német zsoltárj a, malynek cl. 6 kiadá 'la Kitlmún-é előtt 
ép száz évvel, 1783-ban jelent meg. 

}[euclelssohn zivéue k egész gyöng(•d va.llá o 8<Í'"'[tval forclnlt 
a. zsolt:1rok felé. Tiz. éven {lot foglalkozott n. fordí.tús. n.l, s rlm.ond,i<l. 
elö za.vában, hogy ez időbeo ok kelleme. órát zerzett neki, ok 
szeuvedé t me géclesitett e munkn.. L elki állapota, hangulata szorint 
majd egyi k, majd másik zsolten·ba. mélyedt cl, s így r rt meg keb-
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lé he n fordí túsa, mCilynél gyiing(•clohl)('n, mélyobbcn, finom:\blJ fl r
nyairtssal senki n. zsoltárokat ujjá nem n.lkott..'l.. 

Rímet fordí tásitban Mendelssohn nem használt, a mér tékek 
is a. lehető legua.gyolJb szab<l.cl.snggal kczelvék, tulajdouképen csak 
itt-ott í'n-1ik .iamllu!-1 vegy t t·ochousbn. j(l,tszó lejt6so. A zgoltrLrok 
crrdet.ilcg ~:wm 11wLru moL Rem TímcL nom Ö:-tmPt'nC'k , s l1a már 
költői míítől kötöLt heszédrL vítm ak, Ílgy fo rclitáRukbau a föltHI -
ltii.l szi'tlnlégesnél tov{tbb l;tl{Ln neLU szi'tk:;c?gcs menui'tnk, nehogy 
az credclitőlnn.gyon rlii.W. iclegonszct·ii. benyomAst l-egyen a fordí
tits a.z olvasóra. A rímnek n. magyarbau a fordíli't:l lüi.ségét sok 

• hclyi.itL fel kell (tldmmi, n.mi KAlmi'm müvében is í.irí.iu mrgrRik. 
~ll,ÍOII itt példak(•p ismét '1. 130-ik í'.SOlt.i'trn;Lk !'h;ű VOt"e RZÓsze
rinli fordítá a., szl'mhe ítvo a Kúlm[tn-i'val. A di.ilL betükkel sze
dettek az eredi szövegbeu ninc enek meg. 

B z 6 s z e r i u l. ') 

1 A nu!l)•ekböl Hozzlill 
Kifl itok oh Ul'!lm l 

2 Uram l Halljnel szavam, 
Legyen füled figyelmes 
Im:íllatos szavamra. 

130-ból. 
K á l m :í n ford!tás~t. 

1 Jl1 ély8égekhől kiflltlak óh llnuu, 
2 Uram hallgasd meg sz6zat01n 

Figyolj r e:lm kin c!tok su~y•• 11<<11, 

Kit sziil·nyii b/In "1J01110I:jn 11yom. 

Ritk;t vcrs:-~z;tk, mclyl•('ll a mrrct va~y ;t rím ne kivá nL volua 
po.llUst l' agy ri.iritlíl(•st: h;t a míifonl ílús küvetell·scivel mr r.i ii k 
K;í.lm:'ut míivét, m•m moud h:ttunk tcljc~~t'n kcchr;~,ő ilkietet -- cl 
iww; ii~hthmt.iíg is \'Olun őt ily méd ékkel mérni. Ö a zoltiírolmt 
oW,1.'JCII'ball rerscl:re akar ta imi, a.z~1.z azt amit n. mi felfog:h nnk 
cgyszcri.i zliszcrinti fordításban prózítnak l'r ezne, n. költő ihleté
veJ ujj;'ttrn•LUtvc. 111 01{-',)'o:tl' költcmrnybc foglalni. . ha így tckiutj iik 
míívrt, itél<•tiink megmásttl. lg~1.z , az eredetinek Z<~matja, azok a 
kedvelt, megszokott szavai n. zsoWmm.k, melyckt'f minden fordítás 
iparkotlik illvPn Wla:öztetni, clhala.váuynluak gy:1.kra.n ; igaz, az 
eredetinek hatalmas ~'l!.í'Zc t·lísé~e moucru mellék1zzel vegyittatik 
S ;tmi c]cven U('ltJZc:'ti költE'lllÍ' llyekké tette ::t ZSOltárokat, 3.Z (Jtal(L
UO~íLt<ttik sziuét hagyja. uí•lmtt, míg má felől a. dogmatikus fel
fogás K álmo1nt i" miut :1. lc:><•több kel'C ztény irfl ::-ma.gyarázót. az 
eredetinrk félreértésére vczeLte: de músré zt igen ok z' oltárn. 
Kálmú.unak oly gyönyört~ kC'l·okdcd éggel, oly fiuoman bebató fel-

' A .ná•hrlyl kOzlcnolii zsoltAr for<litnsokllól c pAr •ornyl mulnlv:iuy& Zs. l'. mnn· 
ka&~rouuk ulvcuég~~öl ill kGzOlbcljDk. Szcrk. 
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fogással és oly igaz költői ihlettol lop mog bcmnü.okot, hogy an
nak, ki az eredetit nem ösmeri, bizvást ajánljuk e forditá. t, mint 
amelyből az eredetinek magasztosságát megösmerheti. K álmán 
forditása az őt megelőzöttokot határozottan túlszárnyalja. 

Hadd idézr.ok befejezésül pár töredéket n. sr.ép mtmkából. 

J9-ikM1. 

Egek beszélik Isten 
Fölségét sz er tesz ét , 
Mennyboltok hirdetik fenn 
Teremtö szent kezét ; 
Nap-napnak, éj meg éjnek 
.Azt mondja, hogy nagy ő, 
Nincs egy pa1·ányi élet 
Öt nem dicsiSitö. 

90-ikblll . 

• Olyan az ezerévnyi idö 
A Te'szined elött, a min1S 
Minekiink az a tegnapi naJI ha leforga, 
Vagy az éji. virasztáson csak egy óra. 
Oh az emberi élet-ülö 
Rövid :\lom l enyészve tün1S l 

Szeged. 

Kicsi fil, hogy a haj nali fényre k.ifesle, 
Kiviritva delel, de lehullado7. este ! 

11 8-ikból. 

Minden nemzet rám vigyázott, 
Mint vad á.ram tört felém : 
Én meggy/Sztem a világot, 
Istenemmel gyöztem én . 
. Fölgerjedtek mlnt a méhek, 
Mint a tüz a tüske-fán ; 
É s mig én ma mentve élek, 
Elbukott a Msz, kaján l 

L öw !miANUEL. 
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ZSID Ú KÁ TÉK. 

A ki érdeklődik a zsidók bitvallása iránt, ime módot nyuj
tunk nelci, hogy tudásvágyát kielégithesse. A.zt h iszik, nincs zsidó 
káté: itt van összeállitva kronológiai rendben n. XVI. századtól 
fogva maig 156, azaz, hiszen zsidók vagyunk: szf1zötvenhat. 
Válogathat benne kiki tetszése szcrint. 

Amit magáról a kérdésről tartunk elmondandónak, macr
találja a szives olvasó más helyi.itt. Itt csak lajstromunkról aka
runk némít megjegyezni. Az összeállítá gondolata D1·. Stille1· 
Berirtlan budapesti egyetemi tanártól ered. Hogy ez az összeállí
tás nz eddigiek között a legteljesebb s igy már magában véve 
bibliogra6aibecsü, a D1·. Kayserling M61· (Budapest) és L öw Henrik 
(Szeged) szives közleményeinek s a következő nyomtatott kuL
fon-ásoknak köszönjük : Strassbu1·ge1· kronologiai lajstroma, Stein
scbneider Ha.maskir ez. folyóirata 1878, 89 - 93.11. és l(ayse1•ling 
pótléka e lajstromho?:, u. o. • VIL l. 1880, 103. l. b továbbá r:. 
ll'o{(, Katalog der B. Beer' chen Bibliothek, 58 és köv. ll. *) . 

Még C'ak azt jegyezzük meg, hogy igazi zsidó »káté« t. i. a 
' ali ás rendszeres előadá a, ki\l önö en iskolák zámára, csak Men
dclssohn óta van nagyobb számban. Azelőtt nem \'Olt ilyeme szii.k
Rrg, mert a zsidók valJási ismeretciket magukból a fonásokból 
me ri tették. 

többit ltadcl mondja el a laj trom maga . 

.la!Jd, Abrallam. Lckach tob. Vclcucze 1587 . (Ezen elsö kátéalakban és 
héberül irt zsidó vallástan számos kiadást ért ; németiil megjelent 
Bf)c/.; F . ,Y. fonlih\sába.n, L ipcse, 169J., latinul Feil ford. L ondon, 
L679, Franecker 1690, Carpzow ford., Lipcse, 1687.) 

Artll'tiJI. Ismcl. Emeth weemuna. (héberlil és olaszul). Vclencze, 165 4. 
f'aez, .Jehuda Leon. Fundameuto soHdo, baza y thypo de la Sa.cm sauctn 

y divina Ley por un methodo faci! y distincto, eu forma de dinlogo, 
eu lengua Cnstellaua. Ams t. l 7 2 9. 

f'a ::. I snak de Mosc de. Horaath ernuna th J israel. Héber és spanyol (laq,ino) 
nyelveu irt és a törökországi zsidó iskolákunk · szánt vallástan. 
Li voruo, l 7 6 4. 

C<tlimani, imone. Esame o ~ia. Catechismo ad un giovanc israelita. Verona, 
17 82. Ed. 3-a 1821. 

) Az olvasó észre fogja. venni, hogy uj kiadások a. la.jstromba. külön 
nem véoottek föl , a. forditások csak l'iLkán, bibliai törlf>netek, vallásfilozófiai 
fejtegt!tések stb. pedig egyáltalán mellöztettek. 
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DeBsau, W. Grundsalzo der j ildiseben Religion. Dessau, 17 82. 
WeBaely, Naftali Blll'twig. Széfer Bamm.iddrith (Erkölcst:m, héberül) 

Berl in, 1784. 
Scldan, E ljakim. Schomer Emunim (vnllástau, héberül, iskolák számára) 

Kopouhagon, 17 87. 
HomlJe,·u, Herz. I~wo Scbofer, l{eligionslehre nach mosaischen und tal

mudisoheu Vorschrifton flir die israelitisebe Jugend (héber ül és né
metül) . Wien, 1 02. 

Beer, P ctm·. Dasz Iisroel, otlcr: Versneh einer Daratellung der Glaubens
Sitten- und CeremoniaJgesetzo der Juden znm Gobrauoho f. den 
Elementarunterricbt nebst Anilang fü.r Lelu·er. Prag, 180!) . 

IA.tX, Salomon. E lementar-Unterricht in der Religion aus der Tatur und 
der heiligen Geschichte für jUdiseho Schulen und Privaluuterricht, 
Magdeburg, 180!1. 

BeCI', Peter. Emeth 'Vcomuna, L eitfaden beim Elementarunterrich t in det• 
mos. Religion. Prag, 1 10. 2 . .A. 1832. 

Bctt ew, Jeszódé Bnelatb (hit- és erkölcsbtn, héberill és uémetill). Wien, 
1811. 

HeiiiC17tallll, Jer. Taurath Emunath Beth J isroel (Héberül , kérdések és fele
Jetok alakjában). Kassel , 1812. 

JftJmberu Ilerz. Bne Zion. Ein religiüs-moralisrlt('S L ebrhnelt fU r d i Jugend 
• is r. Nati on. Vl'ieu, ·1 L 2, l 2 6. 

1\uhw, chulom. ' ltiunúclt Emuna, Katoc.hismns der ier. Ueligion. Hnm
burg, 1812. 

Bock, M. II. Katechismus der israel. RcligiollSiebrc. Bel'lin, l 1 J. 
Jlvn!ht:~•th Herz. Bcu Jakkir. Über Glaubcns- unu Rittenleh ren für dic isr . 

.Tugend in F ragon und Antworteu. ,~-ien, 18 14 . 
./o!ll.•olut. J . Schorasebe Iladnth. IJutor.-icht in der mos. Religion. Fraukfurt 

1. 14; 2 . Auflage, Wien, 182-!-. 
Kll!IJ Eduard. Eduth Adonaj. Katochismus der israel. Religionslchre, 

Leipzig, 1814.; 2 . .Aufl. 1839. 3. A. 1 50. 
Kui1Lt1, Sclta lom. cborascl:ie E muna, Elemonts of faith (hébe1·Ul és angolul). 

Lonuou, 18 L). 

Saecul rit J[vdcu~t, ))avid. Limmude .A•louái (káté l1éborül és olaszul). 
Reggio, 1 15. 

1Je!iujantr, M. C. Of groudeu des geloofs on zedelijkc pligtcn voor de 
l sraclieten. Amsterdam, l 16. 

B en·, P eter. Baudbuch der mosaiscl1en Beligian für tudierende. 3 Theilc. 
Prag, 1818. 

L<un~crt, L. :M:. K ethor Thom, Catcehismc du culto jndaiClnC. (Frauczia és 
német.\ Metz, 1 8 L, . 

I!eincmann, .Tor. Religionsbekeuntn iss flir l sraeliten. Berlin, l L !1 . 
· lfr:i11cmann, Jer. Leitfaden fiir den Unterrich t in der R eligion der Israeliten. 

Berlin, 18 L9. 
J olil11olw, J. Alume Josseph1 Unterricht in der mosaisohen Religion flir 

die Jugond beiderJei Goechlochts. Frankfurt1 18 t 9. 2. A. Wien, 1824.. 
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Lanclesmam~, .Benjamin. ~Iaajuc Joscb er, t~uellen reiner Sitten. Ein . ' elm l· 
buch zm· Herzeusbilduug und Y credJung der isr. ,Jugend. Wi eo, 182 t. 

Belinjllnlc, M. C. Mozaisch Jcerstelsel beoev. de 13 geloofsgronden v. d. 
l\iozaiscbeq godsdienst. Uit h. Hoogtl. d. Abr. Meldola. Amstcr· 
dam, l ' 23. 

llm!Xlict Napbtaly. Emunath Israel. Eiu Hiilfsbuch zum Unterricht in der 
mosa.iscben Religion. vVie11, 1824., Prag, 1832. 

ll'ú~ Abrabam Alexander. 'l'orath Israel. Die Lelne det· isr. Religion, be
arbei tet ltir Stadt - und Ln.udsclmlen. Mainz, 1825. 

8elt1·, Alexander. L el1rbuelt tlcr mosaischen Religion. Unter Aufsieht uúd 
Leitung Abraltarn lling's zu Würzburg. München, 1826. 

F1'(mkolm, J . A. GrundzUga der Heligionslebrc, aus den 10 Geboten cnt
wickelt. Neustadt, 1826. 

Nruma>m M.oses Snmuel. Isrn.clitische Religionslchrc zum lteilbringenden 
UnterricM f'Ur die Israelitiseho Jugend, nebst ciner schöneu Sitten· 
lchre fűt alle Glaubensgcnossen. Pest, 1826. 

ProjeJJsümc di [edt· con domnnde é riposte ad uso della gioveutú israelitica 
compiuto ebe abbia l'anno decimoterzo di et:,. Vcnezia, 182 7. 

Lmvlau, M. J. Leitfaden bei dem Elementarunterricht in der mosaischcn 
Glaubens- uud Pflichtenlehre. Leipzig, l 2 8 . 

. .Jmlteim, Heymann. Lcitfaclcn beim Untcrricht in der mos. Religion. 
Glogau, 1·830. 

Biirlingcr, Moses. l\foreh latbora. Anweisung fUr L ehrer, wic der israeli
tisebe Religionswlterricht zu ertbeilen sci. Casscl, 1830 ; 4 . A. 1843. 

F riinkel, Bernhard. Toratb Hacmuna, Religiouslehrc für clie weibliche 
Jugend. Pressbnrg, 1831. 

Jjlrwikolm, J. A., Inspector der Königi. Wilhelms-Schule. Die mosaische 
Sitteniebre für Lcbrer und Schüler. Breslau, ~831. 

Jfe-1·xheimer, Salomon, Jes•idc Hattúra, Israelitiseho Glaubcus- und Pflich
tenlebrc fUr Schuic und Hans. Minden, 183 L; 27. Auflage, Bem
bu.rg, 1877. 

Desaauer, J . H. UnterricM in der mosaiscben Religion. Nürnberg, 1832. 
Griinllial. Torath Datla Mosche. Mosaische Religionsleln·c für dic Schule. 

Brcslau, 1832. 
K af!.·a, Angelus. Derech Emuna. Mosaische Religionslclu·e in l!'ragen und 

Antworten. Bregenz, 1832; 3. A. Prag, 1845. 
Roaenbacl1, S . De bever. inhond de 13 geloofso.rtikelen der Israel. Gro

ningen, 1832. 
SaalaclLiltz, J. L . Grundlago zu Katechisationcn Uber die israel. Gotteslelu·e. 

Wien, 1833. 
Llib, Jehuda. ReligiollBlehrbuch für die ismelitische Jugcnd. Darm· 

stadt, 1834. 

Mil·o, M. H. Leitfaden beim Unten·icht in der isr. Religion. Breslau, 1834. 
Loeh, Henri. Derech Hoemunoh ou L e chemin de la foi it l'usagc des 

écoles élemontaíres du cnlte israelite. Bruxclles, 1831.í. 
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Sprucltbuch. Eine Sammlw1g von Bibelaprlichen zum Gebrauch bei dem 
Religions-Unterricht in den israelitiseben Scbulen de~ Königreiches 
Würtemberg. Stuttg~trt, 1835. 

llfaie1·, Joseph, Kircbenrath. Konfirmandenunterricht. Stuttgart, 1836. 
Chorin, Arou. Hillel, dic sittlichen und religiösen Principien des Glaubens 

in 3 Abtheiluugon in deutaoher Sprach e. O fon, 183 7. 
L l'ln·ltuclt der israclit.ischeu Religion zum Gobrauche der Syna.gogen und 

Scbulen. Auf Veranstaltung der königi. isrnelitischen Oberkirclteu
bebörde. Stuttgart, 1837 i 3. A. 1848. 

S(lrrcinl.)a, Vorübungon zum Unterricbto aus der Rabbiniscb-Mos. Reli
gion e te . .A. rad, 18 3 7. 

Urünbattm, Elias. Confirmandeu-Unterricht fiir I srnolitcn, fii.r , elallen des 
Rabbinats-Bezirkes Landau. Neustadt an der Hardt, 1831:l . 

. l'le1J81w·, Salomon. Dath Mosche wihudíth. Jüd.-mos. Heligionsuntcnicht 
fiir die isr. Jugend. Berlin, 1838. 

Saalsdtiitz, J. L. Dic geistiJe Ausbilduug der isJ·nclitischen Jugend im 
Lichte der Religion. Königsberg, 1838 . 

• lucrbacli, B. H. Lehrbuch cler israelitischen Religion uach den Quellen 
bearbeitet zum Gebrauche in den obersteu Klassen der }{eligions· 
scbulcn. Darmstadt 1839. 

Ualtm, S. Précis élementait·e d'instmctiou roligiensc ct moralc adopté 
p1w le cons.istoirc des Israélites de France, HL édition. Paris, 1839. 

7'vyendhoül, Jakob. Ben Jnkkir, k.loines isr. Roligionsbuch iu jiidiscl1cr, 
deutaoher und polnischer Sprache. Warscl1au, 183!). 

lJiidiltfJe,·, M. Über die israelitiseho öO'cntlichc Religious-Prüfung odcr 
Confirmatiou. Cussol, l 40. 

ll'eol'sely, Wolfgang. NeUtib cnuí uft. Kleincr Katecbismus oder Leitfaden 
für deu ersten Roligiousuuterricht. Prag, 1840 i 8. Auflage 1 8G3. 

Aacoli, J. M:.,Résíth Daatli. (Vallástan, héberül, káténlakban). Livom o 184. l. 
Grl'i::e'llach, M. Chinnuch libené mizvá. Stnn•len der Woihe fiir israel. 

Confirmanclcn. Frankfurt n. 1\I., 1841. 

Uokonstein, Lépold. Dnth Jeht'1dá. Zsidó hit a· erkölcst:m. Budán, 1841. 
Eft,·enfried, L utcnicht in der j üd. ReUgion nach der Bibel. Broslau 184.3. 
Pltilipp8on, Ludwig. Klcincr Katechismus der israelitiseben Religion. 

Leipzig, 1843. 

lltm·iques, M. Liirobog i israelisebe roligionen. (Wolf A. A. munkájáuak 
svéd fordítása). Stockholm, 18-14; Gothcnburg, 1852. 

llorowitz, L. Bonoth Zion. Ein llandbuch zum Unterricht für isme!. Miid· 
chensclmlen. Pressburg, 1844. 

J olou·wz, IT. Coufirmanden-Biichlein fiir l sraeli teu beiderJei Gescblechls. 
Hamburg, 1844.. 

SommcJfeld, Herrmaun. Leitfaden bei dem Uuterricht in der israel. 
Religion für Volksscbulcu. E lbing, 1844. 

1Ai>JmWmtii80im. Leitfadeu beim Uuterricht in der mosaischen Religion. 
Werl, 1845. 
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Kohu, Abraham. Elemeute dcs cr;;teu Religionsunterrichtes fri.r die isr. 
Jugend. Lemberg, 1846. 

&hwab L. Emlékeztetés a. valJásbau nyert oktatásra. Budán, a magy. k. 
egyetem betüivel 1846. 40 26 L (Magyar-német.) j második k.iadáa, 
Szeged, 1883. 4°, csak a. magyar szöveg i ha.rmadi·k kiadás, Szeged 
1884. so. 

lloldlteim, S. Die Religionspriucipicu dcs reformü-ten Juclentbums. 
Berlin, 184 7. 

J akubi/Ott1 I . Katecbctiscltcr L eitfaden beim Untcrricbt in der isr. Religio u. 
L eipzig, 1847; 3. A. 1882. 

Ro;wnw.ad.:, Hermann. Israel. Rcligions- nud Sittcnlcbro. ' Varasdin, 1847. 
7.eitlin1 B. Parole de !'Alliance ou Iustruction Religieusc iL l'usage de la 

j cunesse israe li te. Metz, 184 7 . 
.Lwm11ji·omm, Leopold. Katecbismus der biol. mosaisclten Religion. Blau

beuren, 1848. 
Luz:(l/lo, arnnel David. Il giudaismo illustrato uella sua teoria, uella 

sun. storia c nella sua lettcratura. Padova, 1848. 
Roscnbt~·g, M. Grundzügc der mosaischeu R cligions- und Sittculchre. 

Poscn, 184 8. 
Oufteu, M. M. Geloofsbcljidcnis voor Isrn.clitcn. Kvcvordcu, 184!J. 
('ttlut, E. B. Leitfaden für den Unton·icht in dor is1:. Religion. Mainz, t 850. 
1J1·enc•·, Leopold. J_,citfad<o beim lleligionsuntenichte der isr. Jugcntl. 

Wien, 185 1 i 2. A. l 55 i 3. A. 1858. 
Fogcs, 13onedikt. Das ewige Bündnisz. lsraclitischcr Hcligionsuuterricht fiil· 

Volkttscbulen. P rag, 1851. 
Stem, A. Der metl10dische mosaische Religiouslehrer. G1·.-Kauizsa, 1851. 
RfgfJio, J . Gtüda per l'istruzione religiosn . della gioventú israeliti ca. 

Gorizia, 18 53. 
·'ÍI'Iorm·z, Israel. Emunatb Jisroel, L cbrbuch der lsraclitischen Religion. 

Bayreuth 185 3. 

Zilt::, Moritz. Religionslelu·e für israelitiseho Sch u lou, 2. Aufi. P est, 1853 j 

3. Aufi. 1860; 5. magyar kiadás 187 5. 
l )(upurc) J. De wcg des geloofs. Uit bet Fro.nsch d. ll. Loeb. Lceuwar· 

den, 1854. 
l•'am·l, lL B. Die mosaisch-rabl>iuische Helig ionslehrc. Wien, 1855. 

2. A . 1858; 3. Auf!. 1 ' G4. 
Jlorlrtra, Marco. Compeudio della. religione israelitica mctodicatneutc 

csposto ad uso dcll'istrnzioue domestica c clelle scuole. 1\lau
lovo. 185ó. 

llC~Jitlt nwtl!t. Libro tl'istruzioue rclig iosc fill IISO ticile claa:>i iuferiori uelle 
seuole israelitiche. Tri este, t 85 5 . 

• '\ii1111ldml,. '. Bezirksrabbincr, L eitfaden für deo israelitisch cn Coufinnaudcn
Unterrir ht. Wicsbadeu, 1855. 

a.utilli, . Catechiswo biblico ossia. guida. per l'iuseguamcu to pdmario 
religioso della gioventti Íilraelitica. (Wcsscly muukáj:i.na.k fordítása). 
Uorizia, 18óG. 
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!JfannluJimer, N. F. Rosch Amaua, Leitfaden für den isr. Religionsunter
richt. Gr.-Kanischa, 1856; 2. Auf!. Pest, 18 64. 

Back, J. W. Rcligionsbuch fiir israelitiscl1e chulen. Grosswardein, 18 5 7 . 
Holcll!,CÍm, S. Hacmunah weha Den. Jüdische Glaubens- und Sitten

lehre. Leitfaden zum Untel'l'icht. Bel'lin, 185 7. 
LascJ,, Gerson. Pikude Adouai. Die göttlicbeu Geaetze aus llen zel1n 

Gebotcu entwickeÜ. L eipzig, ! 857. 
Bcltworz, Israel. Glaube u. Pflicbt. Lclu·buch der israel. Religion. Ham

bm·g, 185 7. 
Hecltt, Emanuel. Ibri auokhl. Katechismus der Uuterscheiduugslehre des 

Judcu- und Christenthums. Kreuznach, 1858. 
Jaltob Seeh aus L issa, Ahabath Habberij •ith. Über die Pflichteu der 

Niichsten- und M:enschenliebe (héberül és németül). Krotoschim, 18ö8. 
Stfili, Leopold. Tora umizwa. Israel. R eligionsbucl1. 2. A. Fraukf. l 5 8. 
E l.msser, M. Erater Unterricbt in der isr. n.eligion. Mannheim, 1860. 
Po1·mstechm; Mosaische Religionslelu·e. Gicsscn 18 G O. 
Ilefht, Emanuel. Das Judenthum. Ein R eligionshandbuch flir böhere Sclm

len und gcbildete Stii.nde. Krcuznach 18 60. 
!\oku, Salomon. Lehrbuch der mos. Religion. Pesth 1860. 
:ftfamlus, Emanuel. Glanbens- und Pflichtenlehre iu Katechcsen, 1. Baud. 

Breslau, 186 0. 
Wum'llwha1·, R . I . Knrzgefasste Religious- und Si tteulehrc der Israeliten. 

Riga und L eipzig, 186 0. 
Jlocltstiitter, B. Dic hiblisebe reine Glaubens· und Pflichtenlehl·c des Ju

tlenthwns. Ems 1861. 
1.-anclsherge~·, Julius. Religion und Liebe. Eiu kleinor Katechismus für uie 

israel. Jngend. Berlin, 1 8G1; 2. Anfl. 1878. 
l'fl,ygt, Augelo. Compendio di tutte le doctrine israelitiebe ceremoniali, 

giudiciali, morali e dogmatiche ad nso di catechismo. ~,ireuze, 18G L. 
Pltitippson, Ludwig. Die israelitisebe Religionslehre ausfiihdich dar

gestellt, 3 Bande. Leipzig, 1 86 1- 18G5. 
Ste·m, M. E. Gmndpfeiler des Glaubens. Wien l G l . 
}JTalmnann, J ehuda. Dath J ehuda. Mosaische Religiouslehre zum Ge

brnnche für l1öl1ere Scbuleu. Ofeu, 1861; 2 . Aufl . 1 8G8. 
Lu,z:;atto, Samnel Da vide : Lezioui di taologica morale israclitica. Pa

dova 1862. 
LM. Winte~].Mosaisclte ReUgionslelwe für die isr. Volksschulen. \Vien, 18 G 2. 
Wo W~ A. A. Llirebog i deu isr. R eligion. Kopeuhagen, 18 G 2. (e dá u 

munka német forditása megjelent u. o. 1863). 
lloclistti.tler, B. R eligiousplúlosophische Erlliuterungen zu dcssen biblisch

reiuer Glaubenalebre des Judenthwns. Ems, 1864. 

Koltn, I . W . Leitfaden bei dem Unterrichte iu deu mos. Glaubens
und Sittenlehreu. Hotzenplotz, 18 64. 

Löwenlteim . Lehrbuch der M:osaischeu Religion. Eisenach, 18G4. 
Luzzatto, Samuel David. i:sraelitische Moral-Theologie, iibe1'Setzt ,ron L. E. 

Igel, Czernowitz, 1864; 2. Aufl. Breslau, 18 70. 
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Aub, J oseph. Grtmdlage ~r.u einem wissenscl1aftlichen Unterricbt in der 
mos. Religion. Mainz, 1865; 2 . Auflage. L eipzig, 1 874. 

Mannlteimer, Moses. Lehrbuch der isr. R eligion. Darmstadt 186 6. 
F eilcltenje/4, W olf. Systematieebes Lehrlmch derisr. Religion. Berlin, 1 8 6 7 ; 

2. Aufl. P osen, 187 8. 

Grünebawn, Elias. Die Sitteniebre des Judeuthums andern Bekennt-
nisseu gegenilber. Maunheim, 1 8 67; 2. Auflage '1878. 

Levi, Giuseppe. Catechismo israeli ta ui religione e d i morale. Torino l 6 7. 
Epp81ein, E. Leitfaden für Konfirmnudcn. D et.roit, 1868 . 
.F'eilbogco,B. Religionsbücl1lein fiirdie untem Volksschulk lassen.Wien, l 868. 
L él'!h Benoit. Outlines of the j ewish R eligion. London, 18 6 8. 
Diolo!Jue frauc;nis·espaguol-hébreu h l'usage des I smélites en 'l'urquie. 

Constantinople, 18 70. 

Slu!Jer, Israel. L ehrbuch der isr. Religion filr Volks- und Hauptschulen. 
S.-A.-Ujbely, 18 70; 2. Aufl. 18 75. 

Wolf, G. Israel. Religions- und Sitteniebre fiir Schüler der Volksschulklas· 
sen, Wieu, 1870 ; 2. Aufl. 1878 . 

. Mo.Yaisclte R eligionslelu·e für i sr. Volksschulen. Wieu, 18 71. 
Sounenscltein, S. H. Tby light and Tby trutb. A guiele for couformation 

of isr. youth. St. L ouis, 187 L 

Adler, L . Leitfaden bei elem Uuterricbte in der isr. Religion. (7. Aufinge 
von M. Btldiuger's Leitfaden). Cassel, 1871. 

Rosenmeytr, Izsák. Vezérfonal !\lózes vallásában. Pest, 18 7 l. Magynr
uémef 

.Steiu, Leopold. Die Scltrift des Lebens. Inhegrilf des gesammten Juclen· 
tlmms in Lebre,Gottesverehrung und Sitteugesetz. Matmheim, 187 L. 

UII!JfW, Mosca. 'l'echunath da.t.ll Israel. Iubegriff_dcr Vollkommcnheitcn uor 
israel. Religion zur Belehrung wicbtig sowohl fiir ~Iiinncr und 
Fraueu, als auch überhaupt 'fiir Kun.ben und Mlidchcu. Szege
din, 18 75. 

Lt·lmrUhfe~·, D. Kurzgefasstc Religionslehre der I srn.eliteu nnch deu L ehr
blichern von Hcrxhcimer und Bücliuger. Norclbausen, 1 8 7 6. 

LemillffCI·, ?tf. Dic israel. ConfirmatÍOll. B rem en, 18 7 6. 
Stmn.•-~, J. Religions aud MÖrals. A short cntecbism for the usc of J ewish 

you th in the upper forma. Bradford, 1 8 7 6. 
L t1'fh Leitfaden fiir den Religionemtten·icllt. H eciJingcu, 18 7 7 . 
. l z~irlcí Ititlan vezérfonala. Budapest, 187 7 ; 2. k iad. 1880; 3. kiad. t 88a. 
A'oJ,n, Salomou. Mostlische Religionsieht-e flir dic uutereu Classcn tlcr i\lit-

telscbulen. Gr.-Kauizsa, 18 78. -

J>ldlt}1JJSOII1 Ludwig. Die isr. R eligionslehre flir Mittelscl1tlleu und Gymna
sien. Wien, 1878. 

Wo{{/; L. Dic Festtngc Iet·nels. Fiir israclitische Scbulen metltodisch bc:u·
hcitet. Saarlouis, 187 8. 

Deu/sc/i, Henrik. l\Iekór Cbáj im. É letfornl.s 1•ngyis mózesi val!t\stnn. Buda· 
pest, 1 8 7!>. 

M.\OYAn-Zstnó Sznm.E. 1884. n. F ezsT. 8 
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TJal~, l1.raél. Dath Jisracl. Vezérkönyv a mózesi vallás tanittisára Buda
pest, 1880; 2. kiad. 1883. 

St~rn, A. Hitt.fl.lli vezérfonal elemi népiskolák szám:irn. Budapest, 18 O. 
Oolmé1 József. Az izraelita vallástan kézikönyve felsöbb oszttílyok sz1Í· 

mára. Arad, 1881. 
llnclnnuth Ábrahám. Istenismeret és Istentisztelet . A bibli{m s későbbi 

irntokon alnpt1ló tan- és kéziköny v a valhls oktntá.s:tra. tanitó-képző 
intézetek s a középiskolák fclsö oszb\.lyai számára. HllllntJest, 188 l . 
NémelUl is: Gotteserkcnn tn i ss und Gottcsvereln·ung. Bpcst, 188.?. 

L eimrlih:fer, D. Bar Mizwa-Unterrieht. Altona, 1881. 
DaJJ Jlftwalucsetz des Judenthums in Hezichung auf F amilie, • ' taat llllll 

Gcscllscllaft. Als Manusnipt gcdruckt. Wien, 1882. 
Lmul11/Jrry, W. L eitfaden fiir elen isr. Rcligionsunterricht. 1\aisersl:w

tern, 1882. 
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IRODALMI HOLMI. 
Uj :ulalék a héber nyelv kiejtése történctéhez. - Egy smyrnai zsid6nö 

mint arebjsiynagogus. - Uj föltevés a Prrdik:i.tor könyvéről. 

A h/ ber n.lJelv k iejtésének türlénetéhl'z nevezetes :td:tlékkn L 
jú.rult S icgfried Kiroly jon:.ti t::tnÍLl' 1 tade Zeitschl'ift flit· Alt
testn.mentliche ·wissenschaft cziruü folyóiratftban (l 84. évf. J . . 
flizet). A sz. J éromos munldib:.tn latin átirúsbnn tal{tlt majdnem 
900 hó ber sz ó t ábécze szerio t {tllitj n össze és azoknak alapján képet 
nyújt :.t negyedik században Pnlm;ztinában uralkodott héher ldo.i
tésről, m.inthogy a szentföldön zsidó tanJtótól nyerte a tudó egy
M z::tty:.t a héber nyelvnek isruemtét. A kiej tésnek valób:.tn hlí ké
pét :.tzért nom kaphatjuk ez úton , mert, Inint Hieronymus m::tg:t 
i bevallja, la tinban lehetetlen minden héber betií t Yi szaadni, 
úgy hogy pl. az Alef, Ajin, H é és Cheth botíik között csak ritkán 
va.n az á tir:l nál különbség; de a héber szók e latin átí rásaiban 
különben is nagy ingadozás és következetlenség látszik, merL 
Hieronymus nem az egyes hangzók tudományosan megállapított 
kiejtése szerint, hanem azon ha tározatlanságban tanult::t meg a 
hébert, mely az élő szóbeli tanitásnak tudható be és a melyben 
Cban.ina nevü tanitója nagyjában a palesztinai iskolákban divott 
kiejtést közölte vele. Siegfried tanulmányából, a melynek ered
ményei nagy részben megegyeznek a görög bibliafordít{tshan tnlált 
héber szókból levont következtetésekkel, csak néhány részletet 



l l i> 

nmlíLrk. A koLtős kicjt(•síí hctflkct, mint Betlt, Kn.f, Pe, Túw nJ~-
- kor rn ég cgyfonnhn, t'1 7.::t7. minclig helte:wttol ojtették ki , úgy hogy 

Ji-nek mindig th , ~-nek mindig y h, ritkibban .f felel meg, ~ min
dig rh. G a bóher p :ítirása, e és i előtt is, a mi a latin c kiojt(•
Rét·e is vet világot é3 megerősíti azon föltevést, hogy k-n::tk hn,ng-
7.0tt a nevezett mogánhangzók előtt is. A hébem ek jelenleg ilivó 
kH kiejtési módja között egyik főklilöubség, hogy t. i. a spanyol 
crecletii zsidók a hosszú kámeczet u-nak, a többiek o-nak ~itik, 
egyes szóknál má r Hieronymus korában volt ésr.l&lhetű. i\:1!1, 

hús, kétféle módon van átll:va, basa?· és bos01·; i~i = sochor i 
~J = gob. De túlnyomó mégis az á-féle kiejtés. A sevá mobile 
t.öhbnyire rövid magfLo hangzóval adatik vissza i dc néha eltünik: 
l"l'~~i~ = bresith i J"l'i!l = brith. Az ú. n. patach furtivumra 
nézve figyelmet érdemel, hogy n,i átirása majd ntah, majd ntha. 

A Revue des É~udes Ju:ives imént megjelent számában (VIT. 
kötet, 161-166. ll.) egy ujabban talált ókori gih·ög felimtot mu
tat be R einaclt Salamon. E felirat először mutat egy nőnek, a 
smyrnai Rufina neve mellett oly czimet, melyet az eddigi adatok 
szerint kizárólag férfiak czimének gondoltak. E czim dexuJVIICÍ

rwro~ (archisynagogus), a zsinágógának feje, melyet mint valódi 
tis1.t megjelölését már a második templom utolsó idejében 
a föpa.pot az engesztelő nap rítusában segítő templomi tisztvise
lők sorában találunk e héber néven : ros hakkenészeth (l. Misná. 
Jomá 7, 1.). Későbben zsidó községi méltóságot jelöl e czim, és 
Acgina szigetén találtak egy feliratot, mely szerint Theodorus 

-. nrcbisynagogus négy évig egy zsinágóga épitése köriil fáradozott. 
A »zsinagóga atyjának« czime is találtatik a görög nyelvü zsidó 
feliratokban, s ép úgy nőknél a »zsin. anyja.« - Archisynagogus
nak nevezett nöt eddig nom találtak. Rufina az első példa rá, 
és ezzel be van bizonyítva, hogy ezen czim is néha csak kitüntető 
dísznév és nem mindig valódi méltóság megjelölése, mert föl nem 
tehető, hogy ilyent nő is viselt 1.sidó községekben. R einach arra 
utal, ho~y egy Cl. Rufinus ne'llü rhetor és sophista élt Smyrnában 
a ll. és ill. században, és hogy Rufina talán e családból való. 
A fölirat, melynek kora pontosan meg nem határozható, leülön
ben is elég érdekes. Rufina rendeli benne, hogy a rabszolgái 
és szabadon bocsátottjai számára épített sírboltban idegent ne 

8* 
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temessenek el, a ki ezt tenné, 1500 denárt köteles n közkincstár
nak, 1000 denárt pedig a zsidó .község pénztárába fizetni. 

Bickell, innsbrucki tan{tr, n ki új metrikát alkalmaz a szent
h·rts költészctére, most a K 6héleth (Précliki.ítor) könyvére vonat
kozó egy i tj föl feclezl>st hirdet n. münclten.i Allgemeine Zeitung 
január 28-ilci sz:ímún:tk melléklnpjábau. A s7.entir{lS c könyvének 
megértését leülönö en megnehezíti azon köriilmóny, hogy cgyl"s 
szakaszai között n.iuc en vagy c ak erő zakosan eszközölhető n. 
logikai összefügcrés, holott a könyv maga »a benne foglalt bölcsé

szeti es1.mék ép úgy, mint velő mondatainak szellemcs és pointíro
Y.Ott alakja rtltal méltán fólgeJjesztette a költők és gonclolkozók cso
dáló eU mcrését.« Bickellt aLTa az ötletre vitte a könpnek be
ható vizsg:ílata, hogy a cliszpozicziójában most észlelhető renelet
len éget az eredeti ké1.i ra t lapjainak ö szezavarásából magyarúzza. 
E szarint eredetileg 22 lapra volt irva K óhéleth könyve úgy, hogy 
n. középső 16 lap (levél) két kiilön flizetet tett, az első 3 lap a 
megelőző filzetnek végét, az utol só 3 lap a következő füzetnek n 
végét totték A füzetek fölbomolvá11, az egyes lapok gondatlanút 
mft rendben illesztottek össze, és ezen Ugyetlen ég lett n kön~·v 
mostani egymásutánjának az okozója. A lapok eredeti hely<.> zc
rint elrendezvén a könyv részejt, világos diszpozicziót nyl"rt 
B iokell a Préclikátorbau. Egymásra következnek a gazda.g ng í':; 

(•lvezeteinek, a tudú nak, a bölcseségnek és a tevékeny. égnek bi
ri'tlata.i, melyek az ember mindezen javait hiábavalóknak hi;.:o
J1yltják; ezt a lesújtó eredményt egy szint6n komoly, de m.egnyug
ató lXt.rónczissel enyhíti a Prédikátor , mel yben elmondjn, n;.: 
igaú bölc tűl v~whnló érzületet é c elekvési móclot a vallá i, n,z 
i'tllami és a roagin életheu, egyuttal erősen hangozta tva az I stcn
heu való hitet. Biokell Kóhéleth könyvének új fol'(litúsáhau fogja 
saj(t.tságos hipotbez.isé t bővebben kifejteni. Most c ·ak annyi 
monclható róla, hogy bármily nagy mértékben derítené is föl a 
Kóhéleth szarkezetót mégis mcsterkéltnek és erőszakosunk 

l rt tszile a föltevés, a mclyből Iciindúl ; ha nem is tclcin~jü k n;.:t, 
hogy fiizetekböl álló könyvbe képzeli irottnnJc n?. CJ·edeLi k6;.: ir:t

Lot, holott vnlószinűbb, hogy onuok tekercs alakja vol t. 
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E'ölemelcm szemem 

Föl a. hegyek felé 

l [onnan jöhet segély em ? 

Segélyern Istenem, 

Menuy-fólduek a lkotója. 

lnogni lábadat 

Az Úr nem engedi : 

Nem alsr,ik őriződ. 

Imé ! Nem szunnyadoz 

Nem aluszik 

l:tráel llrizöje : 

Örvendek, hogyha szóluak : 
Megyllnk az Úr lakába. 

Megálltak lábaink 

Kapndban oh Jerúszalém. 

J erúsalém az njrl\ épiilt 

l\tint város, összefiizve, 

llOVI~ IL törzsek 

Zarlindokoltak 

Az Únmk törzsi 

- 13izonys~lg l naolnck -

Illihit 111:\Ón<·k uclni. 

z=:. 

Őrzöd az Ur; 

Árnyékod Ö 
Jobbod felől. 

Nappal nem btl.ut a nap, 

S u. hold nem éjjel. 

Megőriz Ö 
Mimlen gonosztól : 

Megőrzi lelkedet. 

Megőrzi Lston meuted-jöttöd 

Mosta.ntul és örökre l 

Ott trónon illtek törvény t, 

Ott Dávid Mza. trónján. 

Békét kivánja tok J ertÍZsAlémuek 

Nyngodjanak akik szerctnek. 

Falad körébe' béke 

A palot:lkban nyúgalom legyen. 

T cstvótimórt, bnrátimórt 

Szólok békét neked. 

Uniliknak htbmért 

Ki vtínom én juvn•l. 

' 
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:1.23, z:::. 

'zcmc1l l!'eléd Cllleltelll 

K i fenn a mcnuybc tróuols:r.. 

Ime, mikéut szolgák sr.cauc 

l nakunk néz kezére, 

Miut ~zolgal:luy szeme 

Kezérc usszouylínnk : 

.\z Úrr11. Isteniinkre ugy 

Jin ui ucs veliink Urunk 

- Oh moudjn.d Izrael -

l lr1 ui n cs veliink Urunk. 

~ l id ö u fölkelt 

Az ember clleniiuk: 

Ugy élve uyeluck cl, 

l ln f'ólgc•jerl d lihök, 

Úgy iÍr sodorna cl 

S fo lyam mcgy cl Jclkiiuk fe lett. 

Ugy clmenuek lelkünk felett 

~r.cmüuk, mig mcgkcgycl. 

K egyclj, Urnuk, kcgy clj , 

Mcrt cltcléuk gynl:\r.tll.t.'Íssa l, 

Mcrt eltelék tulossan 

Lelkiink az önteltek guuytí.val , 

.\ dölyfö~ök gyallhnbival. 

Vizek dag:llyai. 

L égy á ldva Úr, 

Ki nc111 nelott 

F ogukunk martalékul. 

Lclkiilak mikéut rnncláa· auc11ck Vl:k 

A foglár tő riböl. 

Eltört e tör 

S me u t o k vahtuk . 

Az Úr neve segélyiiuk, 

Meuuy-f<ildet alkotóé! 

~:<. l ' . 

• 



TÁRSADALOM. 

A zsidó káté. 

Ha van, mi bennitnket zsidóka.t cgyiltal.:~n még mcglcp
hctnc, l>izony:'trn. semmi sem volna erro alkalmasabb, miut azon 
t;:t.omrehinyás, melylyel o napokiJan külömböző oldahól a unyi kedv
leléssol illettek, hogy még miudig nem tndj[tk, mi a hitvallásunk, 
é· még oly csokélységgel, 6iY kátéval som rendelkez ünk, melyhől 
homályos tanainka t illetőleg fc lvilágositást 9s eligazodá t lehetne 
nyrrni. :Mi teljes hitelt adunk azok jó akarat.á.uak, kik ezt áll it
ják: iga7.ítn nem jsmernok bennünket, igazán uem tudnak felő

lünk scm1uit. D c hát eddigelé sé les c világon valaminek uom 
ismerése, nem tudása nem képezett jogczímet arra, hogy egy do
log felől vagy épen ellene szólhassnnk, sőt mindenhez l>izonyos 
előkészillet szülcséges, a mi manapság, a tudom{tny egye szu,kai
nak nagy fejlettsége mellctt nem is oly köllllyü dolog, - csak a 
zsidók felől és a zsidók ellen szabad szólni Mrkiuek, tetszés sze
riut, hevenyében, ismeretek hiányában, t udatlansággaL 

De hát a felett, a mit a zsidók ellen oly könnyü lélekkel 
fclhmmal<, k{tr volna -mcgbot.L·ánkozni; hanem mikor az omhcl' 
hallja, hogy attól a matl'ón:l.tól, mclynck zsidóság a neve, azt 
követelik, hogy okirataival igazolja: ki ö s mi ö? szinto lehotot
lon, hogy az embert nyugalma cserbon ne hagyja. Ha elvont dol
gok megszólalni tudnának, akkor azt hiszem, a matróna c jcleu
tös szavnkra fakadna: Mióta nem tudják önök, hogy én ki vagyok? 
Hiszon nekünk oly jól kellene egymá t ismerniink! Mert nekem 
ugy tetszik, mintha némikép rokonok volnink, La ugyan a. termy
gyennek a. rokonsághoz számitjo.t magM. Sárl>a vouszoltak, uc
s:t.rnnyozték ruhámat, olykor vérrel is, megvénültom fCtjtlalma.k 
í•s gyötrrlmek kö:r.C!lCtte, dc még rnindig, ugystólván, a ny(tlok 
va~yok; kit ti ol.v llőn t;zorctlok s Iolkotek miudcn úhit:.tt{Lval 
illl[ulLok, ü ar. én ölumlJl'n ,i[ttswll. - l~~s küuyek per ·gnck le 
harúztlús an.:z[tn ... HaHern clvouL ti~rgyak ucm ~;r.ól alna.k uwg, 

• 
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és igy az öreg nő is eltűri , hogy .oly dolgokat zórnak fejére, 
melyek felett csak mo olyogni tud - keserií n és kelletlenül. É s 
igy 1884 évvel azután, hogy a világtörténet egy esemény miu.tt, 
mely a mi köriinkbeu folyt le, uj id őszámítás t kezdett - azt 
kivánják tőliink, igazolj uk magu nkat hitünket illetőleg, hogy azt 
:neczipiálni« lehessen. H a még egy porszemnyi megmaradt belő

let!. te zsoltárok dal n oka, hogy nem válik fergeteg gé, ba látod a 
hálát, melyet I zráel azért arat, mert valamennyi templom dalaicl
tól hangzik - és ha hallod. hogy a te nagy H allelujádat oly ajkak 
zengik, malyeknek Or.ion elárvult nyája sr.ámára csak á tlcuk 
és gúnyjuk van! :Megkötöztek bennünket és sebeinken tapostak, 
de a dorong nem argumentttm, és a sr.ájkosát· nem czáfolat. Di
cséretes dolog a.z okosság, és hallgatni jobb, mint szólani. D e ki 
a kárhoz gúnyt fiíz, és tőlünk kivánja, hogy jelentsük ki: mi a. hit
vallásunk? annak felelni kell. Mert bir az, hogy valaki nem 
tudj a mit cselekszik, elégséges arliCt, hogy bocsánatot érdemeljen, 
nem elegendő arra is, hogy zóviyö legyen s törvényt hozzon. 

Mindenek elő tt azt állitom, nincs vallás, mely inkább törc
kednék világosság és nyilváno ság után, mint a zsidó, sőt épen a 
nyilvánosságban r ejlik lényege, lelke. Nem alap nélkiil látták 
legmélyebb vallásbölcselőink abba n, hogy az tu' az egész nép előtt 

megnyilatkozott, a zsidóságnak egyik kiváló jegyét, egyenesen is
mertető j elét. 11anitónknak, Mózesnek eme szavait: , Q bárha isten 
egész népe prófétákból állana.«, a rany betükkel kellene minden 
templom homlokára vésni Nekiink nincsenek egyházi é világi 
elemeink, tauunk áldása, alkotój ának szellemében, cl{tracl mindenki 
fölött, aki annak magára hatást enged. Nincs k~ttő tanunk: egy 
a kivül és egy a belill állók zámára - és nincs titkunk. Nem 
a7. égben van; mondja. a tóra önmagáról (Moz. V. 30, 12.), nem 
is a tengeren tul , hanem nagyon közel ajkaidon, szivedben, csak 
hallgass szavára. Nincs ezoterikus, scm exoterikus zsiclósiguuk ; 
a szavak s a bennök rejlő fogalmak idegen talajon keletkeztek. , 

K özlésre, hagyományra és tn.nitásra. alapitotta ügyét a zsi
dóság. Mózest tanítónknak nevezzük s tóra annyj t jelent, min t 
tanitás. Hagyományunk fonásainak és me tereinek megnevezé
séhen ugyanez a. szellem tükröződik. 1.lli na oktabást jelent -
bár e szót olykor máskép is forditották - lttlmurl tanit~Lst jelent. 

zóferim, tannaim, amoraim, szaboraim mindmegannyi elne
vezés a tudós, tanító, előadó és magyarázó megjelölésére. Ne-
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künk is volt papságtmk, de tudvalevő, mennyire telve van 
m!í.r az ókori zsidó-történet a prófétiknak ezen elem elleni 
bnrczával, mely a templom lerombolásával el is sülyedt, hogy 
többó uj életre ne támadjon. A rabbi szintén tanitó, hasonló 
a hasonlók között, ki nem él nagyobb malasztban, mint közsé
geinek akár legutolsó tagja. Minden egyeshez Izráelben van 
intézve o parancsolat: E tan könyve ne hagyja el szájadat, 
és bnvárkodjál benne éjjel és nappal (Jozs. l , 8.) . Maga a tör
vény minden titkolódzást kiz[n·; nyíltság, a logszélesebb réte
gekbon való részvétel képezi legfőbb követelését. Ha külömben 
- mi élég szomoru - a kultusz az oktatást szokta magába ol
vasztani, ugy itt az egész kultusz az oktatásban olvadt fel. I stont 
ismerni hébe1·ül a nnyit tesz, mint vallásosnak lenni Mások érzés
ről és hitről szólanak, itt tanulásról és buvárkodásról van emlités 
téve. A hitszónöldat, szintén semitikus szármaiásu, eredetileg 
nem volt egyéb, mint a törvény magyarázata. A. mit mi modor
nok, mint nom szépet, mollőzendőnek találtunk, a vallástörvényt 
t.{u·gyazó kérdéseknek a templomban való nyilvános megvitatását, 
malyben a község minden tagja r észt vehetett s :az elöadó pappal 
vitatkozhatott - e mellőzött jelenség a nyilvánosság azon szel
leméböJ folyt, mely a zsidóság légkörét teszi. Nálunk nem egy
bázatyákról beszélnek, hanem a tan magyarázóiróL H ol alkottak 
még intézményt, mely hangosabban tanuskodnék o szellem mal
lett, mint a szentit·ásnak nyilvános felolvasása, melyet ·a tör· 
vény a zsidó istentisztelet kimagasló részévé tett ! Mincl kötelesek 
-- mondja Maimuni - o felolvasásra figyelni, még a legtudósabb 
is, ki azt hiszi, hogy a fololvasandókat már alaposan áttanulta. 
Midön igy mindenki minclig njból hallja a régi .s örök-ifju tör
vényt hirdetni, mintegy ö is hivatva van a fellett őrködni, azt 
oltalmazni Valóban, Izráel istentisztelete is oktatás. 

Ne mondja senki, hogy ez csak a hivökre vonatkozik s nem 
a kivnlállókra is. Soha sem volt rá. eset, hogy mi más vallásttak 
kérelmérc hitügyekben a felvil!igositást megtagadtuk volna, ha a 
kérelom ö zinte volt. l\finthogy mi az ember lelki üdvösségát nem 
hitvallásától tesszük filggövé, és a zsidó tan szerint minden jám
bor előtt az ég egyformán megnyílik, nom lehet okunk vallásun
kat {H·uha bocsátan i, fel tolni, mások hitévol egy{\lta.lán törődni, 

avagymint Ezekiel ( l3, 18.) moudja, embereket hajhászni, és lel
keket tőrbe ejteni. 
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Mint a szelid Hillel (Sabbath 31, b.) a pogányt, ki a zsidó 
vallást fél lábon állva akarta megta.nulni, arra ta nitá, hogy: 
Szaresd felebarátodat mint tenmagadat: azonképen később is . 
sokan voltak, kik más hitüelmek a zsidóság felől felvilágosítással 
szolgáltak. Nekiink is voltak egykoT prozelitáink, sőt - hiszen 
ma már nem esik az ember tudományos eretnekségbe, ha állitja, 

l 

hogy a kereszténység soha sem tehetett volna oly hóditásokat 
Rómában, ha erre a talaj széles körhcn a zsidóság álta l előké
szítve nem lesz vala. Térítéssel akkor scm foglalkoztunk ugyan, 
de a kivánt oktatást senkitől meg nem tagadtuk. És a zsidóság 
szelleme bizonyára Arabia téres vidékein , és késöbb a kazároknál 
csak ugy magától oly nagy hóditásokat nem tesz vala, l1a igaz{LH 
z ·iclótan volna, hogy a zsidóság a bitvallását lehetőleg titkolja.. 

De nem vagyunk következtetésekre utalva : maguk a tények 
szólauak a z idó vallás nyiltsága mellett. Nem mult ol évszázad. 
mclyben keresztények vallásunk forrisaiból zsidók segit égévol 
11 0 maritettek volna. A ki érdeklődik keresztényeknek irodalmunk
kal való foglalkozása iránt, annak fi gyeimét felhívom azon olö-
zóm, melylyel Zu uz Lipót 1845-ben megjelont »Zur Geschichte 

und Literaturc czimü bámulatos miivét bevezeti. E helytiLt csak 
mintegy nagyjából legyen néhány votüs lciemelve, mely srtját á
gos ellentétben áll a?.ou állítá sal, mintba a mi vallá.s llnk isme
retlen volna. 

K eresztény volt, Ici az első tudományos rabbinikus szó
tárt megit·ta: Bux t01j. K eresztény szolgálta.t t.1. a misna és legje
lesebb kommentátjainak elsö la tin fordítását: Su1·enhus. K eresz
tény forditotta le a rabbinikus régi irodalom nagy részét és fog
lalta azt egy The aru·us-nak nevezett ól'iási kötetbe; U.qol-ini. 
Keresztény volt, ki zsidó irókról és t.ermékeikröl első tett jelen
tést ugynevezett rabbinikus könyvtárában : BaA·tolocci. K eresz
tény vol t, ki az első Iciváló bb zsidó történetet írta : Basnage. K e
resztény volt, ki először próbált az összes zsidó irodalomra kiter
jedő ismertetést nyujtani : J. Clw. Wolf. Keresztények jád ak 
elöl héber kéziratok ma.gyarázásábnn, többek között a magyar 
U1·i, ld Oxford kincseit irta le, és a legnagyobbak egyike: de Rosíii. 
E gy pillantás Comelitts ct Lapide jezsuit.'t óriási bibliai mi'lvéLe 
eléggé mut.'ttja, mennyire vette hasznát a keresztény ogyhrtz a 
szeutinis rabbinikus kommoutárn.inak i . l\1iudoz keresztény szer
galom eredménye, melyet miudig készséggel támogatott a zsidó 
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tanítás és utba.igazitás. A türelmesség történotének nemes sza
kaszát képezi két külömböző tábor férfiainak ezen egyértelmü 
müködése. 

S hogy a zsidóság fájánák fattyubajtásáról is említést te
gyek: még a Kabbalát, az ugynevezett titkos tant is miudig a 
leg,nag~obb készséggel nyitották meg zsidó tudósok keresztények
nek. Ez ál-tanokat Pico de l11i1·andolatól fogva Kno1·r von Rosen
roth és Molitorig keresztény tudósok ápolták, forditották s ú.tdol
goztik; keresztény réven jutott az elnevezés is a mivelt népek 
szókincsébe. A kereszténység t ehát méltán mondhatja: előttem 
semmiféle zsidó dolog fölfedezetlenül nom maradt. 

V agy szóljak tán a jelenről is ? Ma m[u· a t a l m u cl és u. 
logrégibb rabbinikus irodalomról számos egyetemen rendes elő
adisok tartatnak; c ak Lipcsét, Straszburgot, Párist és Cmn
bridget akarom e talántetben megnevezni. A talmud, ez az 
i)sordö, melybe minclen siheder rejtőzni szeret; ki a zsidóságot 
meg akarja támadni, - ·· ez az őserdő is nem sokát·a megvil:igitvtt 
és mindenki részére hozzáférhető leszen. A jeruzsálemi talmud 
1 chwau által majdnem egészen le van mru· fdrdítva francziú.ra, 
mig a babiloni részt Rnbbinovicz franczia dolgozatai a közönséges 
fölfogáshoz közelebb hoztak, szó szerinti fordítása pedig hivatal
ban l~vő rabbik által vétetett tényleg foganatba. Csak nem régi
ben lett közzetéve a már ezelőtt megjelent fordításokon kivül rö
vid időközökben két traktátus fordítása német nyelven ; hazánk
ban pedig a szigetvári rabbi, Klein Gyula, kezdte meg a k'l.lmud
nak magyar nyelven való fordítását.A régi rabbinikus irodalom 
egy másik része, a · m i d r ás, nemsokára Wilnsche fordításában 
nyilik meg mindazok.nak, kik ez iránt érdeklődnek. Még neve
zetesebb jelenség W. H. Lowe Cambridgeben, szintén keresztény 
tudós, ki egy talmudtöredék kéziratának mintaszerü kiadásával 
szerzett érdemét azzal tetézte, hogy egy cambridgei kézirat 
alapján az egész misnát. egy kötetben kiadta. Mellőzve Delitzch 
Fercnczet, kinek rabbinikus tudománya világhirü, még csak 
Pietro Perreatt apátot emlitem, kiben a jelen keresztény világ 
oly buvál't biL·, ki a zsidó irodalomban való bámulatos olvasott
ságának csak legközelebb egy mü által adta jelét, melyben hé
ber röviditések hatezerre menő megfejtését adja. 

Nagyjában és mintegy gondolomra vannak itt e példák fel
sorolva azon mesénok mogviligítására, moly a zsidóságnak ne-
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vezett iboly{LCska rej t6tt helyen való virulás(1ról szól. Senki ezen 
keresztény tudósok közől nem állította, hogy hitvallásunk felől bi
zonyt.alanságba.n lenne, és ha azok közül, kik bennniinket homá
lyos vallásunk miatt tele torokkal vádolnak, egyik vagy másík 
o kiváló keresztény t udósokhoz fordulna fölvilágosításért, bizo
nyára nem egy közülök békéltetve igy szólna: »Fiam, ne tüzel j, 
belőled az ih·esség kong j eredj ó tanulj j ne mondd olyasmiL·ől, 

hogy az embe1·ek nem tudnak semmit, miben te magad vagy tu
datlan; ha a zsidóknak nem hinnél, jer hozzánk. Verd le a port 
könyveinkről és bámulj. H a pedig sajnálod a fáradságot, ol
vasd a zsidó tudományról szóló számos dolgozatot, melyok ma 
m{tr miudon nyelven. szólnak hozzád, és ismerd el, hogy nem 
akaratod volt gonosz, hanem ink{1.bb erőd parányi A zsidós{tg 
azt tanítja, hogy senki nem vétkezik, lu1. csak az ostobaság vagy 
a tudatlanság szelleme bele nom szállott. « 

Tévedne azonban, ki a. zsidóság o nyíltságából egy határo
zott s rövid hi tvallás - confossio -- ir{wti előszeretetére követ
keztetne. A zsidóság nem ismer eredetilog sem hitet, sem vall;íst, 
-a zsidóság nem egyéb, mint az élet egy bizonyos módja, s ha 
elég. könnyelmtien azt mondott.-ík, hogy a vallás annyi mint nem
tudás, úgy a. zsidóság magát m indenek előtt tudásnak tartja. 
I sten megismeréséheu áll Izrael tan{tnak összesóge. »I smerd meg 
atyád I stenét,« monclja a haldokló Dávid Salamon fiának (Kró
nika l , 28, 9,) s az atyrt istenével és a megismert, a tudott istennel 
a zsidóságnak mintegy legvelejét tárja föl. 

A mint nem élünk a fiziologiának valamely kézikönyve, 
hanem a. bennlink müködő természeti törvények szerin t, úgy a 

. zsidók is öntudatlatml, mondhatnók szinte ösztönszerüleg gyako
rolták zsiclóságnkat. Nem fogalmilag, hanem szemléletileg hatolt 
be tartalma a. gyermek lelkébe j nem elvont képzetekben, hanem 
élő egészként hatott az ifju eimére. A tóra is egy egész volt, 
egyar!int értékes mindcn részében, egy szellemi talajot képezve, 
melyllő l a kiUönbözö egyéniségek szerint sokalakulag sat·jadzott 
a hitnek virága. Miután aszoltások és intézmények egy nagysr.a
básu rendszere eléggé gondoskodott az életgyakorlat egyforroasá
gáról, nem kellett a szellemet egyforma gonclolko7.ásra szorítani 
és az elme i_rányait bátra n bizhatták az cgyénekre. Meghatározá
sok, bitszabályok, elvont t.'l.ntételek, bitvallomások nem voltak a 
zsidóság ínyére. N em a diszkerthez hasonlított, melyben az olló 
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uralkodik, hanem szabad természet viruló tenyészetéhez. A zsidó
sigban sohsem foÍyta.k kiizdelmok ldLték és szimbolikus könyvek 
körül. Mint borszeszben őrzött preparátumok az élő organizmus
hoz viszonyítva, mint egy költeménynek tartalma magával a köl
teménynyel szemben, ép oly száraznak és kiaszottnak látszott n. 
zsidóság életfriss tn.rtalmához képest a hitvallomás üres szóbe
széde. Nekii nk csak egy szimholumunk van, rövid, szemlélhetö , 
lélekhe ható: Halljad I zrael, az Örökkévaló I stenünk, az Örökké
való egyetlen egy l Midön Jó ná prófétától a hajón azt kérdezték, 
hová való, igy felelt (Jóna l. 8.): H éber vagyok s az É g I stenét 
tisztelem. Ezt feleltük minclig, valahányszor az idők hullámostro
mában a zsidókat mintegy ballasztként a felbiS zül t tengerbe 
akarták dobni, s előbb azt ],érdezték tőlük, mi - a kátéjuk 

Nom akarom itt a 1<érdést vitatni, vannak-e a zsidóságnak 
dogmái vagy nem? Ez némileg alTa a kérdé~re emlékeztet, van-e 
a halnak szfilkája? De m{Lr azon tény, hogy cn ·61 komolyan vi
tatkoztak, bizonyítja, hogy az egyház értelmében vett dogmák 
idegenrk a zsidóság elő tt. É valóban, a történet azt mutatjn, 
hogy hilágazatok formulázására Lett minden kisérlet ke vetle
nill fogadtatott. Még a nagy l\I aimítn inak is azon kísér lete, hogy 
zsidó vallás kötelező magvát megállapítsa, sokaknak úgy tünt 
f el, mintba azt ] 3 ua.rabra zúzta volna és tudvalevőleg hit
czikkeinek kánonszerülcg elismert érvénye ségéről nem lehet zó. 
A mint tehát szigorúan vott zsidó értelemben c szó : t·ctllcísfpn 
ugyanazt kétszer mondja, mert a zsidósá-gban a vallást: tannak 
nevezik, úgy a tóra mellett nem volt más káté, minthogy ez csak 
ftjra, vagy másképen: azaz rosszabbúl mondhatná azt, a 11ú auutb
han foglaltatik. H elyes-c ez vagy sem? erről kiilönhözők lehetnek 
n vélemények, és más álláspon t ból erről akár igen élcsen i tél
hetni, de a tudományos komolyság azt követeli, •hogy mindcJI 
jelenséget önmagából megismetji1nk és megítéljünk ~s meggondo
l:tUn.nul ne kivánjuk, hogy minden a vilrLgon egyforma legyen. 

Ezt a fejtegetést előre bocsátottam, mert a1.után, n. mit tulaj
clonképen előbb kellett volna mondanom, fölösnek látszott volna. 
V amsunk a nyíltság vallása, ez volt az első tételem; nem kell 
nek il nk káté, ez volt a második; van mát· egy, két, három, szá7. 
és több káténk, ez a harmadik tételom. S azt hiszem, nyomalék
kal lehet on e utaluom, mert h a igaz, hogy korunk n s;"ár11ok 
iránt oly nagy elöszeretetet tú.plál, akkor e sztlmokban az olie-
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niiuk ki.innyí\ Jólekkel é elmével emelt víul:\.knnlc ignz:ín !l\inlií 
cr.Mol:ttn. rejlik. V n.ln.miut a kiilll>szrt Wrtónctóben renlksen n. 
legmcddőbh korszak az, malyben a legjobb esztbctikálmt itji'd;:, 
úgy állnak megfordított viszonyban az nraUcodó vallásossr1g 
és a káték száma. A zonban meglehet, hogy ma már a kf~té csak
ugyan szükséges rossr.. 1\f.ióta ugyanis I zraelben is a sertlülö 
nemzedék iránt oly szel'fölötti gyöngédség ütött ki, mióta vannak 
zsidó szülők, kik azt hiszik, hogy n. héber nyelv az egyetemi tan[t
rok s nem a zsidók számára való, n.zóta. islwláinkban nem lehet. 
szó többé a. tórá.ua.k eleven áthat:ísáról. - És igy virágoznak a 
Hték és a tóra a szent nyelvvel együtt, a régie)· kifejezése sze
rint, zúgban hever. D e minden dolognak, úgy olvassuk az Atyfd;;: 
mondásaiban, elkövetkezik a maga ideje. Hogy sejtbette a zsiuó 
kát6, hogy ő lesz valaha hivatva megmenteni a zsidóságot! Az a 
káté, malynek hiányát szemünkre vetitek, megvan nálunk, nem 
egy van, hanem száz. Olvassátok a. szemle e füzetének czikkét a 
zsid6 káték-ról s látjátok, hogy a. zsidóságot, a melyet ismerni 
akartok, mindeu könyvesboltban megvehetitek pár ga.rason. 
- Választhattok tetszés szerint. Vannak kis és nagy káték, 
vékonyak és vastagok, egy, két és több részből állók, híres és 
nem hires s~rzőktől ;- rabbiktól és tanítóktóL É s ezek nem ké
szültek r ögtönösen, hogy túlbuzgó lelkeknek aggodalinát a zsidó 
tanokat illetőleg elnémítsá.k. »Negyven és több év óta. - üja 
Zunz, Gesamm. Schriften III. 214.- Németországban, Ausztriá
ban : Dánországban , Hollandiában. Franczia- s Angolországban 
egész P estig, Vilnáig és FiladaHiáig a vallásoktatás lassanként 
fontos része lett a nyilvános nevelésnek, s ennek eredménye u 
35 év óta német, franczia, angol, holland, dán, olasz nyelven 
megjelent tankönyvek és káték.« Mióta Znnz e sorokat megli·ta 
az idevaló anyag nem kevéssé gyarapodott a különböző világ
részekben, országokban és nyelvekben, a mint a káték lajstroma 
mutatja. És a. mennyiben egy vallás életteljes tartalmát száraz 
mondatok alapján képzelhetni, egy kevéske jóakarat is elegendő, 

hogy a kit érdeke~ e munkákból a z időságról magának képet 
alkothat. És megoldva ta1álja majd ebben a látszólagos ellen
tétet is a két utolsó tétel között, malyekről szálottam: a zsidók
nak lehetnek kátéik - de kátéjuk nincs. 

Csak más oldala ugyanazon dolognak, miuőn azt szokták 
mondani, hogy nekünk r.sidóknak nincs hiera rchiánk, hogy nincs 
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sem személy, sem testület, mely nálunk a vallásm: ol-:im.tok ignz 
61-telmrt mintcgy h(,rhe vette volna s azért senk i sr.(~munha. hil
(Lgar.n.Lot vagy vallrtsLótelt ugy nem formnUr.haL, hogy ar. min
dcn kire nézve kütcle?.Ö volna. L ehet, lwgy mhs fclckezetli nek no
he?.ére esik iJy állapotot lehetségesnek vagy ll::tsr.nosnn.k képzelni ; 
dc azrrt alig fogja, ki m',ltányosan gondolko(lik, kiv:í.nni, l10gy 
egy vnllás, m~y mnt· régiségé11él fogva. is ti ztelett·o méltó, mint
cgy megforduljon s jellemét megváltoztassa azért, mert szervczrtr 
nehezen érthető, holott e jelleméből és szervezetéből igen jól ért
hető meg e vallás minclen intézménye. Nem kivánunk csoMtlatot, 
hanem türelmességet. A mit a pápa szokott mondani a r ómn i 
gbetto kapuinál az elébe vitt tóra láttára, ám mondják mi nekiink 
is : Megengedjük, de nem helyeseljük. Középkori müvészek nők 
képében szokták megjeleníteni az egybá.zat és zsinagógát; föl
nyuló diadalmas lándzsával az elsőt, lehajló és szegett clát·dáva1 
emezt. Jó, tekintsenek bennünket ugy, hogy le vagyunk verve, le 
vagyunk győzve, minden reménytől megfosztva; de ne adjanak 
semmit a kezünkbe, a miuek oem vehetjük haswit s ne követcl
jenek tőlünk semmit, a mit nem adhatunk A szerénység vallfl
sokkal szemben is dicséretes tulajdonság. 

H a egymás mellett képzelern gyönge szómat, melynek nagy 
hatást·a oly kevés a kilátása s amaz elökelő helyet, melyről a v[L

dakat ránk zuditják, akkor egy régi kép elevenül meg képzele
tem előtt. A ki vidéki zsidó hit községben sziiletett, emlékezni fog 
m6g a »schulklopfer«-re t~ templomba hivóra, ki a zsidó-utczában 
házról házra járt, hogy kalapácsával templomba szólitsa a hivő- , 
ket. S a közeli templom tornyából hatalmasan kongott közbe a 
harang zugása. Mindketten ájtatos hivőiket sz61iták, az egyház 
harangja 8 a templomba-hivó kalapácsa; dc amaz erősebb 8 

hanghullámai tulharsogják a kalapácsütés gyönge rezgéseit -
Mr nem azok fülében is, kik meg akmják hallani. A ki védcl
miinln·c kel, ne vú.1jon az sokat. Eleneink a nagy harangot bur.
r.íLk, nekünk pedig Mzról l1ázra kell járni~ s bekopogni. É s 
mégis cl kell következni a napnak, midőn a harang is engesztelő 
i lll::Í l':l h 1. 

Budapest. KAUFMANN DÁVlU. 



A u tonomiánkról. 

Ö császári s apostoli királyi felsége folyó évi február 2-án 
Bécsbon kelt legfel öbb elhatározásával, 1) az 1871. évi októbor 
22-én kelt legfelsöbb elhatározással jóváhagyott izraelita ortho
dox szervezö szabályzat 26. §-áok hatdl!Jon kivül helyezése mallett 
a vallás és közoktatási minisztert legkegyelmesebben felha.tal
mazni méltóztatott a kellő intézkedések megtételére, hogy egye
lőre az izraelita hitközségekben csak oly egyének alkalmaztat
hassanak rabbikúl, kik magyar alattvalók és kik legalább a gim
názium vagy reáliskola négy alsó osztályát, esetleg a polgári 
iskolát sikerrel végezték. 

E z az utolsó hetek legkiválóbb eseménye felekezetiink életé
ben. A legfelsöbb elhat{u·ozást hódolattelj es tudomá úl voszsziik, 
de azzal, mint az alkotmányos vallás és közoktatási miruszter 
aktusával foglalkozni köteless6gl]nkké válik 

Kiilföldön, leülönösen pedig a szomszéd Ausztriában a rab
bik qualifikácziójának megállapitása gyakran képezte az állam
hatalom intézkedéseinek tárgyát. Már az 1797. évben kibocsátott 
» Z idó-pá.tensc rendeli Csehországra nézve : hogy csak azok vá
laszthatók rabb ikká, »kik a német iskola.ta.nításra képesít vék. 
továbbá a bölcsészeti tudományokat, az észjogot és az etbikát a;r. 
örökös tartományok valamelyik egyetemén hallgatták, és e tár
gyakról akadémiai bizonyítványokat felmutatill képesek c 1Jfon :ct-
01'szágm s Sziléziám vonatkozólag az 1842. évi szept. 27-én kelt 
legfelsöbb elhatár·ozás rendeli: »hogy a rabbi köteles a bölcsészeti 
Utrgyaknak és a pedagógiának valamely belföldi egyetemen tör
Lént sikeros hallgatását kimutatni.« Ugyanezt rendeli Getliczicím 
nézve az l 841. múrczius 24-én kelt legfelsőbb elhatftrozá ·. - Do 
mindezon legfelsőbb elhatározásokat hatályon kivtil helyezte a;r. 
1867. deczember 21-iki állami »alaptörvény, «: malynek XV. 
czikke az elismert vallásfelekezeLeknek szabad intézkedési jogot 
engedett. Most AuRztria cgé z tertiletén a Zl'lidó hitközségak sxa-

')L. K>Wök. G. sz. 
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bad tetszésök szarint választhatják meg rabbijaikat; az állam a 
hitközségak belügyeibe ne~ avatkozik. 

Hazánkban sem a törvényhozás, sem az államhatalom soha 
sem foglalkozott a rabbik minősítvényi ügyével. Csupán »a zsi
dókról« intézkedő 1840 : XXIX. t. ez. 3. §-ában találjuk pap
jainkat felemlítve, a hol ugyams arról történik intézkedés, hogy 
>a születendők (zsidó) rallásulc papjai által vezetendő anyakönyv
ben bejegyeztesseneke E szószerinti idézetből kitünik, hogy még 
ezen egy esetben is megelégedett a törvény >vallásunk papjaic:
val, vagyis oly rabbikkal, kik a zsidó hitvallás szabvá.nyai szarint 
tekintendők ilyeneknek, és nem kivánt egyéb kellékeket azon rab
biban, kire az államintézményt képező anyak,puyvek vezetését 
bízta. - Az alkotmány visszaillitása, s a zsidók emanczipácziója 
után, a magyar állam - multjához híven- megint óvakodott 
a. zsidó hitfelekezet belügyeibe avatkozrri. Egészen a zsidókra 
bízta egyházi s tanügyök rendezését, és az állam részére csupán 
a korona főfalügyeleti jogát tartotta fenn. Megállapítva van jelen
leg két szervezési szabályzat, melyek mindegyike Ö felsége által 
legkegyelmesebben jóváhagyatott. E szerve1.etek egyike a kon. 
gresszusi, mely rabbiqualifikáczióról tüzetesen nem intézkedik, és 
csupán azt határozza, hogy a rabbik az azóta felállított »országos 
rabbiképző-intézetbene nyerjék kiképeztetésöket; 11l.ási1Ga pedig 
az orthodox, malynek szervezési szabályzata. a 26. §-ban azon 
határozatot tartalmazza : hogy >csak oly egyéneket szabad rabbik 
gyanánt szerződtetni, kik három, hittörvényhii zsidó körökben 
elismert rabbitól a rabbinátusi tisztség gyakorlására okiavelet kap
tak. e - Csakis e hó folyamán látta jónak a vallás és közoktatási 
miniszter ú.r ez ügybe beavatkozni az által, hogy az orthodox 
szcrvezö szabályzat e 26. §-át fentjelzett értelemben megváltoz
tatta. 

Ha: tehát a hazánkban történteket az ausztriai viszonyokkal 
összehasonlítjuk, azon eredményre jutunk, hogy míg Ausztriában 
az egyenjogusítás előtti időben foglalkozott a kormány a zsidók 
belügyeivel - addig nálunk csak a legutóbbi időben, miután az 
egyenjogusítás, autonomia, s vallásszabadság szent t rinitásáva 
megáldattunk, képezik a zsidók a magas kormány különös gon
doskodásának tárgyát. Valóban, igen meglepő jelenség! 

Nem vonjuk kétségbe a korona azon jogát, hogy egy általa 
az állam érdekében szükségesnek felismert intézkedést még hitfe
lekezetekkel szemben is dekretálhassou akkor, ha az törvénybe 
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nem ütközik. De méltán kérdezhe~jük ; hogy a zsidó rabbik quali
fikácziójának megállapítása most oly sürgős politikai szükség 
volt-e, s hogy arra a zsidók szolgáltattak-e okot? 

Maguk a zsidók voltak azok, kik első sorban hangsulyozták 
már az 1868-9-ki egyetemcs gyi.Héscn, hogy oly rabbiképzésről 
kell gondoskodni, mely a tudomány mai állása követelményeinek 
megfeleljen. I gaz, hogy hitrokonaink egy része akkoron más né
zetben volt, és megalkotta. magának saját szabályzatát. De e 
mnnkálatot, »mint orthodox szabályzat«-ot az államhatalom, 
illetőleg a korona jóváhagyta, tehá t konczediita azt, hogy a val
l(tsfclekezet korlátlanúl megállapíthatja a rabbi minősítvényét. 

- Igaz az is, hogy 1nióta mr.t megtörtént, a viszonyok változtak; 
akkoron »mllásszabadság« volt a jelszó, most pedig ~hitfelekczeti 

ügyek«-kel fogla.Jkozik a kör.vélemény. Maga a zsidóság is fel
színre hozta ismét » zervezési ügyét,« zilált viszonyainak tö1·v/ny 

:'tltal való rendezését kérelmezte, s ez érdemben a vallás és kör.
oktatási minisztcr íu'tól - az emlékiratokat fttnyuj tó r.sicló kiil
clött égeknek adott ·vi'tlaszában - igéretet is nyert. - H a m:'tr 
most a minisztcr úr csakugyan a.n·ól vau meggyöződve, hogy nz 
orthodox rabbik qualifik:ícziójáu változást kell ejteui,ugyebben csak 
egy okkal töhbet kollett volna li'ttnia arra, hogy a zsidó antonómifi.
l'l.ak törvényes biztosí:tá a mallett hitfelekezetünknek mielöbL m6- · 
dot nynjtson arra, hogy mint autonom vallástestiilet ugy a rabhi
képzés ligyét. valamint egyéb hasonló fontos i't11yeit rendezhessc. É s 
bn. ez ügyeknek önkorm:íuyznti uton eszközölt rendezó~ével n. 
miníszter út· majdan meg nem elégedett volna, alck01· lett volna 
helyén és idején a korona főfcliigyelcti joginál fogva u zsidó auto
nom testület által eléje t01:j esztett s:.r:ab:\lyzat megváltoztatásít t 
követelni. - Ez uo-yan egy kissé bosszaLlalmas ut, moly tá n egy 
évi időveszteséggel járt volna, de miutftn tudtunkkal az ot·sz:.í.g 
nem néz eléje azon veszedelemnek, hogy az ors:r.ág zsidó hitköz
ségei i llarnellenes tanokat birdető agitátorokkal készülnének a 
rabbisági hivatalokat betölteni, ezeu egy évi időkör. .nem ér fel 
a:.r:on félreértések Mttrányaival, malyekre a felekezet mellőzésévcl 
törtfu1t mostanj gyors iutézkedés alkálmat ad. 

De nemcsak az intézkedés módja, hanem a rabbiqnalifiká
czió meghatározott kellékei sem képesele bennünket kielégíteni, 
jelestíl pedig az nem, hogy csak »magyar alattvaló« lehessen 
uítlnnk rabl1i. Ha a miniszter út· előzetesen hitfclckczetunket 
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hallgatja meg, clmondatott volna neki, hogy Schwab, Löw Lipót, 
Passel, Zipse1· stb. leghírnevesebb rabbijaink, kik mintegy úttö
rők voltak az istentisztelet megmagyaTosodásában, és kik a feleke-
7.et és a magyar haza ügyét cgyn.ránt szentuek ta.l'tották, a hilljöld
?'iJl jöttek hoz:r.li.n k; dc elmondták voln n. :-ur.t is, hogy számos magyar 
:r.sid6, mint p. Maybaum Berl'i11ben, Perles Miinchenbeu, Schwat·z 
Ca?·lsrulléban, stb. külföldön müködnek mint rabbik, és az olt 
szerzett hírnévvel hazánknak korántsem voltak ártalm[u·a. - Haj
landók vagyu nk ugyan hinni, hogy a legfelsöbb elhatározást a vallás 
és kö:r.oktatúsi miniszter úr csakis a Galiczi{tból neU1n bejövő mb
bih·a kivánja vonatkoztatni; do miut..'Ín állandó meotelepedtfsre 
nngyon ritkán jönnek galicziai. rabbik hazánkba, csakis az értel
mes kül f'óldi rabbikat fogja az érintett intézkedés sujtaui, pedig 
egyelőre legalább, mig hazánkbau iskolázott kellő számú rabbik
kalláthatók el hitközségeink, nem kellene idegenkedniink attól, 
hogy fiataJ tudós rabbikat a kiilfölchől is hozzunk, kiilönösen lm 
tekintetbe veszszii.k, hogy e német tudósok közől sokan már né
h:íny év utin sajátitották cl a h azai nyelvet. 

Egy tekintetben azonban mégis üdvös hat{tst gyakorolhat a 
lf. elhatározás felekezeti ügyünkt-e. Meggyőzödhetik abból a zsi
dóság, hogy mily ingatag a.lapm van jelenleg önkormányzati joga 
fektetve. Még néh:í.ny hét előtt renclUlctlcn(íl hi tte a:r. orthodox 
közveti tő bizottság, hogy s:r.crvezési sza.Mlyzata megmásithatatlan. 
Im láthatja, m1ly könnyou történhetik azon változás. A miut 
most egy §., úgy törölhető ki alkalmilag egy tollvonással az egész 
szabályzat, söt valamennyi engedélyezett szervezet és h elyökbe 
léphet: a zsidók megrendszabályozisának rendszere. 

C akis rajt11nk áll, hogy minclcru1ek elejét vegyiik. Ha egycL
érten i nem akarunk, ennek tcrmészctszer(í következménye más 
nom lehet, núnt ::tz, hogy a korm(tny fog mcllőzésiinkkcl üg-yeink
ben intézkedni. Ha azonban elég önérzettel birnnk, hogy e szé
gyenteljes állapotnak véget VCSSiink: SZOJ'galmaznunl>, kell aulonÓ

miámknctk töJ·vtfnybe iktatását. Beczikkclyezett önkormányzati jog 
képes csak bennünket kiilbeavatko1.ásoktól megóvni, s azo1~ hely
zethe juttatni, hogy biLiigyeinkben a felekezet · igényei s a h::t?.a 
érdeke áltn.l követelt int!>zkedésekel önmagunk megtehessük. 

* * * 

9* 



A müveltség állapota Magyarországon, különös 
tekintettel a zsidókra. 

IL 

Mielőtt a hitfelekezetelue, s különösen a zsidó hitfeleke
zetre eső átaJános népmüveltségi arányt elhagynók, hogy fejtege
téseink során másra térjünk át, lehetetlen Keleti urnak az ezen 
számarányokat kisérő pár magyarázó szavánál egy perezre meg 
nem állapodnom. 

Keleti ur ugyanis munkája első részének 293-ik lapján, az 
egyes hitfelekezetekre eső átlagos müveltségi arányt röviden meg
világítva, ezeket mondja: 

»Mind a két felekezetü protestáns sok!ml nagyobb százalékát 
nyujtja az irui-olvasni tudóknak (t. i .. mint a római katholikusok 
stb.), »me l y e t r cs ak a z i z r a e l i t a e l em h a l a d me g v a
l am e n n y i r e. c: És folytatva: »Ez utóbbiaknál azonban nem sza
bad szem elől téveszteni, h o g y köz n é p e, me l y a r o sz s z á
z a: l é k o k a t s z o l g á l t a t j a, u g y s z ó lv á. u n e m l e v é n, 
mtíveltségi fokának t e r m és z e t es e n nagyobb százalékban 
ke ll nyilvánulnia.« 

Hogyan mondhatja ezeket komolyan egy statisztilrus, ki 
oly rangot foglal el , mint Keleti m , előttem megfoghatat
lan. Arról nem is akarok szólni mily - majdnem komi
kus -bő értelmet tulajdonit K eleti ur még az oly minucziózus 
százaléki számításban is, (hol sokszor egy-egy százalék, sőt egy 
fél is igen fontos szerepet játszik) e magyar szónak ::.valameny
nyire,« midőn azt állítja, hogy Magyarországban a zsidó elem 
csak ::.valamennyhec: haladja tul m i n d a k ét felekezetü protes
táns elemet (tehát a kálvinistát is) az irui-olvasni tudók százalé
kára nézve. Mindenki előtt, ki magyarul tud, e szó : v a l a m e J?. y
n y i r e alig jelent mást, mint például a német »Um ein Gerin
gesc vagyis: »egy csekélységgel« és »valamennyirec: körülbelül 
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szinonimá.k. H a pedig K eleti ur statisztikai fölfogása szerint az 
a (3/10 százalék híjával) nem kevesebb mint- n y o l c z százalék, 
melylyel n. zsidóság hazánkban felülmulja például a kálvinistákat 
népmüveltség dolgában, cs e k é l y ség, ugy csak gratulállia tuo k 
az ötszágos stati ztikai hivatal fáradhatatlan igazgatójának azon 
merész és új irány fölfedezéséhez, malynek a müveltségi statisztika. 
százalékainak megbecsülése körül legujabb nagy munkájában oly 
határozott kifej ezést t udott adni. 

Különben K eleti urnak ezen uj számítási és perczentbecsülési 
rendszere csak mellékes, és voltaképen nem is ezért szólaltam föl. 
Tagadhatatlan azonban , hogy azon semmiféle frázis~:~al el nem 
odázható tény mégis kissé feszes helyzetbe hozhatta az országos 
st.'ttisztikai hivatal érdemes igazgatóját, hogy Magyarországon ar. 
ös sz es hitfelekezetek között ép ez a semmiféle állami segélyben 
(majd elfelejtettem : - évi 5000 frtban !) nem részesülő zs i cl ó 
bitfelekezet az, mely a népm(íveltség dolgában a l e g e l s ő he
lyen áll. Nekem ugy tetszik, ezen tény K eleti um ak szinte kc
serii labdacs volt, melyet, hogy azt mégis kissé » l euyelhotőbbé« te
gye, belebmkolt egy a valóságtól ugyancsak elütő, ugynevezett 
szépitgctö frázis ostyájába, csak ugy mellékesen odadobva. : hogy 
»twm szabad elfelednünk, hogy a zsidóságnak köznópe, mely a 
rossz százalókokat szolgált.'ttja, u g y sz 6 1 v á n, nem lévén, m(í.
veltségi fokának t e r m és z e t es e u nagyol) b százalékban k c l
l e t t nyilvánuln.ia.« 

A 7. »ugyszólván « kifejezése itt a.z előbb fölhozott Hal:tw• ••.v
nyire« szóval rugékonyság dolgában méltán vetekedhetik 1 cJJ i't.t 
Keleti ur szerio t körülbelül » kicsinált« dolog, hogy a 624,000 főnyi 

magyarországi zsidóság »ugyszólván « miuden tagja kész gavallér, 
csupa úri rendhez tartozó gentleman, mer t »köz n é p e ugyszólván . 
nincs.« És úri gentlernanek épugy a budapesti ezernyi zsidó mun
kások, házalők és hordárok, szolgálók, cselédek és kocsisok,1) mint 

') Az u tolsó budapesti hivatalos népszámlálás szerint (!881) az összes 
fll'l'árosi zsidó felekezetü fel n (I t t férfiak köz t b ár o m ezcr ti ze n n y o l cz-nak 
egyedlili keresetfon ás:t a l es t i szolgálat volt. Ezek között találtatott 
e z e r k i l e n a z s z á z ö t' v e n n y o l c z zsidó n a ps z ám o s, továbbá 594 
c 8 e l é d és 8 z o l g a (köztük 99 kocsis) 41 2 hordár (összesen 874 hordár) 
stb. Volt továbbá a fónnebbi SOl 8 egyénen kivül 722 h á z a l l) (összesen 795 
közt) 55-l kis-szatócs stb ., végre, hogy néháuy alantasabb mcsterséget is emlit
süuk, melyeknél az átlagos miivel tség szintén elég kedveziStiennek találtatott, 
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amott Borogl.Jon, Ungban és 1\Iára.marosbau a zsidó földhözragadt 
tutajosol<, a nyomorultul s:~.egéuy zsidó napszámosok, fuvarosok stb. 
ezrei, ús az egész nagy hazában :tz összes tagjaikkal egyiitt több 
százezerre rugó zegény, napi kenyerüket nagy keservesen megke
rcső falusi zsiclók (aHr h a kisboltosok és kismestcremberek is) : ők 
mind »nem köz nép,« hanem jómódu úri nép,melynek »kél!« és pedig 
»te rmésze t (' ·on « kell nagyobb miiveltségi arányt fölmutn.tniolc, 
miut hasonló [tlb potú keresztény polgártársaiknak P or ze, K eloLi 
ur ~zerint, közu(•p ahtt csakis »szá.ntóvető t: földmiíves nép értendő, 
a többi, bárm ily rongyos és nyomorult, neki nem közuép. Ugy 
l[Ltsz ik, K eleti ur nem tudjo. (pedig tudu.kozóclhatott voLm), hogy 
Má t·ámarosban, Uugl.Ja.n és kiilönösen Beregben, de m:isutt is, sok 
ezerre meuő oly zsidó férfiak is vannak, kik csak ugy miivelik 
ma g uk kis földjüket, csak ugy szántnak és vetnek maguk, miut 
a keresztény parasztok, legfölebb más az öltözetük, és magasabb 
- még o z e k n é l is - a. népmüveltség, mint azok lognagyobb 

a z~il16 fe lnOtt fértlak közt ugyanak kor : l S.J. 2 11zab6 (üt~szescn .J.67-I- köz l.), (120 
czi pes z, 2.J.1 m~sz:hos, l 15 szrtes, 81 ti m n r. l 77 aszta los. si. b. é~ a I o r g a l m i 
alanlasabb foglalkozások köz t 151 fuvm·os stb. Hogy pedig az érem 1nú~i k 
oltlallit is lássuk. m indezekkel szembon Mljannk még ill. a l>livclkcző allatok: 
B udapesten. 1881. elején volt ü~szescn 4 781 köz lti" a l a l n ok (ér tve 
ezek alatt Mlami, mogyei (!s v:írosi hiva tal nokokat) s ) zek l;özött csup:ín -
sz :'1 z 11 e g y v e n n y o l c z zsidó hitü. azav. még csak h n r m i u c z ko tr 
teur t!sze scm. (Lí1su: Dudapest fűv:'1 r os az 1881 -ik év ben. A 
ué1>lcinís és uépszáml:\h\s erell m~nyei. Irta K ő r ü si J ózsef a f(.Sv. stali~zl. 

hi,alal i~a~alb,ia. Budapest, 1 83. 3-ik füzel. 147-ik lap és kk.) l b m:'u· 
mo~t tekin tetbe vesszük, hogy a magyar főváros lakosságának kör((Jhcllll 
ogy ö t ö cl o (360551 közt 70277) zsidó vallású , s hogy dncz:ira onnt>k a 
kölll1ivatalnokokn:\k csak h a r 111 i n c z k'e l t e d része, vagyis a r :\.,jok eső 
aránynál l. ö b u m i 11 l. h ~t l s z o r t a k e v es e b u tar tozik e vallásliO z 
kél. dolog {,ll tiszlA n szemünk eWtt. Először az, llogy az i zraeliták e g y e n
j o g n s i t:\ sa. mely J>C<lig immá •· 16 évvel ezel6tl. igtatta tott tön ·énybe, 
hnzánkban csakugyan csak a - tö1·vényl1en van m eg; másodszor }>edig, 
ltogy sokkal több j ogosults:íggal mondhatná n. magyar zsidósÁg úgy a fíln\
rosban minl a vidéken (mer t a vidéken az •egyen,iognsitás• m~g okkal 
jobbau símliki1l , tekintettel magas népmüveltségére, hogy e felekezet els() 
rangja az összes töbl)i lmzai hitfelekezetek közt mrtvelts(lg lekintet ében 
a n n Í\ l n a g y o b b elismeré~ t érdemeThetuo m inden el fogulatlan honpoi
~Ár részér61 1 m c r t ebböl n. felokozetb(.Sl eltiinőleg kevesen szere11eluek az 
i r n i- s o l ' a s n i e o i p s o t n cl 6 k ö z h i Y n t a ln o k o k sok ezer 
s ezemyi h1gjai közt, mint amily joggal mondhatta a hhatnlos orsz:\gos nép
sz{ulllálás szcrkeszWje azt, hogy, mh•el a zsill6s{lgban •ugyszólv{m n incs 
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tőmogénél, kik között la.kn~tk. 1) És ktilönbou is, ha K eleti ur sze
rint, a » köznépnek c: (n:Lc"í.r amit ö ért ez alatt) »k e ll« a népmüvelt
ségre nézve »rossz százalékot szolgáltatoí,c: akkor valóban megfog
hatatlan rejtély például az a fagyos, rideg Svédország és N orvégi a, 
hol tudvalevőleg még ama »köznép« tehát a paraszts[tg között is 
molynck »a rossz százalékot« k o ll s?.olg[~) tatnia, alig van 4-5 
sz{tzalék inú s olvasni n c m tudó. Ime, mily fölliinő cretlményokro 
vezethot az a logika, mely a helyett, hogy őszintén bevallaná, 
l10gy dac1.ár~t annak, hogy Magyarországban épen a zsidó bit
felekezet <népiskolái néll<ülöznok majdnem minden hatósági és 
majdnem m i n d c u állami segélyt, és hogy igy ezen hitfele
kezet népoktatása dolgában anyagilag t e l j os c n ma g fi r a. 
v a u b a g y a t v a, m(•gís épen ezen zsidó hitfelekezet hívői lllll

tatnak fol legmaga abb nópmüvelts'•gi arányt épen a zsidóval 
veleszületett tudásvágynál s mi.ivelőd6sí buzgalomnál, továbbá u. 
felekezet áldozatkészségénél fogva, mely nélkül hasonló eredmény 

köznó1>•, en11ck »természet.esen• mtgyobb átlagos mílvellsóggcl kell binú:J.. 
Nagy saj nálnl onHa a népszámlálás a vidéken nem terjeszkedcLL ki a férfi 
lakoRsi•g foglnlkoúsnira fe l ek e z e t ek szarint is s igy csak a bu<lapcstí 
ruln.tolmt lu1sználhattam. KélségenldviUi dolog a ?.onban, l1ogy i!!'Y mclg csat
t-anósalJban leh etett volna bebi7.onyitanom n zsidók • köznépének ugyszólvl\nc 
való biányl\t. Osak azt az egyet cmlHem még e helyütt, hogy Magyaror
sz::•gban 1880. végén csupán .közh i v a L a l n ok (tehát orvosok, bivalali 
mürnükök, tanúrok stbin kivül) n népsz{unllilá adai a i szcrint 31141 volt, s 
mindczck közölt már a dolog természeténél fogva is alig lesz irni s olvasni 
nem tudó. Hogy pedig abból a 31141 közt isztvise)(lhCSI valós?.inüleg h (m.v a 
zsidó vallású, azt a nálunk div6 »egyenjognság• fönel>l> a f<Sv:írosra n~zvo 

kimutatott arányossági kulcsa szcrint könnyen leheL kiszámit.ani . 
1 ) Részletes megyei táblázatainkban (a. következö czikkben) m indazt 

természetesen közelebbröllesz módunkban mcgvilági tani . Itt csak a követ
kezök szolgáljanak n mondott.ak bizonyságáúl. .A. zsidós{•g nÓJ>müveltsógi 
állapota hazánk összes megyéi közül legkedvezllllcnebb Beregb, Thimma
ros, Szolnok-Doboka és Ung mej!'yékben. Azonban daczára ennek, miml a 
négy megyében a zsidóság (bár aránylag tetemes részét teszi a lakoss~g

nak) még mindig so k ka l m a g as a b b fokán áll a mü veltsé:tnek, mi nL 
ama keresztény felekezetek, mclyek az illelü megyék lakossúgának f<lkon
lingensét képezik. Szóljauak mag uk az adatok. Beroghmegyónck majdnem 
felében (49.60°/o) görög keleti vullásu n'.l póblll csa k 0.24°/ o lucl irui-olvasni ; 
ellenben n 20,703 főnyi zsidósághól (a me~rye népének J 3.49°/0-ka) t ü b h 
111 i D t h{\ r omsz o r :\n nyi, ( .. i. 5 J .04"/o . • l•a Beregli zsidós:'•gftll:'ll tnl•g 
jóval kedvezOIJenebb népmiivellség(! a máramarosi, mennyivel kedve?.űlle

nebb a beregbi görög katholikus népéhez ké}>est (pedig amaz ugyancs:\k 
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sohasem lett volua elérhető, és a helyett, hogy e pélclát ..runt 
k öv e t és r e m ó l t ó t oda állitaná a. lla.za összes más vallásbeli 
lakói elé (lehet ezt is rövid szavakban tenni), a való~ tényállást 
alig meri kimondani, vagy legalább mellette gyorsan elsunanni 
késztető és a valósággal korántsem megegyeztethető frázisokba b u r
kolódzik, ez által még csak inkább elárulva. azt a bizonyos röstel
kedő zégyenkezóst, mely a népszámlálás kérlelhetetlen adatai 
következtében mindazokban keletkezik, kik sehogy sem szeretnek 
megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy utoljÁra mrgis csak [t 

zsidóság e hazának aránylag legmiiveltebb eleme. 

* 
.A. népszámlklásról szóló munkában. mint má1· fönnebb 

jeleztiik egy ízben, az egye vallásfelekezetekhez tartozók miude
nütt külőn vannak fölsorolva n e m ük szerint, tehát külön a fér· 
fiak, külöu a nők. Mi a fönnebbi fejtegetéseink ab}Jjául, mint 

szintén m:h megdöbbentö) a m:\mmarosié. l!áramarosmegyében ugyanjs a 
nép 74.22°/o-ka (teh:\t majd nem •t, része) a görög-katholikus vallfis híve, 
l>s ezek között csak 3.38, moncld: h á r om és ••/,0o százalék tud irni
olvnsni, mig a zsidóságnál (a. megye lakosságából 14. 71 °/0) több uri nt 
n é g y 8 z e r oly magas a uépmüveltség, t. i. 14.94°/0 • 1![ég jobban áll a 
aolog a zsi<lóságm , és még szomornbban az illeHS keresztény felekezetekre 
néz,' e Szolnok-Dobokában. F. magyében ugyanis a gör ög k e l e t i, söt 
a k:\lvinista vallás is szerepel nagyban. Ugyanis a lakosság 61.52°/0-ka 
görög-katholikus, 16.29°/o-ka görög keleti, teljes 12.55 °/o b e l v é t hit
vallásu. És itt a zsidóság (a megye népének 3.920fo-ka) már nemcsak a 
!!'Örög-katholikust és görög keletit, hanem a mi sokkal jellemzöbb. ~ég 
egy p r o t es t á n s vallást, a helvétet is messze háttérbe szoritja. Mig 
ugyanis a görög-katholikusok közt csak 4.06 a görög keletiek köziil -
szinte hihetetlennek látszanék ha hivatalos népszámlálási adattal nem álla
nánk szemközt - pedig csak k é t s .. ,,., százalék, söt még a kálvinis
ták közt is csak 20.89 "/o tud il·ni-olvasni , addig a zsidóságnál még ily vég
telenü! szomoru keresztény környezet közt is 29.75°/o, azaz az elsU feleke
zetnél h é ts z e r, a másoc1iknál épen aránylag több mint t i z e n két
sz e r több birja a. müveltség ez alapíöltételét. A legjellemzöbb azonban 
mégis U n g megye, melynek »hátramaradt, müveletlenc zsidóságáról a. 
tudatlanok nálunk oly sokat beszélnek és czikkeznek. Nos, ez a. ~hát

ramaradt, tudatlan zsidósfige daczára ennek, az ös s z es e megyében 
valamil'e va.ló számban szereplö kereszt ény felekezetet (a r ó ma i katholiknst 
tos kálvinistát is beleszámítva), az elöbbit éppenséggel h a t a. lm as a. n felül
múlja. A római katholikusok (kik az elöbbi 3 megyénél mindenütt csekély 
számnak voltak) itt m ár íeliilmulják a zsiclók sdmát, a megyének 21.68 
0 1

0-kát adva, <le köztük csak 26.68•/o tud írni-olvasni ; az 51.40°/o-kot te\'U 
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cmli tém, folyvást a mindkét uem.bcz tartozó irui s olvasni tudók 
számát összead va, az igy keletkező kö z e p es á t l a g o t tettük 
kündulási pontunknak Mindazonáltal korántsem lesz fölösleges 
a Keleti ru· ál tal követett azétválasztására a nemeknek vissza
témi, med a férfiak müvoltségi -fokát és a uőkét külön csak igy 
itélhetjük meg. A zér t igen helyesnek, sőt hazánk viszonyai között 
elkerülhetetlenül szükségesnek tartjuk, a népmüveltség sta.tiszti
kfLjánál a két nem különválasztását, még az egyes megyei vagy 
városi különálló hatóságoknál is, ugy amint K eleti ur tette, habár 
e mallett mimlig ki kellett volna tenni a mindkét nemre szóló kö
zépátlagot is. 

A következökben adjuk nemek szerint elkülönített százalék 
táblázatát az imi-olvasni tudókuak Szt. I stván korona országai
nak összes területére nézve : 

S z t. I s t v á n k o r o n a o r s z á g a i. 

Római Gö1·ög 
Görög l Ágos~. , Helvét I·Mózes l Unitá· ka tb o- kl\tho-

likusok lik us keleti evang. evang. valláso rius 

Al.,..:. köottn.JI J l l l :I;J; 
imi éo nh-i t.m,505 "•"Y"·"'I"'•"','"•"'i"''"' 1S.S23 

azaz •fo-okban 54'78 15'52 23'00 78'84 7l·98 St·75r 59•70 

A nOk közt tud l 1 l 
im i nl•uni 1.197 ,ass l <2, " 'l 90,453

1

285,098 460,"" 62,2 JS, 6,870 

azaz •/0-okban. . 37' 22 7'02! 9'36 62'33; 55·951 62'1 t l 30'78 

A nemek elkülönitése által tehát igen érdekes uj következ
tetéseket vonhatni, melyek, ha nem is módositották valami lénye
gesen a régi rendet, de mégis elég fontos clLéréseket muta.tnak 
amattól 

Mindenekelött konstatáland61 hogy a zsidó felekezet, a mi 
a hozzA tartozó fér fi a k népmtiveltségét illeti, még igy is, nem-

J!Örög-katholikuaok köz t pedig caak 8. 71°/o mig a megye lakosságál;Jó! 
l 3.60°/o-kot el foglaló kálvinisták kilzt igaz, hogy 35.5<!.0/o. De a 16,423 f(lnyi 
(12.96°/0) zaidóság kebeléböl 36.70°/0 bú·ja az imi-olvasni tuclást. E számok 
rongukért beszélnek s rájuk még következö czikkiinkben visszatérünk. Az sem 
utolsó dolog, hogy még ezen, nz ország más magyéinek zsidó Iakosaiboz 
képest, legmüveletlenebb zsidók is népmiiveltségre nézve m i n d a n é g y 
idézett magyében a me g y e i népmüveltség átlagát is m ess z e fe l U l
m u l j á k. És sajátságos, mit veszünk észre? Nem ama k e r es z t é n y 
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csak hogy megtartja legelső rangját hazánk összes hitfelekezetei 
·között, hanem mig azelőtt, a nemeket együttvéve, a hozzá müvelt
ség dolgában legközelebb álló felekezetet, a lutheránust nem is 
másfél 0 / 0-aJ multa felül, e különbség most egyszerre majdnem 
teljes három 0 / 0-ra szökkent föl, vagyis másfélszer nagyobbra az 
előbbi különbségnél. Csalmgyan a zsidó hitű férfiak házáokban 
abszoluto is, és más művelt államok népmíiveltségét is tekintetbe 
véve, magas fokán állanak a müveltségnek 87.75 százalékukkaL 
De amit különösen fontosnak tartunk, e felekezet női tagjai is 
habár külön véve, alig emlitésre méltó csekélységgel (e g y sdt.za-

1 léknak ö t ö d r és z é 'V e l) hátrább áÚanak a lutheránus hitii nők 
mögött, ugy hogy azok foglalják el az els ő helyet, a többi hitfe
lekezethez tartozó nőket nemcsak hogy felülmulják, hanem a ró
mai katbolilms uőlmél majdnem k étsze r t e, az unitáriusokénál 
több mint kétszer, a görögkeleti nőkuél több miut h a ts z o r, 
sőt a görög katholilrnsokéiuál több mint n y o l c z o r uagyobb 
[t.l talános m(íveltséget runtatnak Legközelebb állnak utámtk is
mét a kú,lvinista nők. H ogy mcrmyü·c j ft. r a két protest{t.ns föltit
felekezet a zsidó vallás mellett (habár többé-kevésbé mégis ruö
götte) hazáukban a közmüveltség élén, arra már többször mutat 
tam rá fönnebb, s lesz alkalmam erre még néhányszor röviden 
sulyt fektetni. A mit azonban első czikkünkben az unitárius 
ltitfelekozethez tartozók átlagos müveltségénél megjegyeztünk, 
azt a bizonyos csalatkozítst, melyet a népszámláhís ereclmóuyei 

felekezeteket leczkéztetik meg első sot·ban, hanem az orthouox zsidókat, l;ik 
pedig említeLt keresztény polgártársaikl10z kópest még valóságos tudósok l 
Nem a sz:\.zezernyi és a legsötétebb tudatlanságban és babonában élő görög 
hitü r u t h é n ek r e és o l a h o k r a olvassák rá az intést, hogy :omüve
lOdjeuek, lépjenek ki elszigeteltségli kb<ll, nemzetiségre és nyel v re uézve 
olvadjanak be a magyar társadalom ba,• hanem e g y e d ü l cs ak az illeW 
megyék zsiclóságára. P ed ig a r u th é n ek, o l á h ok és - mi tílrés-taga
clás. a magyn.r szék e l y e k u ek is sok l; al megclönbentílllb állapotat (lk 
is nagyou jól tudhatnák, s azt is, hogy m ég évtizeuek kellenek, mig ama 
népek szorga.Jom és mÜ\'eltség dolgábau még csak ott is fognak úllni, hol 
az említett zsiL1ós;1g már ma id l, lmbár - hogy félre ue értessem valahogy 
- egy cseppet som vagyunk szarelmesek mi sem kiv;HL a ruthéu és oláh 

megyék zs illóságába és ,i ól tudjuk, hogy az népmüvellség dolgában épugy a 
hazai zs i d 6 s á g sahtkj;l, mint például az oláh és n1 tMn megyék görög· 
kath. és gör. kel. h itii köz 11épo a l1azai k e r es z t é n y s ég é. C ukhogy 
uépmüveltség és sok egyebek dolgában még mindig nagy e kettil közt is a 
különbség. Tehát: Sutml cu:ique. 
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c folekezotl'o nézve bennünk keltettek, ~lz fokozottabu mórték
ucu áll uo az unitrtrius n ök r e nézve, kik közül még csak nem 
is ogy harmadrész tud imi-olvasni, holott még a római lm
t110likus nőknek is jóval több mint harmacb:észe tud. Nem 
tartj11k o czikkek keretébe valónak, mint a melyek első sorban és 
f5leg a hazai z s i d óság műveltségi viszonyaival foglalkozn::tk, 
az okok mólyebb fürkészését, melyek e sajátságos állapotokat 
szülték ; azonbm1 emlitetleuül e körülményt mégscm hagyhat
tam. A mi végre a minclig leghátul :ílló két görög feleko
zetet illeti, az a mit a nemek külön választásánál az ezen feloko
zetekhez tar tozó nölcre nézve leideritett a néps2ámlilás, egysze- · 
rlicn borzasztó sötétségnek nevezendő. Több mint tiz görögkeleti 
vallásu nőt kell olővennül1k, mig rábukkanunk egyre, a ki irni s ~ 

olvasui tudna, s körülbelill - ti z e n n é g y o t a görög katho
likus nők között, mig egy inri s olvasni tudó találkozik. A nép
miívelődés s hazánk mindon barátját mély fájdalom fogja cl o 
végtelenül szomoru tény megfontolásánál. ... 

Még egy fontos mozzanat derül lci az utóbbi t:íblazatból. 
Az, hogy aráuyla,g minclen felekezetnél sokkal magasabb az illető 
férfiak műycltségi állapota, amint a nőké. K eleti e korá.ntsom 
örvendetes tény okit helyesen a női elemi i koL~.knak ha
zánkban »által:í.ban alacsonyabb szinvonn.lá «-ban korc i. J.Jegfel
tiinö~b a különbség az uniiJ'l.t·iusoknál, hol majdnem kétszer, a 
görög katholikusoknál, hol több mint kétszer, és a görögkelctick
nél, hol majdnem Larmttdfélszer annyi férfi tud inti s olvasni, 
mint nő. De a többi hitfelokczctokuél, sőt a zsidó águf~l is akkora o 
killönbség, hogy mindcniitt többet tesz ki 15°/o-lliu, és ki terjesz
kedik 19.64 százalékig, az ntóbhi kiilönLözeti sz:imot épon a mó· 
zes vallásnaknál érvén ol. 

Azonban egy felekezet, nemzetiség, faj, stb. JJ Ópművclt

ségének statisztik<li alapon való 111egitélésénél nemcsak azt a 
szempontot kell néznünk, háuyau u i r j á. k a művelődés alapját., 
az írni és olvasni tudást, (M.hár ez a szempont a legfontosabb és 
mértNmdó), hanem azt is, találkozik-o és hány 0 /0 az illető feleke
zctnél, mcly cs a k imi, avagy cs ak olvasni és végt·o mekkont 
azok százaléka, kik se m j r n i, som o l v n. s n j ogy:íl ta.láhau nom 
tudn;tk. É s üt rövidség okáé•r t elhagyva a lélekszámot, és mint
hogy el ő orban a t ulajdonképeni Magyarorsz:íg érdekel bennün
ket, az n.lan ta hb következő t..'t.bláz at fogja a kiván t fol világosi tása kat 
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adni, hol ismét ellesznek különitve a nemek. E táblázatban egy
szersmind az irni és olvasni tudók számát nemek szerint a tulaj
donképeni Magyarországra nézve is tal álbatja majd az olvasó, 
mi által (fönnebb ezeknek a Szt. István korona összes országaira 
vonatkozó átuézet:i táblázat lóvén adva) ozou fölsorolás ismétlését 
elkerültük. Külsőbeu is legjobb a háromféle árnyalatot egymás 
mallett adni, hogy igy a különbségek még élesebben válj~mak ki. 

M a g y a r o r s z á. g (Erdélylyel) 

Milyen vallás fe leke- Irni és olvasni tud Csak olvasui t ud Sem imi !em ol· 
va..nl nom tud 

zetben? férfi n lS férfi n lS férfi n lS 

R ómai katkolikus ·l 58.8 1°/o 40'26°/, 5•75°/0 17•07°/0 35·44•J 42'57°/0 

Görög katholikus . . 18'47 " 7'03" 3'i2" 4'66 " 81.11 " 87'31 " 

Görög keleti . . . ·l 23'25" 9•88" 0'95" 0'68 " 75'80 " 89'94 " 

Ágostai evangelikus 79'1 1 " 62'57" 5'94" 17'65" 114'95 " 19'78 " 

Helvét evangelikus . 73'32 . .56'02 " 3'63" 10'20" 23'05 " 33'78 • 

Izraelita ..... .. 81'43" 61'68 . 1'56 c 2'7 1 • ll 7'01 • 35'61 "l 
Unit.árins ..... . 59' 70. 30•78" 2'23 . 6'47. 137.98 • 62'75 " 

l 

Mielött e rendkivül érdekes táblázat taglalásába bocsát
koznánk, meg kelljegyeznem: minthogy Keleti eme második tábl~
zatban az unitáriusok müveltségi árnyalatának százalékait nem 
közli, ellenben közlé azt az első hasonló táblázatnál, mely azon
ban a kapcsolt részekre is kitetjeszkedett, az unitáriusokat onnan 
vettem át, mit annyival inkább tehettem, minthogy a népszámlá
lás szerint egész Horvát-Szlavonországban a határőrvidékkel 

együtt csak - öt unitárius va1lásn van, mely arány az illető 

százalékot természetesen legkevésbbé sem alterálhatja. 
Nem akarok itt hosszabban, ama kisebb-nagyob külöub

ségekre reflektál ni, malyeket az irni és olvasni tudók számará
nyára nézve az egyes hitfelekezeteknél ezen s az összes magyar 
államra vonatkozó föntebb közölt táblázat között észrevehetünk. 
Röviden mégis annyit szi'lkségcs lesz megjegyezni ez első árnya
latra nézve is, bogyáltalában véve az arány kedvezően emelkedik a 
Szt. I stván koron:\ össze or zúgaihoz képest. L egnagyobb o javu
lás a római katholikusokra nézve (a férfiaknál több mint 4°/0). A 
zsidóságnál egy, sem a férfiaknál, sem a nőknél még csak 5/ 10 szá
zaiékra sem terjedő, tehát számításba alig jöhető kis apadást 
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veszünk ész1·e. De azért a zsidó hitfelekezet a férfiakra nézve itt 
is a legelső helyet foglalja el, a nőhe nézve pedig (mint már az 
első táblázatnál láthattuk) a másodikat, de ugy, hogy a külön
bözet a lutheránus, mint legmü.veltebb, és a zsidó, mint másod
sorban legmüveltebb nők között itt sincs még e g y teljes szá
zalék sem. A többi sorrend megmarad az eddigi, most már 
előttünk eléggé ismert, legfölebb valamivel magasabb százalékkal 
az előbbiekhez képest. Lehetetlen mindezen különbözetekre is 
át térnem, és a statisztikusnak, bármily világos és népszerü akarna is 
lenni, utóvégre mégis sokat kell olvasói kombinálásainak fönn
tartani. A perczentuális számítás e kombinálásokat ugyis rendki
vül megkönnyíti. 

Ellenben kötelességü11k részletesebben áttérni a 2-ik és 
3-ik árnyala tra, a c s a k olvasni és a s em i r n i, s e m o l v a s n i 
nem tudókra. Ha ez utóbbi árnyalatot vesszük, látni fogjuk, hogy a 
lutheránusok e b b e n a tekintetben határozottan felüimulják a 
többi hitfelekezeteket, még a zsidót is (különösen a nőket), sőt, 

hogy a zsidó nők itt még a helvét vallásu nők mögött is állnak, 
habár kevéssel. (A zsidó férfiak itt is felüimulják a többi hitfele-

t 
kezeteket, kivéve a lutheránust ). Azonban nagyon tévedne, ki e kö-
rülményt közelebbről meg nem vizsgálva, a lutheránus hitfele
kezetnek (habár az elsőséget e z e n árnyalatnál tőle elvitatni 
nem lehet) a z t a nagy felsőbbséget tulajdonitaná a zsidó felett, 
melyet különösen a nők tekintetében, a harmadik rovat száza
lékai első tekintetre biztositani látszanak neki. 

Mert itt mindenekelőtt k e t t ő t nem szabad elfelejteni. 
Először azt, hogy a zsidó hitfelekezet rossz százalékait 

tudvalevőleg, mint már közelebbről emlitém, leginkább a határ
széli ruthén-oláh megyék (Beregh, Ung, Máramaros stb.) adják. 
E megyék aránylag nagy számu zsidósága, mondhatni, 0 /wrész
nyire is legalább e g y íráson tud írni és olvasni és ez a h é b e r 
betükkel való. Ámde a népszámlálásnál e z t az írni olvasni tudást 
figyelemre nem méltatták s azt a sok ezer zsidó férfit és nőt, ki tud 
ugyan irni s olvasni,de csak héber betüt (és e betükkel akárhányszor 
más nyelvii, például n é m e t szöveget), olyaoba vették, kik sem írni, 
sem olvasni nem tudnak, csak azokat véve föl az imi-olvasni 
tudók lajstromába, kik vagy a német, vagy a magyar betüt ismer
ték a héberen kivül. Szeriotem ez téves eljárás, mert itt valami 
k ii l ö n rovatot kellett volna megkülönböztetésül fölálli taní. Hiszen 
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ezen eljárás sr.erint akárhány görög-keleti oláh p a p o t is (a mi 
persze furcsán hatott volna) az írni-olvasni n em tudók közé 
kell vala fölvenni, mert behizonyitott tény, hogy kiüönösen az 
olCth erdélyi megyék eldugott falvaiban vannak ~ pópftk, kik csak 
c y r i ll betiit ismernek, holott ez az iráscsakugy lcivUIIl.ll a magyar 
nemzet álta.lánosmivel őclési eszközein, mint a héber. A sok E'zer más 
6hitiiröl, kik szintén csak cyrill irást t udnak uem is szólok. Ew
ket szi ntén az u-ni s olvasni nem tudók közé kellett volna sorozni, 
holott tudomásom ráj uk nem ezt a mártéket alkalmaztCtk, mint a 
bereghi, mCtrmaro i stb. orthodox zsidókra, kiknek pedig mond
hatni l e g a l á b h hát·om-negyedrésr.e t u d héber betiin irni €-s 
olvasni. Itt pot·sr.o határozott számot nem lehet felállita.ni, {•s 
már csak ezért is kár, hogy a népszámlálás e r 1· e nem volt 
figyelemmel. Mindezzel csak azt akartam monda.ni: »W as dem 
Einen recht, ist dem Anderen billig.« Egyenlő mártéket mil{clcn
kire, s akkor bizonyára. az a 35·61 százalék·r.sidó nő, kiről az van 
monclva, hogy »sem ülli - sem olvasn i« n em tud - a mi 
tehát h:üározottan nem lehet helyes - bizonyfu·a leapaJt volna 
legalább is annyira, h ogy a luthcr~tnus h.itu nőket megközelitatta 
volna, a férfiak pedig itt is elsőnek korilltek volna föl, midön még 
igy is legközelebb 6.Unak az első lwlyhez. 

A;~.onb:m még meg is engedve, hogy a. héber hetiiket i merí) 
;~.sidó férfinkat és nökot mint 1irni és olvasni e g y {d t a l :1 b a n 
nem tudókatszabad lett volna fölvenni (holott ez már magll.ha n vóvo 
képtelenség), még i g y i s, ha a második (középső) rovat sz:'imait 
tokintj Uk a t.áblázatban, melyeket eddig nem órintcttiink, n. luthe
ránus nők és férfiak felsőbbsé-ge a zsidók fölött a sem irni, scm 
olvasni tudók Icisebb sz{tmát tekintv<', érdekes és 7.<'mbes7.ökéí 
magyarázatot fog l!1lni , és 07. a magya,rú.7.:ü az, molyct mftsoclilmak 
tekintetbe kell venniink a fönnebbi első ok mellé. E rovatban 
ugyanis, mely a cs a. k ol vasn i tudóla ·ól sz ól, a r.sicló nők é 
férfiak az itt számba jö,,ő vall:ísok kö1.ött a Jegkisebh 0/o-okkal 
~zerepelnck. Vegyilk csak a nőkE't, mert a férfiak ugyi majdnem 
ott {Lll nak, hol a ln tl1eránus felekczotbcliok, a.za.r. első helyen. ]\'[ig 

ugyanis a zsid6-íeleke7.etii nők közöLt még nom is 3° fo-a cs ak 
olvasni tuclók száma, addig a lutltcráuns nők köúi l nem kevesebb 
mint:lt 7 ·65 sr.áza.lók, azaz több min t h a t s z o r annyi. Vagyjs 
más szóva.l mondva: a ;~.sidó nők között (és a férfiak kö7.t még 
inkább, Init a. csak olvasn i tndók l ·fl60Jo-a. elrggó mutn.t) úgy 
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szólvn. csak a két szélsőség van képviselve : azaz a zsidó hazánkban 
vagy tud irni és olvasni, és e tekintetben a haza összes feleke
zetei közt e l s ő helyen !ill, vagy sem írni, sem olvasni nem tud 
(mindig föltéve, hogy a héber irást nem telcintik - irásnak 1), és 
ebben a tekintetben (a közép számot véve, férfia.kat és nőket egyii tt) 
szintén a legelőkelőbb helyek egyi kén, de a má s o d ik o n {dlnak, 
a luther{J.uusok után. Egészen máskép ez utóbbiak. Itt van egy 
köz é p árnyalat, még pedig igen erős szú.zalékokkal, a cs a k 
olvasni tndók, kik azonban se mm if é l e irást nem ismemek és 
nom tudnak. H a már most ezt a közép ú.rnyala.tot roéltányos 
megbccsUlésben részesitve, összevetjük az irni és olvasni nem 
tudókkal ott is, itt is, és ekkép k ihozunk egy á tlagos k öz é p 
számot, mely mindkét nemre együ tt vonatkozik, akkor a követ
km'\ő egészen más ercdményt·o jutunk. 

A lu thern.nu so k közt csa k olvasni, vagy sem 1rm 
Rom olvasni nem tud . 29·16°/0 

A 7. s i d ó k között 28·44°/ 0 

Vagyis ezenképon a Y-sidósflg még itt is, babár igen csc
k61ylyel, első helyr e kerekedik. Má r pedig semmiféle komoly 
s objcktiv statisztika runa föltünő nagy szú.mát a lutheránusok
nn.k, kik cs ak olvasni tudnak, (valósziniileg a lulheránu tótok 
:uljftk eY.eket) nem ignorálha~n, mort máskép. a mint láttuk, a 
zsidósúg rová ára a leghamisabb következtetésokro jutna. H átha 
még meggondoljuk, l10gy a vitléki köznépuél gyakran még az is szo
kott olvasni tudó ember-számba jám i, ki egy-egy sor betiin pár 
}1C'rczig rágódik néha, mirr kibetüzi. 

A z, hogy amn. kö7.ép-ftrnyalat a z iclók közöLt alig van 
kifejlődve, cgyá.lL-tlában jellemző, és nem monclhatnók, hocry kerl
V<'zőllcn viliigot YCt e fclekezeh·e. .Azt mut.'l.tja eY. többek között, 
hogy a Y.sidó, h a egyszer már elsajátította az olvasást, mát· c ak 
milvelőrlési vágyánál és vele született azorgalmá nál fogva is nem 
ál l meg a f é lmüveltsérrnél, hanem megtanulja rendszerint az irás 
mesterségét is, holott többi vallisbeli polgártársai, mint a táblá
zatból látjuk (kivéve - a mi sajátságos - a görög keletieket), 
de kiilönöscn a lutherinnsok és római katholikusok, é itt is 
killönö eu a uők e nagy hibába i~en sokszor beleesnek. A legfon
tosabh következtetéseket lehet ebből egész népfa.jok, felekezetek, 
vagy nemzetiségek jellemére nézve vonni, azonban ismét az olva
sóra bi7.om, hogy a sziute szembeötlő tanus{tgokat ez adatból ma-
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gának ad libitum merithesse. Csak egyet akarok még zára
dékul megjegyezni, hogy a tulajdonképeni Magyarországon (le
számítva természetesen a 7 éven aluli gyermekeket, vagyis az 
összes népességnek körülbelül 20°/0-át) az utolsó népszámlálás 
szarint az összes l ak ossá g 46'02 százaléka tudván csak 
irni és olvasni, a zsidóság, malynek kebelében az irni és olvasni 
tudók 71·53-ra rugnak, az országos népmíiveltség átlagát több 
mint h u s z o n ö t százalékkal mulja felül. 

És ezzel második czikkemet, miívelődés-statisztikai tanul
mányomnak e talán már is hosszma terjedt kezdetét, legalkalma
sabban vélem bezárhatni. 

Budapest. 
PALÓCZY LIPóT . 

• 

l 



ÉRTES ÍTŐ. ' 

Zsidó vita a házban. 

Nem épen mula tságos látvány, miko1· ogy ország képviselete 

néha azért jő egybe, hogy tagjai egymással ingerkedjcnek, hogy egymást 

kiknczagj:í k, bosszantsák, Uzzék, kergessék, s nyujtsanak egyrruis között 

és önmagukban olyan összevisszaságot, mely minden inkább, csak nem 

országos férfiak tanil.cskoztisa á llam bajain, haza jólétén. 

Az angol parlameut, mely eldicsekcdhetik a:r.zal, hogy a lig vnn 

szabadság, melyet még megadhatna egyéneknek ós tC!stlilctckuek i vi rág

:r.ás, a mivcl fokozhatná ipará t és kereskedelmét i á ldozat, me! y szilkséges 

volnn tudományossúgának és miivészetéuek öregbí tésére: mindig komoly , 

méltóságos, s magaslatAu ú.ll a nagy föladatnak, mely egy képviselőtestil

leb•ck eléje szabja ugy munkássága körét, min t munk:l.sstí.ga módját. 

, im, a magyar kópviselöhá.z ! 

Annyi a teendöje, annyi a dolga, hogy ha vállvetve valamem1yi tagja 

éjjet {·s ua pot egygyé forrasztva, egyebet sem tenne, csak dolgoznék sr.a 

kndatlauul , keresné, kutntntí, firtatná az okát anu ak : miért vagyunk l1át 

annyira elmnl'ndva ? évek kellenének, mig haszná t lá tnók. H ogy miér t 

ninC!! semmi iparuuk, hogy kCJ·eskcdelmiiuk a gyar111ntok nlacsony szinvo

ualán hagyj a az országot tespedni? miért kell annak ugy len ni, hogy 

békés polgárokat egyes fattynhaj tásai az olvasni tudásnak egymás ellen 

111ernck uszitaui, s a z ország egyik végétől a másikig :\z ö szavuk utúu 

hangzik föl a zaj és lá rma, mely viss:r.avonásm és gyülölködésre hiv föl 

- a kerosztény szcl·ctet, vagy n szabadság nevé lJen ? hogy forrásában kc

resnék föl anunk az okát, ami olyan nagy nyomást okoz országszerte, 

hogy városraról városra, faluról falura., sőt M zr61 házra ját·va, ujjal lnul.l\t

hatUának 1·á : hogy ime, itt a tauulntlo.uság, itt n renyheség, itt a szédul

gök elbolondi tó csalma.tokja, ebből támadt a. nyomor, és ez sziilte a. 

bllnt l •.. 

MAOYAR-Zsmó SzEm.i.: . 1 884. II. F üz. 1 0 
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Bizony sok n dolga n mngynr képvisclőbár.nnk. Ez n szegény or

szág, mely oly nagyon meg van áldva mindennel, :unit országra a. ter· 

mészet pazarolhat, ugy is csak nrra vár, hogy legyen, a ki vezesse, 

a ki ráoktassa.: mit és hogyan keJI tetmie, s különöscu mit !<s hogyan 

nem kell tem~ic; c nép, n mcly ép oly j ózan mint munkás, áldozatra

kész és önfcláJdozó, - dc, miut a. nép mindcnütt - igényli a vezető 

kart, az utba.ig~tzitó elmét. Amikor a . zéchenyi és Kossuth lángszelleme 

végig izzott a.:r. országon, csak ugy uőttek ki a. földből, a kik hősök voltak 

n béke és a. harczok csatamezején. Nagy volt c nép mindig, ha ua.gy volt, 

ki élére :ill t. 

D e hát, lm olyan lángész, ki a maga lelkének vadzsercj évcl teljc

sen elegeudö arra, hogy világító fáklyafény gynnóut járjon a tévelygő nép 

előtt - nincsen, van egy cgés:r. tcstületüuk, melynek ugyana:r. volna a 

szent bivnhísa, hogy szá:r.nk egyesitett erejével pótolja a:r.t az egy hiáuy

zót, 'zéchcnyit vagy Kossuthot vagy Dcákot! 

Hát ltiszeu a képviselöház vezeti is a nemzetet, csakhogy máskép. 

'l'ekintslik a legutóbbi nagy vitat 11 képviselöhti-.~:ban . A vegyes ltázass:lg

ról volt s:r.ó s csináltak belöle zsidó-vitát - a mint szinte divattá v{llik 

ez idő szerint mindenböl zsidó-vitát csinálni. IIát a vegyes -háznsságról 

lehetnek különbözők n nézetek: nekiink is megvan a magunké. Annyi 

nzonban bizonyos, hogy nemzet ileg és erkölcsileg nem ártottak volna 

vele senicinek s utoljára is: nem parancsolt volna rá senkire senuni t. 

Dc az egy lángeszU vezetőt llö l~scu h elyettesí tő képviselö urak 

másként gondoltak, momlván: a felekezetek törvényes cgyenjognsitása 

szükséges dolog, n. szükségcs pedig megjö magától, azért mi ne feledkez

zünk meg a fölöslcgcsröl. Jt:s megvolt a zsidó vita . A rnit aztd,n n nevc

letlen és nevelt né11 egy része uem szokott mindig ugy felfogni, n mint 

a magyar képviselöház többsége magn is bizonyára akarjn. 

Met·t nz emberi természet gyarló - és az embel'i <'Ime is. Az ot•

szág komoly atyái tanácskoznak komolyan: s az ország gyennekeinek 

egy része nem hit benne egyebet mulntságnál, vagy mi még rosszabb: 

folhivást lát benne arra, hogy ő mnlasson. Sa budapesti kerepesi ut, meg 

a:r. ország némely helyei szomorn cml ékét őrzik e szomoru mulatságnak. 

J3izonyára ittál már, s~>.ives olvasóm egyszer-máskor egy-egy korty

tyal többet kelleténél. S mit tapasztaltál másnap ? Minél rosszabb volt a 

borod, annál kegyetlenebb n katzeujammer-cd, - elannyira, hogy ennek 

mivoltából tudod meg, mcnoyire megcsalt korcsmárosod. Nos, az antise

mita wulntságnak kntzenjnmmer-jc is ilyen, vagy ho. tetszik, még ilye

nebb. ' az a rombolás, a mit véghezvittek, mindannyiunk közös vagyo-
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mtt is dulta, s azok nz elfogatások és kinos pörök mindnyá.junk arczába 

szöktették a restelkedés és szégyen pirját, a nép itta o. rossz italt - a 

katzenjammer valamennyünké. 

Igaz, most jut eszembe, his:r.en a há?. :r.sidó-vitájá.ról akarok szólni. 

Nos, nzt l1iszem, itt seUl hiányoztak a tiszt.ltn mul:J.tó elemek, vagy bátran 

mondhatjuk : n tisztán mulattatók. 

S szedntök Apponyi gróf bizonyá.ro. tulzott, midőn azt kivánta, 

hogy n parlament ne legyen komédia l M:inő elhamarkodottság! A nemes 

gróf koczkára teszi jövőjét; ha ezek az urak többségre jutnak, miniszter

ségének végkép vége van. · 

A szélsőbal jobban tudta a helyzetet fölfogni. Helút,·án hogy n 

nép csak azt bízza meg képviseletével, aki neki tetszik, - kiadott mani

feszturnában nemcsak a keresztény választókat örvendezteti meg, antiscmit!l. 

s1.int vallván, de mert oly fnrcsaságok vannak benne, a zsidókat is meg

nevetteti. Igy aztán mindenütt derített, mindcnütt tetszett. 

Ami különbcn a t.:írgynlt kérdést illeti, marad minden n régiben. 

A kinek ez nem tetszik cserélje a vallását, miut a kopott szürt; igy töbh 

uton is biztositjn magának a tulvilági üdvöt; ,·agy htL ezt tclllli esetleg ll 

képviselőház által kiucvctett skrnpnlusa van, luít vándoroljon ki. A v:í.

lasztók pedig mind e tárgynlásokból láthntták, hogy hazudik, ki megczá

folja c bölcsmondásnak az igazságát: mimlcn ugy van j úl, amint van. 

Budapest. ADORJÁN ÁNUOLt. 

Országvilág. 

A pesti izr. hitl(özség l\:öllsógv e té se. 

Az orezúg első hitközsége. - lfjusági templom; uz uj énekos könyv. - Isko
lai statisztika; a hitoktat.ás ujjászervezésc; iskolai jótékonyság. - Segélye
zések. A kúrMz betegei ; Aárvah:'lz ; siketnémák intézete. - A 1..--ultuszjáru
l~k . - Nyugdijintézet. Alapok ; adományok. - Népesedési mozgalom. - A 

budget f(ltételei. 

Mi nevezetes történik ittbon s llli n uagyvil:igon, mi mozgatja a 

zsidóságot, mik a társadalmi s felekezeli élet czéljai és problemái -

erről fogunk ezentul c czim alatt állandó tuclósitá.st adni. S bizonyára 

nem nyithatnők meg c rovatot méltóbban, mint a föv{Lros (bnlparti) izr. 

hitközsége elöljáróságának azon jt•lt•nfti.Rét·tl, mclybeu a. tavali évrlll beszá

mol, a k.iiltRé,y,., tbfrt•l, maly l 8 4.-nek rajzolja le számbeli körvonalait. 
10* 
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Budapest nemcsak zsidó népessége tekintetében is elsl:í városa n. 

hazának, hanem egyszersmind elsö hitközsége az országnak. Elnöke 

Wahnnaun 1\Iór, orsz. képviselő, alelnöke Deutsch Sámuel, titkára 

Goldziher Ignácz, akadémiai tag. Ügyeit végzi 150 közgyi.ilési, 50 vá

lasztmányi tag és az elnök, öss:wsen tehát 201 tag. Egész kis állam ez, 

csakhogy csupán két föladata van: nevel ni és jót tenni. És c fölrula

tokon beliil meunyi az intélimény és a munkaerö, a készség és a 

kegyesség! 

.A. községi adminisztráczió öt ügyosztályra os:dik. A szcrlarf<Í8i, 

- elnöke Deutsch ámucl - me1y a templom- és zsinagógakezelés 

nagyjában állandó rovatn.it·a taval 40,000 f.rtn ó.l többet adott ki, az 

idén uj tételt vett fö l a költségvctésbe. »Tagadhatatlnn, igy szól a jelen

tés, hogy a felekezet vezetőinek mulhatatlan feladatai közé tartozik, hogy 

a serdUll:í ifjuságbau a hitvallásához való ragaszkod{~st folyton ébreszsze 

nemcsak, hanem szakadatlanul azon dolgozzék, hogy e ra.gas?kodást fen

tartsa és lelki életének egyik nemesitl:í téuycziíjévé ala.kitsa. Az elöljáró

ság e föladattól áthatva egy kiilön ifjusági isteni tisztelet szervezését ha

tltroztn cl, ktilönös tekintettel a középiskolákat látogató izraelita. ifju

ságrn..« E ez im alatt 1 OOO frtot vett föl a költségvetésbe. Második 

közérdekii mo?.~~;anat a j elentés e t•észéböl, hogy a~~; uj templomi magyat· 

énekes könyv, melyhez megbízásból Kiss József írja a. szöveget, ez év 

folytán elkészül. 

.A.z i.~l·olai Ü!J!JOS::itíly - elnöke Schweiger Márton - méltó meg

elégedéssel utal a 807 frtnyi. költséggel kitiinöen berendezett uj tornate

l'emre, s oktaMsi intézrnényeire, melyeknek képét a következő számok 

adják: 

a) Fiusl.·ola : 

188 ' /• 1881
/ . 1881/ . 

A növendékek összes száma 557 556 547 

Taudijmentesek 319 34:6 293 

'r éli mhát kaptak 226 234. 221 

b) L cányis/,ola : 

1881/o 1881/a 1883 / , 

A növendékek összes számn 420 438 420 

'l'audijmentesek . 269 265 24.7 

Téli ruhát kaptak 168 209 160 

Növendékek összes száma . 977 994 967 

'faudijmentesek összes s?.áma. 588 611 540 

Téli ruhákbau részesültek összes száma 394 443 as o 
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c) Talnw.tl tóra : 

188 ' /• 

A növendékek összes sz1\ma 232 
'l'andijmentcsek . 85 

d) liitukla/ás : 
a községi intézeteken kiv at 

J 88 ' /t 

A gimu:izitLmhan s re:l.liskolában 1349 

l'olgári iskohlkban . 10 4 

N élJiskolákban 54.77 

Összesen 7 910 

Az oktauisbau részesitett izr. ifjuság 

teljes 8ZI'Íma : 

11!8'1• 

!ll 1!1 
ls •t. 
!!031 

1 p.s•t. 
!l l 32. 

1881 /n 
214 

fi 6 

1881/a 
1257 
1154, 

5 412 

7 823 

149 

188"1· 

1!>8 

83 

1881 / , 

]246 

1167 

555 4 

796 7 

A fiiskoltlt ellátja , záutó Elcáz:ir igazgató 8 tauilóval, a leányis

kohit Halász Nilbí.n igazgató 6 tnnitónövel ; 1'1\ll Rzonkivül énektanító és 

fizharmonika-játszó. Á tnlmnd-tórában 2 tanító van alkalmazva. Á hitok

taMs - a középiskohík fels6bb osztályaiét ide nem értve - 5 állan

dóan alkalmazott tanító föladnta. Fölemliteudé) még, hogy a hitokta

l:ism az idén t 3,1120 frt van el6irányozva: 300 frttal több miut taval, 

mcrt nz iigyosí':tály c térrn J gyökeres ujjásí':crvczest tervez, mclyuek ke

resztülvitelében a föv:iros törvényhatósági bizotts:iga kebelében c téren 

megindult mezgalom által előreláthatólag támogattatui fog. « 

ITogy az iskolák fönt:H·b\sa mckkora tildozatába kerill a hitközség

nrk, mutatja a tény, hogy a fiiskolára ta.val kültött l l,615 Irtjával szem

ben t , i l O frL bevétel van s a lrul.nyiskoláuak <',3 l 7 fr tra rugó költsége 

cllenében l ,O 12 frt, - :L mi természetes, mintbogy a növendékeknek 

felénél nagyobb része lnmlijmcntcs. De a közsegí tanítás máskülönbc.n is 

sok tekintetben a jótékonysúg jellegtit mutatja. Ingyenes tankönyvekre a 

két elemi iskolában L 7 j és L 50 frtot költöttek. Szegény gyermekek téli 

rulu\zllsllm 3000 frtot gyűjtöttek s a j elen té~ nzok kö~.iil, kik e téren 

a hitközség :th1ilás elismerését e kierdcmellék, fölcmlil.i llaek Fiilöp, llar

&Ín) i Adolf, ~l autner ~J ór, Noustad t GuszM.I'1 Pfeifcr lguácz, Simon J a

kab, 'L'ottis Adolf, Weil imon, Weilor J. S., W~isskopf Jakab és W eiss

mayer Ferencz urak neveit. 

A jótélconysáyi iiyuos:tál!l - elnöke Ádlcr L ajos - havi s kiháza

sittlsi segély, téli k iosí':tM a egyélJ czimckeu l 5,2l3 fr tot adott ki, azon-
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kiviil tekiutélyes összegeket árvák eltarttll!::t, jótékouy iutézetckhez való 

j árulékok stb. fejében, kjoszt azonkiviil négy ösztöuclijat (2 rabbikélnői 

és 2 müegyetemi hallgató részére), összesen 600 frtot évenként. 

Az egyes szakbizottságok jelentései c képet fölötte érdekes módou 

egészítik ld. A lcódzázban - az élén · álló bizottság elnöke muraközi dr. 

Rózsay József, a. hitközséget képviseli Stcrn Adolf, a Chewra.·Kadisát Beor 

aJarnou - a kórluhbau n. lefolyt évben kezeltek 882 fekvő és 7156 

járó beteget, összeseu 80 38-at hitfelekezeti különbség nélkiil. A szegé· 

nyek o1·vosai kezeltek : 

az V. és VI. koriiletben 

a VII. » 

a VIII és L'{. » 

1373 beteget 

2476 l> 

398 )} 

összeseu 4247 beteget. l\liudössze a kórházban és a szegéuy 01.·vo· 

sok tiltal kezeltetett: 2 l 57 fekvö és l O, l 28 járó, összesen tektt (az 

t 882. évi %35-tel szemben) 12,2. 5 beteget. Ingyeues ellátásbau ré

szesült n. kórházhan 6!)() beteg (1881: 59 7). -~gynlapitváuyok összes 

száma 55. Előirányzott költség 2 1,06 frt. 

A jiánaltú::ban - a bizottsúg elnöke Deutsch Jaka.b, pénztlímok 

dr. Hriill l gnácz - jelenleg 5 ű n neveltetik; ezek között 'a az inté

zeti népiskolá.ban nyer oktatást, 4 a polgárit, ..J: a gimuázinmot és 5 n. 
1·eáliskohtt látogatja, l köziHök orvosnövendék. •ravai kilépett : 4, ezek 

közii1 2 keresked{) lett, l gyárba lépett és l szobrás.z11.tm k észlil. Ösi:!ZCS 

kiadás volt taval : 15,260 frt ; bevétel: 39,782 frt. Az intézet vagyomtnak 

· 18 3-ban gyarapodása: 15,257 ft·t. Összes vagyoua: 3 11,7 6 f.rt 18 kr. 

Az b ·. oikctncmúl~ oN~ágos t'nlézttébcn - elnök Ncuwelt Ar

miu tanácsos - 60 növendék nyert kiképcztetést, kik köziil csupán 42 

űzetett teljes vagy részben eltartási díjakat. Volt 36 fiu és 24 leány; 55 

zsidó, 5 római katholikns. 

A pénztári iigyos.~tcíly - elnöke Straeser Alajos -- a passzivák tör

lesz tésében tulment az clőir:.l.nyzaton, a mcnuyiben 600 frt helyett 

22,9!\0 frtot törlcsztet.t. Az elői rányzott 78,000 frt kultuezj:.l.ralékok 

helyettbefolyt79,9 14frt 36 kr., s az Hgyosztály ez összeget »a kultusz

járulékoknak mincl tágabb körökre való kit01j csztése által tovább is re

méli még fej leszthetni. « 

A gazda.~dgi ii!J!JOS~híl!J - elnöke Nagel Armin - a meglevő épli

letek gondozására s ujjá(llakitások keresztiiivitelére fordítja figyclml!t. Uj 

karénekes pótimaháznt rendeztek be, a középiskolai hitoktatás számára s 

a talmudt óra iskolának megfelelő tantermet szereztek. 

A nyugdijintézct bevételei tettek taval 12,837 ú·tot, kiadásai : 
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8029 ft-tot, a tartalékalapjavárn jntott L 487 fr t 50 lu-. A.z intézet ösz

szcs vagyono. 8 , 14:3 fr t 58 krt tesz ki. 

A.z uluz!ol köziil, melyckct a község kezel, hadd álljnnak itt a kö

vetkező <Íltalánosb érdoküek: kórMzi fcbémem ück alapjn: 3 500 frt; 

ta.lmud-tóra nlap : -!OOO ; szigorlati ösztöndíj a.lnp: HOO frt; kórházi 

ágyalapítványok : 5 l ,f•ó4 frt; kézmü·cgyleti nl!~p: 8<! 0 0 Crt. Egyesek 

nagyobb alapitványni: Muuk Móré : 12,.'\00 ; Grnner József kiháznsitási 

nlnpja: 21 ,OOO frt,. pitzor Gerzon lmsonló czélu alnpitványa : 20,000 frt. 

Taval befolyt odonuínt/ol.; összege: templomkezelésre: 2 480 frt 

uyugdijintézeb·e: 1213 fr t, szegéuygyámolit.ásra: 3 8 24 frt, iskolás gye

rekek rulu\:tásárn 330 3 frt, összeseu: l0,820 frt . 

Az 1883-ik évben tartatott 24 elöljárósági, 69 i.igyosztályi, !l 

választmáuyi ülés és 2 közgyülés. Elintézésre érkezett tavnl l 2 9 ügy

elnrab; kiadatott központi ügykezelési: 2 68 5 és 29 li 9 anyakönyvi, össze

sen: 5681 darnb. 
A ra);bitUtl118- tagjai: 13rill . L., dr. Kohn. ámuel. dr. Kayseriing 

Mór, Pellák L . - ügykezelési a.dntai: Mzassági per volt t 29, el v:this: 

13. - A.z ntt!!Ctkiifl!l"i ldtatal, me ly eddig is a logjobbak egyi ke az OL'

szágbnn, , mnukáiunk (1vről-évrc észleilLető rohnmos sznporodásn « min.Lt 

nevezetes J, öl t séggel rcorgani z;\ llat ik. 

A. népcsedési mozgalmat a következő sz:\mok mutatj:ík. 

Volt L883·b:m: 

Fiu: 

L eány : 

Összesen: 

h:skcté<~ : 

Templomban . 

Zsinagógában 

Magánla.kásban 

&iilctts: 

8 81 törvényes } 
149 töt·vényteleu 

889 törvényes { 
160 tön énytelen 5 

L 7 80 töt·vénycs } 
30!) törvénytelou 

320 

13 L 

2 l 

Fédi . 

l ö . 
Ismeretlen 

L 0:30 

L 0 59_ 

208 9 

lfrt.lálescl : 

7!13 

586 

Összesen : 4 7 2 Összesen: . 13 L 

_\..z 188 l-ik évi el őirányzat főtételei: 

• zükségleL: l !ll ,0 65 frt 2 kr. 

~'edezct: l 8,045 frt 24 kr. 

Ilinny: 6,020 frt 58 kr. 
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T a n iig y. 

A hilol~tatás. 

A zsirló lanügynek Európru~zcrto nincs foulosnbh, uincs sürgősebb 

kérdPar n liitoktalt\s rendezésénéL A felekezet nélküli népiskola s :Lz 

nllnmi középiskola c tekintetben teljcsen magllrn hagyjtik o. növendéket, 

kinek n sziilő i l1áz sr.cllcmc is vajmi ritkán ny1íjtjn legal:tbb résr.bcn, n 

mil régente a valh\sos élet megazokása , n szentirfis s a h éber tudornfiny 

elemeinek a.lapos tannh\sn. neki oly bő mértdkben szolgAltntolt. Dc magn 

a zsirló népiskola is ••yögi n változott viszonyok j:l.rm:í.t: :t czél cs:tk 

nagyj:l.báu s nem minrtig tiszt.án lebeg előtte, a cr.éliitö eszközök megv~t

lnsztásábnn pedig tétováz és i.ngndozik. S hogy a másfelckrzcti középiskol:t 

n mi ifjuságunk vallásos oktntásávnl nem soklll törőd ik, ismeretes dolog. 

S hiába a tanakodás a fölött, mclyik a nagyobb baj: nz-c, hogy a zsidó 

s?.cllem van pusztulóbau, vagy hogy n vallAsos szellem van vesr.cnrlőbcn 

- midön mind a kettő vetekedve ostromolja a sokc:t.redévcs al:tpoknL. 

Er. iga:t.ság elöl nincs kitérés, scm kibuvó. 

Kétségtelen, hogy mcleg érdeklődéssci kisé1jük kiilf'óldi hilsorso

saink buzgó fárado:t.:.ls:lt e baj orvosl ás~t körill, de bizonyos az is, hogy 

mi, magy::u-oknl, a magunk bajál érezzlik Iegfájóbban. 

A fővárosi iz1·. l1i tkl:izség ors;~á.gosan kivttnta. e fonLos ügyet. ren· 

deztetni s taval nyáron oktatásügyi szakosztálytinak nevében egy hánnns 

bizottság - S:t.ántó, ll:Liász, Csnknsi - összegyűjté az ndatokat a zsidó 

hitoktatásról /ciilfii/dcin. Becses anyag, méltó a tmmlnuinyouísra. De nzt 

hissziik, tHbaigazítóbb losz lm::ai anyaggal s:t.olg;Ununk; bemutatnunk 

kiválóbb iakolá.ink s pedagognsaink idevágó tanterveit A hol tt tanterv 

átgondolt és cgységC's, n hitok taMs rendezett és rendszeresített - bizo

ny:ira m:is lesz ott a.:t. eredmény ismeretileg s késöbb vallásilag és erköl

csileg is. Az emyedotlen buzgalom sehol sem szolgál anuyira hazafias és 

felekezeti érdeket egyiltt, mint e téren. 

J elen első közleményiink egyik régi jó himcvü iskohínkun.k, a 

t·c.<.:préminek közli tantervét, melyct főtiszt. Tfoclwwl!t .Íúrahcim sz.ivcs

ségének köszönünk. 
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Ve~ZPl'Qlli. 

l. H i t. o ld a t ás a n é p j s ko lá b a u. 

I. oszt. rr. oszt. m. oszt. rv. oszt. Y. oszt. 

M6zes 5. köny-
'- 1 , B ' bl ' B'bl' r 1 •A 1ve végeztetik, Héber olvasás H.,bru· o vns.~s, l a m az ere- 1 It\ •O y ..... -

1
bibl. tört. ki-

r~ ll. félévben, laibl. történot t:l eti szöveg- tásn, bibl. tör- vonatban n IJ. 
hib!. töa·ténet. a világ t erem- ben, bibl. tör- ténet a babilo- templom le-
Á brahámt61 tésétöl :1\{ózcs ténot Sal a- niai fogságig, ~o?tbol~sig, 

~ . . ~k r ,.11 lrov1d lnttan, Józsefig. Jaalála ig. morug. am .. •Ol'C.I.,;tsa . mint önálló 

tant.-\rgy. 
J e g y;.: e t . Iskolímk vegyes lévén, biblián kivlil. fiuk s leányok egyűtt 

s ugyanazt t:muJjnk. J\Ug a fiuk a l>ibliáL tanulj!tk, n leányok n kézi mnnk{~
hoz járnak. - .Az J . és ll. osztályb:\n összeseu 26, a ill. IV. és V.-l>en 30 
órai tani tils van h etenként. 

2. H i t ok t a t ás a VI os z t [t 1 y u g im n á z j um b a n. 

I. U. oszt. m. IV. oszt. V. TV. oszt. 

Az elemi iskolában ta- A zRidók történele rész- . . 
nnlt biblia ismétléso, . ' ll.Lttan •Isten-asmcretc 

b k .. , . ... di letescbben a. bn.bal. fog-
egy e ·oove una-,01· - . . könyvem alapján 

ttlssal s~gtól a JOlen kong 

,T o g y z e t. A !!Ímn:'~ziumbeli tannlók két.-két osztálya egyiitt lan ul. 
A tantárgy két részre osztva, feh•áiLYa adalJk cH.S, ugy hogy mimlen kétévi 
tumusban l<Z egésztJL átveszik. Az I. és JI-ban a rahbihelyetles, a töl1biben 
én vagyok a lúttan{u·. 

Ebriich Ede c ml · kczetc . 

'l'l'kintctcs zcrkcszt.őség ! Becses folyóiratuk elsö száma » l~rtcsJtöc 
czimii rovn.tii.ban Elu·lich Ede, tuflós rabbi hal:í.la is fel vttn jcgye:r.ve. 

Engedje meg, t. szcrkesztöség, hogy, mint az clhunytuak volt tanítványa, 

p1ir sorban megemlékezzem ~ildtlSos mliködéséröl, mclyct iskolánk felvi

rágoztntása érdekében kifejtett volt. 

Az 50-es évek elején vol~ midön sziilöhelyemcu, zill (Somogy-m.) 

bitközségbcn, mint rabbi müködött. Nemcsak fclvilli.gosorlott, dc hazafias 

erzclmii ember is volt. Elarlich megbeszélte a. mi elemi iskolai tanítóink

kal, hogy az előadási nyelv n. magyar legyen és mi még u ltébrr olrMáxl 

is nwgyar nyelrt /l twwltuk. De ö nemcsak parancsokat osztogatott, mit 

és hogyan tanítsanak mások, hanem maga is tevékeuy részt vett kiké

peztetésiinkben. Iskolánk oly hinc kapott, hogy az egész környékböl, 

u1iut vaJami egyetemre, sereglett oda a tauului vágyó ifjúság. Iakoláuk 
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é lő bizonyitéka volt ann~k, hogy az erőszak csak az iutézmeuyeket vál

toztathatja meg, de az elveket soha. A mi k.is zsidóiekol:inkbau IÍgy 

tanultuk a magyarok történetét, miutha nem Baeh-Thun, hanem Eötvös

TTefort korszakában éltünk volna. S még u1ásbnu is mutatta az Ehrlich 

igazgatása alatt álló iskolánk, hogy a nép meggyőzödésén nem oly 

k önnyen lehet csorbát ejteni. Közeégiink keresztény lakosságának mívcl

tcbbjei ugyanis, noha két keresztény iskola volt a községbcn, a. 

zsidóiskolába kiildötték gym·mekeikot. Hogy Ebriich 1·abbi és Csutor 

pláb:inos (később kanonok) között baxátságos viszony állhatott fenn, 

abból kövctkeztetem, hogy a plébános igen gynkran el·ellátegatott a 

zsidóiskolába és bennUnket minden jóra és azépre intett. 

Mily talá.lók a miclr:is szavai, midőn azt a kérdést veti fel, hogy 

miél"t hasonlít a jámbor, a r:uíddik, n pálmához és czédrushoz ? és azt 

feleli, hogy minden egyéb fa, ha kivágatik és mást tiltetnek helyébe, 

1·övid idő mnlva megnő; de a kivágott pálma vagy czédrus helyén csak 

évek hossztí során és nagy gondozás után nő ismét egy pálma vagy 

czédxus. Azt hiszem, köunycbh egy j ól azorvezett iskolából zugiskolát 

alakítani, mint megfordítva ; ele an·ól is meg vagyok győződve, hogy 

Trefort minisztcr akkot· ásta meg a zsidó zugi;kohiknak si1j1lt, midöu a 

rabbi-szemin&rium alapkövét letétette. Maradtam stb. 

Budapest. ScHö.N JózSEF. 
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4. az. 

A vnllá és közoktitt á i mng.vn.r ld r. mini~zLcr. Tekiul •les Sch11dg~r ~l {u'lon 
urna,k, az izr. országos iroda. elnök~uuk. 

145. cin. szám. 

Az i:t. l'. hitközségi iigyek rendezése tárgyábau az izmelita kö)lség
kcriíleti elnökök gyiílésének hozzám benyujtott és <~Itala egyidejiHog 
uyilviÍlloSI!ágra is ltozott elöterjcsztésröl az izr. orth. közvetítő bizottság 
n:t. utóbbi uton értesiilést nyervén, nz abban frlhozottakra né)lvo nz ere
detben ide csatolt és nekem killclöttségileg litnyuj tott bendvtÍm1yal tette 
meg észrevételeit. 

Sziikaégesuek tm·tom azt Tek. Uraságoddal a végből közölui, hogy 
atTa sziotétt jelezhesse saját álMspontjtl.t. 

F elhivom ezennel, hogy ez ügyben teendő jelentését, a hitközségi 
viszonyok rendezésének siirgős volhira tekintettel, miellíbb mutnssa be. 
Budapest, l 884. janm\r hó 21-óu. T rrfort s. k. 

5. sz . 

. \z i?.r. O l"zilgo~ irotla. cllit~rj ~ ztése n vnlh\s s közokt. minisztcrhcz. 

Nagyméltóságn vallás és közokt. miuiszter ur l 
Folyó január hó 21-én 145. eln. sz. n. kelt rendelettel közölni 

méltóztatott veliink az »orthodox közvetítő bizottság«-u:~.k a kerUJeti 
clnökök mult havi emlékiratára tett előterjesztését oly felhivá.ssal, hogy 
arra saját álláspontunkat szintéu jelezbessiik. 

Midőn o meghagyásnak eleget teuuónk, ki kell j elenteniiuk, hogy 
az orthodox közvetítő bizo_ttsá.g mnnkálatát a kerületi elnökökMk, a.z izr. 
hitfelekezeti ilgyek rendezése tárgyában nagyméltóstigodhoz intézett ahi
zatos előtctjesztésére vonatkozó czáfolatnak oem tarthatjnk, rnert nem 
reflektál az ezen elötetjesztésben előndottakra., hanem oly clolgok1·ól elmél
kedik, mclyek a ker. elnökök által érintve sem lettek. 

Az orthodox közvetítő bizottság azt a thózist áUitjo. fel, hogy a 
»kongresszisták beaclványn. az anyakönyvvezetést és zugiskolákat illető
leg rágalmakat foglal magábau, a hazafiságat és liberalizmnst pedig kizá-
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rólag maguknak n kongresszistáknak vindikáljac, és ebből kifolyólag 
t.-l.rgyalja a. zsidó orthodox tanügyet és hazafiságot. Tény a.zönba.u az, 
hogy a kcriileti elnökök előterjesztése sem a zugiskolákról, sem a h&zafi
sá.gról egy szóvnl sem emlékszik meg, az ányakönyvi Ugyben pedig szin
tén nem ogy párt, ha'hem nz egész bitfelekezet érdekében szól. 

A kerületi clnökök történeti visszapillantást vetve hitfelekezetünk 
utolsó 15 évi történetére, kimutattAk a. kongresszusi orthodox és stn.tus 
rtuo ante ahtpon álló ki tközeégek keletkezési módját; bcbizonyltották a 
j eleu állapotok tn.rthatlanságát és javasintokat terjesztettek elő n l.ütköz
ségeknek szilárd alnpokon való rendezése s n zsidó a utonomiának törvé
nyes biztoaltása tárgyában. De tették ezt a nélkül, hogy bármely p1htnak 
fény- cs árnyoldalait feltiintették, az ogyiket vádolták, a másikat dicsői
tették volna. Csakis egy helyen, a hol a. hitközeégek kategoriái vanunk 
felsorolva, ern1ftették fel a kerületi eluökök, hogy léteznek »oYthodox« 
községek is. Ezen egy helyet kivéve nz »orthodox« eiuevezés nem 
fordul elő. 

Teljesen objektív álláspontból lett a kerUloti oluökök emlékiratn. 
megírva, nom egy párt, hanem az ország zsidó hil.községeinok érdekében. 
Vét az ign.zság ellen az, ki ezen cmlékiratbnn n párténlek, tLvagy szcnvo
délynck csak lrgkiscbb nyom:H is J:ítja. 

A keriiieli olnökök bcn.dvá nylÍ.t ~~ béke szelleme lrngi át. Bennün
ket csak azon őszinte törekvés vezérel, hogy megszüntottcssenek n zsidó 
hitközeégek tetszésszel'iuti alakítása, hogy továbbá hitfelekezetiink n. tö1·· 
vényhozás tUtal ugyanazon törvényes önkormányzati joggal felrubáztaa
sék, melylycl az ors";:igbau létező » törvényeseu bevett« vall:\sfelckezc
tek bírnak . 

T eljesen mellözvc ló.ljnk az »orthodox közvetitő bizot.ts:ig~ nmn
kálatában azon konstat.:ílL tényeknek c:s pozitiv javaalatoknak bárminő 

irányban való m~ltn.Msát, avagy csak felemlítését is, melyekuek a kerii
leti eluökök a nagyméltóságoclhoz intéze tt emlékiratban illdokolt kifejezést 
adtak. E hélyett az orthodox közvetítő bizottság, ismcít n viszály tcrére 
lép és felidézni k észül azon szomortt tc-stvérlmrczot, melyuck :Udozntánl 
esett hi tközségeink egysége. 

E ténc mi nz »orthodox közvetítő bizottstí.got« uc•m követjUk Ó!! 

ennélfogva a leküldött clöterjesztésc erdemében mindon nyilatko:r.nt a.dá
s:itól tartózkoduuk. Föllépéséből csuplÍU egy tanuságot vonunk le, hogy 
t. i. az culminis::tmlit· ÍJltézkedésck folyhiu zilállt.'Í. vált hitfelekezeti 
tigyeink csaN/J tőlTény útjtíll renclezhetők. 

I smételjük tehát n kerületi eluökök emlékiratában olöt01jcsztett 
nzo'n aláza tos kél'(~lmet nagyméltós.'igod előtt: 

hogy a llitközségeink egységének viss:tn'UÍ.Ilítása. s hitfelekezetiink 
autouomiájánnk törvényes biztosít,ása. i ráuti javaslntainkat figyelemre 
mél t~ tui kegyeskegjék. 

Kik is egyébiránt kitünő tisztelettel vagyunk stb. Budapest, 1884. 
jannr 24-án. Scliweige~· ]Jfárton, irodai elnök. 
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6. sz. 
A va lllis és közoklalolsi mngyar kir. miniszlt'r vahunennyi tör vényllatós;íg;wz. 
az izr. o1·szágo irodr1hoz ÚR az or thodox közvotil3 bizolt~ághoz 1L követkuzö 

rrmlel ctct intézte. 
504 7. szám. Ö cs. és apostoli kir. Felsége folyó évi február hó 

2-án Bé<'sben kelt legfelsőbb elhatározásával nz A.ttala 1871. évi október 
hó 22-én kelt legfelsöbb clhatát·ozással jóváhagyott izraelita orthodox 
szcrvcző szabályzat 26. szakaszának hatályon kiviil tételo mellctt euge
lllOt felha.talmazni méltóztatott legkegyelmesebben a kellő intézkedések 
tételére, hogy egyelőre az _izraelita hitközségekben csak oly egyénok 
alkalmaztathassanak rabbiknl, kik magyar alattvalók és kik legalább a 
gimnázium vagy reáliskola négy alsó oszutlyát, esetleg a polgári iskolát 
sikerrel végezték. 

Enől (ezhnet) azoros miheztartásúl az izr. hitközséggel leeudl> 
közlés végett oly megjegyzéssel tudósitorn, hogy a jesibák és a talmud
tóra iskolák rendezése tltrgyd.ban rendeletemet közelebb veendi. - Buda
pest, 1 884. február hó 6-án. 7'rt:forl s. k. 

7. sz. 

z1!cheuyi lstvtín gróf lovele a pest. i izr. h it.községhez. 

Tisztelt község ! 

A Magyar Nemzeti Ácademia hivatalos tudósitásából értettem, 
miszcrint a tisztelt község egy tartalmas, és sok becses és ritka darabok
ban gazdag pénzgyűjteményt szerezvén, azt n nevezett nemzeti intézet
nek olly óhajtással ajánlotta fel, miszerint az dicső nevű József főherczeg
nádor félszádos hivatah·isclésének emlékezetére József-nádor-pénzgyiljte
méuy czím alatt őr[ztessék, 

Fogadja el a tisztelt Község e hazafiúi lclkli ajttulaláért az at·aclé
mhinak az enyémmct egybe kapcsolt legsz[vcsb köszönetci t; 's viszouznanl 
s:r.olgáljon azon minden jó lélek előtt drága önérzet, mellyet táplálhat 
kobelében Az, ki n l o aza' díszléaét a' maga részéről is elősegítette : mit 
Uraságtok az említett gyiijteménynek nemzetivé fel!Jjánlása által szinte 
tettek, miutá.n az már most közhasznúvá levén, a történettudomány tcr
jedésére s megalapulására némi hatással minden esetre leszen. 

Jt'ogadja a tisztelt J\:özség a.zou különös tekintet kinyilatkoztatását, 
mellyel vagyok Uraságtoknok szolgálah·a kés:r. lekötelezettjök Ur. 8-:l
rltcii!JÍ I slvfín. Pesten, j unius ll. 184 7. 

(llcítul :) 714. llemuttutatott 1847. Junius 20-káu. 

Örömmel olvastattván - eredetileg a közgy Ulésben közleni - és 
a levéltárba letéte tn i rendeltetik, Pesten 184 7 J unius 27 -kén. A községi 
Előljáróság által. 

A pesti izr. loitközség tevéitáráLau vau egy Cl!Omag, melyben az 

:\kadémiára vonatkozó több érdekes irat van. !!:zek közül adjuk egyelőre 

a föntebbi levelet. 
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Irodalmi hírek. A rabbiképző tan:\rától, Bloclt .ilfó:e .. töl megjeleut 

2-il· l-ti"lele alapos tndomó.nyu és nugyszabásn, hébcriil irt munkájának, 

mclynck mellékczime: Dic Institutioncu dcs Judeuthums. - A nagykn

ui7.sai förabbitól, Dr. 1\h mumu Edétől megjelent »Gy:is7.bCS7.éd bohlognít 

Passel IT. B. felette a lendületes tartalomhoz méltó szép kiadásban. -

Dr. R trich If. L. bonyhádi főrabbi, figyelemre méltó röpiratot adott ki c 

czlmen: »Friede deu Nahcu und den Femcn. Ein ernstos Wort in ernatcr 

Zeit « - Dr. Simouyi Zsiymon.l nagy munkája a kötőszókról, legközelebb 

nyeri befejezését a 3-ik kötetben, mely a sajtó alól néhány hét múlvn 

kikerül. 

lasker Edét, mondhatni, méltóbban temette el Amerika, mint snj:l.t 

l•azája. A hivatnJos körök s a kormány tüntetőleg marndt.'l.k távol a vég

tis7.tcsségtöl. A berlini filozófiai k!U' dékánja, azzalmentette ki ttivolmarn

dását, hogy nem mehct, mert neki hivatalos állása van. Az egyetem rek

tora pe<lig azzal küldte vissza a temetésre való mcgbivót, hogy »nem tudja 

l•aszn{Lt venni. « lllsmark eljárása is eléggé ismeretes.- A német lapok n:r. 

elhunytról számos tényt s adomát idéznek vissza az emlékezetbe. l\1időu az 

antiscmitizmus már virágjában volt, fölkereste Laskert egy ízben Auerbncl•, 

a hires német i ró s panasz lá, hogy egy vendéglőben Hepbep-ct kiáltottnk 

uMna: »6 9 éves lettem, mondá Auerbach könnyes szemekkel, s munkám 

csak a német nép érdekét szolgálta. s ősz hajjal e:1.t kell megérnem!« 

Lasker vigasztalta : »J\Ii t nkar? Szemérc hányja ön u betegnek, hogy 

kolcrilja. van ? Az autisemitizmus is járvány, mely az embereket megszál

lotta.« - Az is érdekes, hogy midlín évekkel azelőtt Sonnenbcrg- nal

feld választó kerilletc kért Berlinből a. ne•uzeti szabadelvü párt részéröl 

knudidatust. A központi bizottság kettőt ajánlott: Dr. Oppenbeimot 

és Asscssor Lnskert. A helyi bi7.ottsál? a7.t fel elte : ismerik h í•·ből rnind· 

kettőt, de csak a7. utóbbit killdjék, mcrt Oppeubcim zsidó s így alig fog· 

ják mcgválas~tani. Lasker lemegy s azontiLI állandó képviselője e 

keríilelnek. 
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Hagyomány. Schwarz Ábrahám földbirtokos özvegye az izr. ösz

töndíjegyletnél 2000 frt alapítványt tett s 500 frtot a rabbiképző Écz 

Chájim segélyegyletc javára. 

Bernstein Áron, ki e hó 12-én Berlinben meghalt, hires pubüczista 

s a természettudományok egyik clsőrendü né}lszcrüsltőj c volt s megem

lékezéslinket mint kiváló zsidó iró és tndós érdemelte ki. Elbeszélései 

Kompert ha.sounevii roliveivel vetélkeduek.Anegyvenes években buzgórészt 

vett a berlini zsidóság reformkisérleteibeu és az ottani reformközségnek 

volt egyik alapítója. Rebenstein név alatt már 1834-ben adta ki az 

Énekek énekének fordítását; 187 l -ben pedig megjeleut » Ursprnng der 

Sagen von Abraham, Isak und Jakob«, mely szerte a tudom:i.nyos világ

lmn nagy feltünést keltett. 

Válasz. Egyik keresztény oh·asónk azt kérdi a szerkesztőségtöl, 

hogyan hangzik a talmudnak azon monclata, mely Hoclimnth szerint ott 

Máté 5, 17-18 verse után idéztetik és »a mai evanguliumokbau nem 

talá\ható« ? Amondat ez: Mózes törvénye l1elyébe uj törvény lépett, mely 

abban áll , hogy fivér és uö~·ér egyenjogu örökösek. 

A Times szerkesztöje, Cbenery, ki a napokbau meghal t, tudva

levőleg 1877-lg az oxfordi egyetemen az arabs nyelv tanára volt. Az 

már kevésbbé ismeretes, hogy a hirneves tudós és publicista alapos isme

rője volt a héber nyelvnek is, melyen , keresztény létére, igen folyéko

nyan tudott beszélni és igen elegl1nsan - írni is. 18 7 2-ben adta ki 

Hariri arabs makámáinak héber fordítását Alcbarizitól, héber nyelvii 

bevezetéssel. Tagja volt ö az ó szövetség augol forditása á llandó revizio·

mHis bizottságának is s ebbeli munkásságát mint a világ első lapjának 

szerkesztöj e is folytat'á. 

Felhívás. A következő felhivást vettük s ajáljuk olvasóink szivcs 

figyelmébe. »Bibliografiai ezéiból sziikségem van a. Magyarors:~:ágban 

megjelent bármily nyelvü zsinagógai beszédek c;:fmeire. Kérem ft. kollégái

mat, szíveskedjenek az általuk kiadott vngy birtokukban levő ily bes7.édek 

pontos leirását velem közölni. A leit·ásba kérem föl venn i az egyes be

szédeknél a s::e:r;:/1 nevét, az cgés;; cimÜlJ.J tartalmát s La ebből ki nem 

tünnék, külön azt, l"1l, mil.-o1· -~ mily aU·alomm(Ll (ünnepély, ünnep vagy 

heti szakaszt) tn.rtatott, továbbá a nyomtatás !tt'lyél és üü:jtfl B-az egész

nek lup.~zrí11ttít. GyüjteményE:s kiadványoknál kérem a bennök foglalt 

minden egyes beszé<l felsorolását. - Szegcel - L ;;u: ImmánU•'l.« 

levél a szerkesztöhöz. Ismeret len kéztől a következő sorokat 

vettlik : négi jó szokásom. hogy nemesnk a regénynek, l1anem minden 
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nyomtatványnak először is a végét nézem, mert hlában, ott centtan az 

ostor. Igy olvastam a M. Zs. Szemiében is először annak a mathemati

kus urnak a levelét s csodálkoztam, hogy ily unalmas dolgokat kiadnak. 

Me.rt ugyan kérem, X+ Y úr (nem irhatná meg igazi nevét? szerotném 

tudni), kinek tes?. azzal szolgála.tot, hogy kiszámítja., hány hét a. világ? 

Önök férfiak azért mégis vénülnek s fájdalom, a. mi gyermekeink is hál' 

Isten megnőuek. Aztán X+ Y ur nem is panaszkodik l Hiszen kérem, 

akkor egyenesen magának Burmeisternek megirhatta volna a mondóká

jó.t; férjem különben is azt mondja, hogy az egész számítás merö játék. 

Én igenis panaszkodni akarok. Abonnáltam a Szemlét s meg is 

kaptam. De menuyi tudós dolog van benne ! S némelyik alatt ott áll, 

hogy »folytatás következik«, hanem azért még sem regény, vagy novella. 

De akkor kérem, miért nem mondották ezt előre? Most, l10gy tudom, 

elolvastam a férj em tanácsára a prospektusukat és ugy látom, hogy nagyou 

ráfét· erre >a mi lapunkrac egy kis elevenség. Elmondtam ezt nöisme1·ő

seimnek s azok mind igazat adtak. Hanem persze, ami itéletlink maguk 

előtt semmi ! No hát, egyik férfilátogatóm is erősítette, pedig ar. tudós 

Jilologus, négy év óta tanár és erősen biztatják, hogy ő lesz az első zsidó, 

kit kineveznek, mihelyt az antisemitizmus hazáukban megsr.iinik. liát ez 

u barátom - az önök elmés ma.tltematikusa hadd képzelje, hogy neve 

Nalmel• vagy /Jólbűl - is igazat adott, pedig ő szellemes ember s külö

uösen adomákat ungyou jól tud elmondnui. A mino.p is megnevettetett 

egygyel, melyet kértemre a. magn szótári stiJusúban így irt le : 11 Plntar

ehos, Cicero 7. ol vassuk : Egy volt római rabszolga, Caecilius, kinek azt 

vetették szemére, hogy a. zsidóság feld ha.jl.ik, egy Verres nevU emuer 

ellen panasr.t emelt. Verres pedig római nyelveu annyi t is tesz, miut 

disznó. Cicel'O azt kitiltotta oda a. vá.clló Caecilittsnak: Mi köze van a 

zsidóuak n disznóhoz ? »Ez régi vicz, dc azért elbeszélve sokkal jobbizii, 

1nint látva. S az önök olvasóinak, kiket épen uem kényeztetnek el, 

uizouy:l.ra tetszeni fog. Vagyok tisr.telettcl Urt•rvc dc nem a Saucl, scm 

az Elliot. 

U. i. Kérem, e levelet a legvégére tegyék, hogy ha ujra akad 

valami kiváncsi nsszouy, ki windeunek a végét szerctué elöbb látui, ne 

járjon ugy miut éu. - G. 



TUDOMÁNY. 

A zsidók Olaszországban a xm. században. 

Á. XIII . . 7.[tzad a7. oHentrt<>k száz~LLb. Kimagasló lévén és 
törpe egyadtnt. az emberi ilzellem uyilvitllulttsrtnak l egkülönbözőbb 
alakjait egyesiti magában. Prlv il}tgosodfts és korlfttolts{tg, szabad
C'Ivüség éH vakbuzgóság, Luclom}my meg babona kc7.Pt nyuj tanak 
rgymásnak. Mig a kiiltc''szrL lrgnn.gyobh dimla.la it fl.ra~ja, lll.ig :1 

fe. tő (•s PpiW müvPszet fp)t{Lm:tdúsút iiuJ1epli (•..., a skolas1.tika tel
jPs virulfumak ind11l - UWI-(al a. pittatik ar. iuquir.ir1.i6. dolgozik 
a tortura. lohogtmk a m{Lgly:'tk, mvl."~"k vretuPkc•k (•s ho>.r.orkányok 
éktH oltják ki. A kere. r.tN;rk clirsí'•itö r.snlm~~luhih;t é-fl a valláshnr
czosok () rülcte:-; r iadalUJúba 1Jr ll'l taug7.ik a mu. bugos kaczagás, 
melylyc l »A. bárom csalód1l « (rlr trihn:-. impostoribus) ez. könyv
m•k S7.el'í:Öjc lllindazt lcigunyolja. n. mi kPr<'sztényC'knek. zsidóknak 
Í'!>. muhammedánoknak egyn.r{tn t . zcut. A vi l{tgi h:ttalom a porhan 
hr\'Cr. :l. pftpasftg a ,rj]:ígbn.talonuual dic·spksr. ik . JC'm nH•glepő, 

hogy a zsiclús(t~ is. kiviíltképc11 Olaszo•·s?.úgb<~ll, ;1 mn?.galom ör
vényi>hr he!C'von<ttntt ; 11. kor!>.1.1'ik tiirrkv(•Rri. Pll cntí-tri ('g kii7.del
mr i n. zsiuóságbn.u taláJjftk visszh;.tngjulmt (•x - :'tlclozatukaL. 

A sz:'tr.ad kuzdC'ti'u, e1111l'k :. iutéúí s;r.eUPIIll'",ill. I Huoccucz. 
(ll !lS-1216) iil a tr6ncJII . ('g,Vikl• ·~ legtclwLsége~;ehh t> 1Hgeuer
giku. <l.hh cgyh~tzi fejcdclmrknok, :L kik valaha létC'ztck. Programru
jának jelszava volt: »itélni lWill (;SLtk f~jedelmelckel e_qyetemhe11, 
Ita nom f~jcdel?nek .föl;iff.« ; s valóhan Pl iR (•t't<' <'Z<'ll programut
j{mak hetiisr.crinti k<' resztii lvit(•lrt. Junoccucz a pápaságot hatal
w{uw.k lc•gcsúcs{tm l'IIH.' l!A• ; Nrm<'tOL'Rz{Lg csi'u;r.ítri'tt . .Fmucziaor
szúg í•s .A nglia király<l.it egymá., ut<Lu lC'tétctte, ~pauyolország, 

Portugál és :Magyarorsz{tg kirftlyai mcO'bajoltak pamucsszava 
előtt. E gy ily óri5Ri hataloll1J1lll.lielntb.ázott pápa képesuek (•n·z
lwtk uutg}tt arra is, hogy n. lclkiinneretrkct mintcgy birtoklíha 

J\IA ovAu-Zsmó SzEm.E. l 88'1. !lJ. F iJzf,T. ll 
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keritsr. A 12. :-;r.(tzn.ll v(·~c fclí• n.z eretnek.~(·~, l"ülq~ dí•l i Pranc;;:ia
orsr.5ghan (•s ~Jsz~l.k-Tt:'t litdJn.n , vPsr.í• lyt•s múdon t•llt:tmpúr.ott. A 
keletkezett s;;:cktítk n(•vlrg kiiliinhör.tt'k H~yn.H r~ynüxtól, dc tl l'lll
sok5rn. kitünt. Lo~y n. ní•v kiili\nhH(·~ nwllutt s;;:{tndókaik (•gyformÍLn 
ar. r~yhhr. rl lru for<lultak. Tnw. ig;_y nlutn.Ljn. a p{tpn.R:'tg m:ír h:üal
mhnak lt'gktej(•n. a l1 :l.nyn.UúRna k j l'h• it is. l UIWC<' Il C7. 1lH'gt<.'ttl' a;,:i 
a kü;(• rkt<•t, nwlyre lmt[trt:tlall lt n.talm :l. őL fc ljo~osi iotta, ltogy t. i. 
az crPLuPkekrt gyök<'l'I'Siiil k:ipusr.LitRa. l ü rrsr.L(•s-ba.rlj:'tratot sr.(•r
vcr.rtt ell r nük (•R k:iirtrt-!'; ukm kMI:'Ltlan f'cllmtalmn.;,:ítsokat oxr.top;:L
tott (12ml). Tsmeretrsck a:r. al higr •m•k ii ltlözí•st•i és a;;:on s;;:ömyíí 
Lcttl'k. melyrkct c•z :tllmlomkor v(•glw;,:vitkk. 1:-~ak 1-kzit•rs osiro
m(Lil5l m:int<'gy 20,000 em her koncr.ol tatott I"P I. Arnold, pá pa i 
legatus rs t·itmux-i :l.pi"tL, :tzt ki:tltott:t oda a krn•s;;:tPst·lm<·k : 
»Öij(•trk c·sak meg mindnyúj{tt ; a:r. 1Tr- lMj<l kiwdií lj a a.z övéit l>s 
v(·d<>lm<' a lrt vrsr.i.« 

TunorPnt:r. tov(thh is n1rnt. Pií.pn.i tra<liczió R;;:c•rint a ;,:sillúk:tL 
nH·~tiirték. E t r;•<lic7.i(mak olm lwrií u t:,~c m létjoguk PliRmt'rrsrl)('n 
n •jlt'tt. Tiir t{•k 1pro sola hum n.HÍk'l.tN, tiHzta. Pudwrs(•ghíí l. a mint 
Til. ,'[tn(]Ol' ( 11 5H-11 Rl.), vagy »CX 11H'n\ ~ra.t.i ;t t't IIIÍHl'I'Í
COl'tliu« ll l t'l'(Í krgyt' l!•ml>M és irgalo1111Jól, :1. min t Lll. K dt'llH'Il 

mou<lotta. A phpn.s:íg jogi frlfog{ts:t s;;:Print :1. ;;:sid6k IH'm tart
hattak s;,:{unot önít llr>f;iigm. >• ajítt hüuük kúrbozLttl.'l. d ííkt•t 
i\röki'>H mhRm lgax:ígra«, »propria <·nl pa POH f; tthm isi L ]Wl'jll'tn:w 
servituti «, igy feje;;:i ki mn.g:U. <L7. utóbbi p:í pa. E jo~i n(•;;:rL 
mellé somkor-ott m(•g a v;~liúHi. mdy a r.Killóld>:m tanukaL 
lrttott a kcreszténys(•g iga.zflúgr~ mcll<'tt. "Ime 11 k(•t a la p, m<'lyc•u 
a pi'1pai praxiR a. zsidóklml való bhni'tsmúdjn. tckiutctéhc• n IIJ H

~odott, mcly c szcr iut iga.r.(tn C'mhcrl'khcr. m(• ltú, tPrm(•R:r.Ct<'RC' II. 
IH'lll lr hctctt. Dc :l. :r.si<lbknak ha.gyom:í.nyos mq~Lii r(·~w nll'll!•tL 
a:r.ér t mi11d:ig sr.uh:1tl tér cugrcltctctt a;;: rgyik va.gy m(u;ik p:'tpa 
jóakamtftnn.k is. É s :l. hol a. jóakarattal ftLk:wkouta k, ott tudott 
segiteni :1. pí• n:r.. Tnne11 erNlt , hogy n(•mcly pftphk cgyrucscn miui 
a :r.sirlúk oltalmar-ói lí·ptck f(•l, öket l<iiriikbr vonti'tk (•s hi ;;:almu klml 
megtiszteUék. lll. rnu OCC' IICZ <.' IDC tl'adie:r.ióv:\1 R7.:tkitott; lí a pÍl

pítk küzt n. legels(), ki a z. idók mcgtiirésc helyéhr iildör.ésiiket, 
még pcclig 1·endszeres iiltlür.(•siikrt tt•tLc. Hatftro~a.tk(•p kimomlja: 
»A keresr-tények ne k6nysr.critsék n. r.sidóka.L n. kikcresztelk<>désro; 
:t törv{•ny i t{•lctc nélkiü s;;:r nu:;lyiiket ne l>únts:'tk, v:1.gyonuktúl mc•g 
ne fos~;;::'tk, va~y a lwl ln.knn.k, hagyom ú ny os gyakorl ása.ikh:Lll ott 
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ílk<'t 110 hrthorgn.ss[tk. Ünnepnapjaikon scm ütések, sem kűLn.ji <Yá
lit!'\ok últa l nyugalmukbau meg uo zn.vad;\ssn.nn.k t:•s oly munkitkra 
110 kényszeritsók , mclyckct hétköznap végezltetn(•nek. Seuiri a 
t l•mctí\jiikbo he uo rontson ; <')temetett halott.~ikat ki M [tsshk ; 1) 

miodez av. egyltrtzi [LLok te rhe alatt.«2) 

Azouhu.u c ».iúakarn.t.« Tu11occ•ncz sz(tjú.hn.u iircs fr[tzis. Ó a 
zHiÜókat halfi.lnsn.o gyUlüli ; fejcd<•llnekct é:; u ~·pckct bujtogat ellenök, 
a zsidókról keringő ros: r.a!G.tró bi roknek ó:; rágn.lm;t:r.úsokmtk tekin
L(•lyét kiilcsüuzi odn. s \T[dasr.f;tlat hn r. kür.iittli k és a keresztények 
közt. Ozélpoutj(mljelcsii l a fnmczia zsiLlókat vette. F n1ncziaorszftg 
kiriUyáhor. iutrzct t cgy.ik l<'vel(•ben kij elenti, hogy ~l. kereszLények 
s>ml,ad;;ii~a a :r.sidók l'lzulg;tsi'tgtlllál korlrttoltalJb ll<' lcgyoH. H ogy 
11<•m lúthntja, m i ut szerezuok a 'lsidók uzsorá:;kodúsuk [Ü tal egyházi 
javakat, egyéh jósr.i'tgokaL és H:t.íH/\kct. ; miut tar t.1 nak ke re~zté11Y 

!;r.o[~ákat és c h j kftkn.t. H ogy a :;ens-i z:;iua~ógn. maga~n.hb n, szom
:-~zécl keresr. t(•ny templomuri l, hogy fL z,;illók istuut isztoll•Lc a koresr.
t(·uyeld•t b{tbOJ'gatja . .A kcresztl•uy v(• r hcts7.11Íllat[tuak r;í.rrn.lma luuo
rencr. által alapot (•:; nyomati'·knL IIJl'r é~ a nHtga rrs:r.é rűl még 
ujakat ÍH hor.zátold, miu t pl. olyanok1.t, l1ogy a r.~ idúlmak ajtói 
rahl úkuak llyitv{tk, és hogy n l1i vük(•t. c~y fdfe~r.itc•tt pnms:r. t. imá
c1rtsaÍ' r t kignuyoljftk . tb. 3) H as011l ú gyiilüloLLcl ir 11. st•ns-i és a párisi 
pl'lspüknek (•s egyebek kür.t Ju ('g;jc•gy:r.i, n.rrúl (• rtc~n It, hogy n. r.si
dók kcrcilr.lfny cbjkáib t ar ra k(>uyszPrit i_k, bogy tcj iik<'t az Ur
V}l.C:-;orn. bcv(•tclc ntán az iirnyékszé'khc hocs{tsfú k.4) 

Élcschhon jcllcmr.ik azonb<LlJ c vítl tozást azon Ln.tcí.rozatok, 
melyeket az L1noccncz alatt megtartott JH'gycilik h tedni zsinat 
( 1215) hozott. Mi ntlouckoliltt cm lítcudi\k a:r. atltl ig hal latlau »zsidó
jelek «!•) Szentcskrdi\ múüon al'l':t hj vn.Lkoztak, l1ogy lll :tga 1\Iózes is 
paraliCHOlt kü li\11 iiiWzctl•t a. z ·idókn;tk. A :r.s i<lók or.eu rcudc1ot r(• v 6 n 
a polgári életből tú11ylcg kil'ekesr.tettck, mcr t llisz nwghélycgzct-

') H ogy z:;illú h olttote moke t kiitstak s lovcLkO:-. ttJLLek , rnegcrOsil.i a:-. 

Ántkh szcn<ű,Íf' (K olmt küll. l. k. ill.) Ha~on l ú ('Sot.okr e költött szelichd 
Ht•n,i:lmin 1JOII Áh rult{un , JHansi vrtgy Pi:ttolli római CfifLliulh61. L. Znuz, 'L it.c

ratnrgest:ltich to ""'' Synn.g. Poesio 3.54. l. 
•) lfttrter, Oosdticlll u .Pn.hst lnnocon:-. tl es Dri tten uml sei ner l!:e it

genossen . Ha mburg, 1834-- 42. L 3 12. l. V. ü. lfolw, Oosrlt icltt e ilc r K ot.7.Cl' 

UJ. 49. l. 
•) I nnoreuti i nr. R. P . Op p. on m in. ('<l. l\fig ne (Paris, 18iír..) "F.p. Vll 186. 

•) lJ. o. Bp. Vili. 121. 
'·) lllnn.;i Om~t·ilo L'ül.. k. 1 or.~ l. s k. 
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tel nem ig t> u a kart az ember nyil v{uwsaJJ llltttatkozui. ~~yéb

iráut a z inat másképcu is stigmati?.:\lta még a z: idókat. Az'uzso
rát oly ünnepiesru és ha.tá rozotk'l.n mint azt ezelőtt sem egyesek, 
sem testületek nem tették, pec1.ifikus zsidó kere. eti ftgnak tün

tctte fel, a mire a. tények semm iképeu fel nem jogositották A m.i 
Ola. zorsr.ágot illeti, lcgyeu elegcndíí .Aquiuoi 'ra.músmtk klasszikus 
bizouysf1ga. Ö t. i. határozott.-'l.n kiemeli, hogy az olasz zsidók munká
j uk után élnek, nem p edig uzso1·áslcodásb6l. •) A z inat ez á llítólagos 

z idó nzsorá na k (•luyomásá nál o.n·a volt tekintettel. hogy a. kcresztfl
nyekr·e t•:~.által val:tmi kát· ne b[tra.moljou. A fejedelmeknek nem 
k ellettaunyira megakn.dr~lyozni. hogy a kere. ztények a r.sidókt61 
pénzt no külcsönör.:~.cJwk, mint inkáb h azt, hogy a7. utóhhiuk magnk
nak kamatokat ki ne s:~.n.hjanak. Á zsinatnn.k Pgy miis ik határozata 
111eg oda irúnyul t. Logy 11. zsidók busvétkor nyilvíuwsau JUt'~ ne 
j elenjcuck, »LUPrt - igy ha ngzott a7. okn.cla tol(ts - :tr.L tapasr.La l
ták, holty töhhcu Jlt'lll ;'tt;allották oz idő kö1·iil ünnepi kiinUlshPII 
megjelenni. PH a k<:' l·c·szli•nyfl ket kigunyol ni merészkPdtck.«2) 

H n. az emllC'r mítr most T1mocPncznek lmjto~atá~ait í•s ;tzon 
főha.Utrozatokat iisszefogla lja, melyeket a laterrtui :~.sinn. t a7. li toki u
télyP a latt vihíggá bocsfttoLt. n.kkor meg fogja cngcdui miudcnki, 
hogy summiképen uem Luloz awu idli tf1 . ho~y [mlOceucz a 7.. idúk 
megsemmisité. ére valóságos tet·vszerü hadjáratot vezetett. Ö bele
csepegtette a népekbe a zsidógyi.ilölct m6rgét és ha a zsidók kiir
t..'t !Lt nem i , hagyta meg egyenesen, a kkor - s ez még ro zabb 
- erkölcsileg, kere:>kedelmileg ÁS t!Lrsn.da lmilaa mégis töul'l"P
totte őket vagy legalá bb akar ta tönkre tcnn.i. Ez eljá rást pedig, 
mclyetlnnocPnc7. a. zsidók t>llen mcgker.dett, a pápítk kevés lciv.Stc iiPl 
folytattá IL A zsidógyü löll•t ká nonja. melyet ;t nagy slw lasr.tikuA 
egyhá::r.atyák mPgú llapitottak és a fanrttikns pred ikrttorok a l:l7.ÍI
. zéken ;l7. emberek esr.ébPn fell:' leveni tettek. a7. Iunoccnc7. kihoc.'lfl-

') 'l'ho1••r•e Aquinatis Owra Omnia (J>n rma, Hird-n.) XVl . k. 292. l. 

A holy a ])e Heyi·,wittc Jndtteot·mn atl lJ11ciS8a!n Bl"lilm••tiae ez . .il:.atban á l l s 

iiss7.0liigA"él!l!Pu H!!Y llllnA';r.ik: ~i vero ditatw·, ' llh.ltl ex hoc(~<· . u~nm .Judacll
•·un•) p•·im·i11e~ L<'IT:II"nm damn iflcanLur. l1 oc danl illlill sihi imputPnt. ntpott• 

f'X neg lig-cntia ~·or11m prcwenicn~. ~l elius t•nim os<Pt u t Jndaeos laho,·ar~ Nllll· 

pPll llrent >Hl vroprimu YiCt1llll liiCI"lllllhllll . . ~ic"L ill 1JaJ"Libn3 I taliaefttl"i11111., 
•JUIIIII quod otiosi , .i,·enl es solis u~JU·is d iten tu r. ei, sic cor11m do m ini su i~ 

rPtliLihus defmuc.lent u r. 

') Jlfcw.•i 11. n. Ornatiu~ non Pl"llhe r11 n f iu<·ederl' fi C ('hrisl ia ni~ illnol•••·t• 

H U ll 1"111"111Íd:1111. 
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totta. r·erHlclctekbéíl íUlott. Ám mindjú.rt c helycu kell kiemol
uiiok, -- K 07. is o korAzaknak ellentétei kö?.ii.l való - hogy }Q.no
ceucznek zsidóellenes r eneloletei Itáliában kevés tért hóllitottak 
:Mart hát az olasz aép nem aka r ta m cgza.va.rtatui a z ·idókkal való 
békéjét és ez u tóbbiak ;tz összeköttetést barátsítgos ériutkezés 
á lk'll megőrizték. 

Érd •mcs n.7.0 ub;tn i's igazs{tgos megitN~st követel azon okok

nak kutatúsa, mcly1•k <t pápai politikilDn.k akkorLújt ·~ z ·itlók ká 
r;\m oly ltiJ·tcl C'll fordulntot n.d t<1.k. l uuoccncznck kilüul) egyéui 

tnlajclous;í~ai volk1.k. F eukölt elmével p{trositoita ő n.z (•letmód 
<•gys7.u riü;(•gét éK a zcmély<'s önzct lcu..-;éget. H a a pénzvágytól u cm 
is vplt mout, ele kiucscit nem fordította. magára. hauf'm egy
házi c7.élokm íos <L szcgényrk tíun og;\tásitrn., kikr·ől valóban aty<ti
lag gondoskodott. Nem hrniális szcnvcdNy lohctott tehát az, a mi 
lit a zsidók rliPu eltöl tiittc, hanem gyii.lölctrnek határozott iuditú 

okaina k kellett lenuie. N em tóvedii11k, ba <~zt az okot az <.' t·etuck
srg lulkö\pásfd.mn kN·essilk, ;L malynek l uuOCC DCZ Ö~SZl'S Cl'l'jé\re l 
ollcuc dolgozott. Némely erctuck pár t zsidó kotló iriwya tfm azt a 
gyauut keit hette bcune.m iutkL ;L z idók,c;~, utóbbiakkal küzlckPtlvéu. 
öket az egy~nz el len s;~,egzctt türckvéscikbcn Litmog;l.tuú k. , ' v::tló
hau, volt r(L ok. hogy ezcu ~yauu. lúr a lapk1.l:tu volt. f!!l i:; (•ln·od
jcu. l\Ier t ném •ly (•rctr~ek pflrt a 7.,.;Ülókb1.J ig1•u sok kiJ;~,i"ls pont

han ériulkezett és még sukk;d ti"thh az. a miket l'7.ekcn kiviil 
még rájuk fogtak. »F ejedelmek és vitrosi hiritk - igy panaszko
dik egy akkol'i 1ró8) - c rctuck cloktriuítlmt ktllltlnak a zsidókuúl. 
<L kih·t n. legnwghittehb haríttjaikldt t.vswok.« 'ok er etnek kerc
ken ki is moJu.lta. bogy a zsidók taua soldmi jobh a kl' resztóuyc 
kénél. A »L yon ~zegényei « nevU s:t.ektáról ;tzt lw!izélték, hogy ők 

z idók által körlilmetl'ltetik magukat, lt~Jg_v n szomhatot üuneplik 
Í's a z ·iclókkal még egyéb közö~ szerkl.rlú:-.hau is IUcgcgyeznck. A 
lombárd Pretuekeluő l az <1. hü- júrta. hogy ·~ :t~ t;idókkal ogyiitL 
gyal[tza.tos [tldozat-i"mnepeket r ('rulczul•k. H a VU . .l\liklós pápa 
1288-ban még a rról paua zkodott. hogy számus keresztény, a 
katholikos valláll"t mogtagadva. z:;iuú lJitn"' tér. akkor hizony 
ill. Úllloceuczheu, az er ctneks(•g fénykorában joggal támadhatott 
az a. gyamt. hogy n. il idók az erC'tuc•kf.légot dő:~egitik é Logy 
her etikusokkal összekötteté ·ben á lluak. A pfipa ·;igot ;dúúsó egy-

•) Luc<td 7'tl<leudi~ couu·a. Waldeu cs JJ L 3. 
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házellenes t iit·ckvéf;ekht•H ;~ zr;itlúk hofolyú'!áL (•J·t•z té• k - oly dG
itélet, rnelyér t su.lyosau {•s ~okáig kcll!·tt hiinMllniök, és a 
mely uolcik még akkor i~, mikor az rL·ctnckeknek míLr r(•g 
so l1irük so h::t.mvuk uem volt, életiiJwt mcgnchczi tctto és el
keser.itottc. 

L ohotctlcu azonban, hogy beszélve a zsid óknak <l. köz6p
kor cretncb é•gc el ha rapó:r.ásítban ítllitúla.gos hii n •·észessrgé
r(l] , t•gyszer:~miml összehasouJi tó pillantrtst ne vcssiin k n. jelcure 
is. l\h napság a valláso-ság apall:ísi'tért :;zintéu a zsitlólm.t teszik 
fcl előHckkó; ök az olm, hogy n kcrc•sztényd{ közt folyton tölJh 
meg tübb fr lvil:igo. odott, va.<fy köz{•pkori Hyt•lvcn szMva, crctnC'k 
urzct t<'rjcd. Hú t nem rögeszme ez is ? D c IHl. ilyen balh it m(•g 
mai 1mp is létczhotik, l•ogy lclJCt azlí1n zoku l vo uni <'gy púpíttól 
a. ki 600 évvel ezelőtt élt? -A mn.i z,;idúollew.;(•gckkcl ln uocou
czet ma.jduem hogy - mcntcni lehetne ! 

Az Inuoce ucz cllún Lettc m;tgot mintlcnckolőtt két, a zsidóha 
vészthozó, a Xlll. százttdlmn alapitoLt szcrzcles L'<'Ucl vette fel ma
giilm: a ferencziek (•s a. domok osok. E z n. két rend harC7.ias 
jelleme és clvo ~r.crin t a vallftso.; vil longfLSolmt a czcll i'tból ar. 
í•leLbo ültett ' ítt, a piaczm meg a u(•pliiml'gbe; :-; <'Z Hz:lmos hivőL 
és kiirillötLük való tiirucg(•s csoporto:mlftst szcn,:ett uckik. Ök a 
szcrzc·tességct min tcgy »domokr:J.tizált:'d\:« (• :; éke;;Hzólítsuk gyujtó 
liatc'l.lm(wal ti1.rsa.lmt tohor o7.ta.k, kiket z~idók és orotnt•kck <'llen 
ha n.:zha vittek. Annyira kép<'z to a harcz czt'n rcn<l élctclc
mél., hogy még c~ymíts közt is folytonos küztlolcrnht•u Htok 
sr.crzl•tcs rrn tlr k azonban, és ki1rálókí•pen n, domokosok, nom ér
Lék be sokúig a Hzónak frgywr(•vc•l, La11Cm felc.'lcrélLf•k azt l iizze l 
Í's vas:ml. lnquizicziúi törvC:• uy:~zí•k<'kc t á ll itQitak föl. lJOgy lZí•nlűrc 
l'onjan;tk crctnl'lwt (•:-; hoszork(lllyt, (•~> máglyítktt gyn,i tottak 
uwg. a uwlyrk ](tnf!jttibúl az cli tí• ltt-k l ~;~hlokló nyV·:r.ürg(•sc ha ng
zott ki. Vorgalou1 ba l1oztíLk a v(•rhaszuúlat.ról :;zél ló me:~ét, me ly a 
mi napjainkhan f<'ltúmad:isftt iinHepli, ugy hogy a XlU. Sílázatl
nak semmi sziikségc clpirulnia n. XIX. előtt. Zsilióság azon
<'gy volt kumz:~ lúss;l.l (•s szcmféuY''C:'>ztéssd. V é> r és könuy<'kj<'lzik 
a don1okosok utj:'tt. Ök kiilüni.>st•n dé>li Ji'muc:t.iaországha n. 
:'::ll)anyolo•·sílúgban és 'zicr.iliáh:tn dídt:tk, ugyauoLt, <\ ltol a XV. 
századh;.l.u műv iikct a zsjdók lciiizésévd koronázüde A fercnczit•k 
meg fűlt•g Olaszorsílúgba n Li:Lntr k ki. H ahítr ozck M~~yj{tban JH'JII 
lrptck fö l oly tá.JlHtdólag és kcvrsbbG kiml>lctlcuiiJ js, lllint domokos-
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rr • t~tlii te-stvéreik. dl';~ zsidók üldözésében mégi:; közrcműköcltck, a 
mc·u tt)ri rc csak tebettrk. 

Mig az cgyb(tz ügyébau egyrészt a szerzetcs p:1pok o.\ szó
szrkt•kcn harczolbtk aucÜg miisrészt o.'l. tutlom[Lny is hozzít szc
gí1düLt. ltogy az ebnék m(•g a kateclrftk tiltal is az egylt;ízszaht;t 
pú lyitkm tl•rcHe~senck. aj[tb;[t~Os ellentét ! A boszorl.::o'tnypöriik 
(•s a nritglyúk száz;td:t cgyszl'rsnuJHl <tz cgyctt•mck alapilits[tnak és 
a tu(lom:í ny ft'lvir[tgzits(tnak is tL s;.:úzado.t ! A bologno.ti jogtudomá
nyi iskolúnn.k körnlb('lül 10,000 hallgatója volt n. világ nrinllen 
fartnm (t~ ryából, közöttük plisptikök, bihorosok, f'l•jcdelmc k; a 7.<1.

lC' l'nói orvostudomítnyi iskolának hire c gé ' Z Eu róp<'"Lt bcj{trta. A. 
jo~tudomo'tny utat cgycn..,ct<•tt n. legfőbb tisztségekhez : hibond 
(•s pi'tpui m(• ltósítgokhoz. T udós és a tudom[wynak östlz •s lnlzgó
sftgukka.l Mdoló férfia k léptt:k a pitpai Lrów·a, miut pl. UL H u
uoriux, ki egy p ilspököt letétetett, mcrt Donn.tust nem olvasta volt, 
lY. Orh{tu túp:~ é:; m~tsok. A fi lozófia lcgféuycschh diadabit ülte. 
Aqui nói 'r<tluá:-; iL ~;kol ;tsztikúua.k delelő poutj{Lt képezi. H atalma:; 
C!-;zébl'U lciengcsztclötl\•st·e l(• pue k a pogiwy lilozllfm;ok és az egy
húz tanítói. É s végre a költ(•sz<'L egén felragyog Daulc uapjn. J gy 
van l' sz(tz;tilllak mély (trnyéka. lllcllett ragyogó fényoltbla is. 

Bécs. GOtli~~IANN MÓH. 

(Hofojezű czikk a következő számban.) 



A bibliai tudomány és a m odern vallásos élet. 

m . 
l\ l i napi fejtegcté ünkbő l - ugy ~oll(lolom - kiclcL·iilt hogy 

a míível t thcológia értelmében niuc <· u szúmlm vnlwtű dogmatikai 
almdflly az ellen, hogy a biblia bármely részérc a tudomány mód
, ze rét a lkalmazzuk (•s annak irodalom- s vall[Lstörténcti termé
fizetét tekintve a tu<lom:'tny igazságai ;J,Jtal vezrrelte sük maguu
kat i sőt. :_L m i chhöl önM nyt következik, ll ogy a hiblia ily irányu 
tannlmányozúsa H a vallá ·os gondolkorU h:w való feldolgozi a tL 

zsüló thrológi<t lcgclökelöhh úg[Lt lu>rwzzP. 
N <'m leltet elí•ggb csodfllknzni H7.0II. hogy theológ usaink kö

zntt épen a.zok , kik i\IPmklssollll móclj:í.m m i 11den néven nevezemlő 
dogmatikus elemct l<itagatluak vallásuukból, hogy épeu ők azok, 
kik kígyót bókitt ki{t ltauak <t bibliai tudomány védőire é '_inkább 
•·ngeclik kftr lm ve!lzni a hibl iai valltts lmtását a z idó egyházra, 
Remhogy magukat holmi kritikai huvárlatok által kóuyelmiikből 

kiz[Lvart.'lssftk. Ki ballott cnurl s?.öroyiihb elkntmondá ·i? Ha 
n Í OCSCll dogma i ba. t~ mi11t ezt Ul ' Ol r{'g egyik lJar;l,tuuk fejtegctte: 
~a zsidóRág 11 e m iRm<'r eredetile~ !Wm l t i tet. scm vallá st - a zsidó
ság nem egyí•h, mint az élet egy bizo nyo. múdja« : hát mi alapou 
raga zkodnak a h:tgyow ú nyos r(• lf'o~{umak. ltah(tr csak l:'ttszólagm: 
s bivat~~l oR uml kolliu;it !Joz ( 

H a a:~. emlwr <':t. Íí'kob okoflkodú sát végig hal lgatja, köuy
n y cn azt talál ná hinni. It ogy a bibl i a i kritika a zsidó vallás tudom ft
uy[tval és a z ·idr'1 vall ft~os gondolkodá sal homlokcgyruc t ellentétes 

ir!tnyou halad i hogy 11. zsirló vaTirt a thcológiai lmtatá. ez (tgát 
meg new emf> ztheti i hogy az ös~7.CS zsidó turlom(tny alapjait 
tagadj;t m eg az. ki a bibl Í <~ irodalom- s fejlődéstörténeti mozza
nat.'l.ira nézve nem a hagyom{tny cszej[Lrás{m~l C'rőlködik gouuol
koclui. »Tftvolít. fl <'l től e a tP ut<Lrln.L {•s ne közelgeR az l\ ltázítnak 
ajtaj :í hoz !« - ez n.z ő ijc ·ztő ·zózatnl< a kritik{tra. ué?.ve. 
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N em azért, lwgy emberi tekintélyre hivatkozzn.m azon állí
tiLS behizonyi tá. ára. bogy az igaz. ág ker<'sése a zsidó {tg jobbjai 
álta l nem tekintetik ro sz cHclekedetnek, hanem c akis azért, hogy 
müvclt nagy közöns{•günkkcl senki el nf' hitcthesse, h ogy a zsi
dóság fennmaradá á t óhajtó ember n. b ihlia kritikai tát·gyalftsánl. 
vagy felfogá. á ra nem :.vetemedik«, tn.t"tom . ziiks'•ge. nek néh(tny 
példát felhozni arra nézve, h ogy fE'lckc?.ctiinlmC'k nem épen r o sza 
az, a llloly n. bibliai tudományt előulJl'rvintú törekedett és a 7. idó 
vallásos gondolatokat tl. kritikai kutatúsnktól nem féltette. 

Az igazság ugyani , hogy a zsidóság vallá. a nem ideg<'nke
dik <t Szentir{ts tudomítnyos és a hagyom~tny biill1cscitől mcut 
httat.fu;;{ttól. kor~mtJ cm oly idegen ;l. z inagógftban a mint azt a 
feutcbbif'k szPrint talá n Rok ol va .. ónk hin nr . Még a kö1.épkor setót 

idejrbcn iR, nudőn a szabad gondolkoclá. is <l. hagyomány kül ő 
mezébe volt kénytelen bnrkolód7.lli. ha arra tartott z{tmot. hogy 
érvény r (' j u so n rs Latá t gyakor oljOJl - n. XIV. századba u is a kadt 
köú1ttii nk fí•diu. ki tH'm ittallottn nyilt kifejezést adni anna k a 
valóba n m oclcrn gnuelolutnak l10gy a bihlia.i valJáR iga.:1.ságai 
nem függnek a bibliai u·odalomll trtrnct hagyományos fiilfog{t,cl{t
tól. P Prsze a köz(•pkor ember r c goucloln.tot csak a középkor 
módja Hzcri nt fcjezhettt- ki. Tndvn. van. hogy a X II. S7.:Í7.n.cl nagy 
trá magyarázója. Tbn I!Jz1·á - r t l>t·cn mftr a. XI. ?.{t?.adhall mcg
<'l Ő7.VC [zsák b. J asos últn.l. ki it. ' P il E'R. 36. rész<' 31 ~R kk. verfll'it 
henHlí okokn{t.l fo~ va ,f osaphat király i dl'jrbőJ v~~olóknak tekinté

a maga hom ttlyo~> s két(•l'telmü modorft.han ~~. s'kf'pszist n.rm. 
a tl·uyre irá.nyozta. uogy n. pcnt.'l.tcnchusnak tal{w vau egynémely 

belyc, melynf'k tartalma s t et·mészetc bajosau volna ös zeegyoztot
hetö a?.:r.tÜ a fr.l tevéssel , ho:ry azok :Móze től il·a t tak légyen. Kla ·z
szikus helye erre nézve a deutoronom. l. r rszénck 2. verséhez írott 
megjegyzése, a melyben nagy titkolódzva ogys7.eri olva. ·úsra alig
érthctőf'u ~\d kifeje7.ést annak a urzetnek, mely el ől a Rzent Rzövep; 
oly élPs megfigyelőjo, minő Ibn Eloirá vo1t,jó lr lkiismerettel alig 
térhet ett ki. Az olva óra bizta- rujut ő maga m (ludja- tL »titok « 

kit.'l.lálrtsát. 
~yiltahhau szól azonba.u a Xll. század uagy exegetája 

muukájáuak magyarázója a XIV. században. J rlszfj 1 ó b Elem. ki 
;l. da maszkusi rabbinak buzditása folytán fogott a homályo sti lusu 
irásmagyaráz{) könyvének mcgvilhgoflitli . ftl1oz. »T cljesf'n közömhö 
dolog - ugyruoncl e ma.gyarftz6 - h ogy a pent.'l.teuchm; bizonyo 
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hcJy(•t akár ~1 ú:r.t'!l a ki"u· más próféta il-ta lí•gyt•u; uH•rt Mrkitu•k 
küziHök taui túsa az iga.:r.súgbau gyiikerczilc. H :t az i6ts azt paran
csolja, hogy so lto:r.zá uo tc~ycuck, scm pedig c l uc vcrrycnck lwlűle· 
ugy ez k izárólag a tiirvényekru és sz{Lmttkra VOllU.tkozlta tik, uc•m 
p0dig a szövegrc, !ICmmi esetre peclig Wrt(•ncti clheszélésckrc sth. l jj 
nrzet semmiképen nem úrta lma.s és c ak együgy ü emberek ütküzlt c•t
tH'k nwg rajta.«*) H {tt biz' ez ?·acziOJwlizmus : u cm is a uktoritftsk(•ttl. 
icll•:r.cm, rlc ugy hü;zcm, miut a XIV. szit?.o"Ltl egyik z itló Lttdó
sillln.k erélyes szózata, nem mimlen é rdek 11élkltl való. 

D c 11 modcm vall :'tso · goudolkotl:'ts t ekintetéhon sokkal fon 
Los:thb és tliiutűlJb, liLL rc:'t tnutatttnk egy névre, mely a zsiclú-tttdo
ntállY tört(•nctéuck egy ik lerrfénycscbh csillaga, és melyrc a 
ha~yomúuy clolgithn.u lcgé rzt• lglíschh tl~eológu sa.il ll~ is mintcgy 
orákulumra. szoktn.k hivatkozn i. Értem Zunz Lipót-ot. 'rh<'olüg u
saiuk c nagy iró emlékezetes s na.gysz:th:'tsu irodalomtör téneti 
mnukitibn.u a zsidó irodalom s tudornitily me · tcnuűvcit tiszLel ik. 
Mind uy{tja.n a?. ő ítltala 1818 óta megtört ösvl'nycn l~:thttlnak 

'rürődnek-c azon crcdn,ényckkel is, melyekkcl Z u11t: a biblüti íro
clalom tudom[tuy{ü gazdagi Ut? N om jcllcm?.ií-e a xsitló twlo
má uy e képviseWirc nézve, hogy mig ük n. zsidó tbeológiu. lcgé~c
tííhh kérdéscinek ta1·tjrtk azoka t, mikct Zu n z,-persze ő maga rniudig 
nagy kultúrtürténcti összefüggésben, - Vttb mely középkori kódcx
miisolóról vagy li t{tnia-költőrűl lcifi.i.rkészott, atldig alig bederite
n ·k ana, a mivel ezen a zsi<lú-tndomi'tuy ntinden i'tgábau tclcinté
ly<'s fértiu 11 bibliai Ü'ochtlomtörtóllct problém(tiuak rucgoltl:í.s:U.toz 
l1oz?.:í,j rmut? 

Z unz bizony nagyon 11clci ment o téren <t lw.gyomilllyna k. 
Va.jjou azoknak, kik :t IJihli;ti kritiki'tt a zsitló vallás ellen elköve
tett oly szörnyli »mcrényl •tnck«-nck hiresztelik cl é · ntindcut 
el követnek 11rra nl'zvc hogy a bibli;t tudomáuyos t{trgyalú n. a 
vilúght so mcrje11 bcfumkoélni a. zsidó t hl•ológia studiumába, vaj
jon, kérdem, e tutJósoknak vn.n-e n.llllyi érzékük a meggyőződés t erén 
kikerülbetetlen köv(•tkez ·tC'. ég iri'mt, h ogy Zunz c t aniUt ai ellen 
nyilt.Ln protcstúlj:1.oak is, v:t"y velük szemben cgy{ttalitu úll{tst fog
Jal,i:LUak? l\Iert hi zen azt komoly emh<'r fejébe l.lClll veri belé 
senki. hogy bármily z idó thcologus c kérdésekre nézve nem tartozik 
mindcu lúmczé ·t-lümoz{tst kiz[u·ó meggyözűdésseluirui, é hogy 

ii·) J.J. Griih~, U c~chi ch tc tlcr Jmlcn \' lll . kötet '27.1::tl ' (1-sö k iml:í~). 
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' 
nem rzck azon kén lésck , malyekbe n az ö szes zsitló thcológi:ü 
t utlomhuy stíl.IJPOn~ja fekszik, melyckre nézve t elJát mi uclcu k inek, Ici 
a zsidó va U ú kénl éseihez lwzúszól, hatá1·ozott szíut k ell vallania.! 

P edig Ztwz na k id 'Vúgó huv[Lrlatai ::t »Gc auunclte Sclrrif
tl•n « I. kötetének 216-270. lapj;tiu vau 11~Lk kiadv:~ ily cúntou 
»HibC'lkritischcs«, a hol az énlck1ődő olvasó könnym1 megis
merkedhetik a na gy mcster iro1b.l nu szellllélet ével Mózcs öt 
könyvének minclcgyikérc nézve. Im itt van piLr pontja ama 
v€>gcrcdm6uyckuck, mclyckct ritb vilúgossítggn.l i.í m n.ga iLllitott 
rgylw, és mclyekből az olv<LSÓ t[tjékor.[tst nyerhet azon kutatúsok 
irányára. uézvc, ruclyek ez crcclméuyckltcz vezettek: 

»} lózcs bt:~~<zérlo (llcutcrou. 32. n!szo) a lmbilouiai fogsltglJ:m iratott. « 

»,\lózcs <'ddtisa (u. a. köuyv 33. része) c köuyvuck t:í.u lcgidü

scb b része.« 

»A let'iticus kijrülbcliil egy évezreddel i !jabb 1\Jór.es idcjém!l.« 

»A peutateuchus létezéséről való biztos ll(Omok csak J ósi{Ls kinily 

uhiu lt:irom évsz:l.zaddal kezdődnek. « 

»T úuy lcg n geuesi ~> tübb Uliut egy ltclyOJ1 azt mutatja, ltogy a 

jtulaeu:~ ki1·:Uys:tg idejc!bcn dolgM:t.<trott ki, tii!Jb évsúzaLldal a l'alcs:r.ti

u:I.IJ::ul való tnegtclepcdcs utl lll , sok,ira. awtím, hogy az egyes törzsek lakó

helyeiket clfogluJt:lk vttht« stb. (Id. 111. ~4.0 --!:l . , 2ü~. , ~ü t! . l.). 

N em a.z éu szn.vu.im ezek, hn.uom Z twzéi, ruclyeket itt lehe
Liileg szóról-S7.Óra fonlitottam, és rnclye~< csak pa.rá uyi r észét m u
t;\tják az crcumények nagy sori'l.nn.k, m clyckhcz a nagy tudó komoly 
tmrnl uüny fo lyt{tn eljutott. D e minek fántszszn.m az olvasót ez 

l' rcclm('nyck sz:íraz clsorolásával , mid~n puszta érintésükkel csak 
a.:~. t :dw.rom kimutatni , hogy oly zsidó tudós m i_nt Zuuz Lipót, 
kit ttgyan nem fog seuJri vallás wi k alapigazságaitól clpúrtolónak 
nwguélycgczill, és ki - ruit küzucn jó lesz m egemliteni - töhh 
('vig papi wvn.talt is viselt, préclikácziókat is kin.dott, mily ruélyr c 
ható hitiká.vttl törekerlett fejleszt cui a Szcntirásról vnló ü·oda.lmi 
Íl'lmcrctct. 

'ziikségcs-c még Geige1·-rc is ltivatkozuom ez ö szcfüggés
hl·u, n. un.gy rahbira., ki a biblüti kritik:ít, melynck ő lmtalmas 
m unkúibttll cgés7.en uj ösvényt tört, legelJJszö1· ·illeszté belé a zsidó 
theoMgirt 'l'e1tdsze1·ébe ? 1) Nem az ő wbú.ja, hogy alig akadt köve-

1) L egutolsó összcfogl:úó mu11k;ija <: tndom:l.uy bau :t:r. »Ei1ileitullg 
iu tlic !JiiJlischcu 'thrifteu« eziut alatt 1negj<:lcut dolg•>:r.tLt, mcly tt berlini 
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tőJe a zsidó tbeológusok körében. Csak ujabb iclöbeu láttmk ü;mét 
egy lelkes herlini rn.hbit hiva.ta.lbeli uagy élődje utjain indulni és 
a bibliai vallú.sl.w.u Hyilv(LUuló eszmék és intézmények fejlődésa 
történetét a kritikai bibliai tudomány módszerével tárgyalni. 
Értem hazánkfiát Dr. Maybattmot, ]ci két jeles mtmkájá.val, me
lyeknek egyike a papi intézménynek, m{tsika a profetizmnsnak 
fejlődését tárgyalja, n. zsidó tbcológiát a bibliai vall :í.störténet e 
foutos kércléscil·c nézv<' mNtóan képviseli. 

>A pcutatcnchusi ir:ltQk - igy szól a berlini rabbi - cgyátaláJt 

nem i: :mnyirn n.zo!UJ:tk az i dőknek 1·isr.nnyait adják elő, melycket htr

gyalnak, mint ittkitbb n.zon idtik {lllapotait, melyekbcn a sr.crzök últck. 

A.nélkiil hogy ak:wmí. 17agy szt\.udékolmí, az iró saj:lt korszakáuak vonil.

sn i l'nl és szinczeté,·cl festi 11 mult id ök ~~rcdü, mclyek ar.t:iu miutcgy a 

j clcnuck kl:pét tiikröxik. Dc ebuen telj eseu öntnun tlan ul és cxéltalauul 

j:ir el. Mcrt nem csnk tárgya, az őskor moudr.ja I'HJI a szüutclcniU változó 

id ö fclfogás:i hmr. idnmuló módostthlsnak u hí vetve, lHutcm maga :tz iró sem 

képes a. mul tat, mcly idmt hatil.r ta.lan tisxte.lettcl viseltetik, másként gon

eloini é~ kél)zclni, uJut t saját ltahtdott kOI'Szltka legnagyobb vÍI'mÚJtyaival, 

a jelenkor tökélctes intéunénycivel felrnMxottnak. öt még többet is mond

hattmk. Ha~ van a jclcukorra nézve valami kivánsága, ha az összesség 

érdekében a l :tezö visr.onyok reformját, javitás:tt óhaj tja ax iró, akkor ax 

a l1itc, hogy az óhajtott jó álhLpotok ama;r. tiltalrt tökélctc;;nek vélt kor

s;~akb::lll már is nteg I'Oltak, csakhogy a ;r.óta. cUmuyagoltti.k, cllmgybi.k.« 1) 

E sr.avak eléggé j ellemt~etesek azou iUtaláuos felfogásra 
nézve, melyre Maybaum. a Mót~es öt köuyvében foglalt irotlalom 
méltatását ahtpitja és melyet a r észletek tárgyalásában alkalmat~. 

TV. 

A keret. melyben jeleu czikki'tnk mozog és a tér, mely ren
delkezésünkre áll, 11 em ougeclik, hogy ill ő körülményes éggel 
mutassnk be miívelt olvasó k özönségiinknek a bibliai tudomány 
fejlődéRe menetét, mód. zerét és főbb eredményeit. Ez külön czikk
sorozatot •kiván na . Ez alkalommal csak n.zzal ar. (tltalános meg-

xsidó theologhti Flochschnlé-ba.u 1872-1874. e tárgyról folybttott elö
~tdásait ta rta lmazza és mely a »Nachgelassene chriften« f \' . kötetébeJt 
van kiadva. 

1) Mtty baum, Eutwickluug dcs al tisra~l i ti~cheu Pricstertlmms 122. 
htJJjá.u. 
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jegyzés ·cl érjük hl', hogy ~'l. bibliai .it·ocla.Lomtörténet Mózes öt 
könyvébeo a zsidó nép történeti vallási fejlődésével párhuza
mosan induló, folytatt•lag keletkezett, dc a kinon szerkesztése 
íLlkalruával egy éges Rzerkezetot nyer t gyüj teményét látja a val
lásos iratola1ak. E könyvek létesilésébeu, malyeknek legif:iabb 
alkotó ré zei a zsi~ népnek a babiloniai zámüzé ből való visszaté
rí·se körül keletkeztek, része van mi udazon fenköl t szellom li körök
u ek, melyeknek hivatá. szerü életfelallata volt, a uépnok I ten akara
lát hirdetni. Tanitásuk a kiilönféle időkben és a kUlöuféle (papi és 
prófétai) körök szerio t, melyekbűl a tanítás kiindult, a z idó val
lásklilötlf(•i<'ámyal:ttaitképviseli.Mindez irányok, molyekegyébkéu t 
:tz Ötkiinyvöu kivii llcv(\ prófétai és történeti iratokb:tu lulik megv i
lágitJisubt, lcift·jczí•srn j1ü ottak a pcntateucb u kUJönféle részeiben 
is. Vn.laruiut .fcrén1ifts prófétának valláso '·ilágnézeto má. irány
ha törekszik, ru i nt az Ezokhic•l '• ; miis szcmponth6l t[trgyalják a tör
b~nctet ámut>l és fl. K irftlyok ktiny'' <'Í, lllint :L Kr(mikák ruuukája: 
ILzonkép<'n ugyanazon vallászeszmék mÍis :'t ruyaL'l.tút lépt<•ti eHIU:•rbe 
adcuteronomium (•s mítsta lt•viticns; míL~ az induló pontja az ugy
lJevezett elohista, mít~ a.jeltov·ista türt(•nctol'k u~yaua.zon t{• nyek s 
hagyom[tnyok PlheszÍ'lf> c• a lkalm[tv:Ll . hlr rt :t ol>puek az [tlla OJ
alkotást nwgclőzü lürlí'JH't(•bf'Jl i:-< a hagyonlftny vlt(•ríí mótlou ''an 
tükröztelve ; mindcu irúny önkénytelenill a maga szem poutj:íból 
fogta fel é magyariízta !L nép multját, ő korát. A zor int a 
miut bizonyos hagyományt :1. papi vagy prófHai körök dolgoztak 
fel, más-más szinbc•u Uhmek elél a. szereplő n.ln.kok eszJUÍ'nyPi. A 
kultnszoak is c körök szcr int má ok-mítsok a czélj:ti s c zközei; a 
törvényhozá. nak is külöufNék a szeml)Ontjai, kiilönfélék főképl' ll 

azon életviszonyok, mclyl' liTc a törvényhozás vonatkozik. L egifjabb 
az a törvénycsopo•·t. mclyPt leghelyesebben papi tö1't'énynek ·zok
tak nevezni, melync>k züme a jeruz álemi szcnt k"llltusz restaw·á
cziójának alkalmá ból k~-:lctkPzett s melyct az Ezekhiel köuyvében 
tartalmazott papi szabályok megelőztek Az Ötköuyv P ré. zei, vagy 
jnhhan mondnt réteg<•i t•gynuís ut:'m IHcsüJtek és igy egyöutetű 
szPrkt'Zl' Uikhen clt>ukhe :ílli tják n. Lélwr vaJI[Ls fcjlűd(•se menctét. 

A ~zcutil'ftR h'gm(•lyt>lJh fl'nl'kél'<' kcll<'tt hatoLliok azokm~k 
a l.Juv(lrkotl6k"llak, kik az t·mbel'iség lt•gszcute lJh könyve létesülé
sH ekként megjeh•llitik előttünk és bítr a l'észlctekre nézve s a 
keletkezrs e"ymftsutituját tekintve u tudomány is c·ak fokonlein t 
fl'j tlwttt• ki iga~t.sft~ait s •tltligi !'r<'ilmt>ny<'it, mindauwllett n. tuno-
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múny lmladí• s{tna.k m(•rlrh Sílt'rin t rgymít;;túl rllhl) iskol:í k c~y
hr u mrgcgyl'ímck, n. hihlinról vnló irod:domlürt(•nrti kntalíts l c~

fíl hh oredméuyérr nézvo: a rm n(•zvo tud niillik, hogy n.z Öt-kiiuyv
bou éh1tkép1'S xrllrmi mozgalom s valóságos vallásos f~jlüdés 

cmlékét búj11k s Ln.nu s;~g:'tt a 1111:1.k hogy a. zsi!lók vall:ís[umk ilrük 
alapja folyton frj líídíí !ll'.l'llemi (•1<-luek k(•p(•t túr.ia p\(•nk, ltci~y 

rlleutt>trs C' lr mcku<·k forrougí•síü, (•s ,·(·~sií ercdml>uy UL ar.okuak 
WL~Y l'rkiilcsi s vilúgti\rtéuelmi goudoln.tokhw való cgycsii l(·sél s 
kollcr.culríter.ic',jítL mu t.a.tjn. br JlC'kiiuk. 

fl n. sziikségr volna még rz iroualnmna.k, mr ly hitrink lrgihlc
lcl,t<•hb Lanittíi nal' im; pi rí1c-. iói t fogl:tljn 111agíLhnu, joger-im ri' arra 
u(•zvr. l1ogy <' szÍl vall:'tsi í•r ll•lm(,hr n .~.,cnl11f•h higyj lik (•s ily<•
ufll őri1.r. lik s lani ts11k ~Yl'rm rkc•iukuck: vn.lúhan !'gyik ]Pgign.r.abh 
old1t e s7.t'nts(•guek (• pen ahhn.n a trnylwu tn.lií lhat.nók, hog:y henn <' 
v:tniHik lc•rakv:L a vall:ísos t' IC't. sokoldalu nyilatkor.:~t.a.iu :tk hn 
duknnu' uluuw.i. nlin tluH·~nn uyi iiriik f>rvéu •fl tauusitgn. 11.1. ünmr~

S?.Putl'lí'srr liin•kvíí t'lllllt'ri szPII!'m mozg:'l s:í nak :1 v:tll{l sos tiikr k 
h·ss(·~ fp\Í'. 

A H7.<'nlirús v hislóri :\Í mí•lln.Utson nl n p u ló Hzc•mléh• lp 
lt•von·P vala.mit :1 hi hl i:\ n• í•ltúHilgfthÍI\ ; rsi'•khnllwt.i-1' :t r-t a. t is?.h•-
1.-tt•t. mC'lyly<'l m in L vall Í! ROS mul tunk l<'~fontosahlJ oki ml:L ir ú nt. 
viHPlktiink? N<'lll fo~unk-o í•p oly í1l1iLattal hallgatni R7.rtvaim. 
ha zsiu:tg1ígiiiukhan fC'Iolrass:í k (•s ?IUirJ.Ij(t1'CÍzzál.·, nc•m fogj i\ k-<' 
papjaiuk {•p oly t<>k-i ut(•Jylyc·l h1•lííl r m<'rithPt ni n. valli'IKOS ta.nilús 
alapigl>it? 

A hagyományos fülfogás nem tölti m:\r cl a gyHlrk<'r.Pt lcl
ldilct0L. ÜreSPI l lutgyj uk-l' a ln·lyrt., n1rly 't a. 'zcutiJ·(ts lH'nuc• Pl fo~
! aH (•s :L jiivílht•n is elfoglaln i ht\':ttvn. van ? Dr miir nwsL 111i vPL 
tiiltsiik hc· n. szHks(•gkl-!><'11 t:'tmacloU hí•r.:1.got ( IG•ts(•gd IH.' nl s:wu
vt•<l , hogy rt tt1dományos igazságole liZe?·i11t fö~fogott Szffnti1·ássrtl. 
A LhcolÚ"'ÍÍIVn.L miut elméleti tudománynyal foghlkor.ó tmlósn:t k 
kiit.clcss(•gc a hihliítt illcUI tnclom:'inyos ismr rctcknek lHlladií ~(tt 

c Hímozd i tan i, és n.mknak m e n tn l bi r.tosnhb aln.polm'l. való fckLt•l(•
s('hcn kiizrc miiköcln i. JE sokoldaht fanulmán.y legyen középpontjn 
n tlu•ologiai oktatásnak fL 1.sidús:J g han is. A gyak01·lati th eoMgiának 
hivatása meg a z icló valirts fejl(ltlé (•nek c tndomíL11y <'reclményci
hől ki vilrtgl6 ténycit a vn.ll:í os élrt €-hrcszté. érc, c téren :1. lrgnc
mc. C'bb törekvés fplköltésérc ~ folyton os m('gs?. ilimlitás{u·:l. ú•l
haswídni. É s mint :L fclltchhickhí\l nagyon kiinnyt'n lüivctkc-

... -
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zik, itt a vall[J sos goll(lobtoknn.k hi:t.ony gn.r.dkLg" ho'i nyúj:L nyilik 
meg elíítte! 

l\Icrt n. hihlirii. gondolatok f'c·jliídí- ének ltistórin.i :í.trrt('. ,, 
vn.U:'1sos (•lctn nket n. tudrtfo~;ság fok:ím t>meli. E n(·ll~ii lmi"ll'l~· l t val
l[JsoH (•leü'( lll'JU l<'hct kr pr.Pini. A kii :t.1 h•lmPk. m<' lyt•krL a m llústmk 
nhtkul :'1sát l(•nyrxíí clt•m l'k (•s irrtnyuk kiixiitt lt·folyni l(tlun k, miu
tl ig mi"ts formúban sa halatlú kors?.akok ln iivrlls(•grH<'k m(•r t(•h 
·>xPr iut vn.ll{tstmk tovíll,hi Lii rt(•nctí•hcn folyton nu•gujnluak és m(•g 
mn.i napig scm í•rtt•k v(•gcL. 1\fintcgy tiikürbc11, ngy sx<•m iÍ'IhPtjiik 
<' ltarczoló rlrmrk sr.rml)('sx:'tl lhsítt n. hihli:t okira.tai h:1.11 . A ki 
<·ríít. bMorsú~ot í•s Yi).(<l..":t.la.lftst ak:tr mcri leni :t:t. esxmí•urm•k, nr. 
iirök li•trr bi mtolt mng:Ls:t.Lns ignzs(tgo k.nak kii r.<lelmí•lwu :t mn l6-
kouy forma lizmus s a na~y Ui111q~ iis:t.ti"tneire sxí1m itú l>s L:tpsni 
r(•, f>n Hííclű n.l:1.koRkodáR <•Heu ; u. ki 111iml!'u cll t'UC tornyosodó 
kiilsí\ almtl íuy r llt-uí· 1·e 1wm s:dinik JII Pg hn.ngo:t.tn.tni fstru templo
mának wPgtiszt itúsítt mindc'uWI, n. mi a prnf"di :t.mus vnllftsos rsr.
ménycinck utjú h:tll (dl : :11. iissc• ft•l :L r.~ id() sxt>ntir:'1sl, mind c•u l:tp
jfLn nwgoh':tsh :~lja P k t rcr.nk ílsr(•gi nw ltj íLL (•s ~tkulhal lényPin . 

A hihli:t PZ n.llmhna;r,ÍIRát <1. lJHl(lt' l"ll ra llúsos (•ll'tn· c·:;akis :t 

hihli n.i ttulom :'tny LPsÚ lcllt'Uí\'Í' (•s ua~ynu f(•l rcí•rl i ,. lu dom:'! ny 
ir(LIIyút, n. ki - min L u(•Jm•ly olda lrúl folytou hirPsxtC'l ik - !HIS:t.
trtu ncg:tti v, fe l forgató cr.í•lmLunak mnnd.i: ~ a:t.t. , '<·m m_i l's<•tn• ! E 
tlHlomn ny hit.iiuk Jrgrrgibh oki mtaiL t•x:tkt míHls:t.<•n t•l luagyarúr.
vii ll , vrgsíí C' I"Cilntény(>llC' II 1Jozitiv aJapot lPn•mt a míh·t• lf \':\JI (tSOS 
gon<lolko<1íts s;r,(t m<Í m. 

v. 
Dt• hn. n,;r,t akarjuk, l10gy tt hihün. t tulonünyos felfog:'tRii u:d.:: 

nwg lt>gy<'n a r. n:t. r rknlcsiis lmtíuw. n. ~y ii lok<'xt•tre s n.z iKkolúm. 
uwlyc•t tííl<' vú mnk, ugy ucm s~mhn.tllll egft'le1l kew iink Pgy fontos 
kiit<'lC'sségrűl , melynek t<.'lj<• itéso nélkül nll'd!lő rs tcrm{·kc•Ll<•n 
mn.mtl egész hihliai tnrlomftuyunk. 

A hih]ia a mi ft'l C'kezctüukkel sr.cml1rn nom puRztún n. tudo
tuítnyoR kutalások tArgyát Hpcző úko1·i irodalmi. emlék, nwly
lyc•l tudt'lsainl..•tak foglalkowiok kc•ll , ltogy m(•lyR(•geibc hC' hn.s
snnak, hogy ax iiltala nyujtolL tudomií uyos probll'mi"tk megoltlú s(L
nn.k sxc•ntdjí•k id<>j iikcl s szt'llcmiiket. A bililia az egf~;z zsidó .felr
lr,.z,.tnek kiinyvr, a pnp(> i'pn~y núnt a laiknRé. 1\l.entiil 11agyohh 
vn.l ttkiut•k últ:tl:íno;; mii\'<•lls(·~<', anu:U tiihhct kell l111gy l!O:líl{t t ud
jon ; val:Lmi t mitul l' tlkinek. 
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I gy voU Cíl régenten, és ez volt felekPíletüllk erőssége. De 
mit látunk mai na p ? V annak közöttünk a míí.veltség jó magas 
fokán álló férfiak és nők, kik betéve tudjálc a trójai kérdés és a 
görögországi ásatások mai. állá át, a mennyll.·e róla a müvelt nagy 
közönség szftmára zerkesíltctt uépszerü dolgozatokból tudomást 
''ehetnek j kik a világirodalom 11api kérdéseivel mohóu táplálják 
lelkeiket j k.ilmek Schopenl ta uer és Hartmann vezérszavai ugy 
peregnek ajkaikról, akár a tiz parancsolat j sőt még a természet
tudomány és a »Darwinizmus« vitás kúrdéseit is megolvassák az 
njsftgokból s ·ziveseu kérkednek tár saságokban buzgón egybc
gyüjtött túrczaczikk-tndomáuyukJml. Nom Lányj uk SZ('mükre, 
ments Isten! - D c. azt kéreljtik : hrtnynn l' aunn.k mi'tvcl t z idók, 
kiknek a zetltirás ucm mcst.crségük és llJjuclonnap·i keuyerük, 
kik a bibliai irodalom- é va1Jás türt6not mai állásáról, vitá. kér
eléseiről és hi 7. tos oredmí•nyeirőllegal:í bb annyi ttltaláuos tudomás
sal hirnak, a m('nnyivol a le~fc ltil etC'~ebh éwlekr.ltség mcllett is 
bintiok kelleue? 

De nem viielolom 7.7.€'1 a kü7.önséget. Van-c magyar nyelven 
irott népszPrl't könyv vagy a ldtt· es. ay, melyből m(ívelt zsidú 
közön ·égünk rövid iuí\ ala tt mcgszorezlteti\ tújékozást méltó 
módon meriLhe1tlt'? G-ondo kocltak-e C'tTől vagy eg,1'éb Ulódról 
azok, kiknek ·zakszel'ii tuclom:loyuk a thcológia és kik ennélfogva 
azzal a hi1Tatással bu·nak, de azzal a nmnkával is tartoznak, hogy 
a tudományunk ~ · t{>rf'n való Cl'echur·nyeit a művel t közönségre 
nézYe (•r t heU\en e l őadjúk ? Hiába l tangliile aztún a szószékPkröl az 
a keseril vnua:>z, hogy az ifj usá~, hogy a :;erdiüő nemzedék nl'm ér
Jeklődik a bihüa irnnt, hogy e.ljdegeueclett tőle j hiftba azUnt a 
vallá tan ítók folytonos kesorg(•sc, hugy a klas:szikai :;; irodalom tör
téneti lSlllCJ'('tCkC'U iskolázott ifjnsftg Ut'lll »Ve 7.Í Ue« a bibliftt. 

Bizony bizony, :;zomorü vallomá: l D€' nem olyan, mely bou
ni.inket teljes rezignrtcílióra késztesseu j sőt olya u, meJy felekelletünk 
'vezetőit és int(•zői t komoly tettn• indítsa. És e tett egy ~mgy kötc
lességuek teljesitése: a hiltliai tudomáuynak hOJJ_P s[t tételei a tht•o
lógiában, olömuíld itrtsa a mi\vclt..,égben. Ez m('gfogj;\ teremni a 
maga á ldásos gy iimölcsét a moclet·n v;\llásos életre nézve i~ . Ne 
engedjük kár ua veszui! 

Bndapest. GOI.DZTHER loNAcr.. 



IRODALOM. 

A ZSIDOK UTOLSO HÁBORÚJA A ROMAlAK ELLEN. 

Uer K:Li::set· H:ulrinu. (~ clll iiltlc lil' t' t·ütnisd t·hcllcuil!cheu \Vel t v.u:;ciuct· Z~;i t , 

1 uli J.'. Orcg .. ,·,.,·iu.<. ~- :ít Jol~u~r.utt khLJ:is. S htt t.ga rt. l ~H 4 . :~ . kiad. 11 . ••, 

K ors1.:Liwt. n.llmtÍI nap l'olt. a.1., a IHely<'n 'Pnmtw iu . a jr ru· 
zsídcmi trmp lt11uba uti11 t híHlí t.ú lr pe>tt. E pi llanattól fogma régi 
zsid{, hi l'lHI:donl lll i IH1 i ll kíl hit küzl' IL•Jctt Öli:Í llós{tg;L vrgl'lwz. Tg az 
hn~y w (•g t<lVídtb •gy s:t.ÍL:t.adH ú.l f<' III1Ja mdt, hogy még fé·n.yes ua.t>
j:ti vnltak. ti t> l n~jdani hat.alnl:í rúl - !Jí'tt rn.n :í ll í tu a~j uk - (•pr u 
akkor lll lJJtdntt h•. A l l·~<·rlísl• lt h (•s lli:Ljlhll'm :1.:1. c~ye<li.ili Ü~S:I.l'

wtr tít kapcsot LL templom kí·pl':t.LI'; ·le ('llll f'k is (' ' lu• IIC'tt j)ll l!7.tul
ll i:l .. Hn~y is tii rl•l'I.Lr vnl11a n hüs:t.kc Hínwt, hogy ÍH"ii'tsi J,il·o
cla lluíwak teriil Pt(• n CJ<.Y IIPill :t.I'L l i'• tc•:t.:~.r k . lllf' ly 11eki l' llgl'llni uem 
akn rt. ~ 

A vilfLg lliliitt. ll l':tlluHlú C!'!ÍL!-!:t.:'u'ok IPgtl l'l'l'b hh l'l'7.ércikPt 
:t:t.:t.: tJ :l. f1•J:-tdattal hí1.t:'d.: 11 1 1'~. hogy VÍ'!-!;<'1. Vl'SS('IH'k :t tiii'JH' ll l'Jl 
s:t.a ll: ulsít~ítnn.k és fii~~PLI P n sí·~í·uPk. 

, 'oldtig diil1iiu~ü tt. :1. l1 :u·c:~. . A zsiuúk lrgjohhja i <.'l <'~tck n. 
lln.l'(':t.t{•l'{'ll , h n.1.a-, ~;mh~l.dsfL~- í•s vnll:í s(•rt. N<'m l1ittt• sr 11 ki a 
rómaiak kii1.ül , lw gy m(•g ogyswr ll•s7. hn.j uk a l l'gyiíxiitL í•::; 

iisH:t.<' tip<)l't néppeL D <' a :t.Ricl(lk n.zrrt tl<'lll montl l:tk J,, n. ji'll•(l

•·éíl ; mcrt. még fol tudt:'tk fogni :1. szahads(q:~ lwc.c;{ot· rs mí~ c~y 

IH'Ill:t.t•t n:~.t. tndj n., nem t.:n~ja magítt clvc::wttm•k. 
A viitar napjai uw'lll kiivrtkf'7.!'tt :1. ('S!'lld t·~ v:ímlm?.:'LS l'" :L 

komoly kí•s:t.ülés idojc; (•;.; alig t:trtntt:'tk a :t.s icl t.k Plí•rkt'7.Pttlwk 
a s:t.alHultd :í s pcrczí•t. 111 :'11· is kP:t.tltck gy iilt•kcwi :1. szn.hn.cl ::;:'tg 
z(ts:t.laja a l:'t. 

12 
l 
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N0m nagy :-;ikerrvl harczolt Tmj(tn c:;úsz(Lr ;t p;trthu:-:ol, 
t• lll• n. 'IYLI'Ollétét és kncl arcx;U ~Iczopotítmia (•s l:h hyhm i a . .N aa1·da 
(·s 'ynmt•, Nisibi é-s ljjgyiptom í·s C_vprus xsitl íl laknsság;t fölhasx 
ll(l,lta. :L lúzad{u;ra . 

• \ x irók mmddtiban J'l•ttt' IIL'tl's .ieh~ JH•te kri\1 olvasnlik melyck
n<'k c tartollliUJyok volb~k sxiuhelyci. Dl' v{·~rC', Jtoha mtgy hldoxn
tok é:; sok vér fmí.n, a rúlllai;tké volt a győzclt•m. 

É s J udéa lakossúg:1. kr rdezzük. nem Vl·tt-c r(• ·zt e h{tbomi.J,w ~ 
hi teles égr e m (•ltó türt(·n<•tit·ók l;öziil t'g :il'l11 említi, uorry ciJll('ll 

az i előhon J udéa i:. lt• :tkarta rúwi a róma i ig[tt. JTixco események 
lc.rujabb irója pedig, U1·ugor01'Üt:>, abból n körülméuy bű l , hogy 
L wsiw; (ltúetw;, miutftn n 1\lezopot{l.lllii'thttu kitört l{tza.tlúst lcvcrtt•. 
Palcsztioiibn. kiildctl•tt, azt almrja kövl•tkPztt·tni, hogy i tt i,-; l ll'nl 

t·sak forradalmi hajlam, hanern valóságos l[tz:tdús Yolt.') 
Annál c. odúhto ·abb, hogy Gre:Jorurius könyvének más 

helyé n (35. 1.) lchctetlenH('k tartja, hogy .Lusim; Qttietus való ·{t

"0S bítborút visel t Pale xtiuúha n. H elytulennek mondjtt Volkmar 
(•s C:ntef:; azon uéxctét. hogy ,J u<li t h könyve H uclxiáu idejébe11 
kclctk •;.:ett, hogy a sze rző Niui vé alu.tt ~\ntioclti iit értett!•, .Judith 
ucvévd ,J udéám czélzott, Nelmkadnezúr meg 1'rújáum. l::lolofer
IICS végül Qu.ietu ·m vona.tkozik Az a körlilruéuy, hogy a zsidó 
források » Qttietus háborítjtu·ól « (Polcmosx sd Qu_itos) tesznek 
cm11tést, Gregorovius véleménye szcrint ucm bizouyít semmit, 
mintltogy, ugy moudj;t, az emlitett l<útf(ík hi tele sl'grt nem énle
mclnek. D e talán koczk{tztatha.tjuJ{ az ál litit't, hogy »Quictus 
l.J (tborúja« va.lóbn.u lefolyt. Következtetem pedig e:;:t ahból, hogy 
maga Hadrián kéuytd eu volt Quictu ·t Palc ztimt lecsillapíttusa 
czéljából :l.llH~ tar tományból számiízu.i2), tovúbb[t n.bból, hogy ;t. 

7.si<lók e meg za.badulá ·ttk cmlékére ü.oncpuapot, »J om Tirjauus <>: 
rt•ndcltck. 

A zsidó foná sokbau tovúbbi't azt is olva ·suk, hogy H a.dl·ián 
a zsidóknak a7.t az igéretet tette, hogy a templomot miuL nemzeti 
s7.enU·lyt felépíteni és <l. ':Pit us á.ltal elpusxtított várost ujra hC'lyrc
rt.Jlítaui fogja. Grcgorovius ezt e ztelenségnek mondjn.; rn01-t, ugy 

1) :::ípw·tüum•, TT:ult·i:tu élch·njzirój:ina.k azou lnc<;jcgyz-.!tiC, hogy: 
P:tlac::;tiu:L l'Cucllc~ :utilll\1~ ciJ'ncLaut (vita :í. r.), <:n.:glll'n\·iu::; Vl: lc llll:ll.\' 1' 

1ud lctt lózól. 
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vc'· lekt•di k, azou ' llgt:llély azonos lett voluu. a :t:sidó uoruzut olümw
résóvol , a c:{Lsz{u· p •dig Horu engo(lhetto, hogy az uj ltat;_tl01m·a 

vorgödjék. 
V alóball csakis a héber források - melyck külöuben em 

vetlwtők el miudoucstül - említ ik a c ászá.r ez igrrctét ? Nom 
f01·d ul az elő m ú hol i ? D c ig ou. - A Bal'll<thas-levélbcn (12. f.), 
me ly CZNl időből való, Pál azt mondj;t: »A z o k, kik o z t a 

tem pl o m ot (t. i. ajcm z:áJcmi t) o lpu szt i tottá k (tehát a 
rómaia k). nj r a fc l r o g j á k (• p í t o n i. c (V. ö. Ewald, ll esel ü ch te 
dcs Volkes l TU.Ol vn. 20. l. jegy.) . - Az öWtW( 'ihylla, mclyet 
ngy zsidó H ndtün első éveiheu üt, azt hinloti lelke ·cdéssel: 
».Tndén ör ök békében és eddig még nem l[ttott pompában fog fény

l<'nii ·zon t énekek és imák mellctt ujra fo gjá k k észitc ui 
a;.: o l t á rt. « (250. é 262. v.) T a.l ;l,n szabad ezen ös zofii rrgé bon 

Epipha nitts (dc mcnsul'is et p onderibus II. l 70. J.) szavait idéz1 i, 
L ogy H a.dtün a jcm zsálem i templom pusztit[ts<L ut~tn 4 7 évvel 

P<tlcsztiuába jött azon ' záudékka.l , hogy J eruzsilemct, a templo
mot kivéve, felépít ·c. 

B iztosau ítllíthn.tjuk tehát, h ogy a cs(tszár amaz igéretet 
tot tc, ele be Hem váltotta i sőt clloukezöleg terve oda iráuy1tlL, hogy 
J cruz!:lá lem et rów ;.ti gyarm:l.ttá ala.kitsn.; é· valóban 130 óta (a;.: 

é·v kéte ) oly buzgalommal épitettek a. r ómaiak az uj gya.rmatou 
n.;.: Aelia Capi tolin[tu é Jupiter tcmplom{l.n, Logy két évvel kés{íbh 
a ;.:sidók c miatt a rómaiak ellou fell[tzad tak. A nemzeti ér;.:clom o 

lu\lítlos m egsértés birta a szcronvsétleu n épet felkelésr e és p cd i~ 
oly időben, midőu az óriási birodalom egész teriiietén Z<tVart:tlrm 
béke m·alkodott. 

Grcgorovius azt állitja., hogy a c á ·z[u· az nj J cruzsúlom 

tervcit magáu a szinLclyeu .·zcmélyesen mcgvizsgíuta. ós OlTO 

vonatkozó para uc ait kiosztotta i az tü{m títvozott. Vi!:lsza j ött-o a 
l{tzadús kitöré c ntún, r é ·zt ve tt-c a h ítborúbau ? vi tá . G rego
roYÜLs azt véli, hogy a harcz közvetlen a csá!:lz[Lr távozása u t(lll 

vet.to kezdetét, hogy ő m <l.ga pedig vis:z~t nem tért, és hogy a hálJo
r C! ha n rC•szt ucu1 ve tt. Én n.;.:t hiszem, G rogorovjusuak iga:~.a 
vau. H elye ou megjegyzi, (197. l . 2. j.), hogy a bból a téuybill , hogy 
t~ cs{ts;.:ú.ruak a szenatu ·hoz cziruzctt tudó itásítbau a !:lzok 'tsos fOL'
du1tt. :.Éu t'S a hn.ds(• rcg jól vagyunk« lliú 11yzik, ucm küvclkt•ilik 

az, hogy a cs[t!:lZttr a harczt(·n ·u j eleu volt s ail idéwtt s:~.avakat. a. 
!oi7.(' 11 Vl'dott ua~y VL'S7.b•s(•g(·k 111 Íait hagyta ki, I uLlit lll Íllk;'tl lh a z, 

t 2* 
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hogy num volt. j elen ; Lozz{t járul még a?.on küriilm(•uy, hogy a 
c:>~tr;zár ezt nem a. hillorú kezdett•n, hanem szerene ésebh végén 
n.clta hírül a szenatn, uak. Mind azon okok pedig, melyt>ket Leb
•,·pcht (Berlin 1877) és Diin (Die R ci en de Kn.iser Had
rin.n 1880.) a csftsz~tr j elenléte bizonyítft (tra fclltor.llfl.k, meg vm1nak 
C'7.i'tfolva G rcg01·oviu ált.tl. 1) 

A t(tvollevő c ászárhoz ro. z hirek érkl:'ztek ; a nagy római 
állam, a legnagyahu erőmogfeszitéKok chl.C?.á.ra., igen ~rezheW vesz
t<'. égeket zenvedett Egyiptom- és Arftbiából, F eniczia.- éos zil·ih
ból, Manrct::mia- rs Mot•ziából kiildt>ttek Palesztinítha a legiók. 
Dt• hiába volt mi nrk n ; a zsidók IJi'Lnllllatos b{ttorsága (•R vité;~,Rég(• 

nwghiusította a rómaiak in tér.kcdésPit. A ;~,sicló fövc;~,é r·ck S7.0ut 

wcgg-_yőr.őd(•se lelkt•sítette ;\ barc7.osokat. Barkochcl•a é•s R. Akkilm 
ítl lt.ak a7. iigyek (·](·n ; !LUIIl."- volt a fűvezür, e;~, a l<' lkcsítíí. ~ 
»Badrocheba « n<•v(ot. LalHljnk Emwhjusnrtl ; u • valósúnű, llogy 
Bru·kozébrr volt ax c•r(•dcti ml'liH:nL'Vt'2); az Pllíuhi csn.k szim boliku» 
eiu •Vt'7.és (<~ r ,;iUa.g fia) ; hngy n hukií s u~LU illetLék Hal'kozéha uév
vel (a ba7.llgság tia), c~ak l (•-.;G hhi lahí huáuy.3) Tu lajdouképeui 

1) ' 1 \:,.~:t. iik t: 111i:ttt Hem ~urolh:ttun1 : J :t.n l-.~tl. fül ; ~:s:lk :111uyit legyeu 
ti:t.:IIJnd kicluid uélol , lu;g_' 11:\g) u11 :sajuu~, hu~y (: rcgvruvius :t lJIII'IIIrR/eltt·r 

érl uk l•:t. é~ét » Not.c~ ~JIÍ!!; L'Itphiq ucti « l:! tlo. ~ l{l' \' IIC Lit•:; t:tuole>J jui\'éi! l HHO. l. 
=~~ !)!í 1.) uc111 is111crt c, Js loogy c1mck kü,•etkc:.r.t,!J..c .. :a:t. :llt:t l : ~ f'ellto:t.lott 
lti zoo11~ Ít.:k,ok:&f lllég' IICIII c:t.:Í.f'oJio:of tn j J.ICUÍ!!; IJ:U'IIIC::l tl'ttCI' UÍ:I.Uli)'Ítt:k:ai l:ICUI

IIIÍ~Ck . 1'i a :t. Orl'i li-11 Cll :t.Cu-J'élc f'clirat-gy iijtéJOiéuylit·u küzült. (j 7 7 l. ~:t.tÍillll 
felirat a zooto l:!:t.>tv:Liuúl, ltngy lladl'i :íu C. A l'l'iu;; l!lt·t iiCII l:! t, ki a IJl'. ( D:ll'lllc::l
ll:'llcr :t7.1 loi«zi. lllogy :1 pr:lCI'OI'i:tllll l:! i) coolooot:; <·t•ut uriúja \'<olt, uu.:gj ut~d 

lol:tzfn, :11.! ak:t l'j:L kiiq· l kc~.tctui, lou;(\ lladt·i:í u i >~ j clcu \' lill H lo:tt'l:zlét· •u, 
1o1crl uo:iskiilüool ocu :t JJI'aUtoi'Í:tl otl :;i cul oor~ :;c11o lt•lod ctt vul11:l fl. l11ÍU•H'Ú 
><:d ooJol·J,\l:ll ; th• :l felira t IICIII llooll:dj a, Jooo~y IIIÍÚt jutahoi:&Zf:L :L l:ti>lti:t.:\ 1· :L 

t'l' IIIIII'ÍÚI, 11(' 111 il:! l' t11 Jí1i, ltngy :L :t.s itlúk t•llt·lli lo:Íloui'I'JL:lu miiküdijtt. Al t:!!; 
K\'l' ll ~!/ lolo :lz Algil'lmu lalöílt l'climtiJ{,J vcl t JJi znuyítéka ( l{cuicw, l uS('I'Íp
tiuu" tic· I'Aig,:ric :.l :l l !1 . s:~..) . It t a :t. \:tU euolítve, l1oo~y Q. Lollills U•·IJku:; 
ll :tdri:iu ts:l;;z:ír l e~ a l ll s a vooll :t :1.$illúk cll ru i h:llJ(In lbau. Dannc><tctf ct· 
n:.r. t :íllítj :l , lougy l é g :l l ll s kif1•j •zé::sc :dat t H :1. :l r 11 y sc g ,: ll t'•·tcutlii, l1:1 
leh:ít l ' :l. j cleu 1olt a li:íiH>nÍ ;;:r.i 11loCI,Y1:11, :1kkur 11mgoítól J rtdiidik, I llo~.'· :1 

es :Í«z:lr is olt idii:r.ütt. H<· :Lz cgé:~ z !Ji:.r.un,víh:kuak l'l-() IJ:tjll \:Lll ,::~ pt•di~. 

loo,~y lcg:lf u,; ai :Ltt Jmr:tlll'í:lt ll)k , l ocly t~u·hi, :1 h t'Zl:r Ú fl>llllií. 
2) l~z t. vibí~;o,;au 111nt:Ltta !J,.,."ub•""'!J Quclqut'il ttoll l'J> Hl ll' la gnciT • 

J e Bar Koz,:l,a ~l':ori~ l H 7 H) l':I.Íili ÍÍ ,:rll'kt'Zl:,.,: IJt•ll ; saj11ns, hogy Ut·l:go

t•o••ius ezt "''"' ismcd t•. 

a) Gl'iil:: Ucschichte der J'nden JY.1 160. 1. 
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ll l' ' 'C vn.ló zinííl rg . 'imM volt, mint ez a reítnk maradt pémme1uek 
felirataiból kivi lítglik. 1) 

K czrlrihr n ;t J'fnun.in.k C>la.lc m egvew. !':cl telcintettek n. z icló 
l(t ?.ttdíts fíí vcz(•t·í•J'<' : ck HClll <;O]{{II':t (•RzrC'v<•W•k l1ogy lH'm közöu
-;l·g~·s c· li C'll sÍ'~~~'l van rlolgu k. 

·A c:-: r, sz{l r i lt:ul ve?.é t· Hnl'n :-: ,· iss7.n.von nJ.ísrn. ki.'nyR7.Críitcl tt 
H n,tlri(tn kgjolth Vl'ZÍ'rC'it knlllt P :L lt iíhm·ú szh1lwlyC•r r•. r zck közt 
a tlr r(•k lTrhicnst. ki t GrJ·m:1.nii'thc1l r rnrlclt orln. D r ezek . cm tud
tnk boldoguln i. A 7.Ritlók hi l'lnldi han majtlnPm ;t.z t•gí•:-.z tattomúny 
,·olt. Dio •a.ssinR . zerinL m(ll' !'í U C' rííllöt (•s 9 811 ltf'lyis\•gt•t hírlak. 
Vh.p·c· Imra l C'~bír<'sC'hh lw.tl vrz(• t{•t, .Tnlin:; Npvornst kiilrltP n. c. :'L
sz:'u· a tá vol B ri ttn.11 i(thól .1tH1Ntba, {•s n.nnn.k Otl n.é•rkczé>sC' ól tt c>~ak
n~y;l. ll j ohh fordulatot vett a lt;'thm·ú ;1. nímn.i:tkm n(•zv<•. Ö neki 
sikC'riilt ;tz ••riídüket é:; lJ r lyekc·t visszah6dH~1.ni, .r et·uzsítiC'met 
l' l foglal ui. h n. ugyan, mint Rok::m v(•] ik. valóslí.ggal a. zsi!lók hirtoM ba. 
k<'rlilt. 

A honnan az ellentállá ' ki ind tllt, az volt l f'I{Ct'ŐSC'hb é' utolsó 
1i\ z ke: B eflw· v(u·o. :t. E holy fokv{•:;;e hi z to au meg nem haL{u·oz
JtaLú. [ge u szelleme L obrech t véloméuyc. hogy Rother = V c tcr é · 
ltogy <t cpphori mellett levő c:tstra. vctcr{md azonos; do Grego
rovi u · ebbeu joggal kételkedik, mcr t <'ppllor.i épen n. róm<l.íak 
mclJctt foglalt állá t. (V. ö. Dcrenbourg czikkéL 162. 1). Való zíní.í. 
hogy B •ther n. tenger közelfo ben. í•R pedi~ Cac. ar ;ától dé~·lé J: 
mf. t[tvol ·ághau l'r ki.ldt. 

A harcz 4-ik évébe11, Ul6-ba n Bethor is o tromoltatott. E 
v{tros romjain végződött a zsidók bámuln.toc hítborúja. 

Barkochl'lJ::t . or"a i merctleu; ugy J.ít-,zi k. n csatat{•r cu 
<· Ic ·ott . .A.. l[tzn.dók vagy ]emész{n·oltatbl.k v;l.g,V ezre u ki• nt rab~zol

g(tkul cladattak. 
.Judé:t bclsojéből, igy sz6ln;1.k ;t héber t'urrrtsok, p;1.takoukiu t 

üm liitt n. vér ;1. mcssze tenger h<' ; Dio Ü<l.~s i 11s szc1·i 11 t ;t dicső harcz
hau 580,000 z. id ó ].-a tOU<.\ ele:l'lt j <LZ (•lt:;ég (•s :L rlögvész n Jdozatai 
is i>ZÍtmtalanok voltak P aleszti wt nagy temetőhöz Ita. ·on litott ; 
az l'lpu ztitott vidékek é· a loroliihol t viro uk a aldJok, é-; ltiéuúk 
fészkei lettek. A zsidók elve:züették véglege eu <L htt.z[tt. D c <t 

1) Ezt rJ.~zletc cn bebizony ította ·,!l:c,· Ocr .A.ufst:md dcs B:t.r
Coclibt\ cilimii l:rtekt.>z~Pébcu, Mnga..:in fii•· rlic 'Vi~~en~cliaft cit·,; J ud\'ntli ums 
U3i 6. t!s 18 7 7. ; G regorovius ezt scm is meri . 
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véres P lll'u~(·~ 111'01 t' l r~Nh•tt lill'~ f' vívn1únynkkal. hosszút li h (·~~·tt: 

B:trkocli(•ba p(trlhivl'il l('k lakolllink k<'lh·tt, a r.sitlt'1 vallftst ki kel
lett írta11i . A ja11111Ía.i zsi11a~6~a ta~jn.i 111 Í11t \'Í'I'btuu k l10tltak IIH'~ 

:1. vaJHsí•rt. l\le~mutattitk , lwgy :t ha.zft túl igt·uis ll l l'~ kl1l't ií ln·t 
l'o:;r.l:tni. de n vall ft:-;tól nem. Ezt t:tpasztaltil.k n rúma.iak folytou 
lolyvií:-;t. .A. zsiclú 11f•p par(tuyi (>:-; gyc•HgL' nH\l'Mlí•ka lll(·g <'gyszcr 
fö] akart l:í.z:ulni, nwrt H aclri:'u1 n•nrl<'l<·h·i a vall[u.; kiirths:U czí•
lozlít k ; (•s :L l:ír.n.dús valtlhan ki tör. l1 n F-l :ulrifut ulótlj: t. A11toni11m; 
Pius. amn n•tulell'tckl't vi <;:-r.:t llt'Jlt von,i:L; vallfl'illk !-:zahacl cya
korbla ;l, r.:,icl ólm:tk hdositvn. ldt. .i\ va llits(• rl harczoltak ; a val
lástir.:tltadsúg voll vi vwú11ynk. 

Budape:s/. H LOC II H t-:N llll<. 

IRODALM l HOLMI. 
A saiJbntiaHUS(l)> fel r ke;r.ctt• . zaloHiki ba11. - . \ z~idú k:í ték lajH!Tom:thoz . 

- A tctrag-ratn lltatn11 ~<z i r t•lfcrditúi<t' . 

. l .~abúotir11ur · J elekr::e/ 1 'zrrlo11il;iba11 (ol(; nt:tmdván,vai rúl jó 
forri'ts i.Jól ll iCrÍ l<'Lt J'l'lvil(tgo:-~.itfl ~okat :ulott O,.iil:: a sajitt l tavi folyó
ü·atO:Inak febni{tri I'Hr.el(•lJl'n. l~ l't •ll'l((•r,l'l alapitú,ia. a XVJ L. :-~r.iizac1-
bu.u élt, :'t hu<''is:r.iús 1 'rrobntdi ( ':<'ÚÍ. Luth·a]e,·í\l('g JIIOhallil'tl:'lllll .i'-~:Í 

lett, (·~ n 'r.alonikih:w mai n:tpig {•H\ í•s ('1.(' 1' rsal:'tdot tevő ItivPi 
sziuWu :tr. Í<;zlámot. vallj:'tk ki'Jl tilílcg. ntíg titokbu z~ illók mamtl
tak. t•sa k hogy Y:J.II[tsukm Í''-~ '~wkús:tikm a kabbnl <'tból l<öh~'>Ün
zött gondolatok {·~ :t prúl'í•tftnak li ~z tel t • 'ahh:tt:íiban \'aló hiti\k 
igen J llútlu~ itólag fo lylak l ~t•. Z .; irlú voltukat. ~·ouclo~an rejtegotik é~ 
szorj.!alnta::i:tll .iúrn•tk a mcc 'L•lddw ; d • a tiirökiik most is dönmei.J 
ué.vvl'l 1) illetik. Ök maguk mrriminim, liiYöknC'k nevezik ma.gulmt 
a muhammetlán hivők, arabs ui mftmiuiina, Jllint:í.ifmt. El :-;ő ltit
czikkiik ·ziut(•n az i zlúm födocrmilj:'tt ut{wozza: htcn l'!;yl'tleu
egy é>, , ':tub:ttúi az {í próJeti'tja. Y an két u:.1.gy iinnPpök: Au 9-r n 
:tbpitójuk :::z illot(•. napja. és tnsa.szkor tt Mrúny iinucpc, a mcly
ben csak Mzasok Ycl1ctul'k r rf;zt. Zsin:í.góg(tikhan, :1. mclyckct 
krílvak nCYC'ZIH'k l'ér.i és nő l'sn.k rgyütt.iclenhctnek meg. A z imácl
kozúsra. szolrrúló tN·mcn kiviil Y:.l.n azokban közös cbédn' való i, . 
Az cb(•(l közbull is az clőjm f1tlkor.ók. kiket pai.fánimnalG novPz nok, 
folyt:üjúk éHckl'i kct. llit:-;zr'lnokajk főleg tl. Zólürhól YC·sr.ik alap-

') 1·: tih·i\k •zn nPm hitetlelll ,i<'ll'nt. minl C1riilz montl,ia. hanern 
knl1\ ••rt it :'ll. e törül.. i~éhül: •lűnuwk. furdúltd. 
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igéiket. A rn:'~iru.inimuak tilos Pf!:.Y néíní-1 tüblwt vcuui frlec;~giil , 

V<tla.ru.int ucjüktöl clv:ilni . . rótékouysúgoL kivúló módou p:yalwrol
nak. - Húrelln :tlft•lt•kt•zdrP o ·zl:tnak : l . smyrlik. a l4mym[th~m 
'-iz ül<•tl•tt ':thhatúi Ü:t.t•l,j ki:t.úróhgos hivt• i ; 2. ,iakubitúk, kik H:th
h:~tit i egyik rokou:'tt. Qut•ritlo .Hkóbot ti-,ztt•lik prófét:'Lll:tk ; :1. az 
Oszm(nt B:'t ba Livt•i, ki :L XVIU. ·:t.:'tzarl v(•géu J'UU {•pctL (•s új ·ir.tu:'t
nak volt a sr.erl.i)jc. - :Lj:U. c· r·cdclökről a szaloniki s:Lblnt i:'tnu-,ok-

' nak :t t.örtl'n<'LWl clt(• rő moucl:'ti k v:~n nak. Rúu k u(•zn~ külöuiison 
am n :'Lll itústtk érdekes, ho~y 'ahkLI,iti Cíll'bi ki th{• so ut[tn e~y 

idc>ig .Magyarorszúgban i · volt (•s itt j -, :tbpitot.t <'gy felekez •tut. 

* 
.d. Z:sidJ lúílt;kllak tuult síl[trututkh~tu adott lajs troma t-z{•

les körükben kcltrtt énl<'lwlts€-~e l. Ennek Cf:,')' ik öt·vc• udetes kö
vetkezményt'. ltogy a !.tim ves türtl'ltetiró s az lli~mcc 1sm eli te 
Uuivct""cll Litk~tra, f.ocb hidu1· P:'u·ixh:w , a kövdkczíí könyv
('Zltlll'kkl'l volt szivcx a kúlí-lcról :tdot t lajstrolllulllmt kit'gészitl'uj : 

llah't'!f, Elic. l ~ill1tnnol d~itlt l t-l llll S>'Z~ll'. ru~lrlll'fion rclig it•tlfl<: cl 
uJOr:tll' h l'u~ali''' i ll' la .i<'liiiCI<Ht' Íhr:ll:tito •. ;\ fl't:r., l H:JO. 

Pdr:i., c1h'mclllair, d 'inRtrnctiou n ·l. Ct 111or. pont· lt'f ,Ít'ntws fnuu;ais 
i~mt! lit r~. Pu hli•' par Ic c·ousiRtOi t·r ccnlrn.lc. Pari ~<, t S:lO. 

Colm, . \lbr rt. E~nuwn rl\lll i ~ t·:uttit<· ~~ l':lgc rh• lrl'i:t.t' au:; ( n;cligJ 
pon r l'init i:dioun•ligi• ·u~,· rlc M. l • ba rou Gu~<tavc rlc Rorlt~cltiJd). Paril', l fi l<! . 

LIIIILÚt'l·l, l::ti r. Zr nt Kórt.•H. l •CR R:tiutl's scml'tuw~ ott petit erturs 
d 'iu~truelion tnorak N t·l' li~Í l'lli'('. ;\l r[;r. l Hil:l. 

Ulltl rmu. , . R•• 'nl'il cl'iu ~<rndion n•ligien~c, 2 . •'d. Parih l H.') !l. 
Cntlclti"m' on 1::1c:mcuts cl'i nRtnwtiou r<'lip:ieusc, l'l'VIt pat· M. lo 

g raurl· mbbiu l l'o~w:. Parii'. plus it•m·s l1rlitions ~Imf< fia tP, rl t•pnit: 1, 71. 

/,orb v(•gül ar.l. ir.ia, ltogy U vy Benoit l H68. (•v alatt, idé
r.ett n nu t kii.ja crecktilcg ft·:t uczia nyelvt•u .i<' lent mt•g t• ('ZÍ me u : 
ln truction mor·. ci rclicr. clrs ismélites r n ·ci..,.ur<· par les fai h . 
~cm is kát(\ az, lt ~tucm vall[t;;ox irányzatú ol vasókiiuyv. - E 
szm·jut la,i ·tromuuk mo t Ö' ze cn 161 k:Ut'ról acl vonto ér te it(• t. 

* 
lAw fmmcínnel főrahhitól ;t kövctkr7.Ő ·orokatv<•ttiik: 
Ösmcn•tes, hogy Or·i..,.cuex (\x H iProuymus <'gyltítzaty[tk meg

eruli tik. hogy a. ~zcutirás "Ürög t'urditúsúuak. :t cptua~intítnak 

nt'mrly r(•gi példányában a tctragL·ammn.ton l'n·clrti hr her lJctrtk
kel volt irv:t s Hicronymns mí•e; ltozzú tt>sú. ltogy tll'I:Ltln.n görög 
m:h,olók az igy irt :i1:i• 'ZÓt göröguck uézvc, llllll (pipi-) ueK 
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olva. t;..í,k (Ge "eni us, Ge cbichte der belJr. 'pn~cbo u url RchriJt 
176. 1.). Ebből eredőleg Bar Bahliil zír glo . úi l<özütt <1. követ
kczől<et t.:'1.lrtlj 11k: ~~~ ~~~ ~0~1'/0 :::l N'i~ etv ;,,;,. t. i. P. , 'ulitb, 
n. TbcHmu·us :yriac11 han, col. 1564, igy küzlj n glo: . ·~bt s cor
rcctmnkép ho;r.zíL teszi : :1~N :-T~N. P edig a glo ·. a. auuyit jclcut, 
hogy :1':'i' (azM. :11:1~) I teu neve és ilyfonufthau iratik: U lll!, a 
uti nem egyéb. miut a H ieronymu ·-félc n I n l, a rnclyct tévedéH
hűl olva ott vn.la.rui NhetctlE:'u músuló krl szír :zóuak: (~l ~l = 

~N ~N), félrevezetve a tudós szótú.r.irót i ·. 

ÁBRAHÁM IBN EZRÁ ,.DIVÁN"-JÁBÓL. 
Gy:iszclal Iz~:ik fiu kit~ré~ckor. 1) 

:~> ,] cr, énekelj gy öln dalt - atya ! 
E lvette I stened 
I zsákot, élted ör ömét, 
Egyetlen gyermeked : 

S n.lyos c apfbs ért s az örölll 
Ellin.gyta szivemet : 
Oh vál-om magzatom, de az 
Váratlan elve zett. 
Hivém, hogy ő nyuj t majd nekem 
l\liut aggnak ótalma t; 
Hiába minilen ! haszt.1.lau 
N ernzettem én fiat ! 
Nincs számomra ör öm, vigság, 
Oh mert elhunyt, megbalt Iz ák. 

1) Ábr. nm l~zrá. •divánc-ját tudvalevilleg csuk lel!ujabban fec.iezw 
föl Scbapu·a Yemenben . .\ föntebbi költemény eredetijét mntatványképou 
ki'•zölte D •·· Eye1's a •:'llonatscl1riJt• mttl t évi szeptemberi rlizetében . .A köl
tautény homlokán kltett cúm Dr. K cmfmwul Dávid u. o. a deczembari 
f i:tzetben közölt azon ál l!tf1sán alapszik, h ogy lbn E~rá e költeményt lia 
kjtérése alkalmával ír ta. A köl teményt mag>1t ugy fogtam fel, hogy az l. és 1! . 

' 'ersszak egy telj es gy>Lszdal, melyet egy IJarát ají1nl n fájdalomtól su.jtott 
aty;inak. "-\ kiiltemény kezdete (azonos .Jeremiás Siralmainak 3. fej. elejé· 
vel) és vége határozottan e mallett bizonyit. Kltlönben is ezen rész mind
azou kellékkel bir. mit e~y •ldnnhc megkiván. A 3-dik strófa a külW, a 
4-clik ismét a barát szújál>a \'!l.n adva. .\ négy strófa, valamint a bevezeW 
sorok végéu I zsákl-611 a patriár kiiról szóló következ() b ibliai verseket alkal
maztalbn Ezrá : Gen. 22, 2 j u. o. 35, 29 j n. o. 25, l\) j u. o. 27, 30 j u. o. 24, 14. 
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Z okogv;t sirok szü.utelf'u 
Bf~nattól jajdulok l 
Ki messzc fóldön elhala, -
R<'ít hfl. gondolok 
}[int v{tn(lot·olt tovább, tov{thh, 
És engem elhagyott; 

ajog , zi vom é:>s sírással 
T öltük éjet. on.pot. 
Oh mily nrbrz csapá ujtol. 
Ez ;l, gyá zénrk Izsákról.« 

Hagyd el bn.r(ttom. vigaszcel 
l!'ájdn.lmn.m növl'l i ; 
}[ért tkpni föl a sziv , ehf>t: 
Nevét említeni ? 
Égő fájdalmam a.z idő 
Eloltja ti"tu s hn. 1wru, 
Hn.dd pm;ztit ou, h add öljön d. 
l:fa lll [u· igy lJ(tut velem. 
~zivem mr..r úgyis puszt<t lett, 
1\Iiót..'l. Iz ·ák elve zett. 

» k'l.lma.zó, núnden lélek 
F elett tlic.·ö király! 
Oh az aty{t nak küldj viga ·z t, 
li vigaszoüra vár , 
Gyógyítsa megrepedt ·zivl't 
A viga z zclleme, 
Az ő i b.i tbcu újra badd 
Haladjon gycnll(•kc. 
"zolgftlva fonlttljou feléd 
Iz á k, ;t mint T c remloléd !« 

lJ uclapcst. 
AJl.IA Bf:LA. 



TÁRSADALOM. 

A zsidó dogma. 

:Midöu 1872-brn megindult Porosr.orsz(tgbao az a. nevezetes 
mozgalom. ~L melyt•L \ ' irchow a. kul t urh;La·cz m•vén·l rul!:i.zott ft>l. 
fi gyelemwel kis(·rtiil< a. lmtltolikns e~y h:'tl'. é. a porosz iti ia m kör.ötti 
tus[tt. miut (• rclckl'<>. sí\L fou tos, uoll:t 11<'111 nj tür tí•upti jc·kusl'~l't. 
de lll i u ilio;zy küY.clebltriil lit' lll (• ri 11 tett, vaj mi sokat nem törűdtii 11 k 
vele, lti fll'.l' ll uúluuk c•gylJiíz b; úllam sz(•p c•gyet(•rtrsht•n (•l t('k l'l 
eg_ym:'ts rnelh•tt. Re uk i lll'k l'HZr!Jr nem .i u tha.tott.lao~y a sr.(• p viHr.ouy 
még vnhlta Ille~ Jog z:tvn.rtatni. Csaló<ltuuk; a Vt'g.Yt' h:íza ·sú~ 
Lörvényjavasln.tú na.k sorsa. hehi zonyitotht, hogy :'lllam Í's egylt:'tz 
nem jó barátok. m(•g n(tluuk ~<'lll. Megs:t.ólal t n. lmt'Cl'.i kiirt. mind :L 
két túhorlxw ngyana.Y.oka.t n. j cl<;z:walmt ltan~ozta.ttú k. a melycket 
a. n{•mct lmltnrlt n.r cY.uan c>lég p;ya.kra11 volt alk:dmunk hal lani. :Ll'. 
[tl la.m azt ftllitotkt. hogy ő vi<;t•li kí•pét a. kul turúnak. <LZ cgylt [Lz 
meg ellcnk('zöJcrr a.zL, ltogy az úlbm rő 'Z<Lkoskodó f>s kor[Uttscm 
szolgúlj n. a müvt'lődéR es1J11éit. 

E gyben azonban mégis kiilöuhözil< n. magya r lmlturhan.:z 
u(•naet elődjétől. Emebben n. zabadelvü ég Líveit é szóvivő it it 

zaba1l [tg z(l szluja aln.tt látjuk l<üzdcni, a.bhn.n :~ -!:8-n~; CHzmék 
»hivei« a.z u. 11. z iclókl't·dé' t vouj{tk bele a. h:1.rczba és manifesz
tumot bo~ átauak l<öl'. J"e. a. ill1•lybcn :t többek l<ö.:ött azt kiv{tnj(tk, 
b ogy n. z. iclók JtyiJn.tkoztassúk ki » kellő lw.trtrozottsftggnl « )JiL
ágozata.ika.t és ezen óhn.jukbl megbo znlják a törv{•nyjava lat 
buká ·át, u ern az egyLúzou, Lau cm a zsidókon. Eze11 eljárüs Jogikftját 
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megvaJJjnk. m•m t'o rt:iHk. dt• l'7. IH'Ill tarLor.ik mirP;'\ nk. C>ia'k pgy~·t 

<;aj u á lu uk. hogy c JÜrt unu tauult som mit a u(•mpt kultud1:1 re z hól. a 
nwly önl<louytclcuiil IJozzitjú rul tiRiuét az ;í llam (•x egyh:'tz közütti vi
>:7.0 11J ti szt(u~i"tsú ho :t.. fij!!;ész irotblom keletkezett ak kor u1cly az u .i hól 
fl•lmcrült kénlést lJoly~;ttttl. a sok ldi:t.ött c ·ak q;yd. Zellernek 
~ taat uud Kirche•« c·:~.irnii ohjddiv köuyvét ;tk;ujuk kicmclui é·~ 
a fiigp;cth•u égi phrt becses figyolméhe aj(tnljuk, l1ogy ma~a gyözöd
j(•k meg ;m·ól. hogy követelései jogosal< ;W;tf!:y c· ;tl< mrltá nyo>:ak 
i ·-e? sal< llll'llcslt-g jcgyczzii k meg. hot.'Y Zeller ug ·au;tZOJI rrl'd
mí•n)Tl' jut, a lllllyet l\l en(h•ls ·ohn köriilbcliil l 00 évYel azelőtt 
».1 cr u ·alt•u1 « czimii ru unk\ihiJan mits u tou talrllt meg. l\[i u den 
politikus, ha bozz{t a kar szólni vaJamely tiH·sacblm.i kérdé•shez, nem 
c ·ak azért. hogy lwsz(•ljE'n. ha,JlClll hogy moucl,ion i · vahtmil C'löbh 
ma"a fog tisztoíha jöuni :t:t. illdö kérdéssel. f'ü ggt•tleusógi ptu-t 
azt kiv;ÍI Ija tőlünk l10gy uyihLkoxtassuk ki dogm(lin lmt; az (tlbm 
ncvélwn kiv:'tnja : pedi~ krrdlo~: az úllamnak jogáuau van-e ilye ·mit 
kövdelni ak 'trnwly uitft'l<'kezettöl. 

A :t. egybúznak (•x az úllan111 :tk iL:t.O IIOX cr.éljaik is v~wnak. UP 
a mód (•s az Pf'r.kiir.i\k. a lllt'l)'l'kkl'l I'Zl'll t·zrlok Plí•rt•sére ipar
kodu;tk. nu•rííPu kiili'n1hö:r.nl'k Pgy rn(l stól. A z ;í lhm. moudj:L fl t•lyt'
Heu l\l<'tHl<• lssohll. a föld hali~; Lt;ttla n ti:'umk. a vn.ll:t · ppclig lst011 
kr pmú ·únak tekinti az comhcrt. Álh:un rs egyh{tz IWlll ttraJkodlw.t
nak <'"ymás frl rtt ~ mcr t lénycgükut'll kiilünhö7.11l'k egy111:'tstól. 
t•gymiis s:t.;th:tclso'tg;H nem <'::löl·hithatj:ík. A:t. (tlla m csak a <'. •lek<'
rlet<'l<<'t ~art,in. s:t.t' lll cHitt, azoka t konu(tnyo:t.:t.LL (•x ité]i nteg, a:t. 

é> r:t. iiktt<•l. a gondolkoúsi li lliddal egy:'tllaltlll IH'Il t ke-ll és nem 
sz~tlmd törűtlnir. mig a vn.ll:'ts éppen az hziüetr<', a szcllcmn' . a 
gondolkoúsi ruórlm veti a fősnlyt. 

Az úllamuak tellitt a vaW1 s Ugyeibe csak ott sz;tuatl avat
kozuia. a hol az ű érdr kci l'orognn:k kértllo ben. csak akkor szahad 
hatalmút t'S bcfoly(u;itt az egyh:ízm i ki tcrjcs7.tCIIic, ha t•z oly 
tanokot hirdet. a melyek az úllmn czélj ;tiba ii tköznck; dc valamint 
niucs jog}than egyesekkel "'7.Clllheu a mrgrryözöM~ z~thn.d rtgitt 
mcgoyiruitlu:ia. úgy jog ·érté~-r ~')vet cl. ha ezt az eg(•sz gyülekezet
tel, az c~yM:t.z<t.l zemheu lcisü·ti me". l\lincleu felekezetnek sajht 
clidegcnit h('tctlr u jogai közé ta.r tozik. dogmitit, hit:'1ga.zn.tait mcg
álla.t?iU'tl1i. a.z ~tlla.mnak semmiféle bC'lc, :r.ólása nem lehet. H ogy 
vallástn.u.~i .. ~ józan é z kövctclméuyeiuek mcgl'eJolnck-c, hogy 
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n.zoklL c•gy;'tltal:"tlmJt a:t. cur h1•ri hr. sr.Pnt pont.i:"LI!ól kell-P tm•g
itélui, oly kérd(•:>, mclyuok eltliiutésP az :"dlaw jog- é::; lr.Ltit kö
rébe uero k'trtozik. V nJamiut a tudontítnyt nent lehet nrm köte
lezni. hogy lmtatúsa.inn.k ct·cdm é•nyc·irí)l sz(tmot :uJjon az rtl
la.mun.k mindn.ddig, mi~ t.-'tn::ti a. tií rsadalmi (•!'4 polg{tt·i ólote t 
kö7.elehbrlll nom illc•tik. ngy az l'~.Yl t:h:tl scm l<'h<'t al'l':'L kéuy
sZPI'itcni. hogy tlo~mitit. n. mrnnyiht•n azok r:-~:r ki s n. hitrr vonn,t
koznak, a.7. itlln.mnak cllr n(írzé•R ví·~~·tt ki s?.o l~:í . l t.'l.SHa. H <t C'Y.t m(•p;i::; 
m~'p;követelik. c~n.k l'ORHZ n.kn.ratnn.k nyilt vagy úlr7.:'tzolt p;yülölct
nek lehPt kifoly{t. a é>. tannbizony:-~{q:~a. Egy oly fC>IC'kezE>ttlíl pedig, 
a melynek több évezrcclcs türténct.c rlé~ ét'thrW nyelvou lH'sr.ól, ;t 
melynek zeltem i termékei elt'g vi iCtgol-lau tn.uuRkotlnak arról, mik(•
peu fogta fel vil:ígtörténrti feladatát éH hivn.truút,rgy oly~ •l ekezettől 
m;t követelni meg, hogy nyilatkor.tasRn. k i kellő ltatCtrozottsítggal hit
ii.~az:ttajt. a11nyit tesz, mint megvetn i ;~ tiirténct tanul. {lgát, miut 
ta.g:'lllni a tiirtt'nE>tben nyilatkozó isteni szellemet. A dogmák kér
dé c a zsidó theologia vitás kénlésc' i kii7.6 t..'trtozik, megoldásáu 
rnir a lcgk i,·:Uól,b szcllcnJl'k fítra<lozt.'tk, v(•gleJ,;cs oldönté ét a 
z'<idó thrologiai tu<lom[tny mai nap lrgfontosn.l•h tccndői közé . zit
mitja. de melyr<' k(·uyszcritPni, mclyct tőle kirrű zakolui csak 
azok akarhaLnak kiknek tlogmájuk :1 vaJl[tl>OR tiir olmctlen · (·~· 
kátéjukbau peilig mindeu clűfordul , érthrW és érthetetlen egy
aránt, egy azonban hiáuyzik, a mi twktink miucleun€>1 szcnteuu, ·~ 
mive] miudeu z idó káté kezdőrlik é végződjk: »Szere. d felebar[l
todat, mint tenmagadat.« 

Azt java olják n mi jó bar{Ltaink, uyilatkozt<tssuk ki 
»kclJö határozott ágga l« dogmáiukat, hogy még elleueinl> i meg
győzőeljenek arról, l t ogy az uzsora még a mi nér.(•tünk szerio t ·cru 
tartozik a vallúsos c~clekcdetek l<özé, hogy knltu. ztmkba.n ember
vérre okvetetlenill (•ppcn nincs ::;zi.ik égiink A követelést egye
ne ·c11 és határozottan vis ·zautasi~j nk, a jó tau[wsot peclig meg
kö:-;zönjük, ele nem éllinl< vele. Hatru·ozott Uj;l n.tkozatot aka.m ak ; 
lciuyilatkoztatjuk tehát és azt kellő határozott. ággal, lwgy ''gy
:"utaláuau nem. érezzük szi.ik C•gét ttllllal<, hogy dogruúin kat r>ppc11 
mo t nyilatkoztas nk ki. Ninc. okunk fátyolt borit.ani vall[t nnk 
ta.ua.ira, 11iuc okunk azokat rejtcget11i é palústolni. Az idő a. 
legszigorubb biró é· t'L mi <~ töl"ténet itélőszékc előtt meg tudott 
úlla.ru. a.uuak emberi hatalomtól és gyarló ágt61, emberi gyíHölet
töl é bo z utól féluic uclll kell. A .kit érdekel a zsidó k[tté, tWluézzc 
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meg gazdag káté irodalmunkat és alkalma lesz mcuismerkt>dni a:mn 
veszélyes tanokkal, malyeket a z. idó iskolákban bi.rdetn!'k. A ki t 
érdekel n. zsidó etl1ika, i~mE'rkedjék meg vele és j<'gyrzze 11wg 
cnn<'k n. zsidó Pthikánal t.-'l.na it ; reudelk<•z(•shr ídl mint :• 
kíLték ter f.u, itt ÍR egy t•g(·Rz irodnlorn. l-fogy lWki'lnk P~y:'l.! t~tl ;íl~:ul 

ninc:en érd11kiiokbcn erkiilcst:t111111kkn.l r ejtlizui, bi?.onyitjfL rgy 
ki,>{dó zsirló írónak ujn.lJbau k•tt. n.zou nyilatkozata, hogy a z. illí•k
uak, hogy becl'lületi.i ket mE>g6vjrtk, fcnlnna.radlísn kat szellemileg 
hiztoRitsák. els() dolguk volnn. sn.ját erkölc i eszme-tart.-'l.l roukat 
.iJ·odn.lmi uton kif~jezé. re j nttn.tni. Ez peclig csak n. zsidóság etlti
ká.ja 1Utn.l ti.irtl•nhetik. 'Hak l'IIH<•k rlőacl:'t~a fdtn.l gyakorolh atunk 
mc·gLJ:jitó befoly:'n;t n. vil :'1gra, fí·di:tinkm. a níikn' í· · gyl' l'mrkrkrl' 
(Nt·nzeit 18 4. 6. sz.). 

jj};.: ll. Illi :'d] á>;pontnnk fL l'iigw•tlr 11Ségi p:'trt 1111l.ll il'l•R7.tll111ÍI
V:1l s;.:<•m he n · t• gy l(•pí·HHPL smu llítLL'[Ll hatu nk. Elt•vtl tuujuk ugyan, 
hogy miwler.Pk í•p oly kové. s(· fogjlí.k IIH'g"y(\wi n. tifl :r.tPit pÍLrtot, 
lllint Philipp~on nyilt; lrvl'h·. :\ lnt-lyrP RPnn an Ottn képvi
se lő, fL kiuek ~:t,irtL {dli fií H:L szc>rin t ki víd6 rf->17.1' van :1. ma nift'Hztum 
szerkes;.:té!iflH'u, vfl.lasmlt. Dl' ki'tlelt>Hsí·g i'lnluu•k is1m•rLi'lk , az igaz
ság (• n1okéltl' ll ílll:'l.-.pnntunkat ujhúl í·s h:Lt:'II'Owt!Jtll .i<' ll'w i. :mníll 
is ink:'thh. minlllngy IPI-(II:tgyobh :'nuul:ttnnhn mí·~ 7.$idít lc>lkés;.: is 
tali'dko;.:ott, kinl' k lilu·l·n.li :r. niii H:l. <dy ti>;;.:La. hi;.:almn [L fiiggetleli
Hégi púrt t•s:d 11 a.tatl : 111~ÍI~ÍI b:LII lll .Y llH'!-<1'(11Hlít]wld h•11 1 ti~ztl'lt'tl~ az 
t•ml ílt·ll k(·p\ i-:l'líí i rá ut oly 11agy í·~ j :í rta~s(tg:L :1. r.s idt. k:'i tí· i roda iOill
hau oly IIICg ll'pí't, llo~y i'llllH' jl i ú~l'll 1\ijl'l{lllti , l1 0~y :Ltufl. IH\Vll7.E'lt•s 
mauift•s;.:tmnhau <·sup:t i ~:L1.s:'1~ nyilatko:r. ik, hogy lll:l.Wl. iH ólmjtjn .. 
ho~y IL xs iclc'tk v(•grC' vala húra (dJ,ianak t•líí :1.1.7.:1.1 :1. k:í tí•v:1.l. :l. kO!'
IIIÍI.II ,Y pl'lli~ l1ivjn. t>gy lw a ;.:~iuatot, l10gy a fnggotll'llsí·gi p:í1·t. n. 
J1H'I,ynt'k :Lll ti ~l'lll i t iWIII ~t lohlt:LII b1 n:l.k KZl'nll' l'<' (,talm:'LII<I.lc S7.:''t r
II ,Y:Li al:'1 v<•gyt• :t zsitlítk:tt. (1.1. Pt•Hter T.Jioy1l. ll ll. sz. 111 ii rcr.ius 1.) 
A honyll:'uli l'íímhhinak iH llgy<'lmé· lw nj:'udjuk a »1\f.-Z~. N;.:éllllt•« 
111hsndik ~;.:(uu:'than kii:t.iilt ki'tU•bjHtromc)t; n. mi pNl ig Herman 
kí•pviselíi urat illet i, mi is ll:l"'.Y tisztolettC'l Yagyunk Lt•rmí•:'lr.Pt
Lutlonl:'l.uyi iHlliPrctci ir:'lllt, ele ha rlínk hnll~atnn. hi ;.:alnHL~:1. 11 

llll'g1nouchuúk ur ki. hogy ez egyHzer oly vah 111 ilt(• :'ntottn. ma~iít. 

a 111 i c·sakngyu.ll - m·m v:'tg Hmkj{tha.. Vfti :I.H7.:'Lra. csn.k egy-k(•L 
szftval n.karunk n•fkhídni. N C' m is emlitjiik, "hogy nc·m i ~-;azo lj:t a 
manif<'Hztnm ki vhnalmait, l1anom kC' reknn tag;ulja, n. mi nyi
latt oz~tLb:1 11 oly vjlágnsn.n v:"l.n ki mou1h a. lH'lll a ka1·j uk fijlbozn i, 
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l10g,v a pruLc~'>tÍLuoknL való hiva.tkoxfn< (•gyillLalMntll uiues •n IHlly(•o, 

l'i\Hiíuő " OIHlolatmonetéuc•k c;.:ak <·~y-k(•t s7.t•mhe ·zökő p(•ld:'ij{ll':_L 
akamuk tigyclrucztctni. 

Majd azt mondju.. hogy <L független égi p[trtnak t>szc aga
hn.n s incs r eformokat lciviumi ;t z!-! idós~tgtól , majd ism ét ;t nürama.
ro i orthodox zsidói kaftítnjait ruegcz:H'olhat..'tt la.n olmdatul hasz

llálja a r eform mellett. 1\Li ·cm gyönyörködünk 1uúramu.rosi hit
fcleiuk vi 'l'l<·téhcu, nincsen m clcgehh óhaj unk, mü1t őket is <1. kul
t unt á ldúsaiuak élvez ·tébou );ítni, tlt· t•zen czél clér(•s(•re, ugy 
hisz ·zük, mits eszközökre vuu :;ziikséglluk, ntint wlld:>1111k ja.vi
títs{tm. A t. képviselő cli:;meri, Logy a zsiclóúg igcu foutos t(•

,,yező l\Ltgyaror::;zágban és azért ómkodni kell miuden üsszeütki1-
zé től, a me ly a z idósúg jelentő ·égéuél fogva fontos követkelilllé

uyeket vonhat m•tga utá u. Ez magábau vévl' igcu helyes. D c 
miképen magyn.rftzxu. H ermu.n u c.zeu ö -.·zelitkör.és kdcUwxb;ét? Axt 
moudja, l10gy a nép vallásos (•r zülc tóuck illettetése v;t]];h;hcli ké

t('lyck ébredéséből kelctkewtt. E zcu k(•tclyckct tcMt <' l kt•ll osz
latnj , annál i s iukftbb, mintlwgy a z orthodox zsidók a kor szt>llc
m('nek nem hódolnak. Nem lehet rzé ltlllk t•zcu okoskodi'ts cz[LI 'ol
gatftsába hocs:'ttlmzui i nyil tan m egvallju k, hogy ucm ért j nk üs azt 
hisszük, kevesen le ·znek, a. lök nálunkuúl jobba u értik. 

Vc'thsx:'tt :.tzz<tl fej ezi ho : :.~ llliuol'it[tsok sorsa, hogy ft kétely
l .vel cso.tk folytou ismétolt uyil:1.tkozatok íiltal s7.állh;l.tna k ><xemlw 
(•s az(·rt num jogtalan köve telés, hogy a zsidók uj bóluyila.tkoztas

s(tk ki bitágazataikat. Ezzzcl s:~.cmben a:c~t (tllitjttk, hogy minuuu 

miuoritá ·, mdy 6vezredelw u ftt tartotta t'cuu mu.g:ít, czzl'l elég~(· 

hizouy]tja, hogy létezése jogosult, hogy <1. majorit[umak sxiiks(·gp 

i!'S vau rd. A tormészethr u scnlllii felesleges nincsen s ép oly kc
v(•ss(' a tör té netben. 

Fonto ·abb o czitfohtuá l t' gy mít ·ik kérelés tisztrtz{u;n., mcly 
eddigi fejtegetéseinkbe is bch•jú.tsxott i értj ük a dogma miLenlété

nck kérdését. 

Dogma a.latt órtjük a h it n.zou alapigazs(tgait a mclyck<'t ax 

egyház miudcu tagjának cl kell i smemie. L;mer-c vajjou ft'l clwzt·
ti.ink ilyen dogmákat? l\lemlr l ·solm óta azon uézet v:\u cltcrjl'dw . 
hogy a zsidós[tg ogyált::tlftbn.n nem bir tlogmí1 kkal Vallásunk, úgy

moud M l'uuvlssol111 , u 'lll tartoúk a k inyilatko7.t.Ltott vn.ll í1sok kiizú :1 

s:~.ú kiizöns(•g('s (•rtel mébcn. Ne m ismerek l'l 1uits ürükkúva]ó igaz-
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ságot, miut a. mclyut az Pillhuri é::;z felf'ogui k(•pcs. melyct emiJl'ri 
erővel be lehet bizouy.itaui. ]\[ózc::: o~é~z törvényélJen nem találko
zunk ezen p<l.rauc::;olttttal: bigyj vagy ne laigyj, bauern m.indig Cs<tk 
ezzel: c ·elt~kedjél v:.tgy ne csclokcd,iél. A hitnek uem parancsol, 
mert az nem is fogn.tl cl m{ts pn.mucsolatokat, miut melyek n. rncg
győ:.~ődé · útján jutnak ol hozzi. N em le hot tehát szó kioyilatko:.~

kttottzsidó vallásról,h::w em csak kinyilatkoztatott tönényről. Mint
hogy fel<' kez •tünk tulajdonk(•poni kiuyila.tkoztatott vallássalnem 
bir, dogm:'tk:l.t Sl'lll ismer. A hjt elolgálJaH teljes szabadság tmt.l
kodil{, <1 hol ;t vrloményck szft5 g<tznak, lllÍ odenkim:k, még a tudn.t
t wnak ÍH tetszésrtől Higg. melyik nézethez csatlakozzék, csak a 
val1ftsos cselckcdetcklJCu uralkodik cgyöutctüség és et,rycs, dc cse
kély sz[tmu igazs:í.gokra oézvt•, a melyck ~-;o ha kétség n.EL nem estek. 
n. mclyck nélkül vallft."unk nom is krpzcllil'tő. (.ron t alom, Össze~y. 
muuk. ID. k. 311. l. s köv. Mendelssohn-félc kiad.) 

1\lendclssobu •mnyi meggyőző erővol ·zcrclte föl c:~.eu ué:.~c

tét, hogy a köztudatba is átment és azóta folyton ba.ngoztatj:Uc, hogy 
fcl<'kozotünk dogmát nem i mor . Vajjon helyes-c c nézet? H olyes 
annyiban, hogy vall[tsunk :o1.hptn.nai csakugyan nem lépnek fel ruiut 
oly törvények, :t mclyckn<· k alá kellene vrtnünk magLwkat még ak
kor i ·, ha a józau ész követ elményeivol ellonkcznéuok, melyckot 
gondolkodás és birfLlat nélkiil d kellono fogadnunk )A törvény, 
molyet ma l'zn.bok neked, nem rejtélyef< előttod és nom távol eső 
tíllcd. N cm a mollllybcn v au, hogy azt mondjad, Ici hág feluekünk 
n. rucuuybc, hogy lohozzn noküu k és megtanítson r eá, hogy köves
sük ? N em a tengeren túl van, hogy azt mondj átok, ki mcgy által 
uckünk a tengeren, hogy meghozza nekiink és megtanit ·on r e[•, 
hogy kövc:;sük ( R aucm nagyon közel van hoz:.~{td, sz[tdb<tn és szí
vedben, hogy kövesd.« (Dcut. 30, 11- 14). D c azér t nom vouhatjuk 
kétségbe, hogy vallásllllklJau vauun.k alapigazságok, melyeket ha 
elneru ismer, megszünilc az egyház tagjának lellllÍ. (y. ö. Creize
Jtach, GnrndleLren des israclit iscbou Gla ubeus, \~issenschaftl 
Zeitschrift filr jüd. Theologie (Geiger) I . 39. L s 327. L Löw, 
dio Gnwcllcbrcu der R eligion I sraels, Bon-Chananja I . 49. L 
L öw, .Jüdischo D ogmeu). Ez szükségképon következik <t val
lás lényogóböl és természetéből, Mendelssohnnak azon nézetét 
pedig, hogy Izrael csak ki nyilatkoztn.tött tör vénnyel, nem pedig 
]cinyihttkoztatott vallíbssal bir, vissza kellntasitannuk, mert elleu
kezik :t S:t.('ll tiríts szclll'lllévd. Val líLsuuk türvóuyci lll'lU :;zoritkoz-
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nak kiüsö cselekedetekre, hanem lelki életüuk nemesitését tartják 
szem előtt. »Szentek legyetek, mert szeut vagyok én, az örökkévaló, 
a ti I stenetek (Lev. 19, 2)« j »hidd meg ma és vedd szivedre, hogy 
az örökkévaló az l sten, fent ar. llghen ós lent a. földön, k:iviile seu
ki (D eu t. 4, 39)« j « isnH' r<l nr eg atyíúl Istenét és szolgálcl tc~ l.ies 

s?.ívvel i>s kész lélekkel, ll1 <' rt ar. iirökkévaló megvizsgálja a szíve
ket mind és ismori a. gondolatok minden alkotmányait (I. Kr6u. 
28,9)« ; »a lrit ut,Vtt vidasY.tottam, a te törv{myeidet tartom szem 
előtt. (Zsolt. 119,30).« 

De neme a.k a szentirnsban, hanem a későbbi zsidó iroda
lombau is r.(tmos nevezetes nyilatkozattal ta.lálko~muk melyek :t 
sr.eTtartásokkal és valláso· c c1lekedetekkol eUontrtben, a hitet, n 
tiszta valLH.st ltaugsu]yoy,y,fdc. E gyet meg kell :tzonbart engednünk, 
hogy régi felekeY.eti hatoságaink ru.inJig esak iL szelt artások 
megáll.apitií.sill.Jau és gyakol'lás LLk eHenörzéséheJr érvényesitették 
teki ntt>lyiiknt, so lm nem a hit dolgában. D ngmrt.k f(>li'l.ll it'\s(tvu.l SPha 

7.Sidú Y.s irmt new foglalkoY.ott. A p(trisi syuedriort t-s a néuret r.si
uatok idcv(tg(• lraLiírnY.atai, 111 t' l,yáru Piril ippsun la ivatkur.ik a fii g
getleus{·gi pftrtlro:r. iut(·Y.C'tL r1.yil l l<•vel(·hen, résY. III'II :l. ki'•rí'llu rényel 
nyumii sa alatt kL·Il'lki'ZtPk (•s az i'ls '7.PS zsiclósi'lgtc•l rwru is l'ugml
L~LtLn. k C' l, rwl:a , nonr t:l.g:nllia~j uk, lrog,y e 7.Si naL(Ik lr:-ttÍII'o7.:l.tai 
ol}irt11ok, Ir ogy ar. (•g(•s:r. zsirlós(Lg IJ(r Lm u ::d(ti r·lw.t.ia (·s nw g vagyuu k 
győzűd vC', l rogy itlíívul utat is l'ogun.k tiiru i lll ll.).{ ll kua k lll i n d t• u ütt. 

a lrol igar. i Y.sidú vall rtsoss~tg umlkod.ik. 
H il(q . .(aY.:ttai ul egyC'tl<lll k(rtforrásftt tcb(tt :t Sz<'ut ir:ís kí· pP:r.i. 

Ef ogy :r. lri kdap igaY.si'tg:ti nré~ u cm jelentkc:r.nl'k dogmatikus :dak
han 11. J,il. liítkur. aY.l fiil iisloges cmlitcniink, lris~-:c u a SWIItir:í: h: t:l 
m(·g Jll'lll talítlkow11k scmmif(·l e a hsY.Lra kt sY.oiiPmi mu••k(lval. a 
sw nt ir·úk istcui sugallatnak telci ntik tanaikat (L Ámos :1.8. ll. 
, '(l,m. 2:3.2. J er f> mií1 s 20,9), a rlogmitk mcg(tll n.pi t.i'Lsa. JWrl ig nagyou 
is n.hszt ra.lr :í.ló mu ulm. A Szeutir ás maga a tíz igét, knliiniis<•n 
pt'rlig az egyetlen Tste1rhen való hi tet tü nteti fol mint ar. egé•s:r. 
tü rv(•uy foglalatj:ít és velejét ; n hiblia utítni korsr.ak egyes kiv(Ll6 
fh·fln.i, mftr Ph ilo és Josephus a biblia egyes ta nait C'mC'l ik ki 
mint vn.llúsuJ.Lk aln.pign.zs:íg:tit, »n. mi uckrcl nem tct s7.ik n.zL m:í s
sa l sc eselekcud, ez a türvt'·ny, a tühbi mind ao11 n.k ma~yaL'ÍLzatn.« 

mond.in. a 7. kHísrlJl• H illel (SahlJ. 31, a); hasonlóan Alri ha heu 
.lózsl·f: »sr.c1·esrl fl'lcha.r(Ltrllln.t, mint. tcnmn.gn.dn.t. C'Z :r. ti'lr vr uy 
égyik alape l ve ~ (j. Ned. 9, :3 : G-co. r. 24) ; , 'i ruo11 h~u· Kappn. r·u a 
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P í•hlahr. 7.Pdt•k ('JD' lli'VI'7.t'Ü'S n •rs{•rc ntal rs a?:t mondja: •minrlE'n 
utaidon isnH•nl llll'l-!: Öt. rs () t•gy<'Hgt'tni fogja iisv(•nyNlrL (3, h), f':r. 

oly intí• , 11. melynck nl l'gs;~,ivlc lésétlíl n. túra S7.Ílii iOS törvényének 
tis;~,tn l <•thon Lartúsa fll~~ (Ber. G3 n.). S:a~ou ló ós rokou uyilatko-
7.:\tok H<'lll ~y é ren ford uluak l'lií a. tn.lmml i i rotln.lomhn.n, dogmák
lml :lí:onhau mí•g :t szí1 szoros í•rl.dm(•l•t'lí ll l' lll tal(tl kow 11k. Csak 
1'1-D'l'tl,.lwgy hely van a mis~t:'dm11, :1. mclyllt'k tlo~matiku jL'lcntíí
s(·grt a karnak t ul:tjdollil.aHi (Hynltc1hi.n 1 n. l. l. Kü.mpf, F r:tnl((·l
f(•)o :Monn.l'<:hrift XU. 14:3. l. és :n7. l. kiiv. b; Oppl'niiPim 
ugyanot L X ID. l ·U . l.), <ll' valú;ügo~ 1logmú k ft• Ittliitit (Lv:tl 
1\fai1111111i foglalkowU. h•gl• l lí:-~7.i'll·. 1\bimuui 1:3. hitiíg:L7.itLa c l (·~gé 

ismcl'<'l<•s, n ~r.sidí•s:'tgh:L II u agy LPkint{· lynl'k i''n't' IHI , (le> :tn na k ·aj:U
j :'tl:i IH 'III r(dl. soh:t. 1\ n•s;~,k :'ls~r., Dur:í n í•s lu:h;uk a lapo · í•s :>: i~oru 

hir:'dat a i:'L 1t>llí•k l'7.CIL dog111úkat. All1o l1iír111:tL :'d litott fv l: tLZ 

1'1-\,\l't.IPn lsl<'n l(•tpz{·sN, a li a lli :tlat.laus:'t ~oL (l.úhihígi j uh1Iom {•s 

hiinll·tl•s) í•s :1.1. i~Lt>ui kiu_y ilatkozl.al;íst. J\ z uja hl, korl1an a do~
m(d; kí•rd(•gp l1 iíLLhhc Si:nruiL mi11 L t. i s~r.Lú 11 L li l'olo~ iai kí• nl(•s. lll t'l j 
:t ~:tll:hloS Hl•Lt•L kiizelohl n-i'd IH'III í• rdl'k <'lll•, d(' lllÍ';.!; a tlll'u lng n-;ok 
ligyt·lmí· lwn Sl' lll igl'll I'Í'S7.l'. nit.. A kí•n lí·s Li'lí:cL!•S lúrgy:tl(l ~{tnak 

s~r.{llllS7.Ú mlí•kns h rn 1(·:-;H ll l' lll l.arl.hatju k l• l'IYI':l lll'k, mr.11 k nl'•zpt(•
IH' II 'Will 0'17.lo7.kodunk :t kik :lí:L rdl itjfd<, liog ·~ l:dl(t ·us (•((• Let 
t•gy:íll:d:'Jl i:Lll lll' lll h dl•ldi - t'l-D'I'L :l?:ollha u Í:-I IIIÍ'b·hl' kell haugsH
Iyowunk.: li1•gy IJPislí kí·t·dí•::.r• 111 a r:td fl'h· IH'7.l't ii uku c• k :t lll l' lyht•1. 
III (ISolkllak l')!' llllll i kii ;~, i'J k. 

A kik S7.\' l'l'LIH'k a ku iLui'Li\l'L(· Ill't re hi1aLknwi. awlmt IPgy<'n 
s;~,: Lii: U l Bu(;kl r l;ulturLii rLí' II('L(•ut•k t•gyik Íg'l' ll lll'l'l'í:l'lt•S ht• lyérc 
fi ~y<'l111t'7.Ll'tniink j hi í:l'll l3lll.:ldc n(•n• volL ~r.s itlú (•s í\ rP{t búLmn 
hivatkt•í:lmtn11k. A ~r. t mo1ulja. hug_y mi1Hku <· ~r. i1· ili :>:á l t.. népnek tcr
m{•s~r.< -1. 'í:eri'lrn protcstiLII . nak. minden míh·!'leUcuuck ka thol ikus
ua k k l'llt•uc !tonn ic•. D c l'~'- m(•g ' Cili úgy \':Ll l j val:tmt•ly {dl:t m vallú a 
miL Sl' ll l hizonyit a nép nlfl vclt srrrc• lll <'llett mg-y Pll!'tt, nH•rt rí•gi kii
rí'tl m(·nyd .: 0s vi::>:m1yok l1al:í ruzt:'tk mt•g :1. v:d lf1st. (•s :l.í: m<'g is mfLr:ul 
:L 1•i. í:nnynk vúlt.oztúval. , ' mf•g egy hií:onyos : Vt' l'l'S h:'t bnrúk pusz
litottií k I!J uropáL l 50 (•n•u (Li 0s <'7. mind m•m türtÍ'u ik. ha eli lll •rik 
\':da :1zo11 nagy iga1.ságol. hogy :1:>: :í llamua k ::wn1mi ki.ii:t> :1. hi thez 
(•s liul-(y legc'l•kélycull joga sincs 3.?: i l<'n ti ztl· let <lolgttiba avatkozni. 

Hogy Y<tllitsuHku:tk r l'fonHm van-c szii.kst-g<'. rz re:'Luk nri:Vl' 
i~r11 fouLus kí·nl(•s. xolmt bo ly~attrtk (•s kiií:Pl vau idrjl' :l.lll l:tk. 
liu~y i~ III L' L s~r.úh:1. li1g k<•rí'dui j a kik l1ivaL1:t l':l.llll:d< :ttT ;l. li n~y 

~ l \l l l' AH 'l.s11olr . ·,, ,.; 111.1' . l Sh1t . l ll. Jo' iiz ~:'r. l 3 
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l'ZUII k(·r<li'•sh<•z ltnzz;í s?.óljauak, Pl(•f( r rkölcsi hi'1.torsúgg::~l fognak 
hhni, hoay nl'zPtiiket nyilt:tn kimondji'tk (•s a?. igazsiig fegyverével 
foanak küzdt'ni az igazsúg ltH'llett. az igazságért. Ez zsidó kérdl's, 
de nem autis ·mitiku értelem ben. Előttii.nk szent fog mn.ra.dru val
lásunk miudeu törvénye í•' szokása mindadclig, mig magunknak 
11em le 7. uknnk, lemouclaui ról nk é· hogy erre van-c szü.kségünk 
é•s jogunk. <'?. i mét oly k(•rdí• , a. mt'lyct c ak mi fogunk eldönteni. 
Ell vneink •'unyolódú á.m ut•nt Lajtunk cmmit, nekiink azzal nem 
flrtn.ua.k. ele rosz zolgálatot tc znek a haza ügyének és ezt lelküuk 
mélyéböJ fitjlaljuk. mert a hazának sziikségc van minden polgárá
nn.l;: muukftj:íra fos lelkesodr ·ér e Í'S kn r lesz s?.emélyes gyülöletböJ 
t•zn·ket clkesrrítl'ni, l-s e?.r<'k zívét uwgmrrgezni. Egyetlen Isk
uiinklwu hizunk. 1'7. nt'kiink dogm:'mk (• Hillcll<'l moodjuk: ami 
n<• kNl nem t<'ts?.ik. ar.t má. al se (·;wh•kc<ld, <'7. a tiitTí•ny. a töhhi 
mind ann n.k 111:1~yn.rflzata. 

Na 9.1J·l\-aniz:Jfl. 
NEUMANN EBE. 

/ 



A u t o n o m i á nk r ó l. 

A z or zággyülési függetlenségi pá rt f. évi januá r 30-án tar
tott értekezletéből Magyat·ország polgáraihoz egy LUa nifcsztumot 
bocsátott ki, mely »a zsidóság« iigyével is foglalkozik, és a követ
k<'7.Ő inté?.kellésok m gtétel 't h ozza. .iavaslatb<l. : 

» t . 1\Liuthogy lL zsidó~>Íguak , miut vn llli sfelekezetuek helyzete, unúg 
s iuts a zon sziuvoua lou, melycu rgyculön: trhctö volun a WblJi fe lekezetek
kel : :;zóLUttnsstlt; fel a !.ttzn i z~idó~:ig, hogy uyihttkoztas~n ki kcllii lmtib·u
zutts{Lggnl hi tli.gnzntni t, refut·nuilja:; esetleg sziiutcsse tucg a lw ntnkkRI s a 
jelen titrsadalom llllll i)ssze ut' ll1 f(lríi szok:lsa it é,; ezek eszkiizlc:de ,·égett tar tsuu 
ut·sz;lgos zsiuatot . L épjen, mnst ut:lr cgyeulii polg:\r i s J.HJU tika i jogok trua
j >lu, az 1 8<l6-ik úvi zsidó un.gygyiil~s uymudokniba és törekedjék a magyar 
ucmzetével egyenlö törtúuelmi s közerk(ilcs i aloprn helyezkedni. 

2. Szervezze a zsidóság, a kor jogos ki vt\mtl malnak megfelclöleg 
egyhá7.át ~s hi tközségeit s az u tóhhink:tt cgyszersmiuc1 teki11 tettel az allya
künyvek helyes vezetéséuek. igényeire. 

3. R endezze és fej leszsze kebelében :1 közoktnMst, a m lthi-képzé::stöl 
kczth·e, az oktab)s mioden foki\u, ma.gynr uem:r.eti s:~.ellemueu . 

4. A.kad{tlyozta.ssék meg a klil föhli zsidús:íg beözönlése, u telepedé;~ 

föltételeilJok s:r.igorubut~ tétole {tltnl, sőt :t ur költcizésnek bizonyo~ idiire 
való meg ti l til sa 1íl tal is.« 

.A fUggetlonsé>gi p~ rt eme »zsidó programru-«jíival szemben 
úllá:t foglaltak az or thodox rabbik, kik ugyani f. (•v i f(•hr . 18-áu 
n. kövctkezlí nyilatkozatot tették köz7.t' : 

»A tfir túnelcm tauuskf)dik rt 111ellett, !to~." az emuerek n m1Üb1k 
cseutél tych1 okutui nem akam a k. :Ezen i p;>1z~:ignt mi tiem ig~tznlj n rumyira , 
mint a fiiggetleuségi p{u·bmk ll magyar nctnzcthez inthatt ma nifcsztuma . 
Az ezen mnnifcsztum!Ja.n k ifcj czé.;t ny •rt poli tikai, nemzetg:tzd{LSz!Lti és j ogi 
fejtegetésekkel , él"int,;cnek azok há t· hatalmi vagy j ogi kérdéseket, mi tet·mé
Kzetcseu f•Jgl>tlkozni uem fognuk . 1\t i csup:íu t·sak a »:r.sitló kc:rué"; «-he:r., helyc
selthen a z~idó \' :lll:isi kérdéshez ki\•ti uunk , himttí$nnkból k ifolyóing szólni . 

1\Jicliitt :tzuniJrut a függetlenségi p{u·t ezen :treRuuntút kellöleí{ meg
vihig it:w úk, az :tnt i.;cmitiztnwmt quando 1uérne k ivtlmmk rcftekhllni. Hogy 
:1 :r.i!idókérdl-ll a t !J . sz:i:r.:1tl kerett!J, • Lele uem illik, azt •ninolcu liltt·
r:ili:; gnndul knZIÍ~n ft!rfin teljcsl'n clösnll'l"t('. l•:zt hi:IJm tagathui I.)IÍJ•ki id! 
,\l l.)g lo•tt n"tlh•a ll »zsitlúk t!rdt!H « i~f" I!Í~ :l ZIIIl l"l•ll k\ilt fl!rti llk :tJ tuJ , :l kiJ-

l 3* 
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konttdyan fi~;y .. Jt..t~ a tiirlt:nclctn jclcn;;f:geirc 1ls :1 n:tg.'" knl tudll:itJhtk jóvú
lmg_l'úla,g vették tndont:ÍSnl ezen rncgnlthíst. 

Es C:pcu a lilicnUi · i\Lag_y:Hor;;z:tp:h:ltt komolynu tc'"'·e :.~ik hírsau:tlna i 
éR fclekczrti hili ncsrk kov:íc~;ol:tR:Ít non hnz:ti polgltrok ~z:l.m:im, a kik 111ég 
~tlig '"'gy fch·étcttck a nagy né['csui:I.Jok kiiteJ,1kél .e, :;zolgál:ttaikat fll r rú 
~zcrctcttcl és l clkescdt1~tiC I fclaj:i.n lj:tk és mimlcHIJcn tcljcHitik. 

És :L hclyctl, hogy n ntlúdi cntiJcr:;zcrctet r•Jv:ís:ím elkövetett régi lllll
l n t~:.~ l:í ,;okat j ú,·(Ltrntu:k. :L helyett, hugy n. türh:nclcnt i11tii sz•',z;lhH ligyc·lclla bc 
vciiJ•ék, •t helyett, hogr h:tUg:ltll:Ínak :'lz igazs:\g ,;zttv:Í r:t, nwly vcs:.~h.:ghi:;j· kii
,•ctcl a tö!JIJ ezer ..!ves t~,·ctlt1sckéa·t: ntiuuczck helyett : L:.~ emburisé,; géu ius:\n 
n:gentc clkü,·ctctt ltli11ükct njakk:al a.k:1 1j:'tk lnal lli<)Ziti (::; hal1no:.~z:ík is. 

J)e 111inck lchlJCHtsiik föl :1 mulh1k f:lty,•l:ít, hiszen mi IICin akn a:jnl\, 
hogy :l. Il lU) tak ti:I.CII\7CJlti:;l'i f,jJiitt.i f:ij.Ja J111n C1"7.Ctll :t :<)';i\·l'idJCII njr:t füh!Jcdjl'll. 

Án: l:~pozz:'tk :t türtt:uclcnl küu.' 1·ét ::z autiscu1it:ik ,:., 111u~ f'h~j:lk 
tn1lati ::JJbúl, lmgy:1 u z:'u·ntt:tk ri :t zsidók elöl :1 t:.[r. ndni0111 hnz ''czetfí i5ssz~::; 
nhtk ,t:>J ngynnazuk,:t kik le~iuk:\1,1, kizítrt:ik :a 'l.!lidúkal a hír~::dn l c)lllhúl , a:peu 

:t ~wk dfogt:lk azbÍ11 a z~ idúra, J, ugr cxkhw.i,· : - lni'"'I.ZHI1Hk a tiirlt1uclclu
IJCI11 t•hltÖI IIICg"lUdJt:LtjfÍk, lll1g',l' Il li!~ le tt l:Lg:tdnt IL z:;idótó[ Ill illliCu :L ll iÍ fl)\ 

cu1hcri ,:1 •l, l-h•czct.tt, :tz criík iiu,·üs fcjlcsztt:H,:t idt:zltct lc ciii. 
Uf{ydc :a z :111ti~c 1 uit!d; ~!'u1111 iiJ C' :;c l"f.:szik a liia·lt:l1clatu•l; iik a/. 

ILiltiscmilizm iiS ~zt>Jh •1111:JiiJ \':1.1111flk :'dh:tl V:I. J.:.-.1'11 RZ<' IIP111 pt•tl i~ lll'll1 :a 
BZCI'CÍ Ct t: :i 11Cil1 :1~ i J.;HZH:Í g szelll'lilC ! 

A fiiggdl <'11s\11-{i p:í rt iH'rhorn·Hk:Uj:t 11;.(,\':1.11 <' ;w.ellcancL, :LZHII IJ:lla <·:;ak 
fel tétclc:c11 vt!li olt a.luanl,a l'l'IH·t ui :t ZHialútl:s :tz~i<lúk pul,;:tri fl"-11 l!:tllH:'Ig:í.l:·sll k 
ak kor tartj:t l chct·~rgt·~ uck u1cgvéJ C'u i, Ita CY.Il ,·all:bi s:.~:ahaJH:Íg :Ír:'Li t Hirl1:uik. 

Pnblild ljuk lai tczikkclyciukct ! t•zt kiiv,•lclik tiiliiuk. A z:;id.J ll it
l'Zikk<•lyck Hflk t•zcr 1:' '""1 czeliitt. l elt\·~ pnhlik:i.h•a, 1mt;; ped ig a küll,l' \'Ck 
küuyniJJt'll: ll IJihli:\l"ut. l~ ki:t p:ul lt:tt:Ltlllu f, IIT:ÍHIJ,", I, la iLv:dl:buuk fu l·a·:ís:UJ•'•I 
II ICI'it·cl;ték :L !'últl ÜS:>7.L':> l''l.i\·ili z:tll lll' lllZCi<-i ll l c•gti!<:.~l:íllit igll'I.S:Ígl•k:Jt, >luk 
mi lliú Clll bCI' czPkl,iil uy('a·t old :a l:í st ,l,; vigaszt. A Hi u:li hl'g)'t'IJ uy ild lli
ltilt zsidó hittün•t11lyckcl. ki ne i;;1ncrm: '{ Jlol cx i ~:~z tJU tiil'l'\:nyl.cz,::;, ntt·l.' 
JJCn: nJupulna n ti:.~ lllll':l iiCHOl:tt(Jn ? Jl ol v:111 :1z n. tziv iliz:í lt :U Iam, lliCI.' 
cl Jtcm fQgaubL voln:~ a múzcsi a !:t pelvet: » .' zcn·~:l fdt•l)llr:ítodat minll 
tcnmftbn tlat. « JTnl nz u jr•g1·eutl , mel.~nck :dapclv<1t ne kép<•zué a t:l lu, udiJ•',l 
,·clt :una lllOltUfLt: »Ne t1:1;." 11a:ÍssrLI nlyat,•1 mit IICIII :tkarn, laui!Y ,·clcd lcg-,,·e
nck.« Ki JICUl is11terné :1 talmud nm:t:.~ a l:tpch•t:t, lat>,(;,\" : »1\lindc11 umm:sidó. :1 

ki n l:uut:mi t:is tiin·éuycit knlti,•:Uj:t , főpnp n z cmht• 1·i ~1:g tcmplom:UJrUI '?« 
Y:tlóba.Jt l,jl,li:b :k, próft:biink ,:s crkö l cBtaJ ~:tink a ~zaiJ:uls{tg é~ jo~

CI!;,\"CIIliíst:g cszam:iuPk ,:rn:nyc~i tt:sc ét·dek <Í IJCJI lt:tthatós:tbbun közi'CIIIiikiid
tck, ntint az ú-knr klm<sziku:; 11épci, ll lCd 1nig ezek elsö ~orba n az c:;:.~l,hcti

k:'tt, :wmzok n;-. cthik:ít, >1'1. crkiilc-~i~égct tn11ituttt:ik. A z~idó '' llll:is c~zln<:i 
nck iidvij:; bchatÚ:;;Ít :L uJ I'ek szclleuHÍrc cl~ crki•kscire lllindCll koriJUli :t 

IICIII-zsklú h:tlúsok is t•li~nacrték . A Hanltbúl liCI"Ch c la inttkowi ffilti~lcgc,., 
elég :tz t!iiik küziil, Ita l:i vn tkownk Y ictor ll ngúr:1, H.cunn r:t, tiilJIJ kallan
liknil ,:~ :w g liklínns piis piikrr, :1 kik nrindaunyinn nz nrn~z z,;idó- iihlii~.t:,;ck 

nlk:tlln:h·nl r:\muhltak HITH. l1 o~.'' lll<.:llll;"i kil>;ziincttel h r t1•zik az Cinimri
ség :t zsiJúH:Í.gn:tk ,:1:! 111ikt:111. l'tJ \':ttik le :L la:í.b ''cli•k ;;zcna),(~ll. E lég r:ín111-
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tatuunk bnldugult c·ullékii 11: 1 ~_r ha:r.:íukfi:ÍI·a, D l':Ík PcrCIIc;r.rt• ,:fl 111Í11tltuna 
hn;r.ni c7.CI Pbrit:í ~okr:t, n. kik lill ig-:~7.i sli:IIJa<]H:L;;t:rt J{uul;r.HIÍt tiirtck. A 

;r.~id6k publik:llj:ík hitt·llikkdxcikct. l tVllrrdck ótn sziviink vén'vel irtnk le 
hi t:i~azat:tinkat a tödt:nl'll'lll köuyvt'be. [rodalmwtk örök idiik óta :l tllllo· 
ln:Íil."''" vil:ig kutntói clött fc•kszik. A ncmz~illó tltcologi;tk egyik tant.Ír· 
~y:ít kt'pc;r.i ;t lll:litlú-i rntlalmu c'~ Oxfurd, amiJridgt•. Pári~, Lipc>lc, Berlin, 
llú111:L, PJorpm·r., l',lrll1!t

1 
T.t-ytlt'll, Anlll;r. tcnl:trn , trct·ht, Kopcnh:íg:t, l·ps:r.:tla, 

Kri~r.ti:ini:t f<t iJ. \':Írn~oklmn bimn.níra ftil(i~lcgc·~nck fngj:tk lart:lni, hng,v 
11 ;r.ftidók ujln'•l pnblik:ilj:tk hitt•lvcik c't. ~\!"i WIJIJ cz<•r t:ve:~ ltisttiriai ah1pr111 
:illuuk. ;11i uc1n prukl:un:.ilnuk 11j tanokat. huf;'y tal:\.11 c miatt ~< ;r.iik~rgcs 
kunc kutlitik:íbí~ n'~ctt a:wk•tt \':tlamcly r.,l'lllll t•lt' tcljcs:d!'IIÍ. - l Li\:juk 
t';t.rbl' a:r. rii<~l\C!l hnzlli ralthikat F7. inodn~<ra ,:~ rcllllczr.iik hi lrh·ci11kct. -
. l ::Nit/ó mlfá.- i.< tutin·r::ú/i.v. Valnu1iut v:11111:1k 11g_,.:t111Mgy:1r katholikusok, 
•nn;.ryar prntP~tiÍ11~nk. dt• niHt· ~t' ll mngynr katholit:r.illllHII!, H<' lll:tgyar pro
l c:,talltiznHt~. ,:JI ugy nit!l'~ell lfUif/!IW' j l!'loi=nlll><, r/1• ,·anno!.· lllllf/.1/a'· =~<iiMk. 
Eg_r;Ut:dj:ib:tn It llitvall:l~ ncnt n~mt•r gcngmli:ti foga ltnat: i ~ tc11IH'11 ntlú 
hit 11('111 ii~ IIH'r gPngr:ttiai hn.Mrt. l~mcrii11k tnagy:tr pah·iuti/.lllll:>t, lltel,l·tiíl 
:ít v;1gyunk hatva, de nem is111criillk 11111:.;.\'ar jutlair.must. Eli111ill:ilj uk hir
l'lvcink közill :"\7.1\kat, mclyck >t knr kii ,•ct • lrntiu~·<• i iiL'k meg m•111 fp]pJnt·k! 
.\ l:~idú v:tlhi~ il.\'('11 hift•li·i•l.·t·f 111'111 r .. ~Jal lllfl~;ib:lll. ,\fultunkb:m nint·s mi t 
tak:ug;ah1i , jl'll'lliwu 11im·~ 111it fo'lniink .• \va~y tal:i11 alk:tlmazr.uk hitvall:Í· 
~unk:ot az anti~t•ntitir.nHii< kiivl'ft•hnéllycihcr. ·t 

Yagy tahi11 i;;adu a;r,t hbr.ik a lll:lllifl'~7.lum kibocs:ivíi, hu,;y llit
\1\ll:i sullk pnhlik:tl:isa 1•agy :1111111k t·cfunn:.il:i~a ki tnch11~ IJúkitc11i ar. 
lllltiRrmit:íkat ? 

Egy:tltal:ín 11intR ~r.:tll(l•'kllllklmll. kndilik:ilatla11 iJ,:k t·ki~t:rlctt•kkt-1 

labonll11i. )l i t:LmaRzkntlnnk :1 jn;::-ra, :17. ig:lr.s:ignt. ~ l i ft•ltt: th•lllil mrgfclc
liink milltlt•u polg:íri kiitcl l',~•;g!'illknrk 1:~ kiitt·ll'~s,:~tud:Ltun k:tt 1m:g lcg
ro~,.;r.abb cllcuft•lcink ~cm vo11bík kt:t:<•:gloe . 

.Amn CJil)ufc]ciHk. kik Jli'OS)lCl':ÍI:Í:<IIIIk:tlllt: lll ll7.iH'8CIIJ:ilj:tk, VI'!!)'Úk 

futlnln:lsul. ""K'' :17.. :t 111i :L r.~id(>k:t1 fr11tartj:1 , ar. iitnm:r:<c:kll't, a ~;r.rrctct 

gyiir.t•ltnt' :t g;yiiliill't foiliitt. HiutiPli " ·'·mwÍ:<, nu·l,v ki,·iilröl jiitl , p)iiiclt:zte :1 
lw11~ií ii>'f<7.<'tnrt:i~t a. r.~iclú~:í~hau. . 

E~y h'lc·kr.d alatt :illithttik :L r.~i<h'•krcil. lt n~.'· friliittc • ltat:tltua~ak •'s 
ho~." a knltum J;iJ,·etcllltt:II)'CÍIIl·k lllt'~ 111'111 fl'lc ·llll'k .. \7. L'~.'·ik ld:drja :t 

111:l~ikat. 1110rt h ntalnt:l~ <·~ak tl7. lt•lcd .. :1 ki kuní11nk ~r.i mplo111tiira ligyc
lclnlllt'l va11. 

R:imutatnak ut:Jüuy llWf-'Y•:rc', :1 hul a r..idúk üllitúlap: :11111.'·ira. pri-
111 itivPk. E~y igc11 g:c11i<ilis kiiltií erre 11hvc• ol.\· kép,:t :ult:t ar. otta11i 
\ ÍRI.OII~-~~k11ak. ll lf'ly Ica tl'rt11!:~7.N hii vul11:t i.-, ('~:tk ar.t 11111t:ti11:L, hn)l'y :Lll 
utl:tlli z~itlt'•k n:tt•nr k ug-y:w :lz <·~ztl t c•tik:t clil'u, olt• IH'Ill :lll c•tl1ikn l'll o•n. 
Kiiliiubrn CIT<' >L lt•f::jobb f('lt•ll'tct tal:iljuk . 'c ltl cidt•n n<•nt z:-iolt'• t11cló~ egyik 
11lii' ébt•n. a ki kiiwtkcr.iíl<'g ny ilo tkozik : 

;, Ji a, mn~t:tii:Íhma :\ z~idúk <'f!.'' n:,-;r.,:\'c•l !'Z!'III ict'll kt•llr ml'tlt•JI kiil~i; 

II H'f!.it• ) piJ<:~ii\. fn)yt:Íil \"i ~~z:ltl'h7.!::<t 1;1.1'7. lll ill>lt•u III'I IIZ~i o)o'•, II~Y 111'111 ~7.:t

h:tthc:l so Ica llll'f!ft•ll·<lkl•zni :1 rro'ol , hng-.\· ,."Jt a k•'JI' '" ki j11tl :ll l:t a ;r. illt•
tiiket :11111) ira. { 1gy :tJlllllk IIIO~t:lllttJJtlll :t ;r."itlu~:Í)l'!;lll SZCIIliJCn1 IIIÍII[ :tZHk 
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a kik 1aluuwly po1ttp:í~ lctnplntnot f• ·lgyujtuttak ,:~ :t fii~ttilgii rotnok11t 
t-;r.cmlélik. H n vRlakiuek <·~<nk nz erkölcsi úzrt :<zikntj:t ,:L keblrbcu. ugy a 
b1innt és li! l"Algycn kell, ltogy críit vcgycu r~~:j ta t'A tninclcn c~zközltiiz 'kell 
Jty nlnin, hogy n. korú.blti gyahízu.toRRÚ.goknt jóv:ttcgye ... « • 

A fiiggetlen11égi p1ldllltZ vúgc;~;ctiil még c~ak a"'"" k,:,·chnet inh:;r.
zUk : aknd:Uyozz:í.k utcg, hot;.' ' lllilHlt•n adott ;tllml ntniJól ;r.Ridó-kérdt!Ft 
c·sinitUanak ,:R bi?.ony:irn lll'lll is I C.~7. "'sidó-kt!l'fJo!s. - K elt Burlape~:~tcu, 

l 84. február 1 -im. - Az orthodox zAidt't-rnLbik g,riilésc nevében 
úipsicz Lipót a.-száut(oi fömhbi «. 

A függetlenségi piu-t t'U ilii('Z iÍt('ÚÚjú.val t ih:ct<'St'' ' Hem fog
lalkoztnnk. K erUJj ilk a poli t ika i kérelé t'k taglal:í.snt, (•: t•z <'lvüllk
M ll<ifoly6lag m €'llőxúik a politikai pfn'tokkal V<l.ló polí•m ii'•t is. D c 
foglalkol'.tunk igcuis a több politikai v •úrf(•t·tiu :Utal ltaugoztatott 
azon kö,·ctelméuyuyt•l. hog,v a 1.sidók llitúgal'.ataikn.t pt·oklam<ilj:'•k, 
{•, P]moudt uk n(•zet<'iukct »a z idó kitté«-ról szóló cúkkhou folyóira
tu nk utol ó számában. Ö '?. inte ürömil nkt·c szolgitl konstatálhatni, 
ltogy c· tbn•n :í llá pontunk tt>ljest?tt ös l'.l'l' ·ik al'. ort110dox rahbikf
val, mel,vrt r zek a. fe ut közölt nyi latko?.atu k han t·lfoglal ua.k. 

».A zsidó hitczikkelyek sok C'Zl'l' (•vvol exolőtt ldtek puhl i
kólv;~ - a bibliít.bau. Eli111inálandó hitelvein/,· túnc ·enek.« Ör veil
ditok :.mua.k, h ogy oly a utoritativ helyről j6uck ezt}H últalnuk i· 
hangoztatott kijcleuté ok, mi.nt minő az orthodox rabLik gyiü ése; 
örveneliink ennek pedig a7.ért, mer t a hal'.áhan ah~lrult u. n. ortl..w
clox párt c'op az. mely a z iclók közi úllitólag J étr7.Ő vallá killönb ége
ket lHLugoztatv;t azon f<'licvésnck eu godett túg tért, hogy - lm nem 
i a zsidók ha.larló píu:tjrtu{d - úgy legalú.bh az orthodox részénél 
lehetnek a kor követclJJJ t'llYCivt•l össze ur tu egyeztethető l.útclvek. 

Va.htltú ny zor a z ·icló pftrtoknak nyi latkozásm alkn.lmtLk 
uyilt , a kong r(' szist::ik v{tl tig úllitottá.k, hogy kö7.tük é az >OrtllO
clox« púrt között srmmif(•Jc vallá kiilünb ég uincscu, de enuek 
mincl:t.Hnyi zor ellcntmoutlottak magt1.k az orthodoxok, auélkül 
azonlJau, hogy <t ki.ilönbüzeteket küzelcbbréíl megjelölték volna. 
Azon hatalmi tényc?.ők pod ig, molyok a két párt úllitúsaiu~~k való
ságát bü·álui .hivatva voltak. az?.<tl tértek ki az itélet elől, hogy 
vallrt elvekbe cuki em avn.tkozhatik é hogy senkinek jogában 
illucsen kéL égbe voun.i jogosult ~tg~tt ogy követelésnek. ruely a val
lá és Jolkij mereti szabadsárrm való hivatkozá sal túmaszta.tik. -

-rgy elölt romba l.útközségeink és ·zer vezetü.nk egysége. 
Miutcgy me~v:í..ltú uak tokintjük tehrtt az orthodox rabbik 

azou nyilatkozatát. lwgy »:t x idó vaJh) ' uuiverzális- a hitvallá 
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~<·ngraHa.i t'og<t.lma.l rwm i"'lllt'l' (•:; lrpgy niuc '('ll • wa.,~·ar jlulaiíl
nru '«. n. miut ninc rna~yar katholicílizmus. :W ma•ryar prutt·--lantiz
mns.« Mo t 11riu· t•g_v (. ugyanazou ;Liapou O:tllnnk. , Zl't'etnéik. hn 
h<•.ihruit rtz ot";:(! g minclt•H hi tkör.ség6t a. mrgváltó szl1. hol!.\ ttilltsc>u 
k li liJulcge UH\gyar j ndaizlllUSlliJ k. z._iclóvaJl~l ll magyar·ok \'agy u uk ; 
azou r. ·icló val1 ft kövt>tű i. mely11ek Itivci miJI(lt•11 úllaml•;m tal[tl
hatók. - É s Jniut{ur 7.\•les t' vil (tgon c.;s;tk C!J.tJ r.sicló vallít:;l i 'IIH'r
uek c vallils követő i. ucm ismeriink mi 't' m~L t ->r.í• l<• lmr.;tnklmll. 

L\.zok. <'1. kik f'7.>'.ol r llt•ukczl) tant hirdl'tuek. c up(ut íuo ítók. 
Ezt•k szav:'t ra li t ' lt allgas:;oll tühl u:• ;t f(• lrrve7.t'tt·tt ti'•llwg. A mh
hikuak a l'<·nt küzült uyi la tkuzatukha 11 fnghdt. í•-; rdtaluuk " ' '"' 
cl(•gg(• mí• ltúuyolh;tt(i kijt•Lclltí· ·ci. Jtwlyt•k iiuuc•jJi!'sc•ll dt•tunll
·tr(tlj(tk a Z'!idúsi'trr egység/t, vcz(·rl'l.ií•k l'd oln·zetiiuket t•zutíut trrill 
dc>tr fC'llépí•. ÚUl' ll. 

E l li orhatl maguk a mhhik roluimak lti,•n.tva <• lvl' ikd a 

hitköz L'"C'khr u i.· ltir<h•tu i. s oth ltatui. hogy ott. a hol szaktulú" 
:'tllott lw. a zsidók isutót C!J.I/ lri lkii;"s{·ggr c·gyt•:.üil.i<·Hck. \.z t'gyc iil és
lll'k az q.~yt• · allmlro;lwU. hi ,·at:duokok mag:'utjo~ait ·értc•r tit• lll' lll 
szttbadna. (L ro roi hi z ziik. lw~.v ar. a11.vagi :'rlrlo;"atot hitrokouaiu k 
. chol em tekintemlik az <'gy<>slil(·st·t· maga ;\nrn.k. - lht r isszo
rrclnlofl hitkijzségeinknek az r·gy~;~qJ Üll nW.rtá ltJl lllf'!JII!Jeri rrz l ft'lekc 
::~> liink is. É lm ar. C"":St"'''" z idú hilt'Pi t•l"·r.l't il y míulnu. kii llw-

~J n • 

:Lvatkozú u(•lkiil. ji) ll·tr<·. 11 t' 111 "wruluuk kJLI ·cgi tst\~ n· <'gyl-b hi t-
f<•Lt•k<•zt>ti .iogai 11l< bizt0 itit:·la ki1rl"l l ~WilL. 1\Lt·rt t•z 1':-it•.tlwu mi zsidók. 
miud 'U kiizvetíté uélkiil lt•piiuk 111a.itl a liirv(•11j'IIOZÚ" l'lr· k(•n •lt·m
Hi l' l autollonri(urk ht·czikk"l .Yl'Ú>~t• ir:'r11 L (·~az Pyés:: hi l l't• lt• ln•r-1'1. 11 t q.~

t•k• .J t kúrPimc bizo11yhm lll' Ul t'11g ligyl'lrlt<'U ki vii l hagyat u i. 
En~t <• k 11 titnn. iiu uraguuk. e.IJ!JIIIlÍSsal egyelél-t ve,~ núndig r ·•tk 

a ltjtfclPLu•zpt é:< a haz:~ én l •krt ,;zt•Ju t>liítt ta r l'<L. l'ogj uk iul{•zui 
h itköz t;gi. iskulai " alapitv:'tuyi iig,vt·iukc•t r:-; in t(•r. kc· cl (·~wiukkt • l (' ]('
jét veszszlik a mH.tk. hogy polilikai p;'rt·t ir(uryturkiJall kth·r ldé•wkl'!. 
formál hasson, ru i ut. azt mo t a »l'i.igg<·tlt·ll -;égi púrt « tott.u. 

Lobogt.a sá,k teh{tt a »nyilatkozó rabbile e az egye ·i té zá ·z
laját <~ hitköz ·égekben, - öröru!llel köwt.i őket az <'gé z hitfel•
k<·zeL melyuek a hel íí hékrrr · az ö szruüküM n· wusl iukáhb nw 
szi.iksége, mint valaha. 

·lr 



A müveltség állapota Magyarországon, különös 
tekintettel a zsidókra. 

ITI. 

A meglll őzí) két czíkkhr n l t<tziLn k dltrdríno.q n r pm(\ velődés i 

viszc)llyairúl v nit HZÓ. T_,ásxuk m:í r most, hogy oszla11ak meg czc11 
últ.n.l íwox :ubtok az on;zág egye:-~ ö11ft llfl hatf>silga.irn. t<·hi'tt a ?IU

gy,lkrc (•<; sz[~h. kir. ,·árosoha az l'~ycs hítl'c.•lekt•zt•b ·k közl. ·m 
cz€-lrn. mi11dcut•kcllltt rgy n. lt az:l. összt•s llll'gyt'i t· t• vounJkozó r(•-.;z
letl's t:íhl:ízatot kc• llctt Ö>;szcítllítanollt n. lt(• pszáml:Uítx :ulottai alap
ji'tn, mcly núnelen <'gy<•s mrgyc népmíívcltxrgi :í llapotát nz ahb:tn 
kfo pví ·elt vn.l~'Íxf(•lekezl'tPkn·, ma.jd lll!'~ itltal:íh:t.n ar. eg(•sz ~H'

gyí•rc vo11:tLkozólag. 111(•g (H'tlÍ" lii-(Y al1smlut Rzim10klmn , mint 
sz:'tza.lékokha:n kift~.it•zz<'. ruz az ii<;Kz<'úl lí t:"ts íly részlctt'Hs'ggd most 
jelenik nwg l'lií.;;ziir. litinthogy lú •lc ti mí11rlt• 11 vallúsfdc•kc•zptní•l 
cs:tk az n.hszol11t xz:'uuok:ü kiizlí. III Í'g ]H•tlíg IICllH'k HZl' t'ÍHt l'l kl't
lönítv<', d t• st• tn ki'tzcprs. Hl'lll :l. lll'llll'k szt· rillt kiilün sz(tzall•k tú h
lázattn.l IlOlit kíxh·í az <·l1ht' l í adatokat. 

l\ J i{•Hítt nzo11han a UH· gye i tit bl[~zatot közii l~t (• m. xziib(•ges 
lesz a nnak gyorsn.ltu í·s kön11yohlJ mcgí•rt(>;;{•r · éR ml•lLaLCu;(~r:~ 

nNtúny nwgjrgyzrst t•líí t·<• lJOCs:ít:l.llont. 
l\fí uL mú r fiintH•hb j l' l zém. az cg ' I 'S hí Lftkkt•zt•LI'kn· VOIIaL

koziÍ szit mok. mi11cl az ab"zolut.tk. míncl Jll'<lig a sz(tzall• lw-.;ak n. 
fí•rli- és ni'tllt'Utrc rg!Jiill v(•vc vou<l.tkoztmk, ;tz utóult íak :Lz ugyue
,·,•zett lüiz(•pútlngok<lt ftj<•zvt• ki .• 'zt•r fi',(ült {o l'(lchs lt•tt voltt;L 
ugy:w a kN. nPttH'L kii/ijn is tú rgy;~lllí. mi nt a hogy K elrti teszi. 
;tzo nlmn rz tuls:ígosn.n mcgnyujtotL:L ,·ol na ft•j L<•gcté 't'im tcrjcdl'l
lllél., és igy <·tWl, lt·gal(lbh ez n.lkalomhúl. t'l ln·llctt állnom. 

t;'tlllrtz:tt C"l:tk a tul:tj1l onkfop •ni :Jlagyarorsz:ígot iih•li f<•l , 
Enlr.lylyel. 1TgyaiiC<:;Lk ;L II'III!Whllí lé rJdrué•léRi ok miat.t kdh•tt 
k111oncla 110111 H on· :í t- (•s ~z la vonország lúrgyali'lfl:Í nil is . ha húr 
egy s ruú<: tc·kí11 tetheu az<' ~lmpc~olL r(•szt•kn'« vonatkozó atl:l.lok 
R<'lll nélkitlüztt'k volll<l. az (•nlt'lu•fi éget, azoJtban clRő sorban .;;zo
ros<tbhan 'dt magyar lmzúnk ércll'k<ol ht•nlliiukrt. 

)Jagyarorszúguak a ll'gujalth kikrrdcilések óta. tu<h'a.levőll'g 



63 mcgyéje van. Az országban kép viselt hH f\íhitJch·kezot n.zon

unn, hozzátartozóile zám~Lt te ki n~·c, igen cgyenlötleniil oszlik meg 
o bn.tvanhiírom mcgye teriiletérc, 11gy hogy vannak mcgyék, h ol 

egy vagy több c felekezetek közül sehogy em vagy csak igen cse
krly szi'tmmal, néha rpcuséggcl csu pán egy p;ír oml)Ct' rt l tal v au 

képviselve. Magától értctöclik, hogy ily csekély ·zámad:\tok, h~Lbár 

<'zekuok i megvan n/pesedési sta.tisztilmi becsük, o czikkek 
szempontjrLból nem voltak fölhasználhatók, ba csak a legh::tmi
sablJ és a valóeli téuyúllásun.k korántscm m<·gfelelő kövctlwztc
t l>scket tu:.milcg el abr.ink kerülui. m iut a milycn - ho~y a szCL
mu~ i ly <•:;rt kiiziitt csak r gy ct cmlit:;ck - ]JHIIá ul az vu l na, 
l10gy »lll l'rt B a rsHtt'gyébcn 8 görögkeleti vaJl[Lsu közül 7 t ttd írni 
és olvasni, c me(l'yéueu a görög-kdetiuk meglepő népmiivclt ·éget 
t iin tctnck föl« stb. stb. J\Iinclczck folytán egy bizonyos minimális 
számbnn kellett m cgfLUa. pocluom, ugy, Logy ha az ill ető hitfeleke
zethez tm·tozók c lcglcist'hh fizítm ot scm éri k Pl 11. kérdlosPs lnPgyí•
lJCtl. :L lt épuü'tvoltségi szcízaNkot ily Cst'tl>kbcll mcllőxemlőnek 

kelleLt ta.rtanom. A teljesség kcdvt>ért azonu;).n <LZ n.bszohtt sz:i
liiOkat, llt (•g; :t lcgcsl•kélyuulJ('kc·t is, küxöltcm. 

l:l :t zo'tllk l tépességének fűl ti tl'el r k<•zeki kiixött csupíLu ,~ róm~Li 

katholikus és az ixracli!K1. az, moly az összes lJn.tvanh(u·om mcgyébc11 
a J'üuucbh cmlitrtt m iuimúlis szimot, :~z 500-at cli•ri. Ez is m lt
tatja, hogy er. a. két ntll~tsfrlckozct ax, moly :Jfagyarorszi~g összes 
t <· ri'tlctén h'giukrthb mcgo. zlik, hn.b{tr itt sürí'tbh, a mott jóv;:l.lrit

kit hb sz:'unokkal. Csupá.u egy megyéb<'U, Háromszól~bcn, ucm rúg 
a XRirlílk szitm;t teVesen 500-m. Azonba u ez f'gyot minclazonúlt:~l 

allllitl illkú.hl, v(oltem a statisztil<ai kombi uáczióbn. fölvec•mlÖIIC'k, 
nwrt ott a z~iclók zúm a a ma mi~timális zámot ugyi: nagyon 

mrgköxrliti (-! 6) és az ö . zcs k é]JCt baz[UJk zsiüó: :í.gi'trúl ily 
f!!J.'Jecliili kivétel :íltn.l kár lett volnn. zavarui. L cgkev('sbbé 
r~ycnlc•trsen o zlik meg h::tz<btk m<"gyéirc az unitúl'ins vallás, 

11wlyn<•k lllvci az 500 léleknyi fölvett minimumot csuJún nyolcz 
s tiszt:'! 11 e1·dél.1Ji mc·~yébeJL l' r ik cl. J n n ét v:1.n <1.Z. hogy az u ni táriu
so km vonatkozólag a nttf>'Y ii sztúhlázat ut~\u lriilün túlNtzatot 
állitottam össze. minthogy ezl'k zúm imt külön rovat a többi me
gyrknr l tel.ie'eu fölö lq;esnek mnta.tkozott. 

V égre még csak ueM.ny zót. 
~\ megyc éi SY.t'S ln,kóinak szú m{LJ)Ll.U :LZ jllt•Lií Ull'gy0k tl'rii

Jetéu lévő üuálló lH1.tósúgu tehát a sz:~bad ki.rályi v(trosok n t-p es-
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c'égc i~ be van fo!Jiafva, :; igy tonnés;-.r(;(•scn az cgyt•s hitfelekeze
teknél i . . A ·z[tza lékok is a;-. egész mogyére zólua.k, minden vitrust 
beleszámítva. E gy későbbi t:'tbláza.tbau fogjuk azutttn kiilön az 
öuállú hatósttgu vúrosok uópmüveltségi t i'tblázatát, a magyékből 

kiszakitottau, a.Jni. Hogy azou'bau egy megye összes lakóinak nép
müvelt égéről magtmkn;1.k fogalmat ·zer <•zzüuk, csaki ezt az 
eljárást talá.lllattam jogosllltll<tk. Épen arra való lcsr. ma.ju azutáu 
a városok 1..i.ilöu tábl[tzat,''l., hogy mégis meglássttk, moultyit abszor
lwál a1. egyes fclckczetekl'c. Illajél meg az egész magyérc uézvr az 
ill ető nH::gy<'i fé)v;'tro. népmiíve]tsége. 

Miutltogy a népszámJúlúsuál a l;o1· - l'újda.loru - ucm 
vettetett össze a. hitfelckezottel. s igy az e"y h ithez tartozó hét éveu 
felüli népesség p ontos sz[1Jlla nem i. mcrctes, az irui é olvrumi 
tudók százalékát a.z illető folokezethc;" tartozó lako ság összes s 
m•m csup;íu a hH '•veu Jchü valók sz[tmához kellett viszouyita
nom. gyauezt k('ll ctt teltát tcnucru a mcgyci u0pmüvclt ·úg itUa
gos szi'tr.alékánál is. 

A rovatok cgymá~utítujítra uór. v · ttwgtartottam a K eleti 
helye.· elrendezését, mely szerint a hason lú hitfulekozetek (példi'ml 
a két ka.tholikuH, továbbá a. két evaugcliktt · felekezet) egymás 
melló kerültek A felekez<'t ela:c eső sz{tzalékokat azo u ba n u agyo hb 
áttekinthetőség végett az i ll ető abszolut sr.:'un (dá R ll Clll mellé 
tettem, miCtlta l a különfélc felckczotokro vonatkozó sz[tzalékok 
egy s01·ba kerülvén. a. népmí\veltség mego:-zlú ·a :~ hi tfel ekezetek 
szerint ar. j Uető mcgyébcu sokkal vi lágo:;a.IJbau domborodik ki , 
s <~r. öflszeha.sonlit:'t:; is minden iránybau könnyebbé vá lik. -

Adjuk előszür az uuit.árinsokra. vonatkozó külöu t~tblázatot: 

A Uuit:\rius vn n nsz- E1.1·k \JÖI inuj'f ol-
A Y. R 7. 0 o·Okb"n meg y e l l OVO szesen a. megyóben vmmi tud 

Als6-.Jo'ehé1· ........ 9 17 :~aJ as · oo 

Háromszék . .. . . . .. 5,029 11.::106 45 ' 8fi 

Kis-KiiküUö • o • • • • • :1,968 922 11a · 2a 

Kolozs ..... . . . ... 2,08<! :no 14 '88 

:M.aros-Toréta . ..... . 6,4 51 2,049 a1·1s 

Nag,v-Küküllö ..... 2,2 19 672 ::.ll . \lb 

Torda-Aranyos . .... 8.9!ll :1.519 :w·:H 

Udvarhely ......... 24,4-51 8,4 17 34' 42 -
Az általoíuo táblázat Magyarország uépmiivel tségi ftllapo

táról megyék é lütfelekezetek szerio t (1 880. végéu) a következő: 



római katho- görög- ka th o- ágostai cvan- hel vét evanze· 
~...:.G -~ i: 

M6zes vall<isn 
u. ::-: 

göt·ii!! keleti ;_j ;:: :.. '-' 
lik us lik us geükus likns c; :.ö •:": ..... ·-

Amegye neve ~~e - ~ 

van 1 irni és van 1 ir tJ.óS 
:~'7. 

van l imi és van l írni és ntn irni és Yau l i1·ni és 
t~o '::\l':'!: .a :: 
~ ._ N ~:;,.. 

össze- ol vasnj össze- ol>asru össze- oh·asni ,·an ol\·a•ni össze- olvasni e ~ (/J ~ -össze- ol v asw ~ o 
sen hul sen l tud sen l tud sen t ud ÖSS7.e· tu<l sen tud -< ~ ~"' ~ 

~b~~j-Torna .. .. · 1 102,177 , 36.182117,6441 4.6591 2601 50, 6.914 3.213, ~9,657 , 20.291, 13,59 1 7,966, 180,3-!41 70,790 
Jrmesolv. tud"fo-ban 35'41 26'40 46' 44 51'16 58'61 39'25 

r-· 
~~~6 -Fehér .. .. ... , 8,5511 3,990, 66.714 4.6841 76.1651 3.7741 :>.9611 2.224116,834 :;,:3491 2,806 , 1.8501 178,021 21.728 
u·ruésoh·.tnd•to-ban 46 ' 66 j 7'02 4 ' 95 37' 31 31 '77 48 ' 11 ~ 

Arad ... ..... .. .. ·l 75,304, 29 .285, 11,0791 64sj'86.7 58, 13,5901 .) .151 2.3.Sl 17.5191 !l.03:2, 8.018f 5.4701303.9641 60.427 
ir ni és olv. turl •to-J>an 38· 62 5'83 7'28 ~ 45'64 51' 55 68'22 19'87 

Arva ............. , 71.407

1 

17,9951 -
l 

-
l 

- l - l ~ ~ - ~ ·3 ·o-, . ?_l 
231 2.9341 J .984, 81,048 23.:>09 '·-'-1 .. .J l -'l it·tú és olv. tud •to-ban 25 · 20 - - 48 '23 - 67.62 :!8'79 

Bács- Bodrogh ... 407.003/!37.4081 8,696

1 

2.3211!21.888 29,647, 57.238 28.393, 24,22 7, 14.3571 17,141 11.884 
imi és olv. t ud •!.-ban 33.76 26 . 80 l 24 . 33 49.60 59.26 l 69. as 

638,063, 224,871 
35 ' 24 

Baranya .. .. .. .. · 1 214,411 92,8341 
im i és olv. tud 0 / 0-ban l 43· SO 

301[ 77, 12.5491 1, 740, 12.1861 6.468 , 46.1041:26,8481 
- 13 ' 90 53'08 58 ' 2:-1 

7,.t831 5,183, 293,4141133.320 
69 ' 26 45'40 

Bars . . . .. . ... . . . . , 11 8,284, 45,0201 ö 
irnl és ol v. t ucl 0/ 0 -ban 38· 06 l - 51 81 

71 2.7381 1.631116,491 , 11 ,0271 4.927 8.4051 142.6911 61.274 
- 59 ' 57 66'87 l 69' 11 42'9.), 

Békés .. .. . . . .. . ·l 50,838120,0011 
i.rru és olv. tud •to-ban 39· 34 

3 691 881 7.1491 1,485182,780, 46.87i l 82,129 i 47,51 11 
- 20' 77 ' 5() '63 57'85 

6.2551 4,3241229.7571 120.40 l 
69' 13 52 ' 04 
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·=~ római katho- görö~ katho- llgostai C\'IIO- heh·(•t evange- ~ = 
görög keM i l\Iózes n\ll(tsn ;~ .s ~ ~-lik us lik u~ gelikus lik us ·- ·~ 

A megye neve van 1 inú és 
~.:a g ;; ;1 

van il-ni ós van irul és van iml és van imi (:~ van h·ni é'~ "-l '" ·:: ~ ~ 
l össze- ol ntsni össze- oh·astu össze- oh·asni össze- ol\·asni összt!- o l va sni össze· ul ntsni ~: ~ :.. -

~ :.. :...: :z 
sen tuti sen tud St' ll tU( l Stm tuu SUI\ tud seu tn d ~ ~ ~ 1:1) 

-~ 

" 

B e reg .. ......... , 13,252

1 

5.1 67, 76,08 11 7.0331 
l 

- 61 
6 461 3:3 1, 42,64 7

1 
J 8,070 120,703 OA~7 ~ 1 C.3,3771 Bí.02H Hl im i és oh•. tuil 0/ 0 -ban 38 · 99 9 ' 24 51' 24 42 ' 39 31 ' ()4 2+ ' 14 

B eszterez e-Naszódi 2,64-41 l 133, 52,571 6,2901 12.f•54 1.253, 22. 121! 12.376, 2,087 6891 2.963 t.-0671 115,0171 ~VSH 
im i és ol\·. tu(l 0 / 0 -ban 4-2 ' 85 1 11' 96 9 ' 98 l ::i7' 73 :33 '01 :36 ' 0 1 ~4 ' 04 

1 ~i~ar . . ..... .. ... , 37,198 lí.ll0138, 1::i8j 5,1!l611tl3,53 1 10 .3 ~8 ~ 1 ,5 2 2 9561184- 890 t 0184- l i 2 L, t 8 7 1:!.3261446,7771 Hi ,f'? l 
l t I'm és oh·. tud "!o-ban 4-6 · 05 13 · 62 6 · ss 62 · 89 55 · 14 &8 · tS s:s · o\1 

1 B orsod ... . .. . .. · 1 94-,662129.752110.271!1 3,3001 214 101 , 4-,4-20
1 

2.717 , 73.5:?4- 39.676, 1218261 6.82\J , l !J5,980, 8:!,8 1fl 
irni ésoh•. tud•/o-ban 3 1"43 32' 10 - 6 l'4o7 53 "9" 53 '24 · 4:/'l ll 

l 

' l _:o6131,206 Brassó ........... 8,541 4.37 71 356 8.306139,4071 24-,6951 3,228 1,66:íl 67\1 4831 83,9291 31J.l!;}7 
imi és ol\' . tuil 0/.-bun 5 l' 25 26 ' 62 62 ' 67 51" 58 l 71 '1 3 47 "+.!1 

l 

! C s anád ......... ·l 53,634- 17.3151 4,1331 1,032113.679 2.1101 12.820 6.3'26, 21,70!)\ ll. :í9 1j 2.887 t ,9aol tou ,o tl l ""o.4oo 
im i és o lv. tnd 0! 0 -bnn 32 · 29 24-· 97 15 '42 +.11' 34 ::;s·4o 07 "89 H7 ' 0K 

1~ .. ... ....... ·1'1,627 "·""l"·"' '"l 84 
_u, 2 231 ~27 1 :l 2 l 205 528. :t !l41 It o,H±OI :!I.IHI 

il,li és olv. tud "!o-ban 21 · 17 3 · 58 - 44' 92 IH "UI 

C songrád ....... · 1 160.353 57.4-031 230 
__ 981 1,26 7 5781 3.236 1.94-8, 55.4-4 1 30.95 71 1 .ss+. 5 .54 ol :!2H,4 1 :ji 9G,8~:! 

imi és oh·. tnll 0/.-hun 35 · i !J -!.S ' 62 60 ' 20 55 "79 7:;· ~3 4 :/'~H 



római katl}O
likus 

gilröu katho
liku• 

-;!; .:..:: ·- .oc 
.. .. k 1 t' ágostai c,·nn- helvét tl '' lln- l\Ió ll' .~ ~ !=3 

gol'Og ·e e l cve!ikus "elikus 7.CS va as n ·":8 <: .;:; '::l 

Amegye neve van irni és 
össze- o h•asni 
sen tntl 

van 1 irai é•j v:m 
össze- oln\sni össze-

sen tt1<l sen 

--- ___ e______ e ~~ ; Ö ;r. 
inn és ''fl n imi é• wm inti és ''an irni és tJ: ~·;g .;:: :; 

oh·asni össze- oh·asni össze- oh·asni öss;:e- oh•asni E ~ "' ~ o 
t u cl sen tn d sen ttul sen tutl ~ i); i= .gj 

Esztergom .. ..... ·l 60.743 27.6001 
it·ni és ol v. tml o/0-ban 1 45· -1,3 

96 1 
-421 145 761 629 327 , 8.390 5.65 11 2, 140 1.53-1,1 72 ,166, 35.239 

- 51'98 67'35 71'68 48 ' 82 

Fejér ............ , 137,119

1

64.7661 
irni és olv. tud 0 /0-b~m 4 7· 24 

Sl 

Fogaras ... ~.-.-. -.. -~--2~194 ' 999122,7!!7 
i nu és olv. tucl •/o-ban l 45 · 53 

G ö mör .......... ·l 68,77(.;1 :l7.~ 1 3 1 3,60~ 
irni és olv. tu,l O fo-ban JO ·H 

Győr ... .......... ·l 81 ,1>55
1 

41.G2t!l 
il'l1 i és olv. tud O/o-hall 50 · 85 

!Hl 

Hajdu ........ - .-.. · 1 18.014\J 8 .6301 9.986 
irni és oh ·. tml 0/ 0-hu n 47.90 

H áromszék .. . ... · 1··· +1.486 9.9841 1,962 
írni és olv. ttttl 0/ 0-!Jfm 24 ' 07 

Heves ........... · 1 179,6\10 50.7491 
imi és oh. tud 0/ 0-\mn \.!8 · 24 

9., ., 

_201 
813 

4 .019154.900 
17'90 

~!13 1 
2 i. J 2 

-lll 
() J 

:!G 

!3 .3:251 2í8 
3:l '29 

. 31~ 1 2 1.3381 
J.>.'<;:. 

_Jt;l 89 

- 2651 
32 ' 59 

5.709 3.255-1 ;7,53~~;258 1---;,~3 5.8031209,4401110.418 
57 ' 00 l 62 ' 02 71'26 52 '72 

1.8941 
14 ' 39 

2.H 9 1.\1281 1.33:5 6331 675 3871 84,5711 15,696 l 66' 48 47 ' 42 57' 33 18'51 

_ 1516v.138 

_ H•, l4,39S 

_991 b iO 

2.9551 
13. 85 

_ 521 

41 l 

942 

39. 7S9, 52.066 20.0871 4,3201 :2. 785 1 169,06~, 93.346 
136• 12 62.64 64•47 55 ' 21 

IU! 7lll 7.129 4.éi421 6,025 4.3641 109,4931 59,850 
A4.43 03 '46 72'41 54 ' 67 

628, 135. 7~~ 79.6:261 8.444 5.2í61 173,3291 97.599 
72'Jb 58 ' 66 62 ' 48 56'~1 

144154. 541:> 21.81.11 486 32[)1125,2771 37,9J(j 
-- 38 ' 33 56 ' 59 30 ' 30 

5761 16,H5+ 9.Ql411 0.916 6.4{171 208,4201 67,160 
61'15 55 ' 3& 59 ' 52 32 ' 22 
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római katho- görög kt\tho- .. . ·· k 1 t" ágostai evan- helvét e,·an- 1\Ió . lJI .~ ~ ·~ ~ 
likus likus gorog 0 e 1 gelikus gelikus zes 'a asu ·o ;g ~ .::; ·:: 

A --- -..,-...,....,,..1----.,.---,-,-1 »~ = ~ -megye neVe >an l it·ni éS \"aU l imi és van l irni és van irni éS vall irui ÓS van im i és a.~~·~ ~ ~ 
össze- olvasni össze- olvasni össze- jolvasni össze-

1

olvasni össze- ,olvas11i össze- !oh·asni E ~ ., ;i=. 
sen t ud sen tud sen tud sen t ud sen t url sen tud < ~ ;=: .r 

~~ ...........•. , 79,0441
1 

32.6-1,51 52 241 521 25126,397
1 

15,6191 7,5651 4,5461 2,9081 1.837, 11 6,0801 .54.862 
i rni ésolv.tud0/0-ban 41" 30 - l - 59 "17 60'09 63.16 47" 27 

Hunyad . •....... . • , 11,883\ 5,682, 48,38 1 4,32711777251 16.041 , 1,7991 1.181 1 6,568 3,05 5, 1,996 1,120, 248,4641 31.467 
irni ésolv. tudOfa-ban 4 7" 82 8 "94 l 9 '03 l 6,j"65 46"5 1 l 56'11 12 "() i 

J .-N.-K.- Szolnok . 154.261 52,2371 208) 641 209
1 

1261 2,2021 1.2351113192165.1551 8,319
1 

5.584, 278,443, 124.411 
ü·ui és olv. t ud 0/o-ban 33 · 86 l - l - 56. 09 57 · 4 7 67· 12 4.J. ·ns 

Kis-KUkUIIö . . . . . . 3,999\ 1.242 33.520
1 

1,3301 16.6271 699116,79-!1 9,5391 15,701 1 2.985, 1,2461 5481 92.2141 17.505 
i rni éS O}V, tUd 0/o-baU 1 51' 12 l ::1 '97 4 ' 16 5(; ' 80 19 '00 44" 00 18 "\18 

Kolozs .......• • • · 1 18,016 8,837, 90.265

1 

4,4561 29.1101 9201 7,380 R,5201 44,525 11.4651 4,782 1 2,2751196,507 32.61JB 
irni és olv. tucl0/0-ban 48 · 92 4· 93 5· 16 -1,7 ·97 25 · 75 -!7· 78 16 · 60 

Komárom . ....... ·l 93,727144,8451 lll 61 30

1 

261 5,1711 3.0151 45,437, 30,8051 ·7,300

1 

4,8401151 ,6991 83,547 
irui és olv. tudOfo-ban l 47· 52 

1 
- - 58· 52 67· BO 66 · 30 55· 07 

Kr.assó- Szörény . ·l 62.080
1

28.3951 16.5901 2,946 295820142,157 1,906 1,141, 1,6 191

1 

8 141 3,243

1 

1,986, 381,5041 77,47 1 
Ü'J"Li ésolv.tud 0/ 0-ban j 45 "84 17"76 14"25 59'86 50'28 61' 23 :20"17 

Liptó .....•....• .• , 38,601, 15,5421 9
1 

81 3 3132,735116,4591 45 1· 561 3,349 \l 2,4 841 i4.7581 34.345 
irui ésolv.tud 0/ 0 -ban 39 '75 l - l - 50 "28 - 74'17 4:J"OS 



' -"' ·a -g r6m11i katho- görög k11tho- ágost11i evan- hel vét evange- ~ et 
görög keleti 1\Iózes vallásu :~ :§ ~ :.. -

lik us likus gelikus likus 
~..:<8 ~ c 

Amegye neve >O ." 
van 1 írni és van ~ írni és Yl\n l irni és YUn 1 irni és van írni és Yan l irni és .s-c~ .&J '" "' ,., -"' ~ 

össze- ol vas ni össze- olmsni össze- !olvasni üssze- olvasni össze-
1
o1v11sni össze- ol vasni E ., "' ~o 

sen tud sen tud sen tud sen tU<l sen tud sen tud ~~ ;;il ., . ., 
r-· "' 

Má ramaros ....... , 17.9751 8,322 168805 5,7111 381 _121 284' _:1ol 6,790 4,044, 33,4631 4,998, 227,4361 23,3 15 
im i és olv. tud 0/ 0-bau 46· 30 3"38 59"56 14 '94 10'25 

Ma ros-Torda ..... , 19,450~ 5,583, 35,6361 3,563, 24,1511 
imi és oh·. t ud 0/ 0-ban 28· 70 9· 99 

1,5101 5,592 
6 ' 25 

3,049, 64,522120,0921 2,9991 l ,519, 158,9991 3 7.5137 
54'54 3 1'1 3 l 50 ' 65 23'63 

Mosony .......... , 70,064143.7 191 
61 -51 61 

61 8,95 71 6,9701 62 52 2,26:::
1 

1,6051 81,370 52,359 
irni és olv. tud •t0-ban 62 ' 40 - l 77'82 - l 70 '92 64'3~ 

Nagy-KUkU IIő ..... , 3.800 1,808, 14,909,l.i30, 45,8531 5,606, 58,920, 38,3551 5,999
1 

1,9761 722' 41 2, 1 32,454,~ 
inu és olv. tml 0/o-ban 1 47 '58 11 ' 60 12'23 65.09 l 32 ' 97 57'06 38 '1 8 

Nógrád .......... · 1131,95+141.5351 202! 321 581 47146,807122,1501 3,5811 2,4621 9,onl 5,792, 191,6781 71.707 . 
irni ésoh•.tud 0/ 0 -ban 31'48 - - H' 32 68 ' 75 164'27 37' 44 

·-
Nyít ra ...... . ..... , 282,583 1014341 21 131 1281 51152,273121,5i31 6,6681 4,440, 28,414 , 18,9601370,099 146,330

1 irn i és olv. tml 0/ 0 -ban 35· 88 - - 41 · 26 - 66 · 72 39· 53 
l l 

Pest- P .- S.-K. - K . . , 645,270I31448.J.I l.544 9 281 5,67ll 2,842, 64,216 , 37,67u, l77542 109015, 92,2081 64,937, 988,532 531 ,333 
inúésolv. tud 0

0-bau 48'74 1 60 '10 50 '11 58' 11 1 61' 40 l 70'42 54'02 

' ~o:zsony ........ · 1262,osoj1220 131 ul 251 581 +5, 23,4 761 15.7851 7,634
1 5.1 9~~ 20,671 1 1 3,98 1, 3 14,1 73, 1 57,168 

Jrmésolv. tud 0/o-ban l 46' 56 - l - 67' 24 1 67'98 67'64 50'02 
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r<imni knthn- züril~ k:~ tho- ózostni ll'"nn- heh·,:r e,-nn~e-
s ~ 

!ikm lik u<> giirüg keleti geliku_o l ikm 
mózes YOlhisu :~ :~ ~ -~ -~ 

A megye neve --~--
~~ ~ :? ~ Y!ln í rni t'~ '"lill l im i ts YOn irni P.~ Yan irni ~~ ,·on i r ni (•, mn imi és ~J~·~ 

~~ össze- oh·nsni össze- nl'"nsui ö~sze- oh·asni 1issze- oh·:~•ni üsszP- oh·nsni össze- uh·nsni ~ "' 
c "' ~ .~ sen tn<l sen turl ~en tu•l ~en tud sen lurl sen t nd ~ ~ 

l Szolnok-Doboka .. , 7,523 :?.%~ , 1 19 1 54 ·Ui31ll :1 1.5*9 ; r, 41 1.774 5891 '2+,303 5,0 7 ~ , 7 ,.581! 2.2581 l 93,6771 l i.fl59 
irni és oh ·. t url Of0-1Jnn 39 . ;}:? 4' 01) 2'42 34 ' 34 :!O. 89 l 21l ' 75 n· til 

Temes .... ....... , 161.536 82.5!l5, 11.:?3tl 1.341 ,'2009461 31.8451 11 .305 3.4481 5.13b 2.51::!1 7,630 5.3501 396,045, 129.210, 
írni és oh ·. twl 0/o-bnn 39 · 3:? ll ' P3 15'85 5!> ' 55 ·~8 ' 89 l 70 ' 10 3:.! ' (\;J' 

-Tolna ....... .. ... . , 153.177 71.3321 3:?1 _'+l 
1.1 51> 34::!, 31,527 l!l.Oi fl l 39.500 :?3.5081 9.146 6.026 234,643, 120.3117 

irni és oh·. tml •fo-hnn 46 · 5 7 
l 

29'5b ~0 ' 5:? 39 ' 5 1 65 ' 89 51· .'lO 

Torda-Aranyos .... , 4, 390 1.7:?7, 56.1119: ::!.6561 4 j .050; :?.·lll • ., , 18+ ~:14, 18.7$1 lU 081 1,35.) 6101 137,0311 17.2ill 
iru i és oh·. tutl 0/o-bnn 39 '.H 4' 73 5.:?:> 3:.! ' 52 45 ' 0:? l :!· Glt 

Torontál. ........ . , 24.2,457 1044551 3, 479 4115,2.314 14 -!3.1 93, 18.657 1\),f)!l\)l o, lll .J.,4851 6,67:l 4,:lJ 51 5 :~0,988, 1 67,704 
imi és olv. tuol 0/ 0-hnn 43 · U'! 13 ' 3 7 1 7'1 ~ 3 7' 35 55 ' 30 64'67 31 ' 58 

Trencsén ........ , 21 1,355 45,0011 381 
_u, SI -331 :!0.357 tl.66J I 1+5 _:oo, I2,9.J.o il. 712, 24+,9191 60.533 

imi és olv. lml 0/o-hnn 21· ::!9 ... , . ·'3 Oi' J<l 24' 4:! 
l 

·J - -

Turócz ... . ... . ... , 18.4 13 6.691)1 
.l - 21 71 

41 :!5.2~11 1 1.25~1 1 34 
_ :!Ol 

2.188
1 

1.5221 45,9331 19.:>14 .. ! 
i mi és olv. tud 0 '0-bnn 36 ' 3 7 l - 44 ' 5.J. 1 6H ' 46 .J.!! ' .J.H I 

Udvarhely ... . . . . . , 35.050 7.513:.>1 2.ú!Oi 1 0~~~~ .J.,l:! l 46 71 :!. i .J.i l.I37PI 36.53 tl j l2.4001 58 1 2931 105.5:!01 'l l V" •' l . . ,,, 
imi és oh ·. tucl 0 /o-bnn 21 . :b ll. 38 Ül '! :! 34'39 :.o ·H :?\1'41 
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;:. "" ·~"' rómni J;:Hho- görlig katLo- ö .. k 

1 
ti Ú<>'Ostai evan- hel vét e,·ange- 6 11, . .~ ;:; F' .B 

lik us likus g rog -e" '"' gelikus likus m zes nl asu ·0 :S ~ :.: '!: 
· - --....1. h~::::; c rJ') 

van imi és van irni és -.•un irni és van it·ni és van irni és na n l irni és ~~$ ·~ ~ S: 
össze- /ol vasni össze- olvasnil össze- ol vasni össze- ol\•asnil össze- olvasni össze- o!Yasni f'l g) "' ~ ~ 

sen tnd sen t uu sen t ud sen tud sen Lud sen t~td ~ ~ ~ _., 

Sáros .......... . . , 88.828 17.629, 51.3611 4.0271 771 16, 14,741 -1.3601 262 188112.735 / 5,5951 1 68,0 1 il ,-~31 
irni ésolY.tud Ofo-ban 19 ' 08 7' 84 - 32 ' 59 - 43 ' 94 18 . 86 

Somogy . . ........ , 212.5061 79.1 3 i l li /' lll 46 25116,037 7.818, 66.349 33.177, 12.463 ~ . 022, 30 7 .4481 ~ 
irni ésolv. ttld0 '0-ban 37 ' 2-l - - 48 ' 75 50'00 J li-!'37 4 1 '70 

Amegye neve 

-Sopron ........ . . , 207.263 LJ 9807 1 17 121 32 27 129.860 21,491:l l 2821 2 131 8,311 5.770, 2-15,787, 147,333 
iruiés olv. tud Ofo-han 57 '7 3 - - 71'!10 - 69 '43 59 ' 95 

Szabolcs ........ ·l 54.920 l 3.952139,829 n,4831 346/ 41 l H .055j 8, 180l 84,G74 29,G981 20,11 9 9.0 74, 214,0081 68,049 
i.rni és olv. tud Of 0-li:m 25 · 40 J G· 28 - 5 1:l ' 20 35· 07 4 8 · 08 31· 80 

Szatmár .. ... .. .. ·l 4 7,953 20.395 ,1 25686 1. 11,883, 1,752 831 878 5731 95.808 42.746, 20.891 l 8.9101 293,0921 84.686 
irni és ol v. tu<l Ofo-lnw 42 · ó H 9 · 45 4· 73 65 · 26 44· 62 42 · 65 28 · 88 

Szeben ......... ·l 4.680 3.381:l! 10,858
1 

1.695 , 90.553 19. 185, 3tl .781 12S.6531 J. ll O il541 5861 4161 141,6271 ~ 
irni és olv. tud 0/0-ban 72 ' 29 15 ' 62 J 21'19 70 ' 02 31' 89 70 ' 99 3-! ' 39 

Sze~s ..... . ..... ,11 0.810186.600122,506 3.0351 71 / 13133.10J I 28.2861 413! 1.142, 5 .941 8,6981172,8811 G6.387 
irni és olv. tnd 0/o-ban 83 ' 03 13 '49 l - 70' 35 - l 62 . 25 38 '40 

Szilágy . .. . .. .... ·l 9,2811 / 3,33~~ 100749 1 
5.1761 7,129 J 591 6 841 27 1, 46.1 99

1

115,601 l 6,964 2,993, 171 ,0791 ~ 
írni é~ ohr. tuu Ofo-llan 35 ' 89 5 ' H 2 ' :23 '19 ' 62 1.18 '77 l 42 ' 98 l G' 12 
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Amegye neve 

római klltho- ~öröj! katho- .. .. k l r ágostai evan- ht:lvét e\'ang-e- . ll' -~ 1 ·;: 1 
llku~ liku., gorog e e 1 gelikus liJms mozes ,·a asu -~ :3 ~ :: ·;:: 

---- - - ~...:::: = ~ ~n 
vau imi és van irni és van irni és ''an J irni és van 1 imi és van irni és bt ~ ~ ~ ; 

össze- ob·asni üsszo- olvasni össze- o]vasn.i össze- Jolvas n.i össze- oh·usni össze- olvasn.i :! .. " '• ~ c 
d d d • l ... o> ,:, "' l , sen tu seu tu sen tn sen tud sen t u< sen tud ' ;;; _:.:..:.._ 

Ugocsa . , , .. , ... ·l 5.394 l.Sts314 UIOísl 3,3741 fl 91 74 49, 10.240 3 .~7 \1 1 7.835 '2,<1 141 6S.:S77, 1l.303 
irn.i és olv. t ucl. 0{0-ban 31 · 20 8 · 07 - - 37· 8 \l 29· 53 J 7· 2 fl 

Ung . . .. . ...... .. · l :!7.+66 7.32!11 65.128 5,6741 ltl 101 4'23
1 

:!281 17.238 6,1201 16,4:23 6.02~ ~ 1:! 6 .7001 25,3~1 
irn.iésolv.tud•to-ban :lö "6tl 8 ' 71 - - 35'.)4 36 ' 70 ;10 ' 0:3

1 l V as ..... ........ ·l :!64,363 l 280601 3 l l 16 16176.087 44,530, 10,607 6.3891 9,455 6,5721360,5!lOi l85.580 
irni és olv.tud 0/.-lmn 4 ~ ·44 - - 58 "53 60 . 23 69 "51 51 ' 4 7 

l 
Veszprém . .. .. .. ·l 128.955 ii!l,3081 5 41 12 10, 22.986 14.309, 45,204 29,549, 11.300 7.6541208,4871 LI O.IS-I-7 
irni ésol ,•. tucl 0 /o-bun .J-5 ' 99 - - 62 ' 25 65"37 67"73 511 '17 

l Z ala .. ... . . . . . ... , 327.588 LU050\ll 13 ·· !21 42 331 7.2491 4,103, 11.226 6.6271 13.724 t•. :!:l71 ~5\J,98-!, l:l0.60!i 

l 
irni és olv. tucl 0/o-ban ;iQ · SR 1 - - 56 ' 60 5\1 '03 117 ' 3 1 3:1 ·ao 

Zemplén ... . ..... , 100.091 :25. 1071 s~,6!l6 1. 2,8 101 ~6 211 6.-!14 2,334, 53,252 . 22.61!81 31.62:.! J 3.20~~ 275,1751 7tL52ti 
irni ésol ,·. tud 0, o-ban :.!5 ' 0!:1 15 "3 1 - 36'39 .1,2 · .:;7 41'75 27·S t 

l Zólyom . . ...... . . , 64.086 2.S.0621 18 101 3 11 36.275 18,2371 168 127, 1.9+2 1,36.)1 102,.5001 H.II6:.J 
irni és oh ·. tml 0 / 0-bau :19 ·ll - i - 50· 27 - 70 · 2n 4:~ · 5 í 

Budapest. P ALÓCZY L IPÓT. 



ÉRTES1Tó. 

Országvilág. 

A Rzegcdi zsidó hitkö?.ség évi jelent :se. - Is tentisztelet. JMékouyság ; 
~zen tegylet ; a lapitv:lnyok. !sk olaügy. p,:u ~-.ke)\cl é!l. Rcuuki v Uli escméuyck . 
- Loudou 15 községe. Az luited , 'yuagoguc l::l költdégvctése. A 
Oeutdch- l :mu·liti~cl:cr-Geulcim.lciJLtud ;;zer vezetc ,:s czéljai : költségvetése. 

' n.gyv!\r:tdi értesítés. - Amerikai levél. 

.\limtp 'dtiik a S::cgedi :sirl6 MtMZ<Jéft l:, i jclcutlÍ>!él f<lumllltitláuak 

~lll . éniröl. U:l83-ról, mcl.v ép oly kitucritü, m.iu t ~·tzJag kclpét festi az 

ország tuásodik V>Í.ros::~ beli zsidóság közs(:gi 'ÍtlZOll) aiuak. A hit község 

clüljúrósága: l' árhelx i d1-. Rósa Jzsú cluiik, Kuli u~ri Zsig tuond jegyző, 

~cubaucr J ó?.lS~f kultu,;zclüljoiró. l>r. Czukor lgmí.cz iskulai elő ljáró. Au:~

liüu.ler ~imou j ótékvu) s>lgi cliiljll ró, J\Jilkó J ftkttlJ péuzligyi döljthó, Szuuotka, 

\' ilmo:! ;.pt)\di\ljági clöljá rú. Or. b:ugcl Mót· Jii!uzhtmok, l k l:;zivcsy László 

ligyo1,;z. A j eleutés hevezeh:,;c hllu~8LLiyozz:t, lu,gy :.az elöljáróság fokozui 

igyekszik a?.t :o Imiadó 'lép,:HL, 111CI_,. az :trvizkntasztrófa ,í.JI:lll mélyer1 s uj

tott községiiukd felada tainak maga:Jhtt:tra lc:l?. i~mt:t c•uwleudii. Fogadott 

:lldvz~ttkéilzségét IL közgyiUé~:~ ~:~ztÍpcu IJt•v:tltotta. t:Jak kl-ruiluk kc.llctt indo

kolt :Hduzatokat tÍ:! <l. hitközség mint c.gy cm lJer :Ulutt utclléuk.« 

Az ÜJlrnitiR::trlet utútdig mtiltó cll:tt:ísl-mu ré~:~zcsiU t, a föntubi d1·. 

Löw lmm:Ímtt•l, :t lefolyt l:vueu 4.1 hitszónoklittot tartott. A l.:ultus::-bizottság 

a templomi c:uckknrt j~witotta :; >L tui Nt1mctm·:!z<t:; tölJIJ vároiltÍUt\ lL uillu.l~u 

t~zombnton megesik, itt a z elölj!Író : tcg~tblbb :1 ungy illmcpekre tudta ki

l' iuui: hngy miikedvclök, hiilgyck é:l umk közrcmüködtek a~ t:Ín~kkar

híul. Alka lmi i ~ teniti~:~ztelet h~t volt; kiilöuöscu kicmclcntlö egy ttz illkola

c'piilet fcl:w:tbisa, 11 Cb'Y az iskolni tnll(:,, mcg-uyit:hmkor. Az ily tt•remtett 

,:s follrttilzuált alkalumk cgyarfLllt dicsérik a közst:gct él; clöljtíróságát. 

A jótékull!fllCÍQÖ liizollaáy :!ttjút l!zcgt=uycin kivill megcuilékczik a budtt

Jl!'Hti tes bt:csi izr. sikctuénuík , >\ llécsi i?.r. vnkok intclzctclröl il a i>udave:~ti 

rabbikt:Ji~Ü l!C'gt:lycgylctériil, iis:!ze>~en ü~~ frt l li kt-. ct·cjéig, »dc u község 

péuzhtnlból ki teli) szcréuy ölSSzeg csak ungyou kis része wtna.k. a. mit jóté

konys:ígnt l!záulmttnuk «. Igy az t'f,O' CSck :íh lo~r.Mkt'~zHégc mellett soknt tesz 

a JI:PIIfl'!J!tll'f, clwvra k:uli;.a, - elnöke Au:<liluolcr Si111ou, t itktil·a Klc iu 

K:il:lltllllt - rut•J_,. ltozz:\uk lwkiiiJ ilit kit unt.:tt:\:m í'Zt'l·int, tnval Üi<~zcson 

14'* 



IJt'\<'Ít H:.! lll,:~ kiutlott ti.J.Il7 frtut, t< pctlig>'•·g•=!.' t'krc H2:l frt, l!l'tcg:ipo

l;h;m 13 (j Ih, orm~s:lgm L 50 frtot sth. :')r.cgéuy iskoi:ÍHuk felruh:i;r.:Í~:tm 

udtnk G :27 frtot, mclyhiH a c he, rn 2 17 frtot fe1lezctt. Ös.~;r.cscH kiadott :t 

kiir.st1g. ll ChUVI'Il :;Cgtftyezt:sét i:; hetmJva,jótékoH.Vi!llg eziméu 3043 frt !)Q krt. 

Alnpitrány feltUnii kevés vu u i luirnm, Uss;r.e~eu :2000 frt iiss;r.egbcu, 

i~kolni ezétokat n1oztlit elií. Ki,;s Dtlviumtk ujabbfill tPtt 30,000 frt nl:tpit

' áuyáMl 60, e;r.ek kii;r.t 20 ;r.><idó m:pi!<kolai nüvcndt'k rnh:iztatik fiil. A 

szcgt:uy le:Íityuk kih:br.:tsibld:lra :;zolgtiló alap 736 frt.nt néivckeclett: :t:r. 

árviz cmlékt:rc tett per:~.~ely-al:1pitdnyból ~:r.egthty i:;kol{t~ok könyvekkel 

\'Illó Hegtllyt•zést're !:17 frtnt furllit1,ttak. 

A négyo~<zbílyu ntpiRla>la »eddig "(lh:L cl ucm ért virágz:Ísuak öt

Yend. «: 1878 n·UI!H nllt iil':!l'.CM'II :lG() HÖVC'ltdt'kP, a:r. idei iskolai év ch~éJtm:h 

4 \1 2, ;t :r. •h·úlm j:Ír•'•kkaiL'g'·'·iitt ól-) H. » 'f.:~ c;r. a tatth·~tiilet lm:r.gnlkntl:ísa, ll'lki 

islllt't't'fc~;ségt• mcllL•fln:I)!)Tt!.;:r.t tlr. Lü\1 fuun:Í nnt'l fiind,J.i ,:,.,h•nu•.« lfitol·lrt

I!,Í.Jdmu t·é~n·siilt tam l l l i g im., ~7 rc:ílil!k., l OH pt~lg. , J (l ,·:írn~i iskolai, 

1il.<:<ze~en 3:3:J tnuuló. Az 18152 / 8-!Jan beirt fi 15 lamuó kö:r.iil volt nz cl~ii 

fl=lrvbcu r,:Jtnmlijn~: i:;, Hegyedtnmlija:;: 4.9, tnjdijmeutc,;: 13":2. Az iskolni 

ta,dt:Jltiilet örvendete:~ tcvl:k.euy:;égct fejtett ki a l!znkirotl:tl<lm terén i8. A:r. 

or11::. iskofni tcmiló-egyesiilt•tel n z előljthós:\g megkereste, hogy jö,,ö or~<::cÍ!JQ>< 

!J!tiilését S::.. yedw lal'fsu. Kiilönösen kiemelemlő még, hogy n község 

24,99:3 frt ii1>s:r.cgen disr-es i~;kolRl:plilctet emelt; n. költségekhc:r. n níros i ~ 

lwzr.tijárult, iHHlO frt értékü tégilU nj:lndéko:r.vtin. A pé11zt n kö:r.:~ég ug) 

;;~!'l'l':r. f <• be, !to~~ 400 th·h. !Hl fl'lu~> i~kohtépi tt!" i kötvé11)t I.JnL·~IÍ.tolt ki; 

n z it,') folYett (j O /n k:tlll>l to;r.ó kiilc :~iia bi:r.ull) u~ kisorsul:isi ten· 1:1:r.crint L;, 
,:,. nlatl df!~r.nfi:r.etemW. 

A péw:h=clh; kü:r.t:rclekii trteiri: templomi ndOJmlnyok b.itc:izm·k 

S:lO frtot, n t:ualíj :l J 14-, kultusz-:ttló 7163, (jö,,G ,:,'l'C \ ' :Ul kh'eh·e: 

11 ,988), t~tnte~tii lcl kültst:ge : 5295 frt. A kö:r.:~,:g tiszta n1gyomt \'Olt 

hL\'tll : ll 7,518 ft-r. - Hriro: t btgjn va u a. kii:r.~éguck : G !J l ; lui~:t s~•Í!-\' 

kiittett!tt: 33; ~:r.ii ldctt: l ;Í l l törn:uytcleu c:r.(•k kil;r.t : 3\ i elhalt: LOO. 

- A kép\·isclü te~tiilct 7 kö:r.gyiUé:>t, :t~ clölj;írús:\g ;)0 iilést l:::n:tl)tt. 

llutdkiL'iili excmrnyd.;: a k ir(tlymíl, H:r.q;l!llt'll J,ttekm:, ll:tgy hodulú 

kiillliittsé:; tii<r.t<'lg<•tt, melyct dr. Húsa r:r.~ú n~:r.ctctt i Montcfiorénck a 

J,itkö:r.~ég ~l!l-ik t~ziLictJsc aapjn alknhuúból ,;zurCIJCilekid untait fpjc:r.tc ki ; 

\'t:gUI » a:r. i:r.r. cm1:r.. imd:t elnökéhez: Hl·ll\rcigt-r 1\ l:írtouhnz hi:r.nhni iratut 

intJ:r.tiiuk a ktlpvi.t;elötcHtiil<'t rcmlclkc:~.t:~c fulytúu, aznu a lkalnlllbúl, l•og,1 

uz ur:;:r.. iroda. elnöke, szelllllen n zsiuó l• itkiiír.~t'gck anynkönp•ve:r.eté~t:Jtek 

tcr,czctt lllCb'l't•JJtll!:t.llh:ilyn:r.:Í~:'!val oly erélyesen ,: ~ htpiut:\to~nHit:_pett fi•!.«: 

* 
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K~t uagy hitki.i;r.s,:giiukuck - n poMinek és ""~''gf'diuck - lHl

v:tn imuulr kltp,:t, lchctctlon egy tlulogra uent utaluuuk. ~.Unnk rcndc

ql•n mPg a u ag~ l'llrO~uak il! cgrsz nag,vsztí um z~ithi luko~R1Íga e~yC'tlf'n 

kö;r,s~get k~pez; s hol WIJh n kii:r.R<tg, oka az, hog) :t különhö;r,ií •idnyu:tk« 

v:íltak kiilön. KiUföltliin ez töbl.myiro uu\sként van. Londorwml pél<hí.ul 

egynul.~tól t~ljcsen fiiggetlcn ~zcn•czctii 15 hitköz~ég v:tn. Ezek kii;d ;t 

lt•gnag,,·ollb, a (hca.t , ynagogne, 3~2 ima~zék fölött rendelkezik, a ll'~

kisL•biJ, a St. .J11hn',. \Vootl-z:.'iuagógu., 163-mul. De l1ogy közöli tc,·•'k<'uy

,_,:~ct i~ kifrjthC'S8f'uck, m:Ír 1871-ben alakult az Uuited-S!JIIaffOfJIIe, H7. 

Pg)'é:<Ult r.sinag6ga, mülyhez 4-ct kiv,:ve valamcuuyi loud1JW kiiz~L:g tatr

tozik . • \ ;r, l .-S.-mtk minap UH:gjell'nt kiilt~•:g:n•tt:sc ,:nlckcH IJI'tckiutést l'n~1~d 

:t loudoni ZHid6~úg \ iszonyaib:t. E >'ZCriut kitett az iUésbl:l. 11,310 r .. utot 

ll'gy font-= l O frt tll'au~·llt\11) : fo~ada Lm:tk : G,OS;) f .. c:<kii\·iik : (i IlO f., ::no /11 

a kö;r.Hégi ntMnnk: 3,794; lutgyaték ji)\7 Cclclcm: 982, kiadtak jótékony•<ttt; 

\'ZÍlllt:n: 2,:~::!3, dijaz:tsra: 12,fi5() , z~iuagúg:í.kra 1:" .ia\'it{u;nkra : 22,0 l ':l, 

ti·Jndhi~:ii hclyckl'o: 7 ,.i.J.O fu1ünt, .-tb. l\Icgjcgyzcmlii, L ogy UH 1. ó bt 

JllÍlHii~ vnlt hhiuy c•liiinín,rozva k ulimli~ null·adt fliliislcg - 11olu~ a lcn!f.ltcl 

z~idíok egy ktir.~1tgm:k ><cm.tngjai s •·~ak tL 8ZI~lltcgylt•tuf'k fizetnek, a n/md 

z~illok pt'tl ig ntt:g ich· M·m. a 1niért iR angol fcli•k(•zcti lapukban s kciz

M:gi gyiilttsr•kcn i~mr:tclvc :t legszigorubL rc.ndszabálynkat ja,·asoltúk ,.JI.,. 
nrik: hoJ..(r ne tc•mt•sRJ:k cl a m:nwt<•k huluttjait, Rth. 

* 
\'bnaor~zúrtbWt 11 kiiz~rJ..(I' k r•gyP~i lt:~,:rl' l Kfi!l ht>n n Deutddt-f.yrw· 

liti.~cl" r-Gtuu iltrlt·buud ;l lllkttlt, md~· azrliílt Lipc,.,:JJr>n, UH! t. úta B1·rlin 

ht•n t-zék1•l. .A szövl'l~t:g r·élj;t »a tutuwt IJirrulalmn z~i11.-, kcizt-ég<•i kiiz 

iguzg:l t;i~i, ulivt•!fl,.j ,:~ jML!knuy~:iJ..(i wti:Zt•h•iw·k l•[óihbrf'\'Ítl'll•.« E I'Zl:l.jtt 

r•l 1:l'l:~~·: figyPlnwt fm·1Jit a vall:li:ltanit:brll ,:,. \'ail:btani!t'Jk kikt:p,.,,:~,:l'l'; uda 

liirl'k,,.,ik, h nj!.' 11 kiiz~•!t-:i hi vataluokuk d lu,.,zi<\~:L ,:~ u~·ugtlij:tztl>.u kiiriil 

r·~y~tll!''" t·lj;ÍnÍhl tl'l'Cillt~<'ll me~ : a zsidók w!ptníiwlt>~11!-(t:m•k l'nH•It:"l:t 

1'/.ttl:r.<'t iutl!zuH!nyPktlt " u zz<itló"ág h:n.'' '•gét·iil s tiirttluf'tt:l.iil v;dó hcly1·s 

isnlf'l'l'tct trt:irs;r.tii t•gyrHülctckl't t:ltnng:üja; a;r. i~juH{tj!ot a khmU, IUI'zÖ

v;aztln•uig ,:H tPthuibi ipar mliv•~h:",:r!' h111:ditja ; :L ""'~g,:ny· ,:b boh•g-iigyct 

nwl••wi 'a \:Ínrlorlu lwl•lnl:ist kikih;r,iihiilui C.hajtja.- .\n. l {~ H.· hoz 

tartor.ik 1'/: idii ~Zl'l'iut ii8szcscu l !ll kiizség ; 11 ji' l eu h:k,•nyehhek majd 

kh1:!t•l lu!lkiil. rit• épt'll a kiFt•hl, küz"rlg••k lllaradunk t:lvrll, nll'lyt•k.uck flPrlij! 

1·l~ii ~orbtuJ ~zliks.lgiik voluu :t szii,·ctbég Í~:<ttipjttru. s a melyek ,.z:iul:lra a 

D. I. H. R. voltakép alakult. .A szövct"éj!' ,:l,:u :ill 1h-. Kd11ltllt:r i":imm·l. 

titko,; cgPtiZ~t:giigyi t:tn:lc•u• 1:" dr. La:.artt., .\ lür, tau:it·; :t v.ll:t".ztlmiuy tili 

l ti tagl>ol, ezek közt van 3 Lank:ír, ~ gy:Írol', :l ligyvéd, :l on·o~, l rnbbi, 
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l tnwlt· :~th.- i),.,.r~.e" wg.I'011 l t~ 8 a. :1prilii{ l-r:11: .J :l,l ."i~l 111:Íl·kn ( l 111. = 

közel GO kr.). Az utnlsó költRt:g,•et~:s kö7.rrclckii t\:trlei: ~zrii·Pt~rlges kör.Ré

gek évi járnléka: 5,894 rn:l.rka, hitoktaMsi egyesiilet tu~ninnk évdijni: 

813 m.; kiadás hitoktatá.s•·11: 1,745; kiizs6gi hivataliHlkoknak: 316 m.; 

népműveltségi s irodalmi czélokra.: 44 7 rn. Egyenleg 31,990 márka. 

Nagyvár·aiJ., 18·~-1. mdrrzitr.~. 

A l\ L Zs. :~.em le 2. fibr.ete p1b· kegyeleti'M snrt R zen tel Ehrl idt &l, enM

kezeténck. Ma, Et~zthcr böjtje napjlin vnJt llnHhimtk clsii évf~~rrlnlójn R l cg~·e11 

nekem, n boldogult sok évi lelki llar:l~j{~tlltk, mcg!'11gNlve r szomörn alkalom

hól cgy-k,ct czipru~<-l<>vrlct. me lyd n mu fchlllitntt ~irkii1·c lctett!•tn, '' bolrlognlt 

emlékezete ir:lnt kegyclettc•l \"ÍReltl•tő M. Z~< .• 'zemlt:bcn is hemutnthatnmn.-

A dic~<Öiilt halála oko7.ta f•~idnlom kitörrlse, wel~· ma og_y rlv!' s ú

vünkböl égnek emelkerlett elJH1rnnlt, 117. irlli ~<ziviiuk sebrt hehcgcszw. 

n könnyek f'óls;r.:iratltllk. TtuJutlr c~<cudc,. ke~ergrlg tij]ti el kehlünkPt, mcly

uek hulhun;r.:lsát lesimitottn ~zclid aJakja nnHa.!,<. kinek f'ólrli marllrlványait 

" hant lh·zi ~ ldn!'k ny:tjn~ kt:prt mi111legyikiink tie;r.tn keg-yelettel ?.:Írta 

f'zivrlb!'. Én i:-. ki legtöbhet v!'~zitettcm barlltnll'!, karhh!<am, fiokhan tani

lóm hRl:lláYl11, iparkorlom még mi.ndig RR.jgó Pr.ivcmct mPgnyugtntni höl

r~cink vigas7.tnló mnmhl::Hh·nl: btirmily görrsös vonnghi.sokhnn r:lngntó;r.

ll!'k is f'zived, némi tsd el f:\jclnlmadn t! ~rirrt hog)' e 'b beli törekvésem még 

~I'm !liket·lil teljeseu? ..-'l.w'•·t. utm·t C(.,';o' nn~y f•ij<lalom h'pi szil•emet, hog;· 

a tudonul11~' oly blí hb·hlizn lett lt:gyrn n gytL"7.olttnl tuindiiriikr·l' l'ltemetvl' 

ki a knázatlnlllíl, l•n~<znavehetctlrniil ! 

Fédiu, ki R modern n~·clvck telje!< birtok:í.bnn. n7.okRt oly kln!<Rzi

.,zitáasnl tudta kezelni; ftldiu, ki :tz ó r!s uj héber irodnlomnak, a sr~.ét

ó.gazó theoló~:,riai sza.ktndntmÍn)"lJa k lllApoR iRmcröjc, n ~<:~:övevényes rlönt

v.:uyn·odnlom rf!ii sr.6hírn volt ; ft;rfiu ki 1t?. eg,vt~zer ol vasottakat és hallot

tilkat csodálnhis cml(lkezií tchctsrgtlur(J fogvn hch1ve lap, oldal s sor "zámm 

tnilta elmononni - mintiJ:t csak •·c:í oh·nst:t volJut Kóhclctl1 :~z igéket: n. 

"bölcsek mond:ísai, mint <'7.iilöpök. beven•rlk cmlt'ke;r.etébc" -egy ilyen fl:rfiu 

ugy tünjék le n. tnclom,iuyos világ pzembnMráról, mint hulló. csillag, mely 

R.Z égboltozaton hn~itott muló frnybR.t'IÍzdán kivül mitsem hagy lllftgn után. 

mint ll pillanntn;D r·~odáltahl ~t, holntt n. ttulmn:inynnk mcteget és fényt 

Jöve)Jö napja Jt>hetrtt voln:\- ez lt;Íut en~C'Ill kimoutlhaúttJnmÍJ. ezrrt Siljog 

!'ziv!'m le<·~>illapithat:ltlnmU! 

~ mitlrt Prt n;r,on balsoro- IJenuiinket. hogy c féuyöl',ön elszéledt a 

nélkiH, hngy az ut.-,vihíg e ft'uykrlv~ket egybegyiijthette vnltm? Azért mert 

Ebriich Eclc htlszerény volt. mCl·t uem volt bizalma önmagához. 
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lll' leg_\ ilnk ig~•z-:Íf!:us:ak! .\ kiiliinJ.,.n ul)· suk:at iw!rii tt•rnn:kE•ny 

talaju:tk 111-{llrl:is:ir ,.,:~;dt•'n a kiiriiluu!nyck is ma~.ntnízz:ik .. \ 1Jilltlo~nlt 

hivutnlo~ míikiitl•:~r n nc~yVPJH's éi! iitvclll'" t{veld•cn - L•••t!J!fdlríli ,:~ , :if 

kö/.,_.l:~ckht•n - oly icliiht• P~ik, rnidiin c szen·l•zkl'cl•{s kinn<t \'ajnd:ísailonn 

\'Crgiidtt•k a hitközséj!ck. Köz"{geil kor~<zcrUPn m•velni, iut,:znuln.n•inl'k 

szt1It•!! ainput n•tni, 11 nwlll'tt pt•tlig- mint n hohlognltnnk 11 rhlll·rc.!ld 

hitkiili":J.:III'u vis·•lt hh:tta],.,.kflfl:í-:ih:UI tiirlt:ut. - a kor kiin•tt•lttu:n~·c•iwl 

lwlntlni ut•m tntl•'ok, \'IIg)· nl'm nk:m'1k c•llcn fnlytnn kllzclc•ui, nly irlií- s 

erii-kimPritii fp]nolat \"Olt, mcl)· miwlt•n tntlnm:ínyns mlmk:ílkUtl:Íst l••lll'tl't· 

lt•nlH: t(·tt. TJ!y tiirtt:nt. lu•~)- 11 mimh"'l hithcn~ii~ég•• mrllctt 11 -.znlmtlahl. 

ir:in.n111k lu".,]olt't lndt'ts r:thhi ti![ii, hn~_r flnlou11Ínyns knto.t:í~ninnk unpvi

I:ÍJ!J.ni hnes:it:is:h-nl :lmPgt:imatl1Íst ki m·m kniillwti. :1 nyilniun, nt•r•·JM•t•il 

rartolt"' ii111u:tg:ihau \'nu tn mPg m:t~:it l;;:-y tiirr•int, h"I'Y minl a fukar fillt:rt·it. 

ii i~ l'~.l"l'l' Jo:tilllfiZf\tJú ~ZI'liE•mi kint•st•Ít t•nllrk!'zl'tt:lll'k !<ZI'kniuyt'br fo:lttikt•• 

ll) o•n •·lziÍrtn. ~n_jun,., t' kinc•,;ekl't mé\! akkor ~•'m umt:Hta orsz:lguak-YÍI:Í\!· 

nak, mitliin n d!'ro:k ,:, mincll'n t<zt:p,irt ,:s jt',.:rl lmzgúlkodt't phwi, uuljtllllt'f.! 11 

w•mkiiliiuh<•u ldtiinö ,:~ tmltlllllÍnyp:írtnl(o,lllf/!/I'IÍrurfi hitkiizso:g.,k -nwlyt•k 

kt·b],:Jwu ii-~zt'<l'll 111 ,:,·ig tíltl:i.sn~:m miikiitliitt :t !Phetii i<•ll:inhlJ t:tlnjkt:ut 

ki111ílknztnk twlnuuíuyns kim·"t•iul'k ld:tkn:Íz:l~:\m ,:. fiildnlgo;dsllrll. Ez,:t'l 

tniut t'f.!.''t1vn·lc•zt•liítt :1 nl\·ntnlmíl, lll.!.' kt•litllo,.ti~ tn<'gwegujulr'l f:íjrlalonunnl 

f,iJki:iltauuuk: . .\L .. ;;nwn•\ l'rlt km:iaioltlnl al:iltau.'·ntlntt n z irntt ,:, h:lgy~t~u:Í· 

u y n~ h i llutlntn:í ny" l'llt•mPt\ l'<' si r lm : i t t f, i\ tiuvc~t·tltck lJ l! a luolnm:in,v fnri'!Ís:ti. 

Ih· mit f•h·•·ny w·nt lmrithat. miu<'k l'llll•;kt• ki u••tu tiiriiliH'tií: u z 

:iltlozatk•:,.z,,:;;:-,•. hatJIIini ' hitl·nkuui l,uz:.:t'tlkud,i-.a. auuyi ,:sli· ~ ,zidlf'li 

féu.H'-' tulajtluun. nwlyl'kJH•k miutn,~t.t•rii uu·~jP]t•lu:sl· t•zrl'k hút.í~ l'lnftik••;.•• 

,,:J,.•u az ii ti,zt:l 111'\•:lwz fiiz•'i•lik. 

1~:- iiriik utt•;.:-••u•ftik,,/.,:•1 hiztn-it ,:nlt•tnt•ldu•n g::tzth;! w•n:111,k alJlwli 

":;!akamtn j,, ltnf.!.' :11. ul.1 f:ir:tt!llat:•tlnu•:Í:.:;;,::tl. ~ wllta IH:lkiit.iz•:,.,.k kiizt 

~ iijtiitt lu·•··•·" kiiu.' ,-t:ir:Ít, ,:p nl.' haz:tli:l'-. IH Í lll l.iilt·- int•:zk•••l•:._,. 

fnlyt1Ín. 111. nr-z:í;.:n.• t':l l.loi·l..•:p/.iÍu<'k IPI~)""''"h'.' n1.t:1. 

l'hizkijahn kh·:ily .Jit•:oii eml•:k,:r :tzznl iiriikitl'ft•!k 1111';!. hul.(.' :oirl,ultj:t 

liiliitt i·knhít ,:pitt•ttf'l..: ,:, val:tluíuy .. zur 11 tn<lui\·:í~y,-,k ntt 1'!!.\'hc~yiilt•· 

kt•zll'k, luil:itluttnl hllttl.!uzhttt:ík : ltii'J!"int t:tunltnuk. 11:- luil:ivul t•nolt:kt•z

lll'k uH·~ ttlin•l••uha Eiu·! it• h EcJ,!riil n z .,,·,z:i~o- iHr,:zt•t niiH·u•J,!kci s t an:í

mi. ·"""" r.:rfin !"''Iig, ki 1111: .. hal.il:íl::tll j, Jt'•ll•\i~i·· ltit•nr•nsittuk az 

t!tui 1111':.! lll' lll ,ziinik, lllt'l'l ,:nlt'III•'Í fulyft•ll ,!J,u·k ,:, ~irt 111'111 lehwk .... \ /. 

ilyell jtimloor tllllt!kt•zo•tc h*yt•n Hll'~:il•h·a 11111•1 ,:, mi111l iiriikk•:" 

Klllll T N \N IH IH. 
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.\ l,.,;,·.,tk••t:ii '"roknt •·.:.:~· Pm·tland nirt~~:ih:ln ,:v; twl•'•• haz:inkfi:i

tul, l ist: t. rlr. IlodCit,Xpi/;; Scíutlor rnh!,i nr hí! nottiik, ki h:ír kö;r,l'\ hn~<;r. ,:,. 

úta ln kik Juneriktihnn, scm hat::í.i:ít :<zeretui, ~cm nutg~ ami írni el m•m 

frlejtett. )Iindkrttiíröl ékl-~;cn tnllll:<knrlik kih·rtk••zií mngynr lt•,·rlt•: 

Pm•t1ttoul, 01'C!f"'' tíl/11111, "jrl.ii rRI'IUIP• 

teti!J~'I' 11111'1 l•ii:;elthPtl, 1884,febmtlr. 

Ti.-;r.tc•lt uraiul! E!-!.' ('iul'i.nnntihnn •w·;~jt•lt•nii lapb<'•! ht•ltam nll'g, 

hogy iinlik fajunk ,:~ 'Hll:(,..uuk ,:rdl'kl'it t</.olgt\lt'• lnpnak uut!{ynr uych·I'IL 

v alu ki:ul:b:íra ,·:illalku;r.tak, mi :il tal iudit\ a ,:1'/.t!lll IIIU~IIIIIIlt huufiui iid

' ii;r,ll'tl'lll ,:!\ a \'tÍllalal iránti ~l.t'rl'nl'>'l'-kiníuutnm ií~ziut .. kif••.it'/.1:~,. nwll•·t t, 

iiuökct arra kúni, hn!!.' fugllllj:tn:lk t•l cu~l'lll j,.. .. tiífizl't iijiiknt k ,:~ munk:t

bir:;uknnk. 

B:ir kcch es ,..;diliifiildc•IJu·iíl hdPnkint tiiiJlt pulitikai, hirsallu !Ini, ,.~,,:l'. 

irn•lnlmi. ~azdrc~:i;.d ,:H m:i~f,!Jc• Input r•·•ult•,t•n kapuk , :<lljlllilatnmra 1111'~ 

l•rll vallamum, hn~-:.' m:piiuk ,:,. v:dl:i~<llllk ,:rcl!·k••in•l kiz:id•lugu~un foglal 

k11zo mag.' nr la.put nu:~: 11!'111 !:ittam; ll IHÍ<:rt i iiuiik \':illalnt:it nellll'~lk 

ung-y nirakuz:is~al, rh• hig~-jlik me·~, sok><zurr•~ iiriinunrl is iit!Yözlíim. 

,\;r. ... \.uwrh••111 lsr:ll'lit••" :1 l ik ,:, i fol) am:innk fnlyt• :J 2 ik :<;r.:Íin:i 

ltau t-Ujmih·n l'lnliti, ho~J a "\TH)..(Yar Zsíriti 1-'zt~nlc, •·wk•!J,,· kh'ét••lh•l, w!piink 

"l.ltuuirn ha ~t.tiii\'Piu•tt•th•u lt•,z, minthogy 'l:cgyanu'"/.:Ígtm khiil nrm ,:rtik 

a mu~.' :tr 11~ ,.Jvo•t. Xo - •·~ak l' Z IP;! H, n :1 lc!!n:tg) nb h haj ! 1-li~<zrn, t·qnk 

,:rt~•:k, L«',.z•:lj,:k, hn~:.m:llják ,:H g,ndwrolj:ik a mngya l' 11,\ c• hl'! ot lium : mnjrl 

,-.,:tk tahilknzik lu:lw k11rha itt is, ut t i"l'g",\'-t'g,\ /.~i•lú 11111gyar. ki miut tu ;,, 

:c "\Jagyar-Z~<irl!í 1-'zcutlt• ki\Jit,·, o·zikhil iirihntcll liuzgí>~<:l~-:gal fogju tt/. 

ittt-ui ~:ljtú 1'/.:ÍHuira a lt•hl't" l··~jolthau cwyolru fordito.ui. 

Az .E!!yC><lllt-.\ lltuu"k «'g,:,.~, •khi--i ll'riill'tl:ll ötn•n millio'>mll i• Ha!>.' 11lth 

lnkus,.ll!!ll ktiliint(![o• faju), ,:~ lll'lll;r.f'tisl!;!<'k kii;r.l lllÍnteg,\ l 00,()()() z~ÍIIÓ 

':111, kik 'ug,,· ~;lll ,•kJ,:zsi:it k•:pt'ZIII'k ,:" - a n1:b u.wh ih·krt 11Jcll•ízy•• 

- jj,..qzC8!'11 li:tufmt tili !jOl 1/ffcll'ii Ji :It J. I'ZI'Ii [tiJIOf i<ll'f(IIICik fmu 1 llll'I,H•k 

kiiziil :tzonh;IH ,.,ak :lz .\nll'rh•;m J,.radit•· •• \llll'I'ÍI't\11 ll t•lu·p", ,]Pwi><h 

Tribtllll', .ft•\\ i"l' ~lt!~~•·n~('t', l f<'lm·\1' Lc•ad<•r, ll Plu·e\1 l liJ~el'\ rr, .Tc" i Hl l 

l'imt•s, .Je\\ i:-h l (,•rnltl, .lt•wi•h :->t:uulartl, .h•" j,., h H••t•,.rcl, J fpltr••\\ ( ~az .. ttc 

,:~ az Ot·•·ich•nt - ha 111'111 i~ "~) fnr111:1 h"""zu ,;Jdrt•, .-zdl"mi ,:, an~·a~i 

eiketTI', ilo• 1111:~ j, <'IHiil•:·n· mo!lt•'•k . .\lintlt•ucwrn· az,.nhllll k<:;r.;.,•l f"g[.,ltÚ 

nk:ttlat t' h""~ZII laj:-lrulll :n·r:o lll:zv•·. hngy :t -:.<ithí llll'tllt~;in• ;;,,..zl'nh·:ult 

itt mtÍ!; pulgtlrtár:-aintl . 

Tudt•IUlÍ~IIIII ~l.l'I'Íllt .\ln~ !IWI't>Ztiguu h·galtl hb \':lll r.:r milliouyi 

zl'i<ló. kiknek ott (;[ui ,:,. lml11i i~ k••ll. Jl!l!rt lll'llt turlna.k t>zok i~ IÍltnltíno-
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~:tlJIJau tne~qllni ,:s liikl:h·h·~clthcu kh·l'tki1zni nr.ou ... :!{ foszlutt, }tl'lH:~..:l'~. 

~ u ~zeUl'mi ,:,.. rutyn~i h:trl' Cf..") fornuln "k:ÍroR t\llapotiK'•I, mclyuck h n hi sa 

alutt itlcgt·uckké lc~<znrk snjiÍt ~<ziilöl'iildjiikön Í' 1 dl~c, nng:·un itt az icl<:jc, 

ltog:· n tt:i.nulni f.M gondolkodni nem nknró, srtétségbcn vtlj6cló felekkel lc

~<dmoljnttk t'~ ft:lre Jll'ttl ,:rthctö tettek :Utal lm krll kény;czcrit:tük :tnuak 

1'<-lfogá,.;:\rn, UJÍszcriut miurlcu " ig? Ynlh\sunk ,:,. hitUnk i~;, a fl'jlőM!i 

tiirvéuyr tlla t t :Hl. 

Ymmnk mngynr kntl10liknl', protr~t:ín~< lis tmb fclckr7.eti Jnpok : 

utiérr ne ' ''!!.'"!'nek h:.tt mngynr r.~idc'J lnpc1k is, mclyck mimlt•n lull' .. afiq:íguk 

lltCII<'!t, hnt:iro7.nttan z~idó ir:lnrt kttp,·i"eljcnck? E;r, nem c•llrnttlt: lnuwm 

c·~ys;.~críí lo)!ilwi 1.öYctkt•r.tttt'uy: h·~ttt1 ';lllu\lti igl', ttlnynytí Ytílható l'":ww! 

A..: l'lll'tt'"tl1snck, hogy 'alhl:<mtk. törtl:nctünk t:,. h·odalmunk 

meglx•csiilhett•tlcn dni~n-kiucsci m11jdm•m ki7.tb·olng hrbcr ,:s német nyel

vc•khc fo~ltllnik - tn1Ír Cflak nzt:rt !Icm lehet helyt :Hltti, minthogy 

mint nmgyumkuak ~t--:e~tl J.jjftfessé!Jiillk. i.-nclalanuukuuk tlr:íw~-kittt·~ckkcl telt 

llirld:dt. s..:l'llemi, politikni, Mr,.adulmi ,:" ,·all:l,.;i ~zt'mpnntból i~; t']o

uyiiuJ, n• v•ilú llllll!Jur an,\'a-11) eh l.H• if< :í tp l á u t1ÍI ni. 

l.t>g,r•·n l<•h:tt a M.-í'.q. Sz1·ullt• ütthrö c 111tgy v!UI:IIalhttll :t ~;;.~cut t•ztiJ 

f••l1:, ll'gyru a lel!;ti:oztáhh boufiu~:íg t:s ő"'M.niillk s)lrntc~iilt szl'llrmc 

'•·z~riik, az lt~tt•n legjobb :il elása jutulumk. 

RosENSPI'l'z , '.\NDOR. 

T a n ü g y . 

.A. lnu\upe:-1-terét.dro~i i'kola"zt!k utnlFó iilé~tlben turol hnt:lrozntt, 

v:üitm " kii7.~clg;i népiRkoltik kiiliinhiizö hitii tamtlúi nz oktnttl.- megkl-z(]tlHo 

t·liitt mrutdjauak-c ':tlmnel.' közií~ iuuit va~y ne'! .\.z i~k.,ln~7.tlJ.. meghívta 

,. ~) iilt:":ltr..: a kiiliiuhözii Íl'lckt•zt•t!•k papjait j,.,, IlE' a katholikusok nem 

.i•·lt•tltl'k tili'~· A rl'fOrllltÍIIIN c1.~ C\';Ulgc•likus pnp nwlcgt•u f1•ltq:nlnlt a kUzii1:1 

inm llll'lll'tt. ugy ~<ziutclu a z~iM• pnp - l<t•hn HIÍ.Hllll'l - ki kiilönÖMf'll 

11zt Pllll'ltt' ki, holl: a tanuló i~jw•:ign1 c,.,ak jn erkölc~i hut:l~ ... al lt•hrt, lm 

tapn~ozt:tl,iu. hog,v a;~ i~tcnhen ntl•i hit k(i..:ii' miud~nnyinkkal, h<Ínuily 

l•'mploUlb:m im•ídkut.zmmk kiilönllt'n Iurlitvan.' oz ta cg) uti al, hugy a m

uán(lt a közö8 ilun clfogml:i~:ira kétjtlk fiil, :1 tui határozatha ill m••nt. 

ll. ;: 
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Hitoktatási tantenrck. 
Kilzli fütiszt. Ne1111tcllltt I::dt·. 

II. 
N tgy-Kuniz li<-1. 

l. F i i s k o 1 n. 
I. oszlAiy. 6 óra. 

Bibliai történet a vilÁg ten•mté•étöl 
Abmhám haláltiia:. :l-~zo1· heten
kint egy-egy félóra. 

IIél>er olvasás. 

II. osztály. tl úm. 

Bibliai történet .\braluím lta111lát61 
l\Jí,zes baláhíig-. 2-~7.er h Ptenkint 
egy-erry félóra. 

Héber olvasás. 2-~zer hiJtenkint egy
egy félóra. 

Biblia-fordítás: lL I. t. 2, :J, 4 a 17. 
versig, 6, 1 - 9, B. 11, t 13, 11. 
t - to, Zll-:1:!, 12, t - 10. 1;1, t4, 
15, 17, 1-11, 18. 21 , !!2, 1-20, 
:!:1,1!4. 

m . osztUy. G órn. 

lJibliai t örténet Múzt!ll balitlfltól Dá
vidig, egyes nevezewscl1b bibliai 
fejezetek felolvasásával. 2-~7.er he
tenkint egy-egy félóra. 

Héber olvasás. 2-szer ht•t•mkint eey
ngy félóra. 

Biblia-forelitás: 1\l. l. !!f•, 1\1-:14-, 27. 
:.!8
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1-30, 3~. :11, :11, lO, .J. l, 

~2, 43, 44. 45, 46. 1 ·8, 28-H, 
47. 1-12, 28-3 1. Pl, 49, 29-
33, 50. 

A nyeh·tanból : az orthocpiu lell:
fontosabb szal>ályRi : sev:\, dáge~ 
stb. A teljes igt>k »kál• ragoz:\sa, 
a nevokrlH által., a többes szám 
kj\pzése l·s a. birtokviszony. :L szám
név 1-ll.l. kapc~ol:Ltosan tflr
gyl\lva a fordítássoL 

IV. osztály. 6 órtl. 

Bibliai történet Dávi<ltbl az els•í 
templom elpnsztnlns{lig. 2-szer he
tenkint egy-egy félóra. 

Ima·forditás : A senui i:~ sumóne 
eszré, az utóbbi a czioni imák 
elhngyásávnl. Az i;·?~ ima. Két
szer hetenkint egy-uJty félóra. 

Biblia-forc.lit.ás: .M. II. 1, :!1 3. 4, 1-
18.51 61 1-10, l:!. 1!1 1 H , t:•. lii , 

17, 18, 19, 20, 21. 1 -7, J:!-\!2, 
22, 1 9-:~o, 2:1, 1 -2 n. 30, 1 1 -t~· 
3t, :J:!, aa, 34, :15, t-4. 

A nyeh·tanból a névm:\s é~ a teljes 
ii.;k ragozftsa végig, kapt·~ola.to
sun a forc.lit.ással. 

V. oszttily. 5 óra. 

A második tPmplom tilrténete. ~·,;}. 
óm h••lonkint. 

A valUsumból a 1 u ige és 11z ünnepuk 
jeluntö~t>gének trLzetes tárgyallt~n. 
Féllim hetenkint. 

Biblia-forc.l.itns: .1\I. IV. 6. 22-27. tu. 
2!1-:\6, ll, 12, t:l, 14, 15, 37-4 1, 
tR, 17, 20, 22, 2!l, 241 1-14, 2:i. 
10- l tl, 27, :!2, t-:14. 

Ima-fordit;\s: A~ aszlati im11 
A szomhnti ima (hln klu\mókhn, 
Asré t'•s Ámic.la [az áldozatokra vo
natkoz•• t···s?.ek elhagy:\•:'1\·al ) l!s 
n ITallt'·l. 

\'T. usztilly. 5 óra. 

A zsidók tiirtPuete :1\laimoniclesitt. 
Kiilönös suly fektetendiS o. milvelt
ségi állapotokra l-s egyes ki vá l 6 
alakok jellemzésére. Félóra he
tenkint. 

A vallástanbúl az emllerbar:íti kötel
mek. Félóra hetenJ.:int. 

Biblia-fordítás: :ll:. Y. 1, :!, l - lu, 
!i, IM ~~~ 4,;,, ti, 7, t51 H, 111• 11 1 

1:!, 13, l -7, ll, 15, 16, 17, lll, 19, 
:!ll, 21, l - lU, :!:!. 23, 22, 1 - 1 l, 
28, 20 2tl, :!4, [J-22, t5, ~H. 2!•. 
!1-:!ll, 80, :n, :l2, 34. 

\II. osztály. 2 óra. 

. \. zsidók törtt·netu MaÍlllonille"tul a 
középkor ,·égei!!. Félóra. het. 

A vall:istnnbúl az Ist~n ii·,inti köl•ll· 
mek. }'él6ra het. 

A reggeli i~tenitisztcletlwz 1art11zl, 
zsoltárok t'orditása. Bevezl'tP~kO:·
pen a biblini irndnlom i~merteté~c. 



VIII. ontály. 2 óra. 
.A 7sitl6k törtenete az ujkorban. ll'él

óra. Ilet. 
A sze•·tartások jelentőségtmek és az 

21!1 

Hrkillcsbut ~rlény~;l('csh részeinek 
ittn•'zete~ t.:íruyalfisa. l•'élúra het. 

A péluabeszét.lek fortlitása 1\ 111. feje
zlittől végig, válogatva. 

2. L e á n y i s k o l a. 

T. osztály. 5 óra. 
Bibliai történet a világ teremtésétől 

Izsáki g. 
Héber olvasás. 

Il. oszt:\ly. 5 úra. 

Bibliai történet Izsáktól 1\Ióze~ ha
láláig. 

Héber olvasi1s. 

HI. osztály. * óra. 
Bibliai tö11fnet: a. birák kol"llzaka 

Dávidig. 
Bilini olvasmányok. 
Héber olvasás. 

l V. osztály. 4 óra. 
Bibliai történet Dllvidtúl az ••lsö 

templom clpusztulásáig. 
A. liturgin ismertetése. 
Bibliai olvasmányok. 
Hé ber ol vaslle. 

V. osztály. 3 óra. 

A 2. templom törtl>nete. Félóra he
tPnkint. 

Vallllstan: A. 10 ige tiizetes t.á•·gya
lása. Ernherbaráti kötelmek. F~l
óra hetenkint. 

Bibliai olvasmllnyok. 
Ima-fordítás: a semá és sem(mé es?,ré, 

a czioni imák ellll\tryÍisÍIVal. u•'y 
for<litása. 

VI. osztály. 3 órn. 

"\ zsidók történetének lényegesb 
részei a 2. templom elpusztulásától 
napjainkig. 

Vallástan : az Isten iránti kiitelmek. 
A. szartartások jelentőség-énel.. Hr
gya.lllsa. 

Imaforclitás: A szombali iml\k- (minl 
a fiii~kola. V. oszt.-ban) és a lial
lel. 13ibliai olvasmányok. 

Bibliai olvasmányok: M.I.l, 11, 12, 18,221 24,28, 3:!, 3!i, 37, 44, J:;. )1. ll. 
:1, 11,211, 31. Lev. tO.M.IV. 12,13, 14,15 16, 17, tO, 22, 23, \!4,. M. V. 
4, 31 1 3~. Jósua 23, 1!4. Birlik 4, 9, 11. Sám. I. 11 \! 1 ltl, 20, 25. II. l. Kir. 
I. 8, 111, l !l. II. 4, 18. 19. Ésajás l, 2, 5, fl, 11, 14 , 40. 58. Jerérnilis t, 7 1 

11, 9,31. Ezekiel tS, 37. Zsolt. t, 8,15, 23, !101 !ll, 92, 104, tu7, t:l9. 
PUclabeszedok 6, !l, 31. Job. 1, 21 31, 38, 39. 

3. G i m n á z i u m. 

I. és n. osztály. 2 óra.. 

Bibliaforditás · Mózes 2. könyvének 
legfontosabb fejezetei, a bibliai 
törvények tüzetes tárzyalásával. 

Bibliai történet 1\Iózes haláUtól a. 
babiloni fogságig. 

ill. es IV. osztál~ . 2 óra.. 

Bibliaforrlitás : :ll. 4. és 5. könyvének 
legfontosabb fejezetei, az ünnepek 
jelt:nUI-é~tének tü.tetes tárgya.lá
sával. 

Zsidók torténete :1 babiloni fogság
tól a qpanyol korszakig. 

v. és vr. osztály. 2 óra. 

BibliaCorditás : Zsoltárok és példa
beszédek válogatva. 

Zsidók története: közép- és ujk01·, 
f6suly fektetendiS n m il veltségi vi
szonyokra és egyes kiváló alakok 
jellemzésére. 

Az erkölcstan lényogesb r•'szei átné
zetesen. 

VII. es VIII. u~ztály. 2 óra. 

P1·6fétai ulvasm.ányok, tüzt~tes tárgyi 
magyarázatta l. 

Vallástörténet és a vallásbölcs•' szet 
lényegesb rf>szei. 



KÚ TFÖK. 

8. sz. 

(It"'' i zsiuó kö1.~~g visszantasilulL kérvt'·uye. 

L 00. lltuln, jnnius :l. :\laud! Kopp! a m. k. helyt~trtóstighoz folya 

muclntt az ir:ínt, cngt•tlné nwg, ho~~ a pc~ti :r.~i<Mk viisárkor mcghh·h n-..;;ák 

nt. ú-bmlai mhhit, u1indcnnapi valltbns IJZiik~tlglt•tcik kiclf.'gih'~;•tre pcrii~ 

:illn1Ulóan :tlkalmazlt:u•sauak rahiJi- iUniikiit. A h!'lytartó~:ig turiMja P1•'t 

v:hn~il. tau:tc~:lnll, hogy Ü F cil«:g,• u ",..j,lt)k !' k,tnJuyét viti><Ztlutlu,itutta, 

miröl a pesti :~:~idúk értc~ítc•udiik. 

Prudenfes, ac Circmnspecti Nobis hono1·andi .l 
l 3 ;'í l l . l n hctJ·efl' cll'l'!'ll Bitts t ell!'rn .JuclPn l<.í•ppl ~Ituullunrl anrleren, 

\\!'lehe zwar 1) 7.111' 7_;pitdcr Prstt•t· ,l a iH·miln·kh• t•incu RabinPr vnn .11/ojiu, 
uncl flir anrlt•t'<'n Z••itru dl':< ,Jahrrs Eim•n gcpr iiftcn Jurh•tcn, Dic dit• 
Ht•hriiuche ~itt1•n, unti Gc"iitzc :\luy:<i>< bt•obaehtl•n uurl ltandlmlwn müt•htcn, 
mH·h Pc111A zu vt·rordnrn Y r rl:mglt•n, " -linligh• Seinr M:\jr:<tiit nll!'t'gniidig~t 
znriit:k7.ti!<Cltrcilwu : tla1111 Supplicwtlm l'ntl ilu·en~ GPIIUI'IIf~ . l bfJ.wiltSI'tl ~•!trlll. 

Welt·ll(• lfulrln•if'll!!tc Hr>~nlntinu Eim• llncliliihl. Köni~!. Un~. •' latt
hnltc r<•j' dem . tiülti~ehen ~fatti~tt·nt zu dir""m Eurll' hiemit iutimirt, rln1nit 
Er übt•r daH, tl!l><:! tl!'mlich IJitt:~tt•llt·r Kopp! Mandl nml clif' iihri~cu You 

Hu·cm Gc,mclll' nbgcwic.-en wordl'u ~inc!, dic .-Hmtlit·he Juden HemeindP 
7.11 Y••rstiimligcn lu ~~~· . Datum Yun 1ler II01·h Liihl. K. rng .• t:ttthaltc
n•jl OjPn rlnn 3-tou .Ttmy r>tt· . 1800. 

(L ... ) Pani AlmrrJtu 10. p. l"ran : Dat't'tl!/ m. p . .!osepll : Ba/;otlty m. p. 

Di•·~~· .\llt•t·guiicl i~!;'t" l"iinigl. \'!••·o•·clunug mul RP,ulutintt tli1•nrt rlcm 
\ra~iF<trat ?.Ul' DirN·tinn nml "'i~~~·nst·haft, wl'lt·ln·~ nu<•lt rl!•nc•u Bittstc•Ucnt 
rlnrch Ih. l-itarlt r r:tuptmanu Zll \\i">iCII Aollc gt'lll!l!'ht wr rdt•u. Gc{tebru iu 
tlcr Rath~-Vr·r~amluug Pc~tli 1l. !l O. Juny 8 00. 

Dun· b den R tn cit ~IagiHtmt nllrl:t. 

KiviU: :~-tcu ,Juny 1500. Nit·ht crlauht Piur•u R:tbitH'l' hir•r zu hnlteu 

Aláhh : :tnnn 800 .Juuj hefPhl • tatthu ltr·rf'i, da,.s kein Uabhinc t· hier 
nuf~PnnmmPu win!. 

.A llltl~ik ft:lJnpnu, l!l!JJPr t'lll'~iv intRbau: .\bwt•i~ \'1111 8('Ílll' l' )Jajcotiit, 
tla ~ .. kein -,"J~ :l- lntfgenommcn w erden rlnrf Íll r~ t. 

Eredetije a pt.J<Ii i::rad. ltitl.·oz.,éfl lev,:ltímiltan. 

1) Zwllt', utint 11. középkori nétuH ·éttl•cn 1!.\'akmblmn. UI!'Y itt j, >Hitt~ i 
1uiut •laemlich. 

Közli: Kom; 'AMUEL. 
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A Jlesti z~idó küz~rg föbzóliliLsu az AkoMmiu jtlvalra vulú uyiijtío~a·t•. 

Sammlungs-Bogen zur B~{ördel'lwg dPs Fondes und des Palais 
Baw·s der ungarischen Uelehrten Academie. 

i l n~ngym· tud•ís társulnt alnptöke is háza építésére. 

Da.:~ heilt'unlcrnde " ' irken der ungarisrl.aeu Gt•ll!larteu At•ndt•mit• um 
l<'•inlurnng der Y a tc rl:imli:;chcn Spraclw, Literatur amd \\'i~~~·~~~~· ba ft Ü; t 

ciuc aligenwin IJck:umte und aawrkmmtu Tlmts:ll'ht•. Uic vou allen Gt·gcn
dl'n dcs Lt~uirlcö zablreil'lt hcrbcillie~;:;cnden freh~illigen .'peudcn und patrin

ti~chc Gaba•n fUr diese~ .Úllltitut, vcnm.lasscu dic hiri'igc h;raclitiscllc 
l'ulLuR-Gcmcimla•, aueh in rlt•r í\littc ilu·er í\litgücdt•r eine dic.~f:illigc Sanuu
lun~ 1111 ,·ra·nn~tnlt!·u , in <lcr si\olwru Ilnffnllll{', dtttls der ~o uft gllinzend 

"'''' iihrtl' lny:alpatrinti>~,·Lc O ei st der Pe .. tcr T:<nwlitt·u - am· h I.Jci dit•sean 
... \ula:sst•, tl••u iiba·i~t·n Lauatlt•s hl'llllllllcrn uiclat n:u~hstrhcu 1\t•a·tle, und 
11 ini gclJt•tcu, dit• 1-{Ct'aillij!l' <\abc in cit! ll u:a cht'ulg<•udt•u RubrikPu cigcnhiiu
lli~ l'iu~ckhucu w woliCJt. - P!'•t i111 . \ugaaRt lHtiO. J>o .,. ,·,Jl·~hllHI dt'r Pc"'
h•r ismeli t. ( 'ultH~<-GeiU<'iudc. ll'. Schos6t r!J"' Pril~l's. - 1f. l. ll tt!Jif 

'111-,.tcher. 

Ercd!'tij<• n. 21f' R li i::r. !titk{i::4tg le1 élt :ira i b: w. 

10. s z. 

~f••nn_vit I{.Viijtötl a ]testi zshló közsé~ az Akttdémia janiru ? 

A pesti izme/ita közs/g tÚi;delt elöljáriÍságának. 

A l\f:agy1U' Tutl. Ak:ulémi:L :Eiui>k;:égénck s lga~gntó-tnu:icstlunk 

uacl:(h::tgytlsáb<''l lulhlt< tis~tclcttcl tudatom Önökkcl, hogy tL Magyar Aka
d<·min :unptíikt~t:lll')l; <'~<:ttolt 828, t< a }lngyar ~\kndcwia éJliil,•t,:a'l.' fclaj:lu

lott 700 uns11tr. forinto t, me! y ct ho7.z:lm bek!ildcui méltózh~tott, n. ucvezetL 
J utt:zct pt:uzt:ia·:tlm he\' ettem. H:tz:tfi<ii tis7.tulctlt•l !th· én Pc:<tt•n, uu\·(•auhcr 
~ti. l 60. :u:Í.7.:lt'"' II;<All~:íja Tf.tlt LCriuc:;, a 1\!:t:ry:tr Akatleania l't•mle.i 
t:tgja ~> pén'l.ttlnwka . 

. .il :a;: : 1528 frl o. é. 

Ercdt•tijc a pt•sti i:r. ltitkii:J~éy lcvt:lbí.r:ilmn. A !l. és J O. ml:uuiut IL 

~ · ik filzctllcli 7. bZ. kútfii-közlcutéuyt Gold/wim Li]Xjl pto,;ti hitkö~s<:gi 

It•\ él hírunk sÚ\ l'~st:gt:u,.k kiiszöujük. 



VEGYES. 

Irodalmi hirek. Dr. Giid,..,um" .~fór, b•:~·~i rabbi, a »Veschil·hk 

dcs Er:tichlllti!:!WCllCIIH und der Coltur der 11beudhioclisclwo Judene t•:timii 

ldtiinlí ••muk,\jáJtRk nuí.11mlü• kiitetc ll·gközelt•hh fog Bóc~beu Tiölderm:l 

lllCKielcnni c kill"u t•zim ;tlatl: » l-'cs<.'hi•·hte tlc11 l~rzil·huug:l\1 e~cus lUHI 

Jer ('ul tur Jer ittilit!ldl:!t'ltt·u .Jud en itu ~littclulte1· c A UHI!.I"llC\"li SI(Crzű t~zh c~ 

,·olt IIIÜYének ILI. f~jct.ctt: t liuc:nitani reuddkcz<:,ilukt·e, nu:l: et jelen bL:á

unuJ,:I,,u, F'ü;c/t~r Guula furJit:iH!llmu közliiuk. - llt.iclt lyuácz, á Bt•th-EI 

hmwrt nerzúje sajtó ulti l...,:, zi tett t'!!.l Dag) oiJL utnllkiÍt: »A t>llmttd "1.cl 

lt·D•t• , 1uel) bt·u :t t>tlumdi iruJaluuut:tk, külüuö~eu t•rkült·~taoi ré:Jzeinek rur

taluuít aWczc b•>rLan rcutlt>zcll czikkekbcu it~nw•·teti. - Bcrliuhb1 \cttl' 

~zcrkcsztöijt:giink rlr. St du /,, c•ult:ki.Jet~zéth:t Lu~kcn·öl, •·zi me: B!; 11 erth

Li l' h t ! - Vc"·n~e~Jhttr .!"me~, a hire i! p:h·it~i tudó>< l,. ih ctkczö mih e küll.lt'tet t 

Itt': l.:~s•li~ urieuhun. Pnri><, Lihrairie ceub·ah· tlt•s lleau:s: .-\.)"[S,l mcly a 

kl-Jeti nye h tndouliÍn) ,:~ :t 'alhbtörténet kün:l>e tartozó i~en •lnJckes tanul 

u ut n) uk ~rii,ireuuiu.' o·. - n,.. Sc/wt, r:: _idol); jcler ltat.tinkti:t, muui Karl" 

nuu:bt•u, khulra s lll!kitlult' l lit:~zunukhu~tiuak ti-ik kiitt•t,:t; kiiliiu czi11111k 

~'í·HI J ' rcdi!!h'lt fiir tlic llnuptfc·it•d:tgt• t.lt•s .Jalu·""· 

Zsidó zsinat h·~z l··~kozelt•IJIJ llel'lilli>CII, IIICl)t!ll t!gé .. z .Némct•JI' 

~z1ighól fnh"l..:tk 11 kiillinbözt'i val!Ji..,os il'lÍII) ukhuz hu-tol(•'• ki,·álóhiJ rnhbik 

mc;.ticlcnni. A z:~inat 'alút~ziniileg j unius ;J-3-ig fug mcgttlrbitni. ~ f iu t a 

magtlt•lmrgi br.r. \\ twht'IIHI'Itrift-Lit•n oh•a><~ttk, :t \ a lltbus k•:•·•h·~t·k hiliitli 

\ita ki leN z z:Ín :l a tanúc:tkoz:Íöliúl. A wtpin·•ul t;irg:·•ti : 

L Nyilatku:1.11t a z~i•lól<:ig interkonf•·~ziou:tlis :ill{tA:iról. 

~- Eszközók :L \ ttll1í~n" ét·zJk cmelé~•'rc ll n hituktntú~ ja drá~1Ínt. 

:l. Német rnbhik f!ZiiYctkczett!uek mrgaiHkit!Íöll. 

Két helyreigazitás. A l\1.-Z><. :-lzt•n•l•· ~. l'üzct,:1•ck •. l /ltlw>

miclu/.,·ól« czimii c:zikkóbt•Jt uz tili, hugy m!Jud XÍJ!"er fiimlthi kiillöhlrlil 

kcrUit Le hozzánk. E~')·ik uln1sónk l'7.ze1 -.zculbt•n arnt ligychncztet. hug,\ 

'l.il"l'r uutg_\ ar Yoh " Bala!<~tt-Gyat·matmt ><ziilch·tt. - (~gy nu~; rtizrt 

lhíl"ill kiníl,11 Zs"lfú,·kiiu!/l't « t•zimii dnl~n~.:tttllnln ( l O:?. l. u \l:umhcim 

'-'"ll!irfut'llit:i~n Y:tll ,. m•ml11•11 l'l~ouck l•cn•utl\tnl. l~z :illit1Ís t•llem!Jil'n 11 

kül'l•tkczii ~ol'Uk;tt \'\Jttilk: At. !')HÍJ ll.'··•matntt lilii;.!,' :ll" :t.~o lt:il'fordir:ls z~itlt'• 



\ EOV~!s. 

l.,:~;r.rölm:\r 184 t -hen jclo•nt nie;! Butl:ilt, a mag,vnr kil·. cgyo•t<•m hctiliwl ily 

c;r.inwn; :t Siré l Jei wi Ittllll-lm lJ.-/, (z.~itlú LdüYCI' •'II!J!I lJcí,·itl !.·il'líiy lnel•c:i. 

l•'ordilnttn (Mc111ll'l"~"lm után) Hmu u/lm l 1\ióric.« Jm :l ft P engíí. -

:1•15 11. tlo. Uf,{yunczt•JI fnrúitú, uilllt ll Z,;ol!tlrhoz irt elCi~ztmí.han en1liti, 

» l 1.1'<1"1 kiinyiirg•:"t•it ll"- <'l'ctlcti t•• x t nt:Í.n umg) :n'I':L fnrditú. o; bdé igt:lttí. !l 

1-ir:iJy l:~ lilllllirt \';l[Ó ÍlluÍL \,1111'1,\' lllltt' Z.aJa l~!;Cl'ól.l'~Uil US:J-1 hnui ll 

.. ,:;ou-r 11.n·h t! It :iltal•nn s.r.crk<'/.\ c I,;Íl! q ~·•.i tó al{t :tdatutt s 111d) - miut 

:o liro·o·•Ítnri ~i··!) foltulakuútb< t•gyik \akuwrii pc1ti:Íjll itiegen k•:zt:,1 

hZt'l'kl'"ztt•tvc 1111Í l' uwg Í:< jt·lcnt. « Ugynuczeu R. :\1. ug,\ tll\11/. ,:vhcn 

1111:!! :1 koi\ Ptkt•/.ÍÍ uumk:Í.l hut·-.arutta ki· .. I'irl-•' • 11mtil /..,itlo'> Lt•tiln•l) 

J''':111 11 n !fÍ N~tl,/,ik' t ,·/ .. ·ti/rali tft,llltÍU!/fl ,·,rp.•un/1
4

'14. 11<~ h t/lj m.outltt!ol..lut 11. l'~ n· ... 

diltllln/1 .< Í"/!!=' ft !.-hl t'iltÍf/UHi/ololl R . .\l. tÍ(Inl. « 1\ l':l J ll x J', )ll'HgÜ. Hudtlu, 
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ICUJ)'Inmi o·m·k J.irl'~ rl'l'urlu:Í.tura e lw :!0-:ín tolt i lo1• 1:'11-olik t:\ ..=t. 
Zsidó középiskolai tanulók. "\ Küm~·i Jú.,Ht,/ ~z .. rk•·,.,..!t•ttt• Ma 

ti~zrikai ha\'i fiw•tt>k l ~":L ).J\ oh o /.t'llll,~ri llizl'to:bell ,:nlt·kc.; .. ,,.z,· 

:illit.i-:ít t·ll!í.ljnk ll lmdnpo·~ti koizépi~kulai tulllLiok utíua:ínak kiil<inluizi• 

,zClll)tOHtuk ~z•·riut, Jncl,n•k ki iz ill IJt•uuiiuht lcginkáiJIJ ll 1 all:í:<i érdekel. 
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ll'lellll'~t·n. ;1 katl~t~liku:<ukt: kt~\ ,:~,t·l enwlko·oli•Jt. az izr:ll'lita \ :1 lhisnnk•: t·~iiL 

1-t•IJI ; t• t':<iikko•ut:" l H~O •'•tn f,l]) Ion tr\l'f. ~ .i\ kl~\·c~tlrt. p:\ h :Ír:l képc.,itii 

n·:iJi,.knhit :1 ;r.:-Ídt'lk, l:irni \:Ilo, 111'111 kt•l·e,.ik ft il n ly 11:1~) sz:imb:UI, lll Í ll t a 

;.riwu:Í/.ÍUIIH>I1 olt• az ii~, ze.; tm1ull>s:kual. wo:~is uagyuh)J i'ZIÍ/.alo:k:it lt•,.;zik. 

Jo\i.íroit'Í llHlg'):ll'llZllla IIZCI'ÍJit ti kalhtoliktts ,:,. z:-ÍtiÚ l't•:ÍJi,knJai t:uU:JI'tk s/.lllllll 

•·-nkkt·nt; tie lu:t ,:,.i itlu"z:lk.r:L ,·j~";r.apillautva, azt talriL1i. J.ng) n kl·l'l•,.z·. 

1<:11) taunlók ,.t.:Í111a crií,..f•IJ fugyott . uli~ az izr. tctcmc,cn l'llll'lkt•út•ll . Jo: 

.i•· l t·ll~t:;.:; alighaoi~~zl'fiiggt:~h<•n uc111 :Ul uzuu ucht:z~•:gt·kkc·l, uu·lyo•k.L·t az izr. 

IHnttlo'Pk H ;.riundziumha l'aloí leh·étclm:l tapa~zt.tlnak.. A t.4iolúk Alt:d:i

lllls <!~hkkcutr.,l' a ki•zL:JIÍ~kul:llmH pedig hizuuyitj:l, hu;.r) mt•gt:rrik az itilik 

»HPiu:z j:inbtit< 11 iul,:il•h ipar"" ~ kt•r•·~k••tWi p:íly:im k..:sziihll'k. hul ta

lltllt,:Í!.!uk ,:,. tt·lu f,,:!!id;; ,:n,=u.' c-it,:,c ne111 kiucn•z,:",r.il, lulllt'lll a su,i:it 

o ·uolll'r~t!g-iiktiil i'ii!!J.!· 
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Budenz József lainH'n·~ ll)t·h·é.·<~;iiuk :!:, ,:,.,.~ il'<ii utitkvJt:",:uck 

iiuut•po!t iiJtt!k tlll'g' c hol l fi-:in ti~:t.teliíi. ) li<liin :t tut~}' hul<'lst wi is t<?.i

'iinkltiH üdm:t.iiljiik, :v: cft!~tt!tcl m!rni tlrzt•tt!,·cl cmclhctjiik ki, hugy a kitil.ttu 

me~tt•rhc?. nu!Jtó bmihllu~·ok nt\1-(,\ ro!s?.t', a lt·~nermwtihb tndnut:Ínyunk, 

n Ulilh')'llr uyclvt:":t.ctuck mtmkt'u;ui: Huuon.'·i ,:p llr~ltitoz, tov:í.hliú. ~l unldc!!i. 

Ktmo~. Kartlo~, Ilúlm - 7.~idúk. 

Fölfedezések Palesztinában. llull tnn:ir, a ki a Palesztina. kiku

t:tt:h<:lra ttlnknlt lllll-(111 cgyl••l mcgh:tgy:b:\ból JIIC'nt n ><?.t·ntfiiltlrc, hul'.' 

nnnal; t'iihlt:llli uutpp:lj:lra 1-!~·iijt.le ll:t. :t.uyn~ot, tlnlckC's CJ'I'<IIIIt:u.n•kkc\ to!rt 

\ Í><gzll Angli.illtl. ~\zt tlcritcttc fui, ho~~ t\ zsidóknak Eg) ip tumhól 'al<> 

kivouuhl"tl ith•jl!hcu :l ffildküzi tcu~<'l' ,:b a YÖt'Ü~ tcugcr ii>'S?.t' voltak 1'1-(,\'

III:Í:-s;ll kiiht•. Fölf .. ,J .. :t.tt• tm:i!Jlui, lwj:ty a hult teugcr u.r.cliítt l.ill l:ihbal 

magaHahhan fckiidt t\ filldkiizi tl•ng••r I'Zinjéuél >1 hug,\ o. :o;ziu:íi ti:l:-zigctt•n 

:t t:l\ak l';.(t:";t, hÍIIl·zul:tt.iuak uyuuu1it t~tl:ilni. Hull tatt>Ír :tz , \mlm ,:~ a 

.Junl:Ínl'i>lg,\ lllt:lyt••l•:s,:t l 00 utérliildn,vi hl\'Oh<:Í~h:m tr:wirnzta 

Pályakérdés. A )'tíri~<i t'g.'l'l't!m tuilyuk•:,.d~:~t tiiziitt ki ,l fainumi

rha tilozótiltj:íról, ele :~ ft·:mt·..:in köwkhltíl:<i minif•t!'t' f. é. jamtár :lH. kelt 

reudclcté,·cl a foladatot oda tntldo~itntta, hogy hcJ,,·etto Spi.Jw:t.tJ filnzótilíjn 

t.irg~alt.a:l.;tlk. Okot erre uz adott, hogy ruég eg) nagy franellia unpilapnuk 

l:l?.Crkc.~ztiijc j,.. azt ír ta: l' j:tynn ki az !l Mttimnnidc:~ '? Me~' a IIom, ut·1·rt 

~cm iHmercm. - Dc nem kellett \'olnt\ talúu ét)(!n ezért merj/tUfJ!Jiti az 

t·rl•cll·ti k.:rdc ... t 't 

Caecilius. A kiiwtkczt'i llnrnkat '<·l tiik: A..: n Cact·ilins, ki ri il a 

.\r -z~. ::<zem l<· 2. !':l.lilll:Ínak •Le\ ,.,, « ~zu l, m•tn ,·ul t kiiziithltg-t· ctttht•:·. 

lgl'll \alúRzinii, ltogy 1\ZtllltJH n hin•>< G'ttt•ciliu>~ f~tlartiuux.wtl. ki Húm:íhan, 

.\ uguHztns idt•jéhcn, miut ciiikelő t.znnok ,:,., ~znfista tiint ki. ln'•i mttk•i· 

tlttse ul.' llllf{.'' ,·nit, lo •gr Yag_v Ruidns mnga, ki omnkitinak ~:t.iml'it fp( .. u

rolja, 'ugy t•gy kl!siiltbi nh:1>'Ó, azt tl'ttc ltnzz:t n la.i><h·omhnz, hng,1 na~~ uu 

''"ttl:ilkozmn, hog) t·~.r z:.i•ltt mimll•:t.t ht•lta.« Snidal< tndhh:í azt is említi. 

hugyl'aeci!Íitl'l rabszolg:íktól ~:~z:irnt:tllott ~i:! h11gJ v:l1Mst'l1 zHi•lti \'nit. ll a l'Z 

:ill. nkk••r bizon~·tira ii~t'Í i!' ~zi1·i:ib•'•l n1lók Yultnk, hntut:lll twhalc\oílcg 

igt:u sok ruh.izolgu vitetett Hzil·zili:ibtl; mlú:~:.dui1 tuv:ihbtí, hog~ ('ael'iliu~ 

:\[ctcllus, ki Kr. c. üH-Inm :O:z'rzilitt pral'tnr:\ \'nit, rnag;Í.\al \ itt.• l t:tli.ib:t, 

1:~ hug) utóújrti ~zalmllun but•s:itutt.ik ; azért \ iscltt· :t Vncl'iliu~ ucwt. 



TUDOMÁNY. 

Az antisemitizmus eredete és történeti okai. 

Tisztelt l.Traim ! 
Öriimmel ~szPm , hogy az nntiszemifi.:-m?tsl·úl i1·t clolgoza

tom :t ~f.-Zs. , zcm](·hru mngyarnl mrg,jelcnik. Mint P1·:wrziaor
~7.:íg gye roll' ke R mint z. i cl ú igaz rokOJ !('!Ú~t l:í plrdok az iiniik 
orszí1gn. irítnl. mcly miou ig hive Yolt uz 178H-iki c•lvckuek. ,) (1l 
fo~ azht P::mi, ha hazám lihcrális !'zellcJnéhru irt értekcz(• c•m
tuPl a magyar liberáli~ok megismerkednek 

De m•mes:tk ncmzcliHégök iránt trtplálok igaz rokq:u('1'7.é!>t. 
ha1wm Mto1· ,·állalkozúsuk irúnt is. Üuök (•s muukntárs:tik e,gJ
w:'tshoz akarj{tk fitwi polgúst:.í rsaikat (• · l1ilsorso~nikat, mitlíín 
amazokkal mt>gi~mertrtik a vull[tsL: mt'lyrt r:.wk ~ynkorulnak .A1. 
igaú ?.sicléJ!ó!r.g, mcgtisztul m a kiizc!pkor rosszttlmmtu ll•.gc•utlrtit(,} 
s azon alnkjúhnn. H miu t azt a. pe11tatcudlns (• a prófétitk nll'g
alkoltúk b kifc·jtc• tt(•k. - c•z :uon ti zlc•letn• m(•Jtú vallús. utl'ly
J,(íl a kt·rP::.zténység cn•tlt; azon vallás, nwlyct a lnlnnuliHtúk \:tl

lottak, :L kiknek }('gnat:.•yuhhika, Hillel. .Jézusuak 'olt mcstere; 
azon \allrts, mclynck foglalatja, szerctui I stl•nt miuclPnl'k füliitt 
és szerC'tni fl'lcbanUnukat miot öuruaguulmt. 

hmPt'lPssék őuök l't'uycclt·tlPuül, rui wH n z~iclús:íg azl'líítt, 
ln i most, s mi lesz <'z<• n tul is miud ig és úllandóan: uz:tz iigyuiik<' 
a hal:ulúsnak és a l'zi\ilizáczi6uak. - Kii7.tljc•u<•k lankatlatlanul:t 
l!) illiih·t Í's r(tg:tlum t·l lc•n tL \ilúgosss[tg, lt lnllontÍtny í•s a uiskus:t.
szi(J ft• g) \'PI'PH·l. X l' ~zftnjPtll'k JUI'g 'égiil rú uta Ini azon nemes 
ot·szú~nkra, mint Pt·atll'Zi:un·..,zúg . .Angi in. l follntHlia. az EgyPsült
A ll :uuolc. HPigium, Ola"zorszÍig. a Ilo] a :r.sid(JJ~ t<•lj!'Sl'll n~s7.imi
li'dtullnk pol~úrt(trsaikkal s 11 l1olntí•lló li'::!:r.LPIPLiwu úl lauak, millí\u 
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ol.r vall:bt gyakorolna k. llll'lyuck ll>nyt'g<'s 11og111ÚÍ : Itiuni eg~ 

istt'lll, ki min!lt•u elllllt•t't•k atyja és l'<'tliÍ'IIjlt•ui t•g,y jii>űl, llll'l)

hl'll ii ltnlr.uos h•s:r. 11 h(·kt• (·sa tesbí• ri~ég. 

Kitartalást (•s sikPrt kir(wok. 

Az antisPmili:r.mw;, l'á,itlalmu, kontnkuak l'~yik ehil:'t:r.
h:~l:ülau l{•uyl•, jdPn taunlmíutyuuk mitulmHelldt !>Ú~oritan ti\r

L{•ucli lesz. T C'kiull'the vhc azonhau, hogy ki\rlilhclii1 1-L- 1 (i 

s7.Ú7.:ul m lt>rjell ki, Pllwri\llwtetleu, hogy futúlngoH (•s fcliih•lcs nr> 

legyt'n. Olyanforma k(•peL uyu,it t• tmndmúH.). a.llliuíít az t•mllt'r 
n.kkm Hyer, millííu gj ors\ owttlal hal: ul kPn·s:r.t li l e~r ors:r.úgon. 
lll inllPn t'sttk fühh kiinonalailmu tuu ik dé nk, a részleü•ket Jll'tu 

szeml(•) hdjiik; s húr a hűs{·~ ro\úsúm tiirlí•n.ií·k is. c rctulsíwr 
km·úutscm hu.szounOkiili. lfa ily légmagasíthM it(•liiuk, ez s:r. iik
s(•gképet~ hasznúra Yúlik ilék•tiink púrtallausiigíuHlk, s (•n•;.:

lwliíhhé ll's;~, i n.;~, igazsi'tgol. Ámhár sajút tloktr~J(ud~:tt lJiiR:r.k(•n 
fünlal'l.ink. korúntl-11'111 va.~ytutk azért i~ar.talanok azon doktrinítk 
ü·ául, uwlyt•k a miPHkkPl t'llt' llkt'r.(·slu•H úlb11:tk. Et,")·ítllalúban 
IWm fogunk a ki\\ Pllwr.ííldwn ol;ml motulaui. a mi kisPhhi
h•né• a kcres7.l{•nysí•~t·l. lL zsi11agúga cmt·z i<líísh gyermekft kil'iil 
l\foul<:'!'lljU Ít'U azt ji'~YI'Zh• IUl'~, lJO~) Í~l'll ~y:tki':Lil llll'gYI'rtl• s:1,ÍÚl 
:lllyjítl. Ol1. dc az u11yai !'!1. 1\ oly l'111ézű (•s oly ké~Y.séggd nyujt Ilo
csínlatot l 

1. 

Minlt>~y 2UO (•vvrl kt>ll Yisszanwnniink Kr. sz. c .. hn. lt'g
títYolibh forrüsait isntPL'ItÍ kirúujuk a s:r.omom jt•lcnsí'gtwk. 
llH'lyct oly ht' lytt•l1•niil m•wwek antisC'mili:r.musnak. a mcnnyil)('n 
<'Y. m•m ar. <'gé~r. :;{•tn i faj, hanem kizúrt'llag a hí•ht•rl'k Plll'u irúnyul. 
Nagy, 'úudor uL6tlai ht'nÍ•pcsilt'ni o hajl\ ú n azon vítrosokat, mely<'
lwt. ré~zlwu :~ nagy twtc:r.c1lnn lt(itlító. l'Í'H>'.IH•H (ík maguk n.lapitnt
tak, a lctt•lepüJés cr.(•ljáMl oda. ji-.Lt zsitlélk:1l pgyPulíí jogokhan 
r (•síll'sítdték :t giirii~üklu•l. , mlóhau a l't•jPih•lmi mharok l'sak
ham:tr ml'gteltek kivítlú judC'abelickkPl. a 'úrosok pe!lig igt•n 
.it'h·ut(•kl'ny zsitlótl'lqlitvényckkcl. Tümt•gpspn ii:r.iinliittt•k a 7.sit lil 
papol" adúucltajl6k (•s t:d1ornokok. kik J'íílq~ :1 politikítva.l s ud\':t.ri 

cst>ls7.ii\'ényckkd foglalko7.lak. Ncmkiüiinhen :~ krroskP1Hík és 
j parnsuk l'gész Wnwgü, me ly oszlítly s:tj{tt l'oglalkoz:'tsa gyakor-
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latúhan teY(•kPny (•,; szorgalmas, fíu·ntlhalallan (•s fiiHi'lllí)cu 

üg)"l'S \olt. 

A kizúréllagosan giiriig kümye:.~l'Lhcn :t7. llChat• {•.,; a munk::~ 

fí•rfhü l'gyaránL csakhamar clhl'llém•Kctltek. .Mig a:.~o11han némc
Jyd~ - k ii7.Lük papok is - mimlcufélc <'ngedméHyckeL Ll'llek és 
Yall:ísuknak tiihh oltlu.ll'ól i mléJi,·ú lcLlek, addig m{u;ok, (>s petii~ 
(•pt>tl uly:wok, kik <1 uép legalsó oszlíLlyaihoz tarLm'llak kik nappal 
krrrslwtlíík (•s mnukítsok, éjjel tauulflk voltak, te::.tült'Lt'ldc(• 
s:.~erve:.~kl'dLck, Logy a WrvényL ta.uu.lutányo7.hassfLk és gyakorol
hnssi'tk. Elfrl!'jlrlll•k ők is :L béhnr nyelvel, dc nem a 7.f-itlílsÍtgot. 
Ungy ral Us i Síli'lksí•glell•i kct kielégitht>sH(•k, véglwz \iszik ama 
n:tgy unmkúl, a Liblia giirög fonlilásál. Ugyauílk nagy mértí•khru 
vallási propn.gn.nth'tt folylaltak n. paraszt uéposztúlyflk kür(•hc>n, 
i~y p. o. Antiochiában, a hol »miut:'tu ,~ lll•llí•nek igrn jcl(•ntNw11y 
szítm:'tt rallásukra téritették, awka.t hitki\zs(·giik tn~jai sor(dl:t 

föhctték«, .t-Uexamlriíl han, a It ol »a z:< illó q~y l uhkiizs(·~ ua~) vh
bít m !Jelll-zsülúkból úllolt«. D muaszkuszhan. al w l a u(ík »egyitlühcu 
millll zsidúk voltak« 1) 

Bizouy{u·a. nem az alsó paraszt uéposztúly uwgtérilése, nelll 
is a v.sidó papifííuiikök ki1ítgúsai szulg{tlt:tk okul a v.s idók 
t'lleni gyülület első uyilu.tkozatára. , 'űt valószinlileg a fel
sl\hh zsülúosztúly .idt•nt(•keny politikai szert•pll•:;t•, vngy a 
L agitlúk (•s 'eleikillrd~ csaláiban való részyétele sem volt az 
ok. Ezd~ m•m voltak rlég nyomatékos tóuyezők, vagy abban 
:u.-: itllíbeu wtgyon is mimlenuapiak. A lcgfílhh ok ama. kdtűs -
kert>slwdehni é-r~ tudnmúuyos - Y('rseuybt•u r!'jlett, mt'lyl't a.z 

nlt•xnHtlriai 7.Hitlók pol~i'trtú rsaikkal szc•mlwn ~y a koro !tak .• \ Dell: L 

kii:t.Ppí•n lt•v(•u 1dPlt•pü1 1'1·, ők n•ucldkt'zlek a 1mjú7.ús fiiliiLl. .A 
:.rabOJH~ (•s mintlt•n l'gyéb éll'lmiszt•r kivilPle, a Róm{tha (•s ft{lliúh<l. 
Yalú szúllitás hzeik küzi\tt 'olt.l\lialn.U peil:ig anyagilag ily ua~y
szl'rÜPn p:yar:qlotltak, nkl:ttlúk l'~UlllÚst. Sajátságos vouúsa. <•zt•n 
fajnak. ~n agy m•Ydb<' m(,(Jjúnak, hogy it·t6zik <t luthllansúgtól 
CsakluUJHtt' rúathún magukat, sikerrPl ápolják a giirüg irntlalom 
mindt•n ú~út. » Y<J.11:i<<i kiucs<'iket a l.tell{•u tu<lomáuyoklml tím;it
júk (•K ily wbtlou az eddig elkiiliiuitett két tényt•zűt. a Yallúsl és 
tudományt. Pgy(•sitik, ho~y Íf(y a világra ltassawtk.c 2) 

1) R. R''""'' Ll' jntlaisnw •·unlmt• r:u·•• ,.,, t'!lllllllt' rt•lh!inu. 
') 1/ucll, LPs origine' tln t'lu·ist inni~n11•, :J!(:l-:111&. l. 
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A zsidók, hogy hehizouyithas<>ák vn.llásuknn.k Í''l :t fi lozóflii
uak tökélctes mt>gl'gypz[•s(•t . güri\g kiiny,·ek<>t ~zPrkPsztPnl'k 

Orpbeus. Pbokylides, , ophokl1•s H(•y .~Jatt ki\1 W.i munkftkal inmk. 
:Mcg~<zólnltatj:í.k az (\t< , ' ibyllá lmt, a 1)ogányYilág eme> prófrtan{\il, 
lw~y flltnluk nz I . teu rg~·s(·~í·t Í'R a mouolheizmus din.dn.lút hir
detlH•s:-(•k. l g<'n jt>ll'ntí•hny számh:w npokrif kiillyYeket :-zPr
kcsztenek. Az iro<lnlmi hccsiild<>. sí·gre vo11n.tkozó mn.i fogalmaink 
akkor ismerl'tl,•nck voltale Tl)<1emü fngások pz ilHílújt ig<'n gya
koriak l's kevéssel ntílhh n kert>szt(•nyek. l tp;y;l.ncsak a Jn·opagn.mln. 
jámhor cz(•ljáb61, eze u szokúst tovil hb ra i~ gyakorolták 

K ömtyen hrl(tthn.tó. bo~ az ilyrn hizonyitgn.lf1 c; elsíí sorhan 
n filozófiai i"kol(tbt rrintPtt1• kelll'lll<'LlPnül, ;t nwnnyihen lPkin
tf·lyiikel kicsinyitt'ttc az által. hog~· ::\[6ze t és Platút. llgyszí•h(tll 
azonegy sz<'llemi kilrl1c lwlyt':r.Y<·. kr,ztnln.jtlonn(l t<•tk lkmohati
ziUta min<ln. filozófiút. miml n. vallúst f>s czí·lja volL cgyik<'i n mii'lik 
alá uC'l_y<'zn i. T ermészt'tes LC'uftt. hogy a ~zofiHták hn.ra.gjn. n. l<'~lln
gyohh lH'YPSSÍ'I!:gel kitört. főlpg midűn a zt<idók 'Pltil6hoz h:t~011l6 

férfiakat nHltaLtak föl. kik erényük fo'4 jcllemök. nemküliiuhPu 
telletsél-!:ök által t~ legma~::t>;H.hh llrlyl'l>:C't vi,·t(tk ki nu\~uknnk. 

Tudomi'wyo~au lettl'k tehát kiátko:wa; am,ízeum,n.hir<'s alc>xmH1ria i 
akadémia. hol a legküli\nhiizi\hh tudósok és a 1egf'ltériihb v(• lrmí·
nyc·k m<'gf(•rtPk c~n•nás nu·lh•tt. irgn.lmntlmml zítrva 111:mult <t 

zsidók rWtt. P sc>mlo-iro•ln1runk rllc>mml_yozi\siim r~y c~ész pnlll
Ht•t-irodalnm kl'letk(•zt·tt, mcly<'khen történPtiik. tanuk (•s vnllá
snk a leggyülöletesehb módon hamisíttatott. 1\Iajtl aztán az irók 
IC'lkiiktc is t>lkesercdt>tt ir{mtnk. A gyülölrt CZI'll lw.cliámtru1n.k 
vez(•rei kiizllcgelőbb i egy ~>toiku~>filozófusLLaliíl nllk. 'PoKitlorinst. 
köriilhE"llil egy századdal Kr. e. Olt talnljttk tovfthh:'t Apollo11itu1 
Nfolót. Ciceró tanítóját (•. barátját, <1.7.ul(tn ~L keresztí•uy kot·::;zak 
kezdetC•n Apionl, a rétort. Az egyiptomi kivom1l:í.st clfc•nutvP ugy 
acltú.k elő, miut egy bélpoklos csőcselék kiiizt>sét, miwl nz ilyen 
nép az általános utálat tárgyát k(•pezle ; te1jcsztik toválJhrt ama 
mcm1e-monclát, hogy templomukbau c•gy szamál'fr•jjel hiró istc•n
képei imádnak Í'S a h•guagyohb b:ttározottsággaJ képP~ek á]Jitan~ 
hogy ugya11csu.k ott egy giil'ögöt hizlaluak ünn<'pi lakomúik szií
márn.. , 'őt arról is vau tudomíisuk, hogy Antiochus Epiphn.IIPS 
tnlúlt is <'gy ilyen göriigöt n szPnté·lylll'u f•s clrcll(ldte szabn
uOla hucs(tjtúRát. 

Isuwet dolog, hogy a tlZL Berln.bn-éjt•u Rmuus, a tilozól'us, 
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n. párisi tanulók ált.;tl gyilkoltalott meg rs darabolt:ttott sze-t, kiket 
Charprnlicr. Hu.mns H'J''IeuyUu·sa, hujtog;~lott l'iil. .Ál.examlriában 
i ~ a nrvct"égessí• tHd i'•s a rúgalmazús által próbúltá.k megölni a 
zf'itlc',Jml. E czélm miudeu alka.lnHÜ és minclcn iil'iigyct fölhasz
núlta.k. H <t egy zsidó kirúlyti - hir.ouyúm n:~gyon oldala.núl -
küz~zemlérc (tlli~ia ki kinc:,cit, avagy ha :t zsidó község vonakodik 
a rsúszár l'zobritt n. z~iu:tgúgúj:'th:m fölúllilani: <~ nép fölingerel
l<·tik n. :.~sitlók ellen és Róm[tlJ~t {u·ulkodó birt visznek felőle. E gy 
küldiittsrg. ApionmLk, <t zsidók C'ngesztelhctctl(•u cllenének vezér
h•t E' alatt, mcmorauclumot visz .Róm{tua, mely a zsidók ellen 

irányul 

II. 

A római n (•p uem osztozott ezen ellenséges érzelm<'kben. 
AJtalánosan ismert t é>uy, hogy <L legyőzött népek iránt vallási 
l l?kinletlJeu igen türehn(:'sck voltak. Ha egy nemzet minden utó· 
gouclolat nélkül mcghóclolt. bútran megtnrthatt..L ö,;szes szok[tsuit, 
h:í.rmilyenek lettek is légyeu azok. 'őt ha az istentisztelet azon 
egyl'Uen követelménynek megfelelt. hogy nem sértette a rendet 
~s 11 kü~erkülc iséget, a győzők örömest része~:~ítették azt tL leg
tel.i<'sehb ti-;ztCletben. Rómáhau magábau miuden vallás gyakor
l:ísn engedélyezve volt "s nem rükáu lehetett ott látui, núnt ülik 
lMg Egyiptom l>s a. kolot hizar vallásos szertartásait ~~ log
pazaralJh cliszmen~?tekkel. A v:tllási türelmesség politikai elv 
YolL az uralkodó népuéL Egy méltóságo épületet emeltek <t Yilág 
flívúrusáhau oly czélhól, hogy az az összes I stem,(>geket mag:íba 
fo~lal,ia. A pautlwou valJásos központja ki vi"111 t leu ui a vililguak. 
R hitr igaz, hogy a zsidók I st.enc az egyetlou volt, mcly e hclyi
s(•ghen k{• p\i>;elvc nem vala. kövt•lői korúntsem voltak elzúrv;t a 
JlJÍndenkinck rÍ'szül juttatolt türelmesség elöl. 

De sőt clleukczőll•g! A ~Ltkkabeusok óta, l t•lüt. körUJbelől 
uu't-.fí•lszúz l>ncl Kr. t'., a zsidók Róma szövPLségesei ,·oltak. E zen 
clinasr.li;t királyfiai últal előiclézeLt polgárhrtborúk Róma heavat
lm:tús:U <'rt•dm~nyezték. 1 'zúmos zsidó foglyuJ ejtetett. dP csak
ltmmu· '>znlmclun bucsájta,tott. Ezek Uómúlmu mcgtelcpedtek, pol· 
gúri jogotwL uyertek és igy az elsö római zsidóköz ég esomópout
jút. k<·pr:r.ték. r~y lát zik, Augusztus koníl1:w köriUbdill HIHlO·!'ll 
1<-lu·ttPk. l{r'nn(dnw, {•p ugy minL m{umLL, folyLatták a vall[u:li propa
gamlát. ltl, még inkítl.lh tnint lllásutt1 istent.isztcletii.k idegeu· 
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sz<•rih(•gc í·s btnuk fi•nsÍ>~<· rci'tjnk fonlitnlta ;t közfi~y<•lnu·t 

( .. ., kiizlwnülí·st. Í<Jnlt•ulc:-. itt ll avet sz;nait illí•wi, ki ht•nniin
kct munz érzelmek f'l'lííl (• t·tt•sit, mPly<•kk«-1 H.ímíthau n:~ (•v
n•l Kr. <·. <L zsidók irúnL v i>wllu•<1tl'k, a mitllín ugya u is Pomlwius 
,Jt•ruzsúlcm hcvl>ll'lc alkal111úval t'gí•sz st•rt•gh·Pl :t tPmplomhll 
hatolt. ]urn"t. ruint 11lllldl'nl<i twlja, maga a flípnp is csak egyszt•r 
jutott. Cf!.Y é\·1)(!11. - az <'ngPst.tt>lb mt11júu. Valrlst.inü]eg Pump<'
Jlls is ballott Yalamit llll'Wll'mmHlúzni ;t st.amítrkultuo.;rúl í•s a 
görogemher hizlalúsi'trbl ; l'l'l'{í) akart m<•ggylízlí<l(•st szcrczni. 1) 

»Jgcu (•](•nk<·n haLott 11 lclkPkt·<• - '1\tcitu-; tudalja vc
liink - 2) midi\n Potnpt•jus .h•ntzs(t!Pm hPví•Ll'!l'lwr az ccl1li~ 

ltm~zúfí•t·IH•tctlcu tt•mplomha hatolva. azt l11pasztalta. hogy ott 
st'll llll i istenk(•p llliii':-.Pll í; hngy a titokt.atos korl;Uok t'l'llllUÍt 

s<'liJ n•.i tcm•k nwgukhau. Bizouyitra n~t•ghatott t lík<·t a Lútbatat
lan imúdúsa. llH' ly oly i~l'll m<•gfl'ldt miutlazok cszm(jétll'k, kik 
csak val:uut•uuyin• is jutottak :1 tilozótlúhan.«:1) 

.;e\ zonlHut 111'1 11 ~·~y. lHIIII' lll tiz lapot kPIII'nO Havct >>H l•lll'
nismc«-.i(•hiH és nl-{yanauuyit D<•rclthourg Pnlp-;zlina TiirLém•Lí• hől 

itll•zn i. ha teljes. rést.rchujlatlan í•s el!'\'1'11 ld·p(•t akaruók fl'sleui 
am u Yallúsi tc>é>kcuysí•gnPk. ml'ly<'t a zsidúk Humi'tbau folytattak 
a küztúrsasú~ utobú uapjail1an í·s az p]síí t::-.i'tsz;!rok lwrú lm u. 
Litlni lt•lwtnc. miut ll•r,it•,zkl'<h•tt ki ~yő:.w<ll'lllii'St'll c tt'\'(•kpuys(·~ 

a római tún;a!lalom 111 ilHII'n uszlúlyúra. ]Ü• zr he a l<'galíthln alú 
mllszul~ún, kiuck ez illtal vi~a::;zt nyujtottak; fül n uemcss(•g lcg
l'líílwlőlJh szcmélyisí·~ci, -;lit cgí•sz a csú-;zúri t'salúclokig4), kilH•t 
hizunyw; előérzet (•:; az igazsúg iug<·rc wu;r,ntl P lauok fel(•. Lcg
rliiutílhh hizonyit(•kot nyujt PITI! nÍ'Z\"1' a 'l'ihPrius ~~-ik év(•hcn ho
zott -;puatust'Oilsnltum. Xí·l!y zsidiJ ith•gt•n YHI!yont lltlajlluuibllt 
Pl. a mennyihcn Fnh ii'uw k, Cl:-(Y zsidt'l vallúsm tí·rt igPu előkclíí 
ltiill!ynck .J cruz~(t h•m he kiil<liitt Ilus i'tlcluzati aji'utd(•kait lll!'gtar
lolt i'tk maguk szít mít nt. Eze u lolkii,.,mt•rPtli'H tí•t~y által izgalm, 

'l'i IH•rius mi111lcu zsidót ki iizütt l{ ómú búl. .».J o:wpbusnak l' Zen 
iihlözésn • 'o11;Ltkoz6 clh<•sz{•l(·s(hüllútüHik, hogy Rúwúb;tu egyt•st>k 
himtússzcriileg tanitott.úk ~[úzcs fünéuycit. azaz hirdetlék a zsicló-

') Sult:mlt~~·, lJou&inaliuu romain•• 1. k. :!:H. J. 
·) JJistllriau V. l. 

•) llur< L, Jlellt·uiSJnt• l l. l 5 a. l. 
•) llrtvct, u. u. 15ii. (:s 2:!5. J. D etcnlnJIIl'!J1 l'alt·~tiue 2:lll. 1. o!, k . 
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vall:íst {·~ a pogiinyok l(•ritt•sí•rc vitllalkoztak. EzC'n vitllahtt 
kf'rc>sztiihill•lc czí•ljúhM q.(ycsiih•ü·kct alakitottak í·s első sorhan 
uíikct, mé·g pedig ige u clőkt•lő (tllú~u uükct uycrlck meg 'allítsuk 
f'zíuuára.« 1) 

Ill. 

~[i múJuu liirlt>ulll'tt•tt lt•hát, hogy nz oly annyira. iiirPimes 
Htímúhan a zsitlókat., kik ily llcfolyi'tssal rl'ndclkezll' k, c:;akhamar 
a h·gclcvc'liPhh l'lfogultsú:.mal. a. lcgna~yohh gyüli.ill'tt<•l é., ví•grc 
kiví•lt•lc:; tiirvényt•kkcl illették? Valólmn ez (•gyik c a l<'gfigyo
lcmt·r m{•ltúhh is !t•ghonyolultahh törl(•ncti prolJlcmi'tkuak! 

.:Uint Alcxmulriíthan. UI.(Y Rom:íhau is igcu s;ümos roRsz 
c•rkiilcsü zsidó. IH•rc:zl·gek (·s kalauJus <'gyénisí·gek tart6zkocllak, 
kik c:sup(tu az íhezetet hajhúsztúk. kik C'il'iszövényektől, hotrá
nyuktól c•gy c~l' PJWt sc tartózkodtak, tekiutctt>ll kivül .ltagyvn n. 
Vl'''7.llyt, mclyet r(•szint saját magukm fölitll•ztck, részint tcst
vérc·iknek okoz tak. ,. ~fegti.'trték ;t tullúst. ki visszavonult:s:'tg:.í h;tu 
<·supúu islwhljúuak {•lt, meg ;~ papoL i..;. ];:i ;L szcul{•ly kol'lútai 
kü:d· zárta utagitt - mig <L düh IPginkúhb ;t pnmp[tzií t'cuh(•jitzits, 
a l:'u·má:; , kal:.tudos c•xiztcucziúk ellcu Uirt ki , czc11 <"lkorc-,osult 
]( uY"k ellt'n. kik miut Ht•rodt•s vahtutl'tlllyi ivarléka, H.ún1úhau 
riHuaiak {•s .T udt•íthau zsicl6k vu l lak, kik élt•tmócljuk -;zigora últal 
nem ~crjPsZl<'ttt•k ti ztclctl't hitvallásuk iránt. Ezen .. clkorc.-;osttlt 
}ioHy<'k« valú,;:ígos esapi'tst krpl'ztck valli'tsukl'a u(•zvt'. molyl't t·sak 
í·nlPkhől kiivdtt'k. (•:, hitsorsosaikra u(•zvc. kik t' t kizsil kmtmyollak 
í·s lll<'ggyalítztak FönuPhh Júttuk épPn. 1uily végzeb•s vult n{•:zy 
ilyc•n Hyomontltuak ga7.t<'tlc• az rgész róma.i z~liclóközsÍ'~I·c, 

rs miut lakoltak úrtatlanok :L })ÜI\Ösiik lllÍ;~tl . ~\.lexanthiúhau 

is, há•· míts oldalrúl. a zsidók rP.itc•tt batalma hryanahó\'á lelte az 
ural koclt'1 osztúls t'I.(,Y r(•"zbt. u z l'Zl'knck ltóclolú klit•nsPk«'t. (•s nJincl
at.okat. kik irll(b]ounual, kö]t(•sz<"tlcl ios tiht.ófiinal J'o~lalkoztak. 

El.t'n C'~Í·st. tömt•g, mrly n ~örügökkcl tiiiM• kcy(•shhí• í·riutkPzt'•s
lu•n úlloll í·s azoku:1k t>léíití•lctt•in•l tt•ht• Yolt, IHL ('Zl'll propa~:m

tlútíJI. JlH•Iy az íí (•nlchikke1. eszméikkel (•s szokúsaikkal iisszt•-

1) iJCI'CIIi.JUIII'!J: U. U. 221. lap. 
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ütközfshcn 'olt, mc]y egí•s1.cn fPlrsí•gükig merr,.zélt hatoJuj és 
uwly »az :'u·nJrkhau a nrpp:'trl "ikcrrn clolgowtt.« C'irc•ro. polio
nius ~Iolóuak hur{ttja. Cieero, ki lÍ'tlőhc•szédd tart Fht<·ru~ mcl
]ett, miclöu rz azz<tl >olt Yiídolm - ntlóhau vakm<>rős(•g! - hogy 
n .i<>ruzs:íkmi tempioruha kiilclött nranyat ellopta, tc•hút múr 
Cicero »panaf!zkodik a zsidók hcfolyíum. miat.t, kik a ltépgyiiJébt>
Jnou oly na~y .:;zúmban YaHn::t k jrlt•n, oly i)!o;!'IZ<'tartúk í•s fcnyE'g~·

h'ík. « 1) Róm :í han tC' há t irók. filozófu"ok, rétorok és kiiltök kelnek 
silua a zsiclók ellen azml. hogy ííkPt a gúny túrgyi'tvít tec;zik. 
A szomhat Í'" vil:lgiló Illí•c•wi »:t hi\jliilés és egyí•b unalmas czc
remouiúkc, a dit-<zuóhnstÍil való horzalmuk, főleg n. kiirülmeté]é~;, 
a gúnyolócl:'ts :'tllaudó th(•mítit kt'-pczik. 

)!inél inldthh crílshiiclik a z,.i(lók tr>ví•kt>uy-.,(•gl', :wu{t] juhbau 
tt•tjed az t>llt>nük irúuyulú ross1.nkarat a tömt'gbcn., enC<"H, hideg
vérét chc•szitYC. kifdtja: , Ez a1. istcutC'h•n UPDJZC't- scclemtissima 
~pus - utinclPnhová hci'Ps7.k<'Hc magát az cgt\sz világon. minclcn
J'Pl6 terj<'s7.ti szokíNtit. « Tacitu-., ki hi1.ouyúra. pontos hte.:;ülést 
szet'e7.hctett Y ol na. kiuC'k n l b l ma. Y olt a hiblia görög fonlitású t 
olYa-;ba tui, .... öt lt\ltm magfLt .J osephu .... t is megkt'-rdc7.lt<.> l te Y Ol na. 
- Pz ulóhhi ngyaniR, (•p ngy mint ű maga, Titus mh•arosn. •olt. ez 
n Tacitus ugy hrszPl Tzrncl islc>tlti~;ztrlcthíil, miut valalll i k~ptdcn 
Í's piszko" ritu ról: mP~rt·í\~;iti a szamúr-imúdítsról szólí> mende
monclál és nua.l >:írlolja :t zsiclóka.t. ho~y j:withalallan lllódon 
1•liitnrk :11. rmlJC'ri twmtlíl. 

E zr u rosszakarato t. 1'7.<'11 csu l'ul6tlú-.,okat l>s rllcnsé•gc"' érzl'l
l)l('ket uagyh;~n uii>clté'k .1tHl«>(lnak szítmos polilikai mozg:ilinai. 
melyt•kPt a kapzsi prokur(tlorok magok itll·ztek Plö és ugyancsak 
iik (mtlkocltak fclt'íliik ; tovfthhú ;~ zsidók két nemze>! i fólkclét.e. 
Ezok folytúu e:t(•n éorzl'lnwk az umllwdók í•s törvéuyhuzók lelkü
lC't€•t·r is rítra~aclta.k . .A Nt•ró (•s H:t(lriúu alatt kitikl fölöttéhh 
Y t• res Í/i] krlÍ's(•k ism('n•IPsPk. Rínna 2) ki> l izheure.,zkt>h•tt. két ízben 
c;;zólitotta hr legkivá]óhh lut«h <'zéreit és lt'gb:Umhh U•gióit egy ily 
c"..ekély -.zúmú ué>p mrgfékC'z{•,.,e Yég<·ll, k(>t izheu cngctlctt szabad 
tt•ret a m(•!'lúrlús iszonyatos orgiáinak, ruig végre a két győzelem 

') 'uk11dur, U. u. t ltl. J. •'·s k. Da cel, u. u.l ;, 1. J. 
1) Lú~tl : Rt~vue cles j.:tutl•·s .i ui ve~ T. ;1:! - :í[•. J., am11 flgy••h•mre lllélt ú 

clolgozalot, melyet Xole~ l'pigmpbit!Uesc szaréu) czirn alall A. Darntestctc•· 
köz öl. 



örömére szobrot iillith<üott és a gyözőkuck hrtrom diadalm c>Hctrt 
cugPdélyezctt. »,'ohn. - tuoHdjtt de :-:;auh·y - JU<'l'PJU úlli
buti a legigazahb lelki ismt'rl'ltl'l, soha lH'UJzctü .. ég JH'LU lllPut 
töukrc nagyohhszerl't és méltó~í1gosahh múdou. tuint a zsidó U<'lll
zctiség.« Ezl' ll it(•Jct. JU<•lyct :t törtéut>lirú (•s tt katona 11101111 ki. 
aki -.:a,iítt szcnwivel láttit a zs idók fékezhetctlcu clleui'tllft·{uwk 
iirük marathíwya it. ezen it(• h• t l'~)'l'nlÖl'll illik ,J cruz<tleutlll'k n~;;y 

l'bíí, miut mít-.odik clpu>-zti tít~úra. 

' ho~yau is boc ·ájthatta volna me~ H óma a diadalmas 
h•!-!yőzöttu('k a llt'csi\lct é· hazaszcrelct eme örjöngő lelkesedé ·ét. 
ml'lyct bizouyfu·a mt•g fog {>rtcui. ki azt valaLa érezte. Vespa"iauns 
í•s Titus ucm irtózuak elvenni t~ lemplomm szftut pénzöht :t 

l!•gmcgalftzóhb adó. tt fi Cll '> jtulaicu ucvéu, dc piruluak fölvenui 
llt'Viiket, ru int az a gyűzük szokít '<L volt. .H acirian kifttkozt:~ és <t 

l<•g!-')'Íivithb m6clon inzultúlta a zsitlólmt. A f'zcut tompium Lt'lyéu 
<•gy oltúrt l'mclt ,J u pi tcr 'apitolinns tiszl<'lcl('re, és olt. hol egy 
<'f,.(l'"ll nép é\sziit~:ulokon (tt imúllkozott, hogy v(•grc a szent Larct~
lmu ch érezzcu, CIUC Lclycu egy ruulacz szouríLt állittat(t föl. 

AsTBUC ARISZ'l'ID. 
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A zsidók Olaszországban a Xill. században. 

II. 

Í~rclt•kt•s líthtuuk. mily ítll:bponlnt foglaltak l'1 a 7.sidúk a 
komak niltit kiit.lrmíll.)'tinklll•u vú;wlt tudomúuyo. út·:uulabhal 
sl':t'mhen. :\l iutha I lluoct'lll'Zill'k gyülliletes rciHklt-lci é~ a solcfí•lc 
szt'IIYctlr"' :~ 7.sitl6 ~;wllt•mpt m(•g n~ak aumí l ungyou h t'IIPl'

!.!:ÍÚ m s:n·lmllítk vol ua, n~y 1Mjuk a z~itlilkat a tuclomúnv tt•rí•u 
a lc~ll<' !!:JObb lmzgalmunw l mozogui. ... \·mt·sak az nrrostutlo
múuyhau, tlt• mí·g :L.hült·sí•s;wlht•u is uí•lkliliizlu·tctlt•ut•kk(• tl's7.ik 
magukal, ;;lít r(•bzhcu m(•g nttörlík i~. "'\.z akkori ih;:,ze!l tudo
tuúny vallítso~ jcllewct üllví•u, formailu~ sl'lllll!Íilt'llli'l kiiliinh
sí·g uinl's a zsiuúk é;; '' kt'l'l'sztl-uyPk tltllomílll.)os tiirekví•st•i 
kiizt. .A qu i uÍii TamÚ:sll<' k , 'umma tlu o logicac-ja form;~ tt•kiu
tt'l(·h<•n :• talmud tlll'tJlúgiítjiul<tk l'i7.akasztotí lllÍha. H l i .. ott i =
ugyauaz :L bwiszlilm. vallitsos kürllt-;;l'kuck ugya1wz :t clialrkli
kus fl·.il<'~t·tí·st•, hit hl'! i iigyt"klll'k u:,.') a11:•z a jog~udnm(Ul} í Hrgya
lú .a . Pílcliik l'tTe o.;ziiksí•gtdt'JH'k, hi z pr'•ltl.t rit az t•gí·~z Nummac. 
A 1Plkíisutt•reli t•sl'lL•k tiH•oriítj{th:Ul :1 skolasztikus lhcoltn~ía a tal
unul iznlnsou még túl i<{ tdt. A rolwusú~ot küliiuiilH'Il, llll']JTP l' 

ltl'lyiltt !'"lak rúutalm111k ll'hd, köllll)'l'll ma~ym·úzhatni az azmws 
fii ltl·rÍ'st•khlíl. .Az (·ld tisszt•>; \iszOil):till:t k [pgm:>~a~ahh iust.an
t'ziítjakt·Jlt a hil•lia tl·kintt·b·í·u. i~í~jí·t t·~iirni-!'s:tmrui kl'llrtt a 
k iiliiuhiizí\ viszonyok rit dt,.Jí re. ll j t•tí·n mútlon ln·ll'lkt•zt'll a tal
IUHtl. nw l _y m:tún alapja lt·tl ll tl'giut az í•lt•splmii »Túszafót «-oknak 
(hoz?.út{·b·lt•k ). uwl~ Pkt•t a~ "lll. L-~ Xl V. szúz:ulhan szt•rkt•sztPttPic 
P ~yaua;wn olmkh!il jt'!.!;f t•;w t•tltl'l< ki 1t skola~:t.tikus t ·~.\ lti'tl.:tlyúk 
tlwo[(,~i;tÍ ]1'\"C'i-:Pt(·st'i. Yala111iut :t »I [U:tt•sliones tlispHl:•l<tl'« í.· 

, \ qninúí 'ramúsnak •qHotl lill('titw•c-jaí is. Ezel< miutt·~y kcrl'Sl.
téuy Tósz:tfót.-félék. 
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De még más irítuyhau is tcunúll himuyns t·okous(tg a 

skolas;r.likus és a:.: ezcu i1lejii z.~itló theoltí~ia ],ii;.:ütt. A hihlia
UI:t~yarítzathau, itt (•p ugy mint ott, az alh•gorin uralkrulik, 
a kt•rcsztény misztilm tőszomsz(•!lsúgáh<tn ott. jút· a. zsillú lmlJhab . 
. Azouhau ucmcsak a Llwológia tl•rí•u ériullwztwk <L :.:silló és ke
r<'sztl>ny uézctck. lGizös<'k :L zsillflk és kcn•s;d(•uyek küzt az asz
tronomikus és az l'ZI'ldcPl üss;wfiigf.(Ő asztrologikus kí•pz<'tPk, 
valamint ~'gy éh lltthonúlc i ~. A. filozófi út illl'lYe. t'léíkészitt•ttí•k 
a zsitlúk ;~ kercszti•uyekt•t arah~~ hülcsdkNlők for<litús;t és ft•l
dolgozít~a, ucmkülöuhcu ürtítlló muukftk últal j.,, Azért tali'tluttk 
:Nagy .Alhcrtuél rs Aquinói rr:tlllÍtsllúl oly szúmm; hiva.tkozi'tst 
bnwli lzsúkra, Ilm Gl'hit·olra, Illu Dandra (•s mítsolua.; ~lai

monitlcs »Y czcW4'-jc annyi ra uélkiilüzhctt·tlt•uuek hizou) ult. 
hogy q~y X LII. szúz;ull1Pli t lillils lati n uych re fonlitutta. Zsidó tutló
sok viszout az emlitt•ttiik ..,kolasztikusok szúmos it·atait hOwt•rc 
fonlitoltítk. A költ(·s;wt tl•rí•n v(•grc kerP~ztény mintúk utúnz(tsm 

gl't',Íc>szlettt>k zsid(, kültők<·L , 'zóval, a X l JI. szúzatllwli zúdflk lll l':.( 
kcrctizLí•nrk közt oly szíuuo~ és oly sold'(•le n szl'llt•mi érintkezí•s, 
hogy valóbau rncgh·pn<', )t;l ucrn tuclnók, ho~y l'"' a.-. dlcutéh·k 
szú zad a. 1) 

Az(·rt mégsem s;mhad mcgiitközm azon, ho~ry dacára a 
sok tudományos érintkcz(•-mrk, é}>CU a tudósok kiiréhcn kel'cssiik 
lliáha a zsidók és a zsülóság johb m(•ltúnylús:ít .• ·\1hcrt Í'" 

'L'amíts l'lismcrésrc méltó otlatttlúss;t} ta.uulm;'myot.lítk ;t z,.,idó lilo

zófusolmt, de u. u (>l], ul, hogy i ralu.il( nyomfut maguknak a zsit.ll)k
rúl hdn·zííbb fogalmakat alakitottak vulna, mint a nl>pnek ua~.v 
tiimcgl'. Eltogttltsúgulmt a zsicMk ir(tnt (•p u~y magyarúzz:t 
douwkos voltul" miut az l't·ebteks(•g h·rjl•szt(•sí•w·k ~y;~nuja Inno
n•ncz ;,: . .;idúgyiilölelH mt·~tna;ryarázza. X cm c..,otlú l kozhatunk tP hú t 
azon, ho~y .~.'diJC•rt, mig HZ Pgyik lu•zí•wl ~faimonitlc.;lwu lapoz
gatott, addig <L músiklml haJúlitéletét irtn. nl f~ a talmtHltw k, 
mclyct L'ZCII liZÚz;~clball kí•tszl'l' ic; l'll'g<'ttl•k Púrislmu. 

11 V. ö. K . Jl",,.lll,., 'l'lwmat< von Ál(nino (Rcgl'u~IJUrg 1858.), T, 

:l;l, li!l, ."•7fl-bti0, Hi ll köv.; Ru111111 .Ascrrol's l'l l ~\.\('t'l'ni~lllt', 11'\ll. 
>1 kiiv. l:tp. Pu·lo•, Dh• iu ciut•r MündtCJWr llmulst·ltrift anf~<·fuJHlt•tw 

t:rbtt• latriui~l·ltc Cll1•rsrtzuu~ cl!'i:i Mniull>nilli~L·hcn Fiiltrl'r~ (llorol'zlú l t\ 7 5). 
.T,l/i,l,l.·, 'J'Itmuu.:< vnu .Aquino in th·r jüclirwlu:n Littcralu r (Liptsl' l 8fl3). 
l'!J.'I""''~• l'hilnsllphie 1mrl Kahlml:~, I. l·é:;z (Lipt'ht' Ll:!5 1) .. lf. Joiil, Ycrlt:Ut
nisH .111Jt•rt>~ der Grnl:!SCu zn Mo:;c11 Mnimonirks (Bm·u11:.dó, ll-<63 .l:>< U:!71ll. 
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Hogy azonhan a nagy rgybrtzatyúk, korlátolt ,·all:'tsos 
sz<'mpontjuk mt'llct t is lilozMi<hal foghtlkoztak, a zsiclúkra 
ní•zvc kéRöbh t"sal~ :tilt l Ú 1 '(>szes('hlmck ltü:onyult. A zsítliJgyii
liill't hrutitli~ kitiirí•sPilw mi•g tún ltl'knyugodhattak Yolna; 
pillau:l.Lhau krktkc>zYP. pilhtu;Llh;m p) i~ mulhalbtk. mert a 'iZf'll

n•d(•Jy uPm fontnl lliPg (•s 1\Plll szúmit. A nagy rgyházi goudulko
dók eHHt azonhan a zsin<ttok - mel_rek SZl'llliiklH"ll oly diguitússal 
hirtak miut akúr a st.t•nlinís - zsiclóPllcnt•'l c•tliktumai ltiggatlt 
f<'.il,•gc·lÍ'slwk lelll'k túrg~·ai, mel)T Í'p n;.(•rt, mcrt l1igg<t<lt Yolt (·~ 

filozófiai spl'kulúc:r.iít formiti u heliilmozgutl, alllaz Nliktnmuk jl'lru
téí<;ég(•t mí•g csak Jukozla (·~ et·üsit.ettc•. l:l ogy <t zsidókat a kii
z{•pkorlmu m<'g":trl'zollúk. n h hoz t(tu hozzú voltak szokn1.. ,J öttek 
hí•kl•srhh idők Í's ujra n..,szs;wtlh('tték magukat. :\fcht peclíg Tamús 

kfopzc•l.iük l'-..ak: az íi ll'kiutt-lyéye]! - nzt a kt>1·Mst. ha >aj
JOli az <'~)'ház rPmlt·lkt•zlwtik-e a z"j<J()k \:\~yotHL t'iilött. ntgy nPJU ~ 

miut valami tudom á u y os kí•nl(•st >itatja. 1) Ez a zsidókra nr z n• mr::c 
rosszalth volt, ruiul mléts(t~os kirahlítH (•H vagycHwlkohzús. 'l'ami'ls 
arlolt l'~t't,hen miutlc·nP•wlr<' tiltiLlcozott vol ll H n z"iclók V1t gyonrtm 
iutf•zett támadás t> ll eu. 2) LaliPill a.z :\ t(• ny, Lol!y theori ú ban t' krr
dl>st igen is helyesli, l'l<'~l"nclíi voll alTa. hoey a zsill<JcllruPk azt 
gyakorlalilag í•n·f•uyPsíhék. Foutulgatásúnak l'fzy m{l sik túr
J,tyítt kf>pc•zi zsidfi I{)CI'lll!'kt•k rrőszakos kikt•r('szt<'l(•se. Az <'gy
hrlz szokúsa. ellt>ue szúl. 'l,am;Í;; az íí kutatúsai kön•tkPzl{•hPu 
IlH"gc•ngetlí, Ul'lll akat· azouha.u a lw.gyomúuy ellt•n (' L<'kiutethPn 
valami ujat Plrt'JIÜ<•Ini. 8) DP mt11· magúhtlll <L k~rtlrsuPk í•rin
trs<' b.; :tZOII PlmNeti hizonytal<tnsrtg. :L mdybrn nwghag)·ja. 
huzgcí p<Lpoknak. kik ~Yl'I'IUekckr>t sziilc•iktill t•lbptln"tak, ní•mi
l<'g lllf'l-(nyuglatúsra .;zolg;'d hatott. Tamús maga Préíszakos H•ri
tl•si ki'lérl<•teknck hizouyosan nPm volt hnrúlj;l, 4 ) csupáu csak 

1) .. umml\ U.wnlo~. Ul, lJ U. l O. J~ Wblts;o:iir. Dc Hegilltine Judaeorum 
ad Ducil'snm Brnhuntiat•, cr!. Parmcns, XVl, :l91. 

2) Y. ö. a h ru ha uti lt~•rt•zt•gnöhcz irt, a nwg;•liizii jcj,')"Zt:lhcu it)olzctt 
lcn~Jtlnck bcvc;o:ctését. 

3) Humm:t theol. IlL tpt. LO, l :l; IY, qu. Hh. LO. A/, rliihhi helyt•n 
Pzt HHuuljn : ct idr'O pPrit·ulnHttlll dtlchtr, hnnc ~~~~crtintwm Ile no\·u imlu
t·c•·(•, ut p me tcr roobuehulim•m in Ecl'le~iu hnctrnu:; nh~t·rvnt:un, J urlarnnun 
filii ill\·iti>~ pareutibm; buptizt•tthtr. 

' ) A;o: Ada • :tttdnrum l. JI , ru u· az id. It. li l\ :l. J.) egy hei<zélgch!Ht 
cmliteunk, mclyct Tamá>< hunHjtiunk, Uit·hnnl hil!nl'llokwtk birtnk:\u k•:t 
ru bbivnl fol~·tntott, kik Htul!lk kövclkeztéltcu l;hzckuck nyilatkoztak, a. " 
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a mllúsrt:tk jo~i ttíq~yali'tsa lt'iWth• (it az itlí•ztiik khclÍ'"rk í•riut(•
s{• rc• í•s i~.r a;:tún ol~· l'lmí• lt'li köwtkeztC'tí·sekt-r. uwly<"krwk 
gyakorlati all.:nlmaz:ísa. 1wki tal:'u1 solra t•sze úgúh;lll 1H'ill 1olt. 
H aw·lli. hogy mil) ll'SZI'cll'llll t's Yult az t•flHl' mélycn az í•lcthc 
vúgó khtll•st•knc>k tilozélfiai lti~g;ults;Í;.(gal 'aló mt·g1 itat!tsn., 
hogy filk(•pl'll hizonytalausúgok, fí·lrrmagyarúzltn.tó fonluln.tok. 
kí•tí•rtc•lmil nyilatkozatok. nwlyck ablnL t•sak ugy ' éll'tlt•LlSÍ'ghiíl 
lu•lopóclztak. a ros-.1.akaratot. a. szcn>edí•ll t és az önzést mc•nn,rirc 
ltult:ík t•lőst•gitc•ni, a1.t kiiunyc•n lJrlúthn.tja mirulcuki. 'l';uur. .... a 
uraga t>gybftz ilotg korl;'ttult szc•mpontj{th61 a zsitlójelekc•t p<•r·s;w 
ucru rosszalhntjn. lrmwm r·oss7. i'tgyrt mo7.ilit t'lő azon mútl últltl, 
lltl'lyl.Vt·l azolmt ig:Lmljn, a hol hl.'bryilw mí·g kt•ttűs hihút küH•h•l : 
a tiirt(·lll.'t és n. logika l'll<•n. ...\.. jclekuck, ugymollll, nríu· nz 
ÍJ-tl'stúmt•nhmrhau mc•g mu a1. alapjuk. minthogy l'Z n. zsitlúknak. 
a Liihiú lll'Jll'kHíl m lí1 nu·~kiilüu hü7.trt(•;;t• t·~(· ljÍI húl. n u(•z(\;;zít
lak "ist•lrsÍ't nw~hagyj;L. 1) P 1•11ig <L u(•7.í\súlak <'ZPH l'zNjtL az 
Ít-l!'sti'tmcu tom lm n sP hol sinl'sen nwga.tl va. Dt• milyc11 ln~ikútlau 

awfiilii l a kiil!'lkt•l.ll'tí•s ! Azért, llll'rt <\ zsidcíkun.k Y:tllö'tstiin (·u~ iík 
sl.t·t·in t ué•:r.ííszá l.tkat kellette \is<.' l ni. I u noceHez fel volt jngo
sitva - m•m P7.t'n rcu1.h•lct mngtartás:íu:tk slirgct{•sé t·<•, - lm
tlC'Ill arra. hogy a z,;id6k ül ti1zPÜ~re kéuyt•-hdvc szerint jl'lt·krt 
tilzht•sst·n ! 

Aquin,;i 'lhmá.s tÍ11 a slwlasztikus iheoloyin C!J!JCiltalt.in tiibbet 
ríJ·Iotfnk a zsidókaak, mint a :;llirltíellencs [iáprík !J!Jiiliiletcs t'cntle
letr•i, muf ezen I'Cttdeletek l'IJilk tudomá11yoll rne:;iik és filv~ífim' 

furmuúízásttk rílfal emelkedtek az és=szn·ii tantrtelek jclettfüs/gére, 
llH'IJt'krC aztítn a későbbi l.sicl()(•llcnes prediki'ttorok Hzilnlden
tltltalan ht\';tlkol.llak. DP a naj!y tiln~6fiai P~ylri'lzaty(tk halallllas 
tl'kiut í•l,yc UIÍLr kmt:ít·saikm is nl y U) ontils l gyakorolt, me ly az 
Plm(•kt-t ltitfdt'kl'zeti cU'ogullsÍigra. és tl'u·t•lml•tlen'légrc szoritotl;t. 

kcn·~zh!ny~rgrc tttt•lrui. Ez alknlommoJ ::~zclitlségc és megnyerő modora il:! 
kienwltetik ; l:l:l Vl\löunn cl kell ismerni, hogy 'L'ntnásn:H nem ta lálni lmjtu
gn t.l~ukat és gyülöletes ki fakadásokitt a z::~iclúk ell ru. 

l ) L. levcloil a hrabrutli hl•t·czeguiíhöz, 2!!1. l.: IToc cti:tm ita lei-(C 
1'111'11111 maudatua·, ut~~· ilicet fa,·i:llll limuri:ts per 'Jmllner :mgulos pnlliomm, 
)ll'l' quos ah alül:l uii:iccrnantan·. A zshanti ltablmzat Jfiu'-~i, Coucilia, XXI I, 
l Oú1) csak iLitahtunss:tglmn igy s1.ól : 'tun etillill JlCl' Moscn hoc ipsum 
),•gallu· ei11 iujntll'flltll. - \ 'alúj:l.IJ:ua a;-. ,;.z,.hlti vi!!clt•t alig kiiliiuhüzik :l.t 

i>~nwt·t kl·lctitül. 



Ha 1'1.1'11 II)OliiÚ" alM mí•g ol) ft'•rtiu, mint lJ;tntt• Sl'lll hHlott 
ti•lst.:tlt:ulnlui. mit ,[trhatlak a prúhhal,túl r.\ toll'l':lllc:r.ia és a 
lllllll:tllilús fogainani :t X lll. s:r.i'u:ad hl' li tilo:r.úfus l't-()'h:íxat) Íl k t•liit t 
snkka l idc•gt'tll'hla•k \oltak. tuiut :• mttllu(•mt•lj prtpúi, pl. l. Ut·i·
~l'ly {, lll. HíuulnL" l'liílt. B szút.:ttl t.sitlú-tnalontúuyus kiiri'Í
Iwn l'lll'nlwu oly l'liíití h·tn í· lkiilisí•g {•s l'll'ogulatlausú~ mula tko
zi\, , lll P lJ a k1•n•st.tí·ny kiiriiknt•k türPIIlll'tll'lls(•~í·tiíl :~ I P~kl•lh t•
:r.í'thhl'll l'lii t. Yalúhan llll'l-(ltalú lntui, hog.Yall ip:trkmltak a :r.sitJ(, 
tnllítsok, fííleg Ol.iswrst.ú~hau, kiirnyl'l.t•Llik kultur(•lt·lé•lll' hl'lt•ol
Y;u\ni í·s hogy:ut t.i'tn•kt•tlll'k. a:r. i~aú 'ilíagh()[ lltÍttü•gy kilaszil
l:tlYíut, u.i hat.itL (•s pul~ú rjogot Sl.l'l'l'I.IIÍ n szt•ll t•m vil:ígít
han. A zsillúk s7.t•ll t• mi í•s llírs:ttlalmi üm·mnllt'zipiit·ziúja a X ll L 
s:I.Ítt.atlltan 'alúh:lll sukatigí L"ííh•g t•jtíhliitt lllt•g, ll l' l L l. l nnnCI'III'Z

uck n'tHlt·ktci í•s :t -.kol:t->:r.likus egyhú;.mty{tk intoll'raucziúj:t a 
fiatal hilulu'tra dfrkfnl hullottak, nu·lym•k k{tros ha.túsa :dit! ~ 

kih t>Liw:r.ő l'iZáz:ulokh:tu tiihht· Jl t'lll volt k(•pt•s f'p]szahatlului . 
.A7.0Jthan rsak tök(•]pt}pn k(•pr.t raj :~.olnúk a X ll L s:~.(t7.:tduak, 

ha l' jl'llt'll17.éshc l lt•le 111'111 Yonj tlk a Hoht'Hstan lilk cs:tlál1júhftl ~z:ír
ma:r.ú l I. Fri~)'l's rsítsúr hiimulaius ml'gjl'lt•nését is. Mcrt ű 
is, mint L rr. [nJJOCCill'l.. :L kom:tk »Íiltt}y,(j l'l m\•jl'« {•s JUÍllÜ'f,'Y Ul l'g
fp,~tt•"itií.il'; csakho~y atua:r. a:r. :hnyoltln la kat k(•pvisl'li, PWPZ uu·~ 

a fényuhlalakat. A l.si tlúk tiirt{• nt•téheu. kiiliini'tsl'tJ a:r. ol:l.szoktha11, 
milllll'l'llt'll kivúlít lu•l) n· lmtnnak :-.zúmot. H allt'lll a milyen kiiny-
11) ii l nnocl'llCI.lll'k n z ih·(·t kijPiölui, é•p oly lll'hí•:r. a F rigyt•st nw~

ilh·liít poutm;au (•s i~a:r.s(t~os:w wcglmtr.rowi. l\lint ol:tsz Hzülr
l(•sii , n(•mpL l'I'Ptl t>tfl. nt'YI'lé•sn' kt>rt•s:r.lrny, nwggyíízíítléshill sza

hatltlvii, mint lmri'ltja a tudomúnyoknak és iildiizííje :tz eretuekt•k
tH'k, mint n•zPUíje 1'1-Q kt•rpsztes h:ulj{tmtnak és kac.-.iugaha. a:r. 
is:r.l:ílll hin:íirt'l - éh•tt• 1!•lig: Pg~·Mzi íttok alatt. f(•lig a pápítk 
t•ltiLli HH·~alÍlzú-.hau foly IP. \Tau-l' s:r.ó, d{·g~(· iUtal:'wo~, !10~) l' 
n •jtv(•Hyt uwgft•jtst• ( U a ' a n. ak km nz, ltogy: a XTI.l. síi:Í.:r.a tll 1!'1-i
gyt•sht•H egycsii Inek a kMszak mimluH•ganHyi l'llctMtc>i; csaldtttg,Y 
]dizn·litt•tleu mar:lllnak. A ~onthisl'l(•s oly l'lmércl úhlott:~ 1111'~, 
mcly sokkal uagyohh volt, sl'mhogy Pgyuhlalu mar:uljuu, tlt• m•m 
t•}(•g nagy. hogy a. kornak t'l{)'lllÚ ;sallJarcznlft cs:r.naéit kihí·kiht•. 
]~ .zt•lllpouthétl kell a zsitl6k iniuti ma~alartú :út is ml'git(•lni. 1) Í<~p 

1) Cn'il;, Cl,•srltkltl!• 1lcr Jutlcn, Yll , 117, !lU t,2. kint.!.)!\ l•'ri,_ry<.'!lrÖI 
mmu.lutt :;:~. igoru itéletélJen uim·ti eléggé tckintcttt•l ~:~.orull l'i s:~.ony:ím n 
1utptíltO:~. és kiilöuiiscu kor:ÍI·n. 
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nlj t'llP11tí•tcs t•z is. Yalamint c~í·sz í·ldt· rtllali'thau. Fa11atikus 
1·0 iiliilt•triil, raltLmPly Plőilíll'triíl a zsitlúk il·ftut .Frigyt·sní•l st.Ó 
!-;t'lll lt·ltt·t, hall\'111 ép ol.) kt•\ és~é lolt'rancr.i:'!rúl í·s ltumauit(lsJ·ÍJI. 
1\J i~ t').() rí•szt B arc zia~ Frigyc.>t, az osztrák fiíht•J'CZt'gcl, :t.si
dt'lszcl't'll'tA• miatt llll'gtlorgúlja, mig a fmnkfurli r.sitlúwí•szúrlúst 
llH'Utq.~t·LH'. :• pol~árnkuak a. r:íjuk riltt biiutctí·st t• lní•zi. ruig YÍ•gn• 

Hzicúliúhu11 a zsitlúk Pllt•n a:t. Ílltlui..lirziót houa he 1) fos jPit·k hor
tlús:'tt. pamucsolja riíjuk: ;ultlig mi'tsrí szt h·lkt•st•u púrtolja a zsid Ilk 
hP\ i'tntlnrlús{lt Szicziliitlta. az íí tiir.:sorsz:'tg[tlm, cgyenjogusitja 
íík!'t. is, mint n. szarn.czí·nolmt a ){(•re :ztí•n)!'kl((•l. lllt'A,t.isztel l!Íz:tl
mhal :t.~itlMmt. í•s wham z,;itlú tudó~ok gyilliilwlyí·t kí•pt•zi. Kii

liiniisl·n al. utill,hi kiiriilnJÍ·u~ rftj:1 lll'Z\'C mí·~is t·sak kt·tht•zíít'll 
t liiuli p) az ilí·ktPt. A l.>irlílk el lt ·ui ~Q üliih•tí•ht•n Frig~ PSlll'k sz{lmos 

rukouf.r:I.Plmii tftrsa volt. hanPill a z~icM tudbsoknak <>lc1itHPt nNkiili 
HH·ght·c iiU•sPII('u himn} 111'111 -volt Pgyi'Ucu titrsa Sl'ffi. É s lt•tl 
lí•gFII húnni oka anuak hogy ült>i~-ódi!..( a :~.sill6kkal cllt•nsí·~ 

miJtljilm lu'tnt, ;d<(n· pí•n1. s.t.iikc;, a ldr cgyhá1.i hu7.g6s[tguak ,..úu
h•l(•s{' vagy m;tmtlí·ka <>gy az akkori ncvPll·s-m6d folytilu lclkí·hc 
oltott cllt•ní•r:~.(•:>uck. lill' l~ csak a ltulom(tuy magasa h h (·ruckci\ ,.J 
S:l.!'lllhcn tünt d- s:~.{lmléko-; va~y elvi tcrmészt·tii a:~. íl zsitl6gyiilii
h•tc lii'UI h·hetett, kiiliiuhPu lli'Ul ~imtdtak \nlua hnzzája anuyim 
u :t.sitlÍJ tudúsok. 

Hogy is kí·pzt'ljcn ll.í. Pinher oly fí•rfiut zsitlr'lgyüliilíínl'k. <L 

ki zsitlú k(•nlést>h(íl oly (•L'<lt·klíícl(•ssel vitatko:l.il: í•s j\.•llílii.k z.;it16 

tudóHokkal lcvt' lC':t. va:.u HzéJhl'likg é rtekl·:~.ik l l•'rigy<>snPk u(·hillly 
szl'llcmos megjcgyz(•sc zsicló irr1k müreiht•n rúnk is marnclt. 
Egys1.cr a:~.ou ütközi!~ m<•g. lHl!-0 :Maimouiclt· ~ a :.:\lort•hc-ban -
tuPijul'k latiura lonlititsrtt talúu íí rcmlcltt• t'l2) - a hihliai tiinÍ'
nyck sz:'tmúm fülhozott okok kii1.iitt, Iillí•l't lll' lll itll•z t•gyt•t a >Yürüs 
tr•hén• (I Y. ~[. HJ.) s:~.:huítr:t j,.'? Ó maga t'I.{J ltn.~onlú szerlarti'tsra 
utal T utliálmu, a ml'lJní•l Pgy viiriis m·oszl:'tnt p}(•gl'tLPk. l\[ózo'l az 
oros:~.lúu lu·ly(•lw. Illinthogy azL veszély n(•lkiil 1•lfogni llt'lll lt•hl't 
(•s tu(•g :tsi.LI'olo~ih.'l.ts okMl i~. a tPllt>net \ith.;ztolLn. volna. A szah
vftny icliís:l.('l'Ü é~ :\líl:l.t' tlt'k azon szfmtl(•Jm lt•tt volua. hogy az 

11 Grr"if::, u. u. H 7, :L palermói l!hetto nhl}litús:ít ~zintt:n ucki tul:Lj
U~>nitjn. Dc hel) tclcniil. (hitt~: ll. Pri1-ryc.~ (•s:i~:drt a;o: urragoniai llL 
l•'rii!Jl'" kiniiJlynl t;:vc,.ztcttc ii>•,.zc, n ki 131 :?-111'11 Lehozta n ghcttut. 
L. 11tJ~zo, N ole sturichc ~iciliu11c del sccolo XIV (P:tlrrnlll J H t> 2), 3 l U l. 

2) L. Sl! iu8cl111ddtr1 Ile(),·. l3iúliographic, YI, 31. 
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i?.raelitúknt 111. <'gyiptomi büYi"l<~ök (•s szell emielézök hPfolyúsn., vn
lrunint P~yált..'\lúhan a d(•monhit nlúl fpl<:zah:ulit<~a. Ezen megjegy
z(•-.t a csá'lzát· egy zsi!lú tu!l6ssa.l mló h<'szHgetí•~-oc• alkalmúh6l 
tPtte volna. A közllí brlwr forrúsok (' mPgjc•gyzé<~t raczion[tlisnak. 
kic>lf>gitőnek rs ~[aimonides szelleml>hen tartottnak dil's(•rik.1) Egy 
mfts esc>thl'n mc>g n.?.t mn.gya.r(t?.?.a nwg. mi(•rt tartja l\In.imoni<les 
:t II. )[. 24. l 0-lWk nz (•rtelmc>zl>sl'hf'u a füllli auyagot a hóval 
nzoncgpwk. Yalamiut a fl•hh, vagy pontosa.hbn.n. a ~zintc>I PH, 

hrtrntily Rziut klinnyrn felvesz. ugy az auya.g is bármily alakot. 
A hó b'Mt csnk .iclk(•pc volna az anyag képzí•kc>uys(•géuek. 4

) 

Fri~y<'<~ llf'k egy lw.rmadik r:í nkjutotl r~zrc•vl>t<'k n.zt a k(•r<lr'lt 
fP.itcgc•ti. hogy hihliai tiiné11~' szrrint mif>rt volt c-<ak szahad házi
ídlntokat (• .;; rwm nulalmt is :íl!lozn.Lul h<'mutn.tni. Azt mondja: az 
(tltlozatok mintPgy az (•gll(•k hemut..'l.tott ajándék; ajúnd(•kttl pt>tlig 
az Pm l)('r csak n. maga tuln.jdonát aclbatja, ilycniil il'kintiH'tők n. 
nwg,·{•kl vn~.V a tcnyé>~?.t(•s áltnl az rmber birtokúhn jutott házi
rtiiab>k, tlt• ucm a nwző szahncl mcljr~ is. mclyrc• n(•zvp hirtokió 
jogot Lrt·m(•HzC1l~7.1'ri'lPII ~c>nki nem cmclhc>t.3) A kí't ut6hhi mc>~
.irgyzést n. Frigyes. t>) való szC>mélyrs kiizlc•kNléséb(íl a provcn~:tl 
.) ákóh h. Auhi'un:'tri 1,. ~im~;on h. AníLtoli cml iti, ki a XUJ. szá1.ad 
harmadik tizc>Mhcn Nítpolyhan (•lt. Frigyt•s rész(> t·ől támogn.ti'Lst 
nyc•tt (·~ amh filozMiai mfrvc•k fordításával bizatott mt•g. 

l\I(•g egy miís zs ic ló tnclós. a toledói J ehnd:1. h. , alamon 
K olwn i:; iissz<•kiittrlrslwn iillott 1higyrsst•l.4) Ez múr Hpanyolm
Rzúghn.n tn.rt6zkodú!'!a nlntt mint 18 (•ws fiat:tl 1•mhor (•ll>uk lcvf'
h•zt>shl•n Mt l!'rigyrs udvn.ri turlúsaival. Észrl'VÍ'tl'Jc>i Frigyesn(·l 
nagy u•tsz(·st arattak. • 'p:tnynlon;z:ígot vnln.mi okhúl Plhagyni 
l<{•nysz<·riilvéll. az ulóbhiuak ot-.~úgítha jiitt. és itt alkalma nyilt. 
a mint G mag:t momlja, Mu(lsm(ltljíit, tucl6sait, v(•ncit. it·úit, hi
rflit, val:mu11t lakomflil é'l wh:~rtn.rt:'tsát is megtigyrlui.r;) Ehhcn 

1) U. o. VU, G2, 132; X:X, 24. V, ö. Mórc nehucbim, HL n:~z, 
4 7. f~j. 

11) L . MU11l.·, Mólanges de philnsnpl1ic juh•c rt nrn,IJc, 144 s köv. Y. 
ö. i\f6rc neh., ll, 2 G; .AIIrtWll~ Malmnd llnttnlmiclim (Lyk 1866), 5:~. h. 

3) h Pr·dNt, R. 'tLlomou h. AIJmht\m b. Adl•t·cth (Bnros:dó LHG:J), 
Gl:ll., 5G. jegyzet ; ~1nlmnd Rntt. !12, h. 

4
) L. Zuw:, Geigrr 'Vi~sl'll ~c·l•nftlil·hl• Zcit~chrift ~z. foly!',irata J\'. 

lüit., 1 8!1. l. Prrlf'/1
1 

11. o. l :l. 
5) L. Ocz:u· ucchm:ul, 11, 234, 



O])·fokn ismPr<>tség mu kifejt>Z\ l' Frigyc·ss1·l, miut ez l'sak az ndvar
uál ya,](, gyakoribb megfonlulít~húl kelctki'Zhett,U. Hog,r Frigye-.
IIC'k uclvarttu'tásúL·ól l>s a zsidt1k ir[wti ér1.iill'lrrűl magunknak logai
mat alkolha'lsnuk, kom l c~tndósabb f(•rfiaitlltk kiirí•IH•u kl'll (il 
ké•pzPlniink. rnint vita.tkozik vt•liik tiH'oh)~iai. tilo1.úliai {•s h•rmí•
szPttndom{tuyi kércll•..,ekt-ől; it.L látjuk Fri~yesrsc l Psl.mí·kct. cst'
ríolni .H.kóh h . .dhMmnl'i nwllt>tt , 'cotns 1\fibftlyt, az Aristoll'lPs 
rnagyat·hzójút, ki L a kiiz(•pkor b ih rsznl'k l.artott, 1) r~ Thcodorost, 
az asztl'olognst, .l <'lm dlL h. • nlnmon Kohl'n old:llú n. N Pm ige• u 
hiheW, hogy ilyen kürlwn, nwlyhez bizonyo au mé•p; mib zsilléJ
ttuMsok tn.rtozta.k, f(•]Pkrzrti gyii.lölt>t li'thm kapolt volna <·~ 11'~

kt•Yl><>hhí• kl>pzt>lhrtjiik ?.sid6gyiiliilőnPk azt a frdiul. ki c kiknrk 
kiizéppoutját ki'pezh·. Frigyrs mindcn PsE'theu a mint általiUmu 
az irudalom, í• p ugy n. zsidó tudomíi ny t>s knltura t•melése küriil 
ltúliáhn.n nagy fonh>mrkPt s1.rrzctt mn.gímn.k. Prldája, ml'lyct 
zsidó tudósok mn.~íthoz é1lr-.gett>-.e í>s lámog:l.tása íLltal adott, 
ni6hh m:í ft'jedelnwkt'L mint A uj ou-i RóhrrtPt és Károlyt. után
zíLsr·a tilzrlt. 

Frigyes példaadá a után nem volt többé lealiizó, hog) 
királyok a ml'lycu alattuk álló zsidókkal tudós érintkezésbe ho
esátkozzanak. FrigyE"s udvarkfoprsc·kké tette ()ket. Cscrébt• diszes 
t•mU,krt rlm•lt nl' ki n. zsidó irodalom a ma~n. csamokaiban, ;t mP
lJt•k ki,iilállók szítmítra majdm•m sokkal hozzáf(•rhcotPtlem•hlwk, 
miut uí•mrly fejrdrlmi udvar. A zsidósítgon kivül álló 6kori 
nagyok kiizött két f(•rtin van, a ki a zsidóknál is u(•pszerii lt1tt. 
Kirúly az <'gyik, filozófus a másik: Na:zy ~ úurlor mc~o< Ari totelt>s. 
Hoz1.ájuk csatlakozik harmadiknak miut király 'l miut filoz(,fuq 
Plo(Y szemí•lyhcn: n. Frigye . 

A kultnrhist6riai befolyás. melyet e ff'jeclclc•m az olas?. 
zsidóságra gyakorolt, sokkal jelPntő ebb, semmint azt a felhoztuk 
momenlumokb61 kimntn.tni lehetne. Voltakf>p az é} (•rdrmc•, hn:u 
Oln.szor:{zíig z iclóc:;ágábau n. szercpviviik r~ryetenws mli\~eJts(•glt 

férnak voltn.k (> hogy annak szell<'mi szií l'llyalásáL ilyenek inditot
tttk mt'g. Ez ált.al távol maradtak az oht z z~iclók rgyoldalu knrlít
tc,ltságt61 n. theológin.i tanulmányokban PS higott <•lzít rk6zítstfll n 
kiizmU>eH~Msi töL·ekvrsPk elől, ü•hítt oly szrll<>mi irrtuy elől , nH•ly 
akkoriln~u Nrmet- {•s Frn.nczin.országhan nagyhan d.Jmtt. Mcr·l az 

1) Douft 1 Pokol XX, L lG; llt•rama·o111 1 Vlfl , !). 

~1Aau11-Zsmú ~z&Mr.P., 0184. IV. Foz. l G 
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:í ll:ís, mrlyPt a zsülfts:íg -.;wl11•mi Yt'ZÍ'n'Í a kéiz'"Í'!Pm{•nyheu p]fo~

I.tluak, mimli~ «liintő befolyiíss:tl ntu ~~ tsi«lósá~ IJelsii fejlöcl(•:.(•re. 
Ní•uwt- {>-; Francúaorsdtghnn ;L r.siJ ók a rájuk ki>iilröl kéuyszl'l"Í
t<•tt. C'lzárkózúst ut.óhb maguk emeltklt valliisos dogmftvú. 1\li kez
«lrtht!n k(•ny~zer voll, ut.óbh szabad :1.kamt !Ptt. Kiil.,{í riíPréhzako
liís brl. {) tiirvéby lett. Ellenheu az olasz zsidó>;úg Yezérei a maguk 
t•gy<•temPs müv('lt~t>gí•uek hí·lyeg{>t rásiiltittl•k az ~gí•sz olasz Z'li

llós{l!:{t"a: tE'lcinWyiik a. na!!yvilághan befoly{tst kölcsiiuzött ut-kik 
hitsorsosaikkal szemlwn. Igy magyarázható, hogy a xrrr. Sl.lll.:u l 
állalános kultunímmlatn. az ol:tsz z!>id6k sorainak (•pen kellll ki\z<•
pí•tt fut kore~ztül (•s hn~y a rájuk tukmált ,iL•h•k lLOrclúc;a. nn•l,\ l_y!' l 
lll. lnnocPucz a r.siclóknak a társadalom húl va !6 Plszigdpl(•sí•t 

akarta clí·rui, ;\ túro:ltlalomhoz rs az ar.t (•ltiilW S:t.l' ll<•mi (•rdl'kl'k
IH·z való h•gbuz~óhh raguszkocliísukat JUL'~al~;tdúlyozni 111'111 lu1lt.t. 
~\. r. isll'uuek helJl:trtója ;L fiillliin mí·~ s«'lO voll l' h··~ hatalmas a rra. 
hog) ma~ának az isll'llliPk Lt·nl·it HH'glJiusiba. 

l Jécs. 
G t'ugMANN l\LI'm. 
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ZSIDO SfRFÖLIRATOK. 

K t'lll' van HriLf:~tccncn op dc 'ctlcri.-Pcwtng.-l:<rari.-Bcgranfplnats tc• 
Dudekc1·k llllll tlen Am~<h• l. stu. -Némel r;lme : Aut~\lttld '"ll C:r:dJ~tcim•u 

auf dl'm ' icdcl'l.-Portu~.-l~racl. Bcgritunis:~platzc zn Onderkerk n. ti. A 
ul'iJst Bc~chrcilmug um] hiogrnphisc!Jcn .'kiu:cu vou D. lfu11·iqutz ,/, 

Utt11/ro ,l/;;. Mit Ahhiluungcu . .E•·:;tc Smnmlw1g. Ll•ytlcn, U:li:!:J. 

, 'irföliralnk, ml'l,vcket :t rokonok vali{t. os szrrC'tcl<• kl'szit. 
hogy k<•th<' '> halot~jainak l'nll(•ld•t <~ késíí utódok ..;z.ímár·;t llil'l!;

íh·izzP, a zi-i<lÍik családi i>.mcr·ct(•re, vnlmuint a liirténclt'<' s irod:t
lomrn n(•zve n•nclkiviil hcC5<"wk. Nem egy lörté•n<'li <'sPru6n) L s 
m•m <·~.v kivúlí1 szemé l) iségcL illt>llHPg lünnék a h izo n~ lahursítl!;. 
ha a Z'4i<l6 LcmcWk sirküvPi mindcuütt fiinnmarmlt:tk wln;l. nl' 
minl 1L zsi<lúkkal. {op oly kegyetlen és fanalikn" volt az C'lji'u·ús 
a zsicló si rkiin•kkcl sZ('IIIhC'n. Az HíJ z"idúk:tt <'llizl(•k, a holtakal 
>.irjaikMl ki h ur<"zoltít k, si rkö\ eikt•l sz(•tiiMn.bolLi't ],, épii lPlkiil <'ki i l 
haszuítltúk. '1wycr. Erfurt (•,. , 'pand:tu \'árfalainak (•pilí•sí•lH·z. 
L\ug:-.lmr~ \Ítro:-házán:rk ja,~itrt'4úlwz, Niirnhcrg í•s Hat'('t.Plona 
t•gyi k kú polnít,i(111n.k ala pj{Llrm:, I.~m11lnn <•gyik 'ítrnskapnj:ína k 
(•pit(•;;(•hl'Z. BúzPl lwh.lí ,~i'tros-ítrk(úuak hrhollozi'tsúhot.. Ziit·it·lr 

LimruaL-hilljrwak épil(•séhcz zsi<lti sirkiivek(-t Las1.11úllak. 
A zsi•lúk. kik l10ltjaik irítnt kPgycletL<•l viseltettek. dP 

lmlolti kultuszl soba C' lll nztrk, mimlcn é\ lll•n fiilkt•n•slék ní•hítn.\
szor a lt•nwtlíkct, h•t.i (•s 'í•sz it lej én imádkoztak sziileik 'ag; jíun
ltorságuk :íllal kitünlí papjaik f>s lauilúik sírján, tl!' az idíí állal 
m<•gron~ált sirkövekhi r-. fc>liral<'l.ikka.l nem igC'n t.örMt..ek. KP
l'P~ztl>uy ludúsok vollak az elsíík, kik 2ilO (•vvcl ('lr.t>llíLt a zsidó sir·
l~limlob.t is kutat:'tsaik kör6lw vonür k. C'sa.k lt•v;uj:Lhha.n, midlín 
a lllllomítny a zsi<l6k kiizL is fiilí-lcdl, fonlitottak I'Zt·k iigy<'liLtl'l u 
rí•gi sÍt'l'UJll•lwkt•f' (•s a J'iiliraLokm. 
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.A l.t~c.~i r(•gi lemrWhől Sleru •. G. 701 fiilimtnt nHísnlt, 
lllf:']yPkt•! Frankl L. A. íiletrajzi jegyzetC'kkel ellúba 1855-ben 
kia1lOtt. Ugyanez f>vlwn tf:'ttr közz~ TJCVJsobu L. 60 .,it·-fólir:üál 
a wormsi tPmeWuek; Fog'"' é> egy é' rel k(•sőbh l ;iebeu K. a hires 
prártniéif. A lr~hinJ ehh u·il,lru· mhhik '>ir-felirataival Fünn S. 
ismorb•lt>ll uwg henniinket; Lemhug . Muirlnbug, )!ijme,rJen s 
t•gyehek sirfelimtaival Pollák G.. 1\fnldor J ., Herz Gábor í>s 
Na.fláH s mosl H enriquez de C 'ft'<trn fent iMzett munkí~já'l'al az 
nnthlt·nlnmi vn.gy inkább ondt'rkerki portngú.l temelő feliratai
nak ],mcrtf't{osPt kezdt' meg. 

R ,jrkl'rl dr(tgamlirvfl.ny emlék- rs sirki\veivf'l m:ír n. két utol ó 

szítzadhau magát·a vonta töbh nt'>metalföl1li liírtf>nC'liró figyebnét és 
ltinlf'V<'s müv(•szf\k fár<uloztak. hogy ccseljilkkc·l, vn.gy vésüjökkel 
hii má. ftt atlják. A ureztlai ké1ttúrba1t Hny.,uaPlnc>k a .tz. idó temető« 

r·zimi\ ké>p!' van, mt>ly Götbe kiilüuös figyelm(•!. kötöLte Ir és Picrt.ru
tól is kPl ré>zm~tszf't mararit f~un. mrlyn~:>k n.z amsterdn.mi tetnetű 
kl•pPzi tru·gyítt. A z ondt'rkerki sirkert a hozz[L fílz(itlő régi türt.rHeti 
C'm]{•krknf>l s szíLmos Xav~:>reys PS Van Ile Luchter en koráhól 
szÍtrmazó ignzi romekoknek nevezbelő szobormiívekkfll rHszHetL 
-,írkövrnél fop;va a leghiresebb z. idó temetők egyike, s zerzőnk 

kit1Uása a tfngyboz uíszrr rs fényr<' cgyat•ánt, mrll6. Ha IH'ID volna. 
tartalma oly szomorn PS rideg -ki !';zereti ít·dombok küzt tölteni 
idejét? - miudt>n szalonasztalnak ékességtil zolgálhat na. , ugy 
lftLzik. 'Z<'rzőnknek e1slí . orhnn ilye czt>lja 1Phetett, liilönben a 
gazdag ' ['eixPiras. Abolais, Roiz Mt•udes kromo-fotogrn.fikt1s sir
t·mlrkei helyett aligha inkább nem v:íla ztja sirkövét a szegény. 
do tudományuk és közhaszuu mf\ködPsük :íltn.l kiváló frrfiaknak, 
miul n me zp föhlön híre Menasse hen Tzra.elét, ki Cromwell
n{•} kÍl'szkiiziilte. hogy a zsidók Anglia fővárosúban ujrttlotelcped
hessen<•k, tlr. 1\fontn.lto EliáN, ki :Mrtlici Máriánuk volt orvosa. a 
maranll Dr. Orol1io de CastroH, kj a filozófia tanára volt J ala
lll:lllcúhan · ké l)bb Amsterdamban foglalt el elökelö állást., (•s 

tuíísukN. D<> Castro különben, mint. eliSsza.váhan monclja, n. Wrtl'
urlhuvítrt s a mii. zoretöt egyaránt törekedett kielégitcni s ~ért 
vnu (•zutln.l ke1i> hbé iRmeretc~ férfiakról sz6 . 

.Mindiissze 28 irkövet lllutal be munkánk, fl mégis mily 
gazdag nn1ll vonul el szcmiink elöLt.! TU lép elénk D. J\fn.yor 
HoJriguez. ama höslrlki.i nő, ki fi(L-vul s ~:~zr)l leányaival n. portu
gáll ÍIH!IlÍZÍl'zió elől utcnekülve Amstenlamba mcgy s az itteni 
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portugnl kiizNrgnek mintcgy ;thpjút veli mrg; l 629. szl'plombcr 
l G-il n balt meg. Öt évn•l kt'> -tíbb ki"•vcLL<' .Jakab Izrael .Brlmoutr, 
ló az első ÍNtcutiszt('ll'lct nmdczL<' he ~~ fiataJ községheu s egy csu.
lá.tlnak lett fejévf>, llll'ly (•p ugy kitüut fé11ye (•!:J gazrbgsúga. minl 
Lt·het"(·ge é · szcllL•me által. Az ő uuokúi n. késöbbi hire · holl;u1d 
úllamférfiak dc chouenberg (• 'cl.toucnberg -=Relmontc). ltt L.a.lúl
kmmuk clr. Abmbam Gomcz do os •a ·ü·kövével, D. Ji't'rdiu:~ud 
inl'ans, Némdalföld ké~öbbi hclytartójá.Mk orvos(tév~tl. 'rtihb l:!Ír
rmlrk zl'ii!ó nagykövetekkel i mcrtct ml'g lJI'nuüukt~l; ilyen D. 
Pala.ch~ ámucl, ki a. marokkói szult{mt k(•pvi ·eltr u. szövctsé
gl' · úlln,mokuál kinek fivére n hajórajmtk volt par<tncsuoka, mL·
l:yl't a szövctsége államok Fülöp spttnyol kirily ellen fölszerelLek 
Pala.chc ;;zcgéuyiil halt meg Hág:íba.u s három fiut hngyot.t hálm, 
kik közül ~~z egyik a marokkói sztLltán Litkára, s a. másik -- köz
wtilő vagy ügyuök volt .A.lllStcrthtmhao. BorlJí )[úzes .T ch ut la. sir
kiívét nemesi czímere ékesíti, ö a marokkói sznlt{wuak voll nagy
követje o. svéd mlvu.rnál. Megi merkcdünk m(•g több Teixcirával, 
kik a svéd királyoku ál u agy kegybeu állottak, Parelo i Áhuah rah
lJiml. Bucuo orvossal és sok má. sal, kilruek mil1dcu fels() hb égük 
gazdagságukban állott, a melybőJ nem maradt fönn egyéb tliszcs 
l:'ircmlr köknél. ' 

Élelrajzi nj aua.lékot csak H. Isaak Abua.b dc Fousccáról 
tnl:ílnnk. Bet' c ok még az itt döször közölt h::tlú1ozásj la.jstromok 
l lilli-tól fogva - persze, a nevek puszta közlése ucm igcu uLba
igazitó. Például azt olvassuk: 1617. jau. l. meghalt: ~Okos Bo
IJLil's· ogy gyermeke s 1628. márcz. 26-áu »Okcs Buquesc in1ou 
gyrrmekc. Hát c u.kugya.u H ókusz-}Jókusz volt valakinek a m'vc '? 

A szöveg mcllé vetett német forilitás uagy körTe nézve teszi 
hozzáférhetővé ez l>rdckes könyvet, melynek, zeretnűk hinni, :1 por
tugal g:.tzdag bitsorso ok jóvoUából nemsokám lesz folytatása.. És 
óhajtjuk, hogy má s cl ő sorban hazai községele elöljíwói ÍR kövcs
srk u. pélclú.t, molyet Bécs és \Vorms, L emberg és Wilua B ujo.b
ban Franld'urt é~ Bcrliu adtak. Ez últa.l nemcsak a Lollakn.L bc
,.,.,ülik meg, hanem önmagokat is s bizLou számítlw.tuak az utókor 
búJ.[! jára. 

Budape~>t. 
KA YSERLLNG 1\l. 
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EGY TALMUD-ZSIDO. 
Krtl1:ih • zMl•r. Irt n Szu,/i r Stímud Rwjt11ui11. Ki:trlta lia .':ti•f'er ~:li lllllllll 

n.:~·~. 1 ~Hl !l. 

:\Iitlíín napj;~iukhau a talmud. a xsitlús[Lg r(•t:d vallitsos í•l<'lé
nrk i>s I'Pjliídl>sl>nt>k t·me lt•ghithb tiíkrc. :L ktiz1igyelmet ki,úMan 
m;t~úra Ynuja Í'R ~z:'tmosall vannak. kik Í'l'tlt•keHst'•ggC'l hall~nljúk 
a vúclalml t>gyft'li.il sa vétl~ lllH'l mi"tsr(•szl a uólkiil. hogy úll(tslnwr
ui'twk fogla Ini, iitl viis hatítssal ll' lll' t ar. t•sr.mék,tiRr.tulúsítra s ki\':'tll az 
igazsúg l<ipnhalolítsúm ft>ltunletui kÍ'pí•t azon f6rJiak egyik(•twk, kik 
sdLrnmz:'tsuknítl, nt•v<•lí•siiknél s hinl.tAsulmi'tl fogv;L Pgy<U'Íllll: a tal
mutlHH'I.:(leslesiliíillt'k tPldnllwtiík. zíunuk napja.inkht~n csökkenő
ben 'au ugyn.u. dt• m•m mmyira. hogy lciUizütt czHuuk'lHl.k UJcgfe
leW fí•rf'int '" jC'It•n ncmzcdí•kl,on lH'tn talállmluúuk. KiYál6au 
nlkulmasuak tc·l~zctt ]Jl'dig f'1'1'l' a :.KcLlt:íh Nzói'Pr« szurzője, kiltt>u 
a honi z"iclóság az iwnPpclt lalmud-llllltík •gyik(•t tiszU:llo. -
.\ kün~ v maga m•m a zorosan vett talmud-ismeretnek gyi.ilnfilcsc. 
ha11eut inkílhh s~wrzűj() mll:ís-dltik:.ti 11í•zctcit tiikrüzi. A lalmudba 
'i"tgó tlolgor.a.tai kcvé">sel h nUlla. ut(tn jeleult•k meg, mig :1. szólmn 
leTti munkn. :.1 szc·nt.irásltuz kapcsolt •rkölc"i C'1őa.tlítsokhól (tll, 
mclyPkct kiadó fia egy cgí•sz. zé szerkcsztett. A tulajdoukópi 
1mmkítt u~ryaucsal\ :.1. ki:ttlúLúl a szct·ző vúzlalos életro.jza elözi 
nwg, nwlytt ldivt•tkc•zt) somiuklnm akn.ruuk bemutatni. 

H azai Litrokouaiuk köziti kcvt'st•n lesznek, kik Plőlt a 
szúzadunk elt:ic (Ita Pox>.ouylmn mt•gít•IPpt·tlclt , 'zúfh·-csa.WtllJin~ 
lt•l.i<'sPn iclcgc•u ''oln:t. l HOf)-lmu volt, midííu a poz ·o nyi izr. 
hitküz,.;Í'ft Rzúft••· :\lóze,.,t t•mdtl.' az or ·ziig akkori fc'ív{u·osúnak 
ra hlJi--szrkt•re. .~ m:'tr akkor Linwvcs lalmml-ludóR fí•nyP
"~'ll ip;azoil;L :~ l107.l'.:Í Ilizött vúmkozások<Ll s Ba {•vrn (Lt rlominítJ,·, 
;í llítsl fo~lalt <•1 IH'UII'-.ttk a magyat·or,.,z:'tgi, rk ·~ mt•s .~zc fi.ihlim 
,.J.,.zilrt l'gÍ'sl'. zsid6s:íg fel<•tt, :t lll i ut l'Z h i rt's. 'a l hi>.i kérd(·~t·k!'t li"u·
I!Yitl'.Ú lliintYénytítrú hól kidt'riil. - Dl' el<~ö surl>au lll' az ft sliC

utNye fuglalkoY.t~tSSO II hl'lllliillkct t' heiyt•u. hatH'Ill n:t: ,'zóf'er 
R;ímuel Bcnjamiu, ki 12 i-nd P;r.e)űtt fl 7 éYes korában, mint atyj{t

uak köv<•tiijc a ml,bibivatalLan, Pot.l'iOnyhan l'llmnyt. A z é.í ld·pt' 
bizonyúm mrg Sl'.ÚlUOs Ísnwrőj(• nl'k t'lll]{•kélJPll r i S UllllttJ i11kíthh 
hizhatu11k az Plmontlauclúk hitt'lcssfgéht•ll. 

A uw~hatú 'is7.0llJ nw~í· t1í•sP. nw ly atya (•s li u kiizt l'ünlt:íllolt, 
:.ziik::.t'•gt•s:j(• k ::.zi, hogy rövideu Yisszapillantsuuk Lő:süuk kom 
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~yerrut>k~i·gére. • 'r.úJh· :\Ií1zl'f> í•lc•té>nt'k rlPlrlil pontjlill állotl. nu dön 
f<'lcsége. fL uagyllirii H. .Akihú Eger posrni ra bbi leánya. lif.{yer~ 
uH·i<Pt sziilt nrki, kiL Aiunm•l Bt'ujauüurwk lll'\l'ZI'lt. ~Jiut k<'sűu 

ils ebtíszülött gyemwk<' s;,:iil ritwk n kép;,:PlhcW leggyiiugétlcbL ~ze
n•lc•l uyilvúuulá~ai kiizt llf'Vf'lkeclrtt. Elsíí évl'i zavartalanul foly
tak h• s csak hatodik Ó\7Í'l'íílmar:ulL re:'mk a kiivetkPző llf?lll énlck
l!•h·n l'SCt. Miul.ha c:;ak istc•n l1;1mgju. sujtulLa vnltH~ a l i Lim .i úrn~ 
J,orsiigu mhhiL, csa lúrHagj;Li c·kkor so t· bm t nH•ghrtc·gcclLt•k ; kiiztük 
dsíísziiliilt ib Í!i. D<' az istf'tt.i st'gil,.;í•g ut•m soldtig ki·~wtt, :L lwtc
gl'k fpJ(•pültL·k - c:;ak Kúmul•J Bt'ujaruiu li<'Ul . .Állapot:L mincliu
k:íhh aggasztóhh(t válL s múr is í•gíí riaszgycrty:'tldml kczükht>u 
ftllottrd{ kürül a halelokiú MYPI'tul'lc :í:ry:U .• \ z :tty:t mPgacl:ls::;al 
P~Y szomszétln>\ :;;zoll:'tbtt vonult. a hovú Ll<'tn :;ok:'u-a <L jdt>tllc•vi\ 
orvosok i::; kün•tt.ék, kinyilaLkozt~Ltvítn t•Wttc. ho~y i nmtíu· a kaL;tsz
tróli~ Pllwrüll.lt'tt•tlcn, ha c·"ak forró iu1:íjít val ~yorm!'kf•t meg m•m 
1uenti. Ekkor m(•ly<'n lll i'!:P'<'lHliihe. ;mkogítslw törL ki H h uli ó 

künyc>k l<üzt inJádlwzoLL. Dt• alig ft•jczto l}(' inll\,iút, midííu a gy('r
lllPk a kürli híllók uctgy hínuuln.títm l'öll'SílluN s lt;Lllható•tn e HZtt

valmL n·ht•gi: • l'lllÍl .Ji:.znwl ..... (B nllja.l hm{·], az iiriikkr
valcí istcuiittk e~yetlen) . E pilla naLban a hctcgst'g szemlát.o
w:íst kt•<lvl'zŰ fordnl:ttot wtt s :tz orvo ·ok nagy öt·vewlPzvt• mnu
!lúk a r:LIJ!Jinak: » hm• istt•n tucgltallgu.tta. ün:'ula.L !« miro ő <· sza
va klml válaszolt: » ·mgy perc.r.ig bl'rll wsztÍ'lH d lli7.alm<LilltÜ i::.lt•u 
kcgyl'l111éhen. « fp)viclulva. lávozóknuk a boltlog atya ezeket 
utoneH: »Egy je) hd n· (iitveu (•myi idíín•) kl'•rtc·m iít i:.tontől.« Ll 
~yl'rrurk csakugyan még L<•ljPs öt.vca l'·vt•t (•H ezentuL 

A ,iiivt'ncli) iga7.olta •t lúhm kapolt n•mé11yt s rii\·id itléírt· 
<l ~'c'L' lll<lk f'p] gyógyult. Ul' :t hetc-gnég nyomai nent Liitttck el 
'h:dd•p. EgÍ':>r.sl'•gr soha Löbht• tc•l.i<'RPn ln·lyn· Ul'lll úlluLt s ~~ ml'g
lliPgnjuln lüjclalmaknak c;;ak tL lHLÜl szaici Loti. vége L. - A íl etT!' 

kiivl'lkező (•n•kbt•u tt fiatal • 'zófrr l'C'mlkiYiili hu.,ihLmot tanu-;i
toLl a tanulásra s koUJoly szorga.lma úllal, rnelyl'L - miuL k(•sőbh 
;!)'!' kmn c·mk~et(• b'Yernwkinek - atyja cliJtt ~oudosan t'<'.itr~P
lt•tl, :tnuyira. vitü•, hogy 13. sziUetésc ll<Llljáu, konfumúcziója albl
tu:h:d. egy fl'ldLéhb ikeriilt taluuuli clíía.clúshu.u gazdag ismcrctci
llt'k jl'l(•t :Llllu~lb\. A st•nliiléí i(ju rlt"téhíll ismí·L uí-gy Í'\' ldt cl, 
utialatt szn.kaclatlauul ;~ talutucln::t.b'Y tí'Hgc•r(•n Pvczg<"l<"tt s C''>ak a 
minch•u ki rHH lllzárkózó Sílt• ri·ur(•gt• okozut, hogy nts ·zorga.lrua 
atyja figyeimét kikeriilte. ki nem egyszer kcméuy iutésckkcl illuté. 
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.Anuá] oagyulJh ::tyettl!r!l ('g"t tapa~zlalt auyja ré~zérúl. ki uz 
am ugy ts rotH' olt r~í·~zsPgii gyPnul'lwL m iul SZI'JUefé•uyN ürizll'. 
Dt• a 17 élt' i(in mút·lwl:'tlút ..,imtla. :\Ji·~ Hl!yaul'z i>l'hl'n megh;í.
zasodnU. Apósa ma~ít ra vúlla ll a. ho~ Ital é• l' en ií.t a btt?.t~trlús 

költségeit ferlezi. Lak helyt· eze>Jtl u1 i' Poz on y maradt. ltol atyj{t
val folytouli ériulkc?.f•sbru lehdctt. L-\ húzas riet ll!'lll idrzt•tt t•lö 
nagyobb vá1tozú L életéhen jövéín• is r~yrdiili cz(•]jának. a l<Ll
mml tauuJmáuyozásának Nlti'LI'Lt. li}z itléitöl luoztlvc az idő pltl t 
.... zófer a hozzá sii.riin (>rkezett Yalhí.,j kf•t·clé:wk dcli'Htt(•s(•u(•l tiilt 
is meg szokla ltallgatui. mihííl twm Pg_y-..zt•r ;L lt•gllC'vt•sphu I' Íl:ík 
kt•ll'tkt'ztek aty;\ f>s .tin kiir.t. Az utóhhi sr.ÍI'c•sPll gonelolt kfol->iíhhi 
(•vl'iht>u {>l('l{•nek c•r.eu korsr.nki'tm. ~yakmu cmlitf·, UH'lluyirc cllíhhn· 
'il tr lit I:'Z l'SZllleC~I'rt', mcmtyirt• at·z(olozt<L Prkiilcsi <'rejí•l. miufí 
ul'lu':•z kiiztlt'lmcht 1irott gyakntu :1 :-.zenll'in· twh1•zcdG álomm:~l. 
dc a gylízeJem rcmlPsC'n ;tz (\ rí•-;zéu manult. 

L\ t)ja látvtt fii'tu;~k tt ;tgy ltalad{t:-;íit, lt•lkt·sl'Msí•heu ezckt•L 
muudolht li.·ll.ílP t•gyik meghitt bará~jáuak: >::\fl:'g vagyol< gyüződn·, 
hogy Jiamat n.r. angyalok tauitjúkc Máskor meg ily z;~v:tkm 

falmdt: •Fiam tultesz rajl:tm p)mcél tekiutt>tNwn s l'sak i~:~men•

teim nagyou b száma helyez mí•g fiiléje. dP hisz korosalth is vagyok 
nÍli:L! « - 'Ptulomftnyíma.k sznpot•tulítsá val c gyrt• niivl'ke<ll'tt szp
réuysf•gc s :ttyja iriinti ritka tisztt•lt•tt>. Az l'Hilthirc n€ozv<• t>léggé 
Jruytvctő a köwtkczíí t'st•t: Huszouhftrom hP wlt, midő11 nal-(y
atyju., ~~ m:ír emlitett Akiint Eg<·r elhunyt s atyja n.rm kén-;. hogy 
a lm·taudó gyúsz-ish•utisztt•let alkalmúv<ll ö utoulljou gy:h,zlJt•szé
tll't. Irt is nagy za.búsu pr~dikácziót, mit atyjáuak uwgll·kiutrs 
v(•gett úütdott: tl• nH·gtn.rlásiím ll6ID az atya kh·é l', sem <t küz
s{>gi Plőljúró~ág ré ·z~r51 lürt(iut h.mételt fiihúlitit. lH'm bir
batl.a.. .A gyemlt'ki tiszlPlct crélyc~eu tiltt\kozott <'llcuC', hogy 
a fiu <Ltyja lwlyét, ha csak rih id időn· i ·, eU'ogla1,iu .. .J: I'JU 

kl-vé hué ,Íl·llc.•mzíí s ml•ghu.tó <t kürülruí·uy. hogy <L m(•glctt fértiu 
:.zent kütclt•sségévé tette, hogy n.tyjiiuak naponta srgéllkczz(·k 
üllözkildésétl(•l. E küzlwu a házas úgnál kikiitött ellátási évek 
leteltek í·s a poz unyi ralJhi fiúbau ala.p~l.' aggodalmak támadtuk 
jiivöje iri'tut. Ekkor meghí.tog;Ll Y Ú ll őt apót-la, az() u gondola.llmu 
nyugodott meg. hog) titu atyja.l<iizlJt'ujárús:íuak sikeriil majd addigi 
helyzeirt még uél:dwy éue ft•utm·tani. Levelet intt'>zett azért a 
közeli , 'zcut-( : yörg) h<·u iicliUl'~<o 1 (•!{ett tartózkodó atyjít L oz, nw ly
heu kérelméLrucginditó haugou cHhtdLa. Erre a kö' ctkczü tartitium 



2-19 

levelf't "'ltt•. >Ü elv (•>. IJí·k1• tlt'kt-11 tiam! ~nrairlat a s;r,ntnbat lwko
szöutksc rHitt, vetten1. É-, Íllll' liam! ue a~gc"Hlj ·~ ltolnapc>rt, nll'rt 
ekkoríu·:.~ i tcu maga>.~~bhru l'llll'li rlicsí\srgt1tl trónjút . . . (\ak 
istcnbt•H bizzúl, nem pt•llig cmhcrhcn, i!liílwu vup:y h(1lyucn; Ull'rl 
szúmusak ll•hctuck lPrV!'iuk. tll' isten mí•ly l~tik"\t•s(•gí•lwll javnu
kat mozui~j:.\ elő. Ken·~st·uck n•mi:·uy"(•gt•t (•s 'igaszt istc.>nlwn 
mimluzok, kik bcmll' hizuak ... Tc• jwdig ig:\z"{tgm í•s hölcst•
:.f•grc törekeelj é:. meg fog ií.lllaui <tz egl•k ist«'tH'. « L\ levÍ'i vovü,ic 
meg m•m nyugtatvn. a ngn.szt<tló tartalom úlb\1, otyja megérln•zí·
sekor ujuól t> lllállott kl!rl'lmén•l, ui.ire az ag~ rn bh i a lt•gna~yohh 
llC'hezLl'lés lmngj:\ 11 tuoHtlá nitnak: »Kitánntl-t•, hogy lll:Ír j" clltagy
jam lwlyemrt s 11cked cngNljem át ?c A szok;~Unn hl'v(•.·sí•g mélyt·u 
goudolk<Hlóbn. ejté ar. [util.llau kérűt, de la"saukinL sPjt(')}i kt'zdr 11 
l<•vN lappangó t.'l.l'lalmítt. Az agg r:tbhi fü;zyni í•rezv(•n crííit, 
élrnk<·u foglalkozott a gowlolattal. hogy liát t~'gyt• nlóuúvú. Nt>m
:.okúnL hnlúlo · l>ctPgsí•gbl• <•sctl. mclyuek lmnuatlik uapj{ut mag:í
hoz hi vaLA liát, a.rm kí•rvéu ílt, hogy tll:!vé•ben tanitváuy:Lil.Jl hoc,.,{l
nn.toL kl>L-jen, ha Ul'L<'~thí 11 mlakiL megsért.ctl volna. - A. küzs~g 
<•lőljítrói 1wdig látv<'\ szcrett'tt leUcipásztoruk n.ggasztí1 :Ulapotát. <L 

krgyl'lct. utolsó adóját kiv[wtúk leróni. E végből egyhangula~ 

hat{trozatua. lllent, mi"zt·riut a drága. betegul'k tudomására. hozll
tik: hogy tekintve magn.s korát s egé ·z ége hauy:Lllíhítt. ezt'utul 
tiu, , 'íuuucl Benjamin fogja IDl'goszt<~tui vdc a. ml>hi-tcemlOkPt, 
haláh~ esetében pedig ngy:~tncstLk ez t-ölti majtl be helyét. A beteg 
erre mag(tLoz lrivat:'"t fiát, n11.•gkénlczr űt: hajlaud ó-t· halála uláu 
hPlyét elfoglalni? s mitlűn a fiu zokogúsba tört, ki, :L b<•tcg úldúlag 
<'lltl'l{• ft• l -kezeit a jdL•ttlcYűk na.gy bámulaMm rlmoudú miud
ai.Ou úldó ~za.va.kat, mdyt'k a. biblia 2-1 l•üny,-(•b!'ll clőforduluak. 
Yl•gUl bútoritúsnl éi~ huz<lit.í.su.l clic: ö ű cit l'mleg!•l6 u(·v szt•riul. 
kikurk ~zclleme lcbegui fog ~~ leendő mhui lH<•tt U<'héz fclatlatít
uak mt•goldú~iáuau. KeYÍ' ·:-;t'} e jdcnct utáu llll'gsziittL élni, 24 é\~·~ 
ti:HlmgyHL helyén . 

.A liat.'\1 rabbi Ul'nt csekély a.ggo!lalummal goudolt o. ruagus
ltüra, rudyrc a köriiltu(•Jiyck váraUauul l'lllclU•k. :\Jcgt·légillteu 
lckiulhl'tett ugyan NeU•uck t>lmult részére, de félelern tölté> el 
ll'lkí•t. lH\ hcuue atyja kl•pe fölmerüll. Ekkori lelki úllapotát, mi 
em ábrúzolja. jobban, illint a következő C!lct, lllelyet ő mago i~ 

Jpgkedve cbu emlékei köz(• :.uroll. Először kelle uvilvúuo 'a.u szó
uokoJuia, a köz::;ég uu.gy zsitu.t.gógújába.Jt . Áthatvtt ~ fclada.t nagy-



)'ö;'tgú tlll. jbkor !i tPlll't"t•gí•nt•k mc·gfp~ziti'•sÍ>vl'l liított. 111. l'liikrszi'lld
hl'il. De 111 i uií 11:11n volt fújrlalmil. mid.iíu a h·~u:~f!.rohb c ro l kiillí's 
ubín fil' l1l mut..n.tkozntl, az ul, nwlyPu a vi'tmknilásolmak meg fog 
fc•lt•llu tui. A z í•jf(•l gii t'llyPtlvr· taloíM kiinyvt·i uwllett s vü~'d (lium 
IPpt<• UH'g a kinwrUlLc•l. Á.lmúhau atyja !-;;wllc-mH látá. ki ismé
!t•lw Jwl:lla !'liílti szami!, huzrlilolla í•.., h:Uorította esiiggt•dí.í fiút. 
f.~t ' l'l' c.;akJu~ma t· fpl{·ht•t•clt s küuu~ íls(•ggt•l t•lkt'•szilé p[Ö;ul:ísat, 

tul'lylyt•l :íltnlúuos csotlillatm ragatlta lwllg:tlúit . ...\ mMv \allú
.,n~súgu t·ahhi szili'tnlultm•g volt gyüt:íírht• l:í tomítuya. '<l.lúd is:íg[mil. 

.\ z uj állú~s:d at: Ptnltl'l' is h·ljt•st'll IIH'gYúltozotl. KilétwlL 
t•tltli;.(Í I' IZ!Írkózotlsúg:í hr.l. -;ilt'ltt'll í•t·inlkPzett ltivt'iVt!l s a kt'l llí 
píllnn:tthan szigor y[tJtutta t'c•l a sz<•rí•uysí•w·t. ~\ z ntóiJhim kidlt 
a to h h szib: bttlltlilt l-IZ(tlnl:í l ú »jesihac (lalmtul-il-lkob) kí•siltl'l It'. 
lltl'lyul'k \l'ill't(•sl' ís lanitiisa súut{•u I'I'Íls:t.:'dlult alyjúrúl. .. \ f:ír:ul

h:• tatlall hHzgí1sú~ s lt •l kii"lll~'l'el.t'ssh;. tm•l,Ylyd miir az l'bíi í•n•k
lu·n ltnkl'os lt·Pmlűitwk mcgfpJ~·lt. ~;saklt:uuar llt(•gszt'l'Pt:tí•k sdt
m:íra :~ küzlisztPI('tt•t {>, Plismcré,;l. mclylwn cgyk(lt' atyja t·í·szt•
siill. Du :L folytmHIS munl<ítssú~ nwgtruuacll:L Pgí•s:t.si'•gH s 
IIIÍHLhog~ :tz orvosuk tanút•s[tm scm PugNI!•I.L sziinLt•lt•n tt·,·é·kPny
sí•g(ltfil. a lwll'~t's kl'tlí•s soha 1•l lH'lll Itagyl a. A ll'gfiibb 111it :í lia
pol a javnlúsút·a sdtlll, 111. wlt. !wey évt•Hkint mlamely fitrtlfllll'l) 1'1 
kl'l'l'sl'LL fl'l. Dt• ilyt·ltlwr is csak <L muulm mittfís(•gp v:íltozntt s 

t'":tk híh:t.úlag kcn•s(•tt iiclülí·~t. :;\ll•gutl'llt·ki\IL :L t.auilit.stúl sa kiiii

''Í'I.( Í ii~.vPktiil. ele csak ailrrl., hogy annill JL:LI-(JUhh nyugotll.'lö't;.q:tal 
ll ta ltnnd tauulmúnyoúl-litt·a vctlH•ssc u•:w;út. Uyt•ngé•lkerlr·.\•twl< il.v 
ntótlun Í'\ réíl-í•vrt• niiwlmlnic kcllt·LL s csak ntici(IJt az dííltalatluL
labh kot':i han lll im l í nk:í.hiJ l't•nyPgclííhhé v:"tlt: fonlitolt ll <Ll!.\ oh h 
tigyl'lnwt on·osai silavúr:t s :L fürdilivat l le. i ú rt(l\ al utazgalott is. 

rtaiiÚ!-.aÍII Ínatnl'all kt•ri'tll lllÍllllt•U tiiul!'ll'sl s *'hol ki)(>t(•t l'llll'lll 

:mtlla. l ~y hn•slc fl' l J Hi14-h<'tt na)!yalJja sirjút Po"l'ubt>u s 
111idíin t·~·ik rokona fiil it<UH't'lt•, sili~ol'lt:llt tiltaku;wtt ott lí•Ll' ltirí• 
twk tPr.iP~zt(•s(' l'llt•tt. ]Üví•shh(• volL !lZPn•ncsí•s l 86n-ht•n. midiín 
maj nni Frankfurtban j:'trt. lll c~y i k ta u il vúnya ú Ital dúmllutvútt, 
\'ill(un~yorstut LeJ:jt•tll a hir jt•Jeull•tl·rlíl s sz:'uuus Lt>küilrlyPs koz
sí•g sic·lQtt :l. l.t.U·p~ rahh.iuúl li"ztcl!'tí>t l1'11lli. - Egí•sz,;(·~~· c kiiz
llcn ,.,t:cml:itomi'tsl t·siikkPnt,tle azér l nem hagyolt ft• l piJwu(•'>L tH' lll 

isllll'l'Ő szorgalm{mtl í•s élt>lt• ví•geig nr. (•jek lt•guacyobh rí•s)(l•t 
kiinyv<'i mclJPU tiiltí•. . \ uti 111lt>t1 kl-uyl'lull'l k1•riilíí ra h hí ~aj:Hsú
guihoz Larlozott :~z .is, hogy :,;zcllcmi dulgut rcnclc:,;en úllm 'h;zcU, 



Et:\ I'AI.'Il'U l.SIO(), 2ill 

tlt• ('7.Pnkiviil st•m iilt karns!'zí·klll·, oly allll) ira nwgmut. mag:HIIl 
minclcnurmii é>IH•;"pll't. :\lt>gí•niPmli lil l'!-( kiYú16 1i;ryrlmiiuk••t P 

tiszta. h·lkii fél'fi11 púr~üla.u j(ttí-kouysúga. Kiiliin ktiuY'd \ l'ZI'tdt 

jiiwclchuéröl, ho!-(y hclül" aíl ilW r f>szL jí>tí•kouy czHokm fortlit :a. 
tlt• P?.cukiúil i~ súniils szc>~f·n.\ brtúrs:t "st.iikiilküclií tmJih(tnp 
clusnll részc~;iilt sq~(·ly<•z(•si•lwu. É-; valamint lt·gjPle~chh tnlajclo
uaihoz ta.rlozott, hogy lcltt•itwk lllinth•p:yik\•t f>rc•tt ml'p;~utulol;is s 

foutol~a.t<Í s Pl űzte lll l':{: ugy ;ulalwzúsi't' al is ld Lk iL a wag:L illlib:• 
s {•t·tlc>mt• szcrint 1wgitctt. 

H ogy pedig miuü l'í·llékPuyPn t'irizlP fü~gí'tleusé•p;í•t s 
tal'lntl:~ i'tllc'u.;{JL tiszlell'Lht•n. a l'l'ól c~ak <'I!.Y p(• ltln. Hzúljou. 11~p;yik 

uwghilt h:u-:ítja. s tisíltclíí,il', ki !').!yull:tl szPrt<•lr>u gaztla~sit~na l\ 

iit·n·IHlt'tt. nagyo hb p(·uzöhSíl<'ggt,l Jdn"ultn. Y o Ina mhhi-h:trút.iit t 
h•kiitPlc>zui . .Akantta me~v;lltísitít ítt alkalnw~ t't;l'fiurit bizta. ki 
t' t·zé•lhitllJOssw ul<tt. lett Poíls<m~·lm. A megl1izoll a;wn ha u csak
ha mar meg~yiíz(\cliitL fiíratloíiÍt'lúuak l'zí•llalall'>(l~úrbl , mPrt a 
mhhi hajlhal:ctlau manllll. E jPlll'm- zilímlsít~ol cs:tk az fogja 
ktollűeu mélla tu i. ki ]suwri az n r:í nyh~g sz<•r(•uy lizct.é•st, ll H' l) l w u a 
ral1hi még <'kkm'lítjt :~ nagyohh hilkilzsl>~t·khl'll i~ r(··zesülL 

::\lítr az ••tltli~i l• k is d{·ggr lüntctik fL•l awa f'(•rHu .kllPlnN· 
ki1wk m•vH mimlc·n i. uwrlljc• a leg11agyohh lisztl'lrlll'l Pmk
~di: tlc t('lj1•s kC:•pí-t CS<tk ugy nyC'rbctjiik, ha. ahbcli miikötlí·sí•rP 
ts n-tünk Jlt•mi t1•kintctet. llll'lyc•t miut a mu~yarorszúgi ílsitlc'lsítg 
í•s kivítlt koll zt• rv;LtÍ\' r í•sz(• tll'k n•z(•rc kift•jtrlt. - T i.ihh.·zör 
'olt k.iJ.ta1lgatú.,mt Jl\•nliníuul l>s E't•t·Pm·;" .József ];:irítlyu:í l ., 
l\i'lzl)('ujiirása n•utlt•'lt'll si kl'rcs volL KirúlytUJk Pgy izhcu az q;y
..,z~·rii rabhit P st.avakkal tiintt•t í• ki : »Öl'\'l'llllt•k. ho~y ily tisztPh·l
J.(I'I:ÍI'SZU\ ff> rfiut ma~amuúl J'ogadhatok.c - :Naa:yobh lwt{tsl,iin• 
lll.Uilb:t!l l's:tk l H li \l-hon j ulnlt, :~ uwly (•vlwn nNwi há ró Ec'•l viis 

knugn·sszttsm hí vt:~ cgylw a honi z idús(lg kr pvisl'li.íiL. .A lmn
~n·sszu ·L mc•gPllízfíl•·g :L knll zPrvativ púrt Í'rll'kczlct<'t tartolt 
Butlapr.st('u, nwlyt'll ;~ poz 'OH) i mhbi vittt· a VPíiÍ'I' 'Zl'l'í'pe t. Ekkor 
Hlapilú me~ a IIIÍ'l,; tuo t i-. J'Puuúlttl »~omri• l.ta.tlal4 -c•g,rlctet. 
ml'l)ltt•z miu t kt·z!lt •m (•nyczű !.HiU l'rtta.l jú rult. 

A pf lda cs:ddw.mar ki.i\rt{ííkrc tulidt s bűsL•gest•u folyt az 
ntlulwz:ís t• c·z{•lm. - )liut p(tr~j Cutak fP,it'. a kougrl' ·szus l'I-{L'sz 
t:ll'tama alatt a flhitro huu maradt, dc lll i ut kí•pyi-;l'ló, a ta ll iu·-.ko
t.ú..,hall t·í•szt lll' lll Holl. lul{·zlc p:h'ljáuak ii~~ Pit. tle l'SíiiUPÍIII'k P)ií

;~tl;\ sítt s nt t•g>édésí·l wásokru. bizta. Ugy:tm•snk czeu idéílwu liir-
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té11l, hogy harátai egyik1• lakúsún nwgjelcut val1~mí•ly foulo:. ügy 
megheszNrsC' ví•gt't t, de a szolga a nal utasilotta 1'1, hogy a 
rahhi ma cukil sem fogad . A látogató miud a mellett bcuyit s 
uagy l<•vrrt rgct í•szlcl a rabbi arczíiu. IsméldL tudakolására 
a. kün•lk<•ző \'Íi ia :.:l nyertl•: >:Ua. >au sziileté cru ntl.pja ' ilyen
kor itrletct tartuk magam fp)ett, n~,ijon ütlröseu ha 'Zl1í1lom-e 
Istentől nyert Helemet.< Híirum én 't'l k{· őbh szélliüués érle s 
ht>tegsí•gc• negyedik napjítn ki lehelte tiszt;~ lelk(• t. 

tol 6 SZ<Wai közs(·~c t>Wljru·óilioz voltak intézn! s n h·Jkj
p{tsztul' hivatá {lm rountkozt,;~k. A v{m~llanul h~><í.llott halill mt•g
J'osztolta a boldog tudtttt61, hogy tia válnszh~tott UH'g helyére. 

llyl'n Yolt t' kétférJiu jrllrme, kik <•gycdiil a talmudból mcri
tcttC•k ismer<:'ll'ikct é c·rkök -fogalm:~i kat. fol lt'hc•t éges-c, La ·~ 
talmud c•llt>ui \Údak c ak urmi ,iogosullsítgra tartlmtuáuak is szá
mot. hogy a k(u·os tauok hat{lsa ahLtL oly fíktiak y{tJjanak, miuí.ít 
a poz ouyi rabbi krprh<'u ismcrtetti1uk '? - Peliig ő csak azou 
szi'uuu nk köziil Yaló. kik <'~yc•dül zigom c•rkülc:wik által az iruá
dúis:l.l határos ti zt.clctt•t gerj(•szt,ettck UHtgttk irúnt Valóhan CSU.'t 

ezeket kl'll tckintcnüuk s egy ujmul:.üá sul töubct nyertlluk az 
igaz ·{tg föli~ruerésére. 

Budapest. 
' l'EJNUERZ J.A l<AB • 

AZ ÉNEKEK ~NEKÉBŐL. 
;, fejezeL 2-16 vers. 

Ilu n I F~nm il<, 1lc• 1'7.Íwm l'hn·n. 

Un h ! ll n IIg rt ! K t•l'll't'R!'m kopog :c 

., _ ,\ !Ji.,tl l. i, /UÍ!jtlll/ 1 fu 11:u-tll~ u< 

i:11 !JO{tlllllmut, ,r,. s::d it/cm, 

.ll n·t lwj11111 ltm·uwtlm Ji'lrdil., 

Fiirti/lt tfj111k p•·I'IIII'/Nu !"" 

Lnet'l·c gynlc•som, 

If ugy i il teuJm fel '! 

;\ lt•gmo:wn l:lbum, 

Bt• hogy kcvrrjt•m '? 

Bt•nyiÜI a kt•fhlll' 

A r1ti!un !Utal : 

Rl•nwgvc Rz:illott 

Bl·u~iím frléjc - - . 

. ~c·rdmC::!cumck 
Kinyitni keltem 

Kiforró 1) toirrhn 

Ömül\ c caorgott 

KiUucs fejére 

U,ijtliD- s kezClllről. 

') A mirrhának legfiuoruaub faja, héberül mor o~ér 

.. 



Ajtót n,ritnttum 

H:r.erPilllcst•uwl'k, 

Dc jnj ! ><:r.cn·lmt•ln, 
Ett,: •. , c, cltli11t. 

~z6lt:írn lclkt•lll 

. ·~.iikiitt ut:í11n. 

Ken•,. l cin éit, tlc 

!\ll'~ 111'111 lct,:m nuír, 

llínim. tic 111'111 

l•'ch·lr nl'kcm. 

Megleltek ih·ök. 

Kiirj:lrnto~•nk, 

f'tiittt•l.. ,:~ ltll'g· 

St•IJcztclll'k : 

H :L kiiutiisiilll 

Lt· 1 ctlt• ról:nn 

A 1 :b·f,tl iire. 

l~ii lc"kct lek 

,Jc•·•Íz><altlw 

L t:IÍIIJIIÍ: 

J l:l ked n•scm re 

RcA :tk:ultok. 

llirül adjtitok: 

B el1•g 1agynk 

!:l/.(' l' l' l lll i t ö 1. « 

• Mib" li',blJ lP ~7t>t·elme~ed n !17.c 

retüknél Y 

Milll' több, o te sztipe nz ns~zonyi 
népnek Y 

lfibc li.ihb ll' szcrchnesed n szer<'· 
t.Oknél, 

llozy i111lgy t.• kivúutad az I!Skii 
tevesél Y 

» Ra~~· ol{ fc•htlrll!•n, 

Biborlm' ;,:,riiu:.c~ ii111. 

K.idlik ü lil.-

lt:~wr kiiziil i~. 

Tm ~:ir:n·:u1~ lilu, 

A fiju, t~ a flirtiik, 

Budor-l.llltlurm, 

IInllo,.;ittlh·k. 

~zem i ga lll! n t.nk 

Yizcknck. l:•·én 

Fill·üuvc tcjhc 

Kcretlw ftJgvn. 

OrC7AÍi li!tlzslliiiiÍJ.{)'. 

lllnil ir:Íf.!uk ln h na. 

Ajakj11 liljom. 

Kiforrú mirrlut 

Ömlik It• rúln. 

A z ujj:lk nidlll'l\11,\" 

Tup:l:r.z:t l ,:kt•~ck, 

É s elt•ftluttclt•m 

Müdi n tlirz!l, znl'ir 

T:Lrkúz:..ll tlkt••cu. 

Aran)·mlnvlm tert 

Márvt\n,r~:r.nl111r 11 l:íb. -

A L fb:wóm: 
Tekiulclt• -

: a t•:r.tlJrm!uk klizt 

},; tc~zt•les. 

A s:r.:lja ,:a,.,., 
Kecse:; r!J/f;l J 

E z k c d ' t• 11 c 111 

:) z c l. c t t l' lll l ' ~, 

J t!I'ÚI.~Illlllll 

L ctÍ H)Ilil 

z. v. 
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TÁRSADALOM. 

N épszerü irodalmi vállalat. 

Hogy a >allúsos éld fl'lt•kezetiinkhl'nnliní•lm:tga. abb í•s mlí-
H'Itl'llll színre emt'lkt'djék. nincs rft johh <'s:t.kiiz. miut h<t a. fl'll'kl'-
zpf Hliloísos t<irténct(•nck s t.uclományíumk ismerelét a n1Ü\t'lt 
],ii;:iin'!Í'g kiiréliCII lcrjl•sztjük. 

l •·otlalnnmkh:w. :t min.t etTe n míu·cziusi fiizc t egyik czikkt' 
(171l.l:tpou) uyomul(•kkal rl'Ú rnutat, és amiutc körülmény l' foly6-
ml progr:1mmjáhan is kom,tnlúllatolt. l' lt•kinll•lhen ajnos l•í•;:a-

gol kell fáj lalnunk E h1~jon min(•l ellíhh s<•gitl•ni kell. Mi~ llll'Mfl•-
)p)ő szl'llemii lwzai L<'nnt'l(•sre s l'll l lt'k folytonossúgám nl'lll ~zú
lllílhatunk, út kell iiltl'lui a. 'l:ilá!firodalom ::si1lú lh rolúgiai klll.~z

.~.:ik11.wit n mi nychiiukrt'. 
Ez á.lLaJ keflíí.~ i1·:ínyhan hnc;znúlunk. E~y ri>s:r.ről snj:íl hitf'l'-

leinknt•k trszünk swlgíd:tlot, miclűn vallúsunk tiirténctérc n{•;:w 
s:t.<'mkiiriikct hű' íljiik Í"' gondnlkotlítsuk s:r.ínmnal:H t'meljiik ; míts-
r(•szt alkalmat nynjlnnk az l'gyi'•h fclt•hzl'tl•khl'Z tartozó lll Ű\ l' ll 
kiiziins(•guek. hogy hilfPll'hzcti'lnk igaz liirlrut•L(ot illelőleg túj(•ko-
z(tst uyerjcu. 

N cm gomlolok oly un.gyszahásu vállaln.tm, minő ann nk ül t~jl>u 

az n Tnstift~f zw · Jt'iil'€luun,q rlc1· i:n·af'liti.~1·hl'n LitPJ'atm·({ volt, vagy 
minlí a még fenniíllólonlloui ,.1 'ori,.ty o.f JTrbrmr Liferofm·~P úml>íu· 
az alapítandó ' ítllalat kliz('ll'hh jút• az nngollúrsasÍlg progr:lllllll-
,iítlwz, a nwnnyihrn <'Z is fííkí•pt•njclPs munkÍik fonlítúsn. rtllal oltlja 
llll'g ft·ladatút. 

A HZC'II tl' lll t•Hítt ll'hrgíí c:r.élnítl fog\:l a lrrvl':r.l'tt Y:íllalat 
ltPlll l t•tjl•szkcdnék sem tLJ>rólHws iroda J 111 i speezii'tl-ku la lÍlsokm. 



sem )ll'<! i~ mítsn~szről a dol~okat l'"ak li'gnHt~tbáhúl ~Z!'mlí•lő eluH·-
futtat(to;nkru. 'ag~ (•pen kt•ttl'lc-. ~zí1kat Rzaporíló, th• t•xakl nlaJ>Ot. 
uí·lkiiliizií Phu(•lkcMsekrt•. 1\Ia~ms, l;Ok léuyt és gumlulatot ru ü\ ell 
alakhan iis,.:zpfnghtló 111Ullkítkm l>s érlekez{•sekrc gontloluuk lllc-

lyt•k a t,ulomúuy <'l'C'<lru(•nycil a tárgy komolysúgúhoz mNtó. ruiu-
,],·u míiH•lt f(•rti é-. nő [tltal felfogható alakbau adják l'lű. 

1\:{·tfí·l(ok azon llolgozatok. mclyck ily sorozathau mcgjclcu-
n(·nl'k; l. jjllálw, fetjuJelrm 8 fflrtalmn fekinfettfben tla!J.IJSZ(IÚti.~/1 
1/lllltkák. 2. Egymás között rokon tarlalmu. húr külöufélc szcrzlik-
Híl >aló él'lekezések és PSIHI.IJ·k, melyek ak{tr küliin flizetbcn akár 
foiJÍlimlokhnn jelentek mq~. Knliiuö~cuL'Z utóbbink ügyes ' tapiu-
tato-. m<>g,úlaszl:h~;l últal fogjuk :t kiLüzüU ez(•lt. sikercsen eHilllo7.-
tlíthalni. Zsidó iróknak a zsidú vallit">ra. tiirléul'lcrnrc é::; irutla-
lowra nmatkozí, oly !iuk (•" a lliÜYdl kiií:linség liíjél..ozlal[tsám 
sz:íut n•nwk fnl'lnúju tlol~o?.ata vau. hug~ a szúmH•kolt g) iijteméuyt 
~ok Í'\ t·n {tt lt•hcl majd ért(·kcs anyagg<tl t>llúlni. Tl'l'llléSY.ell'"> 
tlolop;. hogy n. ru enny ih<' ll az i rotlttlnnmkhn át lll tctl·mlő ru un kid~ 
r(·~ihh idlíh<'u jcktll<•k ml'g, azokat :t hnhtlú tudomány igényeihez 
k(·pl•sl kell lciegészítPui1 vagy a hol sziik<;(•g<•s, n. részletek tckin-
t!'!í·hl'll últlolgozui. 

) lagíLt()] (•rt{•tik küliinh<>n. hogy az itt mcgJWmlílctt \:Í lia-
lat hM nim·st•nek kiziina l' l'zí•lra nll'giranllil nutg):tr crl'tlcti nmn-
kúk l'il'lll. :t mcnnyih<•n a l'zigorún alkalmazaneM m(•l·t(•kt•t mPgiitik. 

U~y ~omlolom, naintluyájau. kik a 1\Iagyar-Zsi!lú t:>ztotllll' 
uaPgiutlilás:íL üriinmwl ii<hii;.:iillék. n. mcgp<'mlílett. vídialat lw.;;.:-
uosságút veliink egyiill l'li">HH'rik (•s INe::;iilCosH annítl iukithh hnj-
laudé,k ll'"lZtwk elűsc~íü•ni. m<>rt nzt olyann l It~ ki n tik. !lll' l) a 
H;wmh· czí·l.i<tit drínwz<litja s magitt a folyélimlot miul<'g) ki-
t•g(•s;~.iti. 

Hogy ez ügyll<'n fiZiiks(•gl'S cszm<'escrÍ'lll'k konkrH aln.pj:t is 
11'1(\"<'11, híLiorko<lom :t kivitel m6<lozalím1 nézve ,(•lt>ménycmct 
riivitlt•ll t>1ő:ulni. 

l. A JD<'~inclllnn!ló vállalat létcsit(•sét·<' m•m szliks(·~cs kii.liiu 
c•!_!ylt>l<'t alakítani. Legczélszl'rí'tbhuck tartauím1, ho~y az a :Jf.-Zs. 
Sz. s=erkt•sztlí.W~!Jétt•l szene.~ iisszefil!f[Jé~>ben mrtrmljon és P fol.IJríimf 

lal pdl'lmzauwscn1 itadtt?jrm. A síwrlwsztő!-,l':.( l' l'ZÍ'Ira itltírfíl-i<líírP 
lt•gtHjchh az egyik va~y lliÍtl>ik szakfl>rfiut k(•a·n(• ft•l. hogy íít a 
mu nk:'i k mC'gv(tlasztitsií h:111 (•s t•snportosít;h;'i lm 11. ;t t'nrclít6k kijek•-
léséhl•u sth. lúmugassn. 
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2. l\Iiudcn é>hen egyelílre legalúhh is ~'fl.'/ katPI iinálltl?mmka. 
kiirüllH•Iül ~5-::!U ivcu, és P!JY l.-öl,•t i1·1elcezés, 1 O-ln ivc11, nclatuék 
Ici. Ez a minimnru ; természetes, hogy a küzüns(·~ rf!sZ\'ét(•Wl fiigg 
a ki~Hhtndó ~myagnak irifiukinti ~yarapítúsa. 

:3. A l\I.-Zs. ,'zemlr ellí}i.:eeliíi a, kia«lr:ínyoka,t lmhezntényi 
rí mn sr.erezhotué-k ru eg. 

E sorok, tudom, korií.ntscm merítik ki c kirftlú fnntosságu 
tú1·gyat miudeu oltlalróL O::.ak éhrPsztőül aktrunk sznlgálui és 
ihlvüs Pszmec <'ré-t mcgiudltanL 

ffigyclűre arra kérjük e fnlyúirat harútai kiizül azokat, kik 
az itt mcgpcndltctt eszme foutossúgúra. életrevalóságára és gya-
k(ll"hlti kiviheWségérc nézve vel rmk (•gy uí•zl'tcu vannak. hogy 
lwlyP'l l(•<1iik kir(•.icz(•sl-t. mgy rsetl<'g n kivileire irú11yul6 uwgjC'gy-
z(·st>iket a ~zerulo szcrk<•szWsí-gévcl kiizül,i(•k. 

Burlapr·sf. 
IJ-Ol.DZJmm TGNÁCZ. 

A szerkesztűség örömmel teszi a teevet magá(•vá s ezzel a 

M.-Zs. , zemlét organumává ez Ugynel~ naely ugy felekl'zet..i s 
vallásos, IJIÍllt Jlemzeti s 1..-ttlturális tekintet.heu f(l-féí rontosságu. s 
ha, mint hisszUk, ol vasóiuk oly ónleklűdéssel fogadják ez ügyet. 
minőt mín· azét-L is ét·demel, mert elíJmozwtása ítl ta.l a uem-
zt>ti irollalomuak is tesziink swlgídatut - akkot· 11 Népszet·ii Iro-
duJmi VídialaL cszmi•je egy év mnlvn te~tct ölthet. 



A főváros népesedési viszonyai fel~kezetek szerint . 

.... \. kilvctkezőkb~>n egynémely tulalot akn ru uk fölhozni, 
nwlyt•khí\1 a lmdapr..,li lako-Jsúgot illt>Wlt·~ a va llíts hrt'olyiísii I'H 

J,iivl'tkP:t.l<'lhotui. A s:t.ámokho:t. <''llLk púr jogy:t.PLI'l fogunk c·mtolui, 
mrrt awk maguk rl(•g hlhcWen hPszNm·k. - A lnulqwsli ada-
tok a fíhúrosi sta.ti'lztikai hiva.lal k(•t rrutllu·li ki·uhúuyúbltl 'an-
uak nwl'itvr, úgyru..iut: Btul.tpest. 1881-hl'u, irla KürVsi ./r)z;;rf, ( . .., 
-..lali'lztikai hari füt.ett•k. llfJ.IJtlllnftúl . 

.A küH•tkPt.Ö túbh~ kiLilntc>li az 18tH. (·~ 1H71. n{•pszá.mlálít"' 
alkalmiiból Btul.tpe~teu tartózk01 ló lalwssúgot í•;1 aunak szaporo-
tlítsi vi~znnyíli. Ltt, valaminL rz egéHz dolgozu.Lhan, c~u.k négy va.l-
lii-..m vngyuuk tek.ll.ttcltel ; :L töbhi valláshelirk oly ke\"esen vn.n-
nnk (Pgí•szlwn vr\ c 4:i!')l. a lakossúg 1° 0), hog~ hiílrau szúrnitá-.on 
kiviil hagyb;ttjttk. 

18!:11-lu.ma 10"" allltt ltt P\' alatt 

lakoliló:i~ lakos kö- ( Jak.ussi•tr lakels ko- l 71-lb'-it-i.r HXllal<.o 
UVtn ,.ztlJIO• 

S;(áltlil zött volt sZÍiltU\ zi itt \'Olt •tapor('Jou r<.Hi<ia 

l'lun. kat. ~3 !l. 723 il!l':HJ l ll;i,H2+ 72':\:1 11.099 22 

z, i <l ú 70.22í 1Wi4 1+.8\10 lll' lll 2á.357 :,t) 

... 
ht•ht'•t 21,655 li' 0 9 13,00 8 +'81 ll,64í litl 

,'ll!'clSL:Ii 19.716 :)"54 14.:\16 5"29 :;,400 i 38 

Ezcu 10 év alatt tehát leginká bb a helvHPk szaporadtak : 
66°/0, :tzután következnek a zsidók: 56°/0 , h:trmnchot·ban az ágos-
taiak :38° /0-al. utolsó sorbau á11a.mtk a kathol ik u sok '22° /0• 

A nagy drosok llliudouil.tt inki'tbb bovánclorlások által sza-
poroJJJak. A sz:tpot·otlásnak csak kis részét tl•sú azon különhsPg, 
mc·ly a sziilel{•sek é·~ halálcsetek között vau . ..iz ntóbbit terrnl--..zl!-
tcs szaporod[tsnak ucn~zik. A következő tithla rnntatjn., hog) C' 

h•kiutcthr11 milyeu viszony volt a kiilömhiizfí fell'l{(•zetf'k kil:t.L 
H.emlelkczésiinlue álluak az utolsó négy é' ith•tnrlozú kituutat(t~ai 

M.t..ov.t..R-ZsJDó Sz EMU:. l !;H 4. IV. lt'üz. 17 
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IXi'll 

"znt. un·J!h. 

l 

l'. kat. \1,4.Htl !l.!\ lll 

figo~l. 7;,;1 i:!~ 

IJPh. tit l:! d:t-1 

7."'thl,·, !!, 17«1 l .4 :.!;1 

DR. SZAI.ÁRDI MtlR. 

Bucln.p es t. 

l hSO 188 1 l AK 2 ~\t la~ t;, PH-
ld ut 

~znl. nws:th. kt.t\1. uwgh. 

\1 144oil !'l,;d:l IO,Il;o:ll9.:l411 H1111iXIIl, li IH WH 

7 [,X t;;~:i :(2 i J fi:! !~ 7ti:!l tHi H -1 W ti 

77:ll li:?'i Hll:!l :o!l."o 1 14 o;;,4 41 '1i 

:!.1 K 111.:1111 :!.:1 1 fl l.:!tl:! :!.:! l :I, J,:I:o\1 l :! l' ;, 

f1,7:!7 fl .!l:!:l 

tn~ UH l 

lill li 7[•4 

:!,(It~, 1.4-:!:! 

A t l.' rm(•,.;zt•tt>s H7.tq)()rodib. n. s:t. iil<·t(•sl•k ti'thloll'tl' a halúlt•so•-
tek J'iilött. n rímmi k:tllwlikmmkn{tl a lt>!!;ki! ... Phh. :1 t.iihb 111iut 
~OO,IHHJ lakos (•vl'nkint 20 lí•IPkhl gyat·aptotlik, l O.tlftttl:tkos {·, L'll

kitlt alig t'~.\' lí•lt>khl. A ltPhí·tl·kní•l l 0.0110 lakos utítn (•wnkint 
ü•sz a term(•szc·tPs sz:tporocl:'t s ll ·(;. az Ítgn"tnia.kuií l ..J S·H, ll zsiclíok-
wí] 121 ·5, aza:t. Uihh mint l Olh;:t.üt' :tllll_\it. minl a rk. (•s nwjúttl' lll 
:1-~zor tulll,Vit ntiut a két nt(tiJhin:íl. E túhl{thí,]m(•g a:t. iH kitii11ik. 
It o~\" mig a r. katholikusnkn:í l a kimutatolt ..J-t.,ooo lí•lt•kuyi s:t.:t-
ltoro<.lá" Pgí•szen lwvánclorlrts ntjín1 jiiU ]Í'tre>. n ltrlvrtl'l.:n(•J ti'thlt 

' tB/ ' t' ' 1 5/ 'j' ] ' l]' "/ llllll 91 az agos mnn 61 a 7.sH o ma n. tg • :1 • 

.A természeti sza.porod:ís va~y ugy jöhrt lé•tt·r. hogy az illrtíí 
laknssítguál a születé!:.ck száma ua.gy, nagyollh n rcudesnN1 mg;v 
pedig a. balálesrtck !lzáma 'k-ic.c;iny. v(·gre azt miucl a két eset crr!l-
lllÍ'uyezbeti. A vizsgáltuk o:>etekben a dolog a köYPtke:t.6k~p úll. 

l OOO l a k o s 1t t á n é v e uk i n t 
sziUetclt meghalt 

l'ómni katholikus ... 40'2 

:'tp;o~lai .. . ............• :Js ·G :1~. 7 

l to· ll él . o. o. o • o. o o o • o ••• :l-1'3 

z~iolc'l o o o o o. o. o o. o o •••• o 19.~ 

VCu·osokhan a llRgy sz Dletí-si s:t.ám ruillflig ngrs;~,,.;(•~ll' l !' ll 

ítllapolra 111 u bt t ; IL hol sok g_vrrnwk szUirtik. nt t r r l!dl'sl' ll ~uk 

lml el. Nt•ut \is<•lik 11 gy ~oudjút. A róut. kalh.-uÍll is ll:t ~.Q n s:t. i'tlr-
tl•sek s:t.líma. dl' majdnrm Í')l nly ung-~· a ltalrtlrsl•ll•kí•. l O()!J lnl>o.., 
ntúu -!U g) emwk születik (•s 4 U Pgy(•u hal p]. A z {tg""lni:.tkl..ál (os 



lu·hí•tc>lmí'l a \i, .. wny .inh h. Dt• ki1 úlltí ídlít~l :t z~itlók fuglalna.k t-l. 
.\ ,..ziilt·tí•sl'k szÍlllla ki-..t•hh. 1:damiwl kisl'hh miuL m:h c>g(·~·m.;{•gl's 
1 íu·u,..nk ha u szokolt lc·uui. í•s ki-..t•hh mi n t. Htul:tpe::.t mú~ wllúsn 
l:tko ... aiuítl. A mi líkPt kitnntl'ti, :~z. hogy a kik sziildnl•k, u:t~(' 

r(•,zht•n {•}ptJu·n uaamduak i~. 1\l:ír n. ~.' <•rmPk-h:tl:wtlósá~uíd 

(n·i(lsi n, kiiliimh!-!í·~ .• \. muiL ni"·psz{uulúlú!-! all,.:tlmnva.l l 00 100 
la kos kiizött 'olt l ] n í•ws ~-' l' l"llit'k, 1". lmlh. 18.50. ú gos t. 
lf).:3o. lwhH l+.7H. zsidC. 21.\17 . • ohn khítl a sziih•U··wk s:t.íuua 
a zsidúkníd oly kic-..iny. mí•gis náluk arúu_yla~ tiihh KH'rtnek 
talií llatotL, m i nl a löhhi ff' l<•kt•zdPkní•l. Awn han a g,YI'l"IH<·kl'klwl 
1 :dr. jú l t(lwhuuíul m(·~ lllÍIHlig lll' lll magyar(tl.za f' l"i"tli"•l t" kt>d-
\1 '1.{1 halúloziísi arúnyszímwl, <' ITI' n(•:~.n• s1.Hk .. h~<·" mí•g;, hogy 
a uí·p júz:m. IJI(•rlí•kll-ll's h•p;_1 1'11 í•s lJIP~Itt•lPgt•llí•,.. l'"l'lí•n olt 
kt•n•ssl'll segí•lyt. :1 hol tal i' lhalÍI: :11. Ol"\tlsllítl í•s tiP lll a kurlll.slt'lltúl. 

.. \ ltiízao.;sú~kiilí•suíol lf·~iu\,áhh szok11tL l'!{Y uép v:tg) l"aj jt•l-
ll'llH' kiLiinui. Az <•wltl•ri LC'I'II IÍ•sz!•l, :t \'nllits l'l(\irilllL kiin•t.Pii a 
h{tzassúg kiití·~,(·t. l )f' a m•ltí•zsí·~, llH'I) l~ t•l a 1'":1líul füularlÍts:t .i(tr, 
akallúlyul sv.ol ~ítl. A z t> g} ik u(• p a m·ltí•z-..(•gf•k!'t ki1·-..iuyli. wi u (ol 
C'li\hh hítzasodik, c.-;:d{tdut alapit, nlt'l}L't llf' lll hit· kt•llőeu fiiularl:.mi, 
:L gyt•rlllek<'k 11<' 111 részcsiiluek h Ili\ goudvis<•lí·sheu, elpuszLnluuk ; 
n. másik mt'g kiiHII.) elmllbh, Ht'llt alapít. csalíttlot, tiirv(•ll) lt·lPll g.) er-
nwkf'knrk rul í•lcll't. Ho~~- Há lu11l, mil,lf·H a 11swu_r, a kiiH•Lkf'.lÍÍ 
Htlllúzat mutatja. 

l no - 1 o o n. k ii " l' l k " z íl é l e lk o L' h n. u l P v íí l a k o s k ii z i i l 
hítza.s 

t·o'1111. knthnl. :t!.(4J~Iai lu•ht\t :r.sidt"• 
Knr 

ft\l'li 
' 

un t>•rtl l nii fo\ rt! un ft"• r ll HŐ 

l. t !!U ll\ P~ o· J K {":.J:! l :J• ;!7 
l :1·:1u ll" l u 4 o ft ll 

~~~ .. -
~·· 

; ·n 25'92 r.· -19 ~L· i O 5"0-1 2-l' l :l 4"1 5 40"l!l 

:!."'J - :Hl .. .16":111 -1 !1" 411 :!K"\111 49"01 :1; o :!:l .tc; · ll!! :1:1"'19 74· :IH 

:tn-:H; ., ;,u 'H:! lll "119 li!I" H :.á' -l :! li:!"tltl .~.;.:!H un· ;.u 1<1!.4:! 

::;,-4-ti 7l"Ktl tl!;'HH 

:;,:~:, 
ll:! "!Hl ;u· 7•\ H-1"-lil IH "lll! li-l·;;, 

411 -- 4:. iti o :lll fl l "21\ !"tR'U!! j .j,• ;,~:~ , r·• . ·ri 1:1:.· :14 >lU" 4 H .. 1 ,.; •• l 

l 
o~ :. - .íll .. 77"~:! r,;. · u;, 74 ·:t7 .j j "41l 7~"1(0 ;';l .~:.! r í! H" ~1\1 74 "4 ll 

;,11- r,;, .. iti. [t;, 4 i. :if• jli"lill ·n·u;, i6"\ll 4 i"MII ~4"t<:.! lili " lli 

r.:,- no ;;·~:l 41 "ll>< 7 1"'1il .J :;·nt - •• •J"' 44 "44 l!l"ll·l 511"!14 ,. ll~ ... , , 

l 
!Hl ti 7· ~n ~:.! •tj;, 1'1"><:1 lll" ill ,;;,.()lj ~~''il 7 1" ;o~ :111" 4 •• 

l 
17* 
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E túhliíz:tt ruulatjn, hogy n 1.sid6 f(•rfiak krsűhh uő<~iüuek 

miut a töhhi felekezPlbeliek. 
~n-25 évt>s korbau levölruél. róm. kath. 7°10 HŐs. úgo"t. 5°/0. hel-

vH 5° 0, z,.,idó 4° /o· 
25-30 éves korban levöknél, róm. kath. 36°/0 u (í,.,. ú g ost. 28°/0• 

helvét 37°/0, zsidó 33°/0• 

De később mikor exizLI•nczi(tját némileg biztosil v n. lút,in, 
:tkkor u. z,.,idókuál a vágy C>~aláclrpité>srP lPginkÍl L h u y Pr k ifl·.iezt'st: 
:!Q-35 éves korban levőh--nél a róm. kath. 59°/0• az ágost. 59°/11• a 

helvétC'kuél 62°/0, a zsidóknál 66°/0 hítzn.s. 
·I0- 45 éves korban levökuí-1 a róm. kath. 76°/0 , ~tz úgosL 7Fi 0

111• n 
h<' Ivétekuél 74°/0, a zsidóknál 85°/0 házas, szúYal ar. (•rcttt•hh 

korhan le' ű fhfiak közill a z ·itlók kgiukáhh azok. ],ik <·salútlns 
(•lt·kt Hm•k. 

A 11ők, kik sorsukat a férfiakra bizzítk és kikrwk lcgfílhh 
'agyounk a sz(•}Jség, }('giukáhb a. zsidóknál rrvéHycsílik ezt a kin-
csrt; a zsidó uök legkorábba.u meunek férjhez: 

20-25 (•>es korbau le\Ökuél a rk. 25°/0, ágost. 21° 0, ht•l-
vét 24°,0, zsidóknál 40°/0 férjes, de a z:.idó leány is lcginkúhh 
vágyódik családos élet utfm : 

35--40 éves korban levöknél róm. kath. 65°/0, ágost. 62° fo 
helvét 6-:1:0 0, zsidó 84° 0 f(•rjm~. 

Érdeke!> még egy ethikai momenturn, meJy n húzn.ssúgkli-
té>:mél Plöfordul. A házasságnál rendos rs h•rmésr.ctes az, ho~y 
a férj korosabb legyen a uőuél. E tekintetben n. l~ndüpest<m 
lc•vű kiilöltf{>lt· hitfelek •zeteknH a kö>etkczö ,; zouy forgott fii1111. 

1\lindeu 100 húzasság között teszen azokuak szúm;t, ;t ID!'

lyekben 

:l fé•:i a nl\nH fia- a félj és niS egy- mill(lkH f'~<'l iisz-
lalal•h koru szuseu 

katholikusokun l .. J2•:!t 25.90 31! ·t l 
ágost.aiakn:H ...... lll' 71' 22·us 33•38 
helYéteknél ....... )0•53 N·a 34.47 
izraelitíllm(t l. .... . [)•2!) 21 ·o1 2ll·:!B 

llyeu lt•rmészetellenes b:ízassúgok tt-hát legiukúhh a r. k:ttll. 
uúl küttctm•k.lcgkevésbbé lortlul az elő ;r."j,JC,kuúl, töbl1 nr int 2-szt•rtt• 
ken•sclJh, mint a többi vallÍlslJcliPkuél. 

A következő t[tblítm, wcly a tün(•nyldeu gyt·rtnckek szú111-



\ Pl\',\ flO~ :-iJ.:I'E"I'III''I VJ.-.70"\Y \l FF.LEKl'7.F II·:K -.z.F.Ill:\T. 21) J 

nrúnyút liiull'ti Jlil. clí·~ l'~Y pillantást vel ni; :17. Pfi,hbil'khöl :t7. 

t •n••hut·n~ t t•líín· üullml,ink. ;\ ;~,nu ní'pn(•l. tllrly ktoclw7.ÍÍ 1Já7.assítgi 
slali.;;~,LikúL mul:ü fül. kP\ és ]ps;~, :1. tiirv(•nyt<'ll'll ~yPrmck. 

1 00-l 00 ~;;~, ii le! t•s küziHt y olt. tiirvényll'leu 
1x; :1 ll~ í l\ l 

JXj"j 1 ~711 ]~ill l lllill J~xl l l l'li~ 

r. 1-.:olll.-mH :14'1\ :l~· o l :lr,·x l :l~· 7 a··· :tr·~ r , .. ,., :lll':! ... 
:"•ll•"lnildm(d 2i':l 

l 
2-& •J :!H') ~!l'l 211 ' 11 :ll. l :14'4 :H·!l 

ho•h •'•tPkn•~l :Jo· ~. :1 1"1 :w·tl l :12':; :12 'l< :ll<'~ :l í o i :~!-l ·2 

7.<i•lllkmH 8"7 x.;, i'ti ll"ll 14':1 ]:l 06') ll o !l 12':1 l ~ -
Itt összchasoulitá ·t alig leheL tr nui. Mig IL római katb.-núl 

ndtult•n Lannaclik gyermek Wn·rn~·telen. a zsitl6kn:íl c.:;ak minrlPn 
lt ;t,Ptlik. ~~~st' mdll'LL még !'~Y kiiriiLnéuyl kt'lll«'kiuldhe vPnniink . 
• \ 7.siclúknúl u~yanis ritualib h(t7.ns"{tg is van: olym1. mt'ly vallásuk 
s;~,nll\ ú ny ai R7.f' ri nt tPljt>s<'ll í•rH~nyes. d" az :'tllam t l em ismeri <·l 
lüní•JI)<'SIIt>k. Hi'mya11 \annak ily "on;lnm BudapPstRn, arra 
nilll·s atlatmrk. Bí•cslwn igy ítll a dolog: Rziilrtctt l 82-hrn 
2111 z..,itló WnrnyLPkn g}1'1'111C'k. az iissz1•s zsidó születr ·ck 
{21 !lll) I oo /0 ; c;~,ek küzi'll l H82-1Jcu !'!8, a tiirv{•nytRlen gyer-
mPkrk fele {l llam(•rví•nyPs. t!'h:ít m{lsoclik búza.sság últal 
lt•gilimúlm lc•tt. Yalús;~, inií. hogy ezen ""j-;zouy nálunk ép igy 
.ill. 1' gy, hogy Cí\!'11 c·spk(>fy s:lÍi lll tt a ton éu;y tc}cu gyermekek-
lll'k nu'g <'st'k(•lyrhure csuldwn. 

A kiivctkcző Láhla t~ budapesti lakoss[tg houossúgítról ad Jól-
vil:ígosiLi'tst 

100- 100 oly }a],tÍ kiiziilt, ki szülP!f'll 

\an riun. knllaolikus .. t'tcn~lai ...... 
. , h•·h'o'·t • o •••• 

.. izr:wlitu ..... 

Budap•·'-
lru 

4 :•"-11 
:111'111 
'.! 1'11 
4(• ' 4:1 

t>gé~z :\ln- Au•zl r iti-
'iM!. en 1!!,\'<\l"ors:dl- 1-.ülfi; ltliin 

h<lll 
1!011 

ll'H~ t-;• :J:I ll. !!l !'IX 
'•11"1(!1 !10' ;,,; :l't1t! ll":.lto 
7 r,· n:l 117"4111 l'tl>i l '!'6 
17"54 !12"!17 n· :~r1 \!'118 

A ur ps zá mlnlás allotlmú val Ruda pcslt•n t:~lítlt lakoHság 
kozntl t<>hút az itt sziil<'lr ll kiizütL legLöhb a zsidó, kö\"ctkezik a 
r. kathol., nzut:íu az úgotilai, utolsó helyen áll a belvét hityallúsu. 

Budapest. 
Dn. SzALÁRDI l\Ión. 



Az ötvösmükiállitás . 

. l u. hug,\' hcik-.l'ink itlt•.ickuriín goiUlo-.,lwtltak 'i~:t «l. llllkml 

Hilla tllt'•l~·(•rll-'hllii Jltutlll:hmk ídtal: ,Júl illik a .-xpg(·u~ ... (·g lzrat'lni'L 
Illilit piros f(•k a t't•ltí•r límak. (Cit;tgig:t r. Hll.) KiiJIII~'l' ll cll'aes:t-
l'lltlllí•k kiiliinhPII sxi,Unk. Ita p. n. ax iil\ösmí'tkiúllí tiis :tlk:tlm:íntl 
a mi killt'"l'inkl't rg~ lll' akaruúk wtui :1 JH<Ís ltitf'PII'ln•xt•tí•irl'l. (\nk 

im it t-amoU akadt IlH'f.! t•tlclig a .... xakf>rtő szt·nw 'alami túrgyou. nu·l.' 
arra Pmlí•kcxld. hug~ ?.-.icliJ "7.l'rtarlú-. j., \:til. )f :í t'CZÍth 2H-ikt• 
úta ... l'gítn• '<lll ~tgy:ut a hajo11: azsidll'-'Úf.! llll'f.! \:tU nwnh·c. Ul'lctink 
j.., 'a ll -.zt•krí•nyi'tllk í•" pedig 111i nl a h·~itlííst'IJhelmt>k, olt a mústHl ik 
,]í..,zt c•t'l'lll hru m i ucljúrl ar. aj tó me l !P t L D r lll i 11th n sz(•gyeulmlui'•k, 
ugy :'tll a x ul t a -.aroldl:tll. <'fQ'l'dlil. rlszigelt•hr. Egy pút· l(•pí•so;c] 
ucl:'thh 111ily fí·~t~·- mil~l'll ptll1l}):t! (\illi'tmlik a dr:'1gakít 'ilúglik, 
r;IIF"!! a l'"'i':r.olt ·trauy - nt·m -.zcluí•nyl'kbt'u, hanem ntJ(,,;Í!,!u-. 
t;'trlt{u:akha ltallltiiZ\:t. ~ji-!,Y· t'!.!Y tcmplnmnak itt ht'llHttatoU fiilii-..

lt•gt• llt'tn túlzok - t'ii]í•r majtlm·Jn az i"ts"Z«''> magy;u·-z~iclll ima-
húzak lll'llll'~ l'í•mlH·Il \:tltí hirtukímtl. ~(íf :tk:'tt·lt(lny rgyps l(u·g_\-
"\:tl lt:Hnm lt·!ll'hlt' q!y·P~)' nn~yohiJ z~idó küz~í·g (•gl>-;7. évi kiilt-
o;Í'f.! \l'l í•"í·t t'c>dewi. A111i amott dúnu](> hő-.1'1-(lu•n \:lll Jl\1'1-(, arntty í•-. 
clr:'lg;tk(\. ;~rrúl itt -..zú '''llth•hl'l: n zsidó kill(''-'l'kt't i lh•tíllP~ :tz l':r. ihl-
knr-.znkot í•ljiik. Y:t!!~ t;tli'lll tnc•gunt:"tk az aranyat az ar;lu~·-lmr.itt
i llt:itl:'l" kora úta ~ ::\P k i(""i n~'Pl.i lik azht r.sitln i uk a L ]Ji-..z<•Jt til' lll 
t'nJ.!J<l ííkl'l ,..c•ttki itlclo:r.:ttkrsz ... ég hiítn~·á,:tl r[Hlolni. Hvl \illi mí·~ 

llili'PII'ki'ZI't, llll'I,Y lll'lll k<·rül az itllamunk ~'/-!." t(ilrasídm. tlt('l.' 
lis;./.(''.;' allítsi. hitft>lc·kt·zl'li (•s sz<•rtart:'t-:i sznJo.,f•gldcit :t hivt•k ;ult'J-
z(t-.(di(J] f<·<lezi? .k" mí•gi~ kl' ll. hogy oka h•tD eu annak a nw~dc•píí 
liillf'lltl' ll~·lwk. hogy ol~ szt•gí•nyt•n lí•piink Ilii. Hu:;_~- az irig,v'ié·g 
l:hol n•u Wli'tnk. Jl('lll kt>ll mondanom. :NPm Ili itha (,y múr ht•tt-
lliittkel a tizp:tran<·-..olat ama c-.;ntlú ... til;~lma ax irigykctlé;,t{)]. Dt• 
meg,allom. Í!]) oly h•\Í's..,í• szérr:rrHkrdll'lll e-..ak ('"\' lll~rczi" j,. , " ;--... e t ~ • 
Es H "wln-é•n\ is. milwr í•st.l't'\' r'tl<'. lw~,v llll'lq~ r(•szréltl'l !Pidn-
tem, n('ki hittoroclott, és bizo11yos hiibzkl'::,í·ggt·l kl'ztltt• kitúmi ga;~-

\ 
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clng S7.rgí·nysí•gí•t, s;,wrí·uy t'Pli:·.Í•gí·t. Rokal lu•:-d•lgl'ttnnk t•gym;h,-
'11 1. tiP mc~fplt•tlkt>zlc·m rt'tla. mint ntlami :íltl:ísos :'dOiur61. ha 
rt'J!:,!l'l kor:'ut kiuí•zünk az n l1lakon út az ulrz(trn. Érlr• ... kr•\ i•s :t z. 
111 in• kí·~íll1h mí•gil> ::,ikcriil t rrulékt•ztH.'JU. l 1itr lün>Mk ruiutlüsz-
,zc - clmoudom. 

* • 
* 

. \ IT:t a tPnllÍ'"zel"" kí•rcl í·-.n•. mí·rt ... ziiki"•lkiiuiiuk ol v n:tl!~·ou 
-.;wrlari Ú'-Í iib iismíh rklwu '? - kiinuyeu kotílkitzlallmt.ia \alaki 
:t mn kopot t fe h·lr l\'1. ht1g~· a z:-idósúg c~yú l ln líthan a lll ÍÍ\ í•szctnek 
íísrí•gi c•llpnsí•gc•. hog~' JllÍll" hiikslijébru plfojtotta R 1-(yiikrrPstül 
kiirtotta. P l'di l-( ily lcrjcclelrmhen PZ :íllítús lwtilrozotlan lrres . 
• \mPrutyihcn :1 m(h(>.,zet C'liimoíltl ithatja. a húh-únyim{ulú..,t. n ;r,sicll1 
\:d )ú'< kiz:Ír(a, cll• azf\r( knr:íut-.rm rllc•!lsÍ•~r nr>ki; 1\llllÚsllllk 

kí·pdulú. de e:-ak m: bt<•n k(• pt'IÍ'~e va~y a képek ibtcuiliN· clleu . 
• \ m(h('•;..zt·l í• ... l'ííkí•p a7. öhüsruií,·rs;:nl lrgrí•gil)h okiniliri kiizé 
lmtmmak miuclc•uek t'lűll :nu a l1ihliai l't>.it'Zdl'k, mrlycklwn :1 fri!,!y-
-..;itor fl'l:'tllil:í ... :t h·iratik. ~hog,\ a 1\l'si\hhi tc•wplnmokhau az l'h,\i. 
'' IIIÚ~otlik ~ nti·~ a ltt•rotksi lt>nlplnmh:w is mil,n.•ll tí~rt fol-(lalt c•l 
:1 lllÍ'tl'í•sr.l'l , arról tanu kudik a liirtí•nd :-:uJul ,.in·mli>IH· :1 zsicl6 
:tllanr iillitlllhílgÚilak. a 'l'itu ... eliadal-i no Ht'lru[thau. nwl~ c>t.Q'l'hek 
kiiziilt zs iclí1 -.zc•rtarlit i arall,\' túrgyakat i-. z:-úlouúuyul liinll'l föl 
khu•i kiiliil t. 

Hiralkozltatn(•k J'l'lt>ll'!iil 1 alaki arra i-., hogy i l: iilrlc'Jt.ott 
ltilft'll'kl'r.t•lut>k. mclynck rHtpoul:t IH•lll'tl :lggútlnia :t pus;r,la í•)p(f.rl, 
a ir~ kl'rl'keclltt>tl'il kc•thc· 1:tlami kiYúlú fí·ll,liiZÍ•sht•z 1allú ... a inlí·z-
lllÍ'II,\l'Íhl'll 1:1~,1 ;..wrt:u'tú ... a kell í·kcihcn . ..\ IIIÍÍIÍ'.,t.el j., ;'dcl:'tso .... 
"t.i l:'trcl :lllapulok g,wnnl'h; egy u~p. ki111·k l'':'k ill ~-o•·(J y,,t.úga 1 :111. 

nc•w "zapnritj:~ azt szÍil'>.;l' ll. Jk azht a z:-iclúk lt>mplomaikal s ln•l-
lí•kt•il liilök lclltctlílq; clist.ítui ,~s ékl'sitl•Jli .. nha meg lH'lll sziinll'k. 
\ 'agy rnúr C'~í· ... zc>u Ul t'l!felt•cl kt·ztt•k ról;J. lltt'llii~Í(, úlclozlak a z"irlí1 
It i t küzségc·k 18-! -ban z;..iua~ú~úi kbúl ... milv ké•-.z-.í•gl-(f'l tt·1 r le 
p. o. a pet->!Í izr. hitközség túríti ékszereit. ll'gclr:ígíthh kinc.,l'il. :t 

haza oltúríu·n.? 
Hogy a Zbidó hilfc•lt'kt>zcl az ü1\tismííkiítllit ú~oll a rúuylaf! 

~~' lll 1 c•rseuyc•zhct a WLltit>kkPl. az ldt:'tl mi'·~i-. mag~ ar{tzalra -.;w

rul. :X(•zt>tern ,..,zPriut kí·t rliinto ul< forog itt tou n. Elűszi\t·: a zsi\lo-
'>Úf( ~ a l<c•r·r..,zl(•u:y:sí•g k ii liiu hüzíí viszon~ a lcwplom ·í lwz; JJ1Ú ... utl-
:-~wr : a zsidó szerlttttúb :suját:l[tgo:s lényege. 
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• \ !Pmplntll tlf'lll s;W!'I'] H'I ;tnnyil H zsidús;í~h;lll, 111int a ltihlJi 
lti!f'P]Pkc7.1'tnH .. \ z.,j,l{)kuúl 11!'111 n s7.cuthcly n. vallú-, húza. hallt'm 
a h:í1. :t Y:tllú" "l.PIItlu·lyt>. llllH'll 1'1'!'11 mimlen ki'diillll->hr. me l.\ !'ll 
:u; t•mliPI'I'k hrlw-korh:l mP~iitkiiztwk. NeYC'ZPtes, hn~y p. o. miml-
awn szl'rtnrlilsi t'sl'leh~sl'k, llll'ln•ln•t a z~ina~Ó~úhau látunk. a 
zsidó h:'tznl~all i,.,mHlődnrk. mintha a L:'tz is b•ruplom vol ua. Y:tgy 

:t templom !,.,b•n hiír.:t mi11t :1 tülJlJick. ' régi Ülélkhcu Y:l.)úh:tll a 
r ... al:lclh:'tz <'gf>-.zpn nz ima.ltftz minl;íjn. \olt. :Mert nit valami tlrúga 
-.ziigll'thru a c;zl'nt sl.t·krruy i-. :'tllott c;zeutchh tartalmi'rml, a llirít-
'nl. nwly a h:'tznak 1lisze. ékt•-;sC>ge Yolt. 

l [ :l ltc:'tll a szon t hn t Jllt'nnyt>i t>:slí•je Yaf!~ az isl<'II-:Í Idol ta 
iiiiiH']H'Ic n <'salúclf'íí an11yi :"d1itattal <'Jlll'ltf> a hmkPhcl,vt. hol!y 

nwgúltl,iil a ,zt•ut unpol. mi11l akúmwl.vik fíípn.p. H í•pugy \Psz az 
iilliH'JWk ll'folytúml tiíliik lmesítt úhitJttos ítldú .. sal s ujra I'UH'li a 
){(•helst s 'í•ghl'z yj.,zj muaz íi-.rí·~i szrrlart;í:;i Rzuk:"tsokaL a lu• l Hí 
•·szkii;r.iikkl'l. elíiirt mú<ljnk szl'riut. XPmt·sak a tt•mplonlllilk volt 
\Ph:'tt ,.,ziiks(•:,w az i'•trii~m(j cli .. :r.ítm(·n~ére; mindt>n zsidó l1ítz ipar-
l{(lllolt. ha t'iak \alnmikép mócljúhan roJt, a sziik'iÍ'~I's ln•llí•kt>ht 
meg:szpn•zui. Rzl'Jl (•" clic~() az <'Y.iisl u!úni vít~y. lJ:\ a szeut sz;íuclék 
"zolc:iílat:"ll~:l úll! Immár m:t~ítlúl í•rtPtő<Hi. mií•rt m•m fPklt•lh·k 
oly nn~.v snh t az í•br.l'r<'lnwk a templomhan való üsszchalmul.tt-
si'tnt ; hiszen 11<'111 kiizponln"ittl a trmplomha11 a sz<'rlarlú~ í-lett·, 
h;\JH'Ill Pgyt·ujo~osultan "vclr karöltvejúra csalútiház ugyaB<tzon 
::-züksé~lt•lekl«•l . 

.l\l t•JIIl v i n• <'ll(• t· a zc;iclú tPm p lom szel'ln rlúsa a iöLuil'kHi.íl, 
nu nak mf.;.tÚélí-s(•rc• r lég C'g,\' fnlúl;t~lls pillantás. A zsicló imnlli'tzat 
az :í h itat szp1lcuw lengi át. :t u(•lkii.l azonbau, ho~y hi1.11uyos nyn~
' ópontokhn.n, ÚfQ'to:r.óh'ím, cgyc•s képPldwu mc•gt<''llPsülnP, a lakot 
iilt<'lll'. 1\l ibl'z ragnszkoclji'>k itt nz ötviism(í, hogy J'í•nyC'rP] P];írnsz-
sza <; hrnne c,.;;otlúit kit:írjn? Niucs itt RPmmifí•lP jl'lkí•p. a mit 
cliszítcni lchetnl', s<'mmi kiváló mi ztikns mozzanal. uwly a míiví•-
szc>t R<.'gÍ'lyére 8zorulna. , zinb• momlan(nu, bof!y ltifmyzik a ((•s-
tiPssé>g, az érz(>Jd . ll SZl'ffihcsziikíí. Ü~:J k (•gy Y:tll, lll Í ;tz <•g{•,.;zm•k 
szenthPly<'. a. 7.Prtnrtú.;; kiizpuut.in lr.lln•: n. tóra. A szent ~.;zl'krí•uy
beu r<'.ilik n megtestcsiíltr'lzmP,az ir:ís~ú ,,ut nyilalkozn.l.a \1\llá" 
örökkévnlú snrk-okir:Jta. Igaza. volt MubnmmeduC'k, midőn bf'Jllliin-
ket a l<önyv népének nevezi'!!. Megható l:ítvány, miclőn m<'gn)ilik 
a. frigyláda f.s ki(•melik hcHílt' az őrizve őrziiti kétiratut . a jíuuhur 
áhitat simogatja s oda nyújtja u. körlile sereglő gyi~ezelnck, 



hog) ft•cl,it• forri1 l'"M<.iai,al, \:li!.Y hog,Y lc•gal:"tl•h :11. llJ.ihP~yeJ,J,l'l 

hn:r.z;í nynlj:ln:tk - s a n{•p m(·~ czckt•t is ('súknl,ia. lllinllljl 
rú.iuk "'Zúllt volna ;L szt•n·h·tt kinc.::; ,zi'Hbí·~c'. (\tl(l:t-c• hitt. ha 
minclt•n tiirt•hí·-. !'sak ulla irún~ult. hog_,. a líor;H ékc ... íbc s luintl~n 
Jp]f'll\Í'llJCS r ]C'st'SZÜség. hog,V C tlri'tga JdnC>otUCk mindcu r(•szél 
mi•ltónn kiúilitsa! 

* * * R ho~y ;l n;r~,.,7.;lhoH. kc'l'Plht•n fejlőiliitt zsidó mih (•-.zpt i~, 
hol!y c•zt-l,hPn n:r. irímyokh:1n foglal:tto .. kndtnttúk nz ii!Yiisiil.Pt i ... , 
!lu ha l t>' i.í í•s n 1 ig szorul hi zon~ i túsra. H ol kezdjem ama fp]ps 
-.zt•rta rtúsi l'<lí-n~'ck J'Pl~o•·olít'lút, mrlyc•kb(•u 1-!YÖU~'iirkiitliit t nz 
i(ius:íg. llH'l\t'lowk hirtokhal hiiszké·lk('(ll'fl <"L z...,iclú c·<.;:1l:írl! 
ll acltl i'dlj tr at. é•lrn. tr szomlml krlyhc! lH•gc>Jlt{' n hihliúhc'l1 wtt 
s :t nnp ,zc·nb-í•gí•t hinll'tí\ hr hc•r wr" .:;zokntL hcy(•sctni e hhrlyrP, 
llH·ly a sznm h:ttl'sli lakom ú t nwgn~·i ln If a. ... \ szom bt t ki lll!'lll'lPlt• 
111ú ~ szc•rla.rt;í si c•szközzp] az u. 11. ha~-tal isuwrict nw~. l\J ir-
t n st sza~olta k t'l'l'llelile~ a szoml1:1Uo nl ú lmcsú alkalmúYal. a 
h:d11Ula álcJ:í,(llliil. Í'" a:r. o]a..;z z,iflcí Ü'mph,mokhan. mint p. n. Rú-
mith:tn tap;t--zlaltam. még nmnap ág is O'lztogat,iúk P nihényt az 
ajtntn" ~ryiilc•kco:r.l'(],ru. A nii>ény nPYC :.)wtlnth« úbz:íllt n. füszer-
Ülrtcíra. nwl,r at.l a le~kiililuhüz{lhh al:tkoklmu pólol,i:l. Lc~Pller
.il'cltl'hb mint.í.ia :~ torou~·fl·lr. Yan alar'n11y rs magas. soldornyu 
{•s 1'1-!Y"'ZPrii. J.(tszlíls és zúszlúné•lkilli. hÍÍl hamngoc"'k:'n al cliszi-
ll'll s cgé•sz \Út'"'ZI'rii va~y tiilJIJL•JJ.M•]ctü i . 

Az iilllH'Jll'k sor:'than a JH~szttclt - hwnH - h·~inkahh 

nyujtott fpl:ul:ttokat a miírí•szc! nPk. rt! vult mindPtwk eliitt a ní·~y 
"«'l'h'!i; (·~ l<~! in pri1IH;t kPh hr, nwl~·ck a kci;,:iis csnh"tcli lakn-
milu;Í l. az u. 11. sz{>d(•rní•l hiiszHlkc•1llrk. naztlagn h h h:ít.ak-
h:lll :lz PZüsl szí•1lc•rtál pompúzntt, clomhormíhl'ircl. IJ•pi'Írl'l " 
I'Pliraluíval. . \ .:;(L!oriillllPp uj ötviism(Í\1'1 isnwrtd 1111'1;: az 
»Pfhro~« 'agy az :lnmvnlm:~ r4•>ot7.Í•w•l. NPm C'mlilém itt az ol.v 
t;írl!yaknt. llll'l.\Pk nrm t~u·toznak a szPl'tartílshnz. p. o. a szomlwti 
lampa, mPly úhilalns h<lllgul:Jtut ,zokntt Plúmst.laui f(•tl~Í'\l'l az 
iinnc•piPsPn kiYilú~ilott szoh{J han. Épu~y mPllííztl'm ;l gyli t·i.it, 
uwlyrt t•skPtí·~ní•l ariolt n ví\lPgíony :tríljiíuak s szín!(•n ii~ncs

k:íjrmí lt>tt nz ii!YiismihC:·-;zchwk. miwl l.l(•lwr fPlimttal s ki.i-
liinii-. alakokhan -.zokiJtt ké ·úttdui. Egyik prltliinya :1 hí-her 
st.l'l'l'll<''Wkinínatl:tl ~~~ST~ - jó szerenc·--H !c - a ki:íllibís-
lJuu is látható a gyi.it·ük között. 



K \t l"l\1.\)o(:S 11.\ V lll. 

] )p wltakí·pi fl'rt't a ~süló szc•rtal'liísi ühi\sml\nC'k a trn·a 
i·kszt•rp kípl'Zl<•. _\ ],(>t faoszlop. mclyet kiiriill'og a ~z('ut prrga-
JUPU, IIIÍII' korÍill magára 'U III.a <l lllÍÍ\és:.wt ngyc)mét. Vii~,Y tuinc]-
l'j!,\iké( kiiliitt tlis:t.ítméuy í•k(',.;ítclle. mgy mindkdtűt c•gy ki\zlis 
l't•tlM t.l't(í:t.h•; amazokat (•Jctftdmak sr.okt:ík HPYe~11i. t.u.in•l a tilrút 
maj!{tt is ug-y hi,i:ík. emezt pl•clig a lóru korouújúnak.,' hol!y miu(•) 
tülJIJ í•l(l•s'\(•gt• lt·I·Q't'll, hímzett sel,n·m- 'agy hit rMtu)·ültííjl-rt• ut í•:; 
otil u. 11. ltontloklc•mPzt függe~ztették. nwly ft•lir:tlítYal ar. iilllli'JH!l 

-..w]d;\ ltirtlctni, mC'l~·m·k tlic"l~it{ .. ,(•rl' a lóm ki\'Í'tt•lett. 
l~ t l i,..zihuí·Hy<'kl'u ki' ii J t•rnli tl•utléí til ri! a :t ké~ c \'agy tnn-

tat!t. llll'l,\' a tóra ohnliásakor szcrt'pl'l. E Utt·gy;dua 1Jt' !Pltl'll'll 
v(• ... lli az n.iftutlí•kOiiÜ m•lí•t. ki azokat n, zsinagill-(:'lltak :-;z!'nldlt•. 

* . \ létt~ ltl'li s;.o:iikiilkc•d(•-;tll'k llll'~t'l'h•l Íl'I'IIIÍ'"~l'tt•st'TJ az iro-
dalmi :-;~l'gl;ll,Y~í·~. ~\ 11111 a lltiin:• ;wt 'irú~zik s lltinclc•n kor:;zak-
han uj s;t•·,iaMknt t:iplúl. ott ;t7. irodalom. az I'Uil)('risí•l-! <•mll'kP-
Zl'h' is fnglalko~ik ,-clt• ~ iparkollik a ft•,ilüdé-, liirtPuPtíot me~
:tllapitnni. Nin<·s :t:t. nz Íll-(ailala az l'j.r,Yhi'tzi mÍÍ\'Í•szdtwk. llll'lyré\1 
ut• roluának klittyn·k, kí']H'k. ll'it·ú..,ok ragy liirtí•ni'IÍ <Huí•zPtck. 
:\lin;í lunk mil,.Pm tiirí\tltPk a -;;.o:c•rtart:í-;i e-;r.kiiziik umltji'l\al. kc
ll'lkl•zí•sí•H•l. H a IH'lll lal:"tlkm:nítnk t'~Yt'" kiin~\l'ldt<'ll- nt~•lyl'k 

inl<:íhlt a miis ltitfell'kt•r.t•tiit•k kivírttC"'isú~úl akartiík kíeU·~itt•ni 
ii~Tn túr~.ntkr;t 'aló lll'llll'l,' fl'hil:ígo ... ítú""':d. ;~Iig hirnúnk fl•lc-
11'1!'1 :ttlni :1 lt·g<·ll'miltu kí•nll•sl•kn•. ltog~ rnil,\'<'llt'k YOlütk e dol-
gok al;~kjni ]wjdatuíhan, sll •. 'l'tultnmmnl nr. l Rí H-ki párisi llliJ..(Y ki-
:J]Jitús nllltnttn he az l'lsG zsidó kisí•rli'IPI t'~t·n a trr<•n; a •eollt•t·-
t Jell t [-;t nt u ... ..,« volt a zsinagógai rí•gi-;(•g!•ktll'k l'l ... íí nyihú11o-. ~~ ii.Íil'-
ml·n~l'. E~.Y Jw-.nnczimi't !utlnmútt~o~ laj<.tromhan. míh(•szill'~ 

ht•e-.l's Hpt>k kisí•rclí>hrn ':t nunk ;t :t. t' J..(.\1'" túrgyak ll'Ír\'a ; s igy 
,. mulatulú kii'tlliti't-..nak nwgmaradt h•J..(:tlúhb iro<lalmi uwr:ttlallllC. 
l'lltlí·h.t>. f<1 11lllllkíthan ruintlauua],, mit a mi z...,itlú sr.ckri•u)iink-
lu•n lútunlc kí•pmítsítt f:tlílljuk. r(·~ihlll't s 1Jecst'~bt•i n~ya11. dt• 
:r:~í·rt lll P~ i~ ax üs,.;;,c\ t•lé~->lw;.o: a l ka lma st :-; lta ... wa \ l'lwt öt. Ott la-
lúljuk a tómi <'k....iler régi alakjait. ar. íu]ollst:l'l'i'l í•lctl'ttkal, a db:t.P~-> 

kumuúkaf épugy miut a lti't:t.i szt·rltrrtrt ... i ],,.n·mh•!.t•sl. a IH•lylwk<ol 
s a kii lü11üs v ú rsr.erü illa lszt•rlarlúl-a t. A ma ki küU)"> l'l'skP " t'Z 
az Í'p<•n uem t•lt•g{ms sr.l'kr(•ny ami ühö,míikiú llit:'tsuukun csiráí 
t·g~· nj t ndomún~·nak a kö:/pl.-o1·i ::.:sidú miivészrt lürlénclénck. 

* * 



\l. 11'1\'llS\I Í hl \(,l,rl '"· 

Kik , olt;~ k ;nu a h-i rt í·" ldltilitut t tlolg:ok m íhí· ... .",.i '? z"j_ 
clt'1k-f' Ya~.v mú-;hitiil'k '? b'n~lalkozlak-c talltn hn•sztén} llll'"lc•rl'k 
is :L z"icló s:.wrtartús hll(•kl'Í\'I'l '? l:lonn;Hl krztltt• :t lllÍÍ\ í· .... :r.d a 
z,.,iclc'l lt•mplomnkha í•s h:íf.ttkha \aló ht•\omtlúsál? Hogyan sikc•-
riill a lwgyomáu~'titplnlta. plí\ití·IPtPI nl~·:cnu~ im lP~yíízni. Lo~.' 
;Hlati. angyalis t·g~éb clomhnnllli\ÍÍ c•:t.ti-,l kl>twk hüsz],(•JI;.I'cltc·k a 
tóra homlok:ín? P er..,zc>, kf>nl(•"pkc•l ],iinn:n·hll ti•h t•tni. w int Jllc•g-
olclúsnkat cJőkészilcni. C~ak C'g)C türedPzl'lt Yonások l(t!halúk 
~'!-!~ cltirP. :llig egy rázlal kPzdcutí•uye. a hol kC•sílhh. ha a id<'hrPclt 
ltulnmún,vuR ~gyelcm :íllamlímn fogja szellilllel ki .... érui a l{trg~·at. 
q.!P"~Z kidolgozott k(•p}wz fog a 11mlom nyílni. A I~m·l1 Izitlor 
:Utal kiaclotL kiizépkori okirat hiwn~ itja. hog) fr<I1H'7.Ía /.siclúk 
c·gy kerC's7.lÍ'll,Y kivilló mC'sl C !'ll él rencl<>ltrk meg <'~Y tóm korun;í l. 
n Jlll'"ler azt 1J[t7.nkhan dolgozta ki. é" pc•clig azon feltí•tl'l melll'll. 
ho;.!y a z,icló :<:.mmhat- (•,., iinnC'pnapokcm tH' clnlgoz7.(•k. Az il,\ 
ki'lnn~t·n Hzapol'i llwtó tanus(t~n:'il ltallp:o-.:ahhnn ~zr,] amnl111n a 
kt•n•-;7.\í•ny mihé..,zl't len t :írozntl hrfol~'Ú'a nwlll't t a zsitló "Zl'l'-

l:td:'c,.,i H:szer min(í~(·gl'. Elrg hog~· piir lépé:<sPlmlúhh uwujünk 
n kii'tllili'tshan. ncincljúrL az ~,>] ,.(í nagy t>ZPkr(•nylwz, ÍIUI' a mi 
J'íi-.:zc·rlarlóink minl;'ti az egyhil:t.i ős r~gi llcÍÍYÍ'"7.P(Ill'n. a/. t•rt>kl,\c•-
tnkok. a eihorinmok kiiliiuhözti - :-zintén ,[tr-. tm·on~-" lúcln-
tlt' Jlli't - alakjai han. H !Higy lt•n~·]pg rs:tk ltt•wt t "~Wkits. uj rk:<;~,c• c · 

minitlunk a fíi..,7.l'rlal'lú. p)(•gi!Í' hi7.onyit,ia r(•gi. a 111Írltt:;itgtúl 
";t.ÚJ'IIJ:l:t.ÍI ~ h:ul:ttll C ll C\' C. 

~I C'liii,VÍI'P wlt ht•fol,ds;t <IZ t'g,VllflZÍ 111ÍÍ\'t':.;ZI'!IIt'k :t (tÍI'a-
]!llllclllk)c•mt•7.1'l\ Hlaknllt..,ftm (•s (•kcsit(>sht•. azt l'":tk ilyt'll l:írg,vak 
nngyol1h MJI'07.ali'ul:lk ligyPlmt•-, il-.:"':r.t•ha-,cmliti'tsa alapjún ll'lll'lnt• 
kitlt•rÍlt•ni. ,\ zsicló szet·lnrl:h.rn, szolgilló lwre"~ztí•ny ntií "I!,Vik í•r-
clt•kt•., p(•lclrtnya ami szt•krÍ>n~ iiukhcu a:t.nu lGillWt. mt>l~l'll ,Jú kolt 
li7.PII Id•t fiúnak Hpt•, a ti:r.t>ukN törzs ezitlll' l'<''> \l:l,Í7.szs:cl l:ítlanlc'•. 
llalrúl joltln·a mrgy a7. alitirt nevek ,;ora. tanujúul nuuak hog.' 
lll'lll :r.-.itlú kí•7.lől f'l'l'cl a küliiulll'll is Pgyhúzi hl~ ltekt·t• Pllllí•kt•f.-
ll'W 1111111ka. Dc lil"?.túu Pj:!yhit?.Í Utrgynk is ÍtlliH' Uit•k ní•ha a zs illa-
f;!,fl~a s:r.olgúlalrtha. A 1c·gszigodtlJlJ hiintdí•s lt>rhe a la tt \Olt u~~ an 
tiltva. il,rC'tlt'kt>t lllt'~H·nni. \<ll!) a papnktól zúlogkí•pt>n l'll'ugadui. 
De n ?.Í' !'l m(•gis előforelul l. hogy c>ladlts a lkaluuh al 1.sitló k H1UC•k 
tm·g a1. ily túr~yakat í•s azlltu a. zsinn~ógának "~ZenteltH:. lg, 
p. o. Hum:íban Júttam J RHl-hcn. hog~ a knh(•IH•k a~ úlllíts (•Hítt 
kez(•ikct egy rílka.-~zé·p uquamuui)ébeu moslúk, mely egy rówaí 



hihnrnnk ha~~·a l•'·kúlu)] ~zármazot t. A rcmr]oníí oro~;diuwla ku volt, 
lllint azok az ctll•nyck renlll'~l'll :lllal-tt•s!Pln•t ulituoznak. 1ll' ~nk
kal finomal1h muukiíju. mint a~ itt kiúiliiottak Ba at. l'~yhút. 

ní•La miutlcue-;tül h•fuglall z~iungc.í~áknt s trmploUlaiv:'l vúltoz-
tntta. It jn~os hirloko~okaL bt.Úmiiz,{•u, ki irigydní• l'I.(Y szl'gi>uy 
zsitló imah;íztíll, ha t•gy"lWI' t•gy árvn öl-rüsmü, mítsok kiuc:;ébűl 

jogosan mcgszcrczvl'. h•ll•h•pcclell lJOnnc! 
* * ltll'jt•, hogy ami köriinklum is ,a]ahúra fp}(•ht't>tl.i••n rt'!:P-

~í·~··ink irtint az énh·k í•" az í•t·zí•k. :'l l l'nuyi v-cszPtt Pl ldi7.iittiink 
kiiú\mhiisség s lutlatlaus:íg miall l H:íny:lll ]pszuPk, kik l'llísziir 
t• h•tiiklwn fo~j:H:: tso1lúllw7.va (•-;;r,n• n•nui. hogy l'gy r{•gi kt•hely. 
SÍÍ( t•g~ CH)OII f6rah•lllt'7. Y:tgy Pgy kitör( S Jmpott lJ;tJu)(l);J-S7.1'h'll('ZI' 
iníul ]Plll't í•rtl!'kHíllni. h:íuyau :1 kik sajút UW!!l!•ppt{•siikt•t• Pll\szill' 
fo~j:ík sl'jfl'lli. hogJ tal:í11 :llll:t fMrctlnhott. h.;w)~ítlt júszí1gnak 
ot t a kmlll'a zngúhan ':tf.!Y a r(•f.!i lrttla t'Pnt•krn mí•g h('esP. (•rlékl' 
is l t' [J('~ s hogy rí•gi cziistiil IIPill krll okwtlPn lH•ohnszlntni. H.ru-
j!l'trg sok pus1.t ult ugyan m(u· l'lnyumlal:tnnl. tlt' azÍ'rt t'f.!)t'S )(sitlú 
('s:tl:ítlokhan szÍ'tszórva mí·~ ..,.,k szí•p s lll't'..,t•s l'mlí•kp marallt meg 
t•gy ji'tmhornhh itlíJnek Sok clritgn. ~zí•tlt>rtúl rejlik tn í•g gyak-
r:ln oly kl'zPidtPn i.-. IlH'l,\Pk lllÍII' lll'lll igt>u uyúluak hozz(t l'<'nrlel 
tl'lí•-:p nnp.iain ~~·m. , 'ok szí•p sPrlt•gnt•k kt•lh·ll lllC'Jd.<'ll•tlkt•znie 
ltajdaui hi,·atúsiírM í•s sok .,..,iistcs{•s7.1' l'll,allúdik. a tu;lki'Jl hogy 
t'f.!Y"ZI'l' az <'"'7.tt•tHlí'tlu•n lll'lo~:uln:í rí·gi lnlws:ít. az l'lhrng 
g~ iimiilt-sít. ,\ haZIIi zsitlú ldizsí•gt>k szt·~Í·ll,\l'hh<'k ll f.!)"llll ar. olasz 
or-<z:í~ia l,n:íl í•s nrm Yolt solt:t :tiiii)'Í cziisl hirtokuldmn. ntint c•zcl,-
tu·k. d1• ad•rt ~ok Sl.Í')H't í•s rí•git lrhl'ktt \lllna n(dunk is t;tlúlnt, 
ha az illl'lí·kt•s l\i"triik rajta ldtc•k Yolua, hogy nz ilh•téíkl'l itlc-
jí•n fp)Jti,júk, hogy :t z~i n;Jf,!Íiga i;; jol,han lt•gyru ott kí•pvi~eht>, 
a lwl n ha zai l' l!~ h(tz f.!<lí'.tlng hl\:,;(• g<· fí·uyí•hen ~->ug:í rzik. 

Elí•grr• tan i l!1tl llf.!.' :111 nm a sz«' rí· n~ szt•kr!>ny·. l w rí•gisí•~t'Ütk 

mí•ltúbh mt·gligyt>lí•sí l'l' hut.tlit. 'l'unitsou azonban m(·g arra is~ 
h:t ntúr :1 rí·gi s holt I'Zii~tiit aUHJÍra llt'c-<iilik. mikí·p ke-ll 
tiszl<•]n i í•s im:ítlui ama killl"SP(, nwly lúthatatlauttllírlci\<lik c sZP

gí•llyt>s ~Zl•kr(•nyen is, mnnz élő és dcsztö tlt·iíg:t kincsct - ~t 

zsidiísá~ot ! 

Budapest. 
KAunuNN D.tvm. 



ÉRTESt Tó. 

Országvilág. 

Oro~zor::>zngi lcvclrk. 

S:.-J•,:,,,.,.,í,·. l~ l . IÍt•ri{i .... 1) 

Aznu lacYI'!l iildii.,_l:sck, IIIC'l.)l'k zsidó houfit:li·~aiukut 11"- utn lsn h:\rn111 
1:v :d att folyv:bt l:rfflk, :tz ~~g,::;;~, z11idó \ il:íg lig)Clnult re:ljuk furditull:ik. 

:\(iul ,.o]m !LI.Clűlt, liCDl ~~Rk l;lll':<llk, lt:UICUI iJe]HÖ életök 1!>1 tiircknl,;pik 
iní.nt i~ kezutek ,:rdcklödni. De kodnl::!eru nuból IL C:l:tllwl, l•ng)· mcggyő

zi)tljenek, míly lillirtékben voltak iik mngttk 111. elleuök fordult iilclilzt:~ek 

okn. Tiií!z a z;~idó rlött nem titok, hogy rni zsitllík, snho. NCTII, vn~J r~ak 

igcu ritk nu >IZCII\·cdtiink (Í;; tilrtlluk ~ IJlineiukérl«, rs hogy inknub környe-
zeliink és n;r. itlök hii.nciért biinhiílHiuk ,::; m:hnk vétkeitirt lukoluuk. 

lliszcu mimlig ug) volt, és mo:<t i~ :ill, hogy a i'-~idók helyzete mimlcuütt 
el~ö sorbau azon 111:pnck kulluníllnpotj1ítól éR crkok~i becsétől fiigg, mely-
m•k kcbeltlbeu tlJuck: kc>nmk nnliRcmitái ugpu1nzon \•ádnkknl PH rágal· 
111akkal illctuck hPnuünkcl um, m!'lyckct előubi százaJok zsitlóellcnci 
h:íritottnk ö~einkrC'. Telje:; joggal tl!hetjiik luit fel, hoh'Y killlóldi hit~o•~ 
busaink irántunk tanusitott clrdckliidé~éuek m:b 4:" nem w•hct.t·u kittL-
hilható okai votnn nk. 

Azon belső és kiilsö viszonyok, mclyek között Or•Jazorst.ág z~:~idó

s:lga él, megglltolft\k aiJIJau, hogy nz európai é~:~ amerikai z~idvk egyenjo-

gusitúsi harczaiban els törekvéseiben ré~zt vehe:-~<en, de azt ÍA nknzták, 
hngy n z;;iaó vnll:ls e><zmcvihigtlnnk u.ü:bziilt>té:!ében és a z:~i!lú tudomány 

1) A kitiinii h·út, ki lutz:ijn z~itló-vif<ll!lll)'tlÍt ezentul úJJu1ulbnn fogja 
a l\1.-Zs .• ZC'mléh!'u iMrucrtetni, l1izun~ :ha fölöslege.; ulva:~óinkmtk kiilöu i~ 
li~_\clmök!Jc ajúul:1ni. Sajnáljuk, hngy nem áll jHgunklmn :tz irút tuc~ue

wzui. Az épcu tl!taht oly érdeke., rajzolt ,:s éle~cn lllCg-biráit nrn~z d~zo-

11_\ uk (•rtlll'tű\ l: t<•";I:Ík oh asúiuk eliitt i :~, mil!rt kh :Í ll lo.:\clt•zo'iub.. lll:\ h•! eu 
utarad ui. 
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Hjjátcrcmtésrbcn, sz,ízaclunk c 11ag-y mnnldj<llmn, rsak elenyésző csekély 
része I'Olt az orosz zsidókuak. Hég elmult az idő, midőn az egész Izráel 
szemei a néhai lengyel, most orosz zsidókra voltak szegezve, midőn a leg
t;t,Tolabb nyugotból sereglett a tanulni vágyó ifjuság a lengyel rabbinikus 
tekintélyek iskoláiba és emezek respouzumai és könyvaj{mlásai (haszk~i

nuíth) a világ lefélreesőbb zugaiban vitathatatlan érvényre tudtak szert 
tenni. Politikai, miut tudományos tekintetben mcssze elmaradtunk nyu
goti hit or ainktól, és azért számbeli tulnyomóságunk daczára népiink leg
ujabb történetének bizony nagyon a hátterébe zorultnnk. Ritkán adtunk 
életjelt magunkról és igy lassanként elfelejtkeztek rólunk. Ekkor kitörtek 
a zsidóiildözésck Oroszországbau, és ime egyszerre beszéd Mrgya lettiink 
utiudenbol, és természetcsen leginkább testvéreink között, b~trhol élnek is. 
Izráel miullig ·egy ·égcsnck bizouyult a szcH1·euésben. Egé;zségcs ::;:;:erve
:;:et létére ftijthtlmasan érzi egyes tagjaiuak st:riilé::;ét, és :t szcnvcMs alatt 
élJI·~;uLLilk a henuUnk élő egység tudatára. 

Izr:iel egységének ezen ébredő tuliaMban szalJad valódi oldt láti~UJ1k 
azon érd klődésnek, melyet most hitsorsosaink rnindenütt,, ;s bizonyosan
nem legcsekélyebb mértéki.Jeu Magycu·orszúybcw, az orosz zsillók ir{llly{t

oan tauusitaHak. :És azért bizvást remélhetem, l10gy a ?IL-Z~. Szemle 
olvasói szivesen veszik tudósitásaimat zsidó honfitársaim életeről és mun
káss:ígáról. 

Hogy az utolsó évek szomoru eseményei mélyen megrendítő hatást 
gyakoroltak az orosz zsidók életére, természetes. Ezen események akut 
jellege és kiszámíthatatlan befolyása az össze oroszországi zsidók sor
sára, bármely párthoz vagy szellemi irányhoz tartozzanak is, szlikségképen 
fölrázta öket eddigi gonclatlanságuk mámorából és aggodalmakat keltett 
bennük jövőjük iránt. A miíveltek és felvilágosodottak köztük, kik 
népük sorsát a kor haladására szerették bizni, ép ugy mint a miiveletle
nek és vakhiti.iek, kik véteknek és a vallásos bizalom hiányának tartot
tAk, hogy ők maguk a gondviselés tltjait zavarva hozzájáruljanak a zsidó 
kérdé:; megoldásához: mincl behítják most, hogy az önsegély sem az illő 

halad:ís<ival, sem a gondvi, clés mLiködésével nem Litközik össze, és hog~· 
épen az önsegély, mely az isteni segitséget konln tscm z:hja ki, az egyet! eu 
menekvö ut a nagy nyomorus:ígl.iól, melyet nagyrészt koráobi tnlságos 
gondatlanságm~k és elbizakochtsunk okoztuk. E rAnk kényszeritett belA
t<ís, mclyet oly drág~ín fizettüuk meg, uapról-uaprn, joLban és:illelhetö. Uj 
élet kezdett pezsdLilili minden p:iL·tban, minclen irtlHyban, mindeulitt komo
lyan iparkodnak elhárit:mi :t f •uycgetö ve:;:~.élyckct és segitcui a szo1·nlt 
helyzeten. Dc sajuos, léptcu nyomon hltni most, mily kcvé~sé vagyunk ily 
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feladatra clökészib·e és mi ros~zul alkalmazkodhnttmk jelen helyzetiiukhüz. 

Ha nem is bitínyzik a jó akarat, nagyou i~ híjával vag.runk a tctterönek, 

melyhez mindenek előtt kellene ama sokat emlegetett és ellenségeink til

tal annyira rettegett »zsidó szolidáritás.« Legnagyoblo belső ellenségliuic 

az egység és a minden párttól egyarimt elismert tekintély hi,ínya. B.h·

mily hatahnas kiilsö ellenségüHk, az antiseulitizmu , bizonyos sike1-rel 

küzdh ·tnéuk meg vele, ba ama belső elleHség nem volna, l1a egyesiilt erÖ\'e[ 

tudnánk sikl·a sztíUani. Szereuesétlenségiink, hogy nem tu~lunk. Külöubiizö 

pártokra oszolva, melyek egymást gyanusitják, vádolják, megt<ímadj>tk 

vagy i morálj<ik, kiki Sfl:ját utj{m l1alad. Közös elj:irásról, tí.ltahlnos tervről 

11iJ1CS szú, sőt nem ritktl.n az is megtörtéuik, hogy az egyik lJ<tl·t azért tesz 

ntlaruit, mert az ell enpárt nem l1elyesli. Igy kiilsíj ellenségeink malnnlr:t 

l1ajtjuk a vizet és megkönHyeubitjlik az aHtisemit{tknak nz ell eu iiuk 

viselt hn,rczot. A tlirelmetlenség, mely ősitlöktöl fogv;t kéuynra~kodutt mj

tuuk, IJenniinket is tiit·elmetleHekké tett felebarátaink 11lzete iráuyltloau. 

Oroszorsz;igbau a fanatikus tiirelmetleuség ép ugy sajátja a vakhitu, mint 

a hitetlen zsidónak. Les extrémes sc toucl1eut. M~ts p(u·tok petlig, miut 

szé l sők , nincsenek nfihn1k, és épen eLbeu klilönLözik tal>ín haz{tm zsiuú

~!lga mú1dcn m{ts ország zsidóságátóL 

Amely orosz zsidó nem a vakhituségig és babonáig valh'tsos, az- hi

tetlen : Izráel reménye nem az övé, néplink eszményei uem Jlz övéi. Az il: 

homlokegyenest ellenkező I ártok hogy nyujthatnának egymásnak kezet? 

Majd máskor szólok ezen mercv ellentétek eredetéről; most elég legyen 

konstatálnom, hogy a belső meghasonlás és ziláltság a főbaj, mel; ben 

fölelieim szenvednek és mel.Jí minden közös fellépést a közö ellenség ellen 

megakadályoz. 

Egyesitö tekúltélyre, mint már emlitém, egyelőre hiába vármillk. 

Volt idö, miclön a rabbinikus tudományban kiváló vezérférfiak ily döntő 

tekintély magaslatára emelkedtek. Ezen férfiak gaztla.g talmucltudomáuya, 

de még inkább őszinte és mély vallásosságuk és önmrgtagadó ;íluozatra

készséglik népük szent ügye érclekében : egyoldalu vall;tsos idnyuk é a. 

moclern miveltség hi{mya daczára, minde11 párt fölé helyezték öket é~ tisz

teletet és elismerést szereztek nekik haMrozott ellenfeleik r : zéről is. e ki l

nem lehetett nehéz, komoly időkben az ellenkező pártokat is egyesite11i éll 

legalább a veszély elmultáig egy táborba eregeltetni. A mi uemzedt!kliuk, 

sajnos, valódi »árva nemzedék« gyanánt sziikölködik ily vezérférfiak nél

kül. Van ugyan nekünk is sok istenfélő és talmudi t;mult~ágtt rabbink, d • 

köztuk egy sinc~:~, ki hivatva volna a ulyy uli/lír) orosz zsidó élére állani. 

l gaz, ily kiv<Í!ttsztott tcrmé~:;zet ·k mimlcukor a legritkább tiiuemé-
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nyek voltak, de hiányát nem is éreznők oly fájdalmasan, ba valaminemü 

szervezetünk vola : ha kouzisstórium, vagy községek egyesiilete, vagy orszá

gos iroda pótolná azon összekötő ercjü tekintélytJ melyre szoru.lunk. Mert 

ha azon férfiak, kikből az illető testület áll, nem is felelnek meg mindig 

feladatuk követelményeinek, mégis közremüködésiikben pótolják egymást, 

és hatalmas támaszt taliLlnak az illető szabályzatokban, melyek a vezérlő 

tc tület jogait és kötele ségeit legalább fövouásaikban állapitj,ik meg. Dc 

mi hasoilló szervczetnek teljes hijával vagytmk és az egész orosz zsidóság

nak abazolute semmi törvényes képviselete nincsen. Még ahhoz sincs joga, 

hogy kollektiv feliratot vagy kérvényt nyujtson be; az ilyeme létesitemlő 

egyezkedést, mint valami törvénytelen szövetkezetet, bünteté érné. 

Dc ezzel még korántsem moudtuk el az egé. z bajt. okkalros zaLll 

az, hogy az egy hivatott és tiszteletreméltó tekintély helyett, számos hivat

lan és csak félelmet és iszonyatot ge1:jesztö tekintély tolakodik eW. Ez •k 

a wi »gazdagjaink. « A gazdagság kétségkivlll minclenütt nagy hatalom, és 

minclenütt tudja befolyását érvenyesiteni; ele a gazdagok befolyása 'Sehol 

nem oly tuluyornó és kizárólagos, miut nálunk, az orosz zsidóságban. A 

zsidó »gazdagok « Pétervárott azt hiszik, hogy az összes zsidó ügyeket 

uérbe vették, tiszüln szcmélyi ligyckuck tekintik és nem hagynak senkit 

hozzAjuk nyulni. Dc mig ily módon másoknak Mlj<ík az ntj~1t, ök maguk 

mjmi keveset tesznek, hogy hitsorso aik millióinak inségét enyhitsék. Nem 

tekintve azt, hogy mes zirc elágazott üzleteik igen kevés időt és kedvet 

llagyuak nekik arra, hogy nyilvános dolgokkal foglalkozzanak i meg az 

ene szükséges értelmi képc~8ég i. 1Ji <Í.nyzik ucnnLik. Hiszell oly emberek

től, kiket a vak szerene ·c, vagy tahí.n saját kereskedői iigye. ségök homá

lyos mnltból a t,lrsaclalum elsö soraiba emelt, ilyesmit ueLU is kiváuhatui. 

Azoukivlü e gazdag LLrakat relleleseu kiüöuféle hízelgők é paraziüík veszik 

körül, a kik fondorlataikkal körLühálózzák és amazok nyilvános tevékeny

ségét a sajat zemélyes czéljaikat elömozditó irányba terelik, ugy hogy e 

gazdag urak sok zor n m veszik észre, hogy mig vezérelni véluek, ök 

maguk a vezéreltek. 

Hogy ily állásra jtltottak wilunk gazdagjaink, azt hazánk sajátsá

gos viszonyai eléggé magyarázzák. 'fehetösciuk, kik a killöubözö állami 

főtisztviselökkel és befuly<ísos arisztokratákal üzleti összeköttetésben állot

tak, ezt az összekötteté ·t régtől fogva a zsidók között elfoglalt állásuk 

ja vám tudták felhasználni; azon uem épen ritka tényt, hogy az egyik 

vagy másik » hozzáférhető« adminisztrátorra némi befolyással voltak, arra 

tm1Mk fölhasználni, hogy hiszékeny hitsorsosaikulll a »magasabb kor

uulnykörökrc gy>tkorolt roppant llcfolyásuk« hitét éurcsszék, mi :lltal 
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nem épen RZeretett, dc rettegett férfiakká lettek Izrtlelben. Ez amuíl 
kö1wyebbeu esett nekik, mert a:r.ok, kik egyedill állb nttak Yolna utjokba, a 
fiatal nemzedék intelligens képviselöi, <lZ antisemitizmus kitüré»éig sokkal 
inkább voltak elfoglalva asszimilácziói törekvéseikkel, sokkal inkább buz
gólkodtak, hogy az oroszoknál még oroszrLbbakká legyenek, semhogy hit
Ps törzsrokonaik ügyeiért érdeklödtek, vagy hogy kedvlik gerjedt volna, 
föllépni azon gazdagjaink ellen, kiktöl itt-ott haszuot is V<Írhattak, és a 
kik oly kitünö zenei estéket rs matinékat oly pompás bálokat és ebéde
ket adnak. 

Ezen as zimilácziói törekvé eket az utolsó években az antise
mitizmns háttérbe azoritotta és ezzel módosnlt némileg fiatal iutelligen
cziánk viszonya a gazdagokkal szemben. M>lr nem ritka eset, hogy hatal
mas plutokníczüluk ell en merészel föllépniJ de ezzel komolyan megvívni, 
arra nincs Rem kellö készliltsége, sem elég tapasztalata, de kiilönüscu 
nincs meg az egye itö crejii tekintély. Ug,1rszólvrb1 hi >l nyoznak nálunk a 
»szellem milliomosai «, a kik a töke milliomosaival föl vehetnék a kiizdel
mct. úmcu magyar>lzható egyré Zl'Ül azon tervek és vililillatok sokasága, 
mclyekkel njabban 'rtelmiségiink a legjobb száudékkal fellépett, másrész
ről feltUu ö tehetetlenségök ezen tervek és vállalatok végrel1aj tásában s 
mcgvalósításában. 

Bármily szomoru legyen ezen nagy körvonalokban és futólag raj
zolt kép az oroszországi zsidós{tg jelen állapotáról, mégis egy örvendetes 
és sokat igérö mozzanatot észrevehetui ue1me: az utolsó szomot·u esemé
uyek fölébresztették a zsidó érzést és a néplink sorsa iníut keltett ér<lek
lüdést, mely még oly körükben is tapasztalható, a hol a zsidók és zsidós:tg 
inínti érzelmet mát· kihaltnak véltlik. Ha egyszer fölébredt a :r.sidó tudat 
és az érdeklödés a zsidóság inlut, akkor beállott a javulás, és n. kezdet nbiu 
a többi scm fog soká késni. 

.;:- -~ 

Ezen el ső levelemben ki.ilönböző kérdéseket csak köm1yc~én érintet
tem. Következő tudósitfisaimban az lesz feladatom, hogy mind c kér
déseket behatóbban és egyenként megbeszéljem. 

-1-

MAGYAn-Zstnó SzE"LE. 1884. IY. Füz. 18 
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Rabbigyülel\:ezet Bf'rlinben. 

Rulin, 1884. tÍjwifi.•. I) 
A:d kidnj:ík Öuök, ré~zletezntlm n kiisziibiiu ;illó h<'rliui »zsidó 

z:<iunt« Yng~· ht•lycscbi.Jc·u: r:\hbig~ iilekt'zct iutlítú okait l:~ czcljnit. A pro 
~··nu11u, nwl.'·rt !t M.-'l.s. :-izcmlc rn,lr mnlt füzetében közölt, mintlclTI' 
1liMulj1Jan megfelel ugyan, lll' azért, magaut is hiszem, Hl'm lesz ftiliil:!lcgl':s 
:1zt l' helyiitt hih·rhbett is kif<>jtcnrm. 

Yahunint ar. a11ti~rm itiznm~ JaikuRainkhan az össr.etartozós;lg t'•·zt•· 
tttt keltettes nem C'gyd hozott k<izclchh hozz:luk, ki tölUnk elldig t:í\'OI!Íllott 
- ép ug_v r:ir.ta fcil ii8i hitiiukuck mna sajno~ mozgalomma! kotrli]h·c j:ÍJ·,·, 
HH'gi(YII.hír.:h;a f~ rabbikat is kiiziis vé<lekczct!lrC'. Ennek sziikstlgl:t :íltaHuo 
san t:n•ztl1k H részheH Jt.1·ih:Íli1J~:m ki is fcjcr.ték. Érczh:k, hogy c~yc cmlJer 
><Z:l\ :í nak, ak:ít· n lc•gkintlúhh rnlJIMuak, nim·s meg :1:1. a sulya és tek i u 
t.q_n•, hogy n z cllcufélnt•k l'llll:í~uuk tisztns{tg:~ (•ll('u iutézctt blumthísM u.m 
ntnll:kkalt'l:! sikenclutal:!itlmtn>l vissz>l. Itt C8ttk mJ.bigylilckezet "t•gíthch·tt. 

\ ' il:ígos ,·olt azQnfoliil, hogy a ,·cdek(•zés cdtlil(i módja ncmt:rt ~>cm 
111it s inlnlbb a zsidóknak v(tlt bccsiilctiikrc. mint a r.sidóságnak. Az it~1n1: 
fl'lt nyilatkozatok, ho~y :t z~icM~:ÍI!; a felebaniti Rzcretct parancRÚt mimlcn 
emiJ!'ITC egyanlut kitl•rjcszti, b~irmily felckczctii ,~agy sz:lrmar.>lstt legyen 
is, tMggé tam1skodott ugyan a mellctt, ltogy a z~idók :iltnl:íbua mcntek
nek é1·ezték maguk:\t a praktiku~! e1etben (~ szcmrehá.nyásoktól, uwlyekkcl 
crkiilcsi>~égiiket illették, de azt a visRzáss:lgot mlg nem sziintctltctfék, lwgr 
a koclifik:Ltorok a talmudi hatlirozatokat ar. »A kmu«-níl fökcttt1k s ez;íltal 
oly clim:lctct tcremtctt<'k, mely a zsidók gyakorlati tlletére ~emmi hahí~~al 

ucm Yolt, dc lllTa igenis alkalmas Yolt, hog~' a zsidós,íg erkölc<~tUIHlt HWg
IJél.vcgezze. 

~lert :t lcgéle~esziibb s a legtndúRabb magyantzatok scm fogj:lk 
clt•uyé.~ztethetni a ténrt, hog,,- az »A knm« kifejcr.és, me!.''• igaz, :t tltlmnu 
han cRnk a púgiÍnyokról haszu:Uhtfik, a lul~ühbi rahhiniln1s iruLialomh:111 l! 

a kodifik:l.tomkmíl mindcn nt•m-r.~iclt'tnt cg,rnnl.nt :llk:llmaztatik. A ki c 
téren ig:1z~íu j:tmtos, fíilii!'lcgcs azt ann:tk lJizouyitani, a mint t•unck cllcu 
kczüjL:t is lehetetlen lc:;z valaha, kimHtatni. , ha nr. Akmn-ról szóló t!ZO.h
nluyok ~l.ltal, mint tucljuk, nu:g n legorthndoxahh zsicló :;CHI érzi mawíf 

1) A Bcrlin1JI'1t r,sszciilő ntiJbig~ iilckczet, mint felekezetlink jcleu 
élch'm•l< egyik kh,~iló moz~r.annta. rm:lt:ln kiiti Ic a hnzni z;;idúB:Íg figyt•l
mt:t, s 11 »M.-'t~. l:;zcmlc« olva~ói uizony~lra sr.i,·c:;cn ' ' eszik :t hirt, hogy 
D,·. llfaJJÓatml Zsigmond, a tudó:; hl'rliui miJIJi - ki cgy::;zer:;miml lt!\z:\uk 
lia - folyúiratnnkat czcutnl is Útl·~itcni l'ugj:t :t raiJbigyiilckczctrül,ru~ly
uck létrejöth:IJcn neki magtíuak is ol) uag~ nr. ét·dcme. 
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ki'ot<>lC7.YC k<>resl'.t!ln~· polg:írt:lr:-nh nl ntló érintkel'.(:sében, ugy ez esnk fillnak 
hi zon~ itéka, lwgy hf'mw n 7-"idóR,Ig f'rcdcti szelleme, melr mindcn <>mber
hrn Isten képmá~!lt l:ítja, hatalmas11bb, erősebb ,•olt, miut késöbbi folyo
m:lnyni egy barb:lr idiínek, mely i1meu is, tul is, elhomályosit:i az cmbcr
,-;wretet tiin·ényrt, a mclylycl a l'.sidóstíg a tiil'téuet sl'.interére lépett 
Dc nem lehet s n!'m is aknrjuk tagadni, hogy c nyilatko;mtokban s luttúro
l(!l.fnkbaH erkölel'i lll011Sti'O$itást hítnnk, rp ugy, lllÍnt a kcrCSl'.téH)'Sl(g :\ 
mnga jc:r.~nit:t-ethikáj,iban s s:~.,i mo~ n's:~.int már tulhaladott, résziJJt llll:g 
jogrn·én~-<'R intrzkcdt'sébcn - crkölc:<i monstroKihist, melyckct, miul ilye
neket, mugnnktól elutasítunk, mcrt semmi kil:l.iik a 7-Sidóság ucmcs s:~.cllc

'm!hcz, mert benniik ol~· idök s:~.iilemc'uyl:t látjuk, melybcu nH'g e.gy Luther 
is a:~.t préllik:Uimttn, ltogy minden zsiJmgóg:ít f<il kell gyujl:1ui. 

Dc azt nyilv:luosan ki kell jelt•ntoni, •m'g peliig :t lchl'tü ll•giinne
picLb móllou. A 1uit Ribke~ Mó:~.cs és nubuk az ii illejükiHm egyes lutt:im 
:~.atokm m'l'.''e kijell'ntettck, :Jl'.t mo~t al:tposaiJittut •'s hií' ehheu, <lg) tckin
h'lylycl fclruluíl'.utt gyiückl'7.Ctnck kell kiuumtlaui. Ol) nJilatkozatnnk 
prdig, mely csak :1 : ~idóság magas erkiil(·si :lll:íspuntjút lmngu:~.tatjn , :t 

uélklü, hogy al'. irotlnlomiJau tahUt cg) m:íssal !'llcnke~ő {tllitások ös~zefér-
hctctlen:<(:gttt meg:-~züutehté, miut az utul~ó zsinaton történt nem lel wt l:ii-
kere. Erkölcsi tévedt'sckcn nt>m s:~.almd hnllgatngon :ítsikamhni, nyiltau i!s 
ltltMro:~.ottan kell awkat érn'nytelenitcui. Awl:ln rcmélhclö, hogy lesz 
l'rcdmén,,·, ha nem is n mi napjainkban, de j ö' öiJcu, mikor utódjaink ncta
láni •ádak ellenében ráutalh:ttnak majd egy tekintélyes gyiilekezet iiunrpi 
C7.:tfoló uyilntkozatára. 

Azon reményt hípláljnk, hogy tahUhatni majd c nyilatkozatnak 
nl_,·an fo•·•nájat, melyct orthodox rabhi tilrsaink is elfogntlh:l.tnak, mely a 
:~.:<idós:íg Prkölcstfin·éu~'ét ltnt:lrol'.ott:ln l:~ vihigosnn köriiliru,[, de <'~.ruttal 
terjedelmcs irodalmunknak azon egye~ mond:isait, mclyek nem :lllanak a 
7..-itló erkiilcsb1.n m:1gaslnt<ín, egyes elkeseredet t emherek erkölcsi té,·edé
scinek uyilváuitamt és kimnudan:t, hogy azok nem volt.1k soha kütelezök 
a1. Laaclit:\k magukt:u·tá~ám uemzsidókkal Sl'.embeu és hogy anm\1 kc
\'l'sbiJé birhatu ak mo:;t kütclel'.Öi j elleggel. 

E1. azon czc'l, mcly a uapircnu e/.~ö pontjúnak felúllitúsán:ll előt
tiink lciJcg. 

A nuísoclil.: pout tárgyal:tsttnál s;-.iutl!u á. legküllinlJÖ7.ÖlJb ir:luytí kol
légákkal CS7.közölhctö megegyezést remeiU uk. l\fct·t itt s:~.Óbnu fot·og a \al
hl~os érúil('t ébrcs1.téHe l:~ a ntll:isokt:thb emelése, mcly umjunem mimlcniilt 
felette ros~:~. karbitu ;Ul. Ncut arról kell goudoskodnuuk, hogy mit tauíts:J 
nak, hanem anól, ltogy t•gy:lltai:Umu tanft~:ut:tk , l's miudcn híhorh:tn érzik 

18~ 
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a sziikséget, hogy az el harapódzó iudifferentizmus ellen kiizdeni kell. Köteles 
hitokta t:ís, szombat i!Pint:íui i~tO?nti~:~ztelct a :>erdiUö ifjuság sz:lmára, a péotek

e:<ri preuikticzió behozá8a, oktató ~lüathiHok a zsidós:\~ törtéuetrröl stb. : ezek 
mind olr kérdés~k, mclyck meg1' itat:isa >~ürgctös ~ziikség. 

A lwn,wdi!. ponlot illetó1eg, mrl.r a ué111etországi nt!Jbik egyesü
Ietét kiníuja, eltekiut\•c minden cgyéh, a 7.ilitló lelkés?:i kar cliimo?:ditá>~tlt 

czélzú tiirck,·rstöl, má.r azon rg.1· kérdés mcghc~zélése is fontos, hogy ki 
tarto?:ik közt:uk, és kit tartunk mi ~cllcnh:tiil ft község hez) méltóun k arra, 
hogy a t·abiJi méltó~ág:lt é;: ltinttfÍs<ÍI két)\•i&cljc. Ez me~int oly birgy, mely 
orthouoxokat és szal.md!•h iicket eg.ntnint érdekel. Ihínyan bitorolj>ík a rabbi 
czimét, a kik a kat· >.'lr.t:gycurrc dlltak! l!islr.cu iig.Hédek és mfls hintliisok 
hirnak oly kamaníkkal, 111Ciyck :t kart:írsak ho7.ztital'to7.:ÍSthól é,; méltús>L 
g:iról itrlnck, mitlöu ;t:wkat ntgy föh c~:t.ik \':tg-y- kilr.:b·ják . 'sak a rab hi 
ltil·nttls:it lcg.1·cn szah:ul b:lrkill(•k bitoroluj és mcg!Jccstelcuítcui '? l lyeu és 
hasoulú \'Íti>~ziÍSStígokou a raJJhi-egyc~iilct lesz hinth·a segíteni. 

l:) uJCJ•t - ismétlem - a~r.t lt issziik, hogy orthodox knrtársaink is 
ké~zséggcl fognak vcliittk c korslr.Crii kt'ruésekröl l'rtekezni, minden Yit{u; 
pou t ele1 e kiz;\ratott. Nrmetor:lzág legki,·álóLJIJ t·alJhijai mári!l mcgigérték, 
hogy ré~zt , ·cs7.nek tt g~·Ulekezetben ; t'~ ha a .szetuPl!fM érdekek elmellözésé,·el 
csak a közös Slr.Cnt U~)TC, az (isi 1·aU:ís megőrzésérc leszuek tekintettel, 
rtlszt vel!zHck majd a gyiilekezet ben >t ll: ös,;zcs p:l.r!ok kép1·iselöi, és akkor 
a közös taml.cskozús ,:s h;tt:l.roz;\,; iilh érc lcl!7. a m'met zsidó~ágnak. 

MAYBAUM :(;sJ G~WNO. 

T a n ü g y. 

A hitoi{ LDlás el vei és renc.J::;zere. 

T. 

Ronmk, dc mimlcnesetrc felekezetliuk egyik lcgfoutosahLJ kérdése· 
ben kell ntleményt moudanom. em tehetem a?.oulJau, hogr miuuj:\rt 
öszi11tc Ynllom:\ssal ne kezdjem. 1\fcgl'allmn, hogy l'sak nagy habozá:~ 

uh\ u !lZ1\ut:un magamat nézetem uyih•<luíhis;l ra. cm n kérdés uehélr.
st'ge tartó?.tntott. Vnnnak kérdések, ·mclyekkel foglalkozui lelki öröm, ~ 

nekem, pcdngngmmak, ilyell :t v:tllá:ltanítás kénldsc, tncly, h:t vele foglal
kozont, uémikttp :lZ i!;tcntisztclcthC/. hnsou]ó Crziilctct blmn~:~zt lclkCiliOCII. 
Dc i~cnh; ,.,lll korunk tn:tgavisclctébeu, felekclr.ctliuk magnt>u·bls:l.bau l!ok, 

• a mi ucm biztatott. • ajtítságus jelenst'gc korunknak. lwgr tiilllmyirc 
hiányzik a nyilt ösziutcsl'g, a ltatárnzuttság kölr.élctt:l,cn. Mi uagynu Üslr.in
ték ,·agyunk ugy uégy szem közt, falaink mögutt sokszor hat:'u·ozott ité-
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1ctet, is koczk;íztatunk; rlc ken:~nek van meg mai n:1p nz 11 lr•lki bátor

s:ígn, hogy cgyc!ui vélenu!nyét Rr.ab:tclnn, hnhírozottan minrlmkivcl I'Z<'m

hcn ki mctjc monrlani. Jngyon tarhmk tőle, ltogy félrctlrtt:~rc :Hlnnk al

kalrmü; c:" igen sokszor hallani az oly megjcgyztl~t, hogy egy vt'lrmrlny _ 

ben vagyok ugy<UI veled, d1• k:ír volt megiitkör.ést okoznocl. Én azonhan 

ewttal kötelezve ó·zem mngmnat :t n,,;lt, hah\ror.ott Rziu·a. Magam i>< tauí

tottam cgy~<zcr valhisunk tallllit, tanít:lsotn emhlkc fenmaradt az akkori 

i(jns:íghan é!' nekem is legk<'Clvesebb emlékeim ],özé tartozik ahbeli mun

ld~s;lgom, mcrt mint kezdö tanító, akkor tapa.-ztaltam legdliH;r.ör :rz igaz 

tanÍhlf<nak hatahmí.t. Midiin teltitt azt kiv:luj:ík tólem, hogy sz:imot :ulm:k 

rúln, min alapult tauításomuak, a mint hi><zik, rreclmtlnyc~< volta: uyiltan 

kt'll szúlnnom, m~g Ita taláu itt-ott mrgiitközt:!<t Í!\ keltene egy-egy é~zrc 

\'l:trlcm. Csak :tzt kiv:lnmn, legyen sznvamnak, aclja Isten, mmyi foglt

mttja, a mennyi igaz~;;lg van brnuc. 

Föczélunk az lesz, hogy a vall!lf:tanítás anyRg<lt R múrl~~~·rét l<'he

tiileg ré!"zletezziik; rle elöbh kell , hogy tiszhl.ban legyünk ar.nu :iltal:\.noR 

!<~r·mpontokkal, mrlycktöl c~cn r~s~letezrs fiigg. Egy pontot nem kell itt 

hÖ\'I'hhl'n ft~jtcgctu<'m, a vnllthoktatá~ fouto~<~ng:l.t. i\Ing:t az ;lllam i~ fon

to~<nnk i~meri cl, mcnnyiiJcn a tautervben az erköl\'~<bmítáRt n vall:ístani

hí~hoz fií~i a t<.il·vény. Nagy pcrlagogiai tévedés vohta ngynn azt hinni, 

hogy a tiibbi tantárgyban ninc~ meg cgyMtalán, vagy 11ineK rlégégcs 

t•rkölc·si momcntum, dc tényleg az által fokozni kiv:ínj:t blr~<Mln 1-

mnnk az erkölcsi oktatáR crl'Clméuyét, lwgy kiilönii~l'n a valhíROR \:rúilct 

:ípohis:l.val (:R a !tit elveinek tanít:ís:íval ho~;~,a kapl'Solatba. l~llenbt•n f'Ziik 

~;éges kimntntni, mi korunkbnn a valhiP.tanít:bnak ~;;tjáto~ ft•laflata, ,:~' föi(•g 

wik nzou ltörlilményck és nchézstlgck, melyck n vnll:ísos tanít:íst jclcnhru 

•t ku t kérdéssé tették. 

Rl•nclcscn a h•gnagyobh nchéz~égct ahlmn talú.lj:ík, hogy, a mint 

momlj:ík, vihlgnézetiink vagy, lt nhtrozottabhan, a mai »tcnmlf'zt•li« frlfo

g:Í~tmk annyint mcgv:iltozolt, hogy nem lchctiink tiibbt: oly tc••:il'drlcmlwu, 

~; ol.v pozitiv alakhall hivei vallástmknak, mint :\ régibb korole A tndom:i

nyo~ hahtd:ls, mely az egye~ tiiucmények törvényHzerii összl'fiiggéRét mind
ink:lhb kimutatta, <i.ttörhctl'tlen kl:n_,·s;~,criis(lgct tiinh•t fel mimlcnlwn ,;~ 

miur]ruiitt, ugy hogy nem l1agy tc'rt a \':tlhÍHOS rr~iilct kintu~;\gaiuak j ll 

mint az anekdota tartj:•, a tudom:\ny :ítkutatt:t a mindrn~é!-(Ct és RC'hol 

Kcm akadt nl az i~teuségrc. Éu ugy hi~zcm, hogy C' ueltÓZ!!~g t·salbd:í ... on 

alapul. A tcnnészettuclományok fejlödése vnlúH:Ígns akarl:tlyt nem görclí

ll'tt a vulhlstanitlís utjá.ba, söt monrlhatni, hogy mag:íban a tr•rmtl~zcti v i híg

felfogás nagyon is meg for, u cm csupán a ti!!zht valitisos felf<~g:is~a l, h n nem 
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m•:g sz:ÍIIIIIfl hall(ln h.ll i •• \ nttdt tanu•:Í~tim hinLtkuzli.llni, lu•:!) cpcn 
i~c·n pto:r.iliv \"flll:i•o>< ul:qHoll :illo'o ln•l•'•~llk H·lctt•:k nwg a mai II'I"IIH:~zdln 
clonnÍn) al:tJ~ait, ,:, 1111Li ,q,; pt:lol:ik mnlntj:ik , li";r.' 11 lo·;.:kiiliinloiit.lilllo !>alon· 
u:Í~ tanok kt:p, iscliii i ~l'll ki\:Íioj lt•nu•=•z!!llll•l•'•"•k lt•hrnu•k .• \ IPI"IIt•:•:r.t•t 
pnutos YÍzs;;:ilatn hnz:r.:ÍHnktatja az ••hno:t a t·tpa•:r.talnt ltat:inti11nk feli:; 
llll't"t:B,_:h"z ,:, :tl.olrt kiiHn~ "ll oda r...=veli Hz t•mloet·, h"!!) nzt a ,,:,.,, u mi 11 

tapasztaint kiiro:ll tnl ,. ik, ha 11>'111 az i"t"n"•:g ti,:r.la tawiral , akk11t' m:i" 
nemi i rt:~ilth ltitt'ln·kw:l sokknl ko•\ e-"'''' t•rkiilt--i ,:rt,:kii t•loiih:h·t•·kkel 
lioiti lll'. KiiluniH•II 11 mi vall:íMmk, :t z•i•lt"• \nll:í•, tu:Ít' t'l't'olt•lo:lwll t•liit 
!'!pélo, kl'llll:,zo·fi :o]upun 11) ll;.:n'o, kiiZIIIU!!:Hiliklls jt•llt•U!Íi 111:(1\llllti'llk(IIJ, 8 

,.Jo'.i•'tiil f,.~, a no•tu n lo•t·tm:,zPti jdo•n":t>L'kh,. val•'• t•Jm,:lyo••l•:•n•, hant·m n z 
!'rkiih·"i, tiirh:H,•ti élo•t n•·rn,.~Ít•:,c:,.í' kiit,.(t•zi hiwit. 

.\11n:íl Hllgynlolo az•=rt nzo11 ~~t•lu:z,,:::. m••lyl'l ép töirt•:nl'li lwlj zctii11k, 
knrnnk l'rkiih·"i ~ajtÍin•,:ÍI-(:1 ;.:iit·tlít a l:tll:istanit:i• ,.],:. 1-\z,.k:i" fPlliiiZIIÍ, 
h .. gy kunmk tÍhnPncti kur. Ezt lll!."'"' minoll'n iolíir:íl ,.J lel11•t m .. wtani. 
lti~t. mi11do•nik :ituwn"t a lilllitnil 11 jiinntliin·. ;\[tl~j~ uuouol vnlamit az n 
jellenm:,, Ki<'lllt'li, h";;.Y '11111111k itliik. ouely• klu•11 111. t'lllltt•r t ii ltlt~Lkt'l é, h h: 
,:rzi titnu•nl•ti Ynltnk:tt. Va.11n11k knrok,llll'l)'l'ktwk kiflti••zt"tlt:hh, "t::Y~·:~,.,,.J,Io 
n j llt·giik, \'H llllak \ iszont ul) au uk, 111clyek .i••llt•llto:l,e!l ily folísiiiPrlwtti 
<•gyf!t:~l't lH'Uo tahilni. .\z uto'oltloiaklwz Ita-onlit a jt·ll'n kor; ,okkaJ ll) il· 
tnhh 111'1111<' az ··ll•·nkt'zu :tra111l:ttuk kiizclo·hnt•, ·wmlto~y a Jne~;illnpn~lnll••i!! 
ll) ll~llhnll ,:rzt•to:t k••lthf'lll•:. ..\zull lll'h.:Zi<C::o•krl• kc•ll tf'hút li~:;) elmiiiiket 
fon(Ít:tllllll],, lill' i~ t•k C'ZI'II kiiriiluu:ll) lJc'i) l'l'l'lillt'J.;, JIJI•Jyt>k 111. C!.:') ,,:gP•, 11)'11• 

gut! t znnclulatklir mt~alaknhi-:\t n vnll:i-.•k tat1~8 h·n:n ,:]' ul y kf'\'1:"-,: "IIJ;l~ 
etil, IlU'({, litint .•ok m:i~ 1'1!) ,:1, to:rl'u, S itt fiilt·~ kc=t, f'llt·lllt:lc• tiirl't'ki'I:Hc' 
kl'll lll•thnmk, JIIÍII•ikl'ltii nu!Jy,.u !!~iik<'l'f'Zik :t/. ••mlu·rí i•=l••kh .. n, minoll'nik 
CJ!,I'l'llliíl'n ,ir•gu,ult . 

• \z ''~!)'ik ir:inyh:m korunk tiirek\·,:,,,. altllllll : t tc:ll) lu•n lU ukt-n•zik. 
ll"~) t:Írl\atlalmllnk o•h•·-~:t th• Hl "!!)8,:1!''" Prkiilc.•i nlaput, 1111'1) a n:::iLio 
itli•kd jo·llPin•·ztP. 'lilotn a nc:p c•z 1'/!,l'l!é~··~ J,:t,• nu·~~ziint, 111i•'•t:t kiiliinhrizi• 
fdo·kt•ZI'I ·k :tlaknltak, e \:iltuz:i~sal majthll'lll í'i!) iitt fi;],ll,n·•lt 11 tiirPk\1:,, 
nj ''!!)f-•:g .. ~, 111in•h·n fdl'kt•zf'ti ~ziutiil lll<'lll, :iltuhíno" Prkiik-i ah~pm ft·k· 
tt:111i t;Írt<:tt\almllllk .~J .. t,:t. E muzgalu1u f•jluol•:,,:t , kliz•l••lm•:l ,t~ g)iizdmt!t, 
h:í ,.",11 RZlÍzatlnu :i t fil!j elr'llllll!'l k j,.,:rJu·tjiik R a z•i•l•'":iguu k ÍR 1111';..: \':lll · 

nak t' 111'\'ezt•h•:< ~:r.c llo •tni lllllllk:ih:m 11 ntagu kh:il<'• ,tn]PIIH'Í. Fi~)Pil'lllrt' 
m•:lt,'•, hn:;:) a llltl"m:inyos pt•dngngia Plt'Ítiil fugva " mnz~ul"nunnl tart, 
minr\i~ n zon kiiYch·l•l~ ltiil i ~~tini ki, h n~ ,l' u n••n·lt:s t lll' !t'~Jiik fii~gii\ ,: o·;.:~ 
p:irt YllJ!Y fp]tok,,zpt 1111'1!1!,\ l;zticlo: ,!tiil, h,uu•m szt•rwédi)Cn twlmminyo;;an 
mqpillupithat•'•. kiizii~ alapra hcl,1 Pzk<-•lji.ink. ::; llllllldhatni, hug,1 a t•it·ck· 
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\Iti', IIICJ.) il) fij~, ti. u lnnnÍJ IIIPg:\II,IJ>ÍILIS:Íit f'llnlllozult, lll'lll I'I'Hk Fziikslt 

f!<' -a Itirsadalom 67.nk{!ltlolt•:Í~thnl ,zemhrn- huuPm c~:~ utt ti :íltl:t

~~~q i• \nit. Kiil•inii-•·11 111i ZI'Í•h'•k, uzun bíma•ltit-uk ••llewliu•H1 mel.>"klll'k 

akút· t'n.ii. :tk:ir t.·h·kt'zc ti •ZI'IIIl'"lllil•'•l ki \':tgyuuk ,,:n~. uligla:~ J,i,ulkot.· 

hntnnk ''!!)"ik \li:!Y IIIIÍ ~Ík feJ,•kl't.el ltlliiÍI'll ,:" 11111ltjúm, ltlllll'lll t·~aki• IIZIIII 

kiiz,;, •·•·kiikíli kii\CI•'lm•:uyPkl't', '"''l) ektll'k tigycl .. mhe \l:tel,:n. utitllli•n , 111-

l•cr, n1i11t • utlll'l', .i"i!"l lnrthat. ,\ l.o1' ,.z,•n ir:ÍII)II :tt,onhnll, 11,\Íh:in\:llo'•, 

utjiÍlmu lill a pnzitÍ\' \llll:í•-tnuít:Í~nnk: u:uyl"g l·:ur•'•pn z••rl•• !'z okh•'•l a;~, 

• gJ ik t:iltnl' hattirnzoltan ki n kal' z:\ ru i, itt-ott ki is ;~,:Írt lllilllll' ll [lnzith· 

\lllilÍ8-111nÍilÚ!t lll\ i•knln kridlu il. "\ l\ nktntlÍ!I IÍBl\t:in !Wlllzf'ti ul:opo11 uyu

t;"'ht•. l:l'llJI:Ín azou ignz81lg:nk J.irdl!li:s,rtll'k •llljun El.olg:iltdtíhnu, nlf'l)t'l a 

nemzet C'l!r:"z kiizii ,lg•• \'Uli. ,:, ~:h·.,) lnrtsun miuclf'ut, n 111i f'llt•urét .. t k<'lt· 

hl't ,:,. ,·i~•z:t\·onli,t IIÍma•ztluttun. 

Kiillll) t'll l..inlllllltllllt<'• aznJtlo:lll, lt"J:) Pz ini11,\, ritlt•g Pgyulrlnln!I:Íg· 

~:1) k•íntv•·, ,:1' :1zt n •·z•'lt \l'~z,:l.) eztt•tí, ulf'l) 11•·k gzulg:ilni J..iv:iu. )!Prt 

111Í111lcn crki•ll·~i J,.;;;~,;;,.,.,:g. ucmzeti tmhtt ,{, h:&zntiui ,:rziil~t •• 1 miut tut•ltt. 

ll •ti térJ) t•k PI'Ctllll•:ll) 1', IIg') f'~) ~ZCI"i'IIIÍilti I'Mk ll j;)r(i:JI[•jj It Ilf!) om:ÍUJ ok 

tis~otcl••t•'lll'n J:) iík••re•lzik ... \ tiirt,:u,·ti f•:ny••kti,J, n lnultr•'•l ••ltPkilttii, aiJ8z•• 

luf crkiil•·siRég azt:,., ··~nkll:tiiiJtl' utnlniz1ílhatjlt n t:irsaol!llmal ,:s hu tal1in 

lill e~_,,:ui m•'!!g)d;~,ij,[,lst n••m••,iti i, nz :iltnltÍJH'" Pmhcri \c•n:i nk kicml'lé-

,:,cl. h:itt•:rbt• pznrítja :t~ot, a miiH•n :•z l'llllll'ri~•=!! tiidot,,..,,:ut'k wiuoleu 

•1rtékc rt:ilik, n lll'tiiZPti suj:itn~s:i!!nk uH"giirzt.Í'<•:t .:, utiutlt•nnldalu guz,Jng 

kif(:it•:,,:~. 1\tiliiulJPn lelll'tl'tlron••:g - p•zi•·hnlugitli ukok tl.'!'zik lt>lll'h't 

l•·nn•( t••ljc· r·u mf"ll•lzni u 11111ltnt; . \lllmniknt• ··-ak ki ,:rl•·t tlirt•=ut e~o 

lrtÍIIJ huu, ,:rt•·111 a fun·n•l:lluwlwt, •ziírll)'''" IIH'glon•zulla 11111g:it. IIiszo n az 

t•mhern.·k, III:Jnll·l, 111indeu ••rklih·~i motJtn,:ig:t nzr•u nl:tpnl, lo"I!Y u z cg) es 

• mhc1·, ll Z C{!) I'S "':!' w• tckint8!l •nng•it 11 multt•'•l el•zaktult ,t:; 11 jii\•·n•lnll•l 

fliggcrl.·u (,:11) •wk, haJwin ltt•nn ,:r,.,zzu tnag.tt fugla h ·a, P!!.) ·Cg) sz•·uw r;) u· 

111Íut. :thhau :1 llitwznlnthuu, nH'iy••t liirlt:ul'ti ft~liitl•=~•u•k "''' •' ziink. Er. n 

fnlfn~tis az t·lnl.lo jc·lzt•ll irányuynl l'llt>ut•ttll('n kiiliin\isen n 111i •tJÍt.:u\uuk

l,nu l:tltllt hani!"S ).;jf,~j<'t•:~~···, cg•{sz k•mtnl..nuk oly liírté11•'tÍ tn•lntnt 

:u)\·,,, uiÍII••I a 1111111 ~ztÍzadnk nu;;> 1-t:fl\ ÍsPI•iiht•u 11<'111 iJ!:f'll t:ll:ilni. l le ~'lll 

k•ft IÍI.unl.lt kiiztl tényleg 111ai n11p c.g~·m:i,~nl. \Iig az ••gyik nzt \'lllljn, 

hogy 111'111 ~l lu·tfiuk 1111'{; hék,:u t'g.) m:is nwll•'ll. ur-m lllllllklllkorlhatnnk e~y 

t!rtclt·u•heu, h:1 ·~ak uz "rkiih~i kiizii~s,:~ ,;nlek•:lu·n It w•m nlollllnnk lniwl 

llZIIII tiitHIII'IÍ ~:tj:Ítu~~:Ígn'tJ t;S kii)iíulhé~rÍÍ) 1 llll'l.) ,.).; fi'JPk•'/t'tl'kt•f ,:il ['lÍr· 

tokul •'J!YIItiÍ tM eldlnsztannl.. - 11 1n:í~ik nzt ~alljn. hogy 1•z n lcnwn

dtís 11Um uz cg) t~:n u karailittil fii~g, sót ink:íhh 117. egyll5n• k szcut köte

Jcss•:ga a multuak hagyolilányait hívcu Jntll:)uriwi a jöYÓ száut:ira. 
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Ez uz ,.IJ"ntér neh••zíti lllt'g" l•'~ink:\ltlt n \rtll:i~rrntír,i~ k•:rdo!•érwk nug
<•lri:ÍR:it í ; a 1Jt•ht~z-.:~ Ull'g"kl'riil•:~,:l',' •·~np:Íll tn•lnm:inyn:! t•lígnz•••l:i• n~·it
ltat ttlat. 

Yalnb!lll 11 szt•llo•tiiÍ zírantlntuk t'Z<'II kiiz•l••lmt', kí••::ycnlirésiik Fziik
~,:1!, · ''!!'~ oly p~zÍt' holtt!!ÍH í t•!uyu•·k :t k í f•:i••ziii, lill' ly llt'k :t z "!!~·,:ni 1111'1! a 
k•iz,q,.tl"'ll ÍC:t' ll fn11tn~ n !'zt'rt']"'· :'llímleH hnla•l:i-. lt•lki c:ynrapouhi~ althan 
:ill, hn::) r•!{!iltlt, nu~~zukutt ll<!zl'tt•ÍHkHI'k 11\t'l! kl'll kiizolt·níiik 11j tapa~ztll· 
1 atnkknl. c;n11tloln tuk knl ,:s ,:rzclm<>k kl' l, m••ly••kl•l 11j \ íszuuyok hat:í~a 
•'hn•:<zt lwHniink, lllÍ!; a kílz<lt·lcm H:c;l't ,:r, hu a fulynmnt miHclkc:t 1•:11) c· 
z<U•:ll, a ..,:~.rihl, ,:, :1z nj:tloh ll'lkí loirtnkn11. Li:muy~>:; IÍtí<lnmnt.i~. ''I!YIIIIÍ'hnz 
~iuu1hí' t•irtt!Hik. Az cg•!:~z prot•z•:"~ztt, lc•foly:í~:llttUI, - llll'lyf't rnÍiuh•u ~Oli· 
<lulk<ul•'• c1nher iilllll:t!!IÍn lll<'dig-y<•ll••·l ' az•!rt I'Ziikst:(!t<'lcu hiiv••hlot·n r,:,.z. 
ll'!l'ziH'Ill - '''11Jt:Íu n k•:t 1<:11) ezii vi•zony:irn kin\ unk utalni. .\ uwgí~ttli· 
IIÍs ols \'<'ZI'tt:, FZt' f'l')"' 111. o•g,:,z fnly:llulltt!ll :it k<:t,,:gki\ iil :lz njonnnu kl'lt•l
k•·z•Í lt•lki t•:n_n~kct illeti. mo•lyl'kllf'k ,:1' :1 .it'l••nllt•k llt:mík<:JI ,:rz•!kj hnt:i~<a 
:111 •·riit. Tapn~~tnluí i~. hug~· luirmíly lmtaltwl vun l'J.:,n:hk<!ut 11 ,.,:gi 
m•·g~zuk:isuak, m·:~ís vnlahtiuy,znr ulya"tnir•• akn<luuk, 11 mi l'~cn f'znk:i~ 
qal •·llt·nl<:r,,,, t'IUI'Z nlyknr ,:p,.n ujtlt>n~:i!!:Ímil fngvn 111:111; t•I•·•H"nt:iri~ •·rii
~/.akkal "!!Y ítliirl' 11 n:g-iltlu•t tcljcsl'll L:íttt1rht• 1<r.nrítjn. l It• szint nl y hí zu
U)~~~. hn!!~ a r•=::ihll ll'lki -zPrzl'lll<:ny ujra ,·isszalt:p hnt:1lmn kih·•!J11• ,. a 
hnll:imz•"• tns:ihan lníntl:ul•li!! nin<'s IIH'.!!ti ll:quul:i~. IIIÍ!! az nj tnpa,.,ztnlat. 11 
uu•nuyíbt•n ,:rt,!kt•s ,:, jt•h•nt!is•:gt•,, w!u:ikt!p ,z,:tv:\lnszl•'• ,:,.. kiszl'llll'lt'i hut:i~t 
gyuknru( a r•:gíltlt IPiki loil·tokra. ~ hcl•íl•• tnÍn•lazt III:I)!IÍha 11<'111 ulvn•ztja 
,:,., lll:t~r:ival knpt•snl;~tha 11<'111 •·j ti, a IIIÍ \·t•lt• rnkon1 ,:s iissZt'h:tngz.-.. )IH;!tito'•l 
,:,·rho•tii, lw{!y 111'111 IIIÍittlo·n uj lt·lki lt!uy •';::'Y•Zt'l':<IIIÍIItl nl) Í!!:IZ ,:,.. jt·lt·nlii~ , 
a litily v:iratluu; :tkknr •·~nklunn:ll' ;;,,z••••o;:lp;t<Jnak ;,., t'tilittt,. k•:pz••tt'nlya 
mnnk ft•ln·•·t hull:inulÍ ,:,.. l!"ndnlknrl:bunk a lllt'l.(szokurt lllt'th't:III'H foly ln· 
\·:i hit .• \111 n hnl ntlo'uli )l']ki szilk~•:;:rhiil t:ipl:ilkuzik az uj to=u~·. ott fnl.' 11111 
hatalmnsnlth:i \lilik" :i tlllll\a •'!!':,.z \'Hir>Jtkat. :ithlomitja ;t 11111!!:1 k•:(l,:.., . 
mnltunk miudt'll tttn.-:znuul:it. 

1\:unrnk •••·kiil••,j kiiztlt•hnl'it <' p,zi•·luologiai tnpa•zlalat 'ii:Í[!:Íbau 
kt·ll llll'!!Íit:luiiuk. :\liu<l,.u h:iu.\t·>thisa a lllHit lm;::p11n1ÍII~·a í ,:,. n jPI•·u kii\o• 
fl•hu;!nyeí k<iziitt t•snp:Ín :rrrltl lt'•z tuuu~:í;:rnt. hngy f•:iliitlt'i, !!,,·anlprttlt't k1•r· 
szuklo:ln ,:Jii.uk. S 111'111 h•lu•t kr:r_,:;!I'•Hz ·•·rn. IIIÍk•=nt fn,:- \<:;;t•:r • :i talaknini 
•z:ÍZn<lunk mnr:íli~< ,:r:r.iill'te. Aznultan a ut•vr•Jo!~lll·k ,:. nkt:at:l•n:lk :lz 11 
ti,ztl•, hogy az nlukul:i~ l'zt'll lt•lkí ('l'ttt'ZI'•ZIIs:ÍI lt·lu•ti>lt·;; •·liisi'~ÍI•I', az í(iu· 
e:i::::••t a •unit Iul l!~ mu:Ín) ai u 11 .i••lt·lt r:; 1111:1; iuk1iltlt 11 jiiV<'Iulii f··la•lataíuak 
tciJ•·sít•:"':rP. diik<'~r.it~c . 

• \ JW<lag:n!!ll•ll:lk, Itu :t Hllllt H 11 j,.Jr•u ily ki,.g-~n:l• ,,:.,:re \IÍIInlkn-



zik, o•g~ fioltottt'ln• 111:zvc tiRZIÜhllll ko•ll Jo•nuie: mun ki•'l!.} o•z 's lll'ln tojrL•:II 

ho•tik Illi'~ a lilllit rwlnt .. - lllo{r)f'~l·lo:.,., hir:ilnta ll•:lkiil. ,\ )l'gv•:gzo·ll'~lol. 

té\ o·dots \i u hm )H.:olig, lm ,:[l azt HZ tllltispnntnt, a uwlylmn "!!.' hm-~zu fo•j 

loiolo:~ <'l't•tlnu:ny•:t n 1n11i 1H'lllZI'oltlk iiriik":~hrn uyo•r!l•, IPkÍII!o'IJI: az .,~,:-z 

11111lt i~nz kift:i,•zi(jén .. k. A JWd:tgugn~ cl nem tnnla~ztlmtja, hol!~· n tiit·· 

t(lm•ttn«<uiiHÍII~· ~egÍt•L:~t,:lu•z lll' fomluljon, hnf!.'' f•·lvil:igu,-ittí":it w• szorg.ol

muztui u ;r. 1'!-!:•:,z fui.YHIII:Itnu k, mely11ck c•ak n:g,ii, so ok llll'llt:ko•• };(iriil 

1111:11~ t•'i) fiig!.!;ii lt:n~·o·i :illa nak t:l)lll•zt,Jlatképt•n t•lo'íttiink. Yalamiut ,t)o•t•'· 

ll"k \líl~:Íf!"' Ju•n•zo:lot•u nz q;y,:u nem fog azzal llll'g"Cio:;!t'<lhctui, hu;!_\' 

t•lllllt:irnz:bttlmn ,.,np:in jt·kn kiirillullluyrit vl'~"l' lathn, hmwm lo•lkii,mo·· 

l'o•tc~l'll ,.j ~"Zfl fug pillnnhmi !'~,:~z onultjtlra, hog,r ignz jt•llemttlwz ltiwn 

tliint,iiu \ ,:I!<Wtc foilhtt: ,:p ul.' :-ZÍ!-(111'11 )t')kiil'lllt'rl'tc'"'':l!f!"l kiilt•l('sso:giink 

a liirlt:no•t ,:Jt.,. dl:ig-:i.n:il :irkutatni h:t;!,YIIIIHÍII~ ;link fl'jliítlo:~,:t, kik••ro•,..niink 

u7.un to:n) •·kd, fó)i,..nu·rni azfobt Ili'. t'•znu:kt•t, 1111'1~ o•k 'al .. o•:Í;!u- kifo:i•·ziij 

lomltnnkn:1k, nwlyt•k n ft~jliiolo:~ ,.~,:,z fu)_,:llnnt:llonu ir:iu.' t aoltak, "nem 

gyiikt·I'CZIII'k l'•ak I'I!.Hs koruk lt:Uif.!ll)a t:Íhall, ll Cili f,:)l't'l'•lÍ hl.fo)y:Ísukna k 

n kiivctkPzmt:llyt•i. Ki k"ll "Zt'llll'lni, t:Ír!!ynuknt illo•tn•, valhi..-to~ t1rzillo·

l iiu),Jwk, hu ~;r.nluulu~,l lllfollolnnum,/.·/,,., ..• ;i!.·tts koll'~l.:l knit ; a lll'llloiik 11~ ilv;Í

IIItlo"o ;!lllltlnlafnk ,:,.. ,:r;r.l'llll•'k, :oz iikl't lclk••"ÍIÍÍ hit: 11 ll ti i~HI. haf.!.' ••m:Í 

II~IIIIk s iuw, uoikt:nr alnknl a 1nult ,:,.. .kleu kicgyczo:,,: .... k h•lll'tií•o:u:t•. l ln 

lll'.:Ím•lnnk mnr:ilis ki i\ l'lcluu:uyo•i igaz lt•!ki sziik-•lu:ftiil t'I'C•lm•k. ha a z 

o•rkiik•i lllt'!:'lfyiiziírlo: .. , - nu·ly t:Ír•:tolnhui ,:Jetiink nlnpjn s IIIPly n•·m 

t'rllp:Ín ''I!Y·"~Y ft•h•ko•zi'IIH'k, lonn•·ln nz •·go:sz Jll'IIIZdto••llu·k ltliwlo•n ta~· 

.i:it h:tjthntnthlll t•riin·l ki•to•lo·zi, - lll'lllllllllo'o \Í~zonynk lt•nlu:ko•, h:IIH'IIl, :t 

lioint IIÍ~<•ziik , 111. t•onloo•ri"':J.! fo:ilt'irloi tuolttt:iunk llyilutku~ontn: akkor klH'fd

lo•u, lo11g,1 l'llo•ntt:IIH'II :illjou ul~ koruk hit,:n•l ,:, t•h·o·Í\·1'1, 1111'1,\ l'k hn"<onl•'• 

Cl'll'lo•uth•·n kifo•jPziii :11. I'UIIoo•riso:!! o• llt'ltH's tuolnt:Íll:t k, fl 1111'1~ t•k fill,\ Inno!! 

hat:Í•a nl:1tt t\:iliioliitl lllinti 111ai napi!! az cmlll'ris,:g nznu r,:,zo•, llll'hlwz 

uo·uw•t i tiÍ rsa ol n lunmk turtuzik . 

• \ po•tl:t~nr:iai ft·lnolnt lo·luit n z: knrnnk erkiile-i fl•lt'uu::b:í.nak ala 

pol \'l'tui lougyu•n:íny:tiuk l•·u:kili•jt•ziilolo, lo•:.::.H•·~o·lolo f'h•ml'illl'k kiizh:~,. 

:íltal: t:imng'atui, llll'l!''riisÍII'IIi 111. nj \il:ígo·o•uo hll'k .io•J..:ns l,i,:inalmair , n:g-i, 

FZPIII hitiiuk1wk ' .. J,. '""!!''!!.' ••zii kiin•to•l•:,,.i,,.J. \J,.rt "z:íznohmk 1• ·~111' 1111 ' 

~l'hh tiin•J,\'O:".i miuol:uhJi;; l'l'iotlt•n, Joiu ki-.:l'l,.tt•k 111'11':1ti11Hk1 Illi~ fll'tllliik 

Iti! 111'111 i•nwrlu·tjiik 1111111 •Zl'lll l'zo:luk ,·un;Í:-:IÍt, llll'l~·o·k fo•h: az !'C/•;r. mnlt· 

j:iu ait \o'ZI'llt! Ili'. f'llllJcri~,:;;..r btPn lll'n·lii lontulma:- ti•• 111:1!!:1 n mult 

mi11olt•n ,.z,.nt h:u ... ",\·ntotkn i~ lottit loirtok mar:ul, miglo•u 1111'1,; 111'111 i"""'ljiik 

nhloeli '"''''':t, hn~ry uu·r:fl'll'l ··~~·~zo'l'tolllinol az ,q;; ,io-lo·n kiiH•tt•Jt:,,.ino•k. 

Killiinh••n 11 mult ,:~ jPII'u "~"u "öYh•·knpt·~nl:\~a• waj<lncm miwlcu túrgy· 



kiirlu·11 !'ZiikF•:j.(''"; Illilillalat lan a;-. c·rkiill'~- ,:" hittauít;i.-H:íl, hu) az q,r~-,:ui 
Irt ,:~ 11 z r·miJe•·is•'!! kiir.ii~ vt:~cr.tli.hína k lll<'f!l:rto:"c t'nrng ""'61~:~ u . 

• \;~,mJloau 11 111nltlonn vnlú ez .. u~:~zcuhi~ :1 .it'lc•nul'H':Íiis fc·lti•I!~Ís nlnp
.iliu, mc:f! 11<'111 IPijo·~ Dl"/-("hhí><a n fl·lmllltnnk. ~!'Ul :ozal.ucl l'Z<'III p)íil ro;n'Ril 
to•ui m{t~ H•ldutc•t.lolil S<'ltl a tc1nyt, uwly c•lmc!Jkr!lc'stiuk kii111lnlú ponljn, 
~~fl~~ ltiÍUt kiiJiin fp)Pkt-'7.1'1 llin•i ol) Jl(_•111zeti közio~Hc(g),p)l pJijuk, lll<'l."ill'11 
kiiliinf,tJo. nuís valhb-fc•lt•l,ezt·ft•k lll' Yannak t'n!!l:lint. LP]Jehctgc.. noh1u 
<ol) t'!!.Y<IIdulnla!< uc\·elui :o: i(jnH!Ígnt. l1op:y híi iirr> ll'!!)'l'll a fr>lt•ker.<'ll' 
ha~)'IIIIIIÍit)'llÍnuk híí iga~: 1-sidú, ,:~ Pgynttnl ,:n:ékkPI hir knrunk c•rkiilesi 
fc·lt'n!!JÍ~a inínt i~: ,·,gy h"f.!'.l' t'!::yr:ui tt•kiutctlll'n, mint l'tnlwr ntiwlenkt:l, 
mt•gt'Pll'l fo•lt'lonnili kriteii'M~c:p:,:t"'k; cl" tnt:~d~< fc!Jii. hnp:y ll.il ii:o~zctorlll· 
;o::Í~; ,:rzcto• nPno fog wo!)~ 1-(,Viikt•r.-t wrni. hn l.!·llií fr-lvil:Í1-(n~it:i~, 1111:lt:\u) lu 
1il hnignzftltH Hrllkiil L11tr_yjnk :1 tiiloloi vnlhisuH kii;~.ii~M:~ek multjt11 ,:,. .i•·l"'":t 
ilki w. H:imoily ft•lo•i.!'?.!'llwz t a rto~:zi!J.:: i" n1hold, u l•hau n mt•gp:yd?.i.ioté,.,Jwu 
kt•ll ,:)uiP, l1n;.::y :t Ini nruws, ~;~,•-ut killl'sd hitntll:ba r!l'lr·l. az tnbjrlunko!p 
kiiziis JII'UIZ!'ti tula,itluu- f! aztirt so•ukbll'k twm ~zRIJAtl !-.iiziiuyösuck llltl 

rarlnin n uemzefi ,!J..t IJ:irmily Íl':ÍII) :ival PR c·l:lp:H;r,:Í~;Ívat ~zeuolu•u. A \llll:iR
tauihí,unk elkrriiltll'fc>tlPII Liszte• t.•lotit o·lignzítanl :11. i(ju~{tgut a tc•ki:ntPl· 
loeu is, miníi \Íswuyhau !íll a?. ií Vltllá~uH rtii'~I!)'Íi;~,ilrhl~o a Y•'l" <'gy JH'III
zrti kiizri~'~:l!lh'n ,:Iéi töhhi fclPkrzet"k Yflllá""" me,.q~yiízothtsélw?.. E:r. titok
félekép törh1uh1•ill{ ru<'g-. Dr minthnj...")" féít·z•'l e h•kiutetiJf'n i~ ll:r. c•rltiil~Bi 
"gy~ég fl'ut.arhísn. nyilv:invol6. lw~_Y ~rtu nr. l!Jllllngetikn~<, r;ema pn)!'mikns 
cljúnb ezéihoz U<'lll \'!'ZPt. .Apolooi!Í:Íra unttak, ki i~Jm•t·i dR bPt'"iilui tudja 
frh•kr:r.oh• multj:il, mcl_,. jiivc·wliij•:u,.k i~ z:ilol!a, nin•·~"ll "ziib•:f!:C; a po
lcmht pcrlig :tlighn rrÖfi!JÍtlirti, :1111int ld\:Ína(u,., tt kiiWubii:r.ií llitft·lrkc•zd 
kii;~.t, ~17. P~yt'tr!rt•:M\Il ahtpnl•'• ti~r.t~>ll'tPI. :\inc~ nui,. múcl. mint ,:p azt 
ldemdni n lliiÍR-felrkC':r.rtrk l1itt:lwn, 1t nti saj!Ít hitiiuk f'Zf'lll poutj;ilo{o) nu!J
r:inylnnrlú, kicmt~lni uz oírrlCJnl'! , mulyl'l :1 m:ls tm•ggyiir.iirlr!~ aY. emlo11ri fr.·j
]iíth:l'rr n.:Z\'1' m:ir i<?.I'I'ZI'tt, ~ :1 s;o:ol~!tÍiutot, ml'l~ pf e:r. ir:in~ hnn ~~ 111111!:1 
kiin:hru jr•t.•nlc•g Í>< t!•l.i••~< [t. l<'o'i ~tti.Y ft•k!Ptentlii ('1-{y:italáhnn arnt. u nu 
mo'l!''~ !'z/it a kiili•uhiizií hih·a tl:bnkluut, t•lt,:rii fnl'lu:iik tltH'ZIÍrn, raltitlwtni; 
t'~ töhb tekinl<•ttt•l lel-(~·iiuk :o \':tllti"u;; ,:r?.illr-luck. :1 h-lk i moli\ ulitokunk 
n;~.rtJIORRtÍgrirn, 111int nz t•ltt!r,'i mú!lolk1·n , molycldH•u kic>lo:gít<:~,:t lt·llc>. S vaj
jon ily maga, :.zc·ll•·mii, 111'111!'~ uu:lt:tt:Í~;Ínl :1 m:\,.. ntll:b.otknnk. ki ""l11a 
ink:ihlr hint!l·a, lllint uti, kibo•n \n hon ulf'!,; inkúhh t1 l':r.l'lll'llli JUt:rt•:k, mint 
tt z,.itlú~tlgl"lll, nw ly - uetn :l loiisz),rlkt·rit!~ Itaulti ú n legyc>n tn uH ri 1 a, 
lwnE>m n wlo járlt küto•h•;~.ctlt<l:~ t110l:tt:ilmu - a miin·lt lli'IHZ<'l!'k \llll:i-,i
uak í.'l;iilöjt'. lliszo'H iJ!Íl'lltl'lllt.I'ÍI'f' dill'Pt·;ílo'~tl"ll i~; killiiuhii;~,il 1 iolo1kl'l, é:. idélk 



lmhl~a nlat.t hihli:iuk tanu, c~t u kiizös alaput "!;Y hit\·all;Í!< ~;rm tngarl· 

h11tjn meg, dc bizv:h1t m•tn ia nkntj:L mt•gtngadui. 

E~wk volmiuak h•h!H az ,utnl:luus n•zt•tíí cln•k. nwlyck t:rlrlméll!'n 

vélcuH~lJC'ru "zcrint a ntll;b tfUÚbÍHt szerl"•'zni, an) awít k.ii<zcuwlui s múd

!tzcrét mcgllll:qlltnui !tell. lt rzem, udl.v távol nt \:lll IIH:~ al!: llllal:ínnl> clVI'k 

hcJyeí'lPSIItő) ll ré::;zlCtt•k IIICI{fe)e)IÍ kif'P,jt~l:<é)l!'z; tiC ,:p 1\ZPI't llt'lll akartllill 

semmi féli' rr~>zlct1·s ki~<t:rldtl'l magnknak tlZ eh eknek felfnp:,í~<:Ít J.ll\·flrni ,:s 

<'lfng:~dhntóMlguk ele :1knthllyt g;ih·tlltrni. A r.-lfl;o;li•t1·k fPjt<'gch:~,:t jriv(in· 

kisértPut me~!:, crüm é~ tapn~ztnl:ttom Illl:rt~ke s;o;crint; aligiuL fog az"':!! 

leges nwg:l.llnpod:h; ért•'kt!vd birni, a nünt kiilönhl"n is nagy ltiiriikrP kitl•r· 

jedii trn•ezk{'()ro; S(lltn IH' 111 lt•hct <'gy t'lllh<'rnt•k mUJ1luíjn. l~z elw•k igHl!:H:Í 

gthól azonlmn mmyira meg \'ag:-nk ~yiiziit!w, lt11~y l11h mhin ~z<'rJnyh·

lensc:g prófét•zi:ívnl vÓgPr.ni ,:rtekc:;r,.:~<'mct, ntr:g is kocr.k:lt.tatok ep:) tlllitá:..t. 

~znk:il'l mnnchllli: IJOgy »tUl a 11t:J1. tncly h•gink1Íhh ~-tntllin;o;z:t i~knlnilj!y•:f. 

111.0 lt•:,;z rnnj1l n tiibhi m:p Yl"zctiijP n z cmhcris•:g ua~y umnk:íj1ifmn « ; -

ily c'rtl'ICtnbmt monLlamlm, hogy a.nwly felt-knzl't il; nh·ek :thl]lj}Lll ~<zcrv .. zi 

vnll:í~n lnnltá~:it , azé lc~z vall:ísos kércléscklwn :t wzdii szc•rep ! 

Budapest. 
KÁRMAN 1\lóR. 



KÚTFÖK. 

l l. sz. 

Arany .tlinn~ lrnlt• a JH'~ti it.r. h itköz~t':,rlwz. 

1~-'</K. 

~\ \l ngJ:tl' ' l'ndntn:lu,\·n~ .\kach:mia uu'p: n uuílt 11'\li:t. clc•t•t•tnh<•t· 
l ;H:ll lartutt uyilv;Íno~ iilt'~e alka)ut;Í\'a), i~t·n kt•tln·~t·u fnJ.(:tclla vrclt a 

Ti!;zll'lt 1\iiz~t:~ l'l:f'zc!riil llllu\Z .»CÍröm-~ztlz:l!ntc, nwly által t•Ht'IIIZI'li imnc• 
pc:tyt ~zintc:n iidviizolui kidnta s utl'lylll·k pc:ld:Ín.' ai ugyamtkknr kt:t~;r.;Í 
zon ft•liil o~;dattak ki az akarlc'miai tnp:ok ,:!1 jl'lc•n \'olt <li><zr~ lt:tll~at•'•~:Íl! 
köúitt. 

.\.111lult· az .\ktuh:mict, t· kt•tlw~krtlt:,.t tt•ljl'~t·n IIH:It:iny11lqL, ~<·mutitiil 
·l'lli volt I:Í\'(I)ahh, mint attill , ltugy tlnnllk t!rtt:k,:t n l'al<•dim'd kt•vt•sebbre 
n.:Zzt•: lllilltlaz:iltal !').(Y kiiriilttu:ny, ncvc;r.ctl•,.t•u, lw~y az il) nyih •Í111.., 
rli~ziilc:,,.kriil, a •lolog tl'l'llll:~zt•l•:nél fng1n nrm vt•zt•ltl'tik j .. gyziikünyl', 
okod, lu•p:y ez :uluuliÍII.' n. uwp:kiisziiuc•wlii t;ÍrJ!yak ~nr:ihúl kifl'll'cltt•tptt 

, Ji,:t·t tnicliiu htw~:íuatnt kt:l'\'1', jt•l•·n ~oniÍ t ntn:tl az Ak:ult:utia köszö
w·tt:t tnl ll uÍr~olmim, l1az:tfiui ti~ztl'lt•ttcl mnrad11k 

Pt•st, jut. 1. lt'lili. 

ulú,mtu~ ;;zolgtija 

\tt.\:S \' J \NO~. 
titoknok. 

A JH'~ti izr. hitktiz":l! lt•l'éll:inihul. - Goldltdm LziJái hitkhz~rj!i 
(p,•é(I;Ímuk ~zh l'•:-t:g,qllil. 



VEGYES. 

Irodalmi hírek. Dr. /\ol"' .'Mmnr1 t11íínt111.k. u~t•lyhííl nulr c•lsíí fii:t.P· 

tiinklwn kiiziiltilnk mnt:ttnln~·t, nu•lticlcnt r/.wi kiitt•k c czínwn: A "-'idok 

tiirtttncle 1\fnl{ym·ur~z:l~on. A l<'gt·t1gi1Jh itlllktiíl ll nwh:lt•si nl~zi~. 

ll n.hnnnyolc;r. kiarltttl.1n okirattal. - Bekilldctcrt todhh:l /),·. Sti•r 

,/,Í::llt/ s;r,mnhn.tltrlyi rnhhi ily t•z. mHnk:lja: Prie~tcr und Pmpllt'ten, ilu· 

\\'irkr11 und g:Pg!'H~eitigP:-; \ ' crhiiltnilll1. I. 'l'lleil. Béc il, US 'l. lJ r. lJI~~t·lt 

l. S. mi,!Ji é:. :v: n~;r,tr:ík rcichst·:tth kt:p\l,.c•líijc kiiwth;r,ii J.,,tt t:umlm:Íil) :it 

kiiltll!' l,c: \'ou der Elcull'ulnr-Hchulc nud ucm Et·zit!lllllt~s" t•scu th•r nlt!'u 

\'iilkt•t·, t:s: Zur Rt'frmn ucs I leium ts- und Armem·t·chh·"· • '.1.l'gcdrul 

lwkillth•tctt: Ne'iutóth Ji,.zr:ír'l, gyiijtíittc Sl'lmrr .l f,j,., !'lüszúud Jlr Lii11 J. 

L<t'!l ls .1/iilü·,· stuttgarti kiadóktúl 1cttiik: Edn:ml L:tskl'l', 

t:,: 1>cr Nt•nstcttiner SynngQgPttlmtml-Proct•ss. 

Kuranda lgnácz :íprilis :3-:ín mrghult 73 ,:,l'~ ktmih11n. Bcmtc 

:u: ot-~ztnlk !~lkutnuínyo .. ~IÍg t·g~ik mcgtcrcmWjt:t s t·~yuttnl kiní.lú l.mj· 

uok:tt '('ijzl!•ttc <'L IrodnJmi nnutk!Í.RHÚI-(Il n. kiii!J~zct, Uo o\ cll.t é8 dr:ínlll 

tcn!u nem ha~.1·ntt uynmot; dt• t~ z~nrunlio;r,likn lt'l't:ll mes~zc kiha to ht•f••· 

ly:Í~<snl 'olt. A Lipr~éheu l!zerkt·~ztctt Gt·e11:hotm ~ a Ht'c·~heu kittelnit 

Oxtdtul.vrltf' l'cJHI miudig liiJ<•nUis l's..:lnék terje~ztiUt• 1·olt. l 8 li l úta 

BLtl'" ],ph,ímsliun.k ntlt nr:~z:\ggyiil<lsi kt'JI' iH!'Iüjt•. Élttuk rés..:t vett :L z:~itlti 

fclckc;wti t:ll'tiJt'll i~; s a Ul:rsi hitközs,:;;uck ouk ,:, !'ll :it tcnlkt•u.' t•luijh 

vnlt. Ll'! ke~ l'.>Ödú létérc hit.~ur:~osttin:lk ti' lj cR :ts~;r,imil:ícziúj:l 'olt ••h c ,:, 

tnllkötltls,:llt!k :í.lhuttlú czc1jn. Hahll:íhan ncmc~ak Atl:l/.h·i:t, h:lllclll IL z:>iJ,j 

F:Íg i~ Cl{yik lPghiíiJu fitíunk H's;r,tcsl:!;ttt g~ ·:l~zuljn. 

Astt·uc, A mng\'lls lauulnuíny, mclyuck eleje n ~L-Zs .. zcmlc c 

fli;r,ch:t megnyitja, Ash-nc Aris;r,titl mün•, P l'úris!Jnu élií hin•s IJI'Igiumi 

tiHztclcthcli gr:tnd-rnuuitH:. A ~zt:p llulgnzn t, •11'g micllitt ft·:tut·;r,ilL uyt•h Cll 

Hll'~t·lt>nt vuhm, utust t:., itt I:H eliisziir unp~lll~ot l"njda Bila fm·tlíttírl:Í. 

han. A lcvél,mely<•t a tndú~ gr:uul-mhhin a Szcmlc szct·kesztlíst:gtl!tt•z iul!t

zctt, lmdd tilljuu itt erctl<~tiuen is, hnt,•T uhnsúiuk sziutén gyiinyiirkiiul:cs· 

;''lll'k n l:!zcrzii clíikcW ,:~ clt·glÍll~ frHm'zÍt\s:íg:íh:lll. 

Pm·iH, le JI:J. iU fl1'8. 11:J8·/. Uhct'ri Mc,:-<iCIII'd! c·c .. t ll \'l'{' b'l'alHl ]JI:ti~:~it· 

qu<• j'nutorisc ln tr:uhwtion uc um couf~rCUl'C ~lll' l'Aulixt milislllf' cll l:tu~uc 

hnngt·ui~:~r t•t !'uli ÍlllJil'C.~Hiuu tl:tlltl Vl>trc ;lf.-X/1. S:l'llllt. Cnmlll!l <•nfmtl dc h 

}\·:tnct• ct COlllllll! J ni f.j'éprnll\'t' hc:UII'flllp dL• ~Jlll)l:tthic pour vutre );J:l.)"S qui 
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ll funjuur,. r:tt: tlr:\.fllll: :lllx priiii'ÍJH"" rlP (jXft. ,Je ~Cr:ti tlnnc· hl'III"I'IIX qtÚIII 
tnn·nil ,:,.I"Ít par uwi <l:t11s ll's iti,:,.,. liln:rrtlt·~ dr um p:ttric· HOil r•onuu tle:! 
Jib,:runx hrtlll""l"uis 

» ('c• ttt· :s~ ItiJUli hir q nr• j r· rt·~s • •us pour 1 utrr 1111 tiouali tr:, t•hr• t·~ 1\Jt'l!sir•urs, 
ji' J"t:prt>ll\ (; llll:t:tÍ Jllllll" \'Olrt! UCII\"1"1' ('lllll"li~PII,t! . \ 'nus \ unlr·;r., nm~ ef \"liS 

r·ull:tlmratt•nr,., r:tthtcher ~"~'" r"IIHCilo~·pu~ it W>s r·tll"t:ligiununin•s, t'll faisaul 
t"Htll rllitn• au-,. 1111~ ln rt•lig-it~u rtllt' h•s antn•A prntiqucut: Lr• .lntht":smc 1 mi , 
It• .lnr.la •snll' tleb:trttssr' dr·s lr:gt•tu lt•s hainrust•s rln llllt_Yt'll :tg-t•, It• ,Jutlaisllll' 11·1 
•t til ' l"out nt:,: ct tlt:n•loppt: h· Pt•ul:rtcuquc ct l e:~ pruphHI':t, r."P~t la rclil-(ir>u 
'"':llt:mhlc d'nit ,.,.t surti It• ('hristiani~<mP: r."c;;t lu n•liginu ele~ talmutlistr•s 
rlc11rl Ic pl u>~ gmml, 11iliPI, n t:t,: ll' ma trr• dc Jr:sll:<; c"c:~t la religi nu q ni Rt' 

,.,: ~ume rl:lltM l':tnl<llll' dr• JJit•u par tlr•ssu" tuutt• cllllst• cl duns l":unuur tlu 
)'l'lll'h:till l'UIIIIIIC HO i ·lll loliiC. 

» l•':titc:> tlmtr· r•nut:aih·c· iufat igahlt•llu•ut ee que Ic .lurl:t"ismc a c1t,:, 
r·r• qu'ilr•sl l'lll'nrl' t•l 1'1' ttu"il sr•r:1 tuujuurs, r•'r•st it dit•r•, IUl a~cut dc pi"Ogt·1·s ct 
tll· l"h·ilib:ttiuu. Corulmttr•;r. !!:lill' t'l'~'~" la ltaillt' ci lu r·alonntit• p:u· ln lmni1•rc, 
JUli" la sr•it•Hct•, par la tli~t·u~>sion. Ne er·~~t·;r. pa>< r>nlin tll' llto11h·cr til' uniJIPs 
p:t) " l'tllltntt• lll Fmllr'•·, l"J\nglrtt•n·r•, l:t lloll:tmle, lt•s ]~l :tl s-ttui~. l:t Br•l 
giquC', l"lt :tli t•, ou It·~ Jui f::~ ~;c ~out ns~intilés •·orupiHPmf'ut ll lf'lll"~ 1'1111 
•·itnyc•n,., t·t ou iJ,. ~ont hcnl!ll"l:,. t'll pr:tli'fllllllt 1111 cultc rlnut les rlugnws 
"""'ntiel~ 110nt: l:t noy:lnt·c eu un fl!'ul l>ieu, pt·rr• dc tou~ Ir~ ltmntni'S, l'l 
l'csp<:r:mt•c ''" tut :tVI'nir dr paix et ri<• fral r•ntift! unilr'r"l'Jle,.. - Bnu 
r·our:t~t· l't hon t; lll'l't·~. - Ari~tirl• ...J ,.trur. 

Ajánlás . .\ z~icló fiilimtnkrúl flzr"•lú nn1uka. mcl~·et c sZ:ÍtlluukiJ:m 
]\a~·srrliup: ) L i ~llll 'rfet. l'l"l'lldile~ hullandi H y l' h r•u nm irva, A tn iul :t u1ii 

l s;r.t•r;r.iijc az r•líi,.zrilmu muucljn : »llz c•rcdcti sr.iil·r•ghcr.·:lztlt·t csntoltnm ur:JHI't 
fnrtlil:í,.t. hnj!~ c;r.:ll tal nuuak. ki n s;r.pf:ínl zsir lók tiirft:urh:IICII t!:; iru· 
tlulnuilutn ol) mclJy rc hntti tllllnluuÍII,I'nkat IcU "; l u•lyt•~<chlJ tm•gi ~ull• rt:,. iikhiiz 
,:nlr•kfrszitíi muuk:íi :lltnl mmtl',;nk Jrtnyt•gt•spn lutzdj:\rult, hmtcm c• tanul 
uuíuynkltoz való t<Z<'rch•lt•l is f<ilktiltiittc• - szó,·:tl , hol!.' ' /),·. 1\ulf·Ytrliu,g .11. 
ral>l.i urual. Hnt.lupl'steu, hútlnlatumnt kifl:jl•zzcm.« 

Három fölolvasás. A ltitoktat:b:rúl l1:tóló c;r.ikk. t:wl.nn•k k<izl,:
, ,:t t•zullul mr~kcztlPttnk, D r. 1\tí,·mtltt J /,;,. tmnit· azn11 lt:it·nm ftiloh·a 
s:L-.:Iu:tk ntlja hit ,:s ponto~ tarlahn:ít, llll'lrt•ket ~<zl'rzö n pP>~ti hitkii;r.sl:g 
bk ulai disztcnm11Jt'n m:i t•t·ziu8 4. , l 2. éH Hl-ikr:n vt\ln~n tn ll lt!l llz:tkrlrtli 
kiiziin~l:g l'liitt ll!ll--(1" !>ikPt·rl'l bu·tutt. A)[.<!.~. ~;r.r•mll' ré_,;;r.,:rr• \Vci>';r. Mik~a 
llt"lltbtllnlmllgató ,:~ !'\;r.:Íulú Altul:ír mak ~t,.uugraf:il t;\k 1\t, t•lünrhhmkat s :t 

bh•tw~r:utunot ma~a a sn•t·;r.ö n>it szin·" :ttm!zui s llll'g~;r.crkc>!ztr•ui. -
Ürümnll'l l'mlitjiik uu!g t'HI. hugo~ 11 fiiní rn"i hituktnt<il>, kikm•k l'Z t•lii 



VF.nYF."'. 287 

:HI:buk l'lsii snl'lmn ,-.,ltnk ,z;ÍII\n, kiiloliitt~l:~ilt·~ llllltlllutt:tl.: kií-zullt'lt'l 

1\.linu:íu tan:ÍI'Il:tk " maga a hitkiiz,,:;!; i:; eg,' kii,.,ziiníi lo•\O:IIot·n f•:i•·zt•· ki 

tUPleg t·li~ttll'l'•:,.,,:t :l flilolvns:Ísukt:rt. 

Valláscsere. A . ~1'1\liCit« 11nlekcs ö,~lr.l'llllit:biÍt nlij:t a )Jél':<i lli"IIZI'• 

lii:Íkunk ~~~ koHY('I'tittíluutk n;r.ulol~ó l (j é,· alatt. E >!l.l't'ittl l tiüb lti-'i:J ig 

zsidúhilrt• tttrt 1~76 rgyl:n. E1.1'k kiiziitt 'u \t : 

r.:rli uli 
h.utholikus ;?(j() ;,'j'j Kathnl. l!'tt ,:,. ujm 
E' :mgt•liklls ;!;, -H }~\nu g-. » • » 
Oiirti~ t·;.o. . . .. l t; iirü~-t·~y. • , 
J•'clt•kt•zl'i m=tk. G :l 1•\•lcJ.. . tu=!J.. . » » 

J'l"lllr.t'IÍt:l \olt ÜSSZ('SI'II : 
!~liK : ji) lií7~: !1!1 
l H li !l : l .-, l l H 7 ;) : h li 
PHO: 11:3 U'il: li"1 
l Hi l : !ll IHI:i: 70 

ll-! 7 li : 0!1 
l !{ 'j'j: .il 
1:--.IH: ;,;, 
l H7!1: ~~ 

fl: t• fi 
zsid•'• l lU 

» 
» 
» 

~ 1 

l 
l ::í 

l ill:! U : H;} 
l l:i !{ l : 4. l 
lii~~: ;,K 
11-il-i:l: 7 l 

u:, 
l O:l 
~:! 

:l 
fl 

l\ ilt:lll't L :~ z,idoi:.:Í)!húl t'l. itlii alatt ib,zt• t· tt : l :J :11 • ,:" peJ ig f,!rJj : 

7 -l !l, uli: f1H:l; l'zck kiiziiti f1 luizasp:l.r. Knrm 111:1.\'1' 14 li 2 ,:,cst•k \nl · 

tuk. Áll>í~m m=;~,vt~: iigyn:a: í1, orvo~: l O, tawlt·: :J, tanító: :l, f:tmdú: t ;l, 

szittt:sz: :l , tiHzt: 4. , hi,•atalnok : ~. kct·c~kcdi): l :J, k<inyvclii ,:~ ~Cg<:ll: :30, 

kt:/.tnií\·t•s: ll, c~cléd: .j, magúnziÍ: 39. Évtizt•I'Ínti :lttckinttl~: 
1:-.lib: :l LH7~ : ;,r, 1H7G: li X l?'>l-itl: l~:! 

t tH; !l : L 1 un :1 : li ti 1>'77: fil IHh l: Lli\1 
PHO: ~!-1 UH .J : fl l Hil : !Ifi !!iH:!: lb l 
IK71: -17 LH(.-, : (j:í ll') 7 !l : !JJ LHb:l: :!Uti 

\ t:l\al kit•=rt 201:' kiizt '"It JO uutg-ynr. 

Kollégiális kritika. A l't'H-Iy(,u;::l.-!t Pu'('ll'';; :Utnluagy gnmltl:tl r<..:t•t·· 

k<'~:r. t!•tt Rt·anytlikUJf lY.Jyluí;, f.~ i•l-olfl 11. sz. a M.-zq. l:)zt•rnh:t i~mertch ,:u, 

o'zt'l..l't itj:~: »K,lt Sl.tllll ft•k><zik l'lottüuk az uj~:; va!Muu1 lulz:1gp6tlú Y:illa

lutluil. A z~itlúknuk t•tl•lig n:l.lunk ~l'll1 111Ílt <'lllii kiizliiuyiik ucm volt, a 1111'1) lwu 

ltulmn:inyo~. irml:tlmi s Mr~:ttlalmi mozgalmaik.ról, miikliMsiikröl ,:lct.Ht 

:11llu1tt:tk 'nhlll. L t:háskudhk, uti~-:; nyakukba nem r<1.akaut :~ YC>!I.t>tlclmcd 

autist•mitiztnus s fel m•tn ní;~,tn iikct :ihnukiJúJ, liugy l•t~htr;~ák, hogy tu•ut 

,.],:g =~ u api sajtúnak ii:t.lcti l'zo%61 '>tili kt:Y.re kcrité~c; a valhi~i fclekt•zl't 

m•k, ig) a z~itlúkunk iK meg \ :mu:tk :t kiiznupi t nollPlt :t maga szPtJt l:D 

111agasztos ,:nlt~kci >~ l'ZI'k i ~t:tpol:í sa s:tj:l.t jo)l felfogott értlPkiikLt•u 
kiitPlt•sst!g. 

» 1·~ kiih•ll·-••:-g lt•ljt••Íit:~úc v:l.ll:\lkozot t az uj Szcwh• ,., tmlt· :t szt•t·

J.:,".;r.tiik IH'\'t' kt•t.t!S~I!~ :t;r. Í1'1Íttt1 hogy kOIHoly l'Zt!lr:t kllllttol) lill s fo!rfi:t 

kitarhiH~al f',>;!;tutk tiirt'kcdui. KiiHiuii:~cn kt·ttiit ak:u·nak: a z~idútudu

IH:ÍII) t kii;r.,:l'fltctii múJ1111 miíH·Ini ~ tcrjeszlt·ni H ltitrt•lt•kt·zdi hajnikat 
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nn·oo~ .. J.ui s az iiuknnu:íuyzati jnl-(111 kid1 ui. l~ mcllett kiterjcs:t.kctlnck u 
klllftihli z~idb;illnpntflk, a hnzni hitközstlgek hrll:tctéw•k, iu[l!zctck !l isko
lúku:tk i:-~uwt·tf•tt=~•=rt• 1\Iiwkz i~eu ><Zt:p doln~ s a miut az t•tltlig megjeleut 
,..z:í mnk umtatjú k, lll' t t t p u~ z t ll it;t:ret. c 

E hr1 t•zt•tt:s ut.iu t. lapt:Ír,.;nuk n n=,zll'tckrc tét· :it. »Mintlj:írt !IL 

1 . sz:ímhan mn11lljn 1 ;\ltnznto8 tnrtalomnml l:h:ukPu, alaposAtt s 

uutl'.'"lll"n~un irt t•zikkrkkt'l tabilko:wuk. Kt•m t·~.' kiizillök miuket kö:t.C· 
ll•IJhriil i~ t:nh•kf'l het.~ Binilul:l t:lrl-'yúd kiiliiuiist•n Ittírom dolgozattit te,.:z: 
1\oJw,:f A hunful-(lnlú m:l~-t.' m·nkról, melyut•k IJuyt•gcs tartulnui.t .t ön-, ille
tiih•l-( fajdil':<iiifl:,..l•iil ,.z;Ínnuzú hiputhé:dsuek« tartj;\; lfoclwwfh . 11Jrai1Ú111h, 

lltt'lyriil azt mu~t~lj>l, hng_1 <'Z It förtC:neti lt:ll)'t•k. nz t'l"lllii-(Uliomoknak 
kiilfiuiiwu l':íl apostr•l 1'1-(t:,.z t'tlhí~p•mtj;Íuak oly ,-akmct·ii 1111'1-(lt:tzut.l 

tul:í,..a, a mi i~•m=t c~ak uz;m eriilkiitlé:-~!Jöl magyanízlmtó lill'!{. a melylyel 
a z:-~itlúk m:tlHI}NÍI-( a 1ihíg gyiili)letétiil ntill(lPn árun s7.ahntlului nkm·
u:tk. « Yt:giil: »Kéts<1gkiliil le~tlrtk·ke~!·hh czikk Prtl6t·~!l LljJÚit'. C:~uk 

111. a haj. hng-,1 e t·zikk kiinyiik,:hiil iK a hiu~tÍI' knuclik:il ki. Minucn úrnn 
azt akurja kimutatni. hug-_1 h•g-tníill'ltt•l;[) a z~itlú !'! e~~~~zeu megriiki.in)-öllik, 
tuikor :l ::;z:Ímnk. kt:rlelht'tl'th•niil kmo~tat:\lj:ik , hul!:~- hizony l<'gmkcltch
hek n lutlll'r:inu~ niik.c 

Beft·jczé"UI t. kollc~rt\nk eJ.t•kl'f nu .. uljn : »A tiihhi küzh•mt:urck szin
t,:n igl'n c!rdl.'kcsrk 8 Iul :tz irúk n ki~s,: cliJi:mkotlott motlornu 1:iltuztat 
uak, telje~ ht•c:~iih:~iiukre tarthntuak ~7.:Í nont.c 

A tlit•"'t:rctet mmtkat:ir~nink ne1éhcu kii::o1.iinjiik. n t-;lÍIICti t•llen iiket 
ttll'f-!:1 ,lueui fiilö~lt•gt•sowk toldjuk. Xc111 miutlm t. htpt:ír.-uuk nyilntkuzatait 
kit:siuyelnilk; lliít ,:pen. llant•tn tni t• llhtyiJiil Csll)IIÍII tnnul~úgot ttkiLrnnk le
' unni . A h:\zai :;;~j tó eliitt ime :t lill~ irn nj, hogy a zsiuó~:íg iR ki hitllllll t:nlekei 
Ittcllett ll a ft'lt•kc?.cti tlulgnkllt ii is felekezeti t~zt·mpuuthól m:zi :; itl!Ji, 
hogy még nl) kitliniien t;;r.Crkto><J.tclt s higgadtan irt ln p mint az Emuyilikt'~ 
F:.J!tluí-: h hJimla. is eg-y tmlom:íuyosuu megokolt f"t.ilten!,;t nem hel.ve8llek 
mgy bel) tdt.:onwk, !tnumn • fujtlit·~liittlsnckc ntutul ; <'1-CY kritiknil;tg előaliott 
históriai frjtt•gctéshcu ucm tml:ltlanstígot m:ry té1·cdést, lmm•ttt uHÍs :Hü
t:l$ok >ntkuwrii tltC'gltnztultohís!ltc hítja; ~ miuün 11 z~idó st:tti~ztikm; nz 
t·nutl-(l'likus niiknck míivclt,;,:g tl•kiutetéhl'n 11 ml,IJick f<iliitt nt ló ol~iibiJ · 

~,~_:~ét kuust:tttllja , nkkor c>hiJiil ut•nt 117. ohjckth i~nz~:íg szól, lmucm n ::. !t in 
H:\~ kamlik tíl ki.« Ez t~ ttlny. É!! tt tanuls:\g'~ llugy tt J\l.-7-H. Szentlt•, 
lnidiin ttt:Ís Iti tH polg:írt:ír:-~:dnk:t t zsitló m!zl'fl'k tls tiit't•kn:>'l'k t't•liíl flih il:l 
gu~itja, tttittt l:tpt:ln•tlllk j , jóak:trón mutttlja, »ntlúh:llt !tt!zagpótló 
1 :\llaht.« 



TUDOMÁNY. 

A zsidók ősei és a hikszoszok. 

~Iúr a régi kla ziku irók igen behatóan foglalkoztak 

Egyiptom törtéul'lmóvel j alaposau akarták llllltt csouaors:dtg tür

téut>Lét előadni . c czélhól személycsen odu. utaztak, lwgy magán 

a sziuhelycu megismcrkt>djt•uek a lakosok szokít aival, vallá iival. 

t<Íl'!>:ttlalmi últJtévcl · Hz ottani tudósoktól, t. i. a papoktól fehi

hígosítást kéljenek miudarról, a nU homályo Yolt clllttük. De 

fáj,lalom. a papok sokszor záut záuJ.ékosan balútra vezették őket, 

é igy törtéut, hogy Egyiptomról egész c század kezdetéig hamis 

nézetek voltltk elterjedve. Igaz, hogy egy egyi})tomi pap mcgit·ta 

hazújúuak történetét é· pedig, mint magától értetődik. önálló 

tauulmányozá ok és a. forrá ok alapjáu, de sajnos, e muuka e:;ak 

töredékben maratlt re<'tuk. A munka zerzőjc JJia11etho volt~ helio

pu li. ú pap és templomi titk{u·. Vilúgo , hogy igen járatosnak kel

lett lennie az egyiptomi nyelvheu é irodalomban; ele azonkivül 

giirög mü>ell ·éggt·l i hírt. Épeu ezért .Ptolemü.us Philadelphus 

últ.al azzal a feladuttlll lett megbizva, hogy Egyiptom történetét 

~iirög nyeheu irja meg. Munkájának becse abb<m úll, hogy a tör

téJwt az emlékek, ;t feliratok é a templomi ol-iratok alapjáu mn 

pli\ad m ; ue az <~ hibája, hogy sok esetben igen öukéuycsen járt el, 

hogy nem miudig az igaz ágnak, hanem gyaln·au hajlamaiual.. volt 

tolmác a. Ezt ma mfu· világosan lehet bizonyitani j hiszon nem 

~>zo•·ulunk töhbé csupán a görög és latin irók müveire, vagy a saját 

füumaradt töredékeire j rtllitásait elleuőrizhetjiík ugyt~uazou for

rá ·ok alapjáu, melyekből ő maga merilett. Épeu a töredékekből 
- melyek legnagyobb részben Flavius Josephus contra Apionem 

c:úwii umnkújábau maradtuk reánk - tetszik ki, hogy Manetho 

azon t(•uyekct száu bzáudékosan elferditette, melyek a zsidókra. 

'ou n tkuzuak ; uevczcteseu, lllidőn a zsillók ll ei t azo u icll•geu nép-

M.~oYAa-Zawó SznLE. 1884.. Y. ~'Oz. Hl 
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pel azonosítja. mely 511 évig tmllkodott Eg~ipton1 füliitt - a 
hiksw:;zokkal. At~ t•gyiplumiaiak l'ill'k irúut minden itliíbl'll a ll•g
nagyobb gyiilöll'ttl'l visclkeutt·k. nwrt soha st•m tudl~tk t'lfPlejlt•ui, 
hogy ez i<legrn törzs az ors;.~,(tgot oly hossr.tt időn M leigúzta 
•olt. hog~ uj \allú,;t hozott E;..')iplomba. hogy színal mi111lazt, mi 
a bl·nnszlilött lakosb:tg előtt s:.~eut n>lt, mt•gn•lt•ttt• . .1\IaucLho lJiz
to"an tudhatta, hugy htt a hikswszokat a zsillókkal azo11ositja, <L 
kiket a~o egyiptomiak szintén nem szt'rl'ttek - kü~otels:.~f>srp fog 
találni i t•:t.(•rl (•s Talúsziniileg, mC•g azon okból, hogy a baj(ü gy ü
lölctéuek alihasson kift•jP:t.é:;t, a kohubuúnyokat tények gyanúut 
adta. elü . 

.A hik<.wszokat illt·tl\lcg .1\Ianetho egyiptomi törtknetl•nek 
m:ísnclik kiinyvé·hen (.1 osrphus c. Ap. T, 1 1.) a. követlwzőt ol vassttk: 
• eralkotlott foliiftiink <'gj 'J1imaios Jll'Tii lcirúly i l'llllCk id!-'jt•ben 
haragudutt rúuk, nc•Jll tudolll hogy mi(•rt, az lsten. Embf'l·Pk, kiknt•k 
származúsn ismt•rcllen ín ll, kl"ll'lrőllúrt('lcu mq~támatlt{Lk :11: ursz{L
got (•s könnycu, minut'n c~ala. n(•lkiil el is foglnl túk i az uralkoc16kat 
elfogták a vút·osolmt fd~yujtot.lítk, az Ü;lenek szeutlwlyt·il elpusz
tították i a lakosokkal Íti:t.llllytl<ln Mutak. n(•md~ l' ket lenígtak, 
másoknak rah!W>l{.!:a~úgbn hLli"C7.0lták feh•s{•gükc•t ús {.!:ycrnwkciket i 
\"(•gre maguk kö~oiil l'/!yt>t b.it·úlyuak kiuPn•;.tck. , 'alatis volt a 
uevc•. Eil MemphisiH'u sd•kcll, aclllt velett ki felsG (•s alsó Egyip
towra. t-s az l'ITl' alkalmas hdyif;í•gc•kb(' Grs6gPt wtett. I~rgjohbau 
megc•rő~itPUe a:t. ors7.úg kl'icli rés7.í•l, t·líín• lítlnín. hogy a:t. akkor 
lcgbatalmnsn.bb asszi riaiakuak kcth iik lrs7. Egyiptom lm rohanni. « 
. . . ~A "t. eg(•sz uí·puck a nc>e volt ~ llikszosz« aza~o pás~otor
kirúlyok Hik, t. i. a szPnt uyclvrn annyit tesz, miut király, 
szosz pedig a nép nyelvén pá ztort jelent i innen az ö ·szctett 
szú llikAzosz. NeM11yan úllitjúk, hogy ara.bok voltake 

.1\fnnkújítnnk míts helyén .1\fauetlw a. kü,ctke:.~őt monclja: 
.o511 éíig umkodtak a pús:t.hn·kirúlJok Ebryiptom fiilötLi ewtíltl 
]Wclig Thl'hac kPriilct&hen és Egyiptuw liibbi rés:t.cibl'll kirúlyok fel
keltt·k i uagJ és m·hf>z húhoríL tiitl ki e;o:ek közt (•s a pús:t.loruk 
között. De Alispltragmu tho~iH (Yagy l\ l isphragmuthosis) legyű.t.te 
<l pásztorokat, kik n tüb!Ji Egyiptolllhól i:; kiüzettt•k h egy hel~l'U, 
mdyJJcl. kPrlilcte lllUO arur{L\:tl (lwszwértúk) hirt, bt'záratlak. 
AYarisnak bh ták a Itt• lJ t' l. _Mi ,.,pltragluuthof' is fia, TJ111 twosis, críí
!'lzakkal nk:n·ta Avarist l'lfoglalui é:-. <t:t.í•rL .J:tjO,uou cm!Jerta \ín·os 
felé n•zf'letl. L\ mi11l ]Wdig lít"ttn, hogy az ostrom crcdllléUJle-
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lc•n lt•sz. szc•ry,éi(lí•st kiitlitf ;t tiibhi p:Í"7.tornkkal: t'llllf'k l'>rtPlmé>ltl'll 

t'ZI'k Egyi1•lonwt llllt11h•n haj n(•lkiil olt lwgyhaftitk h. nwlwtlt·k. 

lwYÍl almrtnk j í•s Y:tlúh:tn <"":tl:'ulj;hal ós J,iuc"\'ÍYPl tlt·m kP\I'sPhh. 

mint 2-W.OOO fí•di Ynnnlt R~~iptnmh61 a sJ.ir sÍ\:tLtl!hn. Az nssy,j .. 

rininkt6l Y;tlú IHC'!<•m mintt C'iWk t. i. akkor Azsiiiban uralkocl

tak - ab han az or,;zágh:llt. ltwlyct ma ,J ucléánal, newziinl... C'J:!) 

Y{u·ost í•pitetl<•k, lllt>ly í•p<·n :Uln) i e>mltPrt Yolt kí•pps m:tgúha fo~

lalni, í•s .ll'rnzsúlPUllt!'k ltiYtúk.c: 

~zt·mlw sziikik ::\[n ut>thúnak tiir<'kYí•st'. hogs a zsiclrtkn.t n 

hik~zosJ.okkH l awnosítsa. A kót·clí•s c·sak a;r.. hogy milyt'll jng~a l? 

Áll-o mintlnz. a mit t'lllndott? Yn11-c amtak tiit·tóm•lmi alapjil? 

l<'Cirduljuuk cllíhh 111. <'mlí•la•khcz Í's a félim toklwz. Az ul(Jhhiak 

u cm tcsznl'k t•mli t(>st a ltikszoswkról. >a~y ltPlyc·st'hht·H tliCJtHha, 

l'tldig DIPI-( 111'111 sikt't'iilf fp}iratnJwt l:tJúJni, UWlyc•J. :t hikszoszohn 

Ynuatkozuak. DP azí•rt I'PllJÍ•llwtjiik: hogy idíhd olyanukra is 

akadunk. 
Annúl J'onln~o.ahhak az t'mlH;:C'k, lllcly<•kd a hires ft':tJH'7.Í;t 

t uclús, l\! a ric>ltc·. Ta nisball l'c>lft'clc•z!'tl j si nl om hokra a ka d t. nwly<>l~ 

Í•Jwn n ltikszoswk icl<>j(•bííl valí1k, s;.ol!rokru, mcl)Pk a llikszosmk 

lipusát tiszlúu tnutatjflk A lip11s mimlc11 t>gye>~ c·ntl(•kcn. mind<'n 

C'l-()"l'S swbrun, ki\ í•ü•l ní•lkiil c·gyforma ... \ szl'UI kit·si , az Cll'!' t•ríís 

(•s lapos, az :trcz ntsta~ {•s n mPlli'LL csontos, n:r. úll kiítllú, n szúj 

sz(•h·s, m;t,irhll'lll ;íllali, az arczkifC'jPzÍ's ounrt. ele• a Ull'lh·tt szl'licl 

í•s t•gyiii-Q n is. Yililgos tc•ltúl, ltog) ('Z('Il tilt'Zs a s(•mi f:tj jc•llt·mzil 

isutt·rll'liíjl'leivc•l í•pensC>gg<'llH'Ill hirl. Ez n lPghizfnsahb (•s lt•j.{hc•

lJCScbh hizonyitl•ka auuak, hng) l\lanC'tuónak álliLr1sa alaptalan j 

mcrt aunak, aki tnégis Man<'tho szavainak ltitC"lt akat' aclui, vagy 

nzt kell ítllitauin, hogy a zsidúk nPm SC'milúk, vagy nzt, ltogy a 

hikszoszok azok. Az t•lííhhi úllitíts tulnwrí•sz ,o]na . az ut«íhhi 

)!t'tlig ll'lt<•ll'lknnt• k lJiznnptli n :r. !'ln li lett c·mll'],l'l, a la pjtlll. 

Du bc·nséí nkok is nu·gczMolj(tk l\fanPtlm l'lií;lll:'tsú t, minl C'zt 

a honn i l'gy<"lcmi lanár. Wil•tlPDtallll. (•pen 11111sl lllC'I!jelc·nt. . \ PI!YJl

lisl'ill' C-lesehicltlt•~ czimli 11111111Jtj(than (Gollw, 1884.), :tiHJlo>.·tn 

kinntlalj:t. Ha :Ll. Í!lt'zl•lt hrlycot fi~yP]C'Illlttl'l ohns~nk. azonnal 

tm•g fogunk iilkiiwi :CI.CIIl, hog) :1 hikszos1.ok fí•lh•k az assziri:tÍ;Ik

túl, kik AzsÍ:l füliilL lll':lll,ocll~lk. K t. kí·pfo•lc•nsí·~ ; :1 Kris7.11ls Pléitfi 

:J-ik p;.:n•cl y(•g(•n nz :llis:.lir 'ilúgbircHlalomnak. lUl'l~ lTig) iptcnnnl 

lllegtúw:tclhalta \olna. m(•g 11)0111:1 wlu Yult ,\ sszur akkm· kis lu•l) 

mln; siít tuitléíu 111110 t>vwl k(·~ííhh az Pg) iplmni h:ulsc'rl'~l'k MC'zn-
1 \1'• 
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potáruiába jöttek. mint az egyiptomi l>s a'Sszy:r feliratokból kitiinik, 
még akkor is igen jelt-ntéktelen város volt. Világos, hogy Ma
nctho a későbbi viszonyokat az előbbi időkre alkalmazta. 

Dc a feliratokhól m6g más valamit tanuJunk j biztosan tml
juk, hogy épen ~t)úkszoszok i elejéhen jött<• le n zsidók Egyiptomba; 
az a király, kinek mimsztere Józ ef volt - ez történelmi tény
épen a hikszoszok egyike volt és pedig I. A pepi a XV. dinasztiá
nak egyile királya j ugyanezen király uralkodása alatt, 1842-ben 
Kr. e. vándorolt be .Jákób Egyiptomba családjával együtt. 

Lehetetlen tehát. hogy a zsiclók f1zouosak volnának a hikszo
szokkal; alaptalan az állitás, hogy 1 alatis alatt József értendl\, 
mert ez u bibliában (1\Iózes I. k. J2, n.) » allitc-uak ncve7.fe
tik j 1) kronologiai okokból ez lehctctleunck mutatkozik. 

Elwe7. még egy más igen fontos küriilmény járul . .A. biblia 
hiteles olbl·szóllisc• és a f(•liratok szerint a zsidók Egyiptomban 
nem épen nuut uralkodók szere1'cltek j elöhb alattvalók és azut.á11 
leigázott rabszolgák voltak. Kivándorlásuk nem kerillt harczb<t, 
békés módon történt. J eruzsálemr6l pedig jól tudj~ hogy Dítvid 
idejéig csak egy kis törzsnek, a jebuszitáknak, erös vúra volt, dt' 
nem, minl :Th!H.uetl1o állitja, megerösiiett tábor. Mindez :M:anetho 
koholmúuya. Dc mi birta öt erre? Eltekintve:> vak gyülölctétöl, még 
más oka is volt. Épeu ugyaoltzon király, kinek idejében .A.risteas. 
Philo és Josephus tanusága szerint. Móze öt könyve görögre 
forclítta tott, szólilottn föl l\Ianethót, hogy az · egyiptomi birodalom 
történetét megírja. é!l valószinii. hogy mindkettöuek czélja volt, a 
bibliában előforduló és· az egyiptomia i akra vonatkozó adatokat 
megcz!ifolni, ha mindjárt az jgazság árán js. Manetho oda töre
kedett, hogy a. szégyent. melyet 1\fózes a biblia elbeszélése szerint 
Egyiptomra hozott, attól elhárítsa és a zsidóha fordítfla. Persze 
ezt csak kolJOlmtínyok tUtaJ lehetett elérnie. 

1) V. ö. ZipRr,·, Des Flavittf< Josephus Werk iiber llltil lwlle AlLer 
etb. kindta JelJiuek. 6 1. l. 

Budapest. 
BLOOD HENRIK. 



Az antisemitizmus eredete és történeti okai 

IV. 

Róma a zsidóságot földre teritette, de le nem győzte. 

Napjainkban a világi uralmától megfosztott pápaRág m~g mindig 
semmiféle erőszak által meg nem közelithetö szellemi hatalom. 
Ép ugy a zsidó ág i , megszabadolva a nemzetiség gondjaitól, egy 
gyözbctotlen erkölcsi hatalom maradt. Ezentul nem egy, hanem 
két tekintélyes csoport ítltH.l képviselve, még inkább fenyegette 
hüs;.:ke legyőzöjét, mintvalaba. A keresztényekmegjelentekRómá
l)aH. A rendőrség a z inagógnkban folytatott vitatkozások által 
lett először rájok figyelmes, azth.itte, hogy ezek alapítója egy bizo
nyos Krisztus, aki PHiesztinából jött he, s hogy az egyetértést 
mindenütt helyreállitsa. kitizte öket mind. 1) 

A tl-vedés igen könnyen érthető; a mftr r~gebheu bent lakó 
zsi dók és az uj jövPvényck közt nem volt nagy különhség . .Renan 
kimutatta, hogy a kereszténység és n zsidóság eredetileg azonos 
volt, de sl:lt talán ez az azonosság még teljesebb volt, mint azt e 
kiváló iró állitja. Mig Pál apostolsága teljes eredményre nem 
vezetett, t . i. n. pogányok nem tértek meg tömegesen, mindacldig a 
vallási alapigaz ágok és a gyakorlati vallásos élet azonos volt. 
Mindkét részről a láthatntlan Istennek ugyanazon szigm·u kul
hlsza, a pogányságtól és annak erkölcstelenségeitől való ugyau
azon iszonyodás. miudkét. ré zrlll ugyanazon téritö buzgalom, 
ugyanazon huzgósá~ a. gya.kori zsinagógába járásbau, n szeutirási 
könyvek tisztelete és a szentirásban elöirt r itua.lis kötelességek 
mt>gtartá a. :.Zsidók volt.ak- mondja Réville Albert igen helye
sen - és a zsidó életben meg akartak maradni is. 2) Az idö-

•) Sueton;us J. Claudius§. XXV. 
•) EneyclopCll ie de~ :;deuces relig1euses. EbionitP.s czikkben. 
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~ehb ú~ ~lózc~ (•-; a prófé>t;ik ner(•lll'll hinll'ttt• tanait; a liata
lahh {tg )lúzc~, a prúf(•túk (•s K1·is1.Lus nc\élwn. alu jött. ho~y 
mind<'nl heteljcsih<•n. El(·~gé ism('rl'tl••wk aUla <'lnitNetck l''i rú
galmuk. uwlyeklu·l a 1.sirlúknt illették. Ugyauazuu gJiilölet, ugyan
azon l'öÍj:(almak érH•k a kPn's?.tí•ny<'kPt is. L\ szamrtrku1tus?...,l.a l 
Y:írlnlt:ík liket; trstrí•l'i lnknm:íjnkhr'il <•rkiih·~tPll'n tivomy(lkat 
t•sin:í Ita k. IstPntisztl' ll'tiik lP~t'Pnsí·~t·st>hh CI.Pn•moniája, az u n a-
1·..,ora. mPghatiÍ PmlN\t'ZÍ's nH'stPl'ük ntll) ... ú úri'tira. Pllcn<'ik szúj{than 
irtll?.atos llH'l't'll~lrllí• Y:Ut al. ('lllllf'l'isí·~ t'lll'll. ne halljuk c..;ak 
lll:lg:Í t ' l'flrtn ll Í:Í ll t : » ~ \1. t llllllltljit k. It n g ,Y lll is1.tí•rÍ U lll <l Í nkon Pf!.V 

!!:,)'1'1'1111'1\l•t f!yi lkolHnk lllt'J.{ (•s ar.L llll'J.{t'sz-;r.i'lk; l'Z('IJ irtiizatus 
)u],nma ut:'t11 \Í•rf<•rfiil.íi ~yiin~iiriilowk atljnk :í! magunkat. miutún 
a lal;nmttlwn .i«'lt•t!lt•\ÍÍ kuly:ík. a mh•,l'( ICi)burilnltitk í•s ig,\' 
a 'il:ígit:ís- t•lt:holit:í":íva l ,zt•Jll(•rmiiuktlil j, llH'W-:laharl itnnk 
ruinkt•l.• 1

) 

\"(•gre a k<•n•sl.lé-n~< ·k is- (•púf!~· minl a ;:~iclók- Pr(•Jye
"<'11 t illa knzn:t k Pl.<' ll ~yiiliilt•trs baznf!sÍl~ok rllrn. mclyPld;!'l 
iíkt•t ii ltlii..:i k ; l\ J ÚY.l's tiin (•nyévcl v rel Pl nw;.:i k magukat. m!'l.)'Pk 
lHiziil mé~ ul'húnyat mt•glartottak: Oly annyim l{tvol esünk az 
t·mlH•ri ,{•r kiontúsútul. hO!!J mí·~ azon :Ulalok 'érélől is l:trlúz-. 
kl)() unk, kiknPk hus:'tt t'• h t• a uk. 2) 

Kiktől kPll'tkP!.ll'k !'ZPH 'iH lak? ( hi~inl:'s '<t:erint a zsitl okltH. 
\nnyt tagaclhatatlmt. hugy ;r ?.sidók ps kl'l't'"l.ll>uyrk mindink:íhh 
rllrnsí·~es lesl\rrrkkt• üdüu1. küll'sriuitsl'll úrn l koclla k Pgymi'tHI'a 
(•s rltgnhnazt:ík E'~) 111úsl. Ek b tha] az <'' nn~é>l ium s?.övegNwu tiihh 
fiillilul) u~·nmút talitlja l'íl<'ll kiiksiinüs ragalmazú:mak. 3) Dc leljc~
sé>ggcl lchctellrn. hogy omc gyilkolússal é>l em here\ rsscl zsidók 
vádolták volna :~ keresztt>nyc•ket. hiszen őkt•t magukat is 
d(•g igaztalanul - ugyarwzzd \Útlultúk, <le mc•g lllaga e y{ul 
a husvétvacsorúra Yonatko1.ott, mclyet a zsidók ép oly szclllllf'k 
tartottak. minL a kere'<l.té•nyl'k. 

Igen mcghizhn.tú olwk jogosilanak fül az úllilút<r:l, hogy 
I'Zl'll rúgahnak ama rómaiaktÍil k<'lPtk<•zlt•k, kik mindcn 'all:ísi 
n.iilúst rclulszcrc~l'll iilclüzlck, amint hog)· ~\k•xantlriáhan is ez<'n 

1) Terlrtlli<wrt'. \p,,Jo_getica YII-J'X. l'n\IH'zi:\ra f<ll'llítvaAhhé C:utttT~' 
!'tha!. 4:l. l. (V. il. )f.·Z•. Hzt•utll', :!. liizet. til. J.) 

1) Oda' i u~ )linutíu8 l•'•• lU: : Goun·.v fonlilú,a, 553. l. 
1 ) Les t, au!!ilcs l. 26·!. J. 



r;í~almak h•gp]séí {Prjt'sz lői s~intÍ'n n :t.liiclúkra irigykNlíi giirö

~iik YOltak. l) 
Hng~· Jll'dig I'Z('ll rúgalmak 6~ a:t. illcliizrHck a n. 1)/,:hatl 

yÍ·~r fp]Í' mr~kÍ'lsz<'rt>zíicltPk. azon ninl's mil rsoclúlkozni. .A kP

rPst,t{•nyrk propa~:lndú.ia sokkal r)í>nkPhh Yolt n zsiclókí>n:'tl. Í's 

sikl'n•!';ehh i". A zsiclú lnuitúk. ],ik most. mrg szigorúl1hak. mint 

1 u l:tlta. ~'íl ki' a tiirvrny mr~lartús:'thnn l:ítj:ík nz emlwrl'k üchí>t 

slít a hl'kiiwtkt'I.<'IHlíí harel,()k homúlyno.; <'léibrzrl(•hcn •kC'riH•..;ck

kc•l (>, h:'tsty:íkkalc Yr,zik kiiriil ;l tönrnyt. .\ hl'lÍ'pés. főlC'g pl'clig · 

a" ol t t a rt ózkntlít" l'>"<lk am w k van mcgC'ngrclw. ki a c·zcremil

niúk nt>l11':t. iga,i:lL« mag:íra. YCszi. EllrnhC'n a kcrr.,ztl>ny aposto

lok. P :í l tanit n'tll,rai. tadilzkod:'ts n€>1kiil nyitjúk meg ki\zsí·~C'ik 

kapuit és ott, hol rdclig ro;nk a n{ík voltak zsiclí1k. hc>lyrl':'tllítjúk 

a csal;'ul f'g~·sí•gN. A z :'tltalu:r~anis. hogy clhítrit,iák az aknclályn

k:tt, fííiPg lwgy a kiiriilnwtí•](•,t m<'gsziintl'lik, mr•gtrritik az 

at,v:H rsa thd,nt is :L hit :íltal c•lél'lwtli iich ,pgysz<'L'ii rs Jt(•nyp]

llH'S .. 2) rlngm:íj:t ;Í Ita l. l~) azt:ín a pogún~·nk UimrgcHrn trrm•k út 

a kPrr".;zténysí•glw:t.. ami c•sakhamnr nrhí•z gomlokat okoz az :Hlam

nal;. A:t. :lttrrtrk Ynlóhan n~illau :-z:Ulunk sikm n hivataJog ,a]];i,. 

c•lll'n. ,.mlltkmlnak a hncliswlgúlattól í•s l'c·g~·H·rzctlc'n a c·sítszút· 

krprnPk imúclnsr.túl. Lázadú~uik miatl üldözi e, uPm sukára rc.i

lt•tt helyrken kí•ndeleuek istrntiszleletükc>t gyakorolui.Igy sza

porodnak az rllíitl>let<'k. majd az dlrniik hozott sziguru n·uJ

.,za húlyok. X Pro ruiudjúrt kc•zdE>Ilwn rájok hú ritotta Rtíma i•gé

sc>í•t·t a fel elllss(•grl (•s :1 ki1rgzí•s legl<innsahh urmrinrk szolg:íl

tatta ki 6k(•t. {) krtsrgki,ül o;ziirnyPtcg Hlll. clP Traj:ín (>s Tladrián 

hasonlí> módon elrendelték vag) legaláhh clnC>zték a ken>s;druy 

iildiizést. .Az utúhhi csúszúr idPjl>lH'll, mirlőu cliig•r~z üt iif t ki. u 

nrp a köz szcrenc~étlrnség okait a keresztéuyc•kut>k tulajdonitot ta. 

íík távolitottAk c•l Arskuláp11! gn:ztetlcik ítltal. Ké>sílbh Dio .. kti(ln 

alatt ugyancsak ő reájok fogj:ík n e~:ísz:hi palota fiilgyu,itA

"út f.s hogy ők íclrzl<'k Pllí a dög1·t'szt varúzsmostcrsí'g<'ík áltnl. 

A rs:íszúr. ki szint[•n rí•szesp mlt ezen szt•nn•dí•lyC'knck Pltiltja 

1wkik a haclscn•gha és a magi!ilr~ttusba Yaló helé>pésl, lt•romhnlja 

') :Megjt·~~zuucl(í, ll<'!!Y Tenulliaun.s U!,"JIIU<Iz<'n kifejezéticket adja:\ 

kere-ztények ráJ.:ulmuzói ~új á ha, me l.\ ck.kd !:kueca él :~ zsiclók ellen : .L>ici

lllw· scelerati<~sim i t.'l<'. 

1} IJucn'bort ru : 11nlestiul' 3 1 i. t~S 34 B. 1. 
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templomaikat, elpusztítja <>zent könyveiket és bezáratja pap
jaikat.1) 

A negyedik ~1.ázacl kezrletéhez l>rkeztilnk. Egy11zen·e azon 
események l'gyikP mPgy végbf', melyek a rilágtörtl>netet uj me
derbe te1·elik. Constantin olmlva a törtl>nteken, kihocsájtja a hires 
milanoi ecliktu:mot. mely az ujkorbo1. méltóan. a legtelje.,ebh 
valásszabadságot hirdeti. :Minden lmltusz elismertetik i>s papjaik 
nyilvános tisztelethen J'PSZeRi\1 nek. n c.'!á11zftr m:integy lf'(mH\~a
sabb főnöke valamennyinek. C1onstm1tin. ki bitében ~yönge. d(' 
mély elméjti politikai dol~okhan. lmmar h<'látja. boj:(y a római 
valláR veszve van: l><'lfLtja, hogya kP1 bibliai va llás köl.iil <1 ~ali-
1éusoki> hozz{tff>rht>t~hb a u<-prr n{\zve. [gy lett a k<'l't>szténysÍ'!{ 
állnmvallá" {>r.; már ~ l 5-bt>n. tehát 3 i>vvel n milanoi E-diktum 
utlín, a prozfllita-c<~innlús legsulyosn h h hüutPtl>s terh r alatt Pl
tiltatik a z<>idóknak c;; a pogányoknak. hogy az egyhúz kizárólago 
joga maradjon . .A közl>pkor megkezclöclött. 

Y. 

A zsidók szánuha előkészített uj helyzet olyan. rrún~t a. 
körftlmények okvetf'tleu megköveteltPic Az <mya~?.eutegyház - ft l· 
hatva ama mély vallásossá~!, mely öt korunk üldözőitől el.külü
nití - az igazság ogyf'düli birtokosának (> az iiclv cgyE>tlen utjá
nak vallja ma~át, és alTa hivatoltnak hogy az ep:ész ernbAri ép:Pt 
Krisztus vallásíu·a tkrítse: •·Tárjátok be az egész rilágot - i~) 
rendP]é a mester - l>s hirelessétek az evangélinroot rninclru 
terPmtményllf\k Ic Ezeu ép oly nagy zrril. mint fl>l elmcte hivntús 
teljesíté: e érdekéhrn korlátlan hatalmttt nyert a fóldön (>c; HZ 

l>gbeu. Igy tehát, midön nralomrn . .ittLott. képtelensép: volL re:'L 
nézve ama közeinyös és épen r miatt veszélyes tiirelmességgel élni. 
melyf't a pogányság (•s a filozófia fogadott el szahálynl é a mely 
a császári törvénykönyvekh<' is átment. Eltérl'st nCim volt szabad 
elttimie. sem kebí'léhen, sem olcl.lla m<•llctt. srru magán kí\'iil. 
Ert>tnekek, bitetl<'nPk és po~ányok mindeu l<·hct. éges uton-m6-
don az egységes ta.nra. voltak vezE>tcndl\k; ruurk pedig O!cyeUt•u 
tek:intélylyel biró képYisrlöje az egyM:.: 'o ll. 

Mindeu eltérő tan kii?.ütt pecl ig a ?."irlú"ág aclotl leglob h 

') Ac<~•l•\mie flpq ln'<'l'iptil>ll" ~~ Bt>l!f·• INtre•. 181'1. ang. 1!1. n",.,,'l 
ki\zleménye. 
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gondot az egyháznak, s iukáhb mint a ti>bbt ~retuekt:t, épeu 

a zsidóság követőit óhajtották az egyház kebelébe vonni, vagy 

legalább ~ziLmukat kisehbiteni. A.z egyháznál inösh és hosszu 

időn nt hatalmasabb zsidóság a szPnt könyvek ama legrégeb

bikére támaszkodott, melyböl merílette erejét maga. a keresztény

ség is: az igazi vallá os legitinlltásnak vallotta magi\t, melynek ~L 

kf'rf'sztl>nység csupán egyik szerenesés schismája volt. Volt néki 

i~> rp ugy, mint az egyháznak, tana és zt>rvezctt kultusza i voltak 

tudósai é!> hagyománya, mcly(•t sziotén <t m1ut homályába vez<>tett. 

vissza; az ő dokb:inája, épen ugy mint az egyházé, arra irányult, 

hogy a lelkiismeretnek korlátlanul parancsoljon i biztositottancsalá

dot sannak megha tó f'rrnyeit rs egy [Lltaláuos valláso, ~>zövetkezetet 

képezett. Volt továbbá a zsidóságnak i, ép ugy mint az egyhál.

ua.k, terje zkedő ereje, mely iöllépé én<>k zajtalau<;ága mellett sem 

volt eredménytelen. Végre pedig <l zsidóságnak 1\em volt szüksr~<' 

az t>gyházra, ez pedig a z idóRágoluem nélkiilözhette. 

A zsidóságnak befolyása azonban, dac?.árn az egyház cliarlH

láua.k, daczára a k01·látozásoknak, melyek öl onnel< következtében 

érték, még min<lig jelentékeny maradt. Az udvarban, hivatalok

ban l-s u. hadseregben - szóval mindeoütt utjában állott ez az 

egyháznak . .A hirodalom főv!\.y•nsaiha.n épen ugy, mint a legtávo

labb fekv~ tnrtományokban. «zemben találta. saját hitközségeivel a 

zsidók hitközségeit Az érintkP1.és és a villongások mindenoapi11 k 

voltak. Magu. a néptömeg, fűl eg pedig a nők. nem boc. ájtkozva rlog

matikus vitatkozásokhn, siiriin látogatták a zAinagógákat 1) PR u 

rahbikhoz fordultak vallú:os szolgálatokért. melyek a keresztf>ny 

papoMitól alig kiilönhöztek; ily módon a zsidóság, Mr anyagilag 

megfagya tkozv:t. VP. z(>lyf k(•ppzett az egyh{• z ellen. ruelyet minden 

:íron el kl' ll ett tiintetni. K l>nyszeriil ve volt ~zem beszállni ezen ellen

'>éggel. mely VI:' le vitatkozott. öt fenyegettP és ezer karokkal köriil

fogtiL Élet-halálharcz Yolt ez. melyben a két ollt>nfél egyiként>k 

vagy meg kt>lleft ma.gát adnia. vagy tönkre rn<' llllie. Mivel pt>clig 

az egyh:íz réAzén ~íllott a hatalom, mivel a körűlmények épen 

ekkor koronát, és fpgyvt>rt n~·n.itottnk neki, mit is tett Yolua <'gyl:'

het, mint hogy minclkettőt igénybe véve. magát és követőit a halá

los <'rintkezéstől megm<'ntsr. Ez volt a végzet: ba nem akart maga 

elbukni. kénytelen volt a. z.,idókat letaszítnni nma álh\spootról, 

--------------------------------· 
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llll'lyet a t.írsaclalomhau c•lfoglaltak j mt•g kt•lktl őket fo~ztauía 
llPm c ak kivúll !-<iigaiklól. h :tlll'lll jogaiktúl i (•s végro arra kellett 
Ük{'t kénySZl'l'Ítf'ni. hogy lagacljúk IDPg iinma~ukat rs ÍSlllC'f'jí•k eJ 
ől T ten í'gJ<'tlí'n í'gyháziíuak .• fnliauu-; után. ki füll'll'n'uítettc a 
milanói c•<liktum tUr<'lmP-.; politikúját, ~a:.ry Thcodosittsfbl J\pzchc 
kí•l'lc>lhctc•tJpn >ilúgo~~'<úggal nyilíítnul ;t zsi1lók cll('u ini 11~·\lló tc•vé
kt-Hy~ég. A zsiclcík nyih~í1ws hiratalviscl(•-.; jogútólmegfoszlatuak. 
~c·m kltl'ttll'k katonai parnue.,twkok, kiizi~azgatási himtalnokok 
,.a~y llir(Jk: C'sakis t('rhckkl'l jiu·ó hi,·ahtlok:tt hag~tak nll'g ~z;í
muha . .Tm1!iuianu. , az "g~hát. fiiltNlc•n lti\1', egy lrpí•ssc•l tovúhh 
nH•ut. A zsitlókal tiinény:;l.í·k díílt y:d(l Lanusrtgtrtclrc• krptc•lc•twk
nc•k nyilvúuílja, korliitolj:L hil'tok,zerzé::oi, síít v(•gn•ndelkczési jogai
bt jc;,1) 

Ezen tiirvényc>k, ml'lyc•k hc•.iututtak az clsli frank kirúlyok 
tiirvénykiinyvrihe is, :L spanyol nyugoti gút Ul':llkoclúl< kotlt•'.c'iht•n 

l'c•itt'IH'tPsr>kki'c: !!) 'ál nak í•s a kiivl·tki'ZÍÍ "z:ízacl liirví•uyhozi'ts(t
nak alapj:'tl k(•pczik. E Hiní•nyek l zrarlnt•k mí•g magúu(•l!'lérr is 
Yonatkozt<tk. É' valóhan '-:tiiks(•g<'" volt az clkiilüuít(•s sitnt•zail 
megá ni. Ama korli'ttozú~nk, mclyl'kct zsinatok í•s fc•jPtll'lmek 
a zsiclé11c í'llcn cm<'ltek. a veszedelem kí•pí't nyujtják 1wkiiuk, mely
lyPI az ('gybáz magút f'C?ny<'~('h'e gnmlolla. A prozPlita-esin:ilús :L 

z~idókra nrzw főlJen júrú \'rtsé>!,! lesz j a \'(•g~·cs b:ízassúl(ok pedig, 
fö]pg mheljclenf<'keny ar:ínyh:Ul forelultak l']íí. a lr>girtítzatosahh 
fNlYt'~Ptrsck túr~yai. N<•m C'sa k hogy Í'r\"í•nytelPulwk n~·ihá nít
júk azokat. hallPill az rgylwkcltckPt fújclalmas biinh·tí·sPkkcl 
illPttf>k: fQ'PrmrkeikPt mc•gkrrr ztrlik í•s kolostorok ha. Yiszik. A 
földmi v(' löknek pcclig komolyan cltiltatik, hogy aratásukat é veté
söket a raM1ik i'tltal mrg ne úlclass(tk. De még a l>arútsi'tgos. "öt 
a puszta udv:u·ias viszony is cllett tilt-m. Nem :,;zalmll Pgymás 
asztalúnál N kez ni. Orvosok és b.l hák l'sak S<~iát felckczrthrliök 
hrlegrinf'k nyujthalnak t'egélyt. é::o <'gy kcrc:;ztl'ny dajkának m<'~ 
haláh~e«z(•Jyuc'n sPm szabad lrj~t n~'lJjtani egy ujsziilött .z'liclógyc
roknck. B tönények {tthúgói c•gy é'i kikiiúisítésscl amgy qzáz bot
iitéssd leltek büntetve, n. szerint, a 1uint nemes vagy jobhágy 
kiiveli el. 8) 

Ez volt. tehát a zsidók li.itTényes állapota múr az Y. szúzacl 
---

1) Drppiny, Dic Jullcn iu Mittclaltel'. ~0-30. l. 
2) Esprit cl!.'!' loi~< 2l:l. YII. 
3) Gracfz1 ugyanott ~!13. l. 

• 
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kc~detét{íl fogva. A kt~ilioliku~uktól V;t]ó clküliiuíté Yolt a m~:l<L
Mly és mcnnél továhb haladtak ezen végzetes uton, annál iukúbb 
kí•nyszcrítrtlc őket czru <'lkiilöníté ·j clmé)(•t icrmészC'les logikája, 

hogy a zsiclókat a tftrsadalomból minuinkább kiszoríls[tk. Haszta
lan (Ül nak ellen, ba!!zlalau igyekeznek az öket ,u-.zorító 'ii"<Llwon
c'iokat <.;zéttiirni. Ez ált:1l csak azt érik el, ho~y uövek zik ellenök 
a harag {•s hálójuk kötcll•kci szükebbre vouatuak.') ~em ·zabatl 
tühhP. n krrcsztény<'kkPl <•gy füdél alatt laknink és \<.'lük egy lcvc
gíit o:zíuiok. Erősz:~kkal h•lrpítik őket a z~iu;tgóga kiirii] fl•hő 

<·lz:írt vi'trn!-részPkhe; 2) folyton kC•nyszeriitetnrk, miuél inkább cl

kiilünii<lni n. keresztényrkWl. Kénytelenek l1<1.juka.L és !:zn.kúllnkat 
mrguiiY<''iZlrni, durv:L szön•trkhc öltiizkiidni. nwlliikön mgy t'<·.ili
kiin egy abronesot 'agy <'gy si'trga. sapk:ít bonlani. hogy ez últal :L 

ghPttút miutrgy mimlig magukkal btu·czoljitk. 3) Ví•gre az iil<lö
ZÍ'!.I'k évkönyveihrn lHlllmla.n nnasz~(tggal. az <'gyPnHWPn<>ég csz
mrji't cgé,_z,•u az aka~ztilf;tig (•H hörtiiuig vi~zik; kiiliin lwlyre <·suk
ji'tk a zsidókat: az iga;"hitii gnnoszlPvőt prdig azon kiváló k('gyt•
lcm (•ri, hogy a. zsidót - láb;ín:.íl fogya a.kasz~jítk föl. 1) 

l ) lTj!)'llliOtt. ;}!J;l, J. 
8) Uardiwt: RPVLH' rl··~ l~tnrl••>< juin•,. l. 2 fi R. l. 
3) A lntl'niui zt-inat ll! l ;,.jk évben. l ·;mtlo. Jinlxielm XX.\.\.111. 

l zmd !'Zrnvrrlé~('Ínek <'zt•n krnuik:\j;i l sztlt,.ztirat:ÍR!L vta .Tóz~<ef lillkolwn 
11vignoni orvoR irta Li 7,) h!•n ,:~ t·~ak :~z imtlnt lrtt fraut·zitím fortlih;1 
t•li•><7.Ör ~rt: .lulil'u :il tn l. l rgynnií fig~riPmrr m•qf,í IJ!'wzot.:!'hf•n nizolja 
nz iild<iztl~rk(lt, mrlyrkrt lL 7.t<itlók szrnvcrltck. 

4) Ém<'k JJnh:t•·h:l XXX IV. •'s Rc,•ue tlt•!< 1~ .• J. lY. k. :u - J 7. l. 

J>cí1·is. 
ARTRUC ARISZTID. 
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PULSZKY FE REN CZ EMLÉKIRAT Al. 
Életem él< kororn. lrta Pukk!t Fu·euc~ I. II. kötet. MáQMlik lúRdlt». 

HudapeAt, l~H4. 

Az elbeRzélt nagyszt"ríí események, melyekhez a. tu•vezetes 
szcrzö élm~nyf'i f.e:. c:.zerrplt>sri füzöcln!•k. sokkal fontosabbak sem
ho~cy i1Hí volna, némely kiil<inösebb vonatkozá okat a zsidók álla
potára a m!íbl\1 ;tránytalanul kiPmelui. "lwlölök némi t:wutsáaot 
mf'ríteni. ~fá rrszrül azonban a fonadalom <'lé\tti reformmozgal
mak nz rszmrk oly me '4ZPható küzclclmM idézték fpl, hogy a mai 
~fagyarorszúg e<;a knem össz<•, élet-jel<>n<;Í'gPi magyarít;r.utáért ama 
korba kPll YÍ<:S?.;Itt~"l.Üuuuk. Pm egy v:í\<;{tgoo;; pillanatban. mikor 
Pllc>nRégrc:. türrhések a ,irlrn úlláspm1tjárlll haz{tnk ~zabaclsá.gait. 
V<'szólyezlc•tlé•k. a vf>deh•rurr hivntott egyén('k, a tört(•net. évköny
Vf'iből oly rr/Ss ftzcllemi okokat ifll•ztek, mrlyen r tulnyomó anya~i 
hatalom rt·eje megtörött negyvenes évE'k szellt>me. mikor az 
országgyülé c11 ~zóha k<>l·iili a zAidók úllapota. a f<•lPhanUi szt>
n•tf•t Rugalmainak cn~edvr a mult százado], igaz {Jgt.tlansngaim 
hivatkozott ~ a törvényhozó hntalom enylútett n zsidók ~>OrRún. 
Ez idilti\1 fogva azoubau. a m(•gtámadott fajnak nincs szltkségc 
am1, hof!.Y 'l<'b<'i mutogatít úval mí•rsf>keljr elleufeh• szigorát, 
t•lí•g ha hazáuk ua~y :ítalnk"1Jlá. a r'lzmrit hi;ja rgitségiil, melyek 
kl>pvio;;elílit a tiirU'JWt. krgyrld és I'mlAk ·zobor me~iiriikítt>ttP. 
Ha a jövelidő fejh>m{•ny(•k am n meggyözöat>sre juttn t.ják nemzE'
ttink jobbjai t, llllg)' a , zédwnyi·'lf'l mPgindult rrformok egy fél
s;"E'g irány tulhajtásai volt~1k. l10gy Kölcsey baza zert•tete láz
álom volt. Deák bölcs mérsf>klrte s igazs.~gos erélyc mcrő kedv
telé"höl s EötvöR nemes siirgetései egy ideális fő uyugtalanságá-
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ból t'redtek, akkor a rnagyal'Országi z ül(, kiszakHja szivéböl r 

hamis bálványai képét, ama fórfiak emlt'két, kik oly veszetlelmc!:l 

pazar játékot íiztck a lll'lll:t.ctiséggel, mdy nem való zsitlúnak, 

ml·ri n z ·idó nl'm lelkesülhet, ut'lci nem lehetnek hagyomrwyai, 

a szt•llcmi alkotások, halh<üatlau művek felfogására l> élvt>zetérc 

ninc'cll érzéke. DP va.jjuu a mubryar neruzdiség folytonos eriís

böcliosc, az európai eszmék természetének vizsgálata. alkotmányos 

Nellink folyása nem azt bizonyítja-e. hugy sz{uadunk dső negy•·

tlében fölme1'lilt cszm€-k, a magy<tt' nemzet történeti fejlőtlésént•k 

krml> zetcs folyományai, s hogy jogosultságukat két égbe vonni 

annyi volna, mint a nemzet lelki élctét erií!:lzakosau megzavarni? 

A magyar zsidósíLg nyilv:.ínos életének kezdetc ama reform
<' zm(>k izmot-ulása kor[mt esik. Ami azóta közérdekü. az egy~>zl-'1'

"'rnind n z idú l>l'll('ke. Országgyülési t..'tnácskozásukbau fölsorolti'Lk 

>Hllása clszigetelt:,égél, erkölcl>i romlottságát. foglalkozá a undok

'lúgúl. munkátlan élett> hüueit, de felhangzott lll'ID egy zer a:t. 

t•nyhitíl szózat is (Burkckzy ruegyé:> piit-opiik, Dc::;sewtt'y Aurél), 

l10gy (í is isten képmá ímL teremtett ember, 8 embemek tart\'a 
(•mbc•r!<zámot fog tenni. 

Abban az időheu (1840-ik-i or zággyiilésen) a ki'u·hoztató 

itl'l<'t még keve et ke erítt•tt 8 szelid s;.~ó m~g kevésnek keblét 

emelte, a későbbi kor nemzedéke. kinek alkalom jutott immíu· 

hazúja multja. iránt érdeklődni, az eszmék és fólfogások harcút ' 

természetesnek fogja találni, az ellentétek ~urlódá aitól a mcg

nyugv:'tssal tér mc•g a Jcibékiilé ereclményPiliez. A történeti 

és nemzeti zempont követelményét föl€>jc fogja helyezni az 
rgyéni óhajtásnak s 1wm ütközik meg awu, hogy zéchenyi 

is nemzetiségi féltékenysí•g böll844-ben a zsidók emanczipácziójá t 

ellenezte. :.Mindenekel6tt úll előttern -igy :szólt- hiíség faj

támhoz. A libentli mus egyenesen a nemzeliség rovásám tört('

nik. Tehát a:nna.k, ki a nemzetiséget őszíutl>n pítrtolja, lehl'tetleu

ség, hogymost oly P]rmnek, melyuek több illtelligentiája, töbh 

!:lzorgalma van, a nemzetiség rovására kedvezéseket nyujtson.« 

Azt hitte, hogy a ·n·hoz közel állt s ujt·:t nz élet felé fortlull 

nemzetiség, kicsiny bárka még arra nézve, hogy saját gyermekein 

kivül, még má okét i fölvehcsse. A mai vi~>zonyok utúu itéhe 

'zéchenyi aggályossúga talán ala.ptalau s alig iUlitha.tó bizonyol>

sággal, hogy épen 1844-töb 67-ki omnnczipáczióig fejl6Uött volua 

aunyil'n a mu.gyM· nemzetiség, hugy az i!lcgcu ajkunk beulvast.-
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tú :t oly könnyi\vé vált. Mert ma már tngndl1n.tatln n, hogy n.z ill/í 
rüvich,ég(•hez kl>pcst a magynror,;zúgi zsidó, az eugrnményckkcl 
járt kötch•sségda1Pk Í:' eléggé megfcldui látszile ~' ez bizonyára 
nem énll•m. csak hi:~,onyítH.ul szolgál. ltogy a nemzetek nagylelkli
ségc• i , h( a nemzeti llugyományokból vpsz irányt, m•m lPbet kárns 
következményii. A zsidó ág k(>nytelensl'gbl\1, lt:Uáh6l é hajlam
ból, vagy litgondolt szúnc1éko~súgh61 fölvrttc n magyur nemzeti
s(•g<•t, egy rész csll k nyel dJen, némelyek Rzokásban és lt:tjlamokhan 
is, má~ok lll'm:r.cti s alkotmányos intl•zményeink tcrm€•szetéheu; 

Hveú a ltou örömeit, dicsőiti Mgyjail, terheiben és csap[tsaiban 
részesül, költiíit tanulja, irói snjútsítgai t magába. szivja s meg
tudja érteni, ha olykor a. zsidó nevet választják az izga.túsok tár
gyául. 1\[ig azonbau ar. izg<tLús képvisclűi, ülegen nemzetek króui
kúiba nyulnak, hogy czéljaik időszeriiségét. erkölcsösségót iga.zol
,iíll;:, a magya r zsid(, ucm:~,eténck c ak közelmult történetéLez 
fordul, lwgy Ltonfitársai szavaiból, tettc>ih<H és kü.zdclmcihől meg
ismetje, lwgy iigye, a. nemz(•ti ujj{tnlalmlás eszméivel szoros kap
esolntl>ao \'ltll, l10gy ez eszmék fölbtlúlhatók Magyarország törté
lwtknck csaknem mindeu ncvezrtcs korszak[d>an s n IHm smsa 
az c>szmél' {t po Jásától fiigg. 

Valólmn. közPletÜllk némely jelenségei arra kényszerítik a 
zsitlót, hogy nlig ólve a jelt•ut, m{u· is a muhbn. menckiiljon, hogy 
mikor csaknem mindcn nemzetelem a. jüvíírc nHtnkál, remények 
(•pitésén fáradnz, c pczsgií élcWil clmn.nhljon. ]\[ert mit Cassius 
mond magáról, a zsid(n·61 is áll: 

Lesik hibáit s cmlékküny\"l)e irj~lk , 

Könyv uélkUlmcgt..'lnulják, hogy szemére 
Vessék. 

E sorok fülé iktattuk Pulszky F erencz müvét, Emléh.-int
tait annttk a férfiuna.k, ki tevékeny részt vett a mult idők küzud
meiben s kinek mrgadta n sors. hogy szemlélőjP legyen az ujabb 
fejleményeknek KözNehluk rgyes fuutos kéreléseibe ma is hele-
87.61, i~jui 116\vel, miut egykor, okok!tl immár JJentcsak lelkesedé
sí·hííl, hnuom tapasztalataibúl is merit, lle Ctgy látsúk, u mai 
1\Iagynrország sem a lelkesedés szamira, scill a tapm;ztnlás tani

tols;tira nem lHljl;tndt't hallg;tlui, s amit l 848-ha u z.-Fellérr:í.rott 
az iJ:ju konná.nyhiztos pus~tu szóv:1l es~küzülL ki , azt. ma csak szu
ronyhcgygyel érhetui cl. Ez ifjulligyarorszítg szelleméhez Pulszky 
teltál nem tud m{u· szúlaui, a~ njahh kénlések t erml>í-~etét nem 
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tudja fölfogni, s mint hazáját hőn szen•tií polgárnak s tudós 
Í>s tapnsztalt embemek, be kellene látni, hogy a korral vítUozunk 
az irányok 6 cszm(•k, hogy a makacs következeies;;ég késlelteti 
a jövendő szerencsé ujitásokat. űt. emlékir·a.tai szerkcsztésénél 

is a mult eseményeit a jelen törckvéseivd kellett volna ös z hangba. 
hozni, elhallgatni, mi ma népszeriiitlen s kiszínezni azt, miért. az 

uj nemzetlék tapssal adóz. llliért említi például, hogy 1837 -ben egy 
zsidó ifjuval indult olaszol'szági utjára, hogy Alhtteh múr !840-
heu sürgeti a pozsonyi templomból a zsiclók cmauczipítezióját ~ A 
szí·kesfchérvúri csetet pedig épen el kellett volna hagynia. Ni'lll 

h·t, ugy látszik, nj divatú könyvek irúsához. M eggonclola.tlan 
féívPl a régi gárda bive ma.racl, trttcl, szóval ó iráshau. Inká1Jh 
úha.jt egy elmult kor élő árnyéka lenni, mint a jelen ünnepelt 
hős<' . Azt :\ka.1ja, hogy ncvH a z iJó kérdésheu :inkáhh Eötvösí•
vel említsék, miut az ujabb irányok kép\'Íselőiével. S ezt valóbau 
meg is (·nlemli. Nagyohb elismerést nem nyujthat az utókor, s az 
rrulékiratok n(•mely helyeiről a zsidósúg ép oly örömmel l'og v{>dt>
kczui, minL Eötvös ragyogó cssay6vcl. 

.Mind~tkl-L mii olvasása arra fogj:.\. tauít..'l.ni :t zsidósá~ot," 

h ugy az E' lJ (l J l(' j rrlllyLLlt. t(tmn.cl(tsok külsZUll' alatt. Öuzés és baza
ftatln.us{tg rejlik, és e két hí\ n külüJJhiiz() korball m{t -más köpeuy

uy('l palftstoljn. ('] valód i czélját; hogy k(•sőhb lépv(•n az állalll 
kütdékei kiizl>, kimi,·rlL nyrlv és uemzetis(•g birtokába juLváu, a 

türvénytiszt<•lctcn kivuJ, még álcluzatoklml is scgit<~nie kell c hon 
emelését, hogy az últlozatokra ucm kdl az alk:Ll.n:utt vá ru i, hu.uem 
tünLctésWl mcnteu keresni, hogy ellenfeleinek még igazságt.a.lau 
vádjait is megelűzze. Azok müveiből, kik kiilönhüző alkalomból 

és t.ércn védelmérc keltek, azt a tanulságot fogja nyerni, hogy a 
szem{>ly- (•s vagyonbiztosság élvezetc a. nemzeti életben nem :t 

legfti1Jb jó, ho~y a halacló nüveltséggel oly sztikségck ébrednek, ol,,· 
élvezetek tL.iánlkozua.k, melyek kielrgitésérc és mcg~zcrz(•s(•r(• 

csn.k akkor llyilik alkalom, ha az E>gyes nrm törvény és rendeleL 
ürtclméhcn, hanem lclJá élete ösztönei folytán clmomlhntja: 
ime 'a11 hazfun, melyet szcl'clck, sze re tem szrpHégeiért. Uirléueti 
multjárd, nagy férfiaiért, szeretem költőiuck rtlruail, {tllamfér
fiai mcrész ter\'eil, vúllalkoz{u;n.iL. nagy csalódúsait, szerett•m a 
Lou törPkvrseit, mclyck az európai művell'lí'g (·s ludom:'iuy \ iv
múuynit Predl•ti (•s llClllzeti felfogása uláu 111ódosílm {theszik. Ha 

ez ér:t.Í'~Pk r:ukor rl fogják lült('ui uz utolsó zsillú keblét is, s 
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<'!TC van hiztos rcm(•ny, az izgatók támaclúsaira. fellílzn.<l roajel 
l>ennc a hazafi érzés, egyéni fájdalmfiL felcclni fogju a hazafi fáj
llalom érzés ci köz t, mcrt világo· le .. z. hogy a támadó, hazája 
békéjét, nyugalmát kivánja hütleniil znvarni. S ez i<ló már nine:; 
messze, a jelen némely ke'leri\ségei nem fogják a zsidót megg'á
lolci átértett kötelcsségei teljesítésében s ha a csüggesztő ele
mek és h~~ugok ucm épen ritkák, vanunk ösztönzö körlilmények 
is, részint u. lelkiismeretben, részint közéletünk s irodalmunk 
u{•mely jl'lenségt•ibcu. Történetirók, úllamférfiak s ir(•k cgyaráut 
fúradoznak a !8-ki forradalom törekvéseit s vivmányait emlékE-ik s 
más adatok nyomán a kellö világításba helyf'zni. lassankint i.i!lz
~ZI'gyül az anyag a nagy mllhöz, amaz c znték teljes élctét fogjuk 
látni, melycknek a magyarországi z idó magyarságát 6s hazáját 
kiis:~~öni. Dc már az anyaggyiijté· folyamán is lM.,zik, hogy .a 
jiivendű törléof'tir6, kit bizonyára igazsftg fog >czéreloi a tény<'k 
megit.éléséheu, nem fogja kítrhuztatni az t az irányt, mrly a szahacl-
411{ l>s humu.nizmus j6téteméHyeibe11 a z. irlót is ri.'szesitoni kivftnbt. 

Budapest. , 
BALOGD ARMIN. 

A ME SS I Á S. 
Antilo~rilínl Rl'tllln »Jé:r.us Bll•té«-r<•. Jrtn: i:3::eypdi .Í. Hilit, ft>renc:r.rcmli 

ü Illo;~.:! r. Kt•(·~kl'm,:t J HlH. 

E mü a szorosu.bu értelemheu vett zsidó irodalolllmal ben
sGbb ös zefüggé ben nem áll. Ugy t{u·gya, mint czélja.: \'Í za
meuni a keresztény ég legrl'gihb k"UtfoiTása.ira, az evangéliumi 
imtokat (•s kit>gészitő hagyományokat, melyeket a 1-lZahudos hirá
htt képvisriói - az angol freethi uken•k és frauczil~ cuczikln
pi'tlistáktól fogva a. wolft•nhiitteli fragrucuti. tán és Röhr Pál011 
keresztül t•gészeu 'traussig - a mindeu előfeltétel és czélzatos
~ág nélküli kritika jogcziméu darabokra téptt,k, ismét összehordan i. 

egymáshoz illeszteni és ur lől ük Jézus élctét bZClTCS egészszé rckou
struúlni; dc• kltlönü ·cn vissza' Cl'Ui azokat az éh•s támaelásokat és ki
ro hanásokat -igaz, hogy az orthodox szupra-naturalizmu fegyve
rei,·el- mikl·t a :.frivol 4 és »okbuanc Renan .Jézus istt•nc;égr <'ll<'n 
iotézett,látszólag n.:M-Zs. zcmle körén khül esik.De esni• látszólag. 
'fllzt·te!-!ll \ izs;,!i'Llat ulilll t:tpast:lalni fol-(jnk, hog~· <'Z<'I1 :t kt-reo;z-



t.,··m hltélPl világában olJ ua~y Letszéssl'l találkozott munka a 
){-~ ... Sz<'mln olva~óiunk figyeimét is méllrtn ff'lköltheti. Nem csak 
:ti.ÍTt, mcrt mi zsidók millt olyanok, hár he nem megyünk a hit
\a1líts nme~z uj templomúba, melyt't a szináji kinyiln.tkoztatrts egyik 
fin az :í.ltaln. üsszeznzott pogánys:íg eszmc>ilág:ínak romjain fel
épített, dc elvégre m(•g <>em hulunk elzárkózni a történelmi ese
m(·uyek szoros összcfnggése és egymásutánja megbonthatatlan 
t'Pnde nyujtotta. tanulsúgnak elfogadása. elől, miszeriut a. judaiz
mu" méhébeu fogant, dc születé!lc szük köréu csakhamar tulter
jedil, világhóclitó, erkölcsöt és kulturát terjeszt() kereszténység az 
emhm·i nem fejlődési proczesszusának szükségképi, a gondvise
lí·~ ú Ital akart, czélbn. vett és elősegitett szüleménye volt; nem 
c·..;ak azért, moncljuk, hanem azon egyszerű ténynél fogm, mert o. 
keresztény~ég megalapitói és els5 követ5i születésre, gondolko
tlásra, nyelvre és szokásra zsidók, még pedig ösi vallásuk és tra
<liczióihoz törhetetlen hűséggel ragaszkodó zsidók lerén : Jézus 
(•letének minden ábrázolója az uj-szövetség bizonyítékain kivül 
szillcségképen azon cgykoru, régebbi vagy későbbi zsidó irók mü
wi.re- jelcsen Josephus, Philo és n. talmud- is rá lesz utalva, 
mPlyek az ősi keresztényRég ezen kiváló személyiségének müködé
sér<', bensil világára és szercplési körére nem csekrly fényt tleri
tt•nek. 

A. feladat ezen természetc nz ilynemti műveket birálatunk 
"Z<'mköréhe helyezi. nemcsak, hanem egyenesen kiitele ·ségünkkú 
teszi, hogy magunknak és másoknak számot adjunk, minő sikP-r
rel felelt meg a. szerző feladatának, honnan hordotta. össze anya
gát (•s milyen szellemben igyekezett azt feldolgozni. Sőt toválJh 
is nwhctnénk A. kereszténység létjogát r<'ndesen C'ia.k n. judaiz
mus romjain épiti fel. A. zsidó nép koporsójából fnrn.gjo. n. chris
tianizmus bölcsőjét. S igy épen az ilyen munka. m<'gbeszélése al
kalmáhól lehetne n.z állitás elemzésébe hocsátkozni és annak 
mcgokulás(tt·a vállalkozni, hogy mért nem látjuk mi. a keresztény
ségben o. judaizmus alkotmányáno.k zárkovét, fejlödése végezéljáL 
és herekesztését, de igen is látjuk benne- ~faimonidesszel- pró
fétai jóslataink valósulásának drága zálogát és a. megjövendölt 
korszakok erkölcsi {tlln.potának közelebb hozóját, elősegitőjét 
elökészitöjét. 

De ha alkalma,., is a könyv,maga a mostn.ni időlegkevesbbé az. 
Az elfogults(tgna.k oly sürii. köde ülepedett most n lelkekre. hogy 

;\[AG\"AR-ZqJOó Szf.m E. 1884. V. Fez. 20 



306 PERL$ ÁRl\111\. 

még a p(ut~ttlau tudomány tiszta frnyc sem ~zürődhetik át raj tn. S 
azért belé nem hucsíttkozva a keresztény hit titkaiba, óvatOil<\.11 
kerülve minde11 dngmatik:l.i rugy valláso.., fejtt.>getésl és hirálatot, 
''gyedül a zsiclél irodalmat érdeklő adatok megYilúgitítsftra é~ egp'il 
tévedések kiigazítására fogunk szorilkozni. 

Szerzű (XXV. l.) idézi Renan véleményét J oseph us .Jézus
ról szóló helye felöl. A véll'mény lényege az, hogy c sokat vitatott 
holy h i t e l es ugyan, dc a keresztény kéz :ítclolgozásának nyo
mnit mutatjn. Ehhon szcrzű l:lzomheszökő ellenmondást talál. Már 
hogy lehet - kénli Yalamely hclyt•t hitelesnek tarli\ni s egy
nttal ugy<Hw.zt meghamisítottnak hinni, llogy lehet 18 szúzad 
muha. ;ádolui oly hamisításróL melyről nz egykori irástudók és 
fa.rizéusok, különüseu a talmudistlik mit sem tudtak? Hogy tör
ténhetett ar., hogy ezen élcsen fegyverzett elleutáhor nem tudta 
volna megőrizni gyámoltalan keresztények cllenében saját zsidó 
írója eredeti tisztaságát? Vagy legalább fel ne szólalt volna a 
hamisitás ellen? - Ha más, meggyőzőbb okokkal nem tndjn. e 
hely hitelességét lJizonyitani, akkor ügye nagyon rosszul úll. 
f:>zerző, ugy látszik, nem tudja, hogy sokan e hely hitelességéL 
egyenesen, hat.1.rozottan tagadják. S tagadásuk nem leggyön
géhb támasza azon miudenesetre felti.i.nő kürülmény, hogy oly ri:·gi 
irók, miut Justlnns, Tertullianus, Clemens és P ho tius Josephus 
ezen klasszikus helyére bizonyilékaikhn.n nem hivatkoznak.- Az 
elsö, ki e helyről <'mlilkst teszen, csak a III. c;zázadba.n élő Euse
bius volt és utána Hieronymus a IV. században. Ám Renan nom 
osztozik ezen nézethen, bauern azt állitja, hogy a kérdéses hely álta
lában vé;e nagyjában hiteles, valódi ugyan. de 11em abban a kiter
jedésben (>s alakban, a mint előttünk fekszik. Concedálja, hogy 
J os. tudott, ht valamit J ézusról, de nem úgy és nem azt, a mit és 
a mint mo::.l ohassuk. A legki;álóbb régi kritikusok is - ~Ion
tngue Rikárd, Villoisin, Kuittel, Vossins, Roland stb. - mind 
azt állitjn k. hogy a hely hiteles ugyan. de törlll tek, toldotta k, vál
toztattak rajta. Az pedig táYolról scm képzelhető, hogy valamcuy
nyien ugyanazt a végzetes logikai hihát követték volna el. 

A uú pedig azt a kérdést illeti, mért nem őrizték meg nz 
egykoru talmudisták sajítt zsidó írójuk tisztaságát, vagy leg
alább mért nem szólalt.'l.k fel a nelaláni hamisitások ellen? hát az 
a. történeti tények teljes nem ismeré:lét és a zsidó irodalomban 
Y:tló bíjékozn.tlansÍlgot ántlja el. Az egykoru irástudók ,Jézust 
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''gyotlon szóval 11om emlitik. Az első hireketJézusról a III. 6s IV. 

tlzúzn.clban élő talmud tudósoktól vesszük, kihél azonban az emlé

kek történeti hüsége már egészen elmosódott. Kétségtelen, hogy a 

rabbinnsok Jézus felőli tudósítá ai csak mesék, m.iket igazolni 

11em lehet (J ost, Ge"chichte d. Jud. u. s. 1 ekten I, 405.). A fclszó

lnlás pedig egyszeriion :1zért maradt el, mcd a zsidók Jos. köny

veit nem olvasták, nem ismet"ték, tán nem is érthették. A X . szá.

:tatl végétől ÍO!:,rvásl a zsidók valami hl>hcrül irt történetet ohas

lak. melyet a valódi, cr('clcti, zsidók sz~í.múra irt Josephusnak 

tartottak. Zunz azonban kiderité (Gottesdicnstl.Vortr. 116-154). 

ho~y a nevezett munkát nem Josephus Flavius szerzette, hanem 

'nlami névtelen 940 körül Itáliában élt i ró, ki az ű nevét csak 

hi torolta. 
Az Éden ről 8Zólva (9. 1.) állítja. hogy a:t nom ntl.trn i szii k 

lml.árok közé szorilott vagy ölszárora mért villácska volt, Itanem 

terjedelmes világdsz. Ez állítá át azzal túmogatja, hogy már a 

tpJ·emtésti.ilténeti elbeszélése is 4 folyócizWl öntözöttnek említi 

(Gen. 2. 10.). Ez határozott l~vedés. Az iMzett helyből ellen

k~>ziíleg az tunik b.-1, hogy magábau a kerthen csak egy folyó fa

kadt, ez keresztül folyt a kerten, öntözte és miutáu elhagyta, 

o-,.r. lott 4 főágra. De c ak miut.áu elhagyta. volt. Már az eudigick

hől is k.itünik, hogy szerző a. zsídó irodalomhan nem Ytllami na

~you járatos, bár miudig az eredeti k-utfiíkel idézi. De még c,-,atta.

IIÍlsahhan hizo11yitják a. kö>etkezűk : 
167. L 4. jegyzet igy ha11gzik. Gem. Sanh. II. K, 25. l. 3. 

i<'S.'"·· meg enúgy: Babil. Talm. 1411. 13 b. A talmudra hiratkozó 

,.,:trrzíí. ugy hltszik. uem tudja, hogy az nem n:·geig folyó s1.ámmal 

l'li:Hott. csa.k egy kiiny,Ml (tlló. hanem L2 köt. é-; ~6. traktátusra 

O-lzló muulm j hogy mindcn lmb.tátusnak tníts-mús cziml' ;an, n. 

ml'ly a lapszámozást mindig l-nél veszi fel. 
•A mág üllvözit.öje zsidótil .1!essias-nak monualik j göt·ögül 

l.!!HT nl;, latinul un c tus. r U. O. l . . Messias nem b éber 8ZÓ. A görög 

l.!!HTrÓ>; hl>hcr l'l"t'uctije M~t!'~ : llli'tsiíteh j gt•écúczftlm lett helöle 

:'Ir e:;~iás. 
Remlll tn.gad[t,.,ával stemheu s:terzőuk (50. l.) Heródes vé

reugzéséuek és a belleberni utuak hiteles égH a :lla.crobins által 

.\.ngustus 'lZúj:í.ba tett rlczczcl akarja bizonyitani Ez pedig nem 

h izonyit semmi L lllert azért még lehet, hogy sem a betlehemi ut, 

c;cm a1. árt:ltlau gyermek~>k lcgyilkolásn n<'m törtéoPti: ele hn (ucl-
~0* 



juk, hogy HerÓllc~ mcgöldte saját felesí•gét 'lnrianuM, sógor.H 
Ariötobúlt, ennek anyját Alexandrát, az üreg Hyrkant ~s tuhj 
don három fiát, akkot· bizony bátran monclhattn. ...\ugustu<~: •.Tohh 
leuni Heródes disznajának, mint fiának.« 

N azareth leirá-,íthan, mPly különheu nem o. hegy ma gaf<la.
tára, hanem lejtőjére volt (•pülve, azt állítja szerzönk (59. 1.). hogy 
lakóinak számn. .Josrphuli sz<'I'Íllt akkor miutegy 5000 lélekre 
wehetett. .T oseph u~ !>Zerint! ldl' zi ugyan de bell. jud. IV, 2, dc 
azért mé>gis tény. hogy Naz:lrcth városa scm az ó-tec;tamentom, 
sem ,Josephus, scm :L talmud könyveiben felemlítve nincsen. Elsl) 
cgyhlízi iró, ki emliti, Eusehius volt. 

83. L A farizéusok »szemet szem(>rt, foga.t fogért hctü szc
rint értclmczték.c: A ki u zsidó szcktítkrM ir, mát· annak c<~ak 
tudni kellene. hogy nem a. fa.rizénsok, hanem a. szaduukéusok 
értelmezték ezt s több m:ís tételt betü szeriut. L. ~Iegillath 
Táanith 4 fej. és Bi'tbi kammti 8-!a. •De hát mib5l is úllott a 
vámosok bíínöss<'ge a farizeusok szemében? nem-e a. hivatalos 
hfís(>gben ?c kénli Szegeeli (162. l.). Nem bizony! hanem abban. 
hogy zsidó hitsorsosaikat o. legkegyetlenebb módon zsarolták f.s 
ÍO!':ztogatták, hogy jövedelmöket :.zaporitsák, de ki'tlönöseu. hog) 
a római v:\ml>érlőknek kedvökben járjanak. Képzt Illetjük. mil) 
módon űzték c zsarolá t, ha még eg) :Ncro is indítv11 ére~.t .. 
magát, a. vámszedőket n negyvenell és üt,·ened hchajtítsától eltil
tani. 'l'acit. Aunal. 1:-l, 31. 51. 

A 89. Ja pon ezeket olvassuk: •A mj>tanitól.· • ~~c:::ii'Ok 
móze:;i berendezketlés utíLu n Nazir nevezl•t után nazarensoknak 
is czimcztettek i s bizonyos fogadalmi szcL·t:trtlí.sm avattattak fel 
a;,: úr szolgálatára i nevezetc--en: dűk~!'1zi.iletül valamely ideig 
pusztába költöztek elmélkedési magába zúrkózásra, s a népsoka
ságtól elkülönzék magokat, csupán prédikálás közben találkozván 
az emberekkel.« Kik edtligelé azt hitték, hogy tudják, mi az a 
názh· •A Messias« olvasása után keserüen fognak csalatkozoL 
Kik ugy tudták, hogy a » názir« olyan Istennek szentelkedett 
izraelita, ki 30 Dllpra vagy egész életre sz616 fogadalom által 
magát a holtak ériutésetöl, miudcn szeszcs it::tlok élvezetétől 
való tartózkodása és hajának szabad növesztésére kötelezte, az csak 
siessen hiányos ismereteit kibővíteni . .Majd Szegeili urtól megta
nulja, hogy a •Názir« pnsztalak6, embergyülöl6, néptanító és prédi
kátor volt, mely hivatásra bizonyos szertm·tásokkal avattatott fel. 
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Ép olyan alapos vallállismeretet mulat Szl•gec.li, midőn a 
188. l. a keresztelés eredetét keres'\'e, momlja: ~A próféták fel
avatási szertart.'lsa mosakodás volt.« l\Ii meg azt hittük, hogy a 
rtirdés csakis papoknál volt felavatási szertartásul cll'cndelve (Ex. 
29, ll), a próféták ellenhon miudcn fela.vatilsi szertart!lc: nélkül 
lettok azzá, a mik. 

Vagy midőu 127. l. rendre utasítja Renant, hogy Jes.l,l6. 
igy fordítja: l\Iosakodja.tok, legyetek tiszták, vf'gyétek el cselelre
d eitek gonoszságát szemeim elől, s kijavitva, a :.cselekedeitek« szó 
helyébe a »gondolataitok« szót tcRzi, a mi szcrinte lényeges kü
lönhség. Bizony lényeges! De szerz8 elfeledte, hogy Renan az ere
!leti héber szövcget fordítjn, a hlll c,~ss.v~ áll, a mi csakugyan 
cselekedetet jelent, nem pedig gondolatot, miut szerzö a vulgata 
nyomán állítja, a moly ugy adja vissza: Auforte mal um cogita
lionum vestrarum ab oculis meis. Nem kevésbbé Rzerencsés egy 
má~ik emendácziója a 31 O. l. midőn )Iá té 19, 24. versét igy akarja 
fordítani: •könnyebb a haj6kött!.lnel.: - nem pedig a tevének -
átnH'nni a tilfokán stb. »mert a görög r.cé,ud.o; magyarul tevét, de 
hajókötelet is jelent, a hasonlítás természete pedig azt hozza 
magával, hogy C'iak rokonjclentűségü túrgyak állítbatók fel hason
lítási párhuzamba.« Az ugyan nem áll, hogy r.Úfu},o; tevét is vagy 
hogy r.u!oJ}.o:; hajókötelet is jelentene. Szerzö nem lát~zik tudni, 
hogy az az egész r.á,ud.o:: szó, mely egyetlen egy régi irónál scm 
fordul elő, ennek a javításnak küszöui létél. Azt pedig még ke
vésbbé látszik tudni, hogy az arabok is, n. talmud is uem csak 
tevét. hanem elefántot sétáltatnak a tü fokán keresztül, l. Bábá. 
mecz. 38h, Berákh. 38h. 

E mutatványokat a végtelenig lehetne folytatni. Ott van a 
:.Hazzán« 63. é::. 144. 1., ott van a 282. l. Ex. 13, 16. versének 
értelmezése, a hol hártyaszeletekről szól, miket a ,.képmutató 
farizéu::.ok kérkedésből nemcsak balkarjokra füztek, hanem hom
lokukl-a ÍIJ kötöttek; meg aztán égszín prémről, melyet e képmu
tató farizéusok, hogy Luzgóbbaknak láttassanak, a szokottnál szé
lmbbet viselteke stb. De a felhozottak is eléggé világosan mu
tatják, hogy milyeu hiáuJO:. uyeh-, történet- és Lönéuyismerettel 
fogott szerző J A l\Iessiás .. megirúsához, és olyan alapos és bő 
tudományo:> ollonfél levcré~éhez, min t a minö Renan. A ki a tal
mudot és nyelvét oly kevéssé ismeri mint Szegedi ur, annak stí
lusának nemes egyszerüsége,dialektikájának sokszortalálóélessége, 

l 
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vallásos meggyőződésének jóltevő melege mellett sincsen joga 

kimondani: •A Pentateuchushan illucsen gój, nincsen ka.gal ; sem 

a zsinagóga tornyainak tetejét nem rendeli egy világgöm h alak

jában feltüntetni királyi koronával. melyhől királyi pálcza em<•l
kedik ki; a mi h:Ltározott mnnifestatiója n. világuralmi kö,·eteléc::
nek! (Antisemiták ta.po;oljatol< !) A Pentateuchus szrmheszökő 

ellentéte a talm11clnnk, me ly utóllhi a. z~ i dó hit- t-s erkölcslau \'ezér

könyve.« Ki a talmudhoz uem (>rt. ne is szóljon rólu. Ne sutor 

ultra crepidam. 

Kecskemét. . 
PEULS ARMIN. 

IRODALMI HOLMI. 

l zs1\k ibn (~ij .tiJ kommt•nt.it:ju Kóhéletla köuptihcz. - Uj kunkonlnn-

rzia. Dt• Cu~<tro .. irfölirntai. - A Z;.olhhok pet·z,.ll forclittl~n . 

.Azon kitüní't férfiak kiizt. kik a J 1. században n. zsidó iro

dalmat Spauyolorsz[tghanreudkiviili virágzásra emelték, mint tal

mucltudót- rs mint liturgikut> költő egyik legjelesebb volt I zsák 

ib n Gijf1tll (vagy Gt~ijii tb. :~ mi a név héber forditásának: 
}Iös:a, segitő. jolJhan m<'gfclel). Régeu htdták. hogy a. K6héleth 

szentirá i könyvhöz irt egy ma.brya.rázn.tot, melyből különöwn 
Kimchi JJdvid n maga ~zótúrúb~m idéz néhány részletet. Ezen 
művét - mondja Griitz - a. későbbiek nagyon dic ·érték, dc maga. 

n. munka nem mtnadl ránk. És ime. a.z oxfordj nagy könyvtár 
kézirati kincsei között megtalálták ujaullau az elvec::zcttuek hitt 

munkát is, (•s annak egy ré~ze. a nevezett szeutirási könyv amb fur

ditása. megjelent e napokbau <'gy fiataJ herliill tudós. LoevyJak;~l1 
által nagy gonddal kiadva é::. latin bevezetéssel ellátva. mel1hcu 
a músik ré ·znek, magának a kommentúrnak megjcleué>~H köíwl 
kilátásba helyezi . .A középkori z:,idó hihlia-magyari'tzn t fí·n~·kurú 
hóJr(UJk maradt ezen t•mll•ket ürömmel iidviizöljük. 

Jlandelkern ' .. lipcsei l udó~. tíj bibliai konl.wda11c .id,lok 

megjelenését hirdeti egy imf ut kiadott prospektusha n. -\ ki 

tudja, mily fnutos é nélkülözhetetlen sc~tédmunka n szeutirással 
fn1lomlíuyosan foglalkozónak a bibliai könyvekheu <'Hifnrdnlú. 
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összes gyökeit (•" szóalakjait kényelmesc•u kimutató ilyen munka, 
a ki tudja, hogy csak a legnagyobb pontosság és a hibáktól és 
hiányokLóllehelö meutesség teszi uzt igazá.n és biztosao használ
hatóvá, sziveseo fogja a konkordaucziának ezen teljcsen uj föl
tlolgozl1sát üdvöziilui, melyben a szerző elödjeinek, nevezetesen 
Bledorfnak és Fiirstuek rtltalánosan elismert fogyatkozásait 
úriási szorgnlommal és tndom{myos tapint.'l.ttal pótolni igyekezett 
(•!; a javított és kiegészített (a tulajdonneveket és partikulákat is 
magábau foglaló) konkordancziában - hogy Fleischer, a hires 
orientalista szavaival éljünk - »monument.'tlis, évszázadoln·a ron
deU ruunkát teremtett. « l\Iily nagy érdeklődéssei néznek a szak
tudósok az uj vúllalat elé, bizonyítják azon ilicséréS nyilatJwza.tak, 
melyeket az említett prOS}lektus sok kiváló zsidó és nem zsidó 
orientnlistu és theologus rrszéröl nyilvfwosságra hoz. E tudósok, 
kik a munkát kézíratlntn látták, megPgyezuck abbmt, hogy beune 
a bibliai tudomány gomlosan kidolgozoLt és teljcsen megbizható 
segédeszközt nyer. 

* 

De Casfl'o zsidó sirföliratokat tárgyaló munkájára vonatko
zólag Kaujma11n Dávidtól a következöket vesszük: 

D. Henriques de Castro féuycs Kem· m1t G1·ajsteeucn czim(i 
kiadványában fölötte sajnálancló, hogy a héber feliratok nem 
részesültek ugyanabban a pontos átdolgozásban, miní a latinok és 
a spanyolok. Pedig nem legkeYésbbé érdekes része e könyv sokol
clalú tartalmának épen ezen feliratok hébersége. Hiszen a spanyol
arab korszak költéSi szelleme lengi át! Megható, ha az ember 
ngyttnazou sírkövön egymás mellett találja a hajdani haza,. Spa
nyolország hagyományát és a szabadelvi.i uj menhely, Hollandia 
müvészetét: az uj-héber költészet metrnmát, és a márványba. 
-réselt, zsicló sirokon egész szokatlan, sőt némileg tilos képe
ket és diszítéseket. Ha nem tudnők is kiilön ben, a sir
J'Pliratok héber nyelvezete elárulná, hogy szefárd temetőn ál· 
lunk. Már azért is kiilön figyelmet érdemelt volna a feliratok 
hébcrsége. Hadd javítsak egyet-mást a közöltekbcn, a hol -
mint a. hozzácsatolt fényképekből egyes esetekben kiviláglik -
bizonyosan nem a sirkőnl'etszőn, hanem a másolőn vngy a. szedön 
mult. hogy meghomályosodott egyik vugy másik moudat értelme. 
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I gy l '· o. a 5Ci lapo11 olYasunk : ,;~~· ,V~;· N~ n~r. ~N. Már 
a mctrum nmtathattn Yolnn n kiatlóunk, LoiD t•z lehetetlen . .Az 
egész költemÍ'l1) az u. 11. 8 ruagúnLangzít -smelrttmbl\n van ir\ a. 
Tehát n~~-t kell olvnsmmk Jób :16,7 htelmébeu azt monuja 
a köllö: Isten nem fogja l>Zcwé·t t'lfonlítui czou jámlmr lól. .A. 
87. lapon ,~t:.' helyett ok , t:,•. azaz tc>lcintsd [ végedet J. a. mint 
a fényképen m{>g viliígol:-Ull lehl'l ohasni . .A. 9!). l:qwn az clsú Yers: 
~~, f~T ~r., t!',JN ,s ~r. valószinüleg igy értalmczcuuö: 
M.iuek az néked, oh tc dnbcr. fél-eg, a lcit megcsal az iclö stb . .A 
11cgyedik \t•rs: t,~Ji t:.',~; ,~ 1':1 ~ u: ,~r. lehetetlen illakut 
muht.l. Hanem hizouymmn az cbő ~:.Ji belyt~Lt t,~o olvasandó. 
minck nyomút mí•g a féuykép ft•mltarlotta. E s:wrint azt 
momlja . SieS!-.. Vt:btl el a terhet, hadd cl a világol. ;,r.,, r l)~ 
szintéu hibás: tt•IIDÍ'szct<.'SC'n ;,r.,, -t kell lwlydte olvn-.ni: a 
hallgatlis 1akÍisac. a !-.ÍL 

* 
A Zsolfci,.nk uj 7m·so fuJ·clításár61 :Hl birt n Litt•t·nturhlatt 

für Mientali~ch<' Philnlogie..- ez. folyóil·nlnak !l. füzdl>hen Etltí• 
ismert ori!\ubtlista. A foreli t(, 13enjamin. zAi<ló pap Bnkhárií ha u. 
ki Béel>ben uyoma.tta Ici ruunk;íjftt " egész lcin<ln~ítt magával Yittr 
hazájába az ott i>lö 4000 lE'lkf't szám11Íl6ltitsorsm;ai hn~znftlutúnt. 
A fordítás abban a persa dial!'ktusunu Yan irva, melyPn a Kho
rliszáuból hevlínclorolt hokhárai zsidók b(·~zélnek. K ülöniio;ell mr•hi 
tekintetben sok sajáto s;ígol mutat <' forilitás és miuhín a pPrs:"lt 
héber litirásban adja. f>rtrkcs ndalékul ~zolgál 11 per!'a magnu- í .... 
másl'a1hangz6k kiei!(· ... <' m<'~Í!'ml•réséhC'z. 
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A magyar házassilgi jog egy uj bonyodalma. 

Honátországbau meg van l'ugedve a kerc'<zU•ny vallú:.ró1 a 

zsidó vallá ra >aló áttérb; ~'b'Y fenforgó esetheu a horn\t hatú
s!tgok az áttérést megcngeilettuek. jogérv{•uycsuek és az átl(•rt

uck Zliidóntl kötött Mzassúgíü énéuyesnek nyilvánították. .t\ 
magyar korona országuinak l'gy részéhen e szcriut a kereszt(·u~ 
hitröln zsidó vallásra való (tlti'•rés törvényileg megenge(he vn11. 

másik részében vagyis a szorosabb értelemben Ycit Magyarorszá

gon megengedve nincsen. 
Érdekes jelenség, de végtére a dolog ugy van és törvénye ... 

is. mert az 1868. évi XXX. tJ.·,cz. 48. §-a szarint Horvát-Szla

von- és Dalmátországok önkormányzati joga kiterjed ezen or~zft

gok beligazgatási l vallási ' közig<lZgatúsi r" az igazság ügyre«. 
l.;ebctségcs és törvényes tehát, hogy HorveUország törvényei meg

engednPk oly cselekményt, mclyet Magyarország törvényei tilta

nak; keresztény, ki Honátországban áttét a zsidó vallásra. 

zsidó lesz, Mu.gyarországou át nem térhet. de bn. úttérnc, a tör

vény lit zsidónak nem tekiuli. Ezen jelenség~ minl mondtuk, már 

önmagábau is elég érdeke::., hogy azzal társadaltui · mivelödé 1 

szempontból fogla.lkozha.tnánk, érdekescbbek annál azonban ennek 

jogi következményei és azon bouyodalmak, mclyeket 11 még nem 

elf.g bonyolult házassági jogunk terén szill. 
Kerec,ztény, ki Horvátországban a zsidó vallitSra áttér, .iog

énCU)CSCll iért át: Zllicló lesz, mcrl a tön·éuy annak ismeri el. 

Mint zsidó, zsidó féllel házasságra is lé}Jhet, a házasság is érvé

nyes, miutáu a cultus disparilas megszünt, zsidó házas felek között 

a zsidó v:~llás szcrt.artásai szeríni kötött házasság pedig törvényes. 

Kf>rdés immár. nem horvátországi, hanem magyarországi kerf's7.-
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t ény houpolgár, ki H orvátországhan a zsidó vaWt ru tér úl és ott 
z ·idó féllel házasságra lrpett, törvényes házasságot kötéitt-e s e 
házasság Jfagyarm·szágon ~rvényes-<' vagy nem? 

J\Ielyik ország tör vényei szcrint bírálandó el a jogviszony. 
mc1y kiillöldön létesült vagy a kiilföldclol vonatkozásbau áll - ez 
H ma_ráujog egyik legnehezebb é>s legvitásahh kéreléseihez tarto
zik. Altalános m<'gállapod<i s e kénlés iránt mai nap ág még nincs 
is. Az uralkodó theoriát és azon elveket, melyek a legtöbb eurú
pai állam tö1·vényhoz:h;ában elh;merf>sre t aláltak, Savigny hires 
német jogtudós fejtette ki. 1) 

Savigny szerint a jogviswuy azon ország Liirvényei . zerint 
bü·ftlandó cl, a mely országhoz a jogviszony tartozik. 

A mi a házasságot illeti, e tekintethen egyetértés uralko
dik a jogtudósok között, hogy a házasság székhelye ott van. a hol 
a házasság feje: a fét:j lakik. 2) A házasságra nézve tehát azon 
or..;zág törvényei alkalmazandók. a melyben a fé1jnek lakhelye 
van. A felvetett kérdések e szcrint következőképen oldandók meg: 

Ami a házasság kötését, névszerint a házassági akadályo
kat illeti, azok rendszerint n férj lakh<'lyének törvényei szorint 
itélondők meg. Ha a házasság a férj lakholyf>nok törvényei szeriut 
f>rvényeson köttetett, az érvényes marad akkor is, ha n. Lázas felek 
lakhelyüket oly helyre tették volna át, a hol a házasság érvénye
sen meg nem köttetbetett volna. 

Külfölclön zsidó vallásra jogérvényesen iLltért keresztAny 
férfi, ki ott zsidó leánynyal házasságot kötött: törvényes húzasscí
got kötött i házassága tehát érvényes marad, ha később :Magyar
országra teszi is át laká:lát, ép ugy a mint érvénye n zsidó val
lásra áttért keresztény leánynak külföldi úllamhau zsidó frrjjel 
kötött ily háza s~ga. Küllold nbtt értünk magánjogban mindt•u 
oly területet, mclyen más magíwjogi törvények uralkodnak, telcin
tet nélkiü a közjogi {lllamkötélékrc. Horvátország l\Ia.gyarországm 
nf>z>e magánjogilag kiüföld i e tekintetben tehát Horválorsúg és 
Os;.:trúk- >agy Francziaország közölt elméletilegkülönbség nincsen. 

}J oudjuk, hogy elméletileg nincsen. met·t tén.IJleg (•s más jogi 
kiiriíhu(•Hyf'kuél fogva H orválorsz:lg í.•s 111ú killföldi :'tlhtmol{ közötl 

1) Savi:JII!J, System \'Ili. 345-3~8. ll. 
1 ) L. Waechte1·, .\ n·bh XXV. lriml~rhtid. Pandt!den 8i. J ('"!''''• 

Sy~tem. J. k. 189. J. 
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épen a fenforgó kérdéore nézve külöuuségct igciill. kou::.tatál

nunk kell. 
Előfordultak ugyanis zámtalan oly esetek, hogy a mngyar

országi keresztény lakosok, ha zsicló vallásra áttérni és zsidó féllel 

házasságot kötni akartak, külföldt·c mentek és ott kötötték meg a 

házasságot. A házasságot Magyarországon ét·vénytelennek nyilvá

u:itották, mert kiindulva azon nézetböl, hogy a házasság érvényére 

nézve nem a házasság kötésének helye, hanem n férj lakhelyének 

törvényei mértékadók: miuden oly esetben, a hol a férj ugyanazon 

házasságot Magyarországba.n jogérvényesen meg nem köthette 

volna, érvénytelennek nyilvánitották akkor is, ha ezon házasságot. 

nem Magyarorszúgon, hanem másl10l kötötte. E mellett ható á

gaink még azon, helytelen nézetböl i ki:indultak, hogy az, ki 

Magyarország államkötelékéhez tartozik , - ugy tek:intendli. 

mintha Magyarar zágban laknék. A magyar-z idó férfi honpolgár. 

tehát külföldöu kere ztrny leánynyal és ~1. kere ztény férfi honpol

gár zsidó leánynyal érví-nyes házasságot nem köthet, még ha 

esetleg külföldön lakik is. - Tovább is mentek, azt mondják, a 

ldpesség valamely jogcselekvényt érvényesen véghez vinni oly jogi 

tulajdons:\g, melyet az illető egyén magával hord ; a képesség 

pedig mindig azon törvények szerint itélendő meg, a hova az illeW 

egyén állampolgári kötelékénél fogva tartozik. A mngyar kcre~7.

t.ény honpolgárnak e szarint ninc meg azou képessége, hogy a 

zsidó vallásra áttktjen: keresztény marad akkor is. ha külföldün 

tért át. Nincs meg neki továbbá a magyar keresztény honpolgár

nak az a képe sége sem, hogy zsidó féllel házasságra lépjen: ar. 

ily házasság, bár külfúldön., magyar és nem magyar felek közi.itt 

köttetett is, érvrnytelen, mort ttz egyik félnek a házasságot Í'rv{·

uyeseu kötni képe" ége nem volt. A felek. kik ily háza~<;ágot kötni 

akarnak, kéuyt.Plcuek volnának n magy<ll' honpolgári kölelékhlíl 

kilépni s egy külfölcli, a lútzasságot megengedő állam kötclékél1e 

magokat felvHdni, hogy ugy szólv:1n n képe•d·gct ragy iukáiJh a 

képteleuf'éget m11.gukr6llerázzák. 

Ezen felfogás azon következetes szabályra Yezelctt. hog~ a 

magyat·orszúgi állampolg{ma nézve a cultus disparilas úthidalba

h~tla.n házas!-<1Ígi akad{uyt képez- annál inkább, mert azon esetet. 

ha vala ki Magyarország államkötelékéből kill>p és külföldöu ily M

zasságot köt, kiYételnek tekinteni azért nem lehet, m:inthogy at. 

innN PlllOC"fttoit (>~ m~c; (tllam kiHrlf>kf>h<' frlrrtt r!!yrn mr~c:ziint 
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lllagyar houpolgár lPuni (•s jogilag ugy tekinlemlö, minthn soha 
magyarországi honpolgár nem lett volna. 

Máskép állunk azonhan most Honátországgal szemben. 
Az. 1874. évi L. t.-czikk l. §-n. szerint »a magyar korona összes 
országaiban az állampolgárság egy és ugyanaz. « A horvátországi 
úllampolgúr ép ugy magyar állampolgár, mint a magyarorsztí.gi 
ftllampolgár. E "zcriut azon eh·, hogy magyarországi kercszt(•ny 
:'t nampolgár zsidó vallásra át nem térhet és hogy a keresz lén~· 
születé::;ü magyarországi állampolgúr zsüló valláshoz tartozó féllel 
házasságra egyállalá n nem léphet, át ran tö1·ve; miulhogy Hor
vátországban a magyar állampo)gárna.k zsidó vallásra való últé
rés mt·g van engedve {ls az áttért- kil Magyarországon az úttl:
rés daczára jogilag keresztí•nynek kell tekinteni. -- Horválor
!-lzágban zsidó féllel háza sftgra is léphet. 

ÉrvényPs-e ezen házns;.;{tg, ha a házas felek késöbb lakásu
kat Magyarországra teszik át? Ez attól ft1gg, vajjon a hózn:,sági 
a férfi lakását illetőleg érvényesen köttetett-e. A horvátországi ke
resztény férfi, ki Hor>átországl)an zsidó vallásra áttért és ottzsidó 
horvát Tagy nem horvát leánynyal a zsidó .allá ::;zertartásai sze
rint házassf1got kötött. lörvén~cs házasságot kötött. a. mint törvé
nyes húzn· ágot kötött B orvátorszi'Lghau a zsidó férfi, ki zsidó 
vallásra áttért keresztény leányt vet.f nőül - minthogy a nemzet
közi magánjog szabályai szerint, mint fent kifejtettiik, a házasság 
l>rvényére nézTe a férfi lakhelyének törvényei mértékadók, ezen a 
férj lakhclyé·t illetőleg íwónycs húzasságok érvényes&!.< mamdnak 
akkor is, ba a. házas felek késöbb Magyarországra leszik át la
kásukat. 

A honpolgárság és lakhely jogilag két különböző fogalom. 
A honpolgárság jogi. n. lakhely tényleges viszony. Azon közjogi 
viszonynál fogva, melyben az egyén bizonyos államhoz áll, hon
polgár lesz, lakhelye ott van, a hol állnnclóan tartózkodik; a mig 
pedig lakhelyét saj{t t tetszése szcrint viilaszthatja és változtathatja, 
a közjogi kapc~ot, mely 5t az állrunhoz köti. saját tetszése szerint 
nem változtathatja meg. A házasság érvényére , miut S(Lvigny 
uyumáu J,ifejtcttük, nclll a honpolg(m;ítg, hanelll a. férj lakhelye 
mértéka.dó. minek ala]tján pr lelául a Némctországl)aulakó magyar 
állampolgár érvényes házasságot kötött. Imesuk JlOlgári házassá
got kötött és érvénytelen lesz a házn-;s:'tga. ha a ház:t ·ság csak 
zsidó 'ugy kercsztéu~ 'allús flzertartltsai sze ri nt kött(•tett. 
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Vessük mo-;t föl a másik kérdéc;t, mPl)' itt tekintrthe \"CPL(lll: 

vajjon mn.gyarorszítgi kerrsztény hono,;, h.ri IIot·v:í.tországban le

telepedik. it.t :r.c;i<l«í vall:tsra áttér és zs1dó valhh,hot. tartozó fHlel 

hiízass:í.gra lép, érvht!JPS h:'tzas:~ítgot ki}tött-e, a búzasc;:íga. lm k!>

s<ihh .lfag!}ai'OI"S:XÍ.'JI"rl TIS ·t.atér, iff érvényesnek tckintPndő-e? A_ 

fcut kifejtettük elvekből kiindulva, a:r.t kell válaszolnunk, hogy 

itt is a szeriul, a mint a házasság a férj lakhelyét illetéHeg í•rvf>

nye. cn kötve lett, a hlízassú.g törvényes és érvényes marad akkor 

is, ha a há:ats felek késűbb megint :l\fagyarországra teszik nt la

kásukat. 

Do a képesség? A jogcselekményre való ké>pcsség azon Ol"

szág törvényei szerint birl\landó cl, melyhez az illető egyén állam-. 

polgári kötelékénél fogva tartozik, 1) és nem lesz-e a magyar ke

resztény Horvátországban z idó vallásra :í.ttért honosnak ott zsi

dóval kötött házassága Magyarországon érvénytelennek tekintendő, 

az incapncitas folytán? 

:Nézetünk szerint ugyan a wltus dispa,.itas nem háza 'sági 

akadály, mely a k6pessrgrc szól, de miuLhogy e nézet mináluuk 

umlkodó, foglalkoznunk kell e kérdéssel e szempontból is. 

Magyar- és Honátorszítgba.n a houpolgítrsúg t>gJ' és 

ugyanaz, a Horvátországban lclelelledett magyar honos ipso 

facto horvát állnmpolgárr{L illetve horvátországi magyar állam

polgárró. válik, a n~lkül hogy a külön nem létező horvát úllam

polg:hsághn. rongát felvétetné vagy felvétethetué, ha peuig honitt 

1HlnmiJOlgár, reá nézve is mint horvát állampolgátTa mind azok 

állanak, a miket fent a horvát honosról mondottunk. Nézetünk 

s:.:erint teh:í.t a Horvátországban letelepedett, ott zsidó vallásra 

áttért magyar keresztény honosnak Horvátországbau zsidó féllel 

ét·vényesen kötött házassága U agyarországbn.u is érvényesnek 

tnrtandó. 

') A magyar javaslat szarint n képesség is a személy lakhelyén érvé

DJtlS törvények szerint biráhmd6 el. !iyl!ry jav. 7. §. 

Budapest. 
\VtTT~iANN Món. 



N épszerü irodalmi: villalat. 

Életre való, szerenesés eszmét penditett meg Goldzihe1· a 
Magyar-Zsidó zemle mult havi flizetében. Az általa java -
latba hozott nép zerü irodalmi villtlal nem csak hasznos volna, 
hanem valóságos szükst'ígnek megfelelne. Mert ez irányban sokat 
mulasztottunk, amit utóvégre helyreüLnünk kell. Különben még 
inkább fogjuk fájlalni a felekezeti é zellemi életünkben sajnosan 
érzett hózagot, malynek pótlásával mind ez ideig nem törödtünk 
kom olyan. 

l?eclig e mulasztást már is megsinlettük. 
A források, melyekbéSl elődeink épülést, lelkesedést és val

lásos ismereteket meritettek, mai napság többnyire hozzáférhetet
lenekké váltak. Az eredeti szent szövegck a. nép zömére nézve 
holt bctük; gyakTan olyanok, mint akár a hioroglifák vagy az 
ék-irás. Későbbi nn.gy irodalmtulkat vagy egyátaláll nom, vagy 
csak oly alakban ismerik a mi korunk gyermekei, hogy egjköny
nyen meg nem barátkozhatnak vele. Nyelve , még ha nem is 
héber, kiinduló pontja, iránya, áta.lános tudományos háttere : 
mind idegenszerü előttük S mi e szent szövegoket hozzáférhe
tökké nem tettük ; ezen irodalmat nem ismertettük, vagy nem 
rontattuk be úgy, hogy a modern felfogás ús ízlés rokonérzé::~sel 
fogadhatná. Ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen mnlasztás egyik 
f5oka annak a vallásos közönynek, mely oly zsibbasztólag nehe
zedik felekezeti és községi életünkre. Mert az ismeretlenért nem 
lelkesedhetünk 

De nem csak köztüuk, zsidók közt, n<.tgyban csökke11L vallá
sunk kittfőinek és felekezeti il'odalmunknak ismel'eLe. Hasonló 
mértékbun csökkent hazánk tudományos életébon is. az utóbbit 
szintén mi fájlaljuk leginkább. 

Mátyás király könyvtárnoka, ki :.a héber és kaldeusi nyelv
ben is járatos< volt, s a korvi.nák mellé drága pénzen vásárolt uj
héber kódexeket is állitoLt; magyar főpnpok1 kik olasz és franczia 
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érsekek és bibornokok t.o\rsaságában héberül tanultak zsidó Ludó
soknál, mint például Elíjá Levitánál; a magyar ifjak, kik a XVI. 
század második fele óta egész a XVIII. század végeig fölös szám
mal ellátogattak Németország. vájcz és Hollandia egyetemeibe, 
hogy ott megismerkedjenek a héber nyelvvel s a zsidó theo-
16giai tudomá.nynyal; Le1tsdennek magyar hallgatói Utrecht
ben, kiknek kérelmére a héber nyelv s irodnlom e híres tanára 
1685-ben harmad izben lciadta a szentirás héber szövegét ma
gyarázó » Compenclium biblicum«-át; Aprifi Mihály erdélyi feje
delem, ki1..'llek Leusuen c könyvet dedikálta, mivel »Erdélyország
ból éi:i Magyarország részeiből való hallgatói« többnyire a fejede
lem költségén tanulmányozták a héber nyelvet, »az igazi theológia 
c szükséges segédtudom:ínyát ;c Péchy Simon> erdélyi kanczellár, 
ki a szentirás héber eredetijét, de még a midrást s a későbbi rab
binil-us irodalmat úgy ismerte, hogy idevágó magyar nyelveu id 
munkái beillenének akár vnlamely akkorbeli tndós rabbi mílvei
nek; az emlitett századokban élő, héberill értő és héber nyelveu 
iró egyházi és világi magyar tudósok, kiknek nevei hosszú, diszes 
lajstromot tesznE'k ki - mindezek 1:olfak. Az idegenkedés és leué
zés, melylyel a zsidók iránt vannak mináluuk már évtizedek óta, 
a zsidók régi nyelvét s irodalmát is érte. Legjelesebb tudósaink 
és legkiválóbb tudományos testületeink nem is ambiczionálják e 
tudomány-kör ismerését é mivelését. Ez egyszerűen nem létezik 
~zámukra. 

Nagyon természetes, hogy igy vajmi keveset tndnak ró· 
lunk, multunkról, hitünkről, erkölcstnnunkról, de annál többet 
clhiszuck, a mit rólunk elhitetni akarnak. E tényállásnak ránk 
nézve kedvezőtlen, sőt épen sajnos következményeit fölösleges fej
tegetnem. 

A tervezett »Népszerű irodalmi vHla.lat« tehát üdvöseu 
hatna felekezetünk valláso és szellemi életére, szolgiilatot tennP 
hazai irodalmunknak, du előnyére válnék a magyar z idóság tár
sadalmi állásának is. Mert mm·em hinui: miuél jobban ismernek. 
annál inkább megbecsülnek bennünket. 

E há1·mas czélt pedig annál inkább megközelíthetjuk, minél 
szélesebb alapra fektetjük a szóban forgó vállalatot s minél tá
gabb körökbe-juttatjuk az általa kiadand.6 könyveket. 

E követelésnek tökéletesen megfelel a szellemi irány, me
l:yet Goldziher a vállalat kiadványai számára kijelölt. Csak a gya-
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korlati kivitelr<> ní•zv-1' lf'gYP.n ~zabatl ní•hány l\:-;zrevHelt koczkáz
lal nom. 

A jelentkező taguk tÍ\ i jimdékn n. lehetőleg legcsekélyebb 
legyen, moud.iuk: két-luírom Jo1·inf, s e csekély összegért min<)ségre 
nézv-e lehetőleg jól, wennyiségre nézve lehetőleg sokat nyujtsunk. 

Ez a két kövl'tclés meg nem fér egymással, hacsak egy har
maclikkal meg nelll toldjuk. , ez a kilYetkez5. A tagsági csekély 
<lijnkon kivül kii W u évi .~eg/l,lfezést, ilfetl:e ala pot kell szerezni, 
mely fedezheti a tl.Pficzitet, a melylyel a vállalatnak, mint olyan
nak dolgoznia kell, hn. azt almrjuk, hogy a fentjelzett iránybau s 
kellő sikerrel míiködjék. Csak akkor fogju. a falusi zsidó szeg6-
nyes házába, de még nem-zsidó körökbe is juttathatni kiadvá
nyait. Csak akkor fog komolyan hozzáfogbatui, egy fölötte fontos. 
de nem könnyü feladat megoldásához: az iisszPS s::entil·ás hébCI' 
s;:ij regének eoyöntet il lll iiford lf(Í.•·ához. 

A csekély tagsági dijaknt mindenkitől várjuk, ki a vállalat 
jelentöségét méltatni tudja s a maga és gyermekei számára olcsó 
áron jó könyveket a.kar szerczni. A vállalat egyébkénti támogatlí.
sál, egy magym·-zsid6 i1·odalm,i pénzalap teremtését és gyaro.pítá
sál első sorban hazai hitközségeinktől s egyéb zsidó felekezeti 
egyleteink-töl, második sorban pedig azon hitfeleinktől várjuk, kik 
elég anyagi erővel s elég zsidó sziHel bírnak, hogy a. Magyar
Zsidó Szemiében megpentlített e~zmeért lclke~edhetnek s álcloz
hatna.k. 

Az e czélra befolyó adakozások elfogadásflt és kezelését a 
pesti izraelita hitközség elöljáróságn hizonyfLm készséggel el
vállalná. 

Csak ne ü·junk már sokat a Népc;zerü Irodalmi Vállalatról, 
. hanem cselekedjünk érdekében ! 

Budapest. 
KoliN SAMUEL. 



A müveltség állapota Magyarországon, különös tekin
tettel a zsidókra. 

IV. 

Statisztikai táblázatok, filleg ha. uagyol>b toweget képeznek, 
mag,) tn·ázó szuveg nélkiil hasonlítanak ama, talán ki\ lőnben a leg
drágább s leg_,ohb tápláló anyagból készült ételekh'ez, melyeknél 
elfelejtették azt, mi ez ételekuek valódi értékét, izét, megadja: 
~~ fű zer t A statisztikai táblázatuk is, bármily Lecses anyagot tar
t:tlmazzauak, legalább iL laikus nagy közünségre nézve megemészt
hetetleuck, ha a magyarázó szövcg füszerc nem adja meg nekik az 
irúnyt a világo ságot. az izt. Enuélfogm a köletkezö :.orok -
~gy két t'outos kitéréstől cltekiutve -lényegileg csak azon táblá
zat magyarázatára foguak szoritkozni, melyet mtut czikkünkben 
hazánk művcltségi állapotáuak megyénként és számokban való 
kimutalása végett közöltünk 1) 

~fiudcuekelőtt még cgysze1· hangsúlyozoru, hogy tábláza
taimban a. számok a polgári népesség összes számához viszonyít
Yák. Az okokat eiTenézve rotLitkor kifejtetlem. Ellenbeu, midön u. 
harmarlik czikk végéu elörcbuc"átoltam, hogy a ttuajdonképeni 
~agyarországbau az irui és olvasui tudók száma. átlag 46.02° 0 , 

itt az ugyuevPzett gyermeknépesség rt luft b:ts ko1·ig 1Jezár6lag neu~ 
r olt beszámít va. mert ezt természetesen le kell von ui, ha igazsá-

l) E htbl:iznt rcugeteg il:t.Úmhalma:at közé nehány fouto.sabb :oajtó· 
hiba i;; hclcc.-;uszott, mdy('kct sietuuk ezeuuel helyreigazitaui. Kolodmegyé· 
bt!ll ugyanis a:t. tmit:iriu~uk kiizt nem 310 hanem 980 tud imi é:; olvasni 
li::. igy new i>1 14.1S , Lmucm 17.04°{0 (az uuitarillllokra ,-onatkozó killöu 
táblftzatlióLJ. Todbbá Tcwe"wcgy c róm. kath. lako.s::.tlgáuól ucru 32.13, 
haucw ::; 1.1:3° 0 tud ÍI"Jii és oha~ui ::; 'égre ~y itrumegy c ltelcél ,-a). 
h\su lako~~tígtiuíd ttz im i .Js uh u~ui tudók ~7.:\zaléku elmnrndt: ez 66.580 /

0
• 
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gos itéletet akamnk, hét éven nlúl val•; gyermekAktc11 senki az 
irni és olvasni túrlii.st .fo.'Tosrttl nem kiivetelhetví•n. (Hah:'~r tudja 
mindenki. hogy. kiiliinii.~en a mú,lo~abha.kn:'LI. hat. !'líit iit í•\'C~ gyerme
kek is gyakrttn olmsnak í·:-1 irnak már.) Ha ü.~.~-="·' lakossúg:'lt VI'SZ

szilk haz:'mknak, tP h :'It a gyermekeket i !'l 111 inrl, akkor az írni Í's 
olvasui tuclúk ez összln kossilgiiuak C!'!: tk :J6.3ri0 

0-át teszik. 
A fiinh•hhi lwlycsPhh orszítgos r.tlngot ( ·Hl.02° 0-ot) ti' hát. a zsidók. 
mint már l'mlit(•m, 71.550 ,1 1ttdván kiiztiik irni í':-1 ohnsni. lw11.:onijt 
.:11 iif,., 11/"írum w:.rí;;ol/k -, az alúhhi :31i.60° 0-us or:,.zítgos íttlagot 
pedi~: 3i'd!J0 

0-kal uw?jrík fdii 1. 
A kiiYetkozö tíLl>lúzat mntatja, hogy az összes töbhi bitfelc

kezetek ;H.Iagos ní•pmfrn•ltségc mikf.nt Yiszonylik nz orsziigos 
{ttlnghoz. 

A hí-t Í! V Cll al í• l m}o',k lcsz:'uuitús:í húl Pn•dií -Hi.0~-11) i orsz:í
gos átlagon ugyanis: 

fcloi( l'lllelkPolnt>k 
htiny 0/o·nl 

alul noanulnu~ llimy 
0/n-al. 

z~iolilk 
:í ~tos
ta i ak 

rúm. 
lwlvi•L k:llh. 

nni.. !!Örüg gür. 
t1írin~ kelPti k:1thol. 

l.i+ 2!1.71 :H.i7 

.\. \·allúst'Plckl•t.t•tA•ket l'i:Utla l m ííwlt!=!Í>glik ~zt•riut soroltuk 
fiil.ll.fPlí• llll'n(í)Pg. A sk:íl:t. nw1y igy pé·lcl;iul :17. Plsíí. a z;;idú í·~ n 
ntoJg{,, a giiriig-katholikn'1 küziitt fcjlílclik. V":tlMm11 igru tnnúságos. 

flt azonhaB az i~nz~:íg; c~y foutns lliP~jP:,tyzí•,..rf' kf.s;:tot. A 
fiiutehhi t:Í u}áznt llgJUIIÍS ('S:I k l\[n gp l'Ol',.;z;"l!~l':l \"Ollatkozik, a 
.- kap<'~olt. d•szek ní·lkül. A szcnt I~tv:"m kornu:íja országainak 
ii.~s.:e~ ní•]Jessí•gi>tííl való C7.1'll Pltí'rí•.:; :í Ital <'~y v:dl:ís. :L rúmai 
katholikus annyihan tetcm!'sPn .iohh kl·w·t nyujt. a m•·Bnyilu>u 
Horvitt-Nzl:tvotH)!'sz:íghan P \:l lh1s hí wi igl'll nagy szinn),an lí•véu, 
(a pol~:íri Hon·:ít-Nzlavnuorsz:ígb:lll nz iissze--. l.tkoss;ignak tu·m 
kevesPhh, miut H:l.IR" 11-a), a k:lpc-.olt rí•c;zpJ- hf'..;t.:'nnít:ís:'tval. :~ 
r(,mai katholikusok útla~o~ nuiwlts.í•ge. mint m:ír lll:"tsotlik rzik
kiinkhl'u munrltnk, !'sak 4!l.llll"{o-nyi, Y:ti!.Yi"' n m:t!!yat·nrsz:ígi :Hla
gon "' 11 l p,..ik. h;i r c;;ak 00.0:2"/11-al. f>s vi,..zout;t pro(P.,bllb Y :t llúsok
nak rmott át alig lí•y(•n bi\·pj (unitúrins ítgy<:zo',lr.íu í·ppnc;í•ggt•l 
nine .... a Dr;ÍY1Ín túli. -.«it a z,..id«"tk :-zúnw j,. t'•·ltnuö t·,t>kí•ly Jí., t-u 



olt. r:rk11r1; n vall:lsoknak mftveltségí•rűl mí•g nkkor is ugyanazt 
ll k(•pl't ny!'rjiik ki"triilhrlliJ. hn ,.sok l\IagynrrH·sz:ígot veszszük is 
..;zínnítl•sha. l\findezt, hn n z "fft'.~:· mn~yar hirodalom ní·pmííveltllégi 
:í lia po hí l n k:u·j nk sz r w ű~yt'f' rrnui,lehrtrtlPn tt>kintr•tm ki,iil hagy
u u uk. (A mnuflutt ainpon pí·lclí111l a rétmai katholikusok az unitá
riusokat csak 011.72" 11-al llllllják fPliÜ. teh:ít C'iPkí·l~·sí·~gel; a tiihbi 
dtí·rí•sn• ní•zn• u tn Iok a m:í.,orlik czikkem hl' n kii?..ilt kH bí h lit
za tl';t.) 

Xt':r.ztik most kii:r.P!Phllrlíl n multkor kozolt nagy megyei tftl.r 
l:ízatok oly fiili'ttt~hh Pnlr•k"" adatait, ;...", pl~<lig eWszi\r rJltiJlríno.~ 
-;:wmponthól, aztán a le~ré-~zlctPsf'hben n :sidrík. í•c; \'f.gre a tühbi 
(rl!drrzrtel< stempou~jít hól. 

É-; itt Pgy oly roomPtitum fog kiizhell>pni. melyet mldig 
... ?.úntsz:'tnllí·kkal kl'rliltPm. mdy elől a:r.onlun mo"t múr ki oem 
tí•rhctl'k, htem n nPm:rfiiu~!l szPtnpon~jút, mely. miut littui fogjuk. 
uNu keví•.-;bé határozítbg. c;(ít ~yakran f>p oly eliintiileg foly lw 
va.Jn.nll']y ffi<'gye. ndí•k. VÍII'OS Y:l\!J közs(•g mfiv!'llc;{•gére. mint a 
fPlek<'z!'lí•. Azt his1.em. ,;züksrgte>len moudnnom, hogy itt ifl a 
nyugodt s rc;a.k az ignz~úgot kideríteni hivatott lí~rgyilngossítg fog 
vl'zetui, mcly -;emmifi>lc .~ztpiltler/.~r nem tíír nwg a tudományllau. 
s mcly mi'g akkor Js na.pf{>uyre hozza. és kellőle~ mcgvilágitja. n. 
a statisztikai a(btokat. hn azok az uralkodó nemzetre, a di•ú 
:íramla.tra vagy fiilfog:'t~l'<l ní•zve uem f'-peu kcthczlík. :Nem is te;,z 
az jól. UclllZctf>vel. ki annak mnlnsztásait. lúhítit. a nyugati nép<'k
hez képe.; t nil ó a.lantasn h h népmíiveltii(•g(>t leplez~etni akarja. sőt 
l' ll ell kf>zlí]Pg <Í l' t llP)10 ügyének, lDPI't ;lZ t11JÍ:;(I kor/offSrlfJ Í.ráuyúl, 
mPlJlll'7. küliinös~>n kisPhh szúm(t nem?.t>tl'k (s ilyPn a magynt· i;;) 
IJiznnyo ... rétegr>i ~· tkr;tu mut.:•tua.k hajlamlíts:í.got, ellísegitYe. a 
halad<ht. a mlót.li elömcnclPlt pr.zcl csak fennu.lm~ztja. hátráltatja.. 

:') épP n P miatt azon őszinte c;zóval kPll kövctn<'m a. mPgyei táb
litmtokhúl folyó fontos kihetk<'ztetéseket, hogy hazánkhan batáro
zottan Zrumiivr·lfebbelr. n. tiszta vagy legalt'thh n rtgyré~ztnémet la.kos
o.;:ígít mc>gyék. mgy azok. bol a lalwsság j:n-aréc;ze u nlmetbűl mfJ
!I!fttro.~otloft rít. Egész Magyarországban ugyanis az elsös~q pálmája 
P tekintetlu·n az úg~·sz6hítn tt:drr nhnet Jlfo.~o".IJ/, mely minta
kí--pül szoh(tlhn.t •uTa ni>t•e, hma kell törekednünk miudnyá.junk
nnk népmftvr>ltsí•g dolg·íl1au. ::\[usoumegyc után nyomban köTetke
zik :l majtlnt'lll felcrí·~l.Í•hen szintéu német • OlJI'Oli!J megye (amaz 
l1 t:l:i. L'llll'Z ;)!-J.\1:)0 u-nl) .. Tól t>sik a magyar cm hernek azonban 
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:mnak a konstntúlúsa, lwgy a harmadik megyi>j«' hazáuknak nép
míiveltségrc nézve a tősgyökere:-! magy·tr Haj<lumcgye (156.31 °10-al). 
De ne felejtsük Pl. hogy e megyl:' túluyomóla~ p1·otesfw1s, ~> PZ, 

lU.iut IUt•g töhb~zür lesz alkalmam lcimntahJi, e;:ry l>s ugyauazou 
uemzet. itt a magyar kt-•lwléheu roppant külünbségct okoz. !'> azt seru 
hogy l' IUPgyí•uek "Ziiks(•gkf>pcu ~;sak azért i1:1 kellett nagyobir míí
vellsÍ'gi arii nyt mntatu Í;L, mert alig n1.11 kis községe. Csup<t rtépe
sPbh városb•íl vagy /;öz/JI:ffbül áll, s ezl'k közütt is maga a fiSvá
ros D elm·czcn a megye lakos~{tgátr<tk majdnem ll a r· m a d r é
s z é t kÍ'pPZÍ (holutt p(•lflánl Mo~onyuak uagyohh v:'trosa egy 'lines), 
és a Tút·osok természeteseu mindig míiveltehbek, ruiut a vidék. 

Hujtluhuz közel áll és l. a ma múr szíuté•11 wagyar, JP uzelíítl 
jc)n:Oszt n!•meL njkú r:!JÜI' (!5-:1:.67). Ez au11:'tl uevezetesebh. rucrt a llla
gyurok it~ na~y rÍ'~zt római kaUtol iku~ok. A.z ötiiuik (i5!'í.21 ° 0-al) a 
nngyo11 H:!..,ryes ln l.os~ágú. dc túluyoruólag ismH protPSt!tllS Oü111ür 

(hol :t tútsúg is szt>p népmiíYcltségct tüntet föl), ami annál jcllelll
zéíhh, mert e mcgse »nem valami C"lökelő szomszédsúgban vau,« s 

mert uai!yohb városa (GyörrucbryéYel ellenkezőleg) uincs. H tttoilik 
vnln~1. a közpou ti Pe.si-Pilis-öolt-Ki.~-Kuu me!J!;e (5-:1:.0~01 0), hol azon
bau a. roppant s természetescumüveltcbh fővítros annyira predomi
uúl u. lakosság unu. hogy igazsúgta lanság volna e körülményt számba 
uem Ycuui. De Pestmegyét még az erőseu protestaus. és megelé
elégedésel ruonJha~júk, túlnyomólag magyar Kumárurn megye is 
Jllegelőzi, mcly 55.07°, 0-al az ötödik. A töuui megyékröl cíltalábun 
térlúáuy miatt még csak en nyit sem szólliatok, rövielen csak azt 
jegyezve meg, hogy <tz összes la.kos ág felénél több írni és olvasui 
tudót számítanak a következők, (melyek tehát igy a legmlLvet
tcbO magyarországi megyék sorát befejezik): B/ké.• (óriási több
ségheu protestaus). Ftjér (majdnem fele protestaus lakossággal), 
PozM.JilY (túlnyomólag német, szúmos protestans és zsidó), Tulna 
(erőseu uémet. s majduero fele protestans és zsidó lakossal), Vú~ 
(sok protestaus és uómet) é~ Ve.,zpl'ént (mu.'-D'ar, de túlnyomólag 
protestaus, aránylag sok zsidó). Összeseu tehát tizcnl•ét magyar
országi mchryébeu tud az egész lakossúguu.k töM mint fele il·ni és 
oh asni. Bizony, valljuk be, ö 3 ll H' gye ki.izül- édes kevés, 111éy 
c:sak Jpe11, hoy!J üWdds:e. 

. Lússnk azoui.Jan IUár most az érem másik, kevé::,bué kielé-
gitö oldalát, vagyis uzL mcl) ek Lu ú uk h:1m íí' eletlenrlJU rocgyéi, 
a legmü\eletleucbbek ulatt azokat ért\e, mel)ekuél az összes la-



koc;c;{lg mörl,.fls:t sem tud Íl'lli és olva.sui. az·u~ hol az inti és ol

msni tuclók összr~e még n hú;;z ~zázalékot sem í•ri el. 

Nagyon elszomorító dolgokkal kell itt foglalkoznunk olya

uokkal, mclyek mimlenkit, ki komolyan szivén hrmlja Magyar

ország balacló.si'tt. teMt jövlSjét, mély fújchiommal tölteuek el. 

Nem kevesebb. miut ti:enli(Í1'1Jm ugyanis a;wn mc;;y{•k sz:íma, hol 

uépmüveltség d"lg:íban n. közölt sdtz~1.lékoknak me~fclt'íle·~ vnlób:l.n 

megd ')hheutő népmíiveltsé~i (tllapotnk umllmtlnak. S a dolog 

annál fonto<>a h h, mert ~en ki ne ú Itassa mag[~ t azz: Ll. miotha ezek 

n megyék csnp[tn ••·uthén, olrth, vagy legro~sz:~hlJ esetben sem 

magyar«, hanem például hol'vlit, tót lakoss:'1.got foglalnak magukbau. 

Igaz, hogy a 13 megye közül, mclyekröl miud,iúrt rí•szlete')ebben 

lesz szó, n lnkos:-lág túlnyomó L:ibbsége csakugyan mthén vagy 

tót, s n. legtöhheu olúh, de mn knztiik olyan i~. mely úgyc;zóh·iin 

fi.qzfa lllltff!ffll', miut a sz(>kelység egyik ős f'•szke: Csik (kerek 

sz:ímhnll l 1 0,0()0 lakos kö7.t 93,000 magyar!) s a Uli ennél Í:; fou

losa.bb, a tizPuhárom megyéhen, sok helyütt a ma~yn.rság igen 

rr{)s számokkal vnn ké'pviselve, még pedig - a uli S7.inte megfo~

ltfl.tatl:l.n - a 1n·of• sf,,,,s ma.gyan;{tg. Lc.,z alkalmam c jellemző 

körülményn• czikkrm folyamáhm1 mé~ részletesehhon átté•rni, rle 

w ár most is kiemelenelőnek és azok sz(unf~•·•~, kikrt ez clsó sorh1.n 

illet, megszivlelendlíuek tal'lom azon körii.lm(•nyt, hogy Torda

Arauyos, Kolo,.,, Ki ~-Kül..:iilW, Szihi~~ és ~zolnok-Dohnlmmegy{•k 

ü.,;sze:sen (miodig kerek !>z:\mokat h·t~zm"dnl) 688,000-uyi ln.ko"

ságáhau nem kevesebb mint l 50,000, teM t majdnem r!J.I/ ne!l!;ed

ds~. a tiszt:\ magyar nf'mzctis(•gíí heloút hitvallúsuak sz:Ím!l, kik 

leguagyohhrf'szt uz rttlagos nl·pmííveltség iyen alrmln.~ fokilu {Illa

nak (miről egy hetckiutrs az illető megyék t:1hl{lz:J.táh~ azonnal 

mPggyözhet bennliuket) U<'lll is 'iz(nni tva icle ngyanc:mk az emlí

tett megyében élő elég ~z:'tmos 1111 'f(í i111r)/wt, kik szintén tí5sgyö

keres magyurok, mert hazánkhan hehé•t hitvall:ís és unitáriuc; 

egyrészt és magyar nemzetiség másrészt kiirülhelül ntinclig iisszc

esö fogalmak, kik kö:.:ül szttruosnu (péld:'ml a kis-küküllőiek 

2311 u-nkkal) c;ziutén igen mííveletleuek. Sokkal kedvezőbbet 

mondhatni. mint ;í.ltalitban, úgy itt is, tzou protest:tus vallásról, 

mely urw sznritkozik nálunk ítgyszóhún kizúréilag egy fajnt, t1 

magyar faj•·a és uemzetiségre, lmuem feleileli a uémetcket és tótokat 

is, t. i. a lnthcrauus vallásról, mcly az itt c•mlitcuclíl I :l h·gmüvcl<:t

lrmehh IDPI!;yéhon Í~<'U c.osekély dteJjPtlbsíí, s .1 hol fonlul is elií. ott 
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korántsem nyomja k sM ink:íhh r·meli amegye átlagos uive::urJál. 
Igy még Sárosmegyébeu is. hol a tót nemzetiségli lutberánusok 
aránylag n. töhhi luthoráun okhoz képest ig<'ll mű>eletlcnelc mí'~ 
itt ic; feliil<•melkerlrwk a nH•gye tübhi felekezetcin. kivl>ve a zsi1ló fp)r
krzetet. mely töhh mint 11 11 , 0-al mul.ia 6ket felül. •' itt még kiiliin 
meg kPll emlékeznem ismét Csikmegyér{íl. hol '' tis;.:t;íu w:r~~·ar 
nemzetiqégíí •·rímai kalh11libtsrd.- nagy Uimegr (9l.G27 lélek) 
21.17° o-nkkal c;zánn.ntló alacsony ~zínvonalún állnak a nrpmlivelt
ségnek. Ily r·oppnnt szúmnkhnz képest persze még a;.: artíny la~ i gr· n 
"dtmos máramarosi zsillilsá~ :tl.lG3-nyi lélckszámhnl is Pltüuik. s 
ha búr (mit mú•· mrgelíízíi czikkcmhen kife.it<>ttem) !(·ves :ulat. lw a 
népszámlillí1s azt deríh•tte ki rilluk. kikurk legnlíthh 1 ;,- l' tucl hí>hr>r 
het fl n irni és olvasni, hogy n z imi és olva~ni tudók 11 

0-a kii;dük cR:•k.' 
14.94,o{0 m inclazoniíl~'ll tt"•kiutv•' a "wdun /lq IH'lllZf'ti élet szük
Régletét, mely u héber het!í íi-. iriís tnclúsáYal meg nem f'légcclhe
tik, a mármarosmegyei zsiclí>k a.muz (tllapot:ít Í[fen kult·PzütlPIJJlel. 
kf'll tartanom, sitt is még ~:;ok Je-.;z a fPnni és j:nit.ani ra ló. 1\ zrm
bnn ismétlem, ne felejtsük el. hogy ez csn.k ~>gy m·troknyi emhPr 
ama tiz<>nhárom megye össze~ htkossi'tgáuak több miut két mifliu
.fcíhoz képest, sót, még ha az ugocsnm<·gy~>i zsidúkat idl' ic; 
számitjuk, éR igy n máramarosi és ugocsai zsidósúgnak kerek 
40.000 léleknyi gzá mát össze is foglaljuk (me rt n l :3 köziil a tlihhi 
ll magyében a zsidók n. magyar uemzetisé~ii és keresztény lako~
ság müveltségi arányát úgyis na.gyon túlsz<Írnya.lják, a többi nem
zetiségről nem is szólva) kérdezem, mi ama marok -10.000 emhAr, 
ama. töbh mint 250,000 tis.tlta. magy·tr kerPsztüuy Pmberhcr. 
képest, kik csupán az emlitett T01·dn-Aranyos, ,'zilágy- 'zolnok
Doboka, K olozs- és Kis-Küküllömegyéheu, llaczúra auun k. hogy 
azokban a. zsidók szintén hitsorsosaik közt a legrníhch•tlenebhek. 
(pd. Szolnok-Dobokitban) még ezek alatt is mélycn íill.umk '! Azon
ban ez érdekes tárgyra még sziutéu visszatérek. 

A tizenhárom legm(íveletlenebb megye Ma~yuror.;zághan a 
következ{) (az aránylag legműve1teb1Jrt elsötwk tén' ~ ig) lcft>l/) 
A•·ad, Csik, Iú's-Kilkiillű, 8ch·os, F ogm·as, Ugoc~a, Kulo;;.~. Szilcí.'J!j_. 
Hunyad, Torda-Amny os, Als,J-Fejh·, ~Umuaros c;.., ~:olnok
Doboka. 

A legmüvelctlonehh tehát Szoluok-Doboka. Ez az egyetlen, 
hol a lakosságnak még csak tizellthze sem tud irni és olvn<1ni 
(9.16° 0), pedig töhl1 miut 2-1.000 helvét Yallású mngynr '"<Ul 



bP.nn~>, ut~u:t kii\'PtkPzik músollikuak :M:í.rmaros, ez úgyszólván 

t isz~t rnlbPn-uli'th mc~yc, hr1l az aránylag u agyszámu zsidriság i~ 
:1 !Pghátramflr:ulottabb tiihhi llih(lrso~nikhoz kbpcst. 

A me~yfk kiizül nyomtutll5hau is m~>;.t;killöuhöztntvék :.tzok, 

uwlyckbcn a prnh•sl;'tn~ok, Yagy h:'trmely ntllúsn mn.~yn.rok tekin

tHyc:, sz(lmhau ft,rdulnnk f'léí, n t.iiuhil'lt majllnem t.iszt:'tll oláh, 

nt g) ruthi>u lllPt.tyi>k. N cn~zete~\C'II feler(•szt vagy túlnyomfil ag 

olríh l:tknso;;:Í~Ít nw~y(•k: Kis-Kiikiillű. Fogam.;, !Iuny:ul P:i Kolozs. 

Hulhéu. ~Hr:nu:tro-. PS U~orsa :\Ieg,iegyz(•sn' mí,ltó. hog) a zsidó

fPll'kezet: Q,.;ik, Ki<>-Kiiki'lllű, Fogttr:ls. Kolozs. Hnnyad, Tord:t.

A mnyo" í·'> Al'ló-Fehi>r mcgy6kbm1, tt>luU a lcgru(ívelctloup!Jh 

l '~ megy<· kiizltl hn.thau Pltiinűll'~ csekí·l,r Sl.:Ílllu hivd (töhl,eu 

mí•J! csak ezer lelktot sem) sz:íml:'tl. 
Vegyiik már mnst ~f:l.~yaror..,:dtg térkí•pé>t kt•ziinkhe, " í•s;n·P 

ft,g]uk venui, (legjnhb e czí•lt·n. n. megyéukí-nt klilön szinrzctt tér
krp(\t elővenni,) hogy hn.zúukban a legalantasabb nl>pmííveltsé~ 

l~·riill'le. kil'i'•ve az elszigetelten :llló Í'sz:tki és tót Sárosmcgyét. 

r•uy ;i.~,~~fiif!!J:i nag· elarab fültlet foglal tu:tgiíb:m, melynck leg

nagynbh ~zéles!<é~e tt tul:tjtlonki>peni ~h~yarorsúgh:t mélyen 

hclc,nynló d..mclmegyétől Kolnzs. 'ronln-Ar:myo" f>s Al--6-F~>jér 

ID<'~y6k tori\h•tbn egy ki, nwgqz;tkit:í:;s~l :L mát· Ol:íhorsz{tggal 

hat:'tros Csikmegyéig terjed. legnagyobb ltos<;zús:lga pedig rszak

níl délre, 11\nnaro.;lól egyene r n lcf!•lé Szolnok-Dohob., Hzilágy. 

Kolozs, Torch-Aranyos '•s Alsó-Fejér mcgJé•kcu út mindcn fölu

m,izi megszakit:"ts aí>lkiil lcfPlí· hahtel Hltnyacl mcgyí•ig. (Kissé 

~>kc~igcteltr>u P t től ta lúljnk csu p:'ut az C!?;,'i" ~,og:trast.) Aznz, {minrlig 

c•Hrkinb·c Hllt·o-.tlll) ~ltgynrorsz·Í!.; h•! c ti{;; északkeleti rés:;c, vngyis 

az, mely a szinlí·n nagyon mfívclet len Gácsorst.:'tggal, Bukoviuímtl 
i'•" a mé·g c>zekní•l is mííveletleuehh Ohíborsdtggnl érintkezik, a lPff

"liiurlctlenPbl,. E1. ama vnlllh:tn f;t.iim~"ÍÍ híttrn.mnro.dnt.ts:'tg főfészkl' 

(hah:\r fé"zt>kne), ki..;4• nagyon i~ uagy). melynek késűhh k'izlendt, 

r(·~zletesehh :uhl~li ~t.iut~n hihetPtleneknek l:Hs7.rmnk a f:'ij1hlm:1-

"a n mt~gil1Ptií1liit t hazn fi P-Hítt. h n két'léghcvonh:\tatln.n hivnt:~lo-. 

nyomozölsokunk c•n•tlményeit nem látutt httnnP. :Mn.gntf>l ~rtcWdik. 

ltogy l'Z a twg,r t.Priilet c•gy ... z<>rsmiud főhadtja n kéL legul(ívelet

lPHehh felekezetnek: :l görög katholikusunk (•s n giirüg keletiuek, 

>alamiut a k(•t lel-(míívrletleuehh ncmzl'tiséngek: az olúlmnk és 

rutbénuek. Azonban a sl.int(•ut! komplexnsou heliillakó protc:;tnH" 
í• ... t•f,mni katholiku-. magya r ..,?.ftkPlyPk ,.;pm ;Í ll:wak- >:tll,ink be -
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sokkal jobbau népmüveltség dolgiban. E geogrÍlnai helyzet hnzza 
~gyszer::;mincl magávnl. hogy ama tizen.hftrom leginkább hátra
maradott m6orrye kHzül (bizonyos az6ta történt megyei kikere
kité ektől eltekintve) csupán luíl'om: Arad, Mármaros és Sáro~ 
fek zik a tulajdonkí>pen.i Magyarország teriilotén, tt többi li.: 
pedig min.d a volt Rl'rlél.lJben. A ki hajlandó ehhen n.í>mi vign.szl. 
vagy ment éget találni, :ím t%rye: de nagy ronlasztásnak tart.'l
nám, mielőtt ez általános é>:zrct"ételeket befejezem, r·:í uem mutatni 
ama sokat mondó és sokat gondolkoztató körülményre, hog) 
hazánknak épen azon ml·gyéje. mely Pest megyéu kivlil. az egye
düli, mely egy tucluullÍIIffOíl elJ!Jeiem kiváltsigának örvend, n.za1. 
Kolo::IIDlegye, ugyanaz, melynek lakosságában a magyar nemze
tiség majdnem eg!J hannadat képez, n népmüveltsí•g oly végtele
uül szomom szin.vonalán áll. Kell-e kiáltóhb s íájóhh ellentét, minl 
u kolozsvári tudomtínyegyctem költséges uj intézeteivel, ·s7.ámos 
lanáraivn.l, gyüjteményeivel e_gyrészt s másrészt - Kolozsmegye 
lakosságának 16,60° 0 irui-olvasni tudója? S Mrmiuö szomoru 
is ez ut6hbi tény, úgyszólván elenyésző ahhoz képest. ruelyre 
most térek át melyuek fejtegetésével addig is, mig a következő 
czikkekben a magyéket (bár egy-egy megyét csa.k uebány sorral. 
e folyóirat szlUr hat:'traihoz képest) egyenként lagh~lgatuám, az l 
hiszem, legalkalmasabb le z ezen hn..zítukról úgyis cs;\k tíltrdtíbnn 
sz6ló sorokat befejezni. 

Nem hiszem. hogy okakn:tk volua núlnnk tudomása arról. 
hogy l\Iagyarorszttgbau még ma is tekintélye számú i>s itt-ott 
aránylag népes, több száz léleklJől álló községek mnua.k, melyck
ben egyetlen ~'!/Y ember sem tud irni P'S olva ni. Nem röstelltem a 
fáradt'Ságot, és hazánk több miut 1 n.OOO közsl>ge közölt kikere5-
tem legalább a föbheket c közs(•geklJől, azaz azokal, hnl a lakosság 
legaláb h száz főre rug, (van ugyanis nehány, száz lako;.,on alul valíl 
község is, hol azonhan ama jelenséget, a lélPk zárn c~ekély voltánál 
fogva, már előbb lehet megmagyarázni, hallúr nem menteni). IIogy 
az illető községekről egJébkéut is Uibbot tudjon ar. olvasó, zár
jeibe a község neve mellé oda lettem a lakos áll; f<'ibl} nemzetiségi 
(> felekezeti viszonyait, minthogy ezek tulajdouképeu az illető ada
toka.tmégérdPkesebhekkl\ vagy ha ug) tetszik, érthetöbbekké te<>zik. 
(Rk = r6mui katholikus, g. k. = görög-katholikus, g. kel. = 
görög keleti, hek = helvét hitv., ág. = ftgostai hitv., zs. = z,;idú, 
uu. = unit[~rius, továbhJ : magy. - magyar; uém. = német, 
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ol. = oM.h; ruth. - ruthé11: bon. z. = bol'l'áth-. zerh; m. -
megye. 

"zá:; lelken Jelill 11zámláló közsirJek !Jfct,qyai'OI'SZcígbrm. 
bol:Lz 1880-ililri népsz{unláláskor l'[/!1 ü·ni l~:~ olvnsni furló .~Pm 
t.alá.ltatott : 

Zéká-sJ Alsó-Febér w. 263 lélek (mind oláh é ~ind görög
keleti vallásu.) 

BéldJ (Maro ) Alsó-F<>hér m. 297 lélek (16 magy., 271 ol., 1 
r. k .. 20 g. k.., 20 g. k., 16 hel v.) 

ObersiaJ.A.radm.372lélek (mind oláh s ntincl gk.) 
Le~Sf!JOI'aJ Arad m. 168 l. (mind oláh s n1ind gk.) 
Rostocs J Arad m. 293 lélek (mind oláh s mind gk.) 
Telkesd) Bihar m . .J0.9 lélek (4 z idó kivételével mi11d oláh 

s gk. vall.) 
Gálosháza) Bifu'lr m. 256 lélek (5 magy, é helv., }~ többi 

oláh s gör. kel.) 
Kis-KárándJ Bihar m. 167 l. (mind oláh s mind gk.) 
TopesclJ Bihar m. 135 lélek (1 magy., ~L többi mind oláh; 4 

g. kath. ; a többi gk.) 
Bogács) Kolozs m. 171 lélek (l tót, a többi mind oláh; 15 

g. k., 152 gk., 4 z .) 
BottyestJ Krassó- zöréuy m. 187 l. (ntind oláh mind gk.) 
PudplésaJ Máramaros m. tJ97 lélek (329 oláh, 65 német ;*') 

329 gör. kath., 68 zs.) 
Rekita) Máramaros m. 142 l. (miad oláh s 11tind gk.) 
Kis-L ehothaJ Nyitra m. 135 lélek (mind tót, csak 2 uém .. 

mind róm. kath. csak 4 zs.) 
Jurko- l'olyaJ áros m. 198 lélek (mirul lót, csak 4 ném.;*) 

fi róm kath., 188 g. kath . .J. z .) 
Olysar/raJ Sáros m. 171 lélek (mhul tót s gör. kath., ki

véve 6 zs.) 
Ondavka, Sáros m. 163 lélek (mind tót s gör. kath. ki

véve 6 zs.) 
StezJSe1·J zatmár m. l 561élek ( mind oláh, s mil/(l gör. kath., 

c ak 2 g. kel.) 
Puszta-[Jjn.lu , 'zoluok-Doboka m. 137 lélek (mind oláh 5 

ném.;*) 124 g. kath.; 5 g. kel. 8 zs.) 
Csukt, 'zolnok-Doboka m. 254 l. (mind olúh s gör. kath .. 

kivéve 8 zs.) 



Kis-Solymas, Sznlnok-Dolloka m. 22-l- lélel< (miml ollth " 
kiv(>tel nélkül gör. kntL.) 

Poutincíszn, Szolnok-Dohok<~ m. lOH INek (,oiorl ol:ih (5 

uf>m.*) minrl gör. kath., kivf-'oq 5 zs.) 
Felső-Fillehru:a);, Torcln.-Amnyo~ m.) l 5!-J lrlek ("1i11d oláh: 

l -l H g. ka.th. l l g. kel.) 
Zdvrtclrl. Treucqéu m. l 09 lélek (mJurl tót" mind róm. kath.) 
Zrts::kal. 'rrcncsén m. IHIJ lélek (miw7 tót, :l ném.:*) mitul 

r. kath 3 zs.) 
Hemwse!'ec:.., Zala m. ::!H:~ lrlek (mitul l'l'llfl uemzeti~égii " 

kivi>tel niotkül rúm. kath.) 
Opo1·ovec::, Zala m. iJ 77 'lMek (n magy .. 11 tiibbi mind ww/: 

min!luytí.ia róm. kath., kivrvr -l z .) 

Ime trluíL ~7 magyar köí:ség üssz1•scu tiibu mint hotezrr 

l:dwssal, kik köziitt. egyetlen egy sem k(•pes il·ni €>s olvasni. E lcöz
si>gek 1 :J mt'gJÍ'l'e tcrjcszkcduek. mdy('k kiiziitt ott van f>p úgy a 
duuáutuli. Mluyugati ZalL, mint a magas rszakkeJeti f:láros, ~pug) 
Hz foszaknyugati Nyitra, mint n mc~~ze kclot.Pu fekvü Alsó-Fejér 
me~ye. Ismételj uk azonban hogy e szomom sorozala azon öuálJ(, 
magyarorsz(lgi kiizségf>kuek, melyckben nincs egy olvasui és írni 
t tu ló sem, a. fönnebbiekkel kor:íut sincs kimeritvc. Itt csak a 
nagyobb kiizs(•gekPt vettem fül. V an szi'tmus m:1s mé~ (l O ll lakn
~ou alul), hul ugyanezt az állapotot taliíljuk. Elborzad az ember. 
hn r>lgoudolja. hogy, ha. Ln.zánklnm még csak (iUOfJ ln.kos ntiiu·. 
(on nyi köt·ülhc>lii.l e közsi'>gek lélekszáma) volutt egy fmi é.,; olvasui 
t.ndó, akkor az összes la.lcosságból }.L1.gyaror~zúgon köriilbcliil 
r·"al< - klt rze1· tudna irni és olvasni. 

Érdeke~ és jellemző, hogy a kiiziilt 27 községben legiukáhh 

,.:.) .\.ttnnnlm:'ut)TJlf.\ a a tulp><z:ímlilltb na~.' tunnk:íj:ít, C{:!,\ ign:t kiilii
ttii.: dulu~rn akaritnau tlf'tlllf.Ptiso:;.d tc•kiutctiJI'n. "\ m<lrm:lt'thmCg)'\'Í, ngm·,ai . 
.:zolnok-rloh••kni stb. z~itlók, tch:ít n vnllü.:ft•lckczc·t ll'gmiivelctlt•ncbbjci 
:t llt'llt:r.etisc:gf•k t·nvahllmll ll'~llltg'~'obiJr<:~.-.t :1 n,'ulllr/.-1, : ··-!ltol htltnk. llo~r 
mi lehPtett e. fna·c>.<H ••lj:inb uk:t, nzt nem ,:rtjiik. Igaz. hogy lmjo~ :tz 
••ttnui :r.~i•lók:tl Ul:l.g'ynrokunk tnrrnui, cic tit• oly kc1·és~\: lll;tnl'lek, hRHCIIt 
nz illető lako~~:ig tiibb•t:géhcz:t<imúh·n, sokkal ink:ibb rnthének, oiAhnk stl.J., 
miuthugy jurgonukou ki1·iil c~upáu ezen uyl'J,·ekt•t IJeRz!:]ik folyrkour!m. Ez 
auatá.l két~rgbe\'Onhatatlunal.Jb. nwrt nch;íuy ezer ki\ztiik egyene~enruthén
m~, ol{thnak !ll u. Yallottn Ju:tp;llt. Ig.' ,:rtcntlö tclt:ir n ?:·-nl jrliilt P.~etekl.Jeu 11 

uémctek I'ZlÍmn, kik itt itlcntikn~ol< n z~itlúkkul. (n kt1t •z1im i~ rcntl()Nl'll 
megfelel). 
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:a giirög katholiku .... giiriig kP!Pt.i " a t'om:ín katholikus vallt\sok 
"-zeperelnek. A tiiLbi frlPirczetek vagy chogy:>cm for!lnlnak cHi 
henniik (miut a luthPránu'i). vngy eltUnűlrg csekf.ly sz:'Lmmal 
i>' igy i-> rsak kevt" kiiz..;í\gben (miul a helvf> t í•s z.;i!ló, !'7. 
ntóhhi csak eg) nuhmar·osmc•:{rci köz.,égnél )(•vén na~yol1h szú.ur· 
mal kí>p\ iselvP, mire n(•z\ e aznnlmn utaluk :a m:íT sokszor c•lmmr
clotlu.kra, az orthoclnx zsidók héber való hetí\u imi é~ olvasni tud:í
c;:írn vonatkozóla~. 

l 
Ha mttr most telci rt!ethe vesszük. hogy ama 27 kiizsP.~ 

kf'1zött Wbh olyan va.n, hul a hkos..,ág száma kö:r.Pkclik a t-:)00-boz. 
ösziuti•u tnondvn, mC'gfoglmtatlan11ak t!lnn<'k fiil az :íllnputok •· 
köz,égeklll'n. H ogyan. liát a gazdag kathoJjkus \lllhí-. annyira sella 
törőrlik hheinek Yallásos newlí\séV<•l, ho~y ar(ulylng Pli>g ua~y ki'l:t.
c;égekct miMlr:11 le/ld.•: {s fan iití nélkii llmfl,y tengűclui !-' Met·t azt c.'{ak 
nem tehntjük föl kumolyau, hogy amu tót vagy ven!l ~ tisztúu 
róm. katholikus községek papjn, kríntom, tanitt5ja sem hu1na irni 
PS oJv~ni, )ledig ha Vllll ott lfÜkí\sz, tanitó, re; mégis Jwnstatfllta· 
t ott. hogy l RSO-han az illető köze;{·~ C.-iupa Itualfabeta lako~okur,t 
állott, akkor ezt is föl kell tf'nnünk. És ugyanezt kell fiiltennünk 
n ~z:\mos többi olúh közsí•gck giirng katholikus é-; gtirö~ kelPti 
pt~pjniról, tnnitóiról Htb., ha ilyctu~k Yanuak az illető lwlyekou. 
Valóbau: !>rtllf•tetlen á llapotok. akúr ig.\1 • ak:'tr Ílg) vessziik a 
tlnlgot. állnpotok, melyek ha az illető községek, teszem, tisztftn 
vagy nagyrészt zsidó lako:>nlmt sz:1m1Mnának, mti.r csak azí·rl 
sem volnának leheL'légcsek, me rt a zsidók, ha hitrhol \a una k 
együtt töhl> szúzau. nacy áldoza.tkú'<zsí•ggt'l l•s ruiJHleuütt tart:tnok 
papot, tanítót és kánt01·t, R ezt teszik a legorthouox:~hh zsidók is. 

Azonban a helyzet kor:íntsem johh igen sz:'tmos oly magyar
orsz1gi községben Rem, mclyckríH ugyan npm ttll, hogy C!J!felleu 
Pgy lako!-~ sem tuclna irui f>s ohasni. de sokszor csak 3--! tml tüuh 
köziil, vu~y, ha sok, a:t. iisszes Jn.koss:'t~ 5° 11-a. És látni fogjnk. hog) 
sz{lz ezen kategoriáha, tiszta ,.llfl.Y nugyrí•szt lllii(I!J(II' - fos szintc· 
hihr•tet}cu - profesfdn.~ ma~ya r f11h ak is hrlr tartozunk Dr· 
Prrl\l már jiivö c:t.ikkeJil Ile u. 

BurlaJJr.<f. 

P.\Licz.v Lu•úT. 



ÉRTES1Tó. 

Országvilá g. 

l 'n l'lsl'llhe, 1 84. máju.~. 

Az embtr emben-c ~l\orul : oly mo)l(]at Cl\, melyet mindenki tartóz

kodá& nélkiil fog ahiirni, ki teljes tudnuival bir t~ túrsRrlnlmi élet nrllkii

lözhcletlenségénck ~<zellcmi és erkölcsi tehetsrgeiuk f~jlcs?.tésérc. 'hlcunyi

w~l inldtbb elutl\sÍtha.tntl:m szükségesség ezen csatlakoztl1' az összcséglwz 

valltisi tekiutetLeu. A bölcs Hillél két nwndása: »l:In elz:i.l·kozotts:lgomban 

megmaradok, mi ,-ngyok, mit jelentek ?c tovtlbb:t: »Ne szakadj el az ösz

flzességtölc, nem csak azorosan öss7.efügg, hanem egy r'~ ugyatlll7.(111 gou

rlolahtak r·f<:tk külöubözö kifejezése. A tónt hiveinek mindegyikéhez fordul. 

rle c·snk annyiban, meunyihcu 11 ldvö maglit nz iiRszef'aégLc7. t~l\ámí~ia, mig 

szervuck tekinti mag!lt ttz egész szervczct ~7.olgáhlhlbnn, honna11 életned

vét medti. 

Nos hát, az izmeli ta község ösrégi, mert fl :t ltAlHil c n Siuai-hegycn 

szervezkcdett, de mióta diasponí.-bau élUnk, igen sok a 7.Sirló községek 

szd.ma., és bizonyám senki sem fogja komolyan :íllít:llli, hog_v ezen közs~

gck szcrvcs egészet képeznek. Némileg Cisszcfiigguck ngyau a killönbözö 

nrszágokban. rle n hol :l kapcsolat nem !l kiizségi antunomia rov:.\sti.r;t jön 

Ir: n-e, ott az rcndcRI'll nem hel!!Ö, h:tncm pw•zt:ÍJI k iURö, formális. Rrídr" 

"'lff!l/,r,·,•:eys~fl' ez ir:lnybtiJJ is di<:,.rlrenrlö kivrlt(•lt krpcz, mcrt u 2 7 ,OOO lel 

ket Rztíml:l.ló közsr:gck szcrvcs egys,:get krpl'zttek autouomil\jnk kál·osl

t:\sA. nr'lkiil. 

Ez :1 dic&ö K:iroly l~tigycsuck solnt el nem a\•nlhntó ,:rdcmc, ki az 

1809. jtmmír 21:1-:in nelott f~;jcdcluti rcudclctl:bcn nyiltau killlondtn, hogy 

:1 ZRidókmtk :t ker!'sztéuy :íllmnpnlg:lrokkal való jogcgyenWs<'ge fokoz:tto

~nn cHak ugy lcaz tcljcasr:, hn n ?.Rirló~tl.g 11 liilJIJi hitfl•lckczctrkkcl cgycu

liicn tlllnutilag eli11mert egyhítzi szarvezettel bir. r:~ valúiJ:ut n t·eud a bel-



,:lctlwu c:" n tckinu:l.' t l,ir•í kt:p,·ibclet kifel•' lutg,riJ;lll dömu~od ított:ik ll/. 

~>lmult 7.-> é1· alatt :t ";," ",",",; cnuutcziJul<·ziót, legkh·til6buau mntatkozik 

f'Z nma :<zh·cmt•lii jcleuH•tgJ,en. hugy B;idrn - l'oros:.~ori<ztíggnl ntlú i.i~u ... 

köttl'ttt~<'iJICk cltu·z;Írn tlnti,;••ntitn clúlt\Hnk ~ztimúrn htlujat nem uynjtntt. 

A lnidcni közsilgek ><zerrczetc fouu:ilhí~n óm h:nycg1tl11'11 l'tiltoztttlnu 

mHnult: Az e~yc,. c·Hahi!lnk nlhnlj;ík ll ktiz,.égc•t: •tz t•gye,; kii:r.~,:~rk a keril 

IPti :r.:<iwtgt'lgtillak, 11 kcriüt•ti ~o:<i uagóg:ik meg a tu4,")·hcn·/.<'gtit:gi fiitaJUÍI'>'uak 

y:unmk al:irentlche. l H H !l. kt•zdl'tctig n n:q;,' hen·zcg"c!gJJCII ,:u; ulinelell /.sidó 

nak nz ot'IIZÚ~ knuKti1uilt ,:H Rzcrvt•zett z.siclót<;Ígtilwz kellett tartowin : tic 

micluu :1 kad:;nlhi h.' peruthndnxnk kiR c~apntj;t cröfc ... zíh!s~rl >1/.egült t!llt>n 

:1z orgona c:!l knrc=ueh tilini rcJHlczett illiCui tisztelet IJcho:t.tttftltiua.k, ll leg 

fcll;iih), kurnuiny:t.;lti Wn·ény~:t.ék azt hnt.irnztn, loog.' minclen izraelit:u1ak 

jug:iln1u tili n Inillen í 'Hlltbij"~zc,.:;ég kiitl•lékt:um killlpui. .\z cik iUönítti~ 

ut:tuí tiin•kvé"ek a lclkii:4nlcrt·t >~:r.nlutt i :<:Ígti nak leple aliitt ar:tltak !-(yiizc· 

clt!lnl!'t, rlt· lm 1nég lti:r.nu~ ít:br:t ~~ourlll. !t11gy :1 fnirleni kiiz.":g,~k "/.Crl c•lWlt• 

•·ros és l,i:t.lll,. :1l:tp1111 :ill, :t:l. J-oltsr!gkiliil :111111 kiiriihntlnylwu ll'hetii c=~zrc·, 

ltng) Karl~<rulte kh·t=tclrn·l elkiilíiuitf'tt kiizHt:g az nrsztigbau uutc~t·H t1H 

b11g) azou clcu~·é,.:r.nlcg •·~ekéi y ~z:imu k.ilrpr:,.,.k, tul' l) <!k ll c:, :t l a rt 

toirtc!utck, uem hithrli :l~~urlnlnmlum. lutnt'tn "Ziikk!.'hlil kiizihnbii~~•:J.(IJl• ll 

~yöket·czt!•k. 

A községc•k autuunntiáj:t ~okkal lmtalmn~uhh ... emhog) ueuo ipar 

k•>dJHIJHik miuden lchetö c·~zközzrl azon cg,IRt:gct fe 11 tnrt:u1i, mcly ll IJtlkérc, 

poli tikai .:~ lokulí~ jugcgyenló~égiiukre <1ly ua~) IJCf<Jiy:Í:>s:ll bir. lgaz 

lll;)'I\JI1 hog) ll raiJIJjk ll UCJiig)·llliiiÍ:<ztCIÍIIIIItÓJ, :IZ CJi)juutdknzÓk, hitl:aJJÍ 

tók, 1net~ziik n ungyhc•n:zcg8•1gi föt;uuit·8tól ue,-e.,.tctllek ki, cic n nU:I~;r.t:Í>i é..• 

kijelölés jn~n n kö~. .. c:gek, illcröleg n kerületi z><iungógák jngkiin:bc mrt•l· 

:~.ik. A z~inngógn-t:uui•·~. a keriilcti z,.iung(ogn ct~ n 111l!l')hCI't'<r.Cg~t:gi fiitumics 

~zigortlll H 1 é1 e kornuiuy:t.:lli küí':cgek, 11 vn.llú~i t=rclekek mcgónisn n ral,bi, 

n vnllú~konfcrenl'zin ,:,. :1 z"inllt kezeiiJC ,·nm1nk l!•h''~'· De hogy ezeu 

tényezök jelentli~t:gét ,·il:igo~nu megi~u1Ctjilk, ilkvetetlen :<ziik~t:gcs. hug~· n 

kö"'~c=gek ~zenes eg•:s,.z•: mló kupc:;ultÍ8Í~t k•izclcbh "zcmiifQ r<' ngyiik. 

)J imleu "!;)CS küz~•=g k•=tn i~elt•t•· ,ill R :t.sinagóga- ,:,. n bcc.~ lötnnllc~· 

uól 'ynagogcu llllll S•· lmtzmtg~<mth \, _\ :NiuoyÓ!jfi i iiJIIÍI'Jt htÍTU111 taghól 

,iJI, ha u kh:r.s•:;; :)o ··~al:idig tcljPrl, ií-biil. 1111 l OU ~~al:icli:,: te1:j1•d, 7 -br1l 

pedig az eum!J W1;!,1'1lli1J küz,.,:gehlwn. Jla tn,..küré!Je tartozik az ianclit:l ltel.1 i 

ulupitlllll)"h "miu<lcu reuelheli ltel) i iuttlzct ke!.t•lé:.c, illet. kij/.Ígazgnhba, 

l'ötanál',; :ll tul k.iltclczellllió kub•:gi !til atalunknk ltPiktuhi~u ~ a /.~i 

uagógúk.Luu ndó reuel l'ciutartúsu. .\ /,sinugógat:uulcs la~~duak vlilus.l

tása uzou korutt.kim cl'\ eU) Cb lmlliro.~:atok szerím türtéuik. utelyek 



"C ll\ l \ ll:f. ,i Ufll,t• 

.. :.wriut n kiho:,..tgi t:lu:Í•·•nHok v:íln..:zt:ltnnk. A \'lila~zt:Í!<rn a J.rl~·s,:g 
polgánnclltrrc iig~·cl ftil, ktlt r czrqr;~ ki~:f.t•tnclt pnlg:imll cgyct••mhcn : 
!'zrknck kiitelc;-~slfgök a r1ijok <'~rtt l'lÍlfl~zt;io~t r•lfnp;lttlni. A z~inng(,gn-ta
mil'•nnk l111t rtnc mc.gniln~ztott tagjai kiizi1l n!'l'rzi ki nznhín n kf-riilrti 
;.sinnp;ú~n tnrghnllgnhi~n mrlll'tt n j1Ír:i~i hi1·ntnl n;. rliilj:irút, ki 111iu•lt·u 
tnn:ir~koz:i;.h:ln rbtiikiil. kin:,.c, ha nllhí.~i üg_,·ckröl v:~ n ~zú. A:r. ily tnmif',. 
koz:lsnkhnn :~ lwlyi rnlthi rlniiköl. A z-.inagtign·tnliiÍr~o~ok nl:i V11111111k n•n· 
tleh·<' n keriiieli ?:~iungóg,ín:tk, c~ak a knrl~rnlti " manHhPinli t:mÜ•·~n~r,k 
:illnmtk kö:r.,·ctlcn a föt:ln:i••s nlntt. ;\fi<•líitt :1znnban n krriilrti zsinntróg;ik
rúl «zóln•:k. IHH1r1 etnlit"l'lll rövirlcn n l!ct•"lii-t:lml•·~ tPr~nrlöit . 

.\. /wr .• //ilollfÍr·x. 111int nnir 11!'\·t• is mntn~jn.nrlóhi,·nt:tl. nwly :t kiiz .. ,:~ 
~'!!.'''!< m:.:,jainnk :ulúj;í.t llleglmt:\ro?.Z:I. :W , ..... htdig l<'l:jNIÖ kiiz"•:gckuek :3, 
j Q l!snl:illig t!:l:jcrliinf'k r., nngyobhaknnk 9' h<'r~lőt:tn:ir4Mttk \'lltt, kikm·k 
lfa·:Hln n lcgtiihh nrltifizrtiik kriziil. 1fn-nrln :r kiizt!p:t•lM fizctiik köziil. s 
,,:::;iil 1(3-nrln n t·~··kt!J; n•lt'•t fizrtök köziil nil:tQztntik. ~limlPII h:~rmntlik 
,:,·heu- rzc11 irliikiizrr• fl'rjNl :t ,·:íln~ztntt brr><líi ~ntú~:i~ miík(i(),:,,. - 11 
kiiz~•:g miurlt•tt 1'~.\'f', tn~;tj1iuak ,·n~youn ujra uw~:illnpítt:ltik. A fi.r.l'!l'tttlii ri~z
•z<'~ 1nintlc·n 1'~~·<',11rk nznntt:tl ttult;ÍI~I :ullltik, lu1 uz n•lt'•kiitrll'~ :1 r••,[ rótt 
iJ,~zrg t•lll'n fp)szólnl, :tz n•lúktiz~•:;.:; pc•li~ llf'ki f'll;!l'flni u11m :tkn1·. nkkor 
:tz. :ulókiih•l<'•ll!'k jogtih:tu :íll. hu;.:;~ · tiin·,:u~·,.zt' l'illti "~kh nt:iu n1:;ynn:iu:tl, 
llll!!;ys;í~:it nt:l!!;l\ hntiÍl'ttzzn mr;.:; ~ r •7.r•rint ir,:! n znt:i11 u lu•t·sliit:tn:i•·•. 
l..'jonnnn lu•Jt!pii tngok ' millfi.l.r.nk, kik luiz:ts.-:ig ,·ng.' iiriikRr;;: :íltnl ~ZI!· 
rr:ztck uj \':tj!ynut,' ll h:írom r1 ki•zlwu kiiliin I"·•·~J,:,. al:i """~'k .\.tlókiih•lt·
ntiJulr·u pnlg1Í1', 1-h·•!tr.l lll;lkiil. :1k:i1· niitlt·u, 11k1Í1' ··~aiiÍtll'•. A u:tgyknrn 
ipnriizii z~idt't lt:rli ,:, 11ii ~"!!Y•tr:Íut, ki n·l•· -ziilrl..tt pni;.:;1Í1·i ju~:Í1111k ,:h 1'

zPtt=!,., lllt:A' 111'111 lt:prtt, \11~,\' pnl;!:ÍI:j .. ;.::it Ilu!;; cl 111.'111 np·rtl', ,:11 ng) 117. 
iizl'f'l!)'l'k j, ti·lht•('kÍilt \ :1!!.' filllik r .. t.:riil fizl'tnrk ··-ak :111M. Az :Hlókijzpg 
tt·t·ndiijr· n ht·t·-1•:,,.11 k 1 iti lllt:f! :1 j:irnlt•kpl:nz•·k ~ r•gytt!Jh k•izs•=gi jii,·r,Jr•l
nll'k hunlfnt·•lit:i.-:innk viz~;.:-:il:i~a ,: .. Plll'uiírz•t~c. A z~inngú;rn - ,:, hP<·~I<itn 
utÍl''n~ok ko!z:tthi~~~~l kiitt•)f'zik mn::,:ttk:tf :1 k•·riill'ti ltivntal r>ltitt kiitelr>~~~:. 
!rt'ik teljc.-ít•: .. ,trc . 

. \. l.,., ií!.·ti . .. ;""!/''!!" nPnl ":!',:b. mint tiihl. kiiz~P~ ~':u·c,iih:,.. kct·ii· 
lt·ti rahhin:ítu~~~l. Lb28-lmu 11 17:1 :r.~irlv koí:r.'l:~ 15 l'!liJhinntu~lm •>~zt:\· 
tntt .• \.zótn ut:mrl) köz~é:r p),•uy.:szett ng~·;uJ, rlt· ht•lyt:lw m:iA njnk léptek. 
Ezrn níltoz:Í!I kövctkcztt·lu•u n rl:!!i hl'rN~t:í~ 111'111 fclrl mt>;r a mni vis:m· 
nyolmnk, ugy, ho~y rt rahl>iu:ítnsok njul,lt hr.u~zhl~a <·lotl:ír.ltutl\tl:lu s t~z 
t•:u)·leg n legközelebb itlőlwn fog hckiintkezni . .\. kcriill'ti x"inngóg:\k kii7.· 
vdlrn 11 fiitnn:ic!'unk nll1nak ahil·cmlrh,• . .\. kcl'iliPti z"imt:.túga clnök~t:gét 
a l'llhhi 1:, :t keriíll'l l<'giirl'gt•l>h t:1::;_ja kt!pczi, kik ha az cgé~z kcriil•·t iigyci 



tárgynltatuak, ll:t. (,,.,..zi'~ cluukul..t>t IIWJ.dlh·ui kiitcl<• ck. Ezen ~yiUt:t<eken a 

rabbi clnitkril. A kl'riUI'!i z~iun~·ig:t miíkiiM»i kiira:h" htrtozik a fejedelmi 

1:,_ 11 fijtnwÍ<'~i rr·uclrlt't<•k n!gr<•lu•,itl\!lll, tll1l1Íl'~kuZIÍ!< a hittani i11kola ligyei 

fliliitt, R :ulunk :illapnt1Írúl \'Illó .i•·l••nt.:..,f,;tl:'l. u knlt~•'g-rliiiniuy:r.at ltl:'ter

,ie!l..:trl~r· n föt:uuí<•lllanz n :r. i~knl:l i. z><iu:tg<Í~l\i ,:,.. ··~y,:r. kii:r.RI:~i ,.ztikíl<:~tl••

t<•kriil, aj:íulntuk iir('sC<l<::<he jiltt :illnua:Í~ok lwtiilto:s,:.-,, s 1 ,:gn• j•·lc·ut<;~ miu

ch•uriíl, mi a fiít:w:Í<'s nl:i tartnzik ~ miriil t>unck h:lt:Íruzata kik<:n·llllÖ. A 

keriilr·ti z~iuagú~n ti.-zfl' n fo·l~iiiJh n•nrlel<'tck ,.,:gn•ltnjhi"IÍI'Il ~;ziik!!t:g<~ 

inta!zkcda:sl'k mc;rtt:teltlt :1 z~illlll!<'•ga-l:lu:Íesosnknak llll!l!hagyui, jog•Íhau 

:ill trt~•:ihluí a tamíc~o~<ok sznlg~Hnttc:t,.]l' fciliitt őrkö<lni, <ir- n mit a tnuli

<':<ORok 11 "aj:~t miil;:öclé~kiiriikön lll'lill l'ép;cznck. azt tiuha talumlag tnc~ 

111.:1u m:í•ithnljn, lwucm a ltnltiruzntnknt -.:1j1Ít ,.,:lc•uu:uyo:n·l "l!~·iitt n fo'itn

ll:ÍI'S t•h: kell tcrjesztcuic. 

Az izrllrlit:ík IPgft'l,..iihh k•tnn:iny:wti l;iizt•:,:•• au:lJ!.' h•·•·t•zr·g~•::,:i ,,;,,,_ 

,,.;,-.., IIIPJ_,. 180!1-hrn \·:tlcí 11H'jt:tl:1klll:í~a óta ><ziutc!n llllÍr tiil,h uuíclosul:isr•u 

1111•ut kl'rr>'<ztiil. Mig Prl'lll'lil<·g l!llllf"k t'iiroWI,i:ín'(jn ol~ nilthi Í'< lr·h<'t•'tt. ki 

~c·1n n kl'rillcti. ~Pill n lll'l)·i z"inn~t<íg:lu:\1 nlknlm:tZI a 11r>1u ,-nit, :uldil!' 

181 :?-l11•u I'Zf" l11 
h:írnm fiidrn~i ~ luh·om yjc(,;ki fiit:uuh•,..ltúl •'s t•gy titk:ír

hó11illú kiizeg rgy nH~.I"IICrt'zPgi mini~zll·ri hiztos ignz~:lt:Í"II :ll:IIPtt hP(_,·Pz\ •·. 

Ez<'n i~nz)!ati> C~)-~zcr:<miurl az iisszt•, z><i<lv ii~)·cl.. rl'frrt·nw a hcli~•.nui

nii'ztl'riuutlJ:In. A fötnn:lt·,.osokat miwl - kik köziil <•,.nk a the11lngiai tliJ! 

huz fi:l~r·h:st- ''I!YI'l1C"I'II n nag~·hr>rc•zo•g JIP\I'ZÍ ki .. \ fiit:1111Í••, íi~~ t•it ercalo·

tileg luit·nm c!rtrk~zleten int<!ztc;k 1'1: l. 11 kiozs,:~c·k kiizig:lz~nt:\si ilg_n·it 

t:ÍI·~·u]ú ,:rtek<ozlctcn, a 1111'1111,\"ÍhPu n z i i~ <>k l"il:igi to•1'1llc:,.zctiirk noltak : 

:!. n szom~nhh ,:l·tclc•miJc•n 1 Ptt l"all:í~<i iig-yrkct hÍr)!y:alo'• ,:l'!t•kc•zlPtPn; :1. n 

z~<i<i<i i~kolnii)!yi ,:rtrkczll'lt•n . • \ t'PIPkr•zdi i~kni:ÍI":al "H'Yiitt 1nr•g,.ziiut o'/. 

ntuhiJi j, "' :1zúta a ,-alhb.oktnt:b il!!_n· :1 111:Í~nrtik ,:rtc•ka·zlt>l t:i1·gya. 

A /;t'i~i·t"='I""Í•i t'rl•/.-t:lrl (Atlmiui,.trntinu,·l'onfl'r<•uz t - :l ,..ziikt•hlo 

,:,·tc•]Prnhcn wtt fut:ua:Ít·,.. - n\1:11111'1111) i fiitaii:Ít'"o,..ha'ol ri ll: hllt:Í,;kiire ki

ll·•:jl'tl az nrszrígo,; alapitníuynkr;t ~a krizpnuti l"!uzbín·u , lllc•lylu· :lz ií~~Z''' 

köz~tll!''k ,itíruJc!knikat. hrlizrtni tnrtnznak. Ezt>n ,i:irnlt:knk a z~innj!:t'•J!:Ík • 

hitnktnt1Ít< 1iltnbiuos ~ziik<tc:~h·t<·ia·•·. lrgiuk:íolt :ozonlutll ~zcg1 : 11y kii..:s<:~r·J.. 

"''~t:l)·czo:il,:l-r for•líttntnnk. . \ kiizignz:.r:l t:l<:i ,:rt<•hzll't dla~ztatja n k:iu

tnroknt, ltittauit<'•kut ,:, ml'tPzitkr>t; •·z nj:ínl,iu :az :tlk:llm:lz:uHIIÍ rahhit 11 

J.clil!!) mini~zt<•t·immwk ~ az ··~ct l"" kii:.r.•'!!- ulf· l~ Mtnl :1 knnu:iny :t kiiz

,.,:g,•kk.-1 rlrintk••zik. 

A !"tt/lti.,i ,·,·tt'l., _/.:J 1 l:cligi"n"·t 'uuf·~•·ruz) n fiitnlltÍ<'." ii~-;zt•• ,. ih[gi 

tugjaiLl>l ·' h1ÍI'••m ,: .. t,.krzll'li rnJ.hilu'tl 'Cnuf••renz-Rnlohi111'1') 1ÍII. )lil)'t'll 

~zcll••mnl'k hll " ltntú,.,Íl-(nt :itltntni ,. lo•lko••itl'lli, kitiinik :\z llgykiil'l:t 111cg-



Sl'IIW \It 7. A liO Ll' 

határozó miniszteri rcndelethől, mcly l 8 2 7. mnrc•z . .í-•:u 11.011 tott ki. E b/.•·

rint ll valltisi értekezlet föladata : 

l. a valódi zsidó hi tel v ck fc u tartása. ; 
'2. ez elvek tanitttsáról s terjesztéséről való gondoskodás; 
3. a goudoqkocltí.s twról, hogy az istcui tisztelet a maga tí.sztal!ágá

IJa n fen ta rta.ssék ; 

4.. hasonló goudoRkoclás, llog:r 11. zsidll élete módja h1hm előtt kt>d
''e.~ legyen ; 

5. döntCJú, a hol a valL'Ístörvruy netán homályos ; határo;mi, vtlj
job egy törvény ulkalrnnzandó-e, ha ez alkalmazás kétségbe vontható i ha
tározni tovtibbti fölmcriUI kt:tségek esetélt mindcn vallÍU$i ilgyben. hn e 
l..<:t:;égeknck objektí'' nlnpjuk \'Ill i , mig mindcu egyéb ll kerületi rabbi tani
llistíra, tanticsánt ~ határozatára \ ' IlU bízva i 

li. a tanácskollaÍs azou vtíltozá.sok fc•lctt , mcl,rrk a tanbnn, vagy 
n hitpat·aucR alkalmnz;í.sábau ajidtatunk. 

7. e \'lllil\s-hatósdg teh:it nnthCJJtikns ruagynrilzatoknt nd vallási 
dolgokbau 11 mint nz rmlitendö zsinat, szintE'u föl vmt ruluhwa tl lladen
llltg) lterczcgségre szóló kiztírólago11 tckintélylyol, hogy kötelező tör,•ényekct 
adhat vall:ísi iigyrkbcu, ha lll':okhol': sziikJ•rg escté11 az ;\llam jóvdhllg,nbut 
is kikérctett ; 

8. dönt, ha kétség támnd, hogy vahtmely hál':as~•igkötés ll Vltllá~ 

törvényei Sl':tll'iu t jogos-c vag,,• nem, v:1gy lelt hozz1\ en·ől kérdés inté:r.
tetnék; 

9. ö adja meg n:t cgylt:lzi engedélyt rt világi hrttó~1íg által jóvi\ha
gyott ,•áhlsokhoz ; 

LO. nz ő fclath\ta '·égtil n rnbbijelöltck és a vnllástanitók ' ' i:tsg •. ~ 
!ása " ununk elcliiutésc, ki l)()('s,írtnRsék theologini tannlmánrokrn , illetéi
leg t.anitói pályáNt. 

ll. A fejedelmi biztosnak r to.uát'skozásoknál 11incs döntő jogn s a 
világi tngok is csak hoz:t.:í.szólhatunk, de oem dönthetnek. VélornéoykU 
liinhst:g esetében jogábnn áll a fejedelmi bi:tlO!>nak ll kérdést egy össze!• 
vandó zsinat elé vimti, vagy el is napolhntjn a gyillést, és ha neki a hatd
•·uzat az állam alkotmányával és törvényeivel meg uem egyezőnek látszik, 
a hat;írozat kihirdetését felfügge.q:~.thcti. 

E vallús-ho.tó~:íg éYenkint kétszer hh•atik egybe. 
L 2. A zsinat áll: n fötnmícsból, az orl!ztlg összes rabbijniból s htirou1 

legöregebb kerületi vénekből; u ,;lR.gi tagoknak itt if'. csak hozzá~zóltísi 
joguk van 

Ezen szervezetuek s a kormány elicsérendő t:lözékenységéuek 



R \nmr.n u:KI\:7.E r nERr.r:sm:::-:. 

- uwl~ alJbau i~ r,:n.' "~•·u wnhttJ,.,zik, lt"b'T :1 ruhitik Jizettlscmclt:,,:n. t:p 

ugy, miut 11 tiil,hi p11pnk•:ra megf•·l<•lii j:lrulékut \'I'.Sz fel lnul~ctYhc -
kii.-zHuhctii. h"~tY a luldt>ni k<;z-,:~··k lll'l•ílr•tiikh•·n l,t:k,:twk ,:, I'~Y"':~nt>k, 
kif,.J,: pt,•lig; telj f' eli,..Iuel'<!"'u"k iin l'llll•·nel... 

lg•t.r. lll!.' IUl, lu•;r~ B:itl<·nlll'n j, uulg ~uk •·~:tk k•·letkPziíf,111ell \nu; 
tiC hi.-z ahlJ1Ul :ill nz ··~ész~,:~···· h:il:HI:í,; léuyrw·. hogy a ],ltczii inlhlll,:· 
ll)l'kct l:l>'8:tllkiut ~ fnkm:.ttn~nu ipnrkutlik alkalmazui :1 níltmó iiW- ·' 
111'1) 'isz~tnynkht~z. lia a ;r.-,iclú koz.,,:~ek "zervt•z••tt· utimlen orsziÍghan olyan 
\uhw, miut a l~>hlcuirk•:. :tkkor 'al.-•h:tu nem 1"111"' nrltrlz kiizponti h.tt•'•· 
..;:Í~t•l alkonti 11 fuhh•n ,:]ö ii""Z''' .-.~itlu~<Í;.. :<z:inmra. De tlltgyun, ... aj

Ilo~. 111~g ung) on tlll'>'>'"-l' vagyuuk il) int•l:r.ménytiil. PPdi~ l'll,iivt•t
kr•.f.ik maj<l:111 .tz itl11, d kt•l! kiin·tkl'wic, mitlim t•z int•lzunluy ujm 1~11'~ 

!'ug :dkult:ltui. 

St'll\\ Alt7. ,\pot,l . 

~fuit Iul\ i lltllú,it:bnml.:tn nzon l'<'lm:nyut•k :ullllln kif,•jl'z :~1. hng-.' 
u r.tlthi;;.' iilt•kt·;••tl• 11 or:lw•l" \ kullc:;:i k i fu~n:t k r,:, :;l 'o nni. En· n l'l'ln•:ll~ 
111111 ':tlú.-ult 1111;: \ h••h lll'li \l ';rolrf,lrfiukkal t' •·z,;lh<'tl ful.d:llntt :tlkntlnz:i 
~nk 111'111 ltn;-.I1Ík llll'g' :11 Mutjrntt l'l'l'llnuli1Yt. .N.t:.rrnll ~:tjn:ilan•l•i, l111;.:,' :tz 
urak 111'111 lllllt:ik Zl'lllt:l.' 1 , ,:rzr•lnwikl't 11. 11. lll'nlt't!.!; k:11·t:í··~aik ir:ínl 
It~) ii1.ui :t "l'-!'J.iil. hn~) nly uyilatknz:tflt:tll '"l!) t'tu•k l'l~,z t., ;l 111<'1.\litl 
kuziiliik j,. ""l-:111 ii•h itt , ·:írl:lk az ••g,:,., ;r.<iti(,, :Í;,.•Ta. Bt•uuiil1kt•l ,,j,] 111'111 
•'du•t, Ita il~ kí•riíluu:l1.11'k ki•zt :1 11~ ilarkozaf loít ~:úl:t:,r , . ..,,.J,;,q)Pith ~iko·rii 
h•i l.. lllint :Ín ,.,:,.ziinkriíl tuind••11 llll'diirtrlnf , l11>j:) "~Y ~•Igl't ltnzzn11k ],:It.,.., 

.\li•ul:tznu:íltal :1 r:t!.hi;!yiil•·k••zpJJiil a (PJ!jn!.lmt 1:\rjnl. \ ,:J!I't' is n. n. 
ut·tlmtln\uk 11i11<' •·n.-k \•lnu lor~d;:lmtt "'kau, p:lpj:lik •·~ak ki hh ltitkiiz
••:!!, kw•k a k•:t" ÍRI'Iiii, ,: .. ··-ak :tl.t:d ft•kll'ttilnk 111111) i -ulyt klizn·tniikiid,:_ 
siik•·••, hul!.' •·l•·' t' IIII':.::;:Muljnk 1tzl a.-. ,.IJ,.n,·..t,:~r a :r.•i•l•'•k •·ll••11,,:g·•·i nl/iz,:. 

t·iíl, 11"4.' :1 lu•l'li11i nthl.i"~ ilh•kt•~:t•l uy·ilatku.l.:tl:t ''"IIJl:Íu ··~.' ]'IÍI'IIIak :L 

lltllltif."zt:Í•·zi•'•j.t. .\znnlt:t11 a kiJ,; it.qni k•:)''''''k, 11 kiknPk :ti. itt!idt:t J!.' 11-
liilt•t 111'111 z:l\ art a "'"t!• ••l~ gyiilo•k~;zt lt'f, 1111'1.' l•cu ~.:uu·ttJr,z:ig (t'!..'llltg~ ul>h 
ra J.l,iu:itn,ai 1,,:!" ÍM•h • '. Intlll).. ,ls .1 1111 ly lllillo J, 11 'all:ísn' k,lnJ,:,,.!iJ , ol•Í 
'illi t kiz:ÍI' !:111 Í• knz:í-:it,.·,l. Ilflll li•gu:tk p:Írfe_l illt•kt•z•·lllt'k ll'kiul• tlu•l11i, ,:d 

\l \Cl\ IR 'l. 1111'1 :-it.HII 1\ PH\ l. \', l•'•'z. ~:l 



JV..t!rt a z~idoistig intt•rkonfc:<~ziou:ilis <llltlsaníl ,;r.óló nyiltlll-ol.,lttÍIIIll. nl) 
~nl y t fognak tul:ljolonitani, a 1nély tlzt jogg•ll mcgilh~ti, ncm tekin he a ;r. t , 
hogy az •1rthodo:-.J1k ut61ago:l houájtlruhba Ulo:g minolig nim:scn kiz1ín·a 

.J lltP!J/titJÓ JJ:!ol't!Je, mely f. hó 6-tln NciluCtOI'~zilg rabbijuihoz ;Jztit 
k.illd!-tett, ime a következő: 

»Tisztl!lt kartárs! 

Az utolsó évek sajnos e~cméuyei bizonyOR Önben i>~, ruint miudcu 
kollcgábnn, tUUlak a szükaégnek érzcto!t él.lrrsztettt:k, hog,) a ~'->iidó,uíg bc
rsUletének mcgóní~:lra kifclt:, \'1\lamint n vall:Íl!O>~ ,:rziilct mcgerösitést;rt! 
belill Némctor.<I'JÍg mbbijai közö!:l truul<'skozásro. :í lljnnak ö:lsz<'. 

Flo~y l!li:Cn mél.ven t:rzctt KI.Ükt!o:gnt•k eleget l!'gyii.uk , clodúzbatatlau 
kuh!lcs•~üuknck hittük, ho~')' Néu•t·torz;ztig raiJIJijaiuak t:l!) ctct•lt::; f:.'JÜlo>· 
kc1.ctét llerliul•e hhjuk, ~~ 1nelyn; c:.WIUICI Out f. ,r, i jtUJin~ 4-én• é:; 5·ére 
bi\'atnlo>~ tis:.:teleltel meghívjuk. 

A t:ui:ÍC:Jkot.:Í:; t:írgyai a kil\·ctkcziik : l. t\yilnu•oz; nyil:ttkozttt, u 
~;!<idó~1lg iutcrkouft•!!szirmali~ :Ul:h<:í•·ól. :l. E~~.köt..,k a 'allt't::!O::I ér1.ék ewe 
lésérc é:l a hitoktat:Íii j:n ibbú.m. 3. A uéuwt11r,..:.:1Ígi •·uiJI>ik "li:<l\ ctkP:.:etéuck 
uu~gulakihitm . 1\liudt·u 'alhÍl!o~ b.é•·<lti~ folutti \itn ki \Uli 'l.:lna u ltwács· 
koz:IHlJIJl ..... 

Tekin ln! azou szeul th·dckokcr, lll!! l) ck oltalmazti~t'u·•t eg) IJehh•utik 
n gyíil~kezct, IJizt()u rcmélhctjiik . loo~y kuri1ÍI'saiuk kö:liil IH'Ill fog btmb..i 11 
rawlc>~koz:l,;tól cluult'lului. 

Ktl1·jllk Öut cunt!Jfogvn, ltog.) illciii jclcuté~o:l llliclul,IJ 11. ft•utueYc 
:~:t-tt l'l.imhe:r. n l.lerlini hilkii1.ség miJlJi".tle::Umz) jutlu8sU, hol-()' u Uicgfclelei 
elöké~zlilctek mcgllirtén hcsscnck. c 

Kiiwtkczik lll!f!JI'rlt kiváló ut!IJietor~zági köl.:légi rt~lJIJi 1ll:ijni:•u 
Közöttlik: Hrrliu. lleuthou, Boros..:M, Bmuust·hwcig, Utu·l::~ruhe, Cassel, 
Uöln, Uuuzig, Darm~tadt, Drezda, milltl :l két Praukfurt, IJ nuuo>er, 
Köuig><berg, Lipc"t', .Mngdcburg, 1\Ininz, 1\luuuheim, MeiJIÍIII{I'H, Nürnberg, 
Pusen, Stt•ttiu, l:ltuttgtu·t, 'rrier, 'Vorms. 

Ezcn meghiv6 lcvélhe1. c:;atolva YIU! a napirend l. vourjáho.t Yalú 

"!Jilatko;;at jllt'u.<lflta, melyet u uuyo/;olú.~t.yo[ egyiitt a helybeli rabbitestiilet 
tagjai szerkes:~:tettf'k. Itt lözlöw miud a kettőt. 

Nyilatkozat. 

Az egy tib C{,')'etlom I:~teunck 1u.:n!oou ..;~ ~egitso.lgé' cl, u kit 'ulluuk , 
n 'allásos lth·at:lo erejéuél fogYo., Ille l) hrael()eu cl:~ruert ttmiu:.k é" u u·:~· 
terek últnl reáuk ruháztatuu "' IJlCl)et u .t:!ioló hirköz,cgek IJizalwa li:Jtl!l 



it;>l<Niggal ,:r! hU".lggcl 1;.' ukorlnuk ,;,. hi\ eu nth!Ji-o•löcluiuk s:toktis:íhoz, a 
kik szeut ,·aiiÍl~nnk ~•wllc•aue mPIIc>tr tettek bizouystigot, ntlah:íuy~:~:or a:t 
icli;k \ isl.llll\ ll i ,:, ki'or iJinu:u~·c•i kii\ ctl'JtJk ; "'WIIIIJI!u a :tok kell ll i!Crtéi!ekkeJ, 
uaPI~·ckkel a:~. utoJ,ú ,:,,l'kbeu n g~ illilletrel ptiroMuli tudatlaus1ig a z11idó 
\'llllá.st illette. t! erkiilc·stauuuk tisztns:igát a:t. I'Utbt·rc·k ~?.euu:beu elltouui-
1) o.;it:wi tiirekcclctt, kijeleutjük a tuiut köHtkc:t:ik: 

:.A fcl<•hanlti ~:~:eret et tun éuyc. uu:l) l\ló;.t!:> lll. kuuyn: 19. fej 
l ~. 'cnot!IJt·u c liZ>l' akku! adatik: »S?.cre~d fclehanLtnúat, uti ut tetuuaga 
tlat, ,:u \'ltJ.(yok az tirukktl\'aló !• ut•tu ,." .. k a torz-~ ,:ti utlprokourn 
\ uuttlk()zik, lmuctu ,:pug,1. ut iul nz ngylln()tt, a ~·1 . fej. ~~. '. hirdetett 
ign~.";:ígi ton ,:ny: »E;.:y jol{ l egy eu !!z:ituotokm, az iúugeu •Jlyau legye u, 
uaiut :t !,eu,:~:ulott, w~rt Én vugyol- az Orókkcvnló, a ti lstenetek !c 

b.url:itlau, tuiudeu emiJeJ·t umg:ib:tu foglaló törvcu) nek tckiuteudii 

»~Luúeuki, a ki eutot!r~égút uzzal tllllW:!itja, hogy igazsagot gya~ 
koro!, t!ZE!I't: teteL whel é~ alílzatos~Ítgbau jth uz l sten elött, ha más hitheu 
hJ:illctik is, a .t.~it.lo vallá~ szcriut n:.:~z~ül az örök boldogtitigban, rabbi 
Jósua uaont.lás:t éru•Jméheu: :.A népek j1lm1Joraiuak Íll \llll r.!t~zük az 
ürük boldog~!lgbu.n. « 

»Ezen trtclt·k a ~-~idó~ng iuterkont'e,·~zióllllli~; áUá~áuak alaphatáro
J:tlt:ti. lia t'UI'I ~:~.cullwn a tct·jellclmcs zsidó irodnlomiJnn olJ mondások 
tnhUti\luak, !l mrlyek nem emelkednek t•zcu idesUis magaslatra. azokat 
t:gye.;ek n:ll!lutlny~i IQ'IUtánt kell tekinteni. 11 melyek nz idök szorougó.sai 
által létesuitek és semmi.uemü kötelező erővel uem bírnak.c 

Megokolá~. 

Ali t•Juocri n can crNlctrnck t• llw•:~.tlh:,.,, mcl) lycl ~zen t tanunk kez
tiötlik s hnH~:lnlyoz:i~'' :\nunk. hol!:" tt\f. cl~ö emhc1· l 8ten képére lett terrmt\•e 

ol,1 félreértlwt<'tlru WliverzaJiqtiku~; szelle-
mct t:tllll4itnuak, ltoJ!y moír 11 t{ll'lt I'Z az t•liJl',zt'ló ré::~ze tl legluüározottabb 
f·liiké~zito:siil •zol ~;:il, aninllen erkiih·~i n•nd !IZOII lrgfelsö paraue.-:ira. melyet 
Al ó.-.P~ :t k. l !1. ft•j. 1 X. '. oh·asnnk : »És t'Zerestl fclebar.Uod!lt, mint ten· 
111agadai. ,:u va;r~·nk n z Öriik kt:, n ló !c Ez"'n felehar:it nia t t ug) nni>~ av. 
lr:í~ értr•luu:lt~:n ta:,::ttlluüatlnuul miuclcn ember hit é;~ ~zúa·m:w:í~ kiUiinb~e 
nélkiil o!rtl'lltiÜ, :t JUÍ , tlt'lll trokillh'C lllilS IJizOU)itékoknt, 1) IIZ U. O 33. 34. 
v., oh·u~ lmtoi JIHI'Ilut·~J"íl j., kh il:ll!lik: »É>~ h !l lukni fog 1111lnd j ih·cvéuy a 

1 L n z~i 1lu 1 allaÍHauk;ill) \ ~:k ,..t.aka,.wit a » kütcle~"égekröl. « 
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ti ur~z:ÍJ.(tnkhan, IH' s.'ln~·ar;!:I.•,:Ítuk ! ~l int kiiziih·l<·k 1 nic". hPn~ziiliitt lt·~.'.f'll 

nl'kt<•k a jih·c•\o:n_,, a ki Jllílntuk lu kik: ~z<'rl'~cl iit miul tc·nuut;!lltlat, wert 
jii,.,.,,:nyt•k 1 nitittuk E!!) iptmn ur•du::íh:lll. l:: n 1 ll!!.l nk :lz ÍÍriikko!,·nlti, a 

ti ),olt'lll'tek !c .\ 111i pttlil! n 111in•l••u c·mltl'l' inint g~al,-url:uul•'• "l!~f'nlii 

.Í"i!"t ill•·ti. nz n l"'lll:ttcndm>lmu 'il:i;rc"an 1111'1.! 1:111 p:n·unc·"•hn. 111int :1 

tt!t,.llll'n icJ<rr.l'lt lu•lyhiól ki1 il:i~-:lik. 

lln:,r_l i:! lr.lll'tc•tt Ynlua Hl lll:Í:-kt;p! ~lioze:- tau:iu:tk al:lpftilto!tt·ll': 
uz '-';.!~ [,,t .. ul,.•n1 az,:!!,:~ fíilcJ tPri'Jllliijt:hcn , ·alo'• hit ukn·tl'lll'n :lzt" ~uu 

,J~olatnt j,. ,;ziiltt•, hn;.:y az •·uahcrd. 111iuoluy:ijan isten ;,:y,.rnwkci. ,:, t•;.:ynttal 

a lwlo'it .. fol."'' kiit .. lt·zctr-•:gl't, hng-)' Juin•ll'u <•mlu•r ini11t ll'"'tn:ri ,:rziilt•ttl•l 
kc•lt 1·i"c'lti'!IIÍ. ))t•l'l :1 Jn{,zai~IIIIISIIIIII :11. t' l'kiilt-si tiint:ll.l' !'>'Ilk kifnly:Í,;:a lll 

l';!) ol,; o_·:;~ t••lo·" -z••ut [.:h·uhen ndo'o hillll'k, n ki llZ o·ullu'rl'kct ana lail·atta. 

!ani!.' ut:Í11U j:irui lonzd•lkntljannk. 1 

l;.:_1 Ichlit 1111ir 'l•'•zl'• ti'•n•:n~·!lwn l:lnittutik azu:t auilulo•nn• !<'rjt·clo'i 
i;..:ar.~:iu: ,:, l'llllwr.-zt-r,•lo t. llll'l~·nt·k 1<-l:i••:-zlt:,,:t ,:, lllt'l!'·nlo"",jt:i~:it l zrnt!Jcn 
h<•liil ,:, ki1·iil a pr•'•f,!t:ik t!itiik lo•:,:tllll!!:t~i':lll•ltloh hh:1l1Ís:Ínak !l'kiutl'ltt:k. 
~l ert >tui:-op:lt n·•·zcotl;lklL « Íg"a/.:-.:i:: ,:~ ... zt•t·c•tt"t. 1111'1.' t·kw·k uu·!.:'iirzl:~,. uuir 
~1. l. kiiny~t:lu!u, l~. ft•j. J !l. 1. ··~p~H""'' '" 1--t••u ntj:ín:tk llt'l't'ztctik. a 
llll'l~•·u .. Í.Itrala:im ntútljai j:Írjauak. nzuk kt:]ll"zik HIÍnolc•:t pn'•f•!tai l~t•,zt:ol 
;;umlnlattnagdt: :• pr•'•ft!t;ík Jll olil! :lz l~tt•u-iltlt·ttt • ~za1·akk:d ai': ''1!':'1': l'ltltll'· 

ri~•:;!lll'z miul kiiz,t!t::iiklu·~- lionlultn k. uwl~ Jll'k kiit.t']":'"'" Lmto!lll• ·k •·.:ak 
n lnuit<'•·papunl ,:~ l•tt·ll ltinlo•tiíjo!lu'k lti1 at:b:it tulajoluuitntt:ik 2 

:\J,:.!!: aznu knr:-z:1khan i •. uu·lylt<'ll az ii-~z•·~ z:-itlo'• ,:Jt•llll'k ))o'IZO.;s 
l:dhi~:h·:al J,.,.utlii litltat:í~a n!J.(l'll tauit,-.iuk tiin•k11:,,. iuk:iiJIJ arra inluy11lt, 
ltn~y :t l·all:i~u~s:i:,:ol tiil'l,:ll)l''''" Pzah:íi)IIZI'::tk ,:, alukit,úk; nkknr i.- IIJI 

erkiHc··i fo~jliidt:>'llt'k ibztfim•, 1111'1,1' a l'.•idt't•:í:.duw 111'111 11~ IIJ!Illlutt sulta. 111. 
Pthiku- tauukuak :~zon kim·st•Ír•ÍI lt·l'l'llltl'ttP. 1111'1~ "":u,·, fulyt:tt:Í•a a n!!!j 
l zmc·l l";ltlnlu•,zt:tli hiil•·~f'.._,:g,:nt•k, Salmunu l:, .Júz~u:í h. l'-izir:i..!t ]',!tt.i:l· 

111'-i':t:,},•intlk .• \z • .\ty:ik tnnntlti,nit ,:,·tjiih.. uwlyo•klll•uaz trkii]o·'j"!;.; to!tl'lt•i 
1niutl 11 lanJunniwul' IPg:iltnl:iuu~nhlJ .-zc•mpontj:íl11'•l atlatn:tk t•lii, a 1111'1111.1 i

lu•" IJiilc·,.l'ink itt """' Lr.r:u·lit:ikrúl. ham'tll IIHijtlm•tu IIJÍIIII•·niitt l •tc•n 
h·rc·autaw:n.n:iriil llf•,zt!Jnc•k, t'Z''Il jt•IIPutzo'i kift•jt•z,: •l'l ,:)1,.: IH·rijulh, to·J't'llll· 
llll:ll)'l'k, 3 

llo:r.' l"''li~ •·z•·u :í ltalti nn~ lauuuinus ir:ínyt.:llnt tl'ljt·· lilllattal t!rn:. 

1) Y. i i . .\1,-•zl's ll l. kiin.n "· l !l, :! ; Y. k.. to. l :!. 
~) .\ prM',:tai il·c~tla luudo:m tal:illtato·, ~z:Íiuu~ ltiz.,uYih:kuk kiiziil ,.,_,.k 

J~z .. aj:ís J,iill'!kt·zíi lu•ht•iJ·l' ut:tluuk: l:!. l l. 1;,_ :!~ :!:l. 
• a Y. ii .• \t .tt •• J. l:!. J.-,: ll. l ::: lll. l::: 1\·. ::. :--., l :!: n . ti . 
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11) •·•itl'ltt:k t':< ltng,,· a l•·gtPidllfo:lyo•><t•lolo tauito"oiuk nzt ~l•'•z••• !:Illa 111:1~' :in uk to·kiutdto:k, ,.Jji.ziir a lahntili aZtlll t•llw~l.t:J,:,;,:biil 1} olo•ri1l ki, 11\l'ly 51.<·rint 
I lii h:! ··~~ po~•Íu~ nak, n ki 11 kt:p!.elll!'tii lo•grii\'i•ll'loh itlií alatt ttkart a 
z.•idti:<;Í~ ii.•~il''' tan:ind IIH';:;ouwrk•••lni, azt fcll'lt••: »A mi l.'liitto·ol ;;yíilii· 
I t'!•·~. m• tl'flfl f•·IPlmnítonluak ·"''lll! E:r. a:r. t•gt:"Z tau, 11 tiil1hi miu«l 111<1;!):1• nizat. 'lo~t en'l!,i ,:,.. ruuulj !c 'l'm·:ilol~:í nloJ,,',J 11 vitatkoz:i--h•'•l, a 11w l~ n mis11:Í. ko:t tuuito'ojn, .\kilo:í ,:, Bo•n \.u:íi kiiziitt folyt 2 ). n 111iolii11 az «'t.r)ik a:r. 
ir,t>< «'1111'/. Í~t:j,:t! »~zt •n·"J fpi('(IIII'IÍIIIIiat IIIÍHI leJIIII:I;..(:HJntc ll fan alapj:Í· nak llloll<lutta, li1ÍI.!' a nubik az •·rkiit.--i,,:~llt'k lllt:;! jt·l•·lltií•t•lolo lllf'g'll,'ilnt. 
lwz:Í~:it hit ta 111. i nb t'ZI'II uloutlat:ilonn: »E;, az Clllllf'r l'n·tft'l,:ll,.k kiiu~ \'t•. c 111~1'1 l' kit,:to•lltru :ti'IHlwrc 1111:!! \ il:í~u,.ahhnnn) t·rt J..iff•.ic;,J..t ) lo'ozo•s t·1·kiil•·•· toin·é•IY•:III'k un h o•rt,:tli,.ztiku:< iniily :t, lllint l'hho•u 't l\•ll"loantt c . 

• \il o•wt;Í•I kii\"o·tk••/.ÍÍ majtluo•llt uuÍ•Ii:lt·zPr t:, .... fcliih·lii kur<zakloan, uwly loro11 :1 ;r_,jtl!,,,jl.!'ll:lk mind«'u ur~z:i;:loau J,:!o:t:rt 11 ll';!•lll~·u~alolo l1aro•zui 
k••IJ<! kiiztlt'UÍC - uly lo:Jro•t.nl, lllt'l,\'llt'k t«'ljt•, kt•o•ribi:J!,!t IIIU't ,:A itt t'IU}o!. 
ko•zLIItl' iolo:/~oi Ul'lll ki\:ÍI ·juk. e koo"l:'t.:tl,l.au, '"'""ljuk. lo:l .. ktnuilal! IIHib')'llr:ÍI.It:tto"o \ ulw1, ha ul,\ lm!Jy o•rkiilo·,j~,:;.;ii loitft•IPkt•z•·t j,, ouiut n z-.itl•\ az "111-
ll!•rii' •:;.! lllHfll' fni;:Í n'• l •ll:í~iílyt••lt \ ol11n . ,,lillolat.ow\lta l 11 z•itl•'•~:i;; nu:g t' ><iilo:t 
kur~1.aklo:m ÍB a nlliuli •~uoltt•rn•·n·t.•t 'ini~nit ,:rJPI!I', ' l'!ltikni inulah111111k 
oíltnluk ul.' 1111111k:íl-knl gyarapoolott. Ull'i)l'kl'o• iiuo!rzl'ttcl lo·kiuthdiiuk • • \ l,i;;,,:pJ..urlmu kch·tl>~•:r.Ptl ••rkiile.;i tauh:tPit•k (!:tz•laj.! .. un\lu'ol, IIIPiy••k!•t Z un;, »Zur Go•,...·hio-lth• 11. Lito•mhtr« «'Z, lllltllk:Íj•ilw• ~ l :JO ' kk. 11.) éi"! Z<'· :illitntt. o hd~ iitt 11. kiin•tkt•zíil<d jd,:zziik. 

l .f,illllmr"J. Ui"!l''ti/,.'íl, irt:t raiJhi ,J,·Iní•l•Í ht•n ~:ímn•·l Ho•g"u'bur~fto',J, Xl'tllz,.i•loíkkal val•'• ,:,.ÍIItkl'zo:,,.,lJwu ,:1' nl_,. lfl•••,iiJ,•tt•• ),:~_, •• llliul z-<itlo"·k
kal ,zl'mllf'n; fi~,-; o•luu·ztt•,d a uo 111:1,idt'ot lt:\l'llt:,,:n·, :; j<•hlt nlmniz•u:ihúl 
,:hu·tl, ho;.:~ ~"lll :1 zrii•M niii:Í• ,:,, z-. id•'• lll:,. :!.' ahizat:ira m:bnnk po:llz,:t 
d~aj:írit..,J. J lu 111'111:1-•idt'o inn•Í•·•ut J..,:,. tiílt•tl. ltlnndd tlt'ki, It";;)· ll/.1111 lu!l.n~11, 
a lu" :i uu•;..:y. ki ltrot•·iih•tt'• ~ ki •"':ti•'•· 1 la ~l)o:t•zlalwl, Itu;.:~· u nis hitft•lt·kc zl'llll'k ta:.:jn n:lkt•ziJ.., ak:ul:il~·nzd lll•'!! ),.•unt•, lu~ uu'ulndlo:tu \ ":lll !' o•lol.eu 
,J,'nuí" pro·,r,:t:t lo•;.:yo•n IIIÍIII:Í•I... .. E;.:yo:hir:iut "rkiiJ.-,j ,wJd~aiklo:tu a 
lo•;;tiil•h lll'lycu a /_,.j.t,·,k a ko•r•'"illt:lly<•klii'Z ltaseonlt',k. (\J. n. 1 :11;, 1.) 

lTt:dnuk tndlob1i arm :1 \·:ila,zru, IIICI~I'I l. :\apnlcnu :ilt:tl 11-itlli-h:lll 
o ~yltchi\·vtt fr;Ull'ZÍII rnl,ltik ,:,. uutaloili-uk ~yulll'tlrinmja ""' rhllou to·r· jc.•zll'tt ti;,o•llkolt kt:r, (,: ne~.' l'tlik,:n• ,:,. iitii•liko:n• utlutl. E k.:: J,, ln),:,. igy 
l11lllgznrr: :..\ z,.j,]t,J- 11 frHm•zioikat iole!!•'nckiil l!· kiutik·P \ll!;'.' 11·~1\t:n·ik-

1) L. lmlo. l:)al,h:ith :11. a. 
2) L. Rzifni, )[. I IL 1 !11 (.';, '. III!Z. 



nek'? Hog) an kell :t zsitlljkmtk :1 fnmczitik inint 'allüsti'orn:nyilt•g d~t'l
krtlnicik ?c Erre a "_nthNlrium ib"). felelt: á ""idok :t fmuczi:ikat fi\lt. :r. 
leniil te.~h· c'•·eikuek tt•kiutik. Mth· l\Iút.e~ tiinényuyé tettenz iuegeuck iniuti 
jónknl'tltot, meunyivel inkáiJh kell n z:!idókunk azokat tc"t"•'•·ekkt'ut tckin
tenii'ok, kikkel uznnc;,') o•·,.z·i~IJun ,:Inek. uzonegy tiirnlnyiJcn é- uC\I'Ifl-. l~t·n 

ré~.r.esiilHck, ~<Öt n kiknek embcri-.,:gc :iltnl mn:sr a lc,;kct lvezöhh pnlg.iri 
•llhtjlottal dic.~ekcclhctnck. .\ ,-.,.itlúk magavi~cletc nc•u"'~itlúkkal :;v.emiJt•u 
a;r.ért c~é~zcn egyenlő t\ z"idök iniutival: c-ak az i:;tcnti.;ztch•tiik kiiliiuuiiz•i. 

A p:iri~i s,\·uhl'lh·itnu eJ;t'tt \ :ila-.zu 1\ utlmctnr"t.tÍbri l"tuiJik Untllll"<'h\\'t!Í~· 

bnn l !) 11 -hert tartott elriii 1-{,l'i il ckc~:ctéueu rwm kértll'~ck ,:,. '' r:ijtd< n•lntt 
felelet mrg' ituttl~u kor , '1!1/"'"!J"'"!I ·' kli~· 1/.·itílflíx""l. lw l~·c:mck i"mcr
tetett el. Az elsö :t.~i!lö z-.iuat Lipt·>-t:bcn, 181i!l. '!/!tiWu!f"l'"l elfogadott r lsii 
hattiroz1tt:lhan ngyttHnzon go111lnlutnnk hn~onlóképeu H lr;;dl;igosaiJ kif•·.ie
?.PSt ttdta. 

S midön ,·égre a legnjahu kor kii!-tzöll\:u n tün·1lny elötti :iltal:í.uo~ 
ebryeulö-ég e-<znulje ~~ miin~lt lll'~z:igok lmn la~-:lllkiut lt' 'o.,;clcmre ,·ergiílli'ott 
PR a zsirllík n maguk ré•zéréíl it< ho~~"u r:\(• ken :it folytatott férfia>~ kiili.
rlelmekbeu az :lllatntöl emberi é~ polgtiri jogaikat kii\·ctolték, nkkor ezt 
nzon htdatban tették, ho~y nz :illnmtöJ·véu,v kih·et~.se r:ijuk nézn• mll:b
tfirvén~· 1) - de teth!k nmmk Íti telje" t:rzetéhen, ho~ n vnlhi.~. mct.' ben 
H?.iilettek, IJiiurlcu ki:itc ll's~ég tr•l.il'~ité~ét r1ljnk f<zabja és r•nuélfog,·a kihe
telhetik Í>~ lllii{,'Uknak rninda:t.On jogokat. ml'l.nk n foildl:ig:n~o•l•tft lli r .. u
dlllom (•rkiil~!fi tndahiból fol_ynnk . 

.Az eddigi fejtegctéF<ekbéíl, kitetszik, h''{;.' ' 11 1.sidú•ti~; fcjlödésl' minden 
fnk tín hiveinek t<zivérc kötöthlk a paranc~ot, ltogy a tll'tnz~idóhtut iH tPst 
véröket ~zere.,~ék. Do túsztelui i>< para ueROlt mindeu ltit,·nll:l"t, mrly a 
benne H?.iilötteket erköle"i életre ~zoktatja. E 1ncllett :u:ír n IJibliai kor i .. 
tanuskotlik. Jóllehet a próféttik iRteni kiiltlotl:!o~iik crqjénél fnl-{''ll nrm volt nk 
hh•ntv:~. ho~· minden t.rkülct>telcuitö b:Uvtlu) inni.cMt.. ellen kiizdj<•uck, " 
pogányilau il! U);ltnn cli~mcrh'k uz j,;tcuR<lghcz ,·nló \'Ouzört:í~t, utCI) miu
cleu emberben uyilvtinnl. liO;!) tt pröféták mlúuan a pu~:iuys:igluuo i~ 

d ismerték t\ kegycsstlg éH jámbor>'tig ('Sil'nját, 'itntl;utt:l l!izunyitjn 1\llll:lkitis 
l)r6fét{Uink e moudti~a (l , ll.): .t'Mert Hllpkclcatöl napuyu~::til! 1111gy a~ 

én nevelll a népl'k kiizt, t,ls mindcn helycu tiimjtlnc.-.ll(•k ,:,_ :\ldnzuak az eu 

1) V ii. Hnbilvui tnJmwl, BtÍlJti llathnl :3f> 11. Bt.>nik lJóth !iH 11. 



lii'I'Cillnc\...« E hely hel'. Rási t·l'.t jegy;.:i mlo'g: »'rmdtóink mondj,ik, Nagy az 

rn nevem a uépck kii:r.iitt, n mcnnyibOll az i!'tenek iRtcJI(:uck nc'·ezik. Még 

a b:U v:iuyitmídó i~ ttulja. hOb'Y va11 ist eu n tiibbi i~tc11ek felett, ugy hogr 

1ninclcn hclycu n:r. ö UCI'Ónck :tldoznak.« 

Al'. idegcu bZCut~égck elötti tis~r.telcthcn uuuyira menuek Philo 1) 

r:, .lo~cphns, 2) hog) IL i'7.Cutir:ls czcu tiirvéuydt (M. II. 32, 27): »lsteut 

u e :ltkozd. « IL scphtngintn. nt:ln iuduh•n, :tzt IL llogáuyok R~<.Cntólyeirc is 

kitcrjesl'.tették r.~ czc:rt :tl'.llku:~.k kimc1ésót i~ aj:ínlott.ík. 

A misu:l t:witóiu:tk korllZ!LktÍ\'1\ nrZI'C pc!lig elég ntiJhi .M~Illlllllk fcnt

idr:~:ctt és 111éltán annyiiizor rmlitott lÍR tekint<l!yc.~sé lett mondá~ára utalni, 

mCIJ igy hnng:r.ik: B) »A nt;pck kö:r.ött Í» vnmutk júmLru·ok, kiknek résziik 

11111 az ih·iik unldug:<{Lglmn«; mihe:r. pótl:hml s:r.olg;il hat a régiek magya

r;i:~:nta a L 32. :~:solt:ir !l. I'PI'tiéhe:r., mcly s:r.crillt e sz:wakat: »Papjaid 

iid\"IJc ültö:r.kiidnck« lL ll!!pck 1\1'.011 j;Ítllblll'nira Í!l I'OIIII.Ikozik, kik It tóldön 

papi életet folytatnak. 4) 
9 

Aum ntll:l~okmlk pedig, melyek méhó!Jöl eredtek, a kereszténység

nek 6; nz i>~zhiwunk, n 7.tiidó><tig a köpkorLan ép ugy mint az uj korhun 

hil•atntt krpviselöi :Utal illő mélttinyhl'lsal adózott. E:~:ek kö:r.t e helyen 

(·sak n legjelentékenyebbeket emlitjiik. 

R. ,ft.lt/uf.í lfttf~ t·i ( L L 30) azt mondjiL 5) : »Ezen népek (t. i. a 

kercbztéuyek és muhamrncd{umsok) tl mcsshls remélt birodalmának elö

ké$zité6ére rcudelvék.« 

ll. ~Jió:::c.r b~~~ .lfnimrm ( L13.) - L204) azt moudja G) : »A keresz

téuység ''ruawiut a:~: uMna következő iszhl.mnak lllindezen sikerei egyen

getik n. 1lessi:is bit·odlthntin:tk utját é,; az istennek igazi mcgisrfterését elő

készítik ltz emberek közütt. « 

H. ;INiri .\h·nrídu!m(1300) azt rnondjll. 7) : »~Iinden oly nemzetnek 

lagjtlval, mely11ck erkölcsös s valitisos törvényei vannak B az istenséget 

valami módon tiszteli, ámb:tr hite ;~ mienktöl kíiliinbözik, rninden tekintet

IJen u~y kell Ltlrmi mint izraelit:íval. 
.... 

1) Vita ~losiR Ill. !184. 
1) AntitJU. IV, 8, 10: Blao'f'tl""io:u> ~S. }lr,?ú~ lhoh~ oú~ 1tólau; ríJJ .. a• 

w,!l!C:w:n. fl~ o:~) .. ~v \•r,ri ~z·Jt;:GÍ, !l'llo' fJ.v Eo.~vo}ltt:ll'-iv~v ~ o:w• l}ttji xel}l~>..t!lY 
) .. r.ttt~á'iél'l. l 

8) ToR:•·tM, Szanhcclrill L 3. fej.; bab. !:iznnhcdrin l O ó a. 
4 ) .Joll.·ut, Ézsnjús, 4~9. §. 
~) Kuzari, J, 2a. 
11) Misné Ton\, l\lcl:íkhim ll. (amstcrdami kiadás). 
7) L. Sittil mckuhbccr.c•th, B:ibtl Ktimmá 1 L 3, l . 



\1,-\ \'U,\!'~1 Zl'llDIOXO. 

fo' • .lríu/,,·,.. .!,;;•ef ( l ;,on k;iriil • n :-;pau~ roloi"FZ.Ígl,.'•l ,z·iwki

ii?.iitlek •·g.dk .. , ki :\lautluilmn 1:lt. <?.t mc•Juljn: 1) :.,\ proi~:ÍI'"~nlt u•:l"'l, 
hi~zu,•k a Yil:Í!! kn~Jut,:,,:IJl~ll. n hin)ilutkut.tut:blntu 1::; uz istcui jnt:d"lll · 

han ,:,. l•iintc•ll;:<llt'll: Dicsc:rlt·•~•:k t>zért hm rl [, fr•m•, a ki n uui~ndik 

klllplu111 t•lpnsztnl;i":J n!:íu a tllit·ukkcl rnkuu 1t1lltbt I1Íillll~ztntt ; nll'rt ki 

tntlja. lll'Jn INtiink Ynlua ·t' ntjinu pn:;:íuynk 1,,;-,~,; ;{t iug-ttt l•m'•kkJÍ ltit!iuk

IJCu !c 2) 

R. U il,f•N! .lJ,;;,,. ( l fili l . kit a Cluuil'lni<·ki·f,:tr illlliizt:, l'liiziitt 

hat.:ij:í J,.',[, l.. cn;r~·,·l"r"ú;,:lu'•l. i;;~ ~~~ ilatkuzik : a) :.Ez•·u m:p,•k 11. i. a 

l,t'l'<';-zl •:n.wk l, a mclp·k t'•tullun nlntt uti izrar~lit:ik ,:liiuk, hi~znl'k n 1 il;ÍJ! 

h'l'l'llll•:~,:lu•u, u;r. Ej!yip!t~llliJ•'•l lal•'• kii'OIItli:b hull ,:" 1nii:Í:>IIIlk suk a lu p 

ÍJ!lii.•JÍg:ilmu. u ;r. ii i,tc•utiszlt-ll'ftik <IZ é;.: ,:~ 11 fii Iti lt'l'tllltiij,:ut•k \ '!lll ~z•·u· 

t l'ln~ .• \z, :rt kiitt•lt•,t·k \':t;!~ uuk, jul,:tuk,:rl Ílli;Írlko~:ui, ntiut azt a :'ll:ia>/.1: 

~\cluu:ij t'/., IUIIUk:in:tk 't.c·rziíjt• \ Eliézer .bkcu1Í1.Í, 1111';!11. 1.-, ~ti) 1Jön~hl 11•n 

kif·~tctk.« 1
) 

It'. J.;,,,,fut ,/,íl·ob 

kt•n·~.-. t,:u~· ,•krwk) ,:, i11h 

lti\lti - l 7 7 ti azr moucljn: '') Ü•lv w·kik t" , 
m·kiiul,, ha n·liink ~t.c•uJiwu mrgturtntt:i k 1 ••lmt 

111. c:1 lllll-(lqimnnkfmu w·kik llu!glucg,,·ott parn u•·~ot . \kkor nagy ,Ji, . .,:l't·l rc • 

IPil<'k 1·olna lw:ttokk,í. t11•kiiuk pPilij! jú ~ul'ttllk h·ll 111IU:t H diasponilmu: 

nkkor hi1.n11y lll'lll g-yilknltntl:tk \'uluu c•zpr lll<'!! Cl."l' IIHirtirjaiuk, é• :• 

uc:Jll'k 111'111 iilrlUztl•k volna lwuuiinkct gyiiliill'ttr·l.c 

l~ t••h:it 11 I"J!IIjahh kori j! t'Piszúlalunk oly h:tn!!nk, lltt•lyPk ln lill•· 

korinak a lu<'lh•tt, mil,\ c·11 1111'111 az clíiih:IPI<·ktííl 11 z·iclc't,;Í~ :-t.c•l lc·lue uuÍ:; 

vaii;Í8>1:tl ,:. ÍHcn~ztl'l..tlt·l lil.t'lllht•n . 

• lo~ns iim:rzdlt'l P~~tba•l lt•h:it azt a l•:uyt lmugn~:tntmmk. hugy :1 

l'JOÍ•Ic"o•:Íg n••mc~q. Íj!azi <'ull wr-ZI'I'I'll'ttíil ihlPtt·tr 8Z~·Ilo• 111t' 111o:g a h•:,:siilf:l<'lolt 

l) .\r.ínmar llaat·ful •' th :1. 
:.l) Uj!yan•·zt n m:t.ctt•t l'ltllja Anima lz•til.. i• .\ kc!clath .)it·z•·h:ik t'/, 

miín:Ju•11, n l'K ft:j. n:w· r .. t.:. 
") Bc,:r llu!!gt'ol;\ , :1 ( ' ftr't>t' ll misp1ithoz, 12:1, .-•. 
4 ) 1~(1111!." 11.\~ilntkoztak ltahhi L:tuchll Ez,:ki••l, Jll'lÍ!!:JÍ ffírai,J.i, ,ts ;1 

ntlohiu·•tiil..r riihui ta:qn t•gy Pr:i!!:i han l 7 ti 7 - 111•11 kiizz,:tt•tt :.tilt a koz:isc 
huu; ln11ihlní Fl<'c·kplt•, EII':Íz;Ír, pr:i~:ti rahhi.nz fj.s;, .J.t•n l'r:Íi!:Íh:tu1tii'J!· 
jo•lt•ut mii1 1:k•u : Ú l ut h·•·luui• \S: •·z utt'•hhi11a k a 1 ,:lr•1m:n.'·" ujahh:w 'an 
ki:ulnt l~is•·lwt· K:Íl'lll)' B.: .. ~lto•n 11-í S:J.IJ:tn m••g,jt•lt•ut tunnk:íjtilJau: »ll H t· 
tm~ilwug ... c a :l li. " kü1·. ll. 

r.) Rt:,,zCJJ mat'ch, t ;j ti. 



UAUIIJ(;\'0J,F.~F.1.ET IIEJU,lSB~~S. 

knr·l~lknkh.Jn i- a ,·il:i~·"·:Í;t lllll!!:l•IM;i:·a ••JnPlk•·olo·ll , ... njra llh'l!: ujra 

f ·l·z•'•lull, d:11·z:ira 111. icliik 'i.;znnt:q.r~:Í~IÍHH k, lile l.' ll("l"ii fcjliirlt:-.:t ,·is~za· 

~zu rit nil :t. kiilsii tc•r.i«'«lt:,,:t 1•:1 11:,,., il 1c:p,:, n• lllf'I('I('<Í tolt a. 

lia <'ZI.t'l :<I.•'IUU!'II a /.~hlo'l,:i~uak !lll'·~"-' ' h•rjcddwii ,:s ko:t o•zo•r ,:,.,u:l 

ti'ohh··t fl'liih•lii hihlh\ nt1Í11i inulahua nly llltlllthisokat is t"n;.!lal tna~:ilmn. 

m••lyPk lll'lll lill:u~:1k n f,•lelmniti "l.t'rdPt j<'l<r.!'tl ma;.m,lnttiu, •·;wkPt kPld· 

kcl.(:~iik kor:ih.'ol k!'ll nll'~•!rtcni ,:,; ig:l!.olui. 

Kidnlilllj:H' a uu:lt:íuyn-au gomlolkO(lú, hogy IL r.:n·;;k,:nr ··ltiprntl 

:il•luni f•l:!.Í" kiuúoj:it ·~ E~ lllt:;.{i>< a szrrcr••tlt•Jb<:!-(<'t nlllo'• 1\:r.•h•k •·~ak 

c·l~zip;o•to·ln· 11111r:tdtak! De Y:lllunint :L jú:r.:tu ito:ll'tii IH:Jll'k •·rkölt·~i ,:1•:· 
!o!lol'll uyih :Íuulo'o c•gye;. t•ltéwl) t•tlc:~l'k!'t lll'lll fogja uu=rto!kiiJ tPkiutJ•ni ;tl.nk 

l'rkiik•lllluinnk tnc:j{itt=ic>,,:rc ,:1' 11ly kt•n:,,c: ,.;r.abaol az ittnz·<:Í~"' ,:,, nc•nu·

ttnoulolknz•Í"u o•:nho•nll'k :t z;.i<lr',_:Ígnt h'nui fo·lc•lus,,: lll:lgukm :Uio'o, ,zero•· 

lPt)o•u••:l!l':•l tanu•kntlú oly mrm•hbokt!rt. 111el,wk n!g o•lu111lt iolt'ikhiil \ ,J!Iok 

.~,.. ltt'lll c·gyehPk, miut 11 uu:ltntlanul llllfJI.in:o/1 ,:, ll':rsz<"ntc•IJIJ ,:r;o:c-luu·illl•n 

llllll)"i'mr llll';!b:\ntutt ~ziv f:íjtlalma~ foilja,irlul:i><ai. 

E~l'll •·gyrs Jnnnrlc\"nkrl:ok 111'111 vnlt snlra rlilutii llllt:i~uk az iisszo•s 

lri,·iik erkf\lc•si~r:J!,:n•. "''lll hil·tak ~olra .Utal:i.uns:111 l<iitr·h·l.ii jc•lll'l!~t·l, 1111'1'1 

Pllr·nlo:tl,.·n :illdn :o "-"iclo'os:\~ iiri'okko=\·:d•'• szc•llr•nll:\'l'l. 1'1 ko•llt•tt mnluia :• 

kornak. nr<'ly iikt't s.ziiltt•. 

T,:t,.J,.ink i~:~z.s:ÍI!:L nll'lll'tt l<'~lll"~~·iiziiloh loiznuvitr:knl swl~:íl az 

zsitJc't<;Í(!' rlt•f(', .\ tÍ><I.t:ll'llllii'I'S/<'l't'fl't ~zr•llo•nu:f lrirolc•fik l<'lll]'IOitlaÍIIk 

nktatj:ik 11 gyr·r·nwkl't i><kol:íiukh:tn, :11. Ytllo'o~lll ru•·~ 

h:bli s nyilv:inns ,!lc·tilnklll'n c!>~ lf';!\'il:í~o.,al•b kili•.io•zc:~t n.n·r \':tlhbtuolu· 

rn:iuyuuk miuclr•n !f'rmt:k,:lu•n. 

Ki a :;(siclo'o•:Í;! fo•jliio)o!.,,!t az uto],_,·, ,:vtizr•rl:•klwn l'(iiitr:lr•ttiil uu•ut••:r 

t'Z('IIllt:lt · ,:~ ,:rlt•lnH'• llh!lt:inyl:i•"al ki~•:rtr•. ll'hl'tPtlc•JI k•:fs,:;!lt·ku t•=nyno k 

11<'111 ' 'll'lil', hog.'· a z~ith'ok mirulcu urívc•lt nrsz:kh:nr. ole• kiiliiniht•JI haz:ink· 

!tan. ~,:lll•'lnr,;z:Íl!;lmn. jan~ c•rr•jiikt·l :11. :illalllh:ur ,:, J,iiz~,:~h,.n to•l.i<'~<iti111•Fi 

":·l.iilo·-i filL u la tu kr:r fu n li tut tJi k " j:l\ 11 tl'lll'l ,,l~iikc•f pulg1i rt :i r~n ik k:ll \:Í ll· 

\'l'ln• <' nilluhünk lli<'I!Olchí.-IÍI'Il s;r.o•n tl'ltc:k. 

~L\YII.\ U ~! Z~IIHIONU. 



T a n ü g y . 

A rntteulmrgi t:111itú I''J''"c li u• .J. :Utal ké~zitctt r-< lltl)!,.t.Ílt s idó 

lau i tóinak 14. ,:, i ktizg)• iilc:~l:ll bemutatott » Nonnniplan ftir den i .. r. 

Heligions-l:utf·rricht« alnpulc:i imlnlú poutul •q;olg;ilt a nctmct-zsicló kö;.r.

'''gi ~úil'ctkezctnc:k (D. L n. B.) arm. lu•).() 11 Nctmctnr~<:dgiJnn tclje.~et• 

c•llcouyagolt ~ •m:g a wagyarm·:<z:iginkwil i>< ~zomoruiJIJ 1 i><t.onyok kö;r.t 

~iulödö hitnkt:\h\<<t gyiikl'rc-cu ,: ... ,~g.ruttnl 01',.,0\IÍ~o ... un rcorgaui;r.:lljn. A tan

rc•r\'Ct lényc·~t'"''ll :ítdolgnzta n D . l. G. B. nkt:tt:Í,.iigyi .,r.ako.,.;r.t:Uyn, 
mclyuek ,:h:u SI, iul/",/, :t IJcrliui cgyctCJ.n hire:. u~ c• h (l,;z-tanltm aíll. ,\zntaiu 

fcilkc'rh:k c•gc:~;~. Nclmctor~ztig IICI'CscbiJ miJIJijnit ~ z:<ifló tnufcdiait vttJp. 

lllf:u~·acl:bra . K p:\,. lll t t mu l"" c~ ak Hj!Ytlu "'''/.'/'''"'";"""' il:· clolgo:t.tlt :ílltltt 
:llalll "Zakn ... zhily rcudclkcr.f:",:rr, meh·et mo-;t a auc~Hin .. itott ta11trrn1~l c•g) iitl 

Dr. , tein t l~:~ l 1•haiikJete altlll :1 kiil etke;r.ö lwrliui tanfch·fiak tettek tau:lc~

knz:i~uk blrg,1·aini: Cohn. Ilol:t.nmma, JutroziuR:~.ki, Kir~<elustein. Matybtmm. 
E annnk;ilatbúl, mely s;r.int•:n eg•:~:t. tl.n:jeflehm'bmt lett kinyom:üvn, kc~?.iílt 

uz n l'(:glcgc" tRntcn' . mclyet tL D . [. Q. B. clfogallott. 

Nem l:alJozmak kimondani, hOl,')' a IJcl'lini H:t.akférfiak h•t'\jllY:l"latn 

laat:irozottan jobb, mint n nt;.;Jegc.~ tanten· Abu:w, a mit fCih·c."z s RblnUI, 

amit kihttgy, egyunínt hulotn:lnynsubb szcllt•m nyilatko:~.ik , az Rnyng 

••gymri~uhinj:ilmn iR ltelyc.~clib pcdagogiai ttLpint:tt 11 kiilönö>1en n hittan 

lauit:ls:innk a I.Jil:lin l:i;r,nnyo>~ r, t,.zci,'el ''nlú ktLp<·solnhilmn mód,.:t.erc•ehb 

"lj:ini". A kik u:iluuk akaa·nak :unjdan ily tantervnek uelté:t.ségeh'cl mcg

kiizdeni, inktíhu is 1•zf taunlm:ln.voz.,:)k. minf n D. l. G. B. -rt Ttt :wonb:w 

n•'m <'g,,· német kitiinö j:waslat, hanem a némuto•·,;ztlgi té n~ lege." tn u ten 
<1rrlckel benniin kcot ~ miclöu ezt ld vou n tos:ua kü:t.iiljiik, c~nk azt jegyc?.:t.iik 

még meg. l:oK' ar ki:r.~irólag n 8-of>;r.tály n '"JII•lolu s:t.tiuuíra ktls:t.illt.
Az irlr vo:mtko:t.ú i\~":~.c.~ nyflmtntl·:inynknt kiiliiul>!'n a D. (. Q. D. nagy

,:,.,]emii rlniikf•, l Jr. Kri ''"" s,; •1111~1 titku~ P;.!;tl,.zsrgii:!Ji tnmic·~o-- volt 

A tnntcn• a küvetke;r.ő : 

A;r, oktabis t:irgyai: l ,.JJ.í•'""' elemi <:,. rcuds;r.ercs; X,itflíl. ",.,.,; 

mlt. bibliRi t:, b. ntdni türtcttJCl; If,~, r és pr1lig: ohaqá,. l~ ir;o~, nyeh

tnn, qzcntir;is nlvll.~!Í!<n, iuuík furclitt\!1.'\. )le:,dc<,')'l'.Cudo. laogy u leáuyok 

a !':~.entirál!t nc111 oh·:t:<!<;Ík ij n héber k111·zi, ir:l" tnnittíqn qcnkire sem 
kiitl'lcr.u. 



llll'OK'I AI b :\~l\l~'I'OJ:"/. \nll". 

l. év. /Jjl,/irt• ,",.,,,,./, :! úm. A dh\g tero•utté~étúl ~l 'ozP- haltlhiil! 

If/ln,., 3-1 úrn. Olv~i>!tls ; könp uélkHI tnuuhí." auyng:1 · r<ivitl hcnc· 

tlikt-:dók <:" rnnudatnk. p. o. n •cuui., stL. 

ll. év. /lil.fi~ti ln'rl. 2 órn. [~uultlé". ''"' ddLbi tnul\uyag n:·zlett•·<·n. 

A t izp:trllut·solnt ~' mng,rm·:ízata. - !ft lll r. ·l •'m\. A uévmn~, r:t;!. főné' 

Inraforditti": :• scllltÍ :1 •/.llklll:;zn. .,;,móne C.41.t-é. a~:~ tali i11111 ('ll'jC ~tit. 

1\iiu~-,- nél ktil tauultis. 

lll. év. 1/,u;"; ,,,,.,, 2 óm. Ismétll= ~. at·é:-~..:letck folyt:lhl"t\. A~ •·r·kiil 

l'Bi tön éuwk )1. ll., UI. ,:,; IV. k.-böl. - If/ln r. J óm. A rcu<les ig<': ~1. 

,.,u,~t.. fihu:, ru;;nztÍ>'II. lu1nfortl. Köup uélkiil tnnnhi~. 

IV. év. llil.lioi ,,,.,.,, !l úm. Ism .• Jó~wltól D:h idig. l'~tlc~ztina fülll

rnjzn. A fiiünncpck belt n tó tnng:~·aní.zntll. - 1/t'lu,. l úrn. Ige. fnh-t . 

Nt:\'rn:í.t~ok. t<ztímm•wk, prnepo!'it. Imafm·cl. R titty' 11. tnu. ~zentir:Í!i-fnrdi

hk M.T. l -32, :l, h•koltíbn nem ,·nló helyek kihag,nts:tvnl. 

V. év. lliMt"i lod. :l ót·:t. ll'mtltl;:~. A próf•'ták. A böjtiik ,:~ fo:l

linul'pck lllllgy:mizatn. - 1/,:IJu·. 1 óra. T~e. folyt. Imafonlit:is. KliHY' u. 1. 

BiLliafm·cl. M. I. 32. 4- ,·égig (:H, :Hi, 38 kivt:telthrel). M. II. t -'25 

kilaagy:ísokknl, 30, ll-17. j l, 1-35, 3. 

VI. év. /JiU ioi 11~ lJ. ttltítti It/r l. 2 óra. lsmétléb. A tl\hnud, h~rgmn. 

IHich·áq, mru;~;o;óni. Erköltsi lt iOHdntol.. é~ l.asonlntok t\ talmud- él! midni, 

hól.- /TriJtr. 4 ó•·n. Ige, ft~lyt. lmnfr)l'(l. Könyv n. t. ZdOlt. 19. 24.. 29. 

!11-93. 150.Biblinford. M. lll. L. :.!. !J.IO. ll. LG. 17. 19. 23.2:i

v•:~ig. 1\1. IV. egészen. Jósua l -ll. E~ztcr köuyve llb"'ÍilzCII. 

VII. év. rttlltí><fllll 1 órn. l iStell é~ tulajdoustigaL Az ember (halh:~ 

tn.tln.ustíg). KinyilatkoztnM . .,. A messi1í~ orilztígn. A föltámatltV.. - 7-Hirlnl. 

,",.,, 2 óm. A zsidók arab 11rnlom altttt l 000-12;)0. K eresztéu)· urulom 

1 OOO-l 2:>0. Sp:Lllyol-arnL uralom 12;)0- 1500. K cre.4ztéuy nralrom 

1250-1500.- IINm·. 4 óra. l ge, folyt. Imnford. Bibliai fortl. M. V. c:~ a 

hafhlr:tk. B i.rltk. Rnth, !:lúmncl L, imlmnk. 

VIli. év. l'ullti•lou. 1 órn. KötelrK~égtan.- 7.~itlril. lt~rl. 2 óra. 7.!<irluk 

Tiiröl..- ~ Olaszors;o;•ÍgbaH, Uollunditlban l :i00- 1750. Lcugyel- PR Nclmct

nr~<zágban 1500-1750.1750 ótn. :\IendcJ,.~olm. _\ chns:~idismnR. Emnn 

••zip:íczib. A zsidó tndorn1lny nj follvidg:t.;l;;a. - lft'bPI'. 1 órn.. fmufor 

tliiiÍ'-. azoukiviil 11 h;~ ggthhi. hiilt•Hck momhí~uil./Ól. BiiJI. flll·cl. Stímtl!'l Il.-hiil. 

t<J\ t~LLIÍ r.:~zlctck ll kir:ll)•ok kiinyn•ihiil, Éz~ajtÍh•'•l. ki,., pro'tféttih.l11;1 ,:." 

Ko'tltélcthhiil. 



KÚTFÖK. 

t~. ></.. 

l:ilt11ili- vi·n•itl n tnnlt 'ZH/IIIlloau. 

ll H l. Pm~·•>~•.' , .iuuiu" p; S.i,·o m•:l.'ft!"" ltiit·liiulll' \t'lt'rtr·k hur· 
IIIÍIH"ZII:ÍI tulolo Z"ido'ol. kikd <';!)" ko·n·,;.t•=n.\ !!."''1"1111'1. !!.' iJk,.l;i;.;Í\:d \:Íolol
tuk .• \ pnz~.,u~i z•ill•'• kiiz":!! ••z ii~.dwn a 111 k . hl'l~ larti• tau:ir-,hol/. fulya · 
llltUJik. JI Í\·atkll:t.Ík :IZ Íllll;llt 11111Jt 1;\t'kh 'll 'la~.\1\I"III'~Z:Í!!<Ill <•liifiii'J!UJt t11Joh 
laasonlu ('~t·tn·, Jut•l.' 111'11 a z•itllok :Íl'l:ltl!lllr<IÍ!!:I kitlt·rillt. \'n InntiHI ""1111•'11 

f•·b ,\laj~<•ll:tk, a z,itJ<'ok ••llt•u ft•lhozutt ,,:n;iol :dapt:dan":i:t:it IJI'hil.u!l.' it\. 
ko n~\ ,:n. " ko:ri a 1u•lytnrtú t:III:Íl'"'' : l't'IHII'ljo r· l, h"!!Y a lorltíirt.iuzutto!1,1't 
-zat.:ul"ll Jt",.,,(s .. ,j\,; "ii!!Ji•kd hn:.r. .. d lt••:i•·--z•:k ft•l. lla nlnpn"ll:lk hizo· 
n~ u Ina a \:Ío), :11 ;;,,z,., zsit)ú,;i!!ol ,:,:ic n 1-io:r•lo•tlll'lt hiiut<'l<:,,: lm tu·dig 
alapia lauunl •. lm•nnll1 hnut.-t•:~~t' l ln k11lj:mn k nigal111n ;.úik. 

R.•·rt·l.•llt/1 f 'rmsililltll T .. vCII/IIIenrnlial•· l.'t·,qio lftrii[J(IrÍt''' . f t~li
,.",11. /Jnmini / Jomi11i flf'IIÍtfiiÍ-~.,imi, Grrtlio.,is.qÍitiÍ. 

htl!·r ph tr"~ flmt•!<tn~ ( ':t,u•, •p1i ( :1'111!'111 ,T11dak:1111 ~11hiwh• 1ll'o·•uuul, 
tri"ti~~illlli' i-.tl• ..t ('n1111111111itnti .lnolaio·:H• ~ult:11·•·••u-.i 1 )':IIII'Í nl• 11illl' l>i•·· 
lo11" Jt<'I'"I'I'Í)IIIll' llii'I'Ítu l'l'fl'l'l'llthl, I'Clhl'tfu·, (lua(il<•r IIÍIIIÍJ'IIIII olio• ;J.till 
.\I•·11~ÍH 1'1 Auui mmlu lat.l'lltium. i11 G'IJmif,tlu St~ro~iut~i. t'hri,tim•w• lnfau" 
t'rllolo·1i,,iuu· tnll'iolatn' ro·p~rllb f111·rit. lJ Unt 1 fari" f:1o·tu in 'ul;.:n~ t'lll:lll:ltu, 
Jll'l' ,Ji,·ti l 'utnitatus ~la!-(i~h·attu11 ]Illi< 'llllllll :ln .ltulal'i ''"lll)ll'1'11t'Hsi, iu 
"•tll:llioli-..iu•"~ ('·ll'•'''~'~'' ''"11j1·•·ti hlllot. nhi :ul )11':1''"' u-. "''tili' do tÍJII'IIIur. 

(lioHÍI!IIÍ""jlllj l>11111Í11Í! IIIÍJIII' f11111lllt:1. oJp :-;1111:.,\Ílll' x~tÍIIII:t, <1)'1111 
\ ul:.:u111 'Íf.!''"" npinin !tuk i u IIIÍ•o•ro~ 1111" :-,, n·ri~>ri"2 .\uium•h·,.r,.i~>ni , . ._, 
(':llli':l, l)llii"Í \Cl'll IlU" inllnl'l'lll<'lll Jufalllllllll :\,..tÍ:\11111'11111 "ölii~~ÍIII'III·flu1ai· 
··ao• o·uitl:un supe•·~titim1i sanifio-m·o•mH~. \ "•·runl o•uim ,.,,, . ., •tlllllll infmulatr• 
uuhi" lt:H'o· :appilll!:llltlll·. :-;,.,JII<'ntihu" humillilll • n·nHnt~h•ttur . 

• \.111111 •·ni111 1 ltiO ~imiJi,. in Cumitatu .lf,tujní,·ituvi •·uutigl'l'lll 
,. '"ll', u hi :-; .. ,Jnli~ •tHiflt•tn T••xturiu", Yl'"ti1111- IIJ'IIIl Lou· i l>h·•·•·•it .. rl'l11 
.lnoh\1'11111 uppi;~uurati,.., tli'Jll'l'l1itn>4 per \fngi,tJ·um 1'1111111 'l''a"i per ,Jtulcnll 

') .\1.az: a pni.,OII) i rúdit!f!l alj1i" J,.y(l kilzso'•g. 
1} Ut \·alahul tollhlbR r4:jli~. 



III'I'Í~Il~ JII'Hl!li'llflo•loallu-. l'll r.llllo(lll' olil'li l lin•r:•Íioris .lwlno•i .\lllllll'lllll drl·i

tPr l 0. I'IIIIIJ'I'Plu·n~u. 'i 1·t ( 'onunillntiuniloot' ad:tdn, rtlixit sl'!ljllt'ntin: TI'X· 

turt'ltt \ iol1•lil'l't illmn ywr ( ~c•uituo'l'lll .41111111. Dh-.••·~itoro·no 'f11Ípp1', intPI'ff'l'" 

tn111 fnisst': t•l •·nm jam t•cnnplnriltns, n·lnt tn uti ~ef'lc•o'Ít< I'IIIIIJII il'iltu.-, Tnr

tm·a 1'1 ll'tluolis ionnoÍIH'I't'l l""'"''· ()j, inn s:tlll' l'ruddl'lltia innot·r•ntinno 

lllistnlill dwiÍI'li\ 'Ít, Tt•xtcu·cpw in l.owu \ Í•·Íno Ifi' lllllllis l''' l't')ll'l'llls. lltw 
:ll'l'('tlit Anno 1'\'o]nlto l ífl:l ll in ( 'UIIIÍI:tltt n.",,,,.,~; priori Jututi clissilllih· 

et impri111is l. :\lnli1·rilm,. .lut!:ti•·i- :ll'l'l'lmm Fatoun. '1"''1' o•x eu, ,1uuol 

lnfn11ti o·c•rtu Xstianu lli!!ÍIInn f'\"ll~{'ncli :-;HllgTini" t':lu~n pt•rliom'"''. lll't'll· 

•:tt:w t'ui,st•nr, ( ':tl'l'''l'l' l'( \ '1·!'ioo•riltus •ponou clnrissiout• tradn!.:ultm·. "' 111111 

nisi ,.in:.tnluri :-;nnc· Exo·l'll1•nti:H• l'umitis l':uucrnc PnthÍt(i,., l'roulo•utia iomu

''l'Hf<•, t•unqu•o·tal', nl!sulnt:w "unt. :-;C'd quo ul sitj,., :-;au~' i ui~ lllnn;mi l'rim·i· 

piis quuqm• .louhtisnoi n•pn:.tou•t, upitulatlll' 1) nsscruir _lf"i ·i•tf d S lii/Wt/d• 

t' lilii .\ppruluolimtf' altinrum c·t l 'uh o•r><italis iu puhlic·am l •lll'l!lll wi"""~ 

Lihc·llu~ elo• l'~n insunti ... ( 'ln·i~tinui ~:lll~\ ini" :ll't'tls;otu, inquisitu d "'"'"' 

l ut" .lndai"lllfl . • \." l í .i:l \ 'il'nll:tt• impn·s""'· lln:H' ~in;.ruln •:iu~mr,.Ji ~uut, 

ut lmutt'l'Htinuo uo~traou """ parto• ro•tuuu,traro• \ iclt·:tulnt·. 
ll n in 'o·r11 in .-u pra lll<'lll~>l~lt" l 'om i tatu :-',j..,,,;,.",j I'IIH(nl Ílll·:opti· 

'n to" .lurl:ot•"~ l'ruc·~·~-~~~ al o 1-:\l•o·nti .. u(: 1'11rptn' ,.,.t. prat!\ itlo·mu,, :-iu,pit·inui 

uuit•at• im1i,.:1m lutill' lllf:tutii'Íili.i l~tlt'r~ lam ('n g:radlll'l'lll ('1181 ,..,. tn\l'tur111u 

Pnt'tllllll, 'l"" tlilltius ~ljll:tllll'l' ( 'an•t•ris lll:li'I'I'C'hautut·. 
Ea proptc•r a p u ol Ext·l'lslllll l'ou~ilium utot·~ t issiu111 l 'urdc• pr"'· n h j. 

111111', imu 1'11111 luuuilitatt• "ra nt•··: lluntt·un, S;H'l'l'fat .. t 'n11oitatni Bt•uiglw 

dt'lllillltl.orol clig'lllll'l'tllr. ut pradl'll"'" lutimtil'iclij H t'lh o•x l'un·••n• clitnittcro• 

d. Xo•:.rntiu iu Stntu •til" rclit·tll, lnfurm;I!ÍIIilt'lll ,uJuuilt•···,• """ Ílltt!I'IIIÍt· 

tau r; 'l"a iu Y1•ri tat•· 1'11111(11'1'1:1, un•, <jllil'lllllfjll<' •uh l 'f,.IIII'Uii,,imi• Au;.rn-· 

ti">'ÍIII:II' llntiiÍII:tl' :\n~tntP a lis \'Í\ i11111,, ,li_~ullll t•111t11 :-'··!'l~rf! l'ol'lllllll in 

l•':~t·ultatilms 1'1 \'ita "uiJitur"" unu nro• prnlitl'lllllr. l'nsn n·rn iu l'ouolr:trÍII. 

oltJ ful~i>< :Lt'I'IIK:IItlrihus rlc•hita 111 n•lllil'l:lt• Xatinni unstnu· S;oti,-fm·tinlll'lll , 

~ll('(IIÍI't•s ÍIIIJIInr.uuu,,, lll ll 111111lu Í ll Jl""l ' 1'11111 ll JH'I'•'IIIII'I'(ItÍs do· llnhj,., l 'ri

IIIÍIIitt·Íollilms lllll'gnli, lll;tti l:outi ·ll~('i•·Ínlll' •·:tn•n·, Pl trtllllj11ÍII:1111 sc·c·ur;llll• 

'J"'' ,., l 'lc•tlll'nti:t ( ':w•an•u He;.rin \'il:tnt n~cr..: tulitci'IJIH' .-uh I'Hda -~~tn·rL' 

("'"ÍIIIII,, ]u illta prufll11clit:lf1• I'IIIIII'ÍIIIIII' 
E\l'l'!si l 'un:oilij l.cn•lllllll'lll.'llti:tlis liP~i.i 

luuuillimi .. t iwli:,rui S1·ni 
.lud:ti'Í ClliiiiiiiiiiÍI:IIÍ• Suh:u·cc•u"i.i\! l. 

Kiviif: l x .• l un y L iti l .• Juclad ('ut~mmnit:lti~ t~nhao·•·o·ll~i,. p.,,. .... 5· 
i u ~:lnru~il·u~. l 'uttn. olt ''~'"'l"litl·r trowidaluon l'l'l'llllu iufautt•ln. c'\ pum 

-..H!'I('Í•·Íolll' 11111'11 ;J O ,fw(:l"ns in ( '!lfl'l'l't'' pnsibt>i I'S,I' 1'1'111'1', •11!.1111111, J·:,., 
II~<JIIl' ~ultiiiÍIIL'tlll:lln l ul~lflll:tliutll'lll •limith•ntlns or•lin.tri ~ll ('('lio·:mt . 

• \d cxt•t•l.-<11111 l'nu"ilinlll L"t'llllllt'IIPII ti a h• ll1•gin l liiii;!.I I'Ít'll . \ul io•J1111 

l lonnin11~ l )nm Í Illi" Ht•nij.!'UÍ:<simus l: mtiu~i,,.illln~ lnunilliona ln'lautin illll'to"· 

t•riptul', .JntiHI'III'. ('nmiiiiiiiÍtllti, Snloan·•·n.ri ~. 

Ero•cll'lij<! !lll fll'>r.•Í•;o•l•rd/tÍrlul '· .lf;",.r/l .• tootr, .,,;,,\', .. li/.!. 



Kl 'ft'tl" . 

.\.z iJit~tO Vllt;ku" C'SOIII:Ig llllll ~/.llZllllkt!nt VIlilllilk lll. l'l'Ut'ki!IIIU:) Údt!· 
ok.irl\tok . - A nll'gyc teluit n helytartó tau:it•s, VIliamint magot 
Therc:.da töiJL~zör itum!tt•lt p•muw:<tÍuak Hem higított , han•·m 

ke.•ciJh 

'J:iria 

minden reudelctrc r•,pracs•·ntatiónlll·cpliktílt. \"éb•r c, :;~>k htwL-vona utáu, 
:t kinilyuti cr•:lyl!l> kc;zbe.njúr:ísa kö\·ctkezt.liJcn, ~<:t.almtlon ))l)t·;,Ú.tottu. a lociJtJr 
töuzöttekct, J.ll'rsze csak mint:íu nrlt:inyat köziUök iszon) u mótlon kíll\·al-

, llltolt s egy agga~tyáut, \'UII;lt:\s kiizul'n, ngyonlúnoztu tott. A uugp!:t.:tuoit 
ukirat kiizül 1tpen a fr•ntkö:t.löttrt nllaHztuttam ki, wivel :t I'Zólmn furg-ó v,:,. 
1·ádou kh ül, méy /;til/il említ, •m·ly l>ZÍntl:n c:t. hliitli.jt merlilt fel hazánkhan 

E pemck, Jnclyuc.n a '!tell• tt :tJ~idók gyermekéi, 'alami11t toblJ hitl~ 
lmgy!ltt zllido k.inílcí ~zcrcpct j:lt,..zottak. nu lg folyta t:í sa iH volt. Eg) :~:Íruli 
ml'g,l ci f(,ltlC>-lÍr, 1Jul·un111'.v~'' L cfRZhi, a :t. t'!U ik locLörtomr.utt ;.sitlóuak tit. 
,:H~li li:ít I' I'Ü~znkosau lchn·h'o:rt 1tta ,:s kikerc~zteltl•ttc. á.;. itle,·.,natkozó 
o.b.iratul. : :o /.•iolt'>k tiltllko:t.::.,,ti, a lwl.1 tal'!{, tmutt•,; ,:>~ ,\l1lria Tlte•·tlziu ren 
Jclt·t!'i " 11 mcgyt• r<~plilái , "ziutt!u c fasciculn>~l.an tuhillllltók, lltCl} hez uu!g 
··~y kt:), is tartozik . . i\ lllt·~yl· ugya ui~ a megj,') ilkolt gyermek huUü]út. 
IÍ!-:) :1 111iut hurzH~ztÓ:lll clturzíb ll tnhilták , trl'llu:szt•ti ua~"Y~tlgbau és rikító 
~ziucklot•n lernjzultntta . E ktlpm~k IIIIÍbOiu.tuit III'HZ:lg>~zcrtc :irnlga tták , mi 
ltiht•tNh·u ntódnu fokozta a z:<idt1k c•llt•ui 1-:~ iilölrtc•t ..\. puz:.uuyi z~itló kiú: 
~~:gnck , ukkurihan a hazai zsi,IÓ>'!Lg szó~zúlójtboak k.ér!'lmrlrc, :L helytart«'> 
111n1ÍeR ~zil{nnhlll eltiltotta t: kétJl'k chirn!litú~:it. A:r ezen iuczideut~rt· \'OJuat
knzu ~zú:wúl tilhh okirnt ~;ziutén cJJt.t•JI n fnHt·iculu~Lau fuglllltatik . 

EmJihlsre 111t:ltó 1m:g n ki11·etkt•zii jellemzú tclu~· . .A !-")·ill"ul:i,.snl ~~ 11 
IIUHitl)tf :t.,.itlúk cHen az l 71) l. ju11. 24. kelt ~titliru t o•gyeiJt•k kozl !lZ t jg fel 
lmzzn, hng) :L gye1'111ek te.:.téu ta.Ll!t sebhelyek héber hetlik et tii11tettek fol ; t' 
uethk, ef:.') :t kere~ztén,Y ><égw :ittt!rt z::~ i dó tllnúvullomti~a szcrim, n ku1'etkczo'k 
\'ultllk: »lu )\Ctle tlc:\tru t louc ~t Zoi11, in ~iuistro pcclc nel Jllltlend" :-; id Pst 
JJ, , in dcxtru Latt•re in vclth'C 1Hl cn:~tlllll ; id ··~t .\'u u, iu C111 itntc cu•·pm·is 
;. id est fiimmtl, iu lnh•n• dr:~.tl·ot nel Illillllilii <ololif)UC Jl""itmu j id " '' 
/Juf.tf, , in "Pina tlorl'i ii iti l'"t Ih:, JlCIIe" illud hot• Ptinm ~tig~un \ i:.uu1 

c:; l ; id f'6t .Yu11, in humero tlextro j • i cl C~ l ( ':od•·!., i u fmute vero , id e;-t 
l u.tf«. A lllt 'g) ének ngyanczt•u 111· augu-zhtos l :1-ik:iu kelt folterje:;zté:;c ~/.C 
ri11t, az illetö kitért z~itló vn lumiut hébctiil ,:rtii t·~.réh hun'•k az t•n.Jitt>n 
Letlikhűl uzt o)lvusták ki héberül, hogy » Cttm< D 111"· l~wuo orridt.« .\.z ,. 
lutin !>Ztl\"Ulwnk megfelelö Iulher sztn-nknt n ddirut uelllt'lnli ti. Ugy tutlenn 
!Jog) jclcb hcbrai~tá.k hhíbtl t{irnék fejöket , hog.'· az t•wlítctt IJctüklHilu•ikép 
lt•lwtuc összet\illtnui Ol) htliot:r ,;zavukat, melyek llZ .. r llllll D<· lll•. Unum 
u~:cide- nek, bár c:mk rth~lról is, megfdelnéut·k. )lindt:u ''"ctt·e Iu\gyon 
dü,igp.Í;.at!ttuok 'vltuk t\ z illctü z:<idók. hog)· az ál tn lu!.. meggyilkolt .:. 



•·zsPrjt:t,,, .lulmtt ~ycnu..J, hulhij:ít tÍg) jdnlt.ik llll'g' lu=hcr lll'ttil,.kt•l, nktit

tlliltl ll fe.~t/i n\JamcJ_y :ÍJta(H készito•tt ko:p :thÍ liC\t' ahtit·tbtÍt \1\g',\' 

~ziguamrúj:it odu •zoktn t.·uui. Itu~} l,.o•;w 111Ü\'o·n• tuilult•nki rúisancl'!tci"l'll. 

1\.ijz(j : lCOHN ~Á:\IUBL. 

13. !lZ. 

ZRitlía hitre t~rl H7.CJillhlltt1SOk. 

B>iró Eötvö~ .ló7.~cf, 111. k. vall:i~- ,:" kih:nktat;ísi miui~ztt~r, rcll\lelcwt 

iutéz :az crrlélyi királ) i liiztoRhoz, hog~ n ;-..sido hitre tt:rt ~zr11otlmto~okat ll 

kf'l'l'><Ztf:uy~,:~rl• ,·nlú \ isszatérih:~rB lll' k!:nyszi•I'Ítst:k. 

L :J l H 11 ~69. ~z. }.ag_nm:tt6:!tÍguthtnk ann l t ,:, i :t 89 i~~ - >~:t.. a a 

ilüzi.idujfaJ\'i lukustJkuak a :t.sitló ltitn• l1·tt :itt,:,.,:,.,, !:ir~) :llmu kelt jt·lt·u · 

HÍtién• 'áJa,.zoltntik. 

Kt!bég''' uc111 ~Zcll\ t!tl, hot{_) a:t. Appa·ubara (.," n:,;z l -o ri r l . 

aa·t. é:1 IY-ik titulus l ";; m·t .. lllt•l.n•kiJI'u n szullllmtflss:ig, li•a·lot'> büntcté:; 

alatt, dtiltntik, mrg tön·éu) tiltul eltiiriih c uim·s : ntlumiut ll/. Íb kéf.;rgb<! 

'unlmtatlan, hog) az 186!S. i);l. 1.-•·z. ~.;ak a hcn•tt kt·rcsztl:ll) \ttllú~ft• 

lckez<;tt•k kijzötti 'iszuuyol,.at s l! zek kii:t.t a :t. :\tti:n:st Í>! ~r..1báJyozzn : dll 

mál;felol "ze111 elől tÚ(•" zteJÚ 111'111 :>~.nh:ul , hug} •·n/láau11 1.-t'rdhekl"t" ,. b ll· 

le{JU 1.-én.'lil::erilé-'< all.·rrlmaztf.qfl rllml.:r~i!. •Í!J!I u ··rrllch, u.iul 11:: tíl!llm 

é··dl'l•tm:l. 
Euuélfo~p u megkcre:~em 'ag.' nu!ltó~:igodat, htJI!J 1\:t. Czl'u t:irgynt... 

btua mliködő ,·égrchajtó közegc'kuek tegye kötrlcs~(:glikk•:, lmgy :t..: illt'lü 

ket \'ihígosit~ák fel az ir:int, hog.' jel1•nlcg fc:uauilló réin énycink ~zeriut a 

kcre-:r.ttlny \'ll ll:ishól u :r.~ i du ,·nll:i,nl ';aló :íruwut:t méJ.; uiur.< lll• !flllfl"'''' : 

It:~ liZOIIUI\11 ezen feh ihlgu!!Ít.\~ ll kinÍlat sikert ll Cili Cl'CUillf'U} 1'1.111:, ll \Í lll • 

,zntéré,re uh\1! ltllleyUJ I.JnttR::u·itQ t-•::1.-r';::;iihl ",. al/.·almn~::nr!lll.. AJ. o•rctl· 

uaéuyréll, \ ountkozú~,al mult (:\'Í 9 i ;,o ~/.:Ím ahltti renucln!nycmrc ll kim•· 

a·iW jelculéKt <~lirgö"eH •·h·:ía·om. Buutl , L SG~J. .r, i uuíju::; hó 5-éu. E.;tl!lid 

A nmtlcletuck hitelesítell Ullisohlln u közlo birtokaibllll '1111. 

Közli: KoaN SAMUEL. 



VEGYES. 
Irodalmi hirek. (,,;tl,n.auu IMr , ,;,.~•·hit·ll!t· ,j,., Erzi•·lmH~~w•·-•·u~ 

1111tl tit~•· Cuhur tlt·r .\IJCmlliiutli~•·IJI'u .Jtult!n « t·z. IIIUHk;íj;ÍI::tk utr:,!:.it-lt•Jtl 
m•íwclik kiHt•!t• ,. kiilö11 t·zÍHH'II: (Jt•,.,·Jtit•htl• t !r•:< Erziehtlll;..("" ''"''ll" unti tll'l' 
t'nltlll·t!.-r .lntlt·u in lt:tlit·n wiiln·•·u•l ,J..,. \l ittt·lah•·r~. n,:,.,, - F,·ial , ,tfmu "'· 
lmdukfi;l, mhlti \.uhnlt-BI'mlmrl{hau, lwkiiltltc 111íin:t: l>a' Bnt•h iilu•r 
t!it• Elt'llll'Utt•, Hlll I~aak h. Hnlouu•n IRI'IH'Ii. l. Jo:iulcitl•mll'r ' l'llei l. Lip•·-•. 
l :-ih l . [h., ""'r .Ifor, ~zi11tt:11 lU :l~) ar. miJhi ;\lciuiugt•nhcn, lll'kiihltl' 

dui!!;OZ:II>ÍI: J>n·i :\lahllwnrtl' 1111 llll"l'l'l' nm~·cu. l\itlll'll, l t-il" l. Klip· 
tuk tu\:Íitluí ··~: llt:Ytt•h•llllt'k ily 1'7.Íillli umnktÍjiÍI . .fui)~. Extrait du tlit
tiuun:lirc l 'uiH•r,t•l tit: ~;,:o;.:rnplJil' tiP l"iricll de .~aiul .llorliu. Pari~. l ·:-; l. 
~Jin l :1 1'/,ÍWI:t[' llllllltlju, l':'Hk J IJIJ jlt!ltl!ÍuyiJ:tll :HJ:1h ott ki. \"l'tti!J- 1111;": 
JJ,!J ... ,. L:u.t l'zt•nt. Tiirtt:IICii ttíq,-;·11 kiilt<·méuyl'k. lrta lfo()itturm .llt~r. :2. ki
:ul:í,. Tuqíltlo;Í l';!)' uj hillliii•:,Ju:hcr twlo11uluyu foly,.,imtnnk nuírcziu,i 
l. fii;wtL:t, •·zi111e: lltbr·llicu. A uwuthl: ,lnlll'll~ in t lu! i11trrt·:<b ol' l leln·••\\ 
~tml: Szt·rk•·-ztik \\-.H. llm'JII!r1 l l. L . • ')ll'lu·l/ ,t~ P. /loup/. ('hi<·ngu 1 l" h 1. 

Zunz Lipót, a 1il:l~hirii z-ill•'• hule'" az itlt'n tiilti h1• ~ln. ,:,,tr. 
J 11'1\ t•m•di k ~ziilPit:,l' é1 funlulúja n lknluuihúl t urh alPI ii l1·~ C;!~ Zuuz-8/ijlt•lll/ 
.F•tt lt:tr•• Bt•rlilllwn. llwlyuPk L:],:n d1·. ~l'I111UIIIn i'. ,.~,:,z-,:gii:.:~ i tnn:Í• -~~~ 
:ill. E;r. eg-,r•·~iill't ti z ,:\\P( kt:,;jiJ•h 'l.uu.:nak SO-ik ,;zitlt•tt:.,,. unpj:ira 
"·'"Zf'g,l fljtiolt•· ' ki.ultu a 11:11-':' ~ulln>- kiKcht• íratait •UtJ.•:1llliHl'lt'· 
s,•hriftt•H« I'ZÍIJH'Il, :l kiitl'tlu•u. A:r.t'•ta i,m,:l l tl ,:, 1111111 "' ll t'Z z
lt•11tlii llllj!li~<Ztll~ lull:ihaH ··~.' .!ul,rbw!trij1 •·z. di:<z-nllnuuot fu~>Iutk n U:ll{~ 
tut]oj,u:tk :it:ului, 111t•l~ he tuhlwk ki•:r.l dulgozu11k •'ltÍ~t~<tiiiHitltr llt•rliul>l'11, 
/1, .. ,"/""u·y l'úri~hau. 1\.t~nJI",,,". lludapC>-h'll, f/",.J.",.,, p,:t•·n:Írutt -tlo . 
. \ z llugol ».\thcnii!'IIIIIC ~Zl'I'ÍIIt :t kt•re~<r.téu.' Ji'/f'i.w·/,('1 ,:, /1,/i/;"·/, is fiiJ;
uak :\ ,)ul~·l~t·Jarift lllllllk:tl;ÍI'"ll.i ktizt 1->/.I I~JII'Jni, :1 IIIÍ :tzuulo:111 1111:;,( ko:t l!l:_ 
gPs. l::rt••--iilt:,iiuk ,z<'tiut a hire" ,d,Ju: l'e,.,·,"u l'nt'lll:lhall kiit.l'l'H1iiki'ulik. , 
. iot llol;!o7.al•tl a ~zcrb.c•s:r.tü hiZCJits:igunk 111:Í1' !Je Ír< kiildiirtt•. 

Az Institut a 7. itlt:u · ·~~ ik •lijj:i' al :t z uxfonli alk,iu.n t:irnuk. Sw
/,"m·r .Í. lundnkfia c:,:ographir mhhiuittm• t·z. mih,:t tiiutl'ltP ki, nwl.1 azl 
111t.talj:t ki, 111!'1111: it littltak a kuzt:pkuri z:<itl.-,k :1 ~t'u~mli:b·o',J ~ ho;,(~ :111 
111'\'l'Zh:k lu:lwriil :v. l'~.1·cs ht•l~ 1•kct. E!!) m:i,.j k tlij:ít is z•ill(•u:t k 'it,:lt,, 
111ln. llttlp/,.,t tilz,:rknpit.ÍII,I u:tk l'~·'' dolguznl:tt:rr, uwl.1 a lllet·llauika 
l't•jloioJ,:,.ICt :t ld'ul~ t ,:vhl'll lt·giuk:ii.IJ dü111ozditutta. 



' 
TUDOMÁNY. 

A magyarországi zsidók IL József korában. 

Ha mindeu elnyomott felekezet és népfaj amberi jogainak 

érvényesit.őjét tiszteli ll. Józsefben, lrülönös hála és tisztelet övezi 

nevét a zsidó felekezetnéL A többinek csak történeti jogokat 

adott vissza, a zsidóla-a nézve a középkorhabszolgaság sulyát 

kezdte enyhiteni. Amott a humanitá. zempontja mellett érvénye

~ül a politikai is; itt majdnem ti ztáu az első vezeti. 

A zsidóknak nem adott jogot Magyarországon a törvény, 

..Ie bizonyos -évi taksák fejében védelemben ré zesültek a fejede

lem és a. fóldcsma.k részéről. Kezökben volt a kisebb kereskedé!!, 

a uagyobbat a németek, görögök és örmények tartották fenn ma

goknak. Igyekeztek is kizárni őkat a polgárok, mint veszedelmes 

versenytársakat. j. fövárosok falán kivül vannak fötelepeik a ko

ronának vagy vaJ!mely nagy urnak oltalma ~datt. Pozsony me]

lell Váralja, ~t PáHfyak birtoka, föfészk-ük, Butlapest mallett 

Ó-Buda, a korona javadalma, Dunántúl Rohoncz, a Batthyániak 

városa. Az E zterházyak:nak zámos község élvezte védelmét. 

l\Iát-ia Terézia koritban gyakran vesznek részt a hadsereg részére 

szállitási üzletekben. Iparral is foglallrozuak a nagyobb városok

bau. A királyuö e jogtalan és fegyvertelen felekezettel szemben 

még jobban érvényesitheté a katholik"lls állásponlot, mint a töb

bivel szemben. A zsidók megtérítésére megengedettnek látszott 

llliuden eszköz. Nem is jog vagy elnézés volt az akadály, hanem 

az uralkodó osztálynak közöuye . vagy épen lenézése. Usak az 

akatholikusoknak volt tilos zsidókaL téríteni. 1) A hol volL vallú

sos buzgalom, semmi sem tiltotta a z idó gyermekeknek megke

resztelését, tekintet nélkül arra, minő szakadást vitt be ez eljáráti 

az egyes családokba. Késöbb azonban lega.lábh az udvar·i rende

letek némileg korlátozni igyekeztek a téritési buzgalmat. de lcg-

1) 17 61. feL r. 12. renuclel. 



~fAitr;f..\1.1 IIF.NiliK. 

UiiJh P-l!'tlwn lu•f<•jPJ.!'lL lí•nynyt•l (illviíu ~Y.t·tuhr>n, IH'lll ~nk:tl -.;t'

gilhl'llek. 
A mcgkrrcszlcll zsidó, htt viqszntí·rL ltilf.hPY., k€>t Í'\ i hür

tiinrr itf•llctik. Ezen itlö n.lnU oktatják n.z igaz hitlwn. A1. itlíí 

dfolyítsa uLAn jelentésL kell Lenni n. Felségnek, miPlűLL elltocHítl

jiík. •) A ki zsidó gyermekeL sziilei a.k:.\rata rllení•re megkl'rl'sr.t<·l, 

hiint!.'lé"L \'OO magám. K ésöbb t•gész ponto<;an lll<'gszahj(tk :11. 

ily<•s esetekben kilvetendö eljárást. E szerio t tilos akát· n hith:í k

na.k :tkát· másoknak megkeresztelni a mrg fejletlen z~idú gycrmr

keket sziileik ellenére, vagy titko::~an. A bábákna.k csak kö~.veliPn 

halrtlos vc~zély cseLén szabacl ezt tcnuiök, a többieknek csak lta 

nincs o. gyermeknek Elziilője vagy gyámja. Ha azonban a kt•re~?.

lelí•s mogliirtént, az érvényes rua.t·o.d, és a gyermek szüleiWl clv{t

lasztva. ueveltetik, csakhogy a tilos cselekedet elkövetője költ4•

géu. A keresztelL gyermek örökségi joga. fenntart<ttik. A felnölt 

gyet·mek ftttkrhet szülei ellenérc is. Határul a hetedik év állapit

tntik meg, de fiato.la.bb gyermek is áttérhet, ha az e ezéiból kikiil

döLt bizottság elég érettnek találju. E gyermekeket szüleik kiilt

ségén nevelik. Ho. valamely zsidó sziilő. a.kíLr a.tya, akár mtya 

áttér, áttérnek vele kic i gyermekei is, az érettek magok vála'lr.t

.iák vnllásuka.t. A uagyo.lyának is jogában áll mo.gnval 'in ui a 

kereszténységbe kicsi unokáit. 2) ~Iindenki belátja, hogy a renll

l'lr.:th(tlyokuak inkább clö kelleLt segiteni ök c térilést, mint háLriÍ 1-

lalniok. Mindamellett csak elszigeteltek maratl!K'\k a térité" 

esete i. 
A z idók é's kerC'~ztéuyek kiizötti Urt hazánkbau e korban 

nem hidalja át semmi. Igaz, hogy a zsidó lealázó jelet nem honl 

ruhrtján miut Ausztriában. De em politikában, sem müveltség

hen nem vesz részt, egész szellemi életét lefogJaJják hitének saj(t

tos institucúói és köz égi élete. M~g a kereskedésben és bérlés

ben is csak másodrene1ft szorept·e vannak kárhoztatva. ~zámuk 

1780-ban 46,166-ra. mout az egész országban. 3) Arról sem érte

sülünk, hngy e korba n áttért zsidó jutott volna bármely téren oly 

[Llláshoz, minőt Ausztriában ~ onnenfels József tudott magának 

kivivni. Másrészt jelentéktelenségök védi őket. Nem érte. ültink 

tettleges Uldözésröl. De azért példáját találjuk nzon küzépkori 

1) L 7 62. fphr. l~ rPIHh• l~>t.- 2) 17 7;, , apr. 11. rl'ntl. 3 R:nwz. 

le\ . Hi 12 11-ll. 



t·(·trlltiltwk, mely" annyil:i:l.ot' szolgídL zsitlúk <'llen :L n(•pszenvetlél) 

t'·hrcszlöjruck. Egy kereszlelt zsidónak feljrlent.és(•t·e 1764-hen 
2H zsillót fogtak ol Sítro~m~:~gyéhen nzou václ a.latl, hogy részt 
vetLek ogy keresztyén gyermek meggyilkolásában. K6tszercl'l 
LorLma Hom vitt ercclml>nyre, és a kormány rendelelére l761í. 
mítjusbau szaba<lou hocsátotln.k 26-ol. Ji1gy mcglmiL n. bürtönlwn, 
:t mnsik ott maradt. 

A XVII. század ó!Kt löbb európai or zág adott a zsidóknak, 
lm num is egyenlő jogot, de bizto:; exiztcncziát. Hollaudiában uu~y 
r6szök volt a kereskedés fclvit·ágozásában (•s a. szellemi életben. 
Olaszországhan nekik tulajdonitották Iávomo leuclületét. Angol
országban, hol csak Cromwell en~edte megtelepeclésöket, már 

17 ó 3-han ·zó volt arról, hogy polgári jogot nyerhessenek A kor
míllly megijedt a tömeg lármítjá.tól és vis zavonta a javaslatot. 
#.Bölc.-; és bcc~ületcs kormány c »jegyzi meg erre Chestcrfieltl 

lord , nem ad okot pana zru. a. népnek, dc míLsrészt szilát•tlan 
t'llouo fog állani oktalau lát·mímak. A zsidó hill elleni lárma az 
inloleranczin. szük csőcselék- zelleméböl ered vallásos tekintctbcu, 
{•s ellenségeskedésből (inhospilability) polgári tekintetben. Bölcs 
kormánynak pedig mindkettönek ellene kell állnia.c 1) A kor 
szelleme hozta magával, hogy miudenült igyekezlek n. z idők sor

si'm segíteni, és o néptörzs erejét és tehctségét az állam érdekf>
IJru, mclyböl addig leljesen ki voltak zárm, fclha ználni. Porosz
országban Nngy Fddt'ik alatt biztos á. vált helyzetök, Franczia
országban már szabadon l>pithettek templomokat. A miuL a 
korlátok le kezdettek hullani, melyek öket a keresztény társada
lomtól elvti.lasztolták, egy nagy részök müvoltség és életmód dol
gába.n beolvadt a.zon nemzetbe, mely között lakott. Nem csak 
anya.gi téren tüntek ló, zellemi téren is voltak kiváló képviselőik. 
Enrópu. legkiválóbb irói közt sokan törtek már lándzsát teljes 
rgyeujogusitásuk mcllott. Csak Lessinget, 11irabeaut é DohmoL 
említjUk 

József mindjárt tróm·a. lépésekor elhatározt.'l. ezen slilyedL 
népet, melynek kohlében csak egyesek örveudettek magasabb mű
veltségnek, emberi bánásmód által az állam hasznos polgúrává 
tenni. Határozottan kUlönh éget tesz a régi olöit.életeken csüngő 
»1-sicló koldusnépe és a müveltebb rész közt. Az utóbbinak lehe-

1) l 7 .):l. 1101. %-ik i lrn•lr lití11m:. 
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lc'í1í• akn.rtn t.f'nui nHl.~fl.'!:lhh (•s LisztPltE'hh títr·s:Hlnlmi ídlíic:: ki
viiÍÍSf~t. 1) 

Elveit nz udvari knnczelh'u·iákhoz intézett 1781. máj. 13-iki 
Hzirn.tn. fejezi ki. C'zélja az, »hogy n számos zRirtf, nE'ruzet ua
gyobb hasznám. vítlják az országnak, mint cdrlig volt, korlátolt 
kN·cskedr•se és felvil íi.gosod!isn. miatt.« Ezért sziikséges, hogy nem
zeti nyelvök ha<~znúlata. szü ujék meg mindenben. az isteni tisztE'
letRl kivévl:'. Minden iromáuyuk az orsz{lg nyelví'>n írandó. külöu
hen nem érvénye'>. A végrebajt.'isra 2-3 (>v engedendő. Azon 
idlí a.la.tt a főzsiuagógák mellett iskolákat ítllitsano.k fel ftllami 
fe lUgyelE'l alatt. Vallásuk ügyeire azonban ne terjedjen ki a ht>
avatkozás. Nem csak azt engedné meg. hogy a fennítlló nyilváno~ 
iskolákat látogassák, 2) a theologiaink kivételével, hanem iskolai 
rz?lra forditaurt <l tak úk egy részél Szabaflon olvasbassanak. tl f' 
rsn k n z országban czenzma alatt nyomtatott könyveket. 

»Hogy l'(•gre o:tzn.poritott és szélesitett jövedelmi forr{l
sok últal elvonnssa.Uil.k n.z nzc;orát61 rs ('SaláRt61. megen~PdE'nclő 
lll· kik :c 3) 

1. A földmivelés gyakorlása. Árendfl.t birhatnak húsz évt'í', 
l•n a földet csak zsidók által müveltetik. Ha áttérnek, földbil'tO
kol szerezhetuek 2. A fuvarozás. 3. , zabó, varga, kömüve , á1·s 

ml:'>~terség. Az í>pitészet i , ba mathematiklí.t t.'l.nultak. 4. A mfí
nsztalosság, fest!> zet, szobrászal. 5. A gyáripar i . . :.ro inthogy t.'l
l:'ílékonyak.« 6. A zövés {>!l más ilynemií kt>zipar. 

, zünjék meg minden kivételes szégyenitő ruha é jel. A 
végrehajtáshan tegycu mindeu or zág a aját viszonyai szeriul, 
1•sakhogy ki dolgok mia.tt nem szabad cllSforduloi fennakadás
nak. A kancz<>llát'ia felszólitta tik vrleményndásra ég évi jelE>n
t.f>sre. 4) 

Mintbogy a knnczellária késett, a császár még belgiumi útja 
n l att is sürgette. 5) Az államtanács meghallgatása ut.--\ n a híícsi 
zsidók résziire 1782. jan. 2-iÍn adott ki toleranrziát. 

Először az erdélyi kanczellária. referfllt a zsidó i\gyröl. A 
jelentés szarint n zsidók mindenütt kereskedhetnek, dE:' csak 

1) llock. der österr. taatsrath, 3 7 l. l. - 2) E passust a t!!Ú~zút· 
F<ajárl<eziileg iktatta be. - 8) Daruit sie abcr ttuch dm·ch ve•·mclu·tt! uml 
l'rweiterte Nahrnngszweige von dcm ilmeu eigenen 'Vucher- uud betrii
r;eri~l'ltem ll tuulel abgelf'ifl'l wc>rrll'n. - • l\f. knnf•:r.. Ir,·. 2ft 92 'R l. -
r,) ;{tl7fl R l. jn l iul! ~::! . 
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<.+yul<L-Fehérvárotl lel~pedllctuek llltJg. L'ljak riivitl idő ót~1 lelepi

lett le némely földesúr birtokán regaliabédiS Z~>idót, de ezek a kt•

re zty~nek elől elveszik a kere ·etet é. lllindössze 1119 frt adót 

fizetnek. Ezért a kanczellária már 17ti0-ban elrendelte az idegeu 

zsidóknak kiüzésH, a belföldieknek :b'ehérvána :-zoritít~át. Az utób

biak szabadon gyakorolhatják Yallásuhl, kézmívesek lehetnek, sőt 

n. uyilváuo iskolákat is lálogath<Ltják. Az erdl>lyi piispök ajánh\.lol 

tett, hogy z idókat telepit le birtokain, do ezt a kormú.oyszék »a 

t'O sz példa miatt« visszautasította. Az államtanác hrw felszólaltak 

a kauczellária szigorúsága elleu, ue a császár annak értelmébeo 

döntött. Most a zsidók emeltek pa.uaszt, kérve, ne szoritsák 5ket. 

Febérvárra, hanem eugecljl>k nekik a leleleJledé t az ország min

den ' '{U'o ában. A elolog egyelőre függöheu maradt, és csak 

1787-heu dölt el, m.idön a magyar zsidók helyzet€•t zabályozó 

rc>ndelet évényél Erdélyre is kiterjesztették. 1) 

A magyar kanczellária csak ké öbb nyilatkozott. Kije

lenti. hogy Magyarországon za.ba.d a. z időknak bérelni, é a , z. 
kir. városokon kivül meslerséget. folytatni. Külöuö eu sok tt korch

máro . Bővebb adatokat késöbb i'og csak be z ·•·ezui. 2) Emlékez

tet :\Iúria •rerézia rendeletére. mely szeriut zsidónak oba ew 

:>zabad adni kamarai hérlelet. 3) 

.József megjegyzé. e lelje& világol veL felfogására a. z<~idó 

kí>rdi>s feHH. Nem czélja. e kedvezések által a z idó ágot, minö 

akkor volt, szapori.ta.ni. Föczélúl mindig e faj tanitása., felvilágosi

t:í a é mtívelése van 1.-itüzve. 
»A szélesebb körü kereset, kat:jaik ba znm,itása. a gyülök

te korlátozó törvények és megvetést kclt.ö jelvények eltörlése :~ 

,iobb tanítással é nyelvök megszi.inésével együtt elö fogja segitPoi 

ajátos előitéleteik kürtását, ez :llt.'l.l keresztényekké te-.zi öket. 

vagy pedig javítja erkölcsükel, ugy, hogy az állam haszno pol

gántivá le znek, mi legalább a jövő ucmzcMkn{•l biztosan <'l h•sz 

Pl'V{'. 1) 

Mintha. a ru.ászárnak emberséges é :1 politikának megfp}pJli 

Pljárá a azonnal meghozná a gyümölc: ét. mí1r 17Hl-ben l:ítjuk . 

ho~y egy magyar zsidó tudományos pályára lép. 
Ep;) zsidó itjú engedelmei kér a doktcu·átu lelélelérP. A 

' ) llncl.. i. 111. :n':! :n li. é~ ;;81. l. - 2 1 l ti':!':! , :~ .-, 17!1 f81. -

:J l t 77 L. nuv. :l!i.- 4 ) .-~l~fi /81. "~· ok L 'l!li . 
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magpr kanczellitria a c-.chtöl kérdezi, miuő cljúrást ki.h et. (•.., ':í

laszúluyeri, hogy Zl:Üdó is Yégezheti a jogi és onosi taufolyamot 
Az elintézés ez értelemben történt. 1) 

A következő években sok egyes intézkedés történt a zsidók 
sorbának enyhítésére. A kath. valláson maradó zsidó gyermekck
kel úgy bánnak, mint az nkatholikusokkal. 2) A magyar katboli
czizmus bástyájába, Nagy- zombatha is nyilik lJemenetök, kimon
da.tilr, hogy n. városok kereskedésének kárára van, ha a. zsidók 
nem lakhatnak mindenüLt. 8) .A császár nem akarja. megcrősít~ui 
a városoknak a zsidókat kiz{u·ó privilegiumait és ismételten sür
geti n. kanczellá.riát a zsidó ügy szabályozásá.ra. 4) 

Beérkeznek lassankint a megyék jelenté ci. Majdnem illiud
cgyik sajnálkozva szólróluk mint zegény nyomorultakróL e u~
megye szerint az ottaniak nem fizethetnek adót. Egy bl>relt Mz 
z inagógájuk és iskolájuk. A marmarosiaknak még az incs.~) 'o
mogyuak sincs kifogása helyzetök ,iavitá a ollen, csak azt kéri, 
l1ogy a zsidó mcsteremberek kitlön czéheket képezzenek. 6) 

Magok a zsidók is tudatltra kezdenek jönni emberi m6ltósá
gukllak. Kérik, töröljék cl a személyes Támot, mely nem c ak 
anyagilag sujtja. hanem le is alázza öket é engedjék meg nekik <L 

szabad közlekedést egyik országból a má ikba. 7) Ug~·anis szemé
lyonkint egy forintot fizettek. ha átmentek valamely h;ltárou. A 
kanczellária fenntartandónak véli e vámot, hogy a szegény zsidók 
t(uságosnu el ne szaporodjanak. A csúsz1\r szerint csak a 1..iilfuhli 
:.~sidók vetendök alá e vámnak, a galicziai és cseh zsidók tehát 
nem. Ettől a kanczellúria ujabb felterjesztése sem téritette cl. ") 

Ezalatt beérkeztek a magyar helytartótauács reformjavas
latai. A kanczellária azokat megjegyzésekkel kisérve is adta. elö a 
császárnak. A helytartótanács két év alatt akarta eltörölni a saját 
nyelvök törvényes ha znála.tát, helyébe a magyart hozván be, a 
kanczell:íria 8-at engedett. Az első szerittt a. z idóknak aza.onal 
kell no1mális iskolákat alaiJita.niok vagy pedig gyermekeiket ko
resztény iskolák ba jánttniok, a kanczellnria nem tart jónak semmi 
kényszert, nem engedi, hogy a zsidó gyermekeket külön padokba 
ültec::sék és ajánlja, hogy fegyverforgatásban tanítsák őket testök 

1) 4.639 ~s 5574. /Hl. - 2) 170!1/1782. - 3) 376'2/ 8'},. -
1) 4.068 /82. ·- r>) 501 ,1- 6012/Si.-6) 667!1 /82. 7 ) 73!Hi f8:!.-
h) 824. 3. és 8 786. sz. l 782. 
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ll•jlc~ztésére. ..l hclytarlótauítc uak :siuc::. kifog:'L:sa a zsidúk h(•r

lete. sőt földbirtoklá,.,a ellen sem, ha csak földjüket zsidó kezek 

:Ht~tl müveltetik; a ka.nczellárin, tov[Lbb me11ve abban ::.em lát 

rosszat, ha szabadon kert' kednek és fuvaroznak, uiucseuek biw

nyos helyhez kötve, és keresztény legényeket tartanak. .A.unyim 

megy cgyenjogusitó türchbében, hogy az clöbbkelő z időkal m(·~ 

a kardviseléstől em tiltaná el. A külsö kiilöuuségcl. :.t.sidók é ke

re ztények közt az állal véli megszünteLencHluek, ha a zsidók 

tilbbé nem Yiselhelnek szakúllt. A XVIII. század humánus é." 

politikai eszméi mellett otl találju]< Nagy Pé>ler czáruak korlátolL 

megi'tllapitásait. 1) 

Az államtanáC::. megballgat.á::.a után a csá zár jóvá hagyta 

a kanczellária javaslatát. Iskola miut[túl a prágai község iskoli'L

,ifLt <tjánlotta. 9) Ezen reform tette lehetövé u magyar r.sidó!<úg 

míí•elését és maga abb polgári és auyrtgi emelkc>dését. 

A végrebajtás egyes momentumn.i küzt ki(•mPlhelök lt kö

'ctkezők. Na~yszomhat vfu·osa ellenkezése daczára megcugedtl.'tik 

a zshlóknak Logy júrhal;sauak ulla vú fuTa. 8) Tokiutethe \Ct'zik 

a já,zkún vidéki zsidók két'é>sét. hogy sza.badou jftrhassamtk vá

"átTa. a bihariakét, hogy ipo.trosok lehe euek, a z~mpléu- é hor

-.odmegyeiekét. hogy eoyhitsék a plébáno ·ok által reájuk rótt 

terheket. 4 ) Az ujvitlékiek panaszkodnak a Yáros ellen, mely csak 

thükoak engedi meg a kereskedé. t é~ ipart. nekik. az öregeknek 

nem. Az ungmegyeiek szi\7e en küldeuék gyermekl'iket iskolúl>u, 

lm nt•m félnőnek a keresztény ifjak c iutalanságától. Ott t•.,ak 

négy zsidó keresked(), a többi fölOmi\elésből él.:,) SzalJad kcn•s

keaó 'ök érdekében erélyeseu szólal fp] a fiumei korroúnyzó. 6) 

A tudományoc; téreu egyenjogosítottaknak tattják már ma

l!'llk~tL a z~idók. OestetTeicher 6-budai ono" a pa.lLolo~iai l•lll

~;,:ékért folyamodik :.~ pesti egyet emen. A kam:zcllárin tL folyamo

dá ·l m~tgától érthetőnek ve zi, c ak azon okadatolással1ttasí~ia cl. 

hogy az állomás múr be \an tölt\"e. 7) 

l l Hd. SI.Cpt. '2:1 . .117. rb~l.('~ Uta~) ar r.~iclc":l)! fPI.' IIIIWdik I'Z 

t•llc•n. A Fl'ist:)! l'l':tk uc111 akor kéuJf:'Zt'rl, n ]'lrbs J't'clig htintj:L iíkl·t. A 

lll'l) tnrtútamic·:. "''lll akar k•!ny~r.t•rt {!) nkumlui, IL lulto~:il!nk \'Í!-(J:ir.ni fn~ 

nak, hogy lmjnk uc t'~Hilk. Eb!Jt• ll •·~tísr.tír ÍH bel<'l'l;.l<'ZÍk. :I!JO~. ,;,. 

:l!llif1 1 3. - 2 1 ll rwk i. 111. :-17!!. l. - a :!:l46. '21iHfi. :lll O l 7 H:l. 

~'1.. ' ) l08;d 1:1:\. - r.) lOHUO. t:~ l 0\1!16 jK:l. - o\ 1 :HG(8:J. 

tlc~z. 13. - 7) ~0:l7 /178G. 
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Zsidó kt\nyvuyomcln. nln.pitásn engedtelik meg Po?.sony
han, me lyn ek termékeit vítm mallelt A1tsztriába is szabad kivinni. 

Mindezen kedvezés dacz!im szigorúa.n fenntartatik elvtiL 
hogy a zsidó nem élvez polgárjogot sehol. E tekintetben ~~magyar 
kanczell!iria n csehhez fordu] útmntat.'isért. Ennek tagadó vlt
lasza ut.lín ntasitja. vissza a polgárjogért folyamodó zsid6k.-l.t. 

Magyarorsz!igon azonban azt hiszik, hogy a zsidók polgftr
jogot nyertek. rumay Antttl egyenesen kimondja, hogy a császllr 
a zsidóknak polgárjogot adott. 1) 

Természetes, hogy n. zsidóknak engedett szabadabb mozgás; 
visszahatást keltett azon körökben, melyek ez által károsítva hit
ték magokat. Elől a pozsonyi polgá.rok jártak. Folyamodnak :t 
zsidóknak n városba l>ocsáfitsa ellen. A vftrbegyre kontftrok tele
pednének a polgárok keresete csökkennf', n.zou házból. hol zsidó 
lakik, elmennének a keresztények. Nem lehet házbérből sok 1la
!1Zpn, mert a rabbik kiátkozzák azt a zsidót. ki bérbe veszi mru 
zsidó lakását. melyet az n. háziúr túl ágos követelése miatt ha
gyott el. Nem igaz, hogy n polgári rend kivánja. :.Helyesen gon
dolkodók elfordulnak minrlenlől, mi a polgári keresetnek káro. 
f>s ártalmns.« Nem intolerancziából folyik eljárrtsuk, hanem meg
f>lhetésökbcn látják magokat koczkázt.'ttva. 1) A pozsonyi polgár
Rág legalább őszinte. csak a maga érclekeiről szól; országos vagy 
nemzeti érdeket nem emleget. 

A belyt.'lrtótanács a zsidókllllk csak egyenkint vnló telepe
désl't engedi meg Pozsonyban. A kanczellária hozzájárítl ehhez. 
Nyomós ok elötte, hogy az alapitvá.nyosok mind Pozsonyba kE-
rülnek, és meg kell abdályozni n. zsidók és nemesek együtt laká
sát. A császár ez értelemben határoz. 8) Ép úgy szoritottn meg 
Kl>smárk városa a bunfalnsi zsidók heköltözési jogát. 4 ) 

Buda városa ÍR Pozsony nyomruha lép. De követelé ének. 
hogy falai közt a zsidó ne vehessen hlizat, e1lenáll a belyhM·t;óta
nár"' l>s a kanczellária. 6) 

Az ország uj fővárosában szahadabb életnek kellet.t nrnl
koonia a forgalom l>s kercskedéR terén, mint a régiben. 

Nem igen értesülünk egyes megyék felszólalásáról n. zsidók
nak adott nagyobb jQgok ellen. Csak a .Tász-Kunságban nAm 

1) ncnt!'m l~ral'lith·mujnr<' r·ivitatiF dnnnvit. H8. !*.- 21 ll 7 !lX X:l. 
:t ) 12'297 /83.- l ) 10401 4. 11 1 :H193 t 1781. 
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tA.rtott.'tk haszno nak szabad kereskf'désöket, n helytartótanác. o
Rok sem. 1) Egyes ellenök elkövetett üldözésekrlH sincs tudom:í
sunk. De állásuk oly alac ony, hogy még a jobbágy is kegyetlen
kedhetik ellenök. Egy paraszt asszony kezén. lábán békóval 
rlolgozta.t egy neki adós zsidót. 2) 

A katholikus vallásnak n zsidók ellenében eddig gyakorolt 
előjogai nem szenvccltek csorbát. Egy z idó atya visszakövetelte 
hat éves leányát. kit a bába sztüetésekor megkeresztelt, amit 
addig Pltitkolt. A szepasi püspök a gyermeknek a katholikm~ 
va Uáson maradását követelte. A helytartótanács ezt helyeselte. 
é~< a. bá bá t sem tartotta büntetendőnek. A kanczellá.ria ellenben· 
az 1775. apr. 21. rendelet értelmében a bábát a nevelés költsr
p;einek vi el6sére akarta elitélni A császár hat hónapi fogságra 
itéli a báMt. de csak, mert elhallgatta a keresztelés tényét. A 
leány hazamehet, ha szülei megengedik, hogy keresztyén iskolába 
járjon. érett korában pedig maga válaszsza vallását. 3) Elvül ki
tüzetett a helytartótauácsnál, hogy a katholihs va.llás többé nem 
bocs{t.tbatja el keblébiSI azt. kit keresztelés által megnyPrt. A Fel
~<égnek úgy is legnagyobb óhaja az eretnekek és zsidók megté
rl>se. A toleranczia pedig a hitetlenekre nem terjed ki. ~) 

A hazai zsidóság anyagi állapota. érdekelte mégis a kor
mányt első sorban. Még nem veszett ki az a középkori felfogás, 
mely a zsidókban szivacsokat 1-ított, malyeket az uralkodó kénye 
Rzerint sajtolhat ki. A zsidó v!Lmnak. mely évi 14,000 frtot hozott, 
Elltörlésébe is csak azon feltétel alatt egyeztek be a. kormánysz(>
kek, ha más úton szereznek kárpótlást. Ez n. toleranczia. pénznPk 
emelése által volt lehető. 

A magyar zsidóság n. türelemért évi 80,626 frt 87 krt fiz«'
t.ett. A taxatio alapja a család. Két özvegy annyit fizet mint egy 
férfi családfő. AzonkivtU a kereset is ndóalap. Az egész adónak 
fell>t családok szer.int fizetik, 5 / 12 Tészét a kereskedők és házalók. 
1 /12-H a bérlők és mesteremberek. A 2. osztályú kereskedő felH 
:fizeti az első osztályú taksájának., ugyanannyit mint a háza.ló 
(quaestor); a 3. osztályú harmadát, ugyanannyit mint a mester
Pmber. 6) Sok panasz merült fe). Ezért könnyíteni kell a Mosony, 

1) 9466/84. 2) l 0259 /85. 3) 8548 /82. nov. 29 . •) 3119 /83. 6) c~n 
lá.dfö 3 frt 84 krt lb:et. I. os:r.t. kereskedő 24 frt 3 2 krt. II. 12 frt 16 lo-t. 
llL 6 frt lu-t; quaestor 12 f1·t 16 krt, me~tcrcmber 6 frt 8 bt. Bérlö 
l frtnt n bérö~~zeg minden 40 frtja nhín. 
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:-\;ho~, Koprun, Bihar, E;;;zlt•rgorn. S ógt·[ttl, Ya~ t>:o. Arad llll'~~t· 
z~idóiuak adóján. 

Bor od, Nyitra, "Cug és }>oz~oHy megyékucu még uagyohL 
a teh<'r. do ott erő:.ou szaporodnak. A Tolua é~ 'l'reucséu me
g_rt'ieken scm lehel könnyíteui, bár olt sokat szeun~dtek tüz {tlt<tl. 
A. miskolcziak t>llonbt>n három é1Te fclrnentetuek. l\lo ony mt•gyé
hen csak két zsidó család jómódú, a többinek IHLgyon sanyarCt a 
t-.orsa.. Uug megyében csak 4 zsidó kereskedő. a többi fühlmivcs. 
r zabkenyérből él. Nyitr{tbau clszegénycdnck. Bihar mcgyébt•n <t 

miskolcziak köllllyitése miatt többet kell fizetniük, sok elszegénye
dett és elment. A. szabó- é· varga-ezébek ciszedik árúikat. Arad 
megyébcu alig birnak megélni. 

A.z adót az iush·ukczié1 szerint az alispán Yt-ti ki n lllegyt•bl'li 
zsidókra, előljáróik meghallgatása ut.áu, igazságosan. A szám
adást zsidó vi zi, ki kereskedik, havonkint inkasszál é· befizet. H tl 

mlaki három hónapon át adós marad. át·Yerés alá jut. Még gya
kori a titko:. átvándorlá az adó kádra. Ezért nem szabad he
' enni 'eu kit a község be, ki egy éYi adórészletet nem fizet. E gy
itUalábau még nem igen kötik magokat lnkóhelyhez. 

Épen ezért az egész z~idóság egyetemlegeseu é:. szolidúri-<a11 
'j._zi az adót, községenkint. ÍDvenkint uj felosztás törtéuik. Ha va
lamely megye zsidóságának üUicl ya.gy hatod részét éri szerencsét
h'n'4ég, annak adója az eg6 z or--zágra. szftmitnndó át. 

L egtöbb zsidó van Nyitra, P oz:.ony. Zemplén. P e t, 'rnm
l'$~11, Zala, oprou és V n megyékbcu; Hont é Pozsega mcg,'ék
h,•u cs~k egy-egy c alád. Csongl'ádbau 6, Béké ben H család. 

Altalábau északnyugaton ürühb jómódú, {•. keleten s(írű. dc 
,.,zl·gény zsidóság él. Délkelet felé gyér, legtöbbel fizető. Legtöbb adó 
jut egy-cgy családfőre Csongrád bau, Km 'Óban, 'foluá.ban, 'roron
tálbau é' a. Hajdnságban 11-14 f1't közt; legkeve ebb Toruá· 
bau. hol csak 4 fr t 26 krt, Ugocsában, hol 4 frt 44 krt, Aba ujban. 
hol 4 frt 57 krt lizet ogy család. L egtöbb a bérlő Zemplén, 
~yih·a. Borsod, Pozsony, , 'zabolcs megyékbcu. , 'zembetUnő a 
kézművesek nagy száma; a. c aládfőknek majd egy harmada 
iparos. 1) L oguagyobb köz'égok : Poz ony-Váralja 182 c aláddaL 
Vágujhcly 168-czal, a sopronmegyci Nagy-Márton 168-cza.l, Ki~;
l\Iárton 88-czal, Német-Keresztur 100-zal, Rohoncz 77-tel. 2

) 
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A zsidó községek brlsö berendezését megvilágítják az ó-hnda.i 
köz égn(•k az miszék által adott statuturnni A község miudcu 
évbennovember elsején tart resta.m·ácziót. HatvanaL választanak. 
busznt miuclen osztályból. Ezek az uradalmi tiszt jelenlétében 
>álasztják az elölj[U'ót és 24-et a tanácsba. Az uradalom hármat 
kandidfil bírónak, kik közt a 84 vála zt. Eddig a biró é::- emberei 
mnlkodta.k rt községeu. Ezentúl nem engedhető meg. hogy roko
nok hivataloskodj1111ak együtt. Kell egy németül tudó jegyző l'l> 
általában minden tiszt betöltésénél tekintettel kelllenni •t német 
nyel> tuclá ára. - Szembetünő, hogy e berendezésuél <t váro i 
közsl>gek mintája szolgál alapúl. 

A tanács minden héten kétszer ta.rt ülé t. Ott tilos a do
hányzás és a lárma. zemélyes sártésért 20 frt bü·ságra. ítélhet. 
Egyrutalában 50 fi:t erejéig ítél, azontúl az ill'iszék, mely egyúttal 
:1 ppell:'tló hn,tóság. A község csak úgy ki.ildbet deputácziót az udvar
hoz, ha egyhangulag határozza el, ós az uradalom megengedi. 
A jegyző a római nnptár szel'int vezesse a jegyzökönyvet. 1) 

József törvényhozá ára általában nagy befolyással voltttk 
Nagy Fridük intézkedései. De épen a zsidók iránt tonusított el
járá a mutn.tja. hogy nem tartotta magát zorosan a mintához. 
Fridrik vallás tekintetében teljes tolerancziát t.'tnusított. Polgári 
tekintetben azonban folytatt.'\. a középkor eljárását, kizárta a zsi
dókat minden foglalkozásuak, kivéve a kereskedé t, gyakorlatától. 
Ezáltallehetö•é tette egyes zsidóknak roppant gazdagodását. dc 
az egész zsidóságot elválasztá a nép zömétöl. Egyenesen eltiltá 
őket a fölclmü•eléstől. József ellenben valóban egyenlövé akarja 
öket tenni, belátja, hogy erre né.rre első szükség elöttük uj élet
pályák megnyitásn. El5remozditotta szellemi rotívelésöket f>s külö
nöseu :~ földmüvelésére igyekezett öket terdni. Kom szelleméL 
jobbau megértette ebben miut uagy vetélytársa; annak t'gyik lt•g
kivíuóbb képviselője, Mirabeau, épen azt kivánta Fridriktől, mit 
:József megvalósitot t. 2) 

1) 7103 /85. 
l i'!:>. v. 57 . l. 

Budapest. 

2) Mirabcan, de la Monarchic l'rus:~icnuc. Lolllllln, 



Az antisemitizmus eredete és történeti okai. 

TI. 

Nem szabad azouuau megemlítetlen hagynunk. bog,\ H 

pápar:;ág vonakodott mult czikkiinkben fölsorolt ilyféle bárgyu kt•
gyetlenkeM töl. Igmr. ugyan, nem engedte meg. hogy a zsidók t>s 
keresztények köziitt átkos viRzonyok álljanak fónu, mert ezek miatt 
:umyi snk hoss;du;úg van rendesen f'zf>n Belialfiakkal - és mivel 
n velök úllnllllílnn együttélők többnyire elvesztik minden lclkese
,Jl>r:;ökct a >nlliís iránt. 1) De miuön ilk1•t a társadalom t()] elkülönitf>. 
"ernmirs(•tJ·e sem volt szándoka, l) ket nz emberiségből kizá t·ni. Ez 
l"llen hl•csiilete és tam~ e~yuránt tiltakozott volna. Krisztns ;aló
c:ággnl meghagyta apostolainn.k. hogy lE>gyeuek ogyelemmel Izrael 
házának eltévedt nyája ir:ínt; egy megtért hárány fölött pedig 
nagyobb az öröm. mint a soha el nem tévelyceltek egész nyája fö
lött. l\Iil:v dicsőség továhbú az egyházra és míl~ tanuság a kt'rc•sz
tknysé~ mellett. ha zsjllók megtérnek .Jé;t;ns ;ér1·okonai, és az igaz 
vallás követői. ha saját érdemük nélkül is. 

Ugy látszik. első N~tgy Gergely pápa próbált elősziiJ' a zsi
tlílk irányában a szelid éa és rálJeszélé politikájá.va.l í•lni. 1\li
rllln a déli Franc1.ia- és Spanyolország Z<linat~ti a 1.sidóknt kéizüs 
jogon kivül helyezték. 11 keresztelkPdés és számlízf>s közt kl>n:'"
"Zeritvén öket viílac:;ztani. kiizbelép n pápa az iilcléizöttt'k javára: 
kivánjn. hogy 'lzemélyöket. ~a.gyonukal. de söt istentiszteletök 
szabad gyakorlatát t·espPktálj[tk s csak szerett't által nyerjl>k meg 
nk<>t ll kPresztknys!>gnek. Ugyanezen korban <;evillai !'IZPnt Tzidor 
P<:. a következll "Zítzad pápáinak nagy száma. folytatták ezen liirt•l
mec:; tradicziókat ll zsidókkal s:r.embf'n. 2) Békrs rszkör.ökkel :~kar
ják ll ket megtf>ríteni. A kl>t vall á<~felPke:r.et twlór:;ai köz t koliPgin-

1) l.iih 1-:itlt•,· t·7.ikke a Rt>\'UC I. k. 116. 1. 
i LiilJ T:idur. 11. u. Rnrdi111l, Rl'\'111' hi~tnrit(lll' l 1'1);0, -.;owpt. ho'o ,.,. a 

Rf'\W• OP~ ÉtnrlP~< juivf'« l l . qzllm. l. l. 



tuukat reudL•uwk: vniÍl!';Ít~O!'l vt•rst=my-kiit.dc•lmek vollak Pt.ek; a 
ket't•szti>u~ek a taluwclot, a t.Ridilk az ujtesta.meutmuol idézik. 
~J a.gíttól érteWdik. hogy csak .tU legjobb klérikusokuuk volt st.u
had vitrtbu bocsátkozni :t zsidókknl«. és majdnem mimlig eg)· 
:'tltéri rabhi volt az, ki meg lett hizva. hO!l:,V példít.ia és argnlllf!ll
tnmai által öket megtérítse. 1) 

Ezen vitatkozít ok gyakran igen hosszúru nyúllak; ig)
péld. a melyek 1314-ben XIil-ik Beue<lek jel<'ulHrbeu tarta
tolt Tortosában, ll:.! h6napig tartott. akko1· azonhan Nngy GPr
gtoly hölcs tauácsait mítr rég elfelejtették 

A zsidók néha meghivattak az egyhúz nagy pompáju üum·
lJÍ•l.H• ,égeire f>s a prédikú<'ziók meghallgalit<~á.ra. cs:Lkhogy ezeu 
r>lí.ízékenysrgct uem úllt. szahadságukban 'isszautnsítnni. VÍ>gtt• 
pedig még nz is elöfordnlt, hogy - Muhammedkéut - nem res
t el tek Plfára.dni a hegyhez é!l n szegényes zsiuagog{tha kc•rrst.
lf·uy hitszr.uokok jiittek el <~zent heszédekt>t tartani. 

Oly fontosnak ULrtották. hogy :1 ~:sidók n. kn.tholikus egy
~o.égre térjenek, hogy cmnt>k eléréRe végett fényes .i u talmazú.sokat í•s 
kitüntető házasságokal használtak csá.hitó eszközi'l. Az igérelek 
semmifél!'! nemével nem fu.karkodtak. Közllink itt ee;y igen érde
ktos beszédet, melyet egy régi zsidó forrás acl egy keresztény hit
'lZ6nok Rzájába éR n. mely bizonyára hiteles: :. i\Iirc való meg
iiletni magatokat Istenetekért ?c- igy s~ólnak a zsidókhoz., lm• 
láthatjátok, hogy Istenetek mennyi kinzással és mennyi fosztoga
tá al enged henueteket sujtan i. Jertek hozzánk l l\fi herczegekké, 
hPlytnrtókkli és tábornokokkú teszünk benneteket.« 2) A spanyol 
nyugoti-gót törvényhozás a VIII-ik sz:hadban. tehát azon korban, 
a melyblSl az idézett muuka szát·mazik, igen szigol'll n. zsidók 
i dm t. Már itt észlelhetjük a.z inqniziczi6 csiráit; 8) minda.mellell 
a hit megváltoztatáfiáért cserében nemesleveleket igér a zsidók
unk. Tagadhatatlan, bogy volt nehány :r.sidó, ki elcsúhili\·a. vugy 
meggyőzl\dve, katholikus hib·e tért és uj clamaszkusi megtt>rt. 
gyanánt testvérei megtérité'lére vállalkozott, mindamellett uz 
áttértek száma a hívl'n maradottak nagy számáho:r. képest ele
nyf>szlSen csekély volt Í>s álta.lÍlbau vévP, ha erőszakkal a mi éhe;. 

1) U. o. llL k. 2 Ui. 1. zt. Lo.jo~ rendelett>. 
ll (irnrt::: A Pe..,ziktá Rahbtíti nt:ín. Gr.•chit·hte cl..ltult•n IY. :la 3. l. 
a lh]JJihlfJ lljrYI\nott 2R. l. 
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llltl'l'!.olt.atL•k í·~ ha hil~!.t1unklatok:tt Í,; kt•lll'tt ~í·~i~ hall~at.uiok 
:~.siuagúgújuklmu. a;~ Pgyhítt. t'íiCU kii.r.deluH• - rnnndhalui - b·l
.ks ktlllat·cy,r~:al ví•g~:í)diitt í•s :L z~itléls:íg fiintartó t'I'~'.Í•' lJIÍ•t~; •·:;ak 
H·~;~élyeztctve s••m volt. 

(!~ocla-e tuU, ha. lassanként elhallgattak ·~ s.r.oli1l clj:írúst ja
w~olók Sl.:tVIli ~ n~otJa-1'. ha l'ZI'IL klll'hllll1 ml'iy a hé ke l'S lt•slVél·is{•~ 
•·~t.mí•jí•töl (Ily lú vol cselt, ,·iss:m.tí,rtck az et·lhza.klwz, me ly fítjtla
lom, m!>g napjainkbau is ultima ratio-ja. azokuak, kik jobhal IH'Ill 
n•Jitl•>l ke:~. nek . 

..i kerc~t.léuy. (•gben egyébiránt sohasem hiúnyoztak igPu 
Pll>kclíí egybúzi vagy világi lekÍlllí-lyPk, igy tübbek közt, '~:t. IJ:tjos, 
kik netu tudtilk llll•gél'lcui, bo~y ugyan miro nüó Kris;dus Pllt•ll

sí•g~•ivclmég 'itatko~:ásh:t it> bocsátkozni, mikot· sokkal egys:t.l'
riíhh vcliik riividchb uton végezni; hiszen így jártak el más l'l'P.t

nckségekkel, mire való lt•nne hát épen ezekkel szemheu mí•r:;í•k lc•
lt>t lxtnnsita11i, kik ~pon oly veszí•lye~ek és jóvnl hns:.:antóbhak. 
mint a. tübbiek. Igy U>hát t~ IV-ik, V-ik (•s V l-ik ~~:ázadokhnn :~ 
pílspiikök vezették Olaszor~zíLgban, Egyptomhn.o és Dé•IJ'ram·t.ia
or..,zághan a lakossítgot a. ;t,t;Ídó zsinagógák és kiizt;égek cllcui 
ostromra és egy csapilssal a~ookat keresztény templomokkít, emt•zt·
kt•t kereszlény hívekH válto:.:tattúk. 

l~<~t.l'i egy uj harc.zost, egy uj C>llenfélt léptettek u. kiiztlíí 
l{·n·e - a tömeget, a u~pt•t s ezzel ezentul !':zi'tmolui kellett. 
A közí•pkor köwépe szerenc:sétleu és tudatlan 'olt. A nemes
sé•g és papság, moly annak verejtékéből hizlal La magá l, bá bo
ritk, melyek őt muukájában megakadályozták (•s kl•nyerHől 
megfos;~tottttk, j{trvfmyok !>s ragadós Lalálvészek, melyok (IL idő
kiit.öuként megtizedelték miudezek szemedéseit és ijPtleliUPit 
uiive ztetlkk. És minde:.:ekkcl szemben csupttu az isteutiszteleLhe11 
talúlt vígasztalást. Límgoló hite tarlolta meg nyomorábt~u és lUl'IL

Lctte IDeg a két::.égbecséstől. Ha nem is a boldogs{tguak, de 
legaláhh a. hékéuek, a megfc)edkezésuek ncháuy óráit a tompiolll 
nyujtotta neki. A ll'gszegéuyebb kápolnákban ép úgy, mint a ll'g
felségt•st'bh bazilikák ban, Lol s:.:elid fény (•s harruónit~ ömlött cl, a1. 
(•nek és u tömjénillat mintegy értPilllét és !MellemH ragadta el és 
a1.t hitte, hogy mo~t a:.: elmultnak l>vszá:.:tuhLit é~ a jövő öriikké
valóságait éli M. És valóbau tet~zelgett is magíwak az egyluíz 
azzal. hogy Yalóságos lángí·~z,.,;.:el t'ülismet·vi·u az t•mbcriség s:t.l'l
lcmi íos crküksi ~zükséglPlPit, a urpet a neki nyujtott oktut(ls 



:'dial :1 11111lt {•., jii\iÍ li·lt'· \l'l.l'ÍÍ. El.t'll lllllltlt:lll í•s 1'1.1'11 jii\ÖIH'Il. 

llll'lyc·l :ti. Pgyhiiz nwgiírit.l'tl vallií-;ns hn!{yom:'tllyaiuak llll'~l(·lc·lö

lq.: lli\l•iHt•k fillrnnt.Llntt, saj:ít SI.PllVI'clíosPit (•s a \Í'gt·e elét·kpzc'í 

cli:tdnl:ílmulntl:t u IIÍ'JllH'k. azon 1liaclalt, melyhPHillindazok rí•s;.t

\ 1'>./.llt'k, kik vallúsnkat -.zpnlc•ltí•k az <'~}h:íznak. 
E!.l'll HÍ• p sz:í ut:'mt, ltll'ly olvasni ll Pill t u d ott, oh asut t at. 

"1!) Ilii z (•,., prrclik:'tlt, -.íít az l'VangNiurunt is ch·amat i1.últa í·s Illiu t 

wiUtll'n vigasz kntf'Pjí-t í·s utiucll'll tanitcJk ]p~magasztosbik:U. ··~} 
J st1•1Jl lllUtatott 01•ki. ki '<Ziih•tPtt. í•Jt, ,zcnvech•tl {•-; llll'gha[l. Í• p 

í1gy. mint maga :t nép. 
Kl'isr.Lns kiuszeuvl'<lésl'inck í•s hal:Uíwnk P7.l'll ~yítszos tm

~í·di:íj:í h:w a zsic.Mk sZPl'Ppe a lcgsiitktrhh vou(tsokkal vm t föltii 11-

t••h c•: a l.sitló iUdozóp;• pok h•nPzik az ignznak PlVt•s;.tí•sí•t; ,T tu !:'ts 

1-.kií ri nt pí•uzért adja cll) l b nu·~csókolja, hogy kiinuyPhh«.'n el:í rul

J.a.,.,:l; a z,idú közu(•p pedig - n melylH•u a uí·p nem iismerll' 

l'iil mag:U, mel't nem igen iism<>rünk magunkm az igen tal:ílú 
kí·p .. kheu, ha nem hizPlegnck - <' zsidó kiizní•p lt•hiít kinwnl 

1·gy kiiziiusí•gps mblút, iíl pcc1ig h:"wtahn:tzr.n. í•s a gyal:'tzatos Imiiti

unk <>ugedi {tl, ()t, kit egykor lf'lkesrdésl'il'l küvetE•tt és Yit·ágokkal 

l'lítl'asztott. É" ezen zsidóknak, Kl'isztus fos hilvallii"'a l'llcneilwk. 
utculai éltek a. kere,ztény társadnlomhan. Yul:uni csodálatos 

v:u·ítzsszer utján ki tudtitk magnkat menteui azon csap:'tsokhól. 

uwlyck az egész >ilúgot snjtolt(tk. Nekik kell teh(tt :1 k<·n•sztí•nyPk 

nymuorai okainak lenni. Bizonyíml. lSk vPttí·k rl Krisztus fiaitúl 

a kenyeret (os bizony(u·a ők itl<'zwk Plő a kc•l'osztruyek nymncmít 
a s:'ttánnal klitütt szövctsí•gi\k és egyéb mrítzseszkiizeik nlj:íu. 

lly lllódon lHes(ílt, nőtt és fejlődött ki a ní•p univ f." tmlat

lau kl'J .zeletéhen ama rejt~lrueseu szörnyií legeuu;~ a gyíiliilií 

Z"~ill{)l'()l, ki sziinet ul>lkiil gaztl'tt.eket í•s uwrí·u~ IPL<'kl't ter><'l. í•s 

v(•ghe7. is vi"ll. a keresztí•nyek és az egyhítz ellt•n. Ugyan az volt c 

monda, mint a mely(•t a római birod:~lombau a kore,.zténys&g kL•~:

clt>tekor Krisztns tnnitványairól mesPltek. Íi!p úgy. mint ama 

vesz(•Jyes csirúk, melyl'k a ll'w~/lheu uszkúlnak, a nap ~ngamihan 

júbzadoznak. mign1·lll lll'lh telenitve lakúsaink falaiba veszik h<l 
magukat, mindaddig mi!-( kl'chPzíí kiit·iilntí•nyl•k ,·isszaaclják nekik 

<·gy ideig lnppan~ot t ,·í•gzl'lc-. l' letüket; (•ppu ezPn múclon láthatjuk 

:1 pogímy YiUgnak a kercsztt>nysP.g t>liPll -.zúrt tf.lreí•rtí•scit, előití•

lc•tl'it. rs r:'tgalmait ujra mcgPll'wnedni a t.siclók ellen, alig módo
:-;ltvu. az n.i kiiriilntÍ'ny<'k ídtal, lllPiyPk kiizL n.i.iM•hrl'lli'•"'iik vf.ghc 
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me11t. Vi:.szaerulékezve núntegy a Nea·o l>s Doll.litianu:s alatti 
Hómára, a zsidókaL vádolják ama tűzvészek miatt, melyek városokat 
és t:utományokut elpusztítottak; u zsidók, a bélpoklosok ezen czin
kosai, mérgezik meg akutakat és idézik elő ama. járváuyokat és 
ragadó!> betegségeket, melyek a világot pusztítják. A legsajátsá.
gosabb ellenmondás utján a zsidókat illetik u.rua rágalmakka.l, 
melyek a keresztényekre urvacsorájuk megtilésa folytán báram
lottak; ezentul a zsidók azok, kik a. szent ostyákat tőrrel átszúr
ják és forró vizbe mártják i a zsidók használnak embervért bus
réti la.komáikhuz, a zsidók, kovásztalan kenyerök készítéséhez. kis 
)t\ orrnekeket el véreztetnek és meggyilkolnak; az i~:otengyilkolá:. 

eme folytatói folyton és mindenütt tildözik KrisztuRt, tauítváuyai
lmu. lu.uailmn, ::;zemélyében és istenségében. 1) 

Gyakran előfordul a történelemben, hogy a körtilmények 
'úratlan ul összeütköznek, mint két ellenkező tlzélxoha.m. Ezek 
azutáu. mint. a forgószél, a legalsó rétegtől kezdve fólkanuják ar. 
t·Ulberiséget; ·~z ahmoszférában is a legnagyobb nyomás pillanu.
tábau keletkeznek a. legborzasztóbb rázkódások. Igy a keresz
ténJség is a Vill-ik századtól kezdve a XIV-ikig állandó rém
képek által látogatt.'l.tik meg. 1\fajd az iszlám által való clpuszti
tiis. majd pedig u r~ttegve várt világ vége; ma.jd ismét. a, szent 
sir megszentségtelenitése, ruclyet a zarándokok szltvai uyum(w 
tart valónak: ;tzt illszi, hogy ültalános összeeRküvés ú ll fönn 
!•lleue, s ennek szerzői a zsidók. 2) A szeuvedélyek kitörnek tehát 
~>lleuállhatatlanul. Egy erkölcsi forgóbzél vezeti a néptörueget, 
mely elragad é elpusztít mindent és mindenkit, akit Krisztus 
c•lleuségei közül utjában talál. 

A keresztes badjáratok és a fekete h<Jál kora. kiilönösen 
rettenetes volt a zsidókra nézve. Nincs többé hatalom, mely őket 
kimeniliesse a vad áradatból1 mely elnyeli és szétmorzsolja üket. i 
uem használ nekik többé sem a fejedelmek védelme sem a pü:.
pök vendégszeretete, sem szent Bernát heves intelmei scm a pápa 
határozott rendeletei, de még a keresztelés sem, melyre neháuyau 
közülük elhatározták magukat. Szeroncsétlen zsidók. elvesznek, 
elleneik szeme közé dobva ' 'alHuat.k legmagasztosabb alapelvét: 
Egy az Isten! Szerencsétleu keresztéuyek, bizonyos tulcsigázott 

1) Beu[JmJI, Les Juifa ue J'Occide:nt. B. l i. l. 
11) J.Ím<il. llríbacluí (frau<'z. ford.) 2:l6. l. 
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dogma l ik u~ lllttlllllllllltiút{,J clr:tl{lllllal\ a. vi;.he fojtauak. fölaka::.tla

uak, !llt·~iiluek, lefejt•:trwk. ""éldaralJUlna k, megégdnek férJi t, u ől 

s gyt•nul'kl'kel, és [Plkiik li•lj(•,., mt•ggyíi;.{),lí•sí•vt•l kiíll~ják: htt•ll 

i~,\ akarja! hteu igy aknrja! 
IJ.j:r,pu Yallá .. i őt-ji"ntgí•:-. utobó és lt•ghorl.asl.lbhh rohatu:t 

Spau}·olor:-;I.Úgot í•rtt•, a honnau u~yani ... .b'enliuitnd í•s Liahella 

a l alt kí•ht:ízt·tPr ""idit {•,., llloszlim ütctt•tt J.i. !<;gyctleu J.UMló 
pítrja Pllnek a1. egíosz Uirtí•uelemhen csupú11 c..-;ak a1.. mi kHszú.& 
t'\\1'1 1'/.UWII tiil·ténl: a naut •si PiliCtUlll ,]..,"sl.aHl!IÍtsa. De I'Zell 

:-;pa u y ol jt•lt•ttsÍ'g míogis e:.Q l'tll'n a maga m•m(•bcu, t•lőször miH•l 
:tbbau t•gyiill találhatók a vall{u;i ültliizí•,.;oktll'k iisszes valódi í·~ 

íduk:ti, :t:~.ulúu rnivl'i a sl.t•mí•Jyek uagyohh szúmút í•s küliiulJíizühh 
\all:hi szl'ktitkat sujtott; tovíthh{t, hála azonitlők h·plPtetlou h,u·

ltÍII' szokúsaiuak. tlli\cl mitulPu képmul::tt:ís nNkül a maga telj!'-. 
t·t•ttt·tH•tt•sse~{·llt'u llll•lll. vóghe; végre pedig. mivl'l :t gourh iselí•s 
ucmt•zisl' ahiJúl windeu :ítkot Í's mimleu jótí•kouy tanulságot 

kíc."i•·:'tztatolt. a miuíít ily nagy vét.-;ég maga ntiu1 vonhat. t:lpa

uyolor~;zít~ -.olwsom í•piilt fül ebhiíl, és talíut soltatwm fog ti'•hhé 

l'cll•piilui. 

VII. 

A kereRzlény ní•pckt•L megt·ázkóc.ltató eme válságokbau, ha 

llll'llt~í·get nem i~, tk lt>galúhb ma.gyar(tt~atá.t megt.uláljuk azou 

lu·kalom Mkuak. ml'lyckhou a köz(•pkor z~ill6i cl vesztek. Ue 

ltogyan magyariizzuk meg a li\rvf>uyes vagy u. u{•p últ.ul clkőVl'

h•tt fos:r.logalásoka.L (•s ama rnindeunem!i bántalmakat, mclyekuok 

a zsidók áldozatai voltak wajtlnem mirulenült ( Miként. értslik 

tue:..t a:r.t, hogy rendezett államok elnézhették lakossítguk egy ré:;zc 
t ll eu irányuló s oly sűrfiu ismí•tlödlS erlSszako,..kodásokat? 

A középkor nemcsak vallását nyet'tc a kereszt(•nysíogwl. 
hauclH társ:.ulahui úllt~polál i::., a hííllérisf>gcl. A hühí•riség törn~

uye pe<lig, a K.riszlushan való hitre és a talaj hirtokl:tsúra táw:.t.Ht.· 
kodva, csuk olyanokat iHmert, kik valamely <':r.imeu eze11 kctUís 
hierai·clliához Ltrtoztak, teh:U arisztokratiitt í•s kl('rust fiint, pa

l'ast.lokat és joltMgyokai alant. A kik ide lte nt•m illetrek szük
:-.égk(·peu idegenek. ellenségek ,·olt.'lk. 1) I~Hífonlult ugyan, hogy 

hizonyos okokból, bizonyo ... lwlyt'u valhísukat respPkwtlták1 ~nagy 

l) Jlt1191Wt U, O, ;; l, J. éH k. 
MAaYu-Zsmú SzEliU;, lH~·i. \'1. 1-'tJz. 21 
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A Mnl~amtned idr,ji.lim M ~ ( l i n a  kiiviil l ~ k o t t  i.s Gltd:~, lr- 
gyiiiriitt liGt n1.;thn-zaid6 t,iirzset , n. :Va,lir ,'Y h-w~iz<i  t i irzwk~t.  
l,i.izt:+ ssidi~ eredetiiek~~ek 11ittEk cvldig. .%jL!rkp '/'it:ntlrrr. :L Zrit; 
.volrr[ft ~ P T  ~ht l f .Xhel l  d l o r g e n , 7 i i ~ ~ d i s ~ I ~ e , ~  Gssel/srh?ft cz i.vi ,,hi; 
I'iiartblien rgy eozel ellenliezii fwrtos adatrn figyeln~ezt,et, mrly14 exy 
i m h t  kindott rEgi arahs tiirt6netirhfd ( I ~ I I  \VArlih, qni dieitnr %I- 
.I:quhi, historiae, ed.Houtsma,Lng~l.Bat~a~. 1883.) t:~.l.lllt. 1': szwiut 
valcihau arbs szirmaz!mn volt a ne~eznt t  k6t tiirzs ; de Atti.rt mintl- 
kpttii a zsirllis&gra, mint legkiizelehhi t,orzsrokonaik a, keresztEny- 
+yre. eHn meggonrloljnk - mnnrljn Noldeke - hogy a Muham- 
med fiillfipbsbt megelclzcl szkzadokb:m a zsidcis!tg hata.lmas ~ I ~ I R . -  

~ a u d h t  fejtett k i  .Ternenhen 6s Al~esnziniil~an, GR Iriiliiniism I:Z 

irtrihhi otszkghan a hnnnsziiliittek igen t ~ t e m e s  rksz6t meg is 

nyerte, ezen adatlian, melynelc hitelessAg611ez ui.zrtrm n z e r i ~ ~ l  
gyanu nem fBrhet, nincs semmi feltiin8.a 

R&drjl, a rBgi filiszteus, Be most is jelentbkeny virosrbl, :I 

Zeilschr~ft des Deufschen Pnlaesfinmuereins utols6 fiizetEhen liii- 
vrhh helyleirfist olvassunk Glatt, egg ott  lak6 eurcipai tolIAl161. 
A vR.rosban k6t megnevezEshen El m6g rkgebhi zsid6 6s nsam:uri- r 

t inns  lakosaintlk eml6ke. A z  egyik a zsidcinegyed - harat rljr- 
11fid - melyhen aaelcltt, mint Glattnak mondtillr, egy zsinn,&n. Gl- 
lott, en n~elyhen 6 maga egy h6her felirattal ellRtot,t szCp mh,r- 
~Guyoszlopot talfilt. A mdsilt saamarit~hu~is fiiwlii - hamm9m ns- 
s;~marfi, - m d y  Gfiza uyugoti kiihhrosR.h~:i van. Ezt  11. ltiil- 
vhrost is r~gent 'e szamaritii,nns negyednek - Ifi tat  nssama.ru. - 
nrvezt6k. * 

A Bdtlth-Talmlid nevii hEher foly6irat utols6 hnvi szkmhhnn 
Rriill A'ehenlia's egyehek kiint a szomhati reggoli im:~  uJiszmhcl~ 
MOsru lrezdetii nzakaszSr61 a kiivetkezcl, minrleoesetr~ e h i r  
iitlrtnek hevb16 megjegya6st koezkkztatjn. Szerinte c sznkava 
n.krosztichon gyanhnt mutatja nserz6jbneIc nevEt, rlc cnak a.klior, II:L 
a l~armadik mondathnn $53 helyett -27;) sz6t olvnsrr~k, :L ~ u i  

I 
caBlz.',s a M6zes f4i.t kornyezcl sugkrkoszor~ua (1. M/)cv4 11. I;., 
34. fej. 30. v.) E nBgy mondatkezdcl sz6kh61: ,y>Y ,;;pa3 

?-my> ,*;y kunnyeu olvashat6 e uEv: 233.99 JBki,l~. 
I I 
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alnmelg sznkn Li6liiilt.. hnnlvn. fogjn 6sawvrnni. hnxy itt. 
lz cgyszeri istrnn6. rgy exi.sz tndnminy li~lsserclvt? i , s  fel- 

vwslcve ugrott k i  alnpit6ja Seji.hiil. A mit a. tijhbirkui.1 n ui11111a- 
Selosatis titlca visz vbghez, i t t  c;y4len om1)rrneli sikeriilt Ic- 

gyiiznie; mig a t,iihbiekni.l a muukhsok cgFsz 11a(lsrrrg6nrk kel- 
lett s i h a  szhllani, llogy : ~ z t i n  n szcllrmucl< B ~ J  k i r 5 l y  fi:llcnroljn. 
6s dominilja, az egbszet, ibt cgyetlrn c m l m  jrlcn mcg za;itilln.nul 
6s meglcpiien, a mnghngl~nn Crlelt csodilclcnl, - m ~ ~ u l c i i  p:~lot,Gk- 
hoz llasonlhk, a melyeh(.l? mfivbszetiiktiil cltekintve, mbg a r m  is 
kell figyelmeztetni a b5mnlb Psaleliit, hogy az ngynghsh, a t&gI:~- 
vet& a kamfives, az tpitii 6s a tervezh mester csnk q!y; mind 
egyesitve vnnnalc egy d m ,  istcnfildott szcm6lyid:ben. 

Mainaps:&g nevet vivonk ki, h a  a leglcisehbik r ink  mamilt 
6don konyvecsk6nck kipnhatoljnk eredetAt. Z m ~ z  minrljGrt dsii 
nagy munk$j.i,han, a zsid6 11itszSnoklat ftjlii116se tiirthet6l)rn 
(Die gottcsdienst.lic11e.n Vortriige rler J ~ ~ d ~ n , l ~ i s t o r i s r l ~  rntwickdt. 
Berlin, 1832.) szizanlint  deritet,te ki rPgi irodalmi mnmdv5nyok 
sziili(helykt, ielrjkt, szvrziiji.t, termPnzet@t, forrisait, befnlyisait, 
mintha szemei elfitt nem rolna rejtkly, mintlla - n, holgg6 zsidfi- 
hoz hnsonl6m - jelrn lett  volna a dolgolc szuletPsi.ni.1, nz idiilr 
hosszi~ 63 viltozatm folynm5a it. Az  az egEsz n a g  i~.odnlom, 
melyet a midris megl~evim%fhe szokt~unk foglalni, Znnz fiill6pti.i:: 
nagy zbrzavar, fitveszt15 volt., n. mrlyhen mintlen vezi..rfonal lel~e- 
tetlennek litszott. Mint a naiv Bszlelb nz egPsz 6gholtozatot egg 
nagy ures golydnak tart~js, mrlynek be186 fcliiicth az egycs rsil- 
lagok soknemii fhyiikhen frl  vaunali nzegezvp 6s korintnem sejt,i) 
mily t i~o l shgok  v5laszt:jkk el aa egyik csillagnt a l5tszblag rple 
egy sikon il l6 m5sildhl. ilgy tekintetti.1~ a talmudot 6s a mirlrkst. 
Id&- 6s ti.rn6lktili eletet Blt nz az ezer meg ezer tekinbi.ly, a ki ez 
irodalmi tArhizalcban szerepelt; n mit az egyik iit 6vszkzad.drlal 
elBbb mondott, annnk minden hen iissze kellott f h i e  nzaal, n 
mit ugyanannyi ir lhel ldsI5lh egy misik vElcmbny korzkkztn.tott ; 
rz emberek, az idiik, a nbzetek piratlan ttarkan:iga egg nagy egy- 
Qgbe olvadott, frtem a chnos ogys6gAhe. Hogy Z ~ m z  earn mnn- 
:SjAval val611an Q korszak illt be, hogy ii vele bcvonnlt a jbznn 
ririlat s n vilfigos it6lt.t sziz fKhe 6s RZRZ irodalmi tkrre, n hol 
:laddig a s6tftsi.g nralkodott 6s a gyerekes kezdetlegrsn6g, nnrlnlr 
nnni Blnek m6g azon szimosakbsn, lcilc az t ~ j  11n;jnal virmi1;isGt 
~zellemiikben e kiinyv me~irleni.s6tfil krltrzilc. Kiinnyen mesa- 



varl111 Ifit rnaiglxn v:~l:mely tiiq'brsliv is. Iln 6v ih  v;ill:~.i~~ hll ; rle 
n a h t  rnhgis t,lulj5k n tiil~hi<*li, lii n, tiirpe 6s ki 3.2 ilriAs. 

H a  vnlakire. I~iaimyhx Znnar:t nllralmnzhath Schpenhaoer  
:lmnfinnm n~rgli i i l i inhii~,~tEse a tphrt+girs n l:i,i~gelme Iiiiaiittir minz~-  
viut nlnaz esnk n liitiiziitt vablt kri el, rmez lirdig msg;inak oly cz(.lo- 
kn.t is liitiiz, u d y r k r t  a tiihhick m 6 ~  uem is l5t11aIi. A z  n lr5mul:~- 
I.ns Zunz gylijtksc Cs kut:~.tAsn mh~lszrri.hei.lr~ Imgy ti mAr eleve oly 
~lolgolcrn, is gondolt,, mrlyrkriil nkkorihan mPg nem is  5,lmodt;b 
meg senlii. lmgy t~~rlon~Aiiyos megfigyol6sre nihlthk Irsznek, vagy 
i y ~ n  sadlemi er~dmPnyelcre vaartl~rturk.  Egy  korsznlil~an~ n hol 
ru*lr .I"",, ;n.,r.lrnrltaL lmno I, n&na",',"o; ;rnr,lr2,t. ma"".nnlritrri,r, 

nz els 
m ~ l y r  

..,"".. ".",\. I ..w. hlY. Y l l Y ~ Y l Y Y  Y.YhY..YYY.".."Y1 

:I ni.kili szentelt irliibiil vnlnmit 1ecsipI1~sn1*unk, R p5,ratlnn, min- 
dcnw ldtr j rd i i  figgelemmel 6s szorgnlommnl mindeut iisszegyhj- 
tiitt, n mi errc n montol15.u IcuEzett sznkrn vonntlcozott ER n6pi.t 
I ~ i r o m  mnnkkval njAn136lio~tn mcg, ruclyck mindenikbt bkrmely 
m:ls irorlalorn i r igylhr t i  tiiliinli: :I zsinqhgai kiilt6szct I r i rbh-  
vnl, t,iirti.neti.vel i:s :1 liiiliinl~iizii szertart!lsok fr~ldolgozhskval. Vnu- 
unk n q n n  mPg mimlig oly:~n Su~-fm~gos srmmittcvilk, kik csek 
i n e r i x  it6letiililiel t,nrl,i:ilc lizonyitani lbtjognknt, a kiktiil kitclik 
:la olynn !I.Uitks is. hogy jol~bxt, foutosn.li11n.t tehetrtt, aolnn, rniut 
I~aldoklh r6gisbgeket felsorolni. Azoknak l d b a  mondanhk, hogy 
u~eunyi csod:il:~.tos i!j trirt6nrti nnyngot rredmh~yezett  naon v5l- 
131koz.118, s h g y  mindezt v6ghez kellett vinui, mieliitt hozzkfog- 
lintt~mli rolnn kiizbpkornnknak csak meghRzelitG ismertetks4hrz 
is ; ezeu mnnka kldisbt kell hogy n tudornhy ncI16z feladntnihnn 
iinmnguulion tapasztnl,jnl<, nat 1al~oagntAs vagy feliiletrs olvns.:l.s 
hltnl ucm lelwt mc~tuclni. Hibba monrlj5tok el a siks5gon 618 
rmhereknck, miket tesz ez vagy amaz nlprsi egglet ; nem igen fog- 
m k  lmmcteket megh-tcni, n hik a llegylfincaot nlulrirl mercv hoz- 
a:ifErhet~tlousE.gEl,pn IAt;jfi,k. Zunz miikii(l(.stt csak az nz ember 
S n i n  tcljes meghatotts5ggal ildnni, lci az irorlnlom vnlnmelg kit 
Icn hcgycsGcsRu, a hnl nzt gourloll~atta. Ilogy A ott nz 6l8k kiizi 

ti, egyszcrre meg van lepve rgy vendhgsacret~ii shtor 5lt; 
t n~indnpiji iuk mestcrc emrlt  6s lrhrbii leg,iohhm~ fel is sacrr 
Rnsszul vnu gondnskodvn mEg maiglm is n zsirli, tod 
tnuitisirbl. Egyetemrinken miudent lehet t:tuuIni; mi 

ro~l:~.lnmunk, miuden koruak lciiliin-kiilou tnnira  v: 
~ y o k  nyrlvl't nz egyikui.1, a z  Orczkor szokksait n mk 
hnUgatni: csak n zsid6 irodslom 6s t i i r thet  vnnnnk 
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kiiiavr ; n ki czrkrBl kivdncsi . 
ba kprlvp kerekedik. vagy mrnj, 
epetemeinken nines h ~ l y e .  E 
.< ~ 1 t ~ ~ ~~~2 *~.J.-L 

iin 
r%l 
Rc 
ce 
01 t 

a. rn1vt.l o r  a: 
nak szesz6lg 
nem engedl 
neveirB1 (Br 
sziLzadhan e 
m!lr a xsidh 
mind azt? a 
f i i l r l~vrni t ,~ t  

ralamir mrgtnnnl. IP:, 

nu t:~lmnrlislinIitl,a, szrmink~.inmb:i. 
lrl)fil rnagpritzhabi, az elseomoriti, 

wny, n o n  epen a ml tuwmmqxnkhan n.rnq+ n. r l i l le tant im~~s.  
horn itt mindenlci :I snjdt inyje szerint lrirdli,. IifivRr, I1o.p n 11Rny 
fi5, annyi a mhdszc.r, hngy itt mPg o l p a  is IeIietsEges. mi mile iro- 
dalmnkbau eleve ki va.n zSrva. D e  rl)l);il eqszersmind Z I I ~ Z  m f -  
kiid6e6nek szerfijlotti fontoanhgn Es ,i~lentiisi.ge is l d r r i i l  ; ax fi 

munkhi a zeidb t,mlominpak felsBld~ islinl:ija, egyrtemr. A ki 
nyilt nzemrkkel kiskri az ii mhrlszrri.t, mfir rz5ltnl islcol!mtnt.ili i..; 
fegyelmeztetik; nincsm hhv!lr, ki nnnyi t,annl~.:Ipns tnlajdonsig- 
gal Elieslcrdni.li, mint fi. EIFg n. ln~tathsai cgyilr611r vali, l~nlern6- 
lycrl6n, hogg mi benniink is fiili.lrredjen a szigoril ignasfi:, 8.7, priis 
I>iaonyit,6k, n me~l>ish:~.th mi,dnxer, a nenirs 6s e x r r h p  (4ii;lrl:is 
6rablir. I :  v l a i ~ i i l  Z I I I ~ I  h.it,ran 6s jopgad l r l i ~ t  fillitmi. 
11ng-j 6 nbpc tnnithja, n rlinrprn.d,mk rnratwr.  

De cgo1rl:rlil m61tfinylils volna, ha ZIIIIR~):I,II csdi a. tu~li)' 
nepelnfik 6s meqf~lerlkasui.nlc amn, mcghrmiilhrtetl~n 6rikmrl 
I, melyeltet a zsirl6sA~ v~ddmez6st.  i l h 1  vivntt ki ma.ghn:+ 
rssz111 Frtene. ki sat, gondoln'l, h o q  Z I I I I ~  kot.athsnibnn mind~p  
nk n mn16 jeleu, n siirgiis pillanat sniilisEglrteit tnrtotta sztw 

... itt. N r m  sarrrtem n. kn.ncanl tndnmiLnjt, n ldy f6lszemmr1 :I 

knnyvhe, a. m5sikknl pedip :I.Z 11. TI .  blet,bf* k:?ncsnlit,, l~selkerlvr s 
csak aznn t,6peli(rlvn, bas+ x gynkorl:rtn:~k is valnmi nsztilpr6sav 
elmPlet,i fhmtloa;'rsn,ihan. Znnz mind :i Ikbt ezem6vrl mindig csak n 
thrgyra mn&a neartt, d r  n t.Argy v:ilnsat;in;ira gynLoitn, ax Plet, 
valamely kPrd6se inrlitottn. Igy  p. 81. miknr a, pnrnez kirAlyuak. 
m. Frigyes Vilmnsnn,k ma61rc ,intnt,t,, mrgtiltani n, asirlirlualc :I 

nEmet pr6dikhczirit; rMmr Znna vgyszrr s mindenlcnrra h~hizo-  
nyitottn, k i u ~ k  kiisziini a vilhg egg~dt,alilhnn :I vnllAsi sahnoklntnl 
6s hogy mily nevetsi.ges, n anirl6kat olyaamitK1 rnrgfnnzta~li akarui 

~ ~ . - ~ ,  w ,  i5nrlfkoztfikmrg a. tiihhirlwt. Milnw ng:lnaaoll kir5ly- 
.r kerekedett.. n n h p t  ncvrkrt ;1 z d h k n a k  tiihb6 me? 
ii, Zunz amn Iclnsszikns PrtrkrsFqi.t, i r t : ~ :  A asidirk 
d i n ,  1937.); rklinr hA.mnlva 6rtesiiltek. ]logy npm r 

liisziir, Irnnem t,iihlr mint egy Evwred~lrl elP1d) vi*elt~l; 
k nbmet,, most keresdi.upek tartott  neveket,. lfelli'~aiim 
mit R a n r n ~ r ,  Chinrini d len 6s :r nnpjniuIibn,n sziirnycm 
,t r)nmnalws-fPle iirylirn ill : I  asidils$.g dirqiiiti.~ 



c ~ l t : ~ ~ l u ~ : ~ z i n i n ~ ,  11ryy ;itt.6r,jr.k :I.III;IZ ;i ltn,I51~~s:~hll 6rd~111i,l,*v,> m~:lyct 
;I zsirlai tor1rnn:iug n1apit:isa. 6s cl.c.d,.t,i: q iMos frltirgG.u:a i l ta l  ;I. 

mi,lit nAp vrn:mczip5c~iOj~ kiiriil mag5nnk saerzet,t. 
Zsitli~ tnrlnmiup ! H:~ihl tegywlek lifn&t a sz i~ ellen - :1 

fi>ga.lnu~ 61 6s o:~,gy mrg:d:~.kitbja. Ertelm6he11 dintlnlmns fegpve- 
1+v6 v 3 t  :I. zsid6sfi,gnnlc. A -mi zsiillik Atnl a s o n l l r ~  ezelfi'le 
,&rein let,t t,errmt,vc, :IZ ne legyeu elvcszve, hnnem kideritve, 
Iri:~kuiav:~ ;L viligirudnlom Imsznfirtl. h tuilom!mynwk uiucsen 
ghet.ti~,jn 6s j6llrhrt ki nkarb5k z5mi a, zsi(1bka.t ae irodnlmi Plettrl 
5-:dil terinEkeuyitii i.rintkazl.stiil, :la Altal5nos h~rlnmhny saent 
ldke i t l~ntol t  a v6,laszti) falakou kerssatiil amaa elszigrtrlt. e l d r -  
lihzott idrtleu rn:~gimgha! :I zsirl6-ot,czilh;r is, 6s ;I hol siitbtskget t s  
~. l ln~tnl is t  sqitet,t,ek, ott a rn(ikiid6, twemutb szdlemnek z n j t a l : ~ ~  
NECSP Ioliogott. hIocsoktalanul m:~r:rdt : I  kiizbpkor szenved6nei alatt 
:I. znidhshg erkiilcstalln Ps va1l:i~aos t,iirrImessbga, minrlen nagyobh 
*zt.llemi moagnlom~~nk n kiiivi1igh:rn megvolt a zsid6-utczR.bau a 
mapa, bhr sziik~hb, ilc hlin smknnatott m b a .  Eiimyeik p:lt.akzot- 
ta.k. saiviik mc@irt., de a .;zellem wejc fellt:xtot,t.a a zsid6k& 
kinl~adhat,atla.nnl folyt kiiziittiik :I t,anit5s, a, hagyom%q 6lesztii 
forr5sn. Ime  neh:inyn nma tauokn:~k. melyek a Znuz alapitntt.:%. 
11. n. zsidb tudominybhl mint egg R,lditson forrfisld merithetijk. 

Midiin :r zsid66let saahatlsitgilr6l m6g sz6 sem lehntett, Zuna 
a. mid6 tudomhnynak ki akarta vimi az elismerkst a tudomhnyok 
khrEhen. Lolkbben lohogot,t, ereiben lii~kbetett a meggyWdbs, 
hogp a zsid6 tudomhup fijlszabadith,~:~ a znid6 6let emnucziphczi6- 
i innk csn.batn.t~lnn hiruiike 6s lcezcse, A z k t  irt,:~ 1845-hen egyik 
Iepremekebh konyve czimbre: Zlir Grsc,hichte nnd Literat.ur 
inivel e munkn nemcsak a zeid6, llnuem :u RltnIAnos tnrtbnethez 
6s irodalnmhoz,jfirul. Zsid6 kiinyv is! i1ggsz6lvhn, kiinyv, a zsidb is. 
hn szahad kimondani, emher. Ezt az egyszerU tnnt lirrletni nem 
ffiradt el s nem sziint meg soha. Rapoport is a mid6 t n d o m h y  
rgyik nlapit6ja 6s fiimestore. Do a hol ez aLkot.5~ kifel6 hat6 LldiL- 
sRr61 van 826, ott csak Znnzot kell emliteniink, a kinek nye lv fbe~~  
:rz n,jdon wiiletett tnrlominy mindjhrt a vilitgirodalom remekmiu- 
t,hival versenyezhetett, a id maga kieszkiizijlt,e neki az uuiversitas 
lit.t,eramm> n tur1nm:ingok egyetemes gyitleknzetfbe vali, fogadtn- 
tisht. M&r d r t  is megbrdemli, hogy n6pe elbbarczosAnalc, nzn- 
hadsitgunk vfdii bhstyi~jitnak nevoztessAk. 

Egy ember mfivelts6ge, t u d o m i ~ ~ y a ,  saelleiui jclcutrisfg~. 



m6rt6lcPbiil. f;ijdnlor 
D e  a hol mkr :i tnrl 
miut Znnzhnu, ki ;L 

omhnyos miikiiilGs m:tg:~ mngi jr4lcmniel hir, 
szellem h:irmt:ly 11:il;is t e r h  ldh-o lwt  n.r:~t,- 
csnR rgyet mon 
hrltozfist tnlil, 
s 'rejet, PletEt 

mna6, u y e r e ~ i l g ~  
oniiny ; ablrnn 
jn 6s vall5,ss mi 

emher kiizotti 
t t  volnn uPpii: 
I finczolntn min 
oz ~ a l i ~  1t.gbeni 
lozh t .  mely n 
;kozik. Mintha 
r n sirhkk;l,l, zol 
t el ,jobban 1161. 
g ;~ ,  rit,kn e g c s i  
ruak, iigy lrg,jo 
+hen szoktRk ti1 
:rc rgy mermek 
:a t;l,ka,r. Mily 11: 
t i(1Pzi szemciulc 
qp~cskhben ,  ms 
k akfir koziitt~iiu 
Prt Erdemeket s: 
~hnyni kEt.Pliiek, 
+:L. melglie n vil 
y irleis. de vclt 
r nngyltdkii s n e  
A mElnbfi Amy 
? nem terem : sz 
mi kw6n az, n. 

eg kcll rmlEliezl 
7 % ~  I~ozzim in 
hr uorn i s m ~ r  s, 
rl n fnld :ilatt 
~pcimri i l  1wszi.lr 
)gy :u rml~er ,  :& 



budAst,, a uagy ssellrmet. ,1Iocsoktdau a ,jelleme, t.:Lntorit,hatatdnn 
:t fiiqzrtleustg, :L sznbnclsig u.hiti i,rzPlcc; >I, mit biilcs6je mrllett 
xcng14t a ibrrn~dalom szent l ~ l k e ,  s z  heviti! egEsz 61et6n :it s he is 
I h ~ n y i t i  18-&R-l)nn. mi~liin a m!irczinsi halottak fnlott tar tot t  

i E t  kii~zftett~e. I t o r i n  lemondot,t l~itnzdnolci ;ill:i,s!lr8 
iiikiirlEs6nelc l~a l l~a ta t l an  t a n ~ ~ j a k f n t  mi~ldiissze hit- 
v&kooy kijtetft 11ngyta roftnk, de vn115,s&t, fa$t azh-t 

~rrbhban saerette. BhrminA szal~atlelvii a kritikija, a 
111 nem nghlt semmihez, a mi l~aggomingos; ii turlb- 
tula,jdonkhpen nz, ki az iut6nnQny, az instituti6 szent 

gm6lyeblm megismerte. 
%-c lr5t mi.& szi, ahhoz, liogy bensiikbp iirvendjiiuk 
agg k o r h a k ,  hogs uiQ hftlhvnl :I goudvise1i.s i r i n t  

kilenczveuedik Evfordnl6jhnak die,& 
sem fognuk hiiuyozni, a hol az egBsz 

mi is ott. lrsziink, a, hol a fuldkerek zsi 
c egy ragyo86 csillaguk kijri?. Hadd I 

isai.Iafi1 prFclilr.'lcaiililihnn kiizstgeikm 
ssai.k fel taniti~ink nijvendi.keiklren a 
7 oagy e m l w  sziiletett lrnziitttiinlc; hir 
g l~nn sajt6heli ki?pvisel(iiuk, hogy az 
m sziinik meg, egg fiatal f5,hoz hason 
1 ~ r i ~ o l m t  hajt,ani. Tanuskodjauali a 
Fse 60) iuteaett felimtaink, siirgiinye 
Ilogy mi is meg tudjuk l~rcsiilni rmhrre 
Irnni mEg nkkor is, ha  l16lhk Grrlem~ 
nk irSk, a ldlinek - urm tekintve lc 
t err(1mfuyeilr bccsEt - azon ritka 
~ g y  fepyelmezA. nevel6, sa6val perl:~: 
Iiirnak. Ilyru volt p. o. :I nfmctek 

6 irndalomban Znnz. Vegyiik mindeu~ 
t 6s mPltbshgit. Hogy pedig azt igazk 
ulc lcrll, bogy A a 1e:flcaese~bb rml 
:sipiis nanvndn 6s for~l~ilataiu cgy He 
t. 0 soha ncm eugerlet,t, amaz e l t r j e d t  
1kn:11c 11ih5,111 r h n k  fel, lmgy ncm t 
nrui. Nyolw cpigramrn:~tikns, lrszilli 
vGli11:i. tiimiirdgc. Ncm tillzok. hogy n. 
In:l., 1uirPI1 6 csnk Iik Prtckt~z6st ~ I I C S ~  





l w n  i,int,t!y~~l : I ~ ~ I . ~ I I I ~ I I : ~ ~ ~ .  1 1 0 ~ ~  Ikil'iivlrilsa~~tl rctltt:~ r:~l:~kit, 11oq~ 
qrgitt!rtr>tt vn111:i I : I I I : I  I g s t t  : ~ , ~ ~ - n g n l  l i ; ~ , l ~ t ~ t t  
vnln;i. n nblkiil. bogy forl.:iaiit tiszt:iu I U I ~ I I ~ ~ I ~ .  Rmsii iiriinlm,,l. 
:I l15l:is szir ryi~sz ki.szsbp6rrl moi~dja rl ZIIIIZ n ~ i n ~ l w ~  i11k:tl0111- 
md.  :iltal5nosrdghn11 a lwvezcti.seibcli, vPi;zletcw~ n jrpyzPt,c~khr,l~. 
kitiil mit tanolt. lritiil mit. knpott 6s ha 1n5~0kt1.:11 l i i  l r h t  szimi-  
t a l i  Irfiuysanr lopt,nli mcg onlnkit. ii mnga minrlig kiiru~rli. hill?- 
sznv 6l;~ail:ett.r n1iivi.t oyg kiril0 11i.ov4. Hitlct. rgysitEs<, t.611prs 
ti~iwjrlolit~k~ink. 11:1 e:y cmltcrt%l szrllcmi i . s j~l l rmi  t r k i ~ ~ t ~ ~ t l i r ~ t  i . ~? -  

ar:iut l ~ h e t  tauillni ; r q  okkal t,nlib, hogy %wlzri,l /ogg:d !Illitb;~s- 
wk.  lmgp 6 miudl~p.'~ljnnknnk tmit6,jn> F R  11inspor:innk mest,we.' 

MirlBn hct,wnedik ErfordulfiiBt. iiunrpeltbk, a asidhsig ,johl)- 
,iai gyfijt,iit,t.elr cgp unpyobb osszegot, mrly tisatel&eli ajA~trli.kul 
Z m s u a k  lctt ;it:rrlvn. M a j l  rgy Znnz-a11tpitv:iuy alakult, mely 
~~ynlczrn~tadik i.vfovd1116j;innk nlk:~lmivd iisaaes kisehh ir:tt,;tival 
h6ron1 kiit~rtl~ert aj5nrl&nzta meg a m e ~ t e r  imiidliit. Most I I J I ~ L U C Z  

ala,pitr,lup epy Zuuz-albumot hosott jnvaslat,bnl iuelphen iiriimest, 
vrsznek rEszt asirl6k 6s I~eresatEnyek egpariut.. h ruagyar auidh- 
c$g, t,ndtommsl. iiiucs k6pviselvc cbhcu a dies6 :~lapitvinyh;tu. 
P d i g  csali iinmaguuknt. t,iszteluiik meg. ha liiiziiliiuk PO~:I , II  ak:ld- 
nRuak, kik ez alnpit,vinyt p&uziikkel gyarapitnnik. 

Ih duc+ld magsunk mit kioftujunk? Kiiisiikitiiutet.6sek utftu 
nenl epedett, sohx. Mcllet nem terheli semmif6lr Grdemjrl; egy 
van mi-pis, riohn lithat~atlan, az: midiin a berliui th 
.." -- L...,. , ~ < L L .  n--Ll... ...- <_.: .,.-,c..-:L ~ r , ! ~ n f i  iqwuaaa ul~,t,it. l l rgywlru C.LL 

rle mepuyngtnthntja ama t,ndet. 1 
iirszes t.asj:t.i kiizdl e g j  sem h i r h  
megirui. MpgelEgszik i5 uEl16nek 
kiizrlict,t. szfikiilltodiitt iirnmmel, b 
mrp i~ Rldotta. Prett,e; megajhnrli 
qzolrt,s kit,iintet,ni, az aggkor koro 
h o g  tiindiikil,ion mi.2 tovRhh mi 
Victor Align TToltairnr?tl, A rbla ir 
her volt, hauem egy sa6zarl. 



A Magyar Tudományos Akadémia.

Fl hó R-fm ta rto tta az Akadémia évi d íszg)'űlését a szekott
nál kisebb küzönség előtt, de nem keveseb h iillllepW figyelem
mollet t, mint re ndese u. A z egész országban elcsendes ült ('gy
napra a válnsz tás zaja {ls harcza, s a vajudó közvélem ény mintegy
hátorod ást vagy irányt vúrvu, hall gatta a nemzet kultur-életének
legfelsilbh fóru m án elhangzó igéket. H allgatta - de b ár megér

tette volna is ! Akkor táu elhiszi. hogy irod almunk és tudomá nyunk:
nemzetiségünk legerősebb b ásty áinak építésén (~S erűsitéséu a haza.
iuiu deu faja közt legink ább a zsidó fárad a magyarral. S ha eg)'
nemzet nyel vét s törekvését, irodalm át és küzdelmeit magúéy:'t
ten ni : a nnyi. mint c nemzethez siiuulni, vele politikailag egygyé
lenni - akkor ez OI'SZ(lg egye tlen fajtll'ól sem moudh utui '
1'1annyi joggal, iniut a zsidóról. hogy a. magyarral egybeforrott.

É s mégis va nna k, kik idegenek ül akarnak benn ünk et tekin

teni. Ám mi ueiu enge djük jogunkat: magyal' nemzetiségünket,
lIIelyet kivívtunk a Iráború áldoza tai v«]. és biztositottunk a béke
munkájával, S ha elleniink fordul ft. rosszakarat s kérdőre vou az
elfogultság - ime eg)' pujzszsnl töhlJ az igazs ág védelmére: at.
ukudőmiúuak ez éri jelent ése.

JUiclűlI " zsidók neveit dolgozuta ikkal ('gyiitt folsoroljuk,
«lev« megengedj ük a tévcllés lehetős ég á t. ~Ii 6ta a névmugyarosit ás
('s uutisemitizmus divatjn á ltalűuosabh lett, nem tudni már bizo
IlJosau, ki zsidó ki uem . . .

Miml a három osztű ly ui u nkűlatuibun részt vette k zsidúk.
~~s pedig az ,,/sli osztá ly ü lőse i bcn : Ku nos I gnácz él:) Muu
kács i Bernút : L\ ban-hen-h ű l rugok hnszn álntárúl j (Ioldziher
tgn itez: A muhuunucd án j og ere dete . A mdsodilc osztá lybau : a



::H.l5

koriill elhúnyt Vaisz Iguácz : ~I ll gY: II ' mü tőrtőnelrui tanu lm ányok
ola sz levéltárukhuu ; Mal'czali H en l'ik : G 1'. PillOY Miklós einl ék
iratai }\lagyarol'l"zflg kormúnyaás árú l. A har madik o~zt:Hyl J:1 11 :
Raussuitz Gusztáv: A felsőbbfokú congruoutiák elmé letéhez ;
K iinig Gyula : 'l~öblt válto zó egész függvéuyei uck tényezükre L OII

t ásáról ; és: 'l'aylor sorú nak érvényesség i íölté teleiröl ; Óno,l i
Adolf': A csigolya közötti d úczok és i,leggyökel'ek fej llJdésé l'ő l ;

Au er H enrik : A z aethylphenol; El'ős G . : A külső hőm é rsék be
íolyúsa a. csecsemő szervezetére.

A Nyetl"tudomállyi bizottság II .Nyelvőr« kiváló dolgozatai
között kiemeli többekkel együ tt a következőket: Halász I gnácz :

Kazincz~' mint fordítö; a • Philologiai Közlöny «-hől : a Frauczia
országba kivúudoi-lott Kont Iguácz : A görög trag édia Euri
pides után ; K ra usz : ....Alexaudrinismns ct római költészetben ;
Had ó: A magyal' uiűforditá s tört énete. A Történelmi Lizotlxá".,
jelent ése szerint saj tó ala t t va n Murczali Henriktől : II. .I ózsef
í'S kom I I. k.•Jelen számunk első czikke e kötetből való. A
..Vemzetgazd fl sdgi bizottsá!] dolgozntal között megjelent : F eny
VI~~SY Adolf' : A 7. olsü magyar vasut t örténete, A JlatJ/('matil~(li és
'/hm/sz(,ttudorn ányí bizottsá.,! t ámogatásával v{~gezte.k kutatáso
kat: () nodi A,lolf : A fejidegek összehasonlit ó houcztnnu ; Kont
Gyula: A mag án- és mássalhun gzókat j el lemz ő phonogrammok.
')fegje1elltl'k e bizlltt"iÍg közleményoiheu : (jno,li Adolf' : A csigolya
közötti rluczok és ideggyökere k fej lödéséröl, A ki;lI.lJvkiadó bizott
sá!1 ez úvsorhan fogja közzé tenni : Alexan der Bernátt ól: Knnt .
fl. k. Ugya nez szerkesz ti B án ő czi vnl az Akadémia p ártfog ása

mel lett a Filozófini Irók 'I' ár át,
Az Ak ad émia :'iltal kinrlott fI!/om tatt'dn,1/f)k sth, snrá buu

nu-gjelentok Goldziher és F enyvesay említott örtokozősci . K önig
Gyu la. fl, ~lathema.tikai és 'l'erm é szettudoru űnyi Í~ l't.csiWt szer
k észti.

Az idei uagygyiilésen eldöntöt t j utalmazásokl'f;T szóló je.
lentésben a következ őket találj uk. A Marcziháu yi-mell ékjutn lom
dl'. Al" '(/I /(ler Berndt Kantról irt munkűju l. kötetének it éltetett.
»A muukn őrdern é t emeli legti szt ább nyelve és vonzó előallúsa,

mely alka lmas cl hiifel'i6szoti tanulmányok iránt szélesebb ki....ök
heu is értleket kelteni. e A S áumol-díj nt az Akadémia Jl f llnká(:xi
B erndt: Vo tják tauu lm.iuyuk I . ez. őrtekez ű s őnck ilélte lIcla , mely..
lyel ' összehasonlitó nyelvtudományuukuuk lényeges szelg álatot



:I~lti IÜXÓCZI JÓZ~Et..

t.·tt•• Dicsérettel emelte ttek ki Kuno« IglUúz,-li>I : N épetymologi..

a trrmészet országában, és Halász IglUícz-tól : A visszah óditott,
Illagya,' sz ők. A B ézs áu-jutalom dr. König Gy lt/n mathematikai
l"i1yamuukájának ítéltete tt oda, mely >valóbau egy uj egyenlet
osztá lynak az integrá tiőj át vitte keresztül ; egyutta l egy mara
dandó becsii lépést te tt .•

É s a mi él' ily örvendetes. az Akadémia pénzalapjához is
járult m ár egy-két zsidó nevezetesebb összeggel. A j uta lomté te lek
közt az idén három (K ölcsey élete, a nemzetgazdaság ualad ásn uz
utol só évtized alatt, magyar történelmi forr ások bír álata) a Llrtl,'/ 

a/apil váltyból klip, egy 1000 és keltő fi-500 frt. jutalmat.
Mim!ez bizony áru ueru sok s az Akad émi» rendkivüli mun

k{u~sága összegéhez arű uy i trn, ppell~éggel kevés. De ne feledjük,
hogy zsidók voltak ép csak két évtized óta szerepeluek irodalmunk
hau 8 joggal várhatjuk, hogy évről-évre uiind jobban foguak meg
ff·lelni ebbeli kötelességeiknek is.

Mer t az látni való: hnzá uk legfőbb fortunu pár tatlan söt
-erkeutö jóakurattal fogadju törekvéseiket, Az A kad émia elisme
' '''"éblll. babéraiból egyará nt j uttat uiiudeu faj- és vallásheli ma
t!.Y:trnak. ha. megérdemli.

Hudape:lf.



Népszer ü irodalmi vállalat.

Levéltöred ékek .

. . . .JJegels(l teendőnk :~Z irodulmi vál1:Ll:J.t létrehozása l-rdeH··
Iwu az. hogy u goudolut lIip ll=e"ih;é "áljék: il ~L-Zs . Szemléuek
1101g:L; :l:f. ügyet folytou tigyelemmel kisérni és iráuta a fővárosbau

Ílg'y mi ut :L vidéken él'tiekléi .-lést kelteni . ÉII,GoldzilH:'l'rel egyetőrtve ,
" vállalatot csuk mint s 'zemle testvérét turtom l é trehozhatőnnk :
his;,: ir áuybnn és czélhnu oly teljesen egy l' két vállabt, hogy m ár
a b átor k t.'7.c1PIDéllypz{·g{·rt is a . zem lét illeti meg il vezérlet il

uépszer ü irodalmi vállalatban is, amely külöuben seui nélkülöz
lu- ti :IZ idtiszaki sajtó nyujtotta támogatást,

Nem kételk edem benne, hogy olvusóközöuségüuk lesz. .A
mugyar zsidóság" német irodulmi vállnlnt elő fi zető i köz öt; teu-
IIIPS szá nnn al volt. k épviselve és Illég Hem nemzetesedett llH'g'

uunyira, hogy a köuyrv á s érlűs iránti el őszeretetét elveszte t t..,

voln". K étségtelen, hogy maguk a hitközsé!lek és :I ",id" eg!l l~tek

is meg fogják tenni kötelességüket és sorakozni fognak :\ ráll :,
Int körül.

• A vállnlut n"gyo hh jelent elségit mint első pillnutásru lát
szik : mert igaz ngY:L1I, hogy rokon válla latokkal Némel- s An gol
országbau tu l álko zunk, de egyi k sem törekedett kizárólag a zsid ó
tudomány népszerű si tés é re és :L németnek programmja oly t!l~

voll, hogy regények mellett tisztá n tudományos munkákat közölt.
• 'ekünk oly programm kell, mely n müvelt zsidó k özőris é g igé
nyeinek megfelel és " Z olvnső közünség két tekintélyes részének.
:I nöknek és az ifjúscí,qnak érdeklödését felkiilti. Ez eknek kell oly
könyveket kezökbe adnunk, melyek a zsid ó önt udatot ébr esztik és
tá plálják,

A válla lat sikere az elsll fiill épéstöl és a szerkesztés tapiu
tatátöl függ : erősen hiszem, hogy az első tekintetében ballépés
nem fog elkövettetni. A má...odikra nézve teljesen meguyug:-:ZOIll :l

Szemle szerkesztőségének eddig is bebi.zonyitott tapintatábnu.
~Iuuk:terőben nem lesz hián)": hisz a Szemle köré műris

sz épen sorukoznnk mindeníel ől IlZ erők Pl' a hazai Z~iIM tud ösok
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vununk száurrn és tudományra elegen, hogy a vállutat szellemi
része fdm meg leh et ünk nyu zo dvn, eltekintve nttől , hogy :t kül
föld legkiválóbb je les te rmékeinek fordít ásávu] a vállalat tetemes
ré szére minrlen kri tik áu felül álló ta rta lmat lehet lriato sltnui . •

Milyen "éJI lesz. ha a vállnlat évi ju tnlékn kii1.t {weukiut
sxercpe l majd a ezeniirds egy rész e, Igy majd lnswm-lnssnu
levesszük :1 magyal' 7.sidós{1gr{)1 azt fl, szégyeut, hogy nincs magy:u'
lrihliűju. Pedi g lehetne - ha :t papok s tudósok kéuyelmöket s :l.

gazdagok fillére iket nem l'! :L,1 llrt lnú k feláldozni. Az u t ő hbinkhnz

uem fogunk hiáha fordulni. csak az elő h l riek helyt álljnnnk !

Szeged. t.. I .

*
, , , ,V éghetetl en szellem i szegénységnek volna fl jele, h:1- fele

kezetünk m üvelt körei a terv ezet t N épszerü Irodalmi Vállalatot
fel nem karolnák és aUlla'k IHesiil ését Jlárlfogásuk áltnl el ő nem
mozdítauák. Véletlellul kezem ügyéhe került az »Lnetitut zur

jl'ih'de1'ltl1!1 d CI' israelitíschen Literatur « pártol őinak névjegyzéke
a nevezett int ézett fennállásának második esztendi\j éh<'l1 (1857.).
R névjegyzék mo st , hogy Goldziher úr czikkét elolvastam, abból
a szempontb ő l érdekelt, hogy há t akadt-e ez irodalmi válla latnak
akkoribau pártolója hazánkban ? Bizony akadt ! A sokbúl csak a
következő számheli tények et emelem ki : P est 66, Temesvár 50,
P écs 14, Ó-bnda 14, Székesfehérvár ll , Siklós 6 előfizetőt szol
gáltatott stb. ; nota bene : ezelőtt vagJ 27 évvel. H át már hogyne
kerülne ki 1884-eu túl a magyar-zsidó értelmiségből elég pártoló
arra, hogy ne létesülhessen egy ily vállalat, mely nem igénJel túl
ságos áldozatot, és mely - e tekintetben nem követvén ama német
elődje példáj át - nem is irán yul oly munk ák felé, a melyeket bár
rne1.'l1ltiivelt ember eszével fel nem érne? É s ha ki nem futja n. p árto
lók száma. úgy hiszem, sze nt köteless ége a tehetősehb hitközsé
geknek, hogy ha direkt subventióval uem is járulnak a váll alat
boz, legalább töhb p éld ányra elő fizessenek. D e uern is merem
hinni, hogy a közönség ré szv étlens ége iniatt d ug ába d őlue il)"
mind bitfelekezeti, miud hazafias szempontból egya rá nt á ldásos
gondola t.

Bud apest. rz.

•
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. . . .}:II is el ukn rom p:'al" szóval momlani u ézetciuet to t..,I"\'

I"tll,lIlely tapa~zt.ala lolll szeri ut szNp:.:ehh köröben is keltet t í' l"'

deklűdést,

.A v{,lla lat nomcsuk mulusztást fog ptitolni, hunern ol)"
hí,zagot bet ölteni, mely hogy fiilllliUlott, épen nem szolgűlt vnluuii
lIagy becsület ünkre . A vúllulut irá nyu, tartalma, szerke:-lz lúKCol)'
dolgok, uielyekhez a hUZZ(L..;zóHst hi vatottnbhakuok CIIl!:ctlt.'1II ű t.
~~11 csak terjed ésőröl akarok l'iír sz ótkocxkáztatni,

A zt hiszem, közönsége lesz a vállalatuak. A régi zsitlú
egyik fényes tulajdona vallá s" irodulmáuak p ür tolásn ; "Z új
nemzed ék pedig " vállalatnak legalább nemzeti fontoss ágát tudj"
megbecsülni. J;;z kUlönben maj d elválik. Bi ztosnak tartom "zo n
buu a magam részéről , hogy fog akadni hazánkban uem egy kőz

ség, mely a N épszerü Irodalmi Váll"latot részint pén zzel, réssiut
l'úlllAnyra való el őfi zet é ssel fogja t ámogatui. És ezek a péld ányok
uem is veszu éuek kárba. RészilIt a tané v végén méltó prémút1nu/
szolgálnánuk, részint pedig alapját vetnék meg a uépiskolui yagJ
tallitc;; /.;vnyt tdrllak, minek, fájda lom, mi még egészell hiányúban
vngyunk. Ac Népszerü I rodalmi VáUala t ig)' nemcsak elófizeW
közönséget biztosíta us magúnak, hanem a zsid ó tu domá nyt ter
jesatvéu, egy Ú1l1i'iSOS iutőzm ény meghonoso dúsűt is elcisegítA.· II t.'- .
Hi sz így volt ez miuden közhaszuu gou doluttal, rnely egyszer
smin.l életre való : minél több hasanot hajt, anuál töhhet tesz is.

u.. l'tÍsárh cly.
- g.

•
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Országvilág.

A pesf izraelit». kbrlul.:/.. - A pesti zs idó tanulő-ífjueag mlu t alapító . 
A 1.!tid6k hely zet e R on nini ában s a z AIlg'Jn.J ewish Aflilociatioll. - K IIM..

m énj Aru~rikll1)(·11. - Am~ztrÁli lt ' :11 Mllgy nrnr!'llúg. Angol felekezeti lap ok .
Arlulikáli!" reform egy példáj a . A z am erlkui 1.8hJÓ kt:pvi~t"ljik . Egy ..._~ ilii,

IU\P imáj a ft kélwi~elo11li.z meguj-it ésa ('Wtt .

•1 peRt; 47. kór/,fÍ.;:uak most megj elent orvo si .:g i1gykt! ~wl l :i:li jCI Cllh.:tlt{1

\ 1ttiik 188H-rbl. l \' ia llj lik n r . J /llra l -fi'z," Rfiz,my J ,;u rj ; kór}ltÍ.zi i ~nz~ll tll .:1'1

Adtrr l~jOlt. II kÜZl't:g jMI:kouYtl:igi iigYllllztálYlllIll k ~lölj :Íl·tj.in . A főhh

t~t PIl·kt'1 má r köziiltük (1 . lI1.-Zt'l. Hz. :!. I'z.t ]::rdl 'kc:l kül iiu felemliteuünk .

liog." 18 'j ~ I · l.tcll tett 111.lll'u lta k ii,,~z('ge 6 2 beteget, hl\'a ly ell r-ub en 8 x t-öt :

"zf'k közt volt 8 16 lllugJ llr, :l6 H~ztTlik, II egp:h kHlfiildi. •' :h. '1 I~t ('~

volt 1866·1.:111 : 3 13 , 1879: 36 ft l , 18 8 :1 : 71 áG.

A k órh ű xi s züks églete k tettek 1 8,~114 fr-tot 8 II azegénygya korlut

:~t'5 ;H) frtba ker ült . E zzel sz emben lill ápoldei dij akból , alapitv ánj-ok li

hagyat ékok kamataiból. templ omi fl, mngdnadom ányokből mint (j&~ .l:e.~

lle\"l:fl"1 8 f. j 4 Irt, II tiiblJit l -L 1 j 8 frt enMig II sze uregylet ~ hitkii7~JI!

Iedezntk. A kórházi íOZl'lIu:!!ozfilorwl.;o. JJI' . Se..ili A dolf, f1el~~zfÓflf\'M Itr , 1/ti l'0I1

.MIUU, ('K\' l' t. m-tau ár, főorvos Or, Stiller Itert.üan, egyet . tan ár.

Ö riilJllllcl vesztluk tudomást II /órflroJl; l.·üzé]Ml·olni %Jfit/,j ~{jtl4J!J

tog)" ulJ téuyérdl, rnely hJl:ttú lM~IdJlké)liil ~zolglilh" t HZ ~t:tlZ lln;:f~íg z"ilill

ta lllllúságllllllk.

It r, /la),- /zrnel hitruudr kezd em ény ez és ére ugyanie IlZ i(jutlng uul r

I t!8:! -hen elbntá rozta. hog)" 8lljllt kebelében g.,-Uj téfd f!lg meginditani uzou

l'Zl:n,.~l. hog)" AZ (Wil:. I'"Ui/.·ipzó Ecz-Cluijiru ('z. ~egél)·eg.v letc a la pi t ói kt\:l.l :

lépjen. Az idei iskolai évben a gyUjh:s 100 frtrll folszaporodott :ol :1:1. itJ u...lig

"'g)' kUJdÖtt:<l.tge s D r. Bak Izrael t=1" 1 82 /a, é~ 8a /8 4 évi kbz épiskul ui izr .

tanitvdnyui e ('Z ala pitvényt BlOl'I. M. tamlruak, II rabbik épzd e. i. dllijk.:·

nek lí tlld tll ('gy ékes nyel vit fülil'lLt ki~l:rdt:bcn, melyből It következ őket

közliljllk : »A jelen iakolu évken s zeré te t t hittandrunk lnn kud ut lan Luz

gllllll:l, eruyedetleu fdradozdsa az ig,:t testt é vdltoxtatd, II ~ z: i z forint

öl'~zCJ.,'Yü l t g Illi hii ."zk,tk vag,\"IlIIk r..;i. 110I!Y nevün k lIZ (>::O'It't nlupit ői
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ta~iaillak nevévr-l együ tt fog emlit tetui. ~ Ios t JIl:.Iig aZOIl t;lllljt;islluk 

unk leit urkoduuk ki fejez ést ndni . vujhu llY. ii:-lI'lZI ~... izraelitu i(j llSlig k üve tué

I,,:hilillkat , vujhu e... .iltul meguyugtuthutnók :L k ételkeddket :l... inin t,

IH)KY IIgy II jeleulu:n, miu f II netulrlu bek uvetkezi; ruegprólulltutdsok (H'lii ·

han törhetetlen Idhh:gH v édelmezői tl rendirhetetlen osz lopni Ieszuek II zsid/,

n d ló.:l 1ll1l ~a ~ztHs PHZlIll:illl'k! Ol". Ba k r...rnel. h ittumlr. Az ifju sá g 1I0 \' t : 

Ill'll : Feleki Hllllllor. Drivid Mik81l. MamI! Frigyes. P eepper Eruü, Blnu

stein Izidnr, lI i l'~ I' h icr Leo, Stern .JÓz:lcf, " "'cisz 1.118zló, K ulku Heu eik.«

A romcím:(li z8iJÓH;í~ :U1upota. ujubbun i81llt.:t. t!ZI)1Il01'1! li ~)'c1 t>1ll

t:í rgYll llZ l·gl::-l .... t'lU'I"pai sujtúbuu. lsuierete.., hogy Hunuillia mik éut jdt•

.-m !tn ki a berfini kllng'l'l:'8SZIlK abbell haniroza nl t, hogy zfliuu }Iulglíra it.

r-muuexi jullju : oly egyeujogoe itűa i ti.irn :nyt. hozott , uiely II zaid ókut u tü r

\" :11)' ni-vu a latt nemcsak jogtulnuukksi . hanern Ilolltalllllukká is tette. li a

katlJ lllll'lZeli(:l'll'iiJ vun l'l"'ú. mindcu zsidó , ki uem mututjn ki , llUg'Y ktt lftll. li :

rouulu ; hn lnlnuely j nJ! t;lvc:wtél'íi1 vun szó, millileli zsidó, ki nem mututju

ki . hogy uuturulbailtatott : z~hlú. Naturuliz .lltatusru pedi g uriudcn cgJf',M

t'l'let hell kiiliill WI'\-l:nyhozl'li illtt:",kcd(:.s flzHk81;gcs, mely exdmtulun Ilnkéuye

seu 1Il1lI4'y:u'ázltatb l'liJh:tel ulnpjdn fl a z ért esnk miutegv kivételeseu riirtl :·

uik. A gaz dag ~.vli l·lI!lt" t:s kereskeddt nuturnll zslljdk - :lM Z {~Y pltl't : :l

tii lJhi , :lza "':1 l'lzli",ezpr. jog llPlkiili rall s;wigaélctd él. E z dv elején lJ:lr:lm~s

adut ..tt . IIUgy II fulu n lnkoz ó zsidó: lig)'lIiik. felllgyl'! ij, 1x:I'W. keresked ő .

hagyju d tartózkod ó helyét , l\ li lldiil'l~ZI ~ iit uupi haladék volt engedve,

J\ mnlt hóuaplum pl ~tlig l:tethe I':pt ették a h:ÍJmIMiil'vt:ll)'t. Lapunk t~gy

luu-ri tju l ~ lI k a l'(>Ahííl beküldte II lJ /l em ·Nd,.}' X dlll ll!J arlfl , ':s ~ 1 5 1- i k i lmí 

lll lí l . tlldy l:if;nk sxinekkcl f(!~ti a l~f\llp líl't t.. mely a Illlzailí.s elt ilnl sa iilt ul

sok ezer z~i dú csn hldot vl:gsi; iuségitc ta szifott . »E ttlrvéuy, olvusauk ll'"

l~g'." i k lapbau. uzoktől indult ki . kik hivntvak a. m:pct u l~ziv iliz:í.c·z ió ÖI\Vl :

1l)'I :l'C vezetni, II kunmik örunnuel 1 ~1 fogudt úk II uz egés.... Ol'l'l.",úg ujjongva

helyeselte. A koldu sunk sznbad nlnmi zsmlt kéregetui - II becsüleres munku

I" vnu tiltva. Illl:g Ileitig á llit blllg 'uzt{rt, mer t II 1Lllzallí ~ II uurnzet i kereeke

dl:llt k úroeit]u . H ugy II ti lnlom igll....i IIk:í.t elhullgutjűk , legnldhh ll",t Illutatju.

IIOgy m:Il11'ly Hzellll:Jy llCll Illcg \' lm UII:g II IIZt:gycw:l'zet csil'lÍjll. . mer t l'i'i ll

te ilik cgés", Emó}l/l. eli)tt nyilt a lI IlcvaJllllli. hug)" l· elltl~ "'cn...-;t~ 1l mUllk:i.Inl1.k

c~y val l:í.sfelcke",ct ki irt:í sá u.«

Örömmel jelcnthctjUk , hog)' llllgol zsidó kiirökLell kOUlIII)' IUo ...ga

iHIIl indult Illcg II romlÍnia i iiltlii...mt ek l:nlckéLcll. Az A ngio-J ewi sh ABu'

l'illtioll (a ... allgol Allillll t'e) utol st') gy ilit:llt:hcn d.. lro/'m.... I"í,'(; kif' ~.i tef.l l' ,

~1 \G\' An~Z'ilPó ~znru: , I H84 . VI. Pnz, ~G
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IJOg)' Rom éuia II zsidókkal ~ZClIJ bt' 1I ismételten kbvvtett lua.g' :....'l l"hi"ll :111 11 1

" I".r/j"i JtZwzúdht 'III!lJf::fyll'. A le-rfini ,;zerziilh:" uhlir ói pedig egyenké nt

l:.s Ö88Zef'eJl felelések hat ározatain a k kereez tlll vit eléért . Hliró 'Vonulj ' "Z

ér telemben fogj a logkiizelcho II parbuueutbeu ( H lld l'lu ud iuterpel hilui ..

rem éli, hogy ax angol rniniszrer elnök ép Hl~" kedvezd figyelemmel kiJit: ri

majd ez ügyet most . mint cg)" régebbi iuterpelh ic x i ój űt az Hldöziitt nru~z

ze id ék érdek ében. Az A. I. A l'l"ol'iath lll ez érrelemben határozott : (.~.,.•

ezereruind elfogudt utott , hogy ax egyestller II londoni hitkUzl'll :gi · k l : l)\· i tH~ 

Jük kel egy etemben kUltiött~gilcg vagy unls 1I10t1011 fognak I"l:::Izl VP lI lI i a z

uk czl óbnn, ruelyer IlIir ó " oorm,; el uyotuo t t hltsorsosnink ,:nll·k, :bcullwg-iwlit.

'I'übh rendbeli ö igen érdekes küld eméuyt vet tü nk tiszt . l tr , H UNt'I / 

RJli t::. lStilid()/" portlandi ra bbiról. Elűszi:ir is llZ Egyes ült . ..\.lhullok lt.°t;ujt&hll

rueuetrenddcl ell átot t va suti térképé t, mel y t'zimlltpj lin uiednillcuhan tt ín 

teti rol Portlaudet toruj-aival ~ ";YlirkcllIt:uJein..oI, a viz két partj án. hat
terében II fölséges ha vassal. Az órbisi vasu t i hál ózatnak, tenger nek I : "

távo18lígllak mintegy megfelel , a Illi II töbh rendbeli kül de ru ényt k épczte :

II sok éM :óu kíele lap, ÓriliAi Hlle.",:,"l"agá\':ll, tartalunival :t ruell éklet ei vel .

Tart su nk egy kis szemlét.

A J eu:iah Heruld Melboumeben jelenik meg : Il C szóljuuk hát rólu.

Ausztr áliűbuu mindössz e 2 0,0 00 zsidó " Uli l' mily eliikeld a jól értesül t

hetilapot tudnak fenntartani! Mi öl GOO.OOO zsid ónk ka l tal úu csa k sZliz

év ruulvn lcszüuk nuuyirn. Ott érdeklődnek felekezeti ügy ek iniut : tölU ii 

rll luek ':rI gyurnpodnak tekintélyben lis befolydsbau. Mi ősszetet t k éxzel

néazük II zsidó felekezeti elet pusztul ás át, fl ha nyakunkba sza kad II VCSZ{' 

deleru, okosau tudjuk ehuugyu nlzni. houu ét ered t 't Meg is lá tunk miudent,

Ul,:g a uernlétezdt it< - csuk II mi eziutéu, (:8 hiu els ő sorbau oka: II Uli

kÖ:I,ömool'lségüllket rnindcu ir ánt , IIm i z8idú, II Zt IIl'IIl ves .......zük és zre. E gytit 

tesen feljajdulni persze tudunk . együ t teseu cseleked ni nem. Xo mujd riZtl Z

é" urulva, a mikor nekünk ir' lesznek 01)'11.11 lupjalnk, ruiut Ausztrálhlnak .

Az am erikai ezerule-iroda hua t ui élr óau k épviseli » T/u. old leJlldllli /d

Stlldtldc ""oR. Harper kindasdban. Keresztéuy zsidő-tudósok által ir t

havilap, évi riz füzet ben li a-3 ivnyi ta r ta lennnal . Az J.];rilisi 8Z . cxikkei

közül megemlitjük : I r ta -e E z ékiel az iitki' lty,· cg)" rész.ét 'f II theologi a!

tudom ény 8 az é- tes ta mentom ; D ániel t;' 1l7. első mltllllllul:i8.

A.. hetilapok közt egJ pur igen érde kes . TIli' Or.cidellt, Chi cagobun

jel enik meg, majdn em akkora, mint a. mi nag)' lnpj aink, É\, j dra 3 dollár :

7 frt. Cgy esell sze rkesztve. N.:z ziik p, n, II IIlJÍ1"l' zill!ó 2 1-.:n megj ek-ut
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8:t..im tartuluult. s ldegen hirek. e , ollrt:óhal1él 127 ,!lO7 zsidó, u vdrosl akoe

s:i. glillak egy hunuaddt te..cd k. Az orthodox ruhbik febr. U l-éll Huknreetbeu

gyüléeeztek . Heiueuek II Gurteuluubebnn közült emlékiratalbnu alig nUI

ze ldőérdekü dolog. P árisban II Herodiade ope r ét adj ák elö, ebbeli ueh áuy

tiezta h éber verset énekelne k II sein falak mög(itt . A magJ ar belügymiuis a

tcr kbrrendelet et intézett valamen nyi hat ő edghoz II zssidók elle ni izgatáli

ügyé ben. Az or08Z közokt. tuiulszter megengedte, hogy a zsld ó tnuul ék

szomba t- él; üunepnupokou otthon maradhatnak az iskolű ből. S ée és Lam

bei-t , két franczia had paruncsuok , :r~id.ó val ldan. - s Ilazai hirek. e A

puri ru álarcos bá l New-York bau nug)' j üvedelmet haj tott II zsid ó szegény

iskoldnak. Az orosz kivdudorl óttak Allia ucel mn, X. J ., kezdenek meg

szokni, II telep vinlgzrisnuk fog indulni. Baltimoréb an rég láttak sikerül tebb

purhn - álnrczoe bdlt , lllint II milyet a z idén II BeJ1COll Light A!l8ocia tioll

reudezett : Bismark é~ Lask er esete i ~ be "olt mutntvn. - Kbvetkealk

egy biblini 1'111)"ak értl éri, II dij 20 d. A bn-aszi divat rész letes ut asít ésai .

Szinh áza k, mula tsdgok , hirdetések. \Tera . Raj z, Kttlllnfél ék : p . o. hirdet és

II b ostoni njságlill : Á lhis t keres egy fia ta l ernber gazdag l=S előkelő csa

hidban mint vö. A Dover T ribune irja : E gy 1 il éves leán )' Ilzere töjé

hez ezökö t t e mng űvnl vitt e 18 hón apos oceceér stb. Adomák. Hird etések.

- Czik kek : Izrael gyermeke i halndnak. T artalma : A vilá g legeli..

hal ad otrabb II lcgfö lvildgosod ot ta hb községe, a Sinai Congrega tion a zt

ki vánj a , hogy a pés zác h, sabn óth- és szuk k éth-Iíune p s lehetőleg mások iM

el tör ültesse nek. Nincs ma semmi értelmük . A biblia ezerzoi csak a maguk

idejének irtak i hogy ldthattdk volna a prófétdk előre a zsid Ótuíg későbbi

viszonyait ? s Yan nzonbnu a Sinai Cou gr.ebau eg)" félig orthodox elem,

urely a ttó l tart , hog)' il)' intéz kedés véget vetne zsid óedgunknuk. De nem

ép igy lameutál ta k-e, midőn a szomba tot á ttették II vasdrne pra ? Pedi g

ime, e kiizség továbbis virágzik s "zéhirn~ztja fényét az egézlz értel

mes zeid ó e űgra. Ideje öeezeegyeatet nün k a ZllidúilllgOt u kor el öhaludo t t

szelleméve l.e Im e, mily végletek re vetemedn ek :IZ a merikni refo n nnuk

II tört éneti fl:'jlödl'Rsel szak itó törekv ései J - K övetkezik e~;r 1859~

ben irt német dolgoz a t angol ford inisa. Helyi hirek, Hirdetések. Ozíkk

.\fauagllsk llr fuuu ájdről. L abrad or iamertetése : a new-yorki nők j áték .

barlau gj a : .\Iozur t a tyja. Egyveleg. Menet ren d. Hirdet ések . - A z dpri

IiI; t 8· ki szd mbé l megtudjuk , hogy Philadelphi ában :J. zsidó neveld

egylet uj Ipariskehit dlllt, hogy VIlU ott zaidú Rappaport-egylet, z.,:, it1ó

:i. r vllluiz l:~ u épkunyha , stb. Az elh uny t hires Friedlunder k üniga be rgi

tal1lÍ.rról i" VW I csikk, - a .... s Occidcut e ugy lá kizik, uetu tudja, hog)"

Pr. nlg kitért . A cz.ikk ek közt ' ·IUl II talmud ismertetésének folytanla n.

26*
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Th e Am ericf/n Ism elile Cinciunntihan jelenik meg ; lH tmP.Í. mel l ők

Iapja is vall »D ie Dehornh.« Szin ttíll:! rndik.i lis refor m lapj:!. It t uvilf

IllegM. Wise rnhh i elnökletc alatt :! Hehrew Union College : rnhhik lipzi; fIne.

mely elnök ével egyiitt a konzervntiv lapok siir íí t:ímall :ísain:tk t:irg)·:\.

Az Isruelit« akk ora mint a 'I' imes. Hét hns ű bhn WmUU siir ii sora i igen sok

olvasni valót ny ujtaunk . K lilföldi hirei kéizt az egy ik »P esth e -r ő l elmoudju ,

hogy a Kuria E sther Snlomosy pürében a zsidókat végleg fiihll elltctte. :1

I,n:ísik »Budn-P csthc -rö l hoz hirt , Ausz tria czim alatt olvassuk , hogy egy

kitért zsidó sta tisztikáj a szeriut Magyarország főv árosában levő 3 10 orvos

k(iziil 24 8 zsidó volna, Alsó-Ausztria 2 140 ügyvéde között 10 24 a zsillb

sth. K onst nnt índpolyb nn az osztnik-magyar ungy -köv et nulr czius 2B-:íll

a n émet -zsid ó község iskol rii j avára nagy b űlt ad ott . Ugy unott Molch o

effondi zsid ó a F erencz József I. oszt. lovag rendj ét kapta stb. New-Orte

alis, New-York és Cincinn atiból közölve vannak a zsidó :írvaegy letek

részére tett ndakozá sok , - kitetszik it t is, hogy mi magynrok , :í1tahíh:w

Illi eur ópaiak, mögöttük állu nk nz uj vilá g polgá rainak nyilvános j óté kony

slígiJltn. Van e Iapban még ünnepi predikaczi ó közölve s több hír rabbik

nyilvános fölolva sds áról, kiilöllb1iy.ő városokb an , jótékony czélra . Hi rd etése

pedig annyi vau , amint összes budapesti magyar Iupjaiuku nk vnsá rn ap ou.

The .letcislc Tr ilume St. Louisban jelell meg. Magyar zsid ó ügy ek

itt is na gy figyelem t árgyui. El van mondv a , hogy az orth. rabbik protes

tsiltak a királynél a közoktatrisi mini szter egy rendelete elle n, »mely nekik

nem kedvez e ; a pesti zsidóköz s ég évi j elentése ismer tetv e vall s mint ay.

Occident, ey. is azt mondja sz óró l-szóra: »A k özeég i alapok bőven gondos

kod na k a tu dományos és irodalmi ismeretek tcrjesztdséről .« P orsz e,

ezt másk ép nem is k épzelhet lk - Amer ik úban . lIIegt~ldjuk , hogy

New-Yorkball zsidó technikai intézet vall. Clevelandban egy eJöke li;

zsid ó erősen kikelt egy gy ülcsen az amerikai zsidóhittt képviselők ellell :

»egyetlen felekezet beli sem tagadj a meg annyi ra hitsorsosai érdekét . mint ők :

nz egyi k nem akart Crémieux fölött besz édet moudnni , a másik vonak odott

- egy föliratot a l áirni a romániai zsidók iildözése ellen : líllamférfiu voltuka t

azzal mutatják ki , hogy hall ga tnak és zsidó voltukat, hogy k özömbösek ,

és annál a mit mnlnsztnnnk , veszedelmesebb a példa, melyet ezzel ndnnk .«

Ey. - i ~ amerikai lapban líJI.

Th e American IIebreu: konzervnt iv in inyu ; az ' amerikai zsid ó ln

pok ve z ér ének mondja mngát. Valóba n, sok a mit nyujt, de kissé nelr éz

kes s szörny ít tanulságos: még kateki7.áló· rovatja is van. Ad onnit keveset

köy.öl, de régit. Eltekintve az iniuyt ól, ay. Occidentn él csak papirosa jobh.

D ies éret éhen , glincslibau nligha nem tuloz. E g-y HZl:pen irt ezikket kezd meg
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egy nőtő l - ez érdekes ; de azt mondja róla , hogy Miss Anna Duwes ez

zel egy csapással George Eli ot és Schlelden mellé emelkedett, Egy-két

ellenfele működ éséről a zt mondj a, hogy az tiszta humbug. R othschild báró

n ét két czikk ben sira tj a el. K ülönben el kell ismerniluk, hogy elej ét ő l vé

gig nagy gonddal van szerkesztve. Hirdetése ennek is sok, mint mindcn

amerika i felekezeti lapn ak . S ezek közt nemcsak ű l talű nos, hanem speczi ál ís

zsid óérdeküek is. E mma L auru s p. o. negyedik kötetke költ eményeit hir

de ti »Egy semita dalaie főczim a latt. Egy amerik ai zsidó kalendáriom

18 84- 8 5-re már megj elent v:ilto~atos tartalommal , líra 60 kr, Monte

fiore és L asker képei egy iitt 2 frt 40 kr. , null' a 2-ik kiad ás fogyt:ín van :

siessen, a ki meg akarja venni !

Ugyan csak az American H eln-ew-bau olva ssuk, hogy P ortl andban

előadták Solis Cohen Esth er cz. míivét purimkor már cz, 11, 13 és 15-én.

Csak két szer aknrt ű k bemutatni, de ann yi volt a közönség, hogy az elő

nd ások számát meg kellet t tolda ni. »A zsidó szegény-iskolának nagy jöve

delem jutot t.« Dr. R osenspitz szives volt az el őadás pr ogrammját is be

k üldeni, mely a jMék tartaim át igen érdekesen rnoudja el. T ulaltunk azon

felill dr . R osenspitz m űköd és ér ől is pá r adatot, mit a messze t űvolbnn élő

huziinkfia ugyan ncm emelt ki, dc anmll ink ább kell nekünk elmondununk.

Xagy lelkesedéssel sz ól az egyik lap cgy n épszer tí szubad-elöuddsaról, mely

a hit és tud ás viszony át igen elméscn és szépen fej t éget te. Egy másik sz ó

ról-szóra közli a költői nyelvit s fenkölt .szellemii innit , melylyel Oregon

:iIlam J.:épvilfelúlt.ízlÍnal,; egyik gy iilését megnyitott a. H add közöljiik legu

lább egyik poutját : »K öuy örgüu k Hozzád oh Mindenható, áraszd el szent

szellemedet ű llnmunk minden részében, hogy ál ta hiuos fényénél észre ve

hessük mind en hib rinka t és fogyutkoz ásuinka t, és hogy segítsége mellet t

képesek legyiink megszabadulni a mult év szemrelulnyas dtól, rossz hirét ő l

.:s botni nyuitól ; és hogy égi vihlgoss á g űnuk fényin él megeml ékezzünk

arról, mily jó és mily üdvös, ha testvérek, p ártok és f:tiok egy iitt élnek 

békében és egye t ér t ésben. Add meg ezt ini Istenünk, a T c d i csőséged és a

T e szents éged mintt is. Ámen. «

Ez is - Amerikában történt,

Haboigyülekezet BOl'linuell.
B erlitt} 181:U. iuuiu».

Az imnuir elmult rab bigy ülekezet erod méuyeibe n legmerésze bb óha 

ja inka t lÍR rem ény eiu ket is kielégítette. Az első poutbuu 1!I.'l hfl l/.!lIISÚ!/, a

többiekben a kivá l ó többségnek j úv:íhagy,ísa volt az eredm ény. Most j,
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mutatkozott azon isteni áldás, mely őseinken annyiszor nyil vánult: l> Az

átkot áldássá változta tta neked !e Az antisemitizmus az ellankadt német

országi rabbiságot bátor tettre ébresztette, mely ebben erősen bizunk - :t

zsidóságra is áldásossé válik. Együtt voltunk, legyőztük az ellentéteket,

tekintettel a köz ös czélra : igy ezent úl is összejövünk majd , hogy kitalál

juk és ápolni tanuljuk a mi mindnyájunkkal közös, és hogy ily inódon

mindinkább megísmerj ük, hogya mi elvá las zt benniink et, csak a felezint

zavarja, de hitünk és gondolkozásunk közös alapját nem veszélyez teti .

Előttem tág persp ekti va nyilik, és sej tve látom szomon i viszonya

inku nk teljes és üdvös átala kul ásdt. Látom kilépni a rabbikat megféleml é

tésökból és egyoldaluslígukból, megismerik a kort és követelményeit, és

ezen megismerésökkel növekedik befolyás uk II községekben, s a vallás is

nyer hivatott képviselői helyreállí tott beesü letével és meltóságával. Hiszen

mi az oka, hogy hitközségeink megvontak lassank ént II ra bbiktól minden

befolyást a valldsos élet nlakuhis ára, és hogy most a rettegett »hierarchia«

helyett, amely vnl ó sű gban sohase m létezett, sokka l veszedelmesebb »el ől 

jár é-uralome ju tott érvényre 'I hogy a rabbiség rniudink ű bb elszigetelte tett,

elvesztvén összefügg ését a. községgel, melyben azelőtt gyökerezett , mig

emez valláso? kérdésekben csak is az »elól j :írósllg« kezdeményezését kö

veti ? Mindennek oka esnpán nz, hogy a rabbik ezerfölött tétlen »s átorla

kók « voltak, kevésbbé nem igen tekint ett ék az életet és még kevésbbé ismer

tek azon erőt , melyet egyesiilésökből meríthe tn ének és a valldsos élet megter

mékenyít ésére haszn álhatn ának. A »ra bbik szövetkezet ében « nyugszik II mi

reménységünk! Megegyeztünk, a kiilső támaddsok ellen védekezve, I~eg

fogunk egyezni ott is, a hol bel ső bajok or vosl ásn követeli közremunkűl

kodásunkat ! . . .

Az értesítés, mely II gyülekezetről egyel őre kiadatik s 3000 pél

dányban fog Németországban elterj esztetni , II következőkép han gzik :

El ől e g e s je le n tés

a német rabbik álta l Berlin ben 188 4. [unius 4. és 5-én ta rto tt gyülekezet

ről. Kiadja a ra bbigyü lekezet elnöksége.

Azon gyanusítások és ' támadások, melyekkel H:f. utolsó években a

zsidóság erkölcstanát illették, több részről azon óhajt keltett ék, hogy a

zsidó vallás hivatott képviselői dsszegyüleke zve, tanu ságot tegyenek a zsidó

tan tísztaséga és emelkedett szelleme inellett . T anácsosnak látszott tová bb ű

eszközökről gonkoskodni, hogy az ifjuság és a feluőttek II zsidóság lénye

gét kellőkép megismerhessék. Végül szükségét érezték, iIOgy a német rab -
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hik szövetkezetet alakí tsan ak a végből, hogy hiv a t ásuk szent kötelességeit

Cl', iilta l is foganatosabban teljesíthessék.

Igy természetes volt, hogy a berlin i rabbis úgt ól megpendített eszme

egy rabbigyttl ekezet megtartiisdt illetőleg a kollegák részéről örvendező

l . elybenhagyű ssul tal álkozott. A főv:irosoknak és némely nagyközségekn ek

e végből fölszólitot t rabbija i mrircziu s 3 . ta rtott. előleges tan ű cskoz á s alap

j án fölk érettek , hogy j únius 4. és 5-re a gyiilekezetet Berliu be meghivj űk .

..\.prili s első napjaiban azut án a megh ivó valamenn yi kollegáh oz szétment.

A uapirend Mrgyai volt ak : t. Nyil atk oza t a zsidóság interkon fesz

sziou ális álhlsá ról. 2 . E sziü lzök a vall ásos érzék emelésére s a hitoktatás

elömozd ításriru. 3 . Német rabbik szdvetk ezet énck megal nkitiisa .

A gyü lekezetre a követk ezd varosok ra bbij ai j elentek meg : Anehen,

Havreuth, Berli n (3), Bern burg, Braudenburg, Brem en, Boroszló, Brom

hcrg , Bnrgk uudsta dt , Chemnit z, Cobleut z, Colberg, COt tbUH, Crefeld, Culm,

Dan zig, Drezda, D üsseldorf, E lber feld, Ems, Erfur t , Filehuc, Giessen , Glo"

gau, Griinberg , Görlitz, H am burg , Hannover, Hildesheim , H ombu rg, .Iu

rotschin, In stcrburg, Karl sruhe, K önigsberg, Konitz, Landsberg, Lau en

hurg , L ipcse, Lí egnitz, Lissa, Luhlinitz, Magdeburg, Main z, Mauuheim ,

Meiu iugeu , Nakel , Nordhansen, Nürnberg, Oldenburg, Pasewalk , Pl esz,

Posen, P otsdam, Pyritz, Schwedt , Sehweidnitz, Sehwerin , Stargnrd, St et

tiu, St olp , Stre litz , Stuttgart, Thorn , T ri er , Weilbnrg, W orms, Zweibriicken

- összesen 69 ribbi G7 vtÍro-sból.

El eve kij elentették hozzáj :irnhísukat II hunirozatokh oz a következő

v árosok rabbijai : An sbaeh , Bemburg, Ber ont, Bingen , Bonn , Buehau, Cnssel,

Floss, Freudenthal , Ham burg, Heilbronn , Kaiserslau tem , L andau , Memel ,

Oberdorf, Offeubneh, Schw einfnrth, Sondershausen, Salz bur g, Tilsit 

ijs8ze-csen: 2u.

Kimentet ték megj elen ésöket a követk ezd varoso k ra bbij ai : Benth en.

Hnumschwei g, Bromberg , Dannstad t, Emden, O. m. Frankfnrt , Fraustad t,

KfilII , Laupheim , Mnnuheim, Sehmihe im, Schnoirlemühl, Sorau - ii.•:';·

NzeNcn 13.

,Junius 3-:in este az elő értekezlete» rI tag u bizotte ág válaaztutot t,

hogy a nyilatkozat szövegét (a napirend 1. pontja) végleg mcg:íIIapíts:ik. A

hizo t.tSlíg ta g jai: Lun dnu, Levi, Guttmnnu , H orovitz, R ippn er, Schwarz

(K arlsm he) és a H berli ni rabbi: Mny bmun , Unge rle ide r, Frankl.

.Iunins 4 · ':n d. e. LD órak or volt az clHi) gy iiléH II zsidóldizH<Íg nagy

gy ii1 f : ~termében .

A hit.k i;zség helyet tes-eln öke, Herz Vilmos, tit kos keresk . L:mácsos,

iuelegen üdvözölte II gy ülekezetet. - Tisztvi sel ők ü l vű l asz tutnuk ezután:
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clnö/dj/~ : J oel, Unge rleider, Bauiberger ; ülnök U1.; : L muluu , "ra~~erlllann ;

jC!/!lZő"' : Ziemlich, L ewin, Sal zberger, Bi ra m.

Dr. ,To:;l megnyitó beszéde utiin dl'. Brunberger veszi :it az elnöks é

get. - Dr. Mnybaum refenll a nupi rend L. pontj dról s a gy ülekeze t ezunln

a berlini zsid ós ág lUtal szerke sztet t (a ~L ZS. Szemle mnlt szdm ában nuir

közölt ) nyil atk ozatot néhán y csekély m ődositá ssal közfelki ültássnl el

fogadja.

Következik a napirend második pontjn . Mcgv:llasztatik 13aeck , F eil

ehenfeld, Cohn , Gronemann, Sulfold. Stein, Vogelst ein, Ziemlich rabbik 

ból álló bizot tság, hogy a beérk ezett j avasla tok alapjdn az cldterj eszt ést

végleg rnegszerkesszék.

Első gyűl és vége 2 1/ 2 óra kor d. n.

Csü törtök d. e. ll-kor dl'. Unge rleider a gy ül és t a bel- és k iilföldrő l

érk ezett helyeslő nyilatkozatok közlésével 8 annak hiriH ndrisdval nyi tj n

meg, hogy a berlini zsidó hi tközség szamos tngj áböl :Uló iinncpi bizottslig

a gy ülekezetet esti 8 1 /~ órakor a Gesellschaft del' Freund e disz tennében

tartandó bnnk ettre hívju meg.

Dr. Bamberger veszi :it az elnöks égé t s a nap irend 2. pontj át i l l et ő 

leg beha tó vita unin hnt ároztuti k :

A német rabbi-gyü lekezet kinyil a tkoztatj a :

L Siirgős követelmény e a j elennek s legszent ebb köteless ége a

rabbinak a 1'1IllÚNokta" í·<1 clfilll oz'/ ílalt ia aziiltn ], hogy a rabbi maga tanít ;

azon legyen, hogy a héber oktntá srn kiilön tanfolyam ok nyittassanak. a hol

ilyenek Illég nem vohulnak : a hol rabbi nincs, ot t iskolnlátoga t.:is, ta nít ói

ér tekezlet, prediká czi ók stb. utj iin gondoskodik a községekről ; a hol iskola

nin cs, gondoskodik szubvenczi óról, viind ortanit ókr ól stb , i gOllllj a legyen

nl, hogy a vallástanitói kar oda nem illö tagoktól meg óvnes ék : azon frira 

dozz ék , hogy e cz élra a lka lmas tuuir ók neveltessenek , szegény j elölt eknek

adandó segély , nj tanitóképzö-int ézetek alapítá sa , elag gott vagy betegslíg

miatt szolg álutra képt elenné vált tanít ó, va lani int özvegye i s :irvái tá mo

ga tlisa lUtal i gondoskodjék tov ábbsigimmlziumoknnk és rc űll skoláknak al

kalmas tantervr ől . - A gyiilekezet tovű bbű a rabbi szent kötelességének

ta rtj a, hogy a eallásoktatúst !J!lÜII/ÖlC8Óződ te!J!!e a fiutnl srig rn nézve az által ,

hogy az ifjn ságot a nyilvános ist entiszt elet ben va ló .részvét re buzdítja s

esetleg kiilön i(jus:igi istentisz teletet rendez ; azáltal, hogy ifjus:íg i iratok,

tanuló-könyv tlírak eszközével a valld sos tud ást gyarap ító olvasnninyró l

gondoskodik ; v égül a záltn l, hogy az éret tebb isk olá ból kik er ü!t ifj uság

sz ánniru vall ási t ovii bhk épz ő iskoláka t a lapít. - Gondos!;odjl!k tová bb ű a
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rabbi cl felllőtfe1~ uail ásos olstut ásáro! a:r.~ltal , hogy hit szónoklataib an a zsi- .

d ótörténet kivsiló személyeiről és eseményeiről szól ; aziiltal , hogy az egy 

Inizon kiviil is előadást tart a zsidó sű gról s történetéről, nemcsak a sajlí t; .

cic mű s községekben is (vándorelöad:ísok) ; azáltal, hogy szórakoztntó 8

ok tató iratok kiadását előmozdítja (irodalmi egylet .)

II. S ürg ős követelmény s a községek legszentebb köt elessége a rob

bilcat előbb j elzett törekv éseikben támoqatni ; s a maguk részéről is köz

reha tní a zsid ó hitközségi élet emelésében, a szombat- és ünnepnapok IH t 

gyobb megszent elése s a valldsos érzéknek a családban való fejlesz

tése által.

E lh atá rozt ák tov ábbii egy bizottság vű laszt á adt , melynek fölad ata

lesz : e javaslatok alapjáu s azoknak praktikus k ere sztülvitelére egy t ök é

letes szervezési szab ályzntot kid olgozni. E bizottságba az egyes tartonui

nyok és országok képvisel őiül 21-en választa ttak : Uu gerleider, Cohn,

Bnmberger, " Terner, Vogelst eíu , Rahmer, Baeek, Jo el, Gron emann , Horo

witz, Leimdörfer, Appel, Gliick, L andau, Dessnuer, Salfeld, Zicmlich, "Tas-.

sen nanu, Schwarz, F eilchenfeld, Fried. Poroszorszűgru j ut telnit 11 ; kép

viselve van továbbá 1-1 tagj a riltal Nnssau , Oldenburg, Sz:íswrsz:íg,

Sz áazherc zegségek, Hessen, Baj orország, ' Viir ttemherg, Baden, Meeklen

bnrg, Anh al t. E bizott srig föladata a legközelebbi rabbigyül ekezetn ek u

tervezetet előterjeszteni .

Rövid sziíne t ut án a napirend 3 . pontjára tér út a tunricsko zás.

A gyiilekezet ideiglenes alnpszab ályok értelmében mint »ném et rab 

bik szbvetkezete« mega lak ul s a !) tagu viilusztnniny föladata lesz e sza

bályza t reviziój:ít az l SS5-dil,; év lI!lará ll összeiilelul/; raúúig!l iilekcze/ elé

terjeszteni.

Ez alapszabrilyoknt legk özelebb részletesen fogjnk ismertetni.

A:r. ünnepi :r.árgyiilés ugyanez nap d. u. 3 óra kor tartatott. nr.

.Joel dicsőíti az egye tértés szellemét, mely a gy iilekezet egész folyamut ered

ményeiben oly rildásosed tette . Dr. Goldschmidt lelkes szavakban mond a

gyiilekezet nevében köszönetet az elnökségnek s a berlini rabbiságnak,

melynek a rabbigyiilekezet létrejött ében oly kiv áló az érdeme. Az elnök

a német császárért és birodalomért mondott imával bezárja a gy üleke zetet, .

melynek tagjai a császár lelkes élte tésével oszlanak szét.

Az ülés vége 4 órakor.

Esti 8 1/ 2 órakor volt u banket . J elen voltak a rabbigyül ekezet tag

jam kiv iil a zsidó tudonuiny s hitkö:r.ség képviselői. A j elenlevőket Mar

kuse eg észe. tarui csos üdvözölte. A es:ísz:írm uiondott felköexöntdt dl'.•Joel ,

lL rabbi gyül ekezetre Steinth al tan ár, u zsidó tud omany nagyinest er ére,
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?'IlIlZra ar. Salfeld. Volt még sz ámtalun egyé b felkö szöu to prózában és

versben. Végiil ar. J/;Ilek erm alldel mondotta az asztali imát. L ewandowski

zeneigazgató Hi rschfeld költeményére sz ép zenét irt, mely a banket alatt

lUig}" tet széssel adatott elő. Az üun epi költ emén)' eleje ez :

Auf drei Siiul en etehe t fest die \veIt :
Auf Gotteslehre, die Illan fleisig iibe,

I D er Temp eldienst ist diesel' zugesellt ,
Di e dritte Saule ist die Jlcn.ychcnl iebe.

Die Stadt, dic Jlcn8chcnlicbc übt so gem,
Ruft H eil Eueh zu, der Go üeelehre Meistern ,
Die Ihr herb eigeeilt VOll uah und fern ,
F'iir 'l 'empeldienst dic Herzen zu hegeist em .

Nem 7.1Í1·ha~iuk be az előleges j elent ést anélkül , hogy ujra kifejezést ne

adj unk abban való erős bizalmunknuk, hogy 'a rnbbigyülek ezet áldá sos lesz

az egés z zsid óságra. Mihelyt a hő stenografiai anyag rend ezve lesz , megj e

lenik s he fogom kiildeni a részl et es tud ósítást a rabbigyülekezetről , mely

nek foganatus munklísslíglíról uzoubun bizony ára ez elől eges jclent(is is ör

vendetes képet ad .
.M AY HA UM ZSIHMONll.

T a n ft gy.

Hitoktatási tant erv ek.

Közli : fötiszt. L iho hn nuuiuur],

III.
Szeg ed.

Valids ü crki/les /IIII. Kiil önösen szolgrila t.iban :ill a szeutin is ford i

tása s bibliai történelem, A valbis és erkölcs i tanítás :dapj:it. a t O parall

csola t képezi, mely et magyarul az L héberül a IT. fiuosztűly tanul. Miut:\n

a felekezeti ma gyar olvasók a mi igényeink et e tekintetbell eddig nem

elégítették ki , a t il hihi gaza t tanítása a III. és IV . oszt.vhan a német

olva só alapján tortéuik. A sxert ur tilsok főbbjeit , mini ík az ünne pek, mrir az

I. oszt.vbuu megösmerik a gyermeke k. A IL -ball ehhez az :íld:isok (:s im:ík

fordítása (lS betanuhisa j.irul . A III. a szertur ttistant a Meló Chofruijim

1- 31 B sz:ílllai alapj:ín tui IIIlja, a IV . oszt, lnitrulevd részét , i1l4-464 .

Ribi/a. A tóra a vall ás tÍ~ erk ülestnn, részbeli a szer turtris ta» ll~ II

biblini törtéud tankönyvekén t kezelt etik uépiskohinkhun . A biblia-fordítás

llinyegét nem keressük a szöveg ll)'e1vé~zeti ismertetés ében ; a héber nyelv

tannak csak elemeit tanítjuk a IV. osztály ban.
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IV. fíuosz taly.
.A t óra III. kön yve : 23 ( 1- 9, 15- 18,

2 1- 44),25 (l-22), 26 (1 -13).
A tó ra V. könyve: I , 3. (23 -29), 4,

(l -40) , 5, 6, 7, 8 , 9. 10, ll , U"
(7 - 23) 16, 22, (1-1 3), 23, (20 
26), 24, (10-22), 25, (13-1 6) , 3 1,
32, ( l 29, 44 - 52), 34, ( l-U!).

A biblhíból ford itta tik.
Ill. fluosztály .

A tóra II. köny ve 2, 3, 4, ií, 6, (1
12 vs) 7 (1-7), 1;:1,14(26-31 ,) 15 ,
19, 20, 2 1 (1 - 6, 12-21. 23-27),
22.23 (1 - 2 .'), 30 (11 - 16),3 1,32
(1-20), 33 (1 2 - 33), 34 (1- 20).

A hittan. hibl ia~ torténet, héber nyelv és szertartás tuu tltnltnyag:íllak
beosztá su,

I. osztály.

Tankönyv nélkül: .A ter emtés, az ös
a tyák Józsefig. - .A 10 parancs
magyarul. H éber olvasás.. Tan
könyv : a F uchs-fél e h éber .A B. C.
Késöbb az izr . tanitóe!Jylet ima
könyve.

II. osztály.

Tankönyv nélkül: Bibliai történet
:Mózes hal ál áig. Héber olvasás. .A
fiuosztályban : 10 paran cs h éberül.
Az áldások betanulása és forditása.
Im afordi tás.

III. fiuosztály.

Héber olva sás gya korlá sa . Imakönyv
ismer tetés : mindennapi im ák, Bzer
tartástan : Meló Ohof nájillt I-313
A 10 parancs ismétl ése magyarul
és héberül. A 13 hitágazat tanu
lá sa ,

III. leányosztály.

A héber olvasás gyakorlása : min
dennapi im ák. Bzertar tástan :Mel ő

Chofná jim 1- 3 13 (Kihagyatnak :
31 - 42,5 1- 74, 83 - 86, 87, 90, 92,

. 11 6, 117 , 122, 130. 131. 133-136,
138 - 140 , 14 2 -150, 153 , 154.
156 -1 60, 162 - 173,1 89, 200, 226,
275 --279, 282 , 28 3, 3 13. )farad
217 sz ám.) A 10 parancs ismétlése .
A 13 h ít ágazat. Bibliai történet .
Tankönyv L öw L ipót bibl. történet,
25 - 141. Az elsö emberpár b ün e v

Sámuel, mint biró és tanít ó.E 117.
§. olv asta tik, könyv nélkül tunul
tat ik 22 §. (30, 36 . 58, 74 -76. ill ,
80, 82, 85, 86, 88 - 90, 1l 8, 09 , 101l,
110, 121 , 122, 127, 130, 131 ,139,
14 1.) - P al psztina földraj za ka p-

cso la tban a 12i. §-sa l : Kánaán fel
osztása és állapota.

IV. fiuosztály .

Az áldások ismétl ése. Szombati és
ünn epi im ák. A 10 parancs ismét 
l ése. .A 13 hit ágazat. Héber nyelv
tan elem ei: a -bet ük , szótagok és
irásjelek. A r endes ige ragoz ása.
Irás zsidóbetükkel, kapcsolatban a
Meló Chofnáj imból tanúIt sza vak
kal. Szertartástan : Meló Ohofu á
ji m l - 464. A közbefoglaIt va llás
és erkölcstani kifejezések tüzetes
magyarázata. Aszertart ástau II tóra
forditásánál és a reá vonatko zó h e
ly ekné l magyáráztat ik, ill et ve is
mételtetik. Bibliai történet 3-216
§§. (3, 6, 7, 17 -20, 22 - 24 , 98, 99.
101,1 0 2,1 09-11 2, 121 , 122,1 27 ,
130,1 31,135, 139 ,142-144,149,
150,152,1 54 , 160-1 62,1 64 ,1 65,
167 ,1 69, 17 0 , 171, 17 5, 185,1 87,
188, 190-193, 197 , 19 8, 200, 20 3,
209, 21 0 , 213, 21 4, 2 16, összesen
58. §.) P ale sztina földrajza mint
a III. l. oszt .-ban .

IV . leányosztály .

Héber olvasás gyakorlása: szombati
és ünnepi imák. Bzer tartástan Mel ó
Chofnáj im l - 464. (Kihagyatnak a
III. osat--ná l kij elölt ek és 347- 34 9,
360,393,400,401, 40 4, 40 7, 4 12 
414, 426,427 , 430 - 432, 438,44!).
450 , 461 -464. Marad 344 szám).
Benne a válJásos erkölcsi fogalmak.
A 10 parancs ismé tl ése. A 13 hi tá
ga za t . Bi bli ai történe t: nagyrészt,
mint a IV. l. osztc-ban (összesen 51
§.) - Közte a va llá s és er kö lcstani
fej ezet: 98-122 . §. P al eszt ina fóld
rajza ismételteti k.
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H. sz.
I

A. szegedi é~ szaburlkai zaid ők it szabadsághurcz alat t.

Kusuimachwnq.

UIII den beideu ,Judengemeiud en zu Szegedin u. 'I'h eresiop el, welche
aich rlurch ihr sc hüudliehes und gesetzwidriges Benelnn en , dann du rch
muunigfuehe Begiinstigung und Untcrstü tzung der R ebellcn besonders
bemerkbar ma cht en. einc verd ieute Strafe für ihre schlechte Gcsinnung
1\1111 bewiesene Untreue gegen ihren rech tm rtssigen K aiser und König auf
zuerlegen, finde ich densolben cine Strafe R equi sition von 50,0 00 sage
fiinfzi g tuu send P aar deutschen Selmh en aufzuerlegen.

J edc der beiden Gemcinden ha t das ihnen anferl egt e Qllan tl1ll1 von
25 ,0 0 0 P aar Schuhc iu ferti g ém Zustande, und zwar zur Halfte grosscr,
die undere Halfte von mittlerer Gattung biun eu zwei Mouathen in glcichen
R at cn in der Art an das k. k. Militair Platz-Commando Zll Szegedin
abzuliefern , dass biunen 3 'Yochén vom heutigcn 'l'age an gcrcclmet dic
ers te R at e, dann von 8 zu 8 'I'ageu dic iibrigen R at cn abgclicfert werden.

fm F aBe als ein 'oder der [and cre] 'I'ermin nicht cingchalt en werd en
sollete, ist der GClllcind c für j edcn 'fag eine Straf-Contributio n VOll 2 0 0 H.
sage zweihundert G uldeu in klingonder Münze vorzuschr eiben und ali so
gleich von ihr hereiuzuhriugen.

Huuptquarti er - Szegedin am li , August 184B.

Baro), Hatnu ut, m. p.

F cldzeng meistc r
u. An ucc-Ober-Commundu ut ,

A pesti zsidó lritkiJZstflf lev éluinlh ól.
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Millőn a h:l:dban miudenki a sza badságunk iil'n mtl, míd őn az eddig
némi ellentéthen :í11oU. nemz eti s égek is szeliden iisszcsimlílnak , midőn a jog
egyen l őségnek érzcte vihigörönunel Wlt el n\intlcn kebelt, mid őn az isteni
gonllviselésnck a luila dld ozatot a k ülönbfé le valldsok papjai egynuls mel
let t a legbékésebb egyetért ésben mutatják Le : illy nevezetes korszaká ban
a fejlődésnek , a szubads .lg nnk, az összeolvndrisnnk , a tilrelemuek, l:S az
cgycn lőségnck vrlrntlan ű l meglepő azon j elenet , hogy a hadnak Mózcs va1
l:íSlí lak osai ellen, né melly viirns okhni r t ürelmetl en, erőszakos mozgnlum
rnutntkozik.

Mi siettiink rendelkezni mindeu illy fcnyegető a lakban mu tutkozot t
mozgnlom ellenében és némelly helyekről . már is őröuunel ért.esiiltiink ki
v.int sikere iránt.

De egyszersmind sziikségesnek tartjuk Önt is figyelmeztetni c' jog
ellenes irany ű mozgal omra, melly odá bb terj ed ése :íl t.al csak elhonuilyo si
taml eddig i békés át alakúlásunk t iszta dicsőségét.

Most nincs másról sz ó, mint egyedül arról, hogy az Iani clitúk eddig
nyer t jogaikat folyv ást élvezhessék, hogy az ország hut árni u bel ő l :1 kik
vannak, it t békében lakhassanak, és keresetmódj ulknt annak rende szeri nt
a törvények korlátai közt, h ábori tlnnúl folytnthnssilk, - és h isszük , hogy
ha a lniborg at ók jogellenes viselet.ök irá nt felvilágosítt atnak , lehetetl en bc
nem látniok, inik éppen midőn másnak , bár kinek szabadsága ellen kik elnek.
magok v álnak érdemetl enekké azon szabadságra, mellyel birunk.

É s a mennyiben az Izr áelit ákat eddigi jognik ban, mind lnkű snikrn
mind keresetmódjaikra n ézve a törvények védik és a törvény t. tiszfeletben
tartani minden jó és becsületes polgá rn a k szent köt.clcssége ; a meunyiben
továbbá éppen a törvények szentségénck érdekében nem lehet. tűrni , hogy
az újj ásziUetett hazának bármelly néposztálya már meglevő j ogaiban hábo
rí t ta ss ék : Önnek kötelességébe tessziik :

r -öl' : Miut án hazánknak ez új napjaiban annyi elöitéletek végk épp
megsz üntek , és az új á talnk ű lá sbnn annyi ellenszenvek sirjokat lelék: igye
kezzék Ön oda munkálni, hogy az Izráeliták elleni elöitélet vagy ellen
szenv is elenyésztetvén, a törvények megoltalmazó erejének jótékonyságát
ijk is tellyes mért ékben érezhess ék. Itt nincs arról szó, hogy ök a legk öze
lebbi országgyiilésen hozandó rendeletig új j ogokat gyakoroljanak, hanem
hogy megny ert törv ényes' jogaikban ne háb orítt assanak .

2-or: Miután vagyon és személy biztossága mindenkinek a törv é
nyek paizsa alá van helyezve, eszközölje Ön, hogy az senki által meg ne
s ér tess ék , minden a ki e részben magát biinössé teszi, az okozandó k:írért
egész vagyondnak érté kéig felelössé tétetvén.

3-or: A közrend és eseud és a törvények megtartdeu a Nemzet
ih'ség erejében tnlű l v án megd önthetl en t:ímasz:ít , miutűn jól elrendezett
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:Uladalomban eröszakosságo k nem türetethetn ek. a törv ényes rend fentar
tását. eszközblni fogja ön mindannyiszor, n mennyiszcr ellene tettleges moz
galmak mutatkoznnk. és pedig eszközölnÍ fogja nz ón Nemzetőrség :íltnl.
mellynek kezében van letéve n haza legnagyo bb kin cse, t. i. a sz:g>ads:íg .
melly azon ban megszünt uralkodni ott , hol a jogok kölcsönösen- tisztelet
ben nem tartatnak. És reméuylj ük, hogy a N~mzetörség segedelme szük
ségtelenné teszi II sorkatonaság közb ejöttét ; melly csak ott huszn álandó ,
hol egyenesen a személy és vagyon-bátorság tá madta tik meg, és ot t is a
legnagyobb vígyá za ttal és a mcnnyire lehet véd őleg.

4-er: Egyszersmind ön az I zriielit ákat se mulasszu el komolya n
figyelmeztetni, hogy kiv ált j elen kör iiJmény ek kiizt mind eut ker ülj enek, mi
:íHal magok ellen ingeriíltséget id ézhetnek elő .

Ez ekr e kivántuk Önt figyelmeztetni , részint II törvény szentsége
űltal biztosított személy- és vagyonbizt osság érdekében, részin t átala'kuhí
sunk dicsőségének érdek ében, melly ha efféle erőszakos elölt életes kitö ré
sek ű l tal meg nem hom ályos íttatik , a legti sztdbb fényben fog átragyogni az
utókorra e három szerc tet telyes j elszó alatt : Szabads:íg, jogegyenlőség és
felcbar :íti szerete t.

Kelt P est en Aprilis 3-án 18 4 8. .

A míuisteri Országos ideiglenes bizott mány:

Kluuzlil Gábor, m , k . Szemere B ertalan, m, k. Pals;;J.·!J P erel/c , m. k.

E rendelet megvan II pesti z.~itló hit ktJzsé!f levéltánlban is ; a meg

szólítás itt »E lnök ur !« a többi sz ő ró l -sz ó ra ugyau az, csak az aláirók

közöl hiányzik a Klauz ál neve.

Közli: L öw hlMÁNUF.I•.
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Irodalmi hirek. /J )'. lJloclt .I. S . ra bbi és a l': osztnik reiehsrath

tagja bekül dte uitív ét: Ein blicke in die Geschichte der Entst ehnng der tul

inudiseheu Litera tur. Bécs, 18 8 4. - Vet t ük toviiblni : l\Ióré uelnichim.

A tévelygők utmutat ója. Irtu Mól':c::; bell Muimon, fordította és magyurázú

irodalmi jegyz etekkel ellá tta dr. Klein M ÓI'} nagy-becskereki főrabbi . Ne

gved ik (a l': l. kötetet befejez ő) füz et, - A bécsi tud . akadémia ér te ke zé

seibö1 megjelent kiilön kiad ilebau B neher I-ilmos míive : D ie hebriiisch

urubi sche Sp rachvergleichung des Abulwal id Merw.iu I bn Gan áh. Bécs, l ~84 .

- Perrea ú Pietro abb é P arm ábau beküldte munkáját : Appendi cc nll .

Occan o delle abbrevinture e sigle (ezen résl': is mint :tl': első, nutografd lvu

l:S csak 6 0 p éld ánybuu ki adva). - Vett ük még : E rziehungs lehre fiir Ism 

eliten. Nach bibl. ta lmud. u. pltdag. Quellen bearbeitet von Israel Sillye,..

Nyomt. S árospatak . - Tov á bb ű : Zu incinem 2 5. j ahrigen Amtsjubilaeum

11m l. J uni 1884 . Einige Erfuhrungen als 5-ter Schüleha n Arueh von

Aron Roth (siklósi kerül eti rabbi). - Az ápolá s m ódszere , Irta L ederer A.
Bevezet éssel dr. Fodor J ózseft öl. - Placzclc B. briinni ra bbi beküldte

ten n észett udonnluy i értekezését : D el' Yogelsang nach seiner T eudenz unu

Entwiekelung. Briinn, 18 8 4 .

Iskolai értesitök. A zsidó hitközségeket és tantest ületek et tiszt e

lett el kérjük, hogy a mennyib en a tanév végén iskolai értesitőket kiadnak,

azokat szerkesztőségiinknek bekiildeni sziveskedjenek.

Lazarus könyve. Ismeretes, hogy k ülönösen nemes Gut tmann

Vilmos béesi na gyip aros kezdeményezésére egy kiváló érdekesség ii k önyv

k észül a zsidó eth ik áról, mely tűrgydt uéppszi chologiai és népethikai szem

pontból fogj a feldolgozni . Anya got e nagy munka részére szerte Európá

ban gyiij tenek zsidó és keresztény tudósok egyaránt. A válla lat élén IUl

L flZ((1'1I8} berlini egyetemi ta ná r, a szerkesztő bizottság tagj ai: Ka ufmann,

a budapesti rabbi-képző tan ára, Je lliuelc, bécsi hitszón ok, és Stein thal, ber 

lini egye temi tan ár.

Kérelem. Magyarországban megjelent bármily nyelv ü zsinagógai

beszédek czim énel: közlésére kérte föl a M.-Zs. Szemle 2. fü zet ében II sze

gedi főrabbi , főtiszt, L üw Immánuel} a közen s éget. Remélhető, hogy a l':

clsii fölhi vás eredményét CI': ujabb szives ké ruleui (ircghiteni fogj a.
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Zsidó kéziratok katalogusa. Dl' . Ncuhnuer befciezte (:s saj t.) alli

ad ta az oxfordi B odl ej rinu künyv tűrlmu őrzött. zsidó kézira tok kutulogus.it.

Nem kevesebb nrint 2,4 0 0 MS-ua k adja czim ét, leint slLt. és tört énetét ,

kiilönbözií ha sonmásokkal egyiitt. Angul irodalmi k ör ök itélete szeríut

haz ánkfl úuuk e miive a bibllogrufin kimagasló termékei kllz t fog helyet

foglaln i. - Megemlitj ük egy uttul magá nértcettlcsünk ala pján , hogy dr .

Neu bauer öt évre a ra bbinikus irodalom fölolvusój á v ű (reader) let t kin e

vezve az oxford i egye temhez. Első évi fölolvasű srlnnk t.:Lrgya lesz : a rnh

biuikus irud alomról álta ldba n.

Helyreigazitások. Dr, Blocl: Il em·il.:flíl a kdvetkezd sorokat vesz

szilk : Astruc czik k ében n éluiny ndut nem felel meg a valódi tény.i lhls

nak . A 1\1. %s. Sz. 4-ik füzet ében (2 3 0 , 1.) az állíttatik, hogy a zsidók

sZ:LIniizését tartalmazó senatus cousultum »T'iberius 22 -ik évébcn « adatott.

ki, telnit 3 G-bau Kl'. u. Ez nem helyes, a sena tus consúltus 19 -Lm való.

(V. ö. 'I'acitu s, Ann . II. 85; Suetonius, Ti beriu s 3 6 ; J osephu s A. J . XVII I.

a, fl.). Az 5-ik füzetb en (2 95. 1.) Astrue azt mondj n, hogy »T rnj án ,:8
Hndriűu ha sonló módon elrendelt ék vagy elnézték a kereszt ény üldözéet .«

Hadriűnra nézve ez :tIlíbí s helytelen. Igaz , hogy Eu sebiu s éH Hieronymu s,

August inus és Orosius arról tesznek említés t , hogy H adrián ala t t a keresz

tényeket üldözt ék, de L actantius, T ertullián és sanlesi l\Ielit o, kik sokka l

el őbb éltek, mint a négy említe t t iró, mit sem tudta k erről ; sőt ellenkező

leg 'I'ertullián (Apologet. adv, gentes 5 . f.) H adri ánt azon császárok kiizt

említi, kik a keresztények ellen semmiféle törv ényt nem bocsátottak ki , I:S

i\lelito Antoninus Piushoz intézet t v édiratribun Hndrl.lnuak a keresztények

nek kedvezö reskriptum ára ut al. Ma ált.a l{mosflll van elfogadva, hogy csak

mese, miszerint Hndririn idejében több keresztény a vértanus:Lg hal rihi t

szenvcdte. Annyi igaz , hogy Hadri án a keresi tényekkel szemben lJlegve

téssel viselkedett . U. o. 29 5. 1. olva ssuk: »így lett. a keresst énys ég

államvnll ás és már .'J l ii-heu, telnit 3 évvel a milan ói edikt um ut áue ; a

milun ói ediktum nem 3 12-böl, hanem 3 13-ból való. - Mult fiizetiin kJJPn

közölt 1 2. sz, ' kutfőt illetőleg d" , Kauf mann Dá iJid ezeke t irj a : A 3 4 !!.

lapon :Ul »opitu la tur asse ruit Aloisius dc Sonncnfcls stb.« A mint előre

sej te t tem, Aloisius saj tóhiba Aloisil: helyett, It mit dl', K ohn az okira t. ala p

j rin megcrösított. A mon rla t te h át így fnrd ítandú : táll lOga! óla.g bizonyítja

S. munkűju. 'I'eluit az »opit ula tus « v:íHoztat.:Ls a helyes.



TUDOMÁNY.

A nő állása a bibliai ókorban.

A biblia zsinórmért ékül szolgálhat mindenben és miudenütt ,
hol az ember erkölcsi rendeltetéséről és becsben tartásáról vall szó :
ezt jó lesz a zsidóval szemben folyton ujra meg ujra haugsulyozui,
mert nem ritkán hallnni az állitá st , hogy az emberiség vall ás- .
erkölcsi vívmányai egy ifjabb, a keresztény vallásnak köszönik
eredetüket - s annyiszor halljuk, hogy végre mi zsidók is szinte
hajlandók vagyunk azt elhinni. Ámd e jegyezzük meg, a init egy
nem-zsidó tudós, R enan mondott : »A kereszténység di csősége a
zsidóság dicsősége. Bizony a világ elzsid ósodott, a meuuyibon a
kegyesség és az emberség törvőuyeiliez tért meg. S most, iniután
e két nagy dolog befej eződött, mondjuk ki bátran: a zsidóság,
mely a multban oly nagy" szelgálatokat tett, a jövőnek is hasznára
lesz, az igaz ügynek, a szabad gondolkodás ügyének. Miuden zsidó
liberális. Belső lényegében az. A zsidók ellenségei ellenben a.

modern szellem ellenei. A zsidó, ki a moderu szellemet szol-
- gálja , tényleg nem tesz egyebet, mint hogy az ügynek szolgál,

melyhez ő a multba n bárkinél többel járult és melyért annyit
szenvedet t. A tiszta vallás, m elyben az egész emberiséget egybe
kötő vallást sejtj ük , .Iezsnjás vallásának uiogvnl ósitá sa, amaz
ideális, miudou salaktól megtisztitott zsidó vallás lesz.({

E gy nem-zsidó tudósnak e szavai után kisebb lesz tán a
bizalmatlankodők száma, ha azt mondom, hogy bevezető tételem
a bibliai ókorbeli nőről is áll. Az ugyan bizonyos, hogy M ózes

M AOYAR-ZSmó S ZEMLE. 18 84. VU. F üz, 2 7
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vallásának, mint minden nj tann ak, az adott viszonyokkal kelle
számolnia ; a pogány nézeteket és a hagyományos törzsi erkölcsö
ket csak la ssankint tudá legyőzni és igy egyetm ást - mely ala p
elveivel ellenkezett, de melynek teljes mellőzése eleinte lehetetl en
nek bizonyult - türelmesen felvenni kényszerült, hogy legalább
saját szellemében idomitsa és a népet az uj tann al ink ább meg
egyező életmódra nevelje - de azért a zsidó nőnek történeti meg- :
jelenése, úgy a mint a mózesi tan erkölcsös hatása alatt a zsidó
népélet virágzó szakában elénk lép, azt hiszem, mind enkiuek ki - '
fogja nyerni tetszését .

A bibliai ókorban élő nő máltat ásáru és feladatára nézve
Mó;1,8s I. k. 2. és 3. fejezet ében bizonyos tekintethen kánont
birunk. E részben egy pont sem hagyat ott figyelmen kivül, mely
a nő becsének megitélésében kérdést támasztana ; és azon körül
!l1énynél fogva, hogy itt nem tényleg megtörtént esemény beszélte
tik el, hanem csak a kinyilatkoztatott vall ás felfogása mödjáról, az
emberi élet legjelentékenyebb vallás-erkölcsi viszonyairól t éte tik
emlit és, miuden szó latba vetendő és minden vonás figyelmet ki
ván . A ma részben tehát, mely mink et érdekel, a következőkről

ér tesülünk:

»És mondá az Örökkévaló Isten : nem jól van az úgy, hogy az ern ber
cgyedííl maradjon ; azért akarok szdmaru kisegitönöt alkotni, ki öt kiír
nyczze (szemben legycn vele) . És az Örökk évaló Isten szendert bocsá tot t az
emberre, ugy hogy elalvék. És vőn egyet oldalbordái köziil és hust Zlíl't
helyébe.Its alukit ű az Örökkévaló Isten a bordát, melyet az emberből vett,
növé és az emberhez vivé öt. Erre igy sz ólt az ember : »E z egyszer csont
csoutjaimból , hns lm somból : némbernek 'neveztessék {j, mert emberből

vétetett . Azért hagyja el a férfi atyjdt és anyját és esügg nej én és ('gy
te st té v álnak .«

K érdésiinkre nézve e mondatokban a legfontosabb megfej
téseket nyerj ük. A nő ki segitőnő nevét viseli: tehát nem a férfi
szeszélyénok játéktárgya ; nem tétl enül é l ő d ő, hanem muuká
jának, örömének társa. F érj ével szembenálló, azaz egye1ll'augn
társnőnek jeleztetik és ezzel utalás tör ténik arra, hogy a n ő
erkölcsi személyének egyenlő jogaival ruháztatott föl és azért nem
lehet emberi szeszély és vadság rabszolgája. Továbbá a férfi oldal
bord ájából alakittntott, miből nem csak azon következtetés ered,
hogy a férfi és nö egyaránt I sten képmásár a teremtettek, hanem
rz JÚ nkar mntatni és ki akarja fejteni azon tit okszei ti voná st,
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mely férfi és nő egymásra utalá súra, szeros kap csára vezet . A nö
csont az Ő csontjából és hus az ő husáhól és azért Istentől ném
bernek rendeltetett. A nő a férfi kiegészitője és mindketten
együttesen, férj és feleség, egy ideáli s személylyé válván, term észe
tük egész képességét és tehets égét teljes fejlettségre juttathatják.
Hogy itt csak a házas ságról van szó és hogy f1'igyük szent [elaca
fása I sten alkotó világrendjében megokoltn ak vétetik, bizouyitja
e moud at : »azért hagyja el a férfi aty j út és anyjút és csügg
nején.« Világos továbbá itt az egynejiis~fJ (mouogamia), azaz : egy
férfiunak egy nővel való kapcsa az I stentölkövetelte rend szük
ségességeként felállítva, Minthogy az e lbeszélő e mondatban az
őstörténet ecsete lését megszakitja és korának viszonyait I sten
világ ren dje álta l igyekszik igazolni, jogunk van ahhoz, hogy az
egyes számot »és csügg nején « hangsulyozsuk és az elbeszélő

értelméhen az egynejiil'~fJe t mindon emberi egyesülés I sten akar ta
.nlnpviszouyául fogjuk fel.

A nő pszichéjének jellemzése czéljából, az előbb fölvett idé
zetet követő elbeszé l ésbő l, a bűnbees é sb ől csak egyet óhajtok
kiemelni , ugyani s, hogy a kigyó a nőhöz fordul, mib ől gyönge
ellenálló képességére történik utalás. A nő és kigyó közt föllépő

örökös gyülöletet a vétek megismerésének követk ezményeül tün
teti föl az elbeszélő : a nő és utódjai , tekintet nélkül a nemre, a
véte k ellen mindenkoron küzd eni fognak és a vétek és ennek
keletkezésének meggátlására kisérl etet tesznek. Elég ennyi
hínonunkból. Én azt hiszem, nem téves azon áll ításom, hogy itt
a nő méltóságának és rendelt etésének képe van adva oly mótlon,
mint a hogy nemesebben és term észetesebben egy néptől és egy
vallástól soha még nem festetett. T erm észetesen csak az eszmény
van felállitva, melynek megvalösit ását a népek történeti multja
által a kinyilatkoztatott vallás foganatositj a ; nem sokára azon
ban látni fogjuk, hogya zsidó nép a nő becsülése dolgábnu az
eszményt nagyon is megközelité. Ez okból szükséges lesz a csa
ládra fordi tani figyelmünket, melyben a nő mint legterm észetesebb
kör ében jelenik meg. Mert a zsidó nőre mindenkorra helyesen
alkalmazhatÓk Ábrahámnak vendégeihez mondott szavai, kik
Sára után tud ak ozódtak: »Irne () a sátorhan van {«
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I .

1\1ig az ókornak még legmüveltebb népeinél is azon előité

let volt elterj edve, hogy leánynak szület ése egy éppen nem óhaj
tott esemény - mi gyakra n a leányok meggyilko lását vonta maga
után - addig a zsidóknál gyermekek születése , tekintet nélkü l
a nemre (.Tes. 56, 5. Z solt. 127 , 3.), I sten áld ásának tekinte

tett, jóllehet fiugyermekek, mint a csal ádi élet jövendőbeli meg
alapitői , szivesebben látottak voltak. A leány a ház szigoru
fegyelme szer int neveltetett és utmutat ást nyer t mindeu erény
ben, mely az akkori zsidó éle tnek saj átj n volt . Mer t egy régi
zsidó közmondás azt ta r tja : a női szépségnek párosulva kell len
nie nemes erkölcscsel (Péld. 11,22.). Inkább mindenn api gyakor
lat és alkalomszerű ut asít ások, mint form ai tanítá sokáltal ismer

tettek meg a leányok a mindenn ap i erkölcsökkel, szokásokkal ; a
va llá sos csa ládi ünnepek alkalmával a csalúda tya által előadott

elődök nagy tetteiben ők is gyönyörködte k (D eut. 31,12. E x. 12,2r..).
Ez uton erősöd tek ők az I sten irúnt ta r tozó szer étethen és zsidó
erkölcsök ungyrubecsülésében, ngy hogy egyes tet teiket akkor lát
ták legjobban elít élve, ha róla azt mondott ák : »N em igy szekott
ez történni Tzraclben.e E mellet t idejekorán fogták őket házi
munkúhoz ; sütöttek, főzt ék, mit egy királyleány is bizonyit
(Sám. II. 13,8.) ; a húz körül szükséges vizet maguk hordották a
kutról ; tan ult ak fonn i, sz ő ni és a nyjuk vezetése mellett mindeu
féle müvészí kivitelü kézi munkát végeztek. I gy a nő miudeu

tekintetb en ugy neveltetett, hogy egykoro n azon férfiuuuk, ki vele
Izraelben t űzhelyet alapit , a szó szeros értelméhen kisegitőj e

~~~. .
Az atya akkoron a patriarcháli s időben megokolt nagy

hatal ommal rendelk ezett gyermekei fölött, mely azonban koránt
sem volt oly hatá rtalan , fékevesztett, min t a régi R ómúba n. H a a
zsidó családap a eladósodott, akkor jogában állott gyermekeit a
hitelezőnek fizetésképen átengedni (Ex. 21,1-12; N eh. 5,".) : fiát
rnbszolgnmunk ák végzésére, leán yát pedig feleségeül. Itt a
semitizmus, vagy jobban moudva az egész orientalizm us pogúny
s űg á nak ősrégi szokás ával van dolgunk, melyet a mozaizums eny
hiteni igyekezett ; a mennyiben ez esetre a férfi szolgúlnt éveit hat
évre szabta meg, mig a nőnek egy törvényes hitves jogait biztos i
totta, Ebb ől azonhall nem lehet senun ieset re sem - mit külün-
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,

ben oly gyakran ismételtek - azt következtetni, hogy csulá datya
:L leán ya fölött szaba da bban gya korolhatta jogát, miut fia fölött ;
vagy azt, hogy a ni)alacsonyabb szer epre lett voln a hi vatva.

Ugyanez eset áll fenn lL fr igykötésre nézve. A fiu és leálly
egyforma jogokk al b írnak , a menn yiben a fiuná l az apa végzi a
megk éré st (B ir ák 14,2.) és leányáért a vételúrt kapj a. H a. nincs

atya, ugy az: anya mindenben helyet tese, mint a hogy I zmael
uél H ág ur fiánál tö rtént. (Gen. 2 1, ~ I .) A jegyesek - r é sz é ről tör 
lcszt ésbe hozandó vó tel úr azok rangja szerint különböző (Hos.
a,2); r endesen nz öt ven seke lnyi ezüst öt megh nlndta (Ex. 22, \1;;
D ent, 22,29), mely azonban nem állott miudi g pénzből, hanem cse
~ eked etből . is állhatott; p. D ávidé hadi tettekben állott, .Jákobé
R úhelér t hét évi pá sztors zolg álntb an . Ez mindeneset rc a zsidó
nép ó-pogány idő szulo; egyik mamdvány ának tekinthető ; hasonló
volt a viszony a legrégibb görögöknél, németeknél, nssyrokn úl és
több más ázs iai és afr ika i ué pt ö rzsuő l . H anem épcn ebben
t ű n ik föl a mozaizmns erk ölcsi ha talma, urivel a bibli ában csak a
neve (m óliar) cmlékeztet az egykori szok úsra, A ténylcg cs udás
vev ő si összeg ná szajándék ma már, melynck útuyujtásakor ;(,v ő le

géilY óp oly kevéssé gondolt a rra, hogy ez: (tItal vúsárolju meg
fel cs őgőt, mint a hogy napjainkban hasonlóan gondolkodnék, ha
;(jegygyürüt ujj úra tolja. R áchel és L ea ép azér t oly elkese redet tek
aty j uk, L ábú.n elle n, iner t ez J (tkobnak ir án tuk való vonzódúsát
tizennégy évi szolg(~lattal zsákmányolta ki. »I dcgcnekiil becsül ő

bennünket, mert hi sz eladott minket !« igy kiál tanak fel és ez (tItal
bizonyitják, hogy egy szabad le ánynuk eljegyzése nem tartatott
vevésnek.

'I'éuyleg ugy van. Mi scm ' jogosit fel bennünket ar ra,
hogy a bibliai ókorban végbement eljcgyzést vevésnek tar tsuk : :L

u á szaj ű ndé k oly kevéssé kölcsönözte neki e jell emvonást, miut
ama ajándékok, melyeket a vőlegény eljegyzése ut án menyasz
szonya és r okonai között széto sztott. Ellenkezőleg, mivel a meny
asszonynak soha nem volt hozomán ya, továbbá a földm üvel ést ű ző

zsidónak leánya azon esetre , ha fiuk éltek , oly ezéIból, hogy a
szántóföld osztatla nul családi birtok maradjon, mit sem örökölt:
az ak kori zsidók között megej tett eljegyzéseknél ritk ábban
fordult elő pénzb eli alkudozás, mint a későbbi időkben. A szent
irás gyönyörü szavainak megfelelően, »azért hagyja el a férj aty

ját és anyját és csügg nején, « a frigykötés Izraelb en mindig a
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férj től indul t ki. A férfinak kelle a nőt megk érui ; az ellenkező
I

eset a nő mélt ós ágúr ól alkotott zsidó felfogással homlokegyenest
ellenkezett (Ez. 16, 34.) és az er kölcsi rend felforgatásának tarta
tott. (.Jes. 4, l. Jel'. 31, ~ I .) A hajadon nemes visszavonultság
ban várakozzék, uiig neki rendelt élete párj a érette eljön. Ak arata
ellenére csak nagy ri tkán jegyeztetett el a hajadon. Sámson tör 
ténete, - ki egy 'I'imuúth áb ól való filiszteusnőt sz ű lei akarata
ellenére jegyzett el - bizonyitja, hogy szü lők nem ri tkán fel
hagyt ak ellenzésükkel. ha meggy őződtek arró l, hogy gyerm ekük

-nek vonzódása nem pillanatnyi. É s R ebekka elj egyzésének szép
története, mint sok egyéb tekintetben, a nép legszebb idejében, a
legtöbb húzban vé gbement házasságkötéseknek képét adja . E gy
szerü hű szer éte t és hódola t, a. nő mélt ó családból való megválasz
t ása körül ki fej tett elő relá tássa l p árositva, volt az alap, melyre

Izrael egy uj háza épült .
A nő férje családjába házasodott be, ki addi g, mig atyju

élt, a főszolga szerep ét vitte. Tanulságos c tekintetben a B ethl e
hemből szárm nzott I bczán birór ól szóló kis jegyzet (Birák: 12, 8f.).
H armincz fia és ugyanannyi leánya volt ; a leányokat házán kivül
házasitotta és ugyanannyi idegen leányt fiai számá ra behúzasi
tott, Az ir ás e szavai: »nzért hagyja el az ember atyj:ít és any
ját és csügg nej óu«, nom a fiunak a sz ü l ő ktő l való gazdasági elvá
lása mellett bizonyit, hanem még a sz ü l ő k iránt tartoz ó szer étetet
fö lülmul ó neje iránti hajlamot és vonzódás t akarja hau gsulyozui,
A vőlegény ünn epi d íszben , sereg barát kiséretében ment meny
asszony ához, ki őt diszbeu, fátyolozvn várta (Gen. 24, 1;5 . J es. 4U.
18. 61, 10. Jer. 2, 32.) a völegény ünnepi diadall al atyja házába
vezető, hol az ünnepi lakomát ülté k meg, mely rendeseu hét napi g
tartott (Birák 14, 12. Gen. 29, 27 .).

Megvolt-e már ekkor a frigykötésnek valamely szer tartása,
nem bizonyos. De hogy a házasság prófétáktól (Mal. 2, H ;
E z. 16, 8.) és költőktől (P éld. 2, 17.) »isteni frigy« nevét nyerte, 
melynek megpecsételésénél a völegény esküszik és I stent hívju
tanúul, valószin üvé teszi, hogy az eljegyzés vagy lakodalom nap
ján a szentsé g fogalmának megfelelő felavatás történt. P ap
az aktust semmi esetre sem végezte, hanem itt is az apa teljesit 
hette házpapi teendőit és mondotta az áldást, min t a hogy azt
R ebekka példája mutatja és mint Ruth egybekelésének előzményei

sejtetik (R uth 4, ll.); itt B ethl ehem »öregjei« a távollevő atya hi-
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vatalá t látják el és a jegyes párra az Ő nevében adják az áldást.
A házasságnak, mint frigynek ilyetén felfogása a családi élet szeut
ségének felel meg, és vele a zsidó ókor valamennyi korszakaiban
találkozunk. Már a siuaji tízparancsolat hetedikében óvja életünk
legkedvesebb, legbecsesebb javát: hitest ársát, és a tizedik parancs
már a vágyat magát vétkesnek bélyegzi. Teljesen p edig csakis c
felfogásból magyarázható, hogy a próféták I stennek választott
népéhez való szent viszonyát frigykötés képében á brázolják ; hogy
Izrael meuyasszouyi szerelméről szólnuk, melylyel I sten utjain
járt a pusztában, hogy ők a népnek szövetségkötötte magatartá
sát a h ű séggel és attól való elpártolásukat egy családanya h ű t

lenségével hasonli tják egybe és ugy a vallásos, mint a család i
életben a h űtlens é get egy és ugyanaz on kifejezéssel jelölik.I stennek
a házasság létrejöttére vonatkozó befolyását egyébirá nt nemcsak
Rebekkáuak eljegyzéséről szól ó elbeszélés hangsulyozza, hanem a.
zsidó közmondá s is, mely igy hangzik:' »Tüzhely és vagyon ugyan
az atyák öröksége, de a belátással teljes nő Istentől ered« (Péld.
19, 14.) ; továbbá: ki asszonyt talált, vagyont talált és kegyességet
nyer az Örökkévalót ól. (Péld. 18,2 2.) Elég az, hogy nincsen kétség,
miszeriut a házasság a zsidóknál »isteni frigyként« ta r tatot t és
ez okból vallási ezertar tással volt egybekötve.

B u lin.
I , ~IAYBAUM Z S[(UlONU.

(Bef1tiezö kozlem éuy következik).
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VIII.

Szabad-e azo nban úllitauuuk, hogy ezen általános gyülölet
iniatt a zsidókat senuni r észben nem tcrheli felelőss óg ~ N em
okvetlenül szüks óges-e, hogy egy ilyen állandó üld özés erede te,
legal ább bizonyos mértékb en, azoknak hib áib an gyökerezzék, kik
ellen ez üld özés irányul ? T ényleg valam ely u épet ért szereneső t

lenségek oka it leginkúhh magúban a nép hibúiban találh atj uk meg.
E tekintetben alig van valam i j ellemzőbb , miu t ama z eszmék,
melyekk el crrc nézve ma guk a zsidók birnak . Szerintük a dolgok
folyamúban vau ugyan bizonyos része a végzet nek, a mazzáluak,
min t ők nevczik ; mindam cllett határozot tan a szabad aknratnnk
hi vei : erkölcsi, politikai és vallási dogmaként azt tartj ák , hogy
ugy az egyénnek, mint a családnak és az államnak olyan sors jut
r észül, min őt az kiérdemel. Iróik, kezdve legrégibb' irataikon,
továbbá a talmud szerző i ös kőzépkori bölcsészcik miud kivétel

nélkül megegyeznek ab ban, mit ök »az isteni igazságszolgál tat ás
igazol ásá unk« neveznek.

T agadhatatlan, hogy a végzctszcrü ju talmaz ás és büntet és
ezen cszm ő i , tekintettel a laikusr a, csak üdvösök lehetnek ala pjuk

ban a társadalmi érdekekre nézve és hogy iuind az egyesnek,
mind a népeknek érdekükben áll ezen eszméktől áthat va lenni.
N em fogunk tehát semmi ese tre rosszul elj árn i és nem fogjuk
magunkat vádlókul föltolni. ha a zsidó gondolkodókat követni fog 
juk azo n tér en, melyen ők haladnak és megvizsgáljuk, meanyiben
ismer ik el a felelősséget, mely valósággal terheli a mult zsidéit.

F öntebb látt uk , hogy a zsidók, midőn őket egy korlátozó
kivé teles törvényhozás a ker eszt ény társad alomtól elkülöníté,
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mily erélyes in ódon igyekeztek kimenekülni ezen helyzetb ől .

Amennyire csak lehet ett, igyekeztek kivonni magulent az ismer
tető jel hord ásának ráj ok er ő szalcolt kötelessége ulól., I) E gy ilyen
hiba azonba n rendesen csak okozéit kompromittálj a. E gészen
más, ha az engedetlenség egy finnncziális törvénynél fordult elő .
L áttuk fönt ebb, miut b ántak a zsidókkal, ha csupán n törvényes .
kam atokat követelték ; elképzellietui tehát, mily szerencsétlensé
get idéztek föl maguk ellen, ha megszegtek a megáll apitott szor
zödősi pontokat vagy épen esktiszegést követtek.el, aká r keresz
tények lettek volna ! Ily esetben nztán nemcsak a bűn ő sök lako l
tak. 4 z adósok pedig hogyne ragadták volna meg az ily becses
alkalmat, hogy az egész felekezetet megtámadj ák.

:Mily oktalanság az is a zsidók részéről, hogy nem tartották
magukat a p ápni bullákh oz, melyek eltiltották nekik , hogy szen
telt egyénekre és papi ruhákra kölcsönt ne adjanak. A brutális
szcnved ő lyek eme korában nem volt ritka eset, hogy klerikusok és
r ektorok, de még apátok és püspökök is elzű logositottá k uz egy
há z birtokában levő ezertartási edényeket. Nagy K ároly az Ő

nagy s előrelátó fölfogásában és az igazság irán ti erős fogékony
ságában az ilyen szentségtö résekő rt egészen a papokra ruházta a
fe lel őssőgot, a mennyiben a szents ő g t örős vádja valóban csuk őket

terhelh étte.2) IV. S ándor, ama pápa, ki szt, L ajos kiváuut árn F ran
cziaországba bevitteaz inqnizicziót,helyesebbnek ta lá lta a bün tetést
a kikölesönzők és a hitelezők közt megosztani és pedig ugy, hogy
az előbbieket egyh ázi átokkal sujtotta, az utóbbiaknak pedig, sze

-mökre vetvén, »hogy a megszcnt elt tárgyakat olya n ocsm úny ezé-
lokra használj ák , hogy pirul az ember, ha róla beszél és szégyenli,
ha róla hall e kijelenti , hogy az ilyen kölcsönök érvényt elenek
nek tekintetnek, és minden kereszténynek jogában áll az ily zálo
gokat tőlük elvenni, továbbá nemcsak a kamatokat, hanem magát
a tőkét is elveszitik. 3)

Scm a papok scm a zsidók nom hagyják mag ukat elijes z
teni ezen fenyegetések által, melyek csak cgyügy ü hi tel ezőket

sujtha tnak tényleg. E gyszerre elte rjed a hir és a papi szószók
magaslatáról száll alá, hogy a zsidók lnkásaik rejtekében nejeik-

I) Grüt::, Geschichte der .Juden. IX . 33 i. 1. K" !J8cr l i llfj, Geschichte
d. J . in Portugnl 21. 1. I

2) D eppiuq , u. o. 43 . 1.
3) L oeb Izidor, Revue d. :E. J. 2!l6. I.
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kel s gyermekeikkel rettenetes szents égtör éseket vittek véghez;
ekkor azután a kikölesönző hozzá jut zálogúhoz és u visszafizetés
leggyakrabban ugy történik , hogy megölik a vétkest és vele együtt
a képzelt büntársakut, t. i : hit sorsosai t. l)

:Még sokkal nagyobb veszélylyel járt a keresztény vallás
tételeknek nem tén yleges, han em csupán lá tszólagos megbántása
is. A nép tud atlanságában gyanakodó kiváncsiság gal nézte azon
vallá sos szer tar tásokat, melyek a szegényes s alacsony zsinagó
gákban végeztettck, sőt ha azok nyilvánosságban folytak le, véres
sértésnek tekintette. Szokása volt az alsóbb osztályn zsidóu épuek,
hogy az E szter-ünnep alkalmával egy tagokkal biró bábot akusz
tott fel és égetet t el, mely az amalekita Hámánt, fajuk engesztel
hetetl en ellenét ábr ázolta , K eresztformáru csinálták-e ezen akasz
tófát, avagy Krisztu s kivégzését igyekeztek-e utánozui ? Ez, ha
megtört ént, csak a m. és IV. századba n volt lehetséges; de hogy
később is történt volna , épen Ilelll val ósziuü. E lég az hozzá, hogy
a nép hitte, annál is inkább, mivel az E szter-ünnep gyakrun igen
közel esik a keresztény liusvéthoz, st5t gyakran összeesik uagy
péntekkel. E nap izgalmai és más hasonló tények igen gyakran
voltak okai az összeütközéseknek és sokszor véres mészárl úsok
nak. Az V-ik században Inuuerstarbau, Syri áb.ui az a hir terjedt
el, hogy egy ker esztény fiut purim napjim ilyen m ódon megfeszi
tettek ; ebből réres csata keletk ezik a két vallilsfelekezet közt, 2)
Fruncziaországbau Fülöp Ágost ala tt még ennyire sem volt szük
·ég. 11!JI-ben egy keresztény, zsidón elkövetett gyilkosság miutt,
épen purim napon akusztut ik fel Bray városában, a grófnő parau
csára, kétségkivül az áld oza t rokonainak kivánatára. A király
sietve jő ; sok zsidó elégettet ik, mig a község többi r észe önkényte
sen mul ki rabbija keze által a zsinagógában, hogy hitétől való
elpártol ástól megmenekülj ön. 3) nÜskor pedig Navarr ábuu, Tudel:t
mellett, föllép egy ifju illuuiin útus, ki azt beszéli, hogy neki a
szent lélek megjelent egy gala mb alakjában és megparancsolta,
hogy Ő , az ifju , vúllulju magára Krisztus harczosainak vezérletét
és vezesse őket keresztes h áboruhu a zsidók ellen. A tömeg gyü
lekezni kezd, lelkesedéssel hall gatja a fiatal prófétát és készül uj

I) E mel.' It. fl 1. I.
2) Gra ctz IV . 3 93 . I.
3) 1{:1Ilc!'; It. 54. I.
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keresztes h áboruru ; egy zsidó mer é zeli ft csodu-gyermeket kigú
nyolni: Tlldcl:t zsidósága azonnal leöletik Ó8 a mészárlás egósz
Navar r:lu át D ólfraneziaországig elterjed. ')

A zsidók hibiti közül azonhan amaz oktalanság idézett elő

leggyakrabhan üldözéseket, melylyel a zsidók legtöbbjei a jólét ,
fényiizés és a főbb méltóságok ir ánti előszeretet ü kben eljártak.

A zsidó társadalomban is megvoltak az osztályok, melyek
annyiban külöuböztek a keresztény titr sadalom osztályaitól, hogy
nem abszolut válas ztó fal különitettc el egyiket a másiktól. -Iúk óh
laj torj:'lja: volt az, melyon mindenki föl s al ájárhatott, Alant azok
nak nagy számu állott, kik kezök muuk ájúból vagy kiskereskedós
ből éltek ; fölöttük ama kereskedők állnak, kik nagy tevékenysé
get fejtenek ki, kik :t mese hangyúiuak m ódj ára összehordauak,
amennyit csak lehet, tekintettel a j ö vend ő eshetőségekre. CSÚCS:Lll

egyes emberek, vagy egyes csal ádok állanak, kiknek vagy tehetsé
geik vagy a körűlm ények folytán kivételes áll ús ju tott. M ár pedig
az alnut állók és a főutlev ő k, a kicsik és a nagyok, aka ra tlanul
vagy akaratból az áltn l ános iri gykedést ébresztetté k, A szegé
nyebbek jelentékeny in ódon segittetve testvéreik által , uráuyilag
oly jó életmódot folytattak, miu ő a keresztény néptömeg előtt

ismeretlen volt. A hét folynmábnu piszkos küls ő vel j elennek meg,
szomlmt napj án azonhan egészen megváltozuuk ; ruluijuk a fehér
ségtől mgyog, lak ásuikban, ha még oly alacsonyak is, vidám lámpák
világitnak az asztalon, mely körül a rokonok és gyermekek közö
sen esznek és im ádkoznak. A középosztály is boldogabb , mint II

polg árok és az alsó papság, kikkel érintkezik. Ált al:Umn jobban
ért anyag i élete berendezéséhez, jolibau ruhá zkodik, jobban táp
lá lkozik és képes a rendet és takurékoss ágot csal ádja föntart ás ár»
és el őbbvitelérc fölhasználni.

Magától é rtetődik, hogy a vagyonuk folytá n magasabb
állásu zsidók a figyelmet és az irigységet sokkal nagyobb mért ék
ben hivják föl ma gukra, mint a többiek. Neháuy szer ény gazdag
kivét elével - kikn ek jótékonysága azonhan még akkor is figyel
men kivül marad, ha az a kereszt ényekre is kiterj ed - a többi
mind a fónyüzés, hiu súg és becsvágy bün ébe esik. H a c fölött helye
sen akarunk ít élni, Spanyolországban és P ortugálban kell ezen

_viszonyokat tanu lm áuyozuunk, urivel e két tartományban nyolcz

l ) U. o. i O. I.
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százados tartózkodásuk és a mohmumedánok jelenl éte alkalm at
nyuj tott a zsidóknak, hogy teljesebben kifejlődhessouok. A. keresz
tények és a m órok között voltak fülosztva, miuden elő ité let s zsi
uuthnt ározat da czára, bármilyen mélt óság nyitva áll előttük, a
politikai tárgyalásokba és az udvar i cselszövényekbe be vannak
avatva, p őuzü gyminisaterek , int end ánsok, kntonák, orvosok, filozo
fusok, mathemntikusok C-s költők - ilymódon bék ében és háb oru
ban egyar ű nt fontos szere pet visznek. Mivel pedig azt hiszik , hogy
a lakosság mindk ót nemének nélkülözhetetlenek, tartózkod ás nél
kül szabad fejl őd é st engednek tehetségeiknek öshibáikuak, ('pugy
mint lt ker eszt ény nem előtt Alexandriáb an.

'I'öbb spa nyol zsidó irá 1) utal t élesen h atalmas hi tsorsosaik
ícl elössőgőre ; gáucsolják az aranyborju tovább folytatott im ádá
sát, keresztény nők irán ti lovagiasságukat ; szemükre hányják , hogy
gyermekeiket gyönyörkö.cltető miivészetekre, különöson zenér e
tanitják ; hogy fegyvert hordanak , nyergelt lovakon üln ek ; hogy
lármás foga tokban je lennek meg. E morali st ák a n őkhöz fordul
nak ópngy min t egykor E suias próféta ösany áikhoz ,Teruzsáleui
beu : szálka szemükben a n ő k selyemlni rsony ö ltőzete, ara ny és

ezüst ékszere i. A. zsidó miniszter ek sem voltak az egyszorüs óg pél
d ányk épei. D on .Iosoph, VI. Alfons ka. ztiliai kir úlyunk kincsta r
tója, ki ala tt miut alsóbbrend ü hivataln okok a királysúg legnagyobb
urainak fiai szolg áltak, és D on Sámuel, kegyetl en P edro pénzügy
mini szter e, ki urának ügyeivel egyiitt a saját ügyeit is végczte 
mindkcttö lovus-fogntokbun szekott megjelenni , mi akkor n ritka
ság ok kÖ7.é tartozottokövotvo a m ór rabszolgák nagy számu kisé
ret ét ő l. Mindkett ő valóságos palotát emel magán ak és zsinugó
gút épitcnek, mint p. a toledóit , mely ma is fö nnáll és némely szé
kesegyh ázzul vers enyez. Ezen előnyökkel mcg nem elége dve, a
nemesség után tür ekednek és azt el is nyerik, sőt unuy ira meun ck,
hogy gcnca logiáj ukat, a kereszténység kezdetén tul, I zra el tör 
zseinek fejedelmeire vezet ik vissza . 2)

H ogyan gondolkozhatott és hogyan nyilatkozhat ot t tehát
felölük a köznóp, mcly nyomorult volt mint mindcnütt , tov(lbh(t a

félt ékeny polgárs ág, K asztilia nemcssége, mcly a legszegényebb

l ) D eppill[J, ll . o. 30 7. I. GI 'iil ::, Geschichte d. J . 3·13-3·H . l. K a!J-scl'

l i l/!} U . o. és k.
2) D cppi l/[J, ll . o. 365 . l.
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és a l eggőgösebb volt az egész világo n, nemkülönben a pap ság,
melyet a zsidók előmenetele nagyban nyugtalanitott !

A panaszok elkezdtek han gzani a néptöm eg k ö zep éb ől , a
kasztek kebeléből és a szószék magasla táról, az okta lanokna k
eltiltják a díszes öltözéket, fegyver hordozását, a nemesi mél
tóságok és czimek viselését . A mérsékeltebb miniszterek a
legnagyobb támadások ozélpoutjai s ha nem is voltak zsi- - e

dők, udvari cselszövények és lázadások últal bukt attatnak meg.
Don J oseph és D on Sámuel megöletn ek és mi ala tt fejedelmeik
minden lelkii smeretfurdalás nélkül hatalmukba k éritik kincsei
ket, a megöltek hitsorsosai ellen indul meg a haj sza. Spanyolor
szágban az 1492-iki nagy kiüzést igen számos, egyeseket sujt ó
számkivetés előzte meg.

Tagadhatatlan tehát: a zsidók igen sokban okolhatják
magukat. N em lett volna szabad elfelej teniök, hogy ők a kisebb
ség, még pedig egy elszakadot t kisebbség volta k, hogy ha mind en
eshetőséget ki aka rn ak ker ülni , egyetlen hib át sem lett volna sza
had elkövetniök és ezen arany-korszakban mind eu erénynyel kel
lett volna birniok, Sorsuk hasonlítot t a mesebeli »dögvészes áll a
tok «-éhoz. A feud áli s állam nagy urainak , az oroszl ánokuak, t igri
seknek és rókáknak szabad: »szümos bár áuyt fő lfaln i , közben akár
a p ásztort is.« D e hogy a zsidók merészeltek fejedelmi rendelete
ket és p ápai bull ákat figyelmen kivül hagyni, nyereségre vágyni,
elvállalt kötelezettségeket meg nem tar tani, hi ttételeket gúnyolni,
a ka tholikus kultusz szentelt edényeit és papi öltö zeteit nagy tisz
teletben nem tartan i, a maguk részét kivánni a jólé tből és tiszt e
l otb ől - az szöruyü vétek! Csak a hal ál lehetett e biin enges z
telése. Bi zony megad ták nekik.

L"{.

F oglaljuk végül ÖSS7.e a tényeket : A zsidóüld öz ő sekct a

kereszténység eWtt kereskedői féltékenységek, filozoflai vel'seny
~ések ('s katonai megtorlúsok idézték el ő . A kereszténység kez
dete után pedig az ülrlözós okai a vall ásos és anyagi éle t mintti
küzdelmek voltak , melyek az egyhítz és h űb érisé g által megterem
tett tal ajon folytak , végre pedig a pogán yok, norukülöuben a koresz
tények és zsid ók egyéni vétkei és fogyatlw7.Íl sai.
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Napjainkban is tanui vagyunk oly zavaroknak, melyek ben
niinket a régebbiekre emlékezte tnek és a melyeku ek magyaráza
tá t hasonlóan részben amaz országok feud áli s viszouyaiha n talál
hatjuk, részben pedig má s, különböz ő kör ülményekben, melyekért'
jelenkorunk fel el ős , D e ha az okok némi r észben hasonlók is,
senuni ese tre sem lehet elvita tni, hogy az üldözé s, mialat t évszá-

• zadokon keresztül vonult, lefelé vezet ő lépcsííkün halad. A tudnt
lansá g lassanként fogy, a világossá g terj ed, az erkölcsök szelidül
nek és a haladás, mind en tagadás daczára, nagyobb tért foglal ,
A z 1685-iki vétség, bár Franczia országra igen végzetes volt . még
sein volt oly borzasztó, mint az 14 92-iki volt a zsid ók és mörokrn
nézve. H asonlóképen a zsid óság egy részének kiváudorlá sn Orosz
országból, bár végzetes miud az á llamra, mind a szere ncs ét len
kivándorl ókra, nem hatott oly pusztitólag, mint a két előbbi ese
mőny és nem is fog hatni. K ülönben is ez a kivouulá s nem-a sou
veraill törvényad ó aka rata volt, csupá II a titkos vezet ő k álta l vezó
rc lt néptömeg haragjának kitö rése. D ogmatikai gy iilülség nem
folyt közbe, Szerencser e nem létezik mai nap nép, mely vull úsi
elt érés miutt kiüzné pol gártársain ak egy r észét.

D e maguk az elő i t ó letek is kisebbednek. 1840-11 en D ruunsz
kusban rituális gyilkossúg miut t bevádolt és kinzot t zsidót még
kegyelem utj űn mentet tek föl, mig 1883-b all Magyarorsxág on,
da czára :t legvétkesebb eljá r ásnuk, nem tal álkozott törv ényszék,
iuely ily nemü bün lehetőségét elismerte volna: az igazságnak , a
jognak, az ember iség nek fényes elégtétel lett szolg áltat va ,

D e sőt a türelmetlenség kis é rl eteib ől , melylyel erkölcsi sze

mélyiséggé kiván szervezkedui, még ezekbő l is az eszmék és erköl
csök haladá s ára következtethetünk , E gy időben ezen türelmet

lenség parancsolt fejedelmekn ek és népekn ek. l\Iindeniit t nr volt
és bizván magában , a lelkiismeretekben ütö tte föl me gközel íthe

t etlen lakhelyét . Ma már nem bizik magában , nyugtalan a jü\'íí
míatt és ér zi a szüks égét, hogy erejGt konczentr álju és n ő veszsze.

K énytelen konlicziőkat szervozni, melyek ellen pedig doktrin ája
és multja tiltakozik . Uj keresztes-hadj áratot hirdet és az ellensé
ges testvér eket nemzetközi szövetkezetre hívja föl Izrael elle n :
valamennyi ker esztény nép, ka tholikusok és protestánsok, egyez

.zenek meg abba n, hogy a zsidóknak nyilván os funkcziók ne enged-
tessenek meg, de sőt - fölül mulv a a középkort - hogy a zsidók
még az üaleti viszonyokból is kizűrassaunk, Z {ll'ják ííket az
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anyag i, vallási ő s politikai érde kek nevében fi, ghetto korlá
tai közé.

A mult t örténete és a jelen eszmei mutatják, hogy egy ilyen
váll alat keresztü l nem vihető . A türe lmetle nség nemzetközi szövet
kez éte az anyagi érdekek nevéhen lehetetl en azért, mivel az anyag i
érd ek nem ily form ák által vezetteti magát, han em saját szük
ségképi törvényeit követi . H a a szocziális fan atizmus ez ú tról leta
szitaná, ugy a tőkét t ámnduá meg, faj- és valláskülönbsóget
tekinte tbe nem véve.

A türelmetl enség nemzetközi- szövetkezete a doqmatikai
.érdekek nevében ' lehetetlen azért, mivel a vallási fan atizmus már
hal ott . A középkorban , ama sötét órákban, a zsidók soha sem
kétk edtek telj esen az egyházban és sür ün fordultak a pápasághoz.
Ma az egyetemes kereszténység, a katholik us ép úgy mint a pro
testán s, r. Gergely és szent Bernát nagy hagyományai t veszi fö l ,
mely annak becsület ét és dicsőségét képezi.

Végre pedig a tü re lmetlenség nemzetközi szövetk ezete a
Jlolitikai érdekek nevében lehetetl en azért. mivel számos állam
van - Francziuor szág, az Egyesült-Állam~k , B elgium , Holland,
a Sv:'j cz - mely mindannyi egyenlően tiszteli az igazságot és' a
lelkii smeretet és egy sem engedi nlkotmányáhől kitörültetni az

ernher és polgár jogait.

P,íl·I~~.

A S'fUU C A RISZ1'ID.

(Yége).
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A TALMUD-STUDIUM ÉRDEKÉBEN.

Ha madri ch. Tul mudische Chrestomathic fiir den ersten Unterrlc7d im Tal
mud. Mcthodisch unu sys temutisch geord net von A braham Singer, Bezirks
Rnbbiner in Vűr-Palota' unu lVillwlm Sill!/CI' [jclcnleg rabbi L,-Sz.-l\Iiklúson].

- 2 kötct . Pozsony, 188 2.

Régi bölcseinkn ek azon ismert gyakori mondúsa, miszerin t
a jó I sten, a csapást megelőzőleg, melylyel végzése az emberiséget,
leülönösen pedig Izrael népét itten-ottan sujtan i akarja, már
amaz orvosszereket is megteremti, melyek mindanuyiszor a csa
pás elháritásá ru, káros hatásai enyhitésére vagy megakasztására
fognak szolg álni, egy kissé napjainkban is bev ált és valósult. "A
talmud zajos, világraszóló hamis bevádolása és megbélyegzése,
amaz ép oly kétségbeesett mint furfaugos expediens, hogy a
zsidóság ellen emelendő képtelen rágalmaknak csak a talmud
hól és ismét a talmudból kell kovácsoltatuiok, ennek némely
benső nehézségeinél és állitölag teljes hozzáférhetetlenségénél
fogva - kétségkivül vnlő s á gos csapás mi reánk, zsid ókra nézve.
É s e fogás már oly régóta benne van a zsid ő gyü lölet örökölt pro
grammj üban, hogy annak jelen hősi zú szlósai és szóvivői ugyan
csak saj u álatra m élt ókuak bizonyulnak vala be, ha erről megfe
ledkeznek, vagy avval a 'legkiterjedtebb mértékben élni elmulaszt
júk. P edig ők legkevésbbé sem kontá rkodnak mesterségökben.

Csakhogy, hála I sten, a . csapás orvosszerei már előre megte
remtetőnek. Csakhogy a talmud s a benne megtámadott zsid ósá g
v é dehuezős őhez szükséges és reá legalkalmatosabb védőfegyverek

műr jú eleve eIG l őnek késxitvo, s napról -napra miudiuk úhh töké-
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letesbíttetnek a modern tudományo sság miud en felté teleinek meg
felelő azon sokoldalu tudományos és irodalm'; munkd sslÍfJban a tal
mud körítl, mely már egynehány évtized óta nem egy kiváló ke
r esztény tudó s tevékeny részvétele mellet t szakada tlanul s miu
dig növeked ő arányban folytattatik,l) s mely már is oly igen na gy
ban hozzájárult, hogy a talmudból szórt s a talmudból szedet t
vedett különféle mesék, mint ilyenek , azaz épen mint mesék. fel
ismertessenek és elenyésztessenek. A mi egykor r égen már egy
R euchlirmalc egy Pfefferkol'n J dnossal szemben siker üle : meny
nyivel inkább s meanyivel fényesebheu kell hogy sikerüljön egy
D elitzschnek az lS P fefferkorn J ánosaival szemben.

A jelzett munkásságr ól szólva, egyébiránt tán mondanunk
sem kell - külőu ő sen itt e helyütt - hogy mi azt nem egyes
egyedül ily szük gyakorla ti szempontból üdvözöljük a legt oljesbb
megelégedéssel. Az a kilátás, melylyel bennünket kecsegtetett, t. i.
hogyatalmudnak a s úrban 'meghur czolásával s a zsidóság ellen
való kijátszásával végre-valahára tán fel fognak ha gyni, az ez ilHí
szer int kétségtelenül fölött e megbecsülh etetl en eredménynek te
kinthető. D e e, remélhetőleg még csak igen rövid ideig igénybe
veendő és csak közvetve vele járó praktik us eredményességé n
kivül, nem csekély mértékbeu még azon maradanrlő bb, tisztán
tudományos eredményeinek is örvendünk, miket az illető szerzők

is nagyobbára közvetetlen czéljokul maguk elé tű ztek és elérn i ipar
kodtak. Elvégr e tehát a talmud-tudomány is, mint ilyen, elfoglalja
lassanként minden ütt az őt megillető helyet a többi hasontárgyu
tudományok között és számithatunk reá ennélfogva, hogy elérjük
majd tá n nemsokára azon rég óhaj tott és valóban igen kivú
natos, soka t igérő czélt is, hogy a talmudnak a lehetőségig

helyreállított korrekt szüvegőt, teljesen, hiány nélkül birjuk,
mődszerét, nyelvét tökéletesen megér tsük, keletkezésének, illetve
szerkeszt ő s é nek indi tó okait, idejét, módjá t és többi körülmé
nyeit, tovább ű segédforr ásait, szabatosabban mint eddig, megjelöl-

- hessük , s mi uem utol só, hogy gazdagabb tartalmának miud eu
föbb részei kellőleg megvilá gitv a, illetöleg véglegesen, miuden
vitát Icizáró módon, megúllapitva legyenek.

A talmuddal különbeu, tudvalev őleg, már régen ezelőtt is

l ) L. II lilit nuir II l\T.-Zs. Szemlc l. ftlz, :!4. f. I. ':s 11. fílz,

1 2 :3. I. a llculmilug fclcllllitctt.

I\JA O\"AR-ZSIDÚ SZE~ILF. . ~ 8 84 . VII. ~\i z . 28
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igen sokat foglnlkoztak, SGt a zsidő sá gban bizonyos korszakok
tartama alatt egész hosszn évszázadokon keresztül s majdn em
mindenütt - a biblia mellett természetesen! - csaknem kizáró
lag azzal foglalkoztak, még pedig nem valami határozott vagy
határozatlan el őszeretetb ő l , hogy ugy moudjam, s mint a tudo
mány olyan egy tárgyával, mely mellett s melyen kivül még
egyéb tár gyak is léteznének, hanem mint olyannal, mely a tudo
m(LJlY, vagy jobban a tudásvágy összes tárgyait magában foglalja,
ömuagúhan egyesiti. D e egyáltalában nem annyira tulajdon
képeni tudományszomjból, mint inkább 1:allásosságból tauulmá
uyozt ák azt a felekezet legszélesebb köreiben, lévén a talmud a
bibliának némikép mcgszentesitet t, vagy legalább legtekintélye
sebb, legrégibb, következésképen legmegbizhatóbb magyarázata,
tov(lbhá a hagyományos tau- és vall ássznbváuyok s általában a
hit , erkölcsiség és szent élet kiapadhatatlan fűkutfej e, hogyahba
helcmélyedni miudenkinek gyönyörére és becsületére vált, de
molyböl, hogy egy kissé legalább közvetetl enül merithessen, min
elen egyes hit sorsos sziveseu szent kötelességének ismerte. Erre
és részben mindeuesetre azon további ismer t körülm únyro, hogya
zsidó elő tt majdnem miuden néven nevezend ő tudomáuyos pályn

~ a leggondosabban és legféltékenyebben elzárva ta rta tott, vezethető

"vissza egyfelől, hogy a hivatottabb talmudisták - értjük pedig
ez alatt nem csupán csak a rabbikat - a ta lmudnak - mindnrnel
lett , hogy a fentebb érintett formáli s, kritikai és történ elmi kérd ő

sckre, mint szei-intök kevésbbé foutosakrn , alig kiváutnk kit or
jeszkedni - azt a bámulatos, ernyedetlen szorgalmat és p(jld:H
lan odaadást szeutelt ék, mely nélkül az soha sem vált volna az
élcselmü ség és olvasotts ág (cha rifuth és bekiuth) azon verseny
tor ő v é, melynek ismerjük ; és hogy má sfel ől miudeu zsidó apa, a
ki csak szerit tehette, s az alka lom és lehető s é g csak r itkán hián y
zot t teljesen, saját és fia érdekében levőnek találta, hogy az
utóbbit legalább is egy ideig s bizonyos fokig a talmudban való
jártasságra tani tt assa. I gy volt ez kiváltképen hazánkban még
csak e század első felében is. D e az idő e tekintetben is - és
nálunk, habár késöbb, de lényegileg csak ugy mint egyebüt t 
nagyon megváltozott. A talnuulizmus fénykora, az egyoldalu, ön
megelégedett, kizárólagos talmud-studium s általában a talmud
által a szellemek fűlött gyakorolt egyeduralomnak hosszu kor
szaka nem csak hogy nagyon is lej árö-főlben v ll, hunern már tel -
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jesen a multénak tekinthető. D e nem csa k ennyi. Már a jelen
nemzedékben is sok helyütt csak igen ri tkán és elvérve tal álható
fel még egyike-más ika azon nagy tiszteletben állott laikus alapos
talmudtudösokuak. ,kikben egykor majdnem minden valamire v~ló
zsidó hi tközség épenséggel bővelkedett. Most nevelkedő ifjusú
gunk pedig a legtöbb vidéken, egészben véve, éppen nem részes ül
a talmudban semmiféle oktatásban, mig másr észt azon, fájdalom!
igen csekély számu ifjak , kik magukat még a papi pályára száu
j úk, sem készülhetn ek má r többé arra úgy, min t ezelőtt; midőn t .
i. nem csak elég, de szükséges is volt, hogy kora i fjusá g ű től

kezdve mindvégig miuden idejöket és legjobb erejöket az egyetle n
talmudnak szenteljék.

Mi ugyan résziinkről épen ez utóbbib an semmi sajnálni
valót vag y bármiképen rosszalfis alá esőt nem tal álunk. Sőt elle n
kezőleg, ugy vagyunk meggyőződve, hogy első sorban ma ga a tal
mud tudományos mivelése és feldol gozása is az által, hogy azok,
kiknek vele ugyszólvún hivatalból kell majd foglnlkozuiok, tanul
múuyaikh oz a kellő egye temes képzet tségg el hozzáfogni képesek
ús indi tt átva lesznek, csak nyerhet és eredményekben annál ga z
dagabb lesz. Vala mint mi, r é szünkr ől , általúhan sem a talmud
tudományt min t ilyen t - hisz annak csak imént konstat álhnt
tuk ujabb er ő teljes halad ásá t - sem pedig a talm udizmusnnk , min t
a zsidó vallásos élet egyik szilárd alapjának, történet iieg nyert és
biztositot t jogos követeléseit koru nk fenyegető szellemétől egyelőre

nem fúltjü k. Mindnzon űl tal a talm udtó l val ó miudink áhb foko
zódó idegcnkcdést a zsid óság nagy tömegénél s az in nen feltá rulú
kilá tást, hogy az als ő bbfoku oktatás szfő r á j á h ő l teljesen kiszorult

talmud nálunk is mintegy csak a felsőbb akad émikus oktat ás
egyik elkiilönitet t tudomán yszakává változ hatik, szőval , hogy ifju
ságunk nagyobb kőrökbeu végképen elveszettnek kell hogy lát
szassék a talmud számárn, azt több közelfekvő oleoknál fogva,
tekintve ' kül öuösen a talmud-tanulm ány hauyntl á sű vnl tapaszta

latilag pűrhuzamosnu haladó t(Ljékozat1anságot és közömbösséget
vall ásunk dolgai iránt, mi is nagyon sajnáljuk és fájlalj uk és sxiv
b ől ör ülnéuk, ha a jelen mü, mely miut már czimo is mutatjn,

első sorba n az ifjuságnak van száuvn s e baj okon, mint ezt SZOl'

zők két előszóhan is ismételve uyomntőkkal fejtegotik , lendi teni
aka r, czélját, bárha csak feler észben is, el érué,

Szerzők a bajt nem egyenesen ő s kizárúlng a kor megvál
28;';'

\
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tozott szellemétő l és igényeitől származtatj ák le ; hanem azon
fölül még a rendszert, vagy jobban a rendszertelenséqet is hibáz
tatják, melyet az alsóbbrendü talmudoktatásban mindeddi g kivé
tel nélkül követtek, fl mely, mint minden rendszertelenség, itt is
megt eremté keser ü, éretle n gyümölcseit. Szeriutök eddigelé a
tanitá sban semminő tekintettel pedagógiai elvekre, nevezetesen
semmi figyelemmel a gyermek felfogási és elsajá titha t ási képes
ségére nem voltak; han em a ta nulót ellenkezőleg mindjárt kez
detben, midőn az még a szöveg alaki nehézségeivel is alig tudott
jóform án megküzdenie, a uehéznél nehezebb thémák kellő köze
pébe vezették be, oly thémákba, melyekhez gyakran még semmi
Jcép nem ,érthetett, s melyek iránt ~zon fölül , a tár gyak félrees ő

n tgy legalább eszmekörétől távol eső voltánál fogva, legkevésbbé
sem érdeklődhetett. Ez a milyen észszerütlen és már annyiban is
fölöttébb czélszerütlen volt, a mennyiben a tanulókat (s a sz ü lő 

ket) sok esetben, különösen mióta a tanítá sra szánt időnek is meg

kellett oszolnia, a talmudtól valósággal elriasztotta, ép annyira
elkerülhete tlen is volt, mer t nem volt mit kezébe adni a tanulónak
'mást , mint magának az eredeti talmudnak emezt vagy ama zt a
t raktátusát, miuek követk eztében az anyag 'kell ő megválogntásn
czélszer ü összeállí tá sa és felosztása, ha czélozták volna is, majd
nem lehetetl enné vált.

E hián yt pótlandók l) s általában az eddigi r erdszertelen
ségnek elejét veendők, szerz ők tehát itt a talmudnak oly udzlaio«

Icironatdt adják, a melyben az eredeti dús anyagának egy j{J része,
még pedig, a mit leü lönöseu helyeslőleg kiemelni kivánunk , ugy fi

haggadaina7~) min t a halachainak, alap tál'gyak, themák szer int
van r endezve, akként, hogy az egy és ugyanazon tárgyhoz tartozó ,
dc az eredeti talmudban meglehetősen szétszaggatott, különböz ő

fej ezetekben és trakt átusokban , de még' más-m ás r endekb en (sze
dúrokbau) is elszór tan és más-más tárgyakkal összebonyolultan

l) Egynehány régibb kelet ü, kevéssé ismeretes s csekély értéktl
kis érletekr ől e tér en maguk a szerzők tesznek rövid emlitést a II. kötet
elöszavdban. Az ujabb időből tudtuukkal talán csakis GeiIJer »L ehr- und

.L eselmeli zur Sprachc der Mischna « (2 kö t., Boroszló 18 4 5) czimií mü v é

nek IT. részére (Leses tiieke etc.) lehetne utalni, mi nt a moly II lIlis/lI ít

sokka l magasabb tud ományos szempontokból ugyan , Ile némileg mégis
hasonló ini nyza ttal és szcrke zetben t ű rgynlju. (V. ö. CieiIJr.J·) Nnchgclnsseue
Schriften G, köt. '1 26. 1.) -,
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előforduló fejtegetések itt egy ponton il egy kiker ekí tett egészet
képezve, őssze á ll itva, csoportosulva vannak ; hogy továbbá l ehető

leg csak oly ala ptárgyak adatnak elő, melyek az ére ttebb gyer
mek felfogása és ismer etköréhez inkább közelhozliatók , s hogy
ezek is sorban ugy következnek egymásra, hogy 'a nehezebb tár
gyat mindig egy könnyebb, t öbb ő-kev é sbb é rokon tá rgymegelőzze.

Igy az r. kötetben, melyet igen helyesen és megokoltan mintegy
történeti bevezetésképpen az iboth traktátusán ak hő rővidlete
nyit meg, legelől nehány nevelési és dogmatikai, vagy jobbau
ethikai thémára tal álunk, melyekre az ünnepek- és bőj tökről últa
l ánosságban szóló, legközelebb pedig az áldásmondásoknt s imákat
s inn en végig a szombatot s a többi egyes ünnepeket tárgyazó
themák következnek, mig a Násim-, 'I'ohoróth- és K odásim (az
egy Chullin traktátus kivételével) -féle reudek csaknem teljesen
figyelmen kivü l hagyattak.

N em ez utöbbihoz, mit ellenkezőleg szintéu nagyon meg
okoltnak ta lálunk, hanem általában az anyag itt fogauatositott fel
osztás ához s elre udozéséhez, valamint a tárgyak kiszemeléséhez,
nemkülönben pedig a sokszor mégis igeii szembeszö kő és kelletl en
következetességgel véghez vit t feldarabolásokhoz ősú thelycző sckhez

- ámbár a szöveg egyéhként érintetlou marad t és az a rend
is megtar ta tott, hogy a gemárából vett fej tegetések mindi g egy
egy megfelelő misnához fűződnek - igen sok szó fér , leül önöseu
a tuisuát szerottük volnak egészen kimélve l átni. I) Az onban , ha
egyszer a szerz ők vezérelvét és tendeucz iáj út elfogadjuk, valamint
kell is, hogy azt' elfogadjuk, akkor módszerüket is cl kell fogad
nunk egész terj edelmében s miud eu visszássúgával együtt, már
csak azér t is, inert bajos lenne ann ak helyébe más valamit tenni;
és sziveseu elismerj ük, hogy kitüzött feladatukat, első kísérletre,

I) R ész letekbe nem bocs útkozhatvriu, h:ul ,1 hozzunk fel megts egy
péld:ít, csup.ln csak annak ft. ki tüntet ésére, hogy a /l1u;wí vtl[ tett. cxperi-

• mcntdczi ó kö vetkeztében szerzdk elt érni kén ytelenittettek azon elv őktri l,

hogy a szövegen Jnitsem szabad viilt oztutni. Az L köt. 3 9 ú I: szcrzők az
erede tinek e hclyéb ől : .,'- , .... " ., - ....... 1:\,,., ,. il- ....- , e ~" O' t , .... 1:\ . ..., , . I _ I ,. I II~ .,,_ ~ Ji I....... i""l I , ", I . ..~ _ L,. '

egy következő misu űbun k énytelenek clejtcni, inivel ők az idézetet Initra
to lt ák , összeillesztv én azt egy mcgelőző miSli ával. Ugyanott nyomb an r:í
az N:' ""; "";~~ N'N etc. t ételt mcgclőző. cgész helyet hallgutjdk el hasonló
okinil fogva, ugy hogy megint az N ' N sz ót kell clej teniök s az egész
hely meg van -csonkitva,
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igen sikoresen megold ott ák, H ozzávéve telrút akitünő konuucu

tárt (liéberül irva), J) mcly a szövcget elejétől végig a legki tartóbb
hüséggcl kiséri, s melylyel szerzők, ámbár legink ább Rasi nyom
dokain haladnak, mégis kiváló érdemet szer éztek ánmaquknak, a

könyvet, ugy a hogy előttünk fekszik, a talmnd-tauulm úny mindcu
rendbeli barátain ak, kiknek száma, szerotn ők hi nn ' legal ább még
jobban csök kenni nem fog, a legmelegebben ajá nljuk figyelm ökb e.
Aj ánljuk pedig azon hozzáadással , miszerint véleményünk sze
riut nem csak a zsidó iskolai ifjuság haszu álhatn ű azt biztos

\ sike rrel, hanem még több más oly kevéssé ére tt talmud tauul ók is,
a miuők például - R ohling és kö vet ői , kik et a talmud r oppant

rendezetlen a nyag a l t legcsodála tosabb módou, ugy t. i. hogy tá n
még csak meg s,em ki sérlették kom olyau, benne valamik épen eliga

zodni és otthonossá lenni, oly gy ógyithatatlanul megzavarb.

Temesl:Cí I ' .

L öwv M ÓR.

A ZS IDÓ PROZELITÁK A RÓMA l BIRODALOMBAN.

Gl'iilz ll. D ic j üdischcn Proscly tcn im Hiimcrreiehe 1111ter den K uisern
Domitia n, Nerva, Traj nn und Iludriun. Boroszló, 1884.

A zsidóság különbö z ő időkben talál t pogáuykörökbeu IS

sziuipn tiú knt és oly h íveket, kik sz ö vetsőg é bo fölvétették magu-
, kat. Ez tény, mclyet zsidó és nem zsidó ' forr ások kétségkivülinck

bizonyituuuk s melyet hist orikusok és th eolognsok a zsidóságnak
többé vagy kevésbb é kedvez ő mcgj cgyzésekkel tudomásul vesz

nek. E ténynyel foglalkozik a czimbeu jelzet t munka is, mely a
boroszlói rabbiképző utolsó é rtcsi t őj é beu megj eleut s malyben
szerzője, a zsidók tört énet ének kitünő ír ója, uj oldalról is tudja a
régcn ismert adatokat megvilágítani. K ülöuöseu két igen figye

lenirc m élt ó, dc .a ku ta tók által eddig közelebbről nem in éltatott
pontot tesz vizsgálata t árgyávú. - Elő szö r ugya nis azt , hogy a

l) A német czimlapon - mellesleg megjegyezve, a k önyv nek csak
(egyik) cllime német - szint én megigért »ű ltulrinos bevezet és a tal
mud ba « abbamaradt, val ósxin ülcg. csak azért, mert szerzők ali eleinte ter
vellett 2-ik résll kin dá s.ival júnak hittak felhagyni. Amull ink :lbb remél
hetj iik, hogy ig éretoket később, lm nuis alakban is, beváltani fogj ák .
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zsidóságra való áttérés egy korszakban scm történt oly nagy mér
tékben, mint abban a fél században, mely J eruzsáloiu elpusztulú
sát ól Bár-Ko chbá l úzadá súig lefolyt; másodszor, hogy az áttértek
nem a nép alacsony rétegeiből származtak, hanem többnyire az
előkelő osztályokhoz tartoztak. A.iI összegyüjtött anyagból , a
Domitiá u, Nerva, T raján és Hadrián császárokkal kortársas iró k
müvcib ő l , valamint a zsidó hagyományos irodalomban ' találh ató
vnll ústörvényi intézkedésekböl, tanté telekb ől és vitátkozásokból

világosan és meggyőzőleg bizonyítja Griitz, hogy a zsid ó pr ozeli
ta ság a róm ai birodalomban , első sorban mag úban a fővárosban

akkor virágzott leginkább, inidön a zsidó nép a politi kai hanyat
lás legalsó fokára jutott, és hogy a zsidók vallása épen a társad a
lom magasabb rétegeir e volt vonzó hat ással .

.A. feltiinő jelenség okát, hogy a zsidó nép lealúzásábau na
gyobb vonzó er ő vel birt, mint hatalma idejében, erkölcsi ténye
zőkben kell ker esnünk. A zsidó vallá s ' hivei a jelzett korszakban
szerte a római bir odal omban csodála tot és tiszteletet ébresztettek,
a csatamezőn tanusított hősiességök és rendül etl enül viselt már
tirs águk ált al. . A. győztes rómaiak reszket tek a magukat i stenítő

cs úszárok elő tt, ellenben n. szolgus úgba esett zsidók, csak iste
nökért és életök j<1e:tlis javai ért remegtek. A urit nz élvezetsóvár
és romlot t ember elvesztett vala : a régi jó rúmui id őknek idealiz
ruus át, azt teljes mértékbeu bir ta a zsidóság hi ve - és ebből ért
hető, hogy búl' elnyomva és földre suj tva, tudo tt hódítani és
terj edni .

Az érdekes és tanulságos é rtekez é sb ű l csak két részletre
alm rak helyr eigazítól ag rámutatui. li riitil a 27. és köv. lapou :tilt
úllitjn, hogy az első század vége felé a kol' legkiválóbb zsidó tuui
tói által R ómába tett utazá s, a melyr ől többször van szó a tal
mudban és midrúsbau, összefügg :1, római útt érésekkel, külöuöseu
Elávius Clemens, volt konzul és D omitiau császár ulloImöcsesb
pr ozelitaságávnl ; de nincsenek e mellett kielégítő bizonyítékok,
és ezér t alig tartható fenn a vélemény, hogy a :Mát é evangéliumú
nak egy ismer t helye (25. fej. 15. v.) erre az eseményre vonatk oz
nék. - A ll. 1. 2. j egyzetébeu .Grütz egy silövegjavítással akarja
azt a nehézséget elmozdítani, melyre a talmud két helyén aka
dunk, :i, hol t. i. It .Iócha nan b. Zakkáir ól az állí ttatik, hogy a
templom elpusztulása utan hozott egy .rendeletet megsziintetett
volna (Ker itót 8 a, Ha s hasáu ú 31 b); ezt a rendeletet pedig,
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mely sxeriut :L prozolitu köteles :~ régen te bemututott ű l rl oznt. he
lyctt unnak megfel elő pénzdurabot emlékül eltenni, még sok évti
zeddel .I óchnuun b. Z akkrti után tal áljuk érvéllye~nek Grütz sze

rin t a ta lmud emlí t~tt helyein ~N~T r~ pM'~" ,~'V ;,,~~ ,~~
helyett olvasandó : ·N~T r~ i~jW/ '3' ,·~v ,~~~ ,~~ D e a
;,~r~~ igének ily huszu úlntát, .személyre alka lma zva, lehetetl en
Iölteuui ; másrészről igen jól képzelhetj ük, hogy a templom el
pusztulását követő szor ult helyzet ben ideiglenesen az említett
rendelet értelmében iutézkcdtek, későbben nbrogált a azt ugyan
.Iócha nau b. Z ukk ái, de miu t hagyományos szok ás utób b is fenn 

maradt.
(-hiit z értekezését kü l őnöseu azoknak ujú ulau úm figyel

mükbe, lm ily ajánlás nem volna hiábaval ó, kik mindenütt a zsi
dóság uralkodási és terj eszked ési v(rgyát gyanítják. .Telen muuk á
hól mcgtnnulhatnúk, hogy a mely vallás annyira nehezíti az átté
rés t, nem törekszik világ uralomra .

Verseez.
SmON -ÁVO LF.

A L C H A R I Z I l)

A tőrb e esett mndti r.

Lá tt.ito k nulr, mi<1 őn tih'he j ut a m:lIl:ír '?

T iilH]iik lii sz.irny.lt ól segély t hi:lha d r !

Ti sztelet t:~ pompa jusson eszetekbe 

Utóv égre igy h:lgy titeket is cserbe.

l ) A lchurlz], teljes nev én: .I udu heu Salamon Alcluu-izi a X l l l -ik
szrizad e l~ í ; felében élt a P rovenceban. CsÍpiis élezci, humora és a
nyelv kiva lóan iigyes ke zel ése a spn nyol zsid ú -kő r Icgkiv:i1óbh és legked

voltebb költ iii soni hn helyezik iit. Főmunlcijiinuk czinu: Tachlccmoni , maka 
m:ik és metrikus költemények gyiij tcménye ; a szezö - mint maga
;l1onr]ja - (cd Stem 20. 1.) itt is min tnkdpét, az ara bs Alclmrizlt követ i,
kinck makamdlt ugyuu csak íi ford itotta h ébcrre, A »Tachkcmoni«-búl lcg
ösmert ebb a »bolh:L«-ról sz ól ó tréf:ís mnkamn , mely Amil!! .!<í IIO'I s polosk áe
j ánuk minniul szolgiilhutott . Az itt kö zliitt kiiltcményck a »T uchkcmoni«
utols ó részébiiI (ed , Stem, HiI - -li7 . 1.) va lók, mcly rész kiz árólag ilynem ű

apróbb metrikus verseket tartalmaz. A kö zlött 2-ik költcménybcn l l. 1'1.
j 15 ,22., a 3-ban n. 0. 20, 2 1-re van cz élziis.

..
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A h űtl en hnnithoz,
) Iit, éllel' mamuinuk hi ttem 

Híí 8égellllel pr óbrit tett em.

l-:geW nap volt, u pr óba

S ím a mnnun elsz állt nyomba.

)Iaimnni Mózesre.
~ Iif1 iin a bölcsek vers cuyéu

Ali (:g fc"; tört, minrlenik :

) [agal'ra kiiztiik sok hatolt ,

De )[uzes fel mcut Ist eni g.

ŐszlHljam ra.
F eh érbe (1ltiillik

Kinek mély gy :ísza vall ,

l (jlis:ígom főltitt

Öltött im' gy:íSllt, hajam.

Egyiptomhól .1ernzsálembe érkeztemkor.
Feléd v:íg .pJr\ott lelk cin ,',h Sion!

Bár tölthetn ém éltem h at űridou !

Hi sz ' it t a baj fulhinkj ű t veszti el,

It t, szembe nézndk kin ok ezrivel,

Nem ósmernék sem v:ígyat, sem oh uj t,

) Iign em hahilom nYlígal omha hajt.

Ölelve tartom én rjjgiill ponlt,

~ l ig arczomon nem hagyj a a li ny omát.

A rlníga illatszer nom kellene,

Dr:íg:íhb illat i'ögödnek kelleme,

E por lehet csuprin bajomra ir

L elk em sebén, mcly még seg ítui hir .

Budapest.
y AJ\)A BÉLA.
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Népszerü irodalmi vállalat.

A terv, mely et G oldzi eher I gu ácz ezelőtt p ár hóval e Le
lyü tt uiegp eud ített, élénk viaszhanget keltett or szágszerte. A
javasla t nyomábau kelt czikkek s levelek nagyobb részét t érsz űke

tiltja közlenünk ; a mi, hál' töredékesen, a M.-Zs. Szetulében nap
vilá got látot t, elegendő tanubizonyságot nyujt a tet tre kész érdek
lődésről a zsidóságnak majdnem miuden rétegében.

S inidön ezúttal a közö nsó g helyett a szerkeszt ős é g veszi út a

szót,bizonyá ra közhelyeslésre tarthat számot,midőn megelégedéssel
koustatálja, hogy imm ár általá nos az érzés, miszerint a kolotk c
zcndő N épszer üIrodulmi V állalat voltakép tartozás t ö rleszt ő se.Tur

tozunk vele nemzeti lit erat urán kunk, mely az ir odalom ez úgáuuk
megala pítását első sorban tőlünk várja ; és ta rtozunk vele önma
gunknak, hogy az ország többi felekezetének uriut ájáru mi is' erő

sitsük felekezeti érzésüuket, mely veszendőben és vallásos tudá
sunka t, mely hanyatlóban van . Ha tehát valaha volt ügy, mely
egyúttal zsidó és magyar, nemzeti és felekezeti , bizon yára a N ép
szerü Irodalmi Vállalat az.

Örömm el koustatáljuk hát ismételve : közöuségo lesz a
vállalatnak. H ogy kiadand ó tn űvekbeu sem lesz hiány, tudva
l ev ő. G azd agságr« és sokoldalus ágru , tartalmnsságra és mély

ségre vetekedik :1, zsid ó irodalom bármely szakirodaiommal.
Inkább fogna a hőség megzavarhatui, min t a szükség, D e lesznek
erede ti, magyar iróink is. Meuuyi szellemi erőt ösztönzött muu
kásságru csak az egy l\I.-Z s. Szemle léte pár hónapja óta! B ár-
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mely hazai folyóirat büszkén utalhatn~L ily rövid életpálya mell ett
ennyi névre, s köztük hány van, kit ismernek minden ütt, hol a
zsid óság vagy a tudomúny kérdései az elméket foglulkoztatjúk ! ~z '
iróknak bizony ára csak alkalom kell , hogy hazai nyelvünkön for 
duljanak hozzánk .

Ezért azt hisszük, elérkezett az ideje, hogya Népszerű Iro
dalmi V állalat ügyét a tervezés ingó últa l áuosságáb ól a létesülés
biztos alapjára próbáljuk fektetni. A mi nézet és óhaj , aj ánlás és
javaslat a közönség részéről tudtunkra esett, hasznunkra fordít
juk. E gyéhként mind azt bizonyította, hogy a vállala t ,czéljíLt és
eszközeit helyeslik , fonto sságát és szükségét elismerik. E s igy re
méljük, hogy legközelebb biztos hir r el l éphetünk olvasóink elé.

A műveltség állapota Magyarországon, kül önös
tekintettel a zsíd ókra,

V.

Mult czikkeuibeu felsoroltam nmu magyal'orsíl:'tgi közs égok
nagyobb részét, hol a lakossúg között egyetleu-egy sem tud irni
és olvasni. Sokkal változatosabb és fájd alom sziute v é gtelen ű l

hosszu aiua községek jegyzéke, hol az összes Iukossúg között
kevesebb niint tiz birja az olvasás és iru i tudás t. N em hiszem,
hogy még mü veltebb h onfit ársniuk között is sokan lenuének, kik
nek e szomoru listáról csak sejtelniük is volna . P edig éppen ezt
kellett volna már rég a vaskos nőpsz únil ú lá si kötet homályúból a
nagyobb köz önség világa elé hozni, mert csak igy lá thatjuk, mily
szörnyü állapotok uralkodnak még nálunk , a népoktatási tÖ /'véIlY

több, mint tiz évi fcnnálÍíLsa daczára és e törvény világos r endele
teinek, melyek a községeket, illetőleg fclekczotoket, a n őpiskol úk

_felállítására kötelezi, mintegy gúnyá ra hazánk igen nagy részében,
csak is igy láthatjuk, hogy mint annyi más jó törvény, ez is csak
ír ott malaszt maradt mindeddi g.

A legink ább hátramaradt községek kimutatasa végett két
na gy lajstromot állítot tam össze. Az egyikben, melyet alább talál
ILZ olvasó, csakis olyanokat vettem föl (a oIo-okr a való szoro-
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~abb tek illtet nélkül], melyek lako súgúból tiznél lú:L'eseM tud irn i é '
oh-a ni, a iu ásodikbau, mely legközelebb fog következni, am a népe»
és nagy magyurországi községck,mez ő vúrosok stb. sorolvák fül, hol

töllb minö ezer lakos közüi LO sz ázalékndl keoesebb t ud irui és
olvasni. )[iuth ogy azonba II - az első, most közölt laj strouiuúl i '
csak asziiz lakoson felül számláló községeket vettem föl, tenné
szctes, hogy ezeknél is az irni, olvasni-tiul ók száma .az össz
lakosságunk sziut éu még l U% -át sem képezi.

Mag yarázatot , következtetést, stb. későbbre hagyváu, ezut
lal csak némely utbniguzltó megjegyzésre szorí t kozom,

)l illll cuekelőt t megjegyzem, hogy korántsem vettem föl az
alan tabb álló községjegyzékbe az összes magyarcr zági községeket,
,'agyis minduzoknt, hol a lakosság közül t ízuél kevesebb tud iru i
és olvasni. El ő szőr is kimaradt a szúmos száz lakoson alul való
község, miut a hol, bár a helyzet igy is szomorú, az aualfabét ák
roppant számát a l élekszám csekély voltával némileg kimagya
rázui lehet ; elma ra dt tovú bbú igen sok több száz lukcsu kö zség 
csupán térhiúny iniatt - hol az analtab ótúk lIgyall sziutón :t tizen

alul vannak, de hol ai: ará ny, a mi elí'g furcsa ugyau , (Ic a felso
rolt közsógckhez k épest. IlI l'g lIliudig cgy kissé jobl: Bútr.u: állit
ha tom tehút hogy ezt a »gYÚSí\ lujstromots a moudott községek
hozeávétel ével még ké tszer oly hosszúra UYlI,j thattam volna.

.A rovatok magY;Lrúzatúra szelg áljon a köve tkező.

A mcgyók .ihóczcrcudben következnek, ugyszintén a köz
s égek is, (Ic ei: utóbbiak külön a járások szer int, mely ut óbbiak
megucvczését azon ba n, miut itt. j elen ték telen dolgot, mell ő ztem.

A község és mcgye neve mell ett miudj árb ott áll :l. község lako
sai nak összes szúma , l~S szorosnu mell ette az iru i és olvasni t ud ók é
(c 'ak ah zolut számokban. ;L% -ot az olvas ó ma ga után a sz úmit
hatja). lD két hasáb egymás melló tevése il hel yzet et azonnal meg
vil ágítja, mig a uópszáml úlási iuuuk ában az összes lakosok számu

.ÍJ az iru i é olvasni tud ő ké :l. lehető legtávolabb állnunk egYlllú 
tól. (Nc m igen praktikus eljű rús) . Köv etkeznek ezut án IL nem

zetiségek r óvatui. zú mszeriut hat. 'I' érh iúuy uria t t csuk ennyi
külöu ro vat volt fel úllitbnt ó, úg y, hog y az ugynevezett beszólui

nem tudókra, (a csecsemő gyermekekre, th.), le ül őn hasúb nem
juthatott . de mi udeuki kiszúmítliutju, ha az össze többi' r óvatok
ná] tal úlhut ó l élekszámot összeadva, ai: igy nyert összeget a lako
sok öszszes szám úból levonj a. ...1.. nemze ti égi ut olsó rovat alít ju-
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tottak a horvát-szerb (te há t dél- 'zlftv) ajkuak, a hol külön meg

j egyzés nin cs (pé ldú ul ; vendel: stb.) Ily ut olsó két rovatba gyakran
illesztett rövi dítő : »e, ny.« anynyit tesz min t »cgyéb uyelrüek«,
tehát olya nok, kiknek an yanyelve bármely az előbb i rovatokb an
fill nem orolt hazai , vagy más külföldi nyelv. (Pé ld ául »:3 e, ny.«

:J egyéb anyanyelvü lakos). Ezut űn következik a hi~felekezefel~

szer int val ó fölsorolá . Itt az unit áriusoknt, vagy az «egyéb ke
re ztény« (~s »má nem ker esztény« felekezetek rovatá t térkimélés
vége tt sziutén el kell et t hagynom, telrút csak a két katholikus, n.
két protest áns, a görög-keleti és a z i dő -vall á s, min t fű-felekezetek

szerepelnek. H a az olva ó mindezeket egy községnél összeadja, és
a lak osok ös zes szám ával egybe veti az igy kap ott összeget meg
tudhatja, h ány ily egyéb hitfelekezetü létezik az illető községben.

V égre megjegyzem, hogy a fölöttébb kiri vó ugy nem zet iségi ,
mind ui űvelt égi, ini url pedig felekeze t i mozzan atokra vouatkozó
számokat j elfilllübb bettikkel nyomtattam, vagy is példúlll ott, ahol
az nlfubétúk száma a hihetetlenséggel határos csek élységü, vagy

hol ezek közűtt megdöbbentőleg sok a m űveltebb nemzetiségek
hez : a magyarhoz és a némethez, vagy a m ű veltebb hitfelekeze
tekhez : a. két pr otestánshoz és zsid óhoz tartozó. A műveltebb fele

kezetek kiizé it t a római ka tholikust is száruitottam.
Z árndékul zük ég telc nnek tartom ismételn i, hogy bár az

ill ető múmmarosmcgyei közságcku él a. nag yobb szám mal lak ó
zsidó hitű eket szintén nyomtatásban is kier el tem, mint a töl,hi
felekezetuél, az »irn i és olvasni nem tudóe féle j ellemze. 111 Ú~

ezekre zsidókra sem alkalmazható, mi uth ogy legtöbbje Il'gal úbh egy
irá st t ud és ismer : a hé bert. E zeri ut a zsidó és uem zsÍllú nna l
fab étítk köz t még ropp ant k ülőnbs é g n m rend szerint. - Miud
nzouúlta l az egyenlőség és t i zta tá rgyilagosság elvének it t is hú

(1 01m már csak azúrt is kiemelt em a kérdéses úgyis csek ély sz(tmÚ

máram arosi községcket, hol fölötte sok ilyen zsidó »annlfabéta «
lútezik, hogy czuttal is rá mutassuk a rra fl körülm ényre, mil y saj

nosan maradtuk hátra épen itt és ugyszélván csak it t egés z ha
záukban a márnmar osi zsidók, ha nem is legtöbb kercsztóny föl
dieik, de i\sszr,s ti',hbi hazai liit soreosa ilúvs z képest a. lII o<1CI'I1 és Ill a

ogyc(l iil mértékct adhnt ú n őpm ü velt égben.
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Krazsnisora. · .. · . Mármaros 459 2 3 5 - 431 - 4e.ny. 1 454 - - - 4
Sándorfalu . · .. » 698 8 2 174 1· - 507 - 3 512 -, - - 182
Felsö-Hidegpatak » no 1 - 131 - - 616 - - 632 - - , - 138
Kalocsa-Horb . . . . . » 415 9 - 43 - - 355 - 1 368 - - - 46
Lozánszka . · ... » 597 2 1 27 - - 550 - - 570 - - - 27
Lyahovecz .. · ... » 260 4 - - - 1 258 -- - 260 - - - -
Pilipecz · ... » 595 2 2 - 75 - - 500 - - 517 - - - 78
Podobocz .. · .. » 286 2 - 29 -- - 254 - - 257 - - - 29
Ricska. · .. · .. » 689 3 - 90 - _.- 572 - - 597 - - - 92
Rosztoka. · . · . » 470 6 1 52 - - 413 - 6 417 - - - 47
Szolyma . . . . » 317 4 - 30 - - 283 - -- 286 - - - 31· ....
'I'oronya....... » 680 5 - 172 - 1 • 489 - 6 501 - - - 173
Unoka ........ Macos-I'crda 209 4 147 - - 40 - - 2 60 - - 145 2
Soós-Szt-Márton. · . » 184 1 - - - 175 3 egy.nyelv. - 19 165 - - -
Illyésmező . . . . · . » 219 7 209 i_ - 2- - - 13 143 -- - 62 1
Poszátka .. · .. · . Nyitra 107 1 - 3 99 - - - '103 - - - - 4
Dézsén , · . · .. » 205 3 - - 199 - - - 203 - - - - 2
Dobrocsna .... · . » 227 2 - 4 213 - - - 221 - - - - 6
Nagy-Lehotka. . . . .. » 309 2 - 3 297 - - - 306 - - - - 3
Macsó · .. · .. » 169 3 - 5 164 - - - 150 - - - - 9
Nevidzén. · .. · . » 344 7 - 7 331 _ - - - 337 - - - 7
Szécs . . . · . · . » 222 3 - 2 217 - - - 220 - - - - 2
Barakony · .. · . Pozsony 140 4 5 2 124 - _. - 138 - - - - 2
Hajtuska ...... Sáros 288 7 - 3 244 - 24 ge.ny, 51 232 - - - 5
Hönigh. · . · . » 519 I - - 499 - - - 20 499 _. - - -
Obrucsnó · ..... » 251 3 - 43 - - 206 - - 208 - - - 4&
Olejnok ....... » 529 6 - - 517 - - - 69 435 - - - 25
Orosz-Válza. · ... » 236 7 - 23 - - 203 - 2 211 - - - 23
Benedikácz. . . . . » 328 7 - 17 290 - 76 e.nyelv. 1 308 - - - 19
Dubine · ... · . » 261 2 - 7 248 - 1 » » 236 4 - - - 21
Vavrincz .. · . · .. » 109 2 1 4 - 99 3 » » - 104 - 109 - 5
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,

~ ol e ::s
:0 S ,~ +'

+' ,~ nemzetisége hitfelekezete~-ol '" ~A község neve Megye o '" 'o ulul ul ~ol I I \hOrvát,o ul ~
Ma-I né-I ru- szerb s rómail gürög Igörögl' I 1"~Q) ~..-<

ol '" ,~ o gyar met tót oláh thén egyéb kath. kath. Ikeleti agost. helv, zsidó
HUl ~ ul nyelv.-Q)

Ábrahámfalu . Sáros 251 8 - - 244 - - -- 124 6 - 109 - 12
Kohány _ » 299 9 7 1 186 - - - 40 62 - 80 - 17

Bérczalja. » 275 7 3 - 266 - - - 200 6 - 40 - 29
Lukavicza » 250 4 - 4 244 - - - 8 55 - 183 - 4
Rokitó - . » 311 7 - 9 287 - 8 egy. nyelv. 177 - - 125 - 9
Vanyiskocz » 244 3 - 7 228 - - - 223 1 - 13 - 7
Komlósa. » 612 1 - 24 569 - - - - 587 - - - 25
Hutka . » 225 I 3 3 5 - 206 - - 214 - - - II

Alsó-Mirossó . » 302 2 - 22 3 - 261 -- 3 275 - - - 24
Felsö-Polyánka » 232 1 - 6 - - 233 - - 226 - - - 6
Rákócz » 139 1 - - 136 - - - 2 132 - - - 5
Rosztoka '. » 437 1 - - - - 413 11e.n - 413 - - - 24
Rovnó . » 502 3 - 5 - - . 388 92 » 86 411 - - - 5
Sztebnik-Hutta • » 238 3 - 19 208 - - - 189 24 -- -- - 25
Váradka. » 346 ,5 - 24 1 - 298 17 » 1 320 - - - 25
Visztava . » 218 1 - 27 191 - - - - 191 - - - 27
AIsó-Boldád " . Szatmár 241 7 9 - - 221 9 egy. nyelv. 1 230 - - - 10
üláh-Hédos _ » 355 2 ,3 1 - 349 - - 347 - - - 8
Lophágy _ » 311 7 9 - - 297 1 » » - 300 -- - - II

Kis-Szokond . » 400 7 2 - - 396 =1 - - 396 - - - 4
Handal-Iloba . » 293 3' 79 1 - 201 -- 85 199 - - - 9
Lekeneze, » 484 2 - 27 - 433 16 e. nyelv. - 457 - - - 27
Mogyorós » 599 8 II - - 578 --sj - 4 580 - - 3 12
Mózesfalu » 495 9 5 1 7 471 - 9 458 - - - 28
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Györkefalu : , Szatmár 416 5 1 - - 408 - I -- - 410 - - - 6
Nyegrefalu . »292 5 8 - - 457 2 egy. nyelv. - 470 - - - 10
Pusztatelele »208 2 - 4 - 191 - I - 2 202 - - - 4
Sándorfalu . »419 9 5 1 - 403 2 egy. nyelv. 5 407 1 - - 6
Kis-Bozinta. »333 6 1 - - - 327 - I - 1 326 _. - - 6
Fericse »408 7 1 - - 405 - - 1 373 2 - - 32
Jeder » 792 7 47 - - 718 5 egy. nyelv. - 736 5 - - 51
Hovrilla . . . » 323 6 6 - - 309 4» » - 317 - - - 5
Tölgyes. »297 2 8 - - 276 9» » ~ 289 - - 1 8
Kápolna. ' Szeben 508 9 - - - 493 -1 - - - 508 - - -
Olysavka·. Szepes 156 5 - 1 152 - - - 154 _.- - - - 2
Sztraczena . »307 7 - 5 288 - - -- 279 5 - 16 - 7
Szadek-Lublovár »279 7 - 11 246 - 4 egy. nyelv. 246 25 - - - 8
Falstin. »199 8 - 16 171 - 2» » 181 - - 1 - 17
Kis-}<'rankova. »302 4 - - 295 - - I - 302 - _ _ _ _
Repiszkó . »602 4 - - 585 - - I -- 601 1 - - _ _
Hafka ... t· . '. »161 7 - - 154 - 2 egy. nyelv. 156 - - - - 5
Borzova . Szilágy 254 7 6 - - 241 - I - .- 243 5 - - 6
Csiglén »325 6 5 - - 309 - - - 320 - - - 5
Dabjon-Ujfalu ' . '. »289 4 14 - - 269 4 egy. nyelv. - 276 - - 3 10
Farkasmező »255 8 24 - '-- 227 - - 281 - - 2 22
Galgó »791 8 2 - - 753 25 e. nyelv. - 760 - - - 31
Kis-Goroszló . »468 7 22 - - 443 - - 446 - - - 22
Őrmezö ... -, »280 7 16 - - 250 7 egy.nyelv. 5 262 _. - 4 9
Szilágy-Paptelek »717 7 6 - - 698 9» » - 706 3 - 1 6
Prodántalva »186 3 - - - 181 - 1 176 3 - 2 4
Róna »361 5 28 - - 317 6» » - 332 - 21 4 4
Hosszú-Ujfalu. »283 2 4 - - 277 - - 279 - - - 4
Kecskésfalva . »285 7 4 - - 268 - - 281 - - 4
Kis-Nyires . »373 9 8 - - 294 10 e. nyelv. -- 305 - - - 8
Nyirmon »284 8 3 - - 274 - - 279 - - - 5
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~'t:I A lakosok'".~~ ~ :::

'M +'~ a .~ 'S nemzetisége hitfelekezete-eeA község neve Megye o '" ~~ I I rorvat,
rómail görög Igöröglá' t! hel-\ 'dó

~ m ~
ma-! né-! tót láh I ru- szerb s, .• ta ... -~'" ~ O kath. kath. keleti gOS. vét ZSlro '" gyal' met o o a ,thén egye.Hm ~ m bek""

Bükk-Tótfalu . Szilágy 533 5 7 - - 511 I - - 526 - - - 7
Közép-Várcza , » 343 2 3 - - 334 =1 - - 327 - - - 15
Vicsa » 222 4 20 - - 195 -1 - - 202 - - 10 10
Völcsök » 593 9 38j 5 - 185 5 egy. nyelv. 10 190 - - 383 10
Cserese » 335 5 9 - - 318 - - 326 - - - 9
Márkaszék . » 725 4 26 2 7 664 4 egy. nyelv. 9 685 5 - 1 25
Váralja » 334 6 6 - - 318 8 » » - 328 - - - 6
Paliczka. » 163 3 6 - - 157 - - 157 - - - 6
Hosszúaszó . » 178 4 23 - - 127 23 » » 4 154 - - .-15 5
Füzes-Paptelek . » 419 5 3 - - 404 - - 414 - _. - 5
K raszna-Tótfalu » 341 I 5 - - 329 2 » » - 336 - - - 5
Tusza » 434 8 3 1 - 412 4 » » - 430 - - - 4
Ujvágás . » 221 2 3 - - 212 - - 218 - - - 3
Orbó » 178 3 8 - - 154 15 » » 5 165 - - -

i!
Csörmölö » 540 5 22 - - 493 13 » » -- 260 258 - 14
Mojgrád . » 575 8 5 - - 555 2 » » 1 567 3 - 1
Nyirsid « 353 6 56 - 1 282 - - .- 298 - - 50 5
Vaskapu. » 225 6 14 - - 209 - -- - 16 195 - 14 6
Felső-Gyékényes Szolnok-Do- 352 5 - 8 - 331 - -- - 343 - - - 9
Csicsó-Hagymás . boka 402 7 12 4 -- 368 - - 4 23 357 - 8 10
Kálna . » 292 3 1 - - 277 4 egy. nyelv - 275 2 - ~I 14
Alsó-Körtvélyes . » 392 7 8 7 - 361 6 » » - 376 - 2 14
Pestes . » 207 2 1 - - 198 3 » » 1 201 - - 5
Osicsó-Polány « 478 6 - 6 - 445 9 » » - - 472 - -, 6
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,
I Sajgó .... Szalnak-Da- 176 2 - - - 171 =1 -- - 176 - - - -

Szóváras .. baka 355 8 1 1 , - 347 - - 340 3 - 1 11Kolostor-Yaád " 545 7 - 15 - 513 10 e. nyelv. - 530 - - - 15Igricze , » 242 4 2 - - 227 3 » » - 233 - - - 9Maró ... » 358 4 1 - - 343 4 » » 5 350 - - - 3Onok. 304 2 -
275 288 10 • 6» 8 - - 6 » » - - -

Paklastelke . ,. » 406 8 3 1 - 372 15 » » - 387 2 - - 17Szarvaskend . » 344 9 123 11 - 186 4 » » 57 190 - - 85 12Tótfalu » 282 3 1 - - 266 - - 281 - - - 1Gyúrka-Pataka . · . » 124 I - - - 120 - - 115 5 - 4 -Kecskeháta . » 217 4 - 6 - 207 3 e. nyelv. - 211 - - - 6Magymezö . » 196 2 3 2 - 184 - - 166 21 - - 9Darna-Szt-Katalna. » 231 I --- - - 216 5 e. nyelv. - 229 - - 2 -
Tálosfalva . » 145 I - - - 144 -- - 139 1 - - 5Tormapatalea . · '. » 226 3 - - - 217 - - 219 - - - 7Völcs » 415 4 3 4 - 383 9 e. nyelv. 2 404 4 - 1 20Bába. · . » 533 8 - 2 - 512 1 e. nyelv. - 23 487 - - 23Dalmár » 523 5 1 2 4 500 - - 510 5 - - 8Dióspataka . ... » 182 2 2 - - 171 - 177 - - - 5Falkuta » 251 I 6 - - 289 2 e. nyelv. - 251 - - - -Frinkfalva . » 185 I -- - - 183 - - 180 2 - - 3Gosztilla . » 533 7 2 8 - 488 3 e. nyelv. - 41 482 - - ioPirosa . ... » 155 I - - - 152 - - 153 - - - 2Szásza . » 273 4 - - - 271 2 e. nyelv. - 261 7 - - 5Kis-Debreczes » 205 7 6 - - 182 4 » » 3 - 198 - 2 2Kosztafalva » 575 9 1 - - 560 - - - 566 - - 9Kötelesmezö » 461 5 - 9' - 445 - - - 452 - - 9Petyeritye . » 498 7 7 11 - 470 - 1 9 477 - - 11Alsó-Szöcs . )} 986 8 14 5 - 908 18 e. nyelv. 3 498 455 - 9 21Kis-Debrek . » 377 4 - 3 - 352 7 » » - 10 363 - - 4Alsó-Egres . » 135 1 - - - 126 - - '133 - - - 2
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nemzetisége hitfelekezete,.!4 i=: ~ ~
A község neve Megye O'~I!gjgj

I I IIIhorvát róm. I görög Igörö~.I. I hel- 1 . .d 00 ol:::;>
ma- né- tót oláh r';lt- szerbs~ 00 ~ 'os ~ ~~ gyar met hen e~~~- kath. kath. keletilagost. vét Izsidó

Nagy-Kaján .1 Szolnok- 492 I 8 -1 I -.·1476 2 egy.nyelvü

=1
483 [ -1- 3 - 6

Oláh-Nyires . .Doboka 190 2 - - - 1 181 -1 - 190 - - --'- -
Bödön . . " » 444 I 3 2 - 414 13 egyéb ny. 433 - 2 3 6
Csaba-Ujfalu . .. . ... » 243 3 1 - - 224 18 » » - 243 - - r- "-
Császári . . » 209 I 8 -

I - 191 3 » » 6 197 - - - 6
Szasz-Enos .. .. . .... » 434 3 . = [ ~I - 399 8 » » I - 422 - - - 12
Kötke. '. » 287 3 - 274 4 » » - 275 1 - 4 7
.Felse-Peterd .. · .. Torda-Ara- 406 3 - - 393 4 » » - 402 - - - 4
Közép-Peterd . 394 8 1 I 366 10 383 1nyos - - » » -1 10 - -
Asszonyfalva. '., - 00·

» 486 3 -- - - 440 26 » » -1 476/ 10 - - -
Kis·Fenes , » 776 6 7 - - 717 26 » » - 81 688 - - 7
Felső-Füle. ·., » 312 2 - - - 300 - - - 307 - - - 5
lunka-lánya . » 221 1 - - - 212 - - - 2 219 - - -
Sütmeg . ·., » 300 5 - - - 286 - - - 300 - - - -
Borév . » 307 3 - - - 2991 - - - - 307 - - -
Alsó-Podsága . ·~. » 599 7 3 -' - 573 - - =1 218 378 - - -
Vidaly ....•... » 343 7 - - - 319 I 8 egyéb ny. - 343 - - -
Szt-Margita . . ...... » 230 3 23 - - I 171 27 » » 4 20~ 1 - 21 -
Lalinek ... Trencsén 188 3 - - 181 - - -- 181 - - - - 7
Radvoszka. 0.0000 o. » 759 4 - 7 735 - - - 751. - - - - 8
Szna~snicza . » 308 4 - 3 298 - - - 305 - - - - 3
Zadubje. o •. o,. » 237 2 - -- 227 -[' - - 237 - - - - -
Babkó . •.•• 'o » 361 3 - - 347 - - - 358 - - - - 3
Podhorje ... » I 207 7 I - - [ 201 -[ 3.e. ny. 205 [ - - - ~I 2
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Sztrá
Podm
Bobo
Osern
Hadv
Kis-C
Ráko
Szár
S6s-U,
Kis-T
Andr
Petró
Bask
Bene
Sáro
Uoma
Uj-K
Kis-P
Szoly
Sztri
Kis-T
Vuls
Zábr
Záho
Matt
Szak'
Tótfa
Sénn
Böde
Barh
Gosz

Trencsén
1
409 ~I -- 141 392 -1 -1 -1395

=1
- ='1 - 14

» 235 - 8 221 - -- - 226 - - 9
» 314 iI - 6 297 - 3 egyéb ny.

j
308 - - - - 6

» 365 1 14 339 - -1 - 317 - - 33 - 15
'I'urócz 323 - 314 - - - - 118 - - 200 - 5
Ugocsa 238 6 3 2 - - 235 - - 218 - - - 20

» 192 2 2 9 - - 173 - -1 182 - - - 9
» 575 9 4 - - 544 8 2e.ny. - 535 - - - 40
» 429 6 2 52 - 37 328 - 2 375 - - - 52
» 569 3 7 - 1 45 501 4e.ny. 4 535 - - - 30

Ung 439 4 2 8 22 - 379 - 29 371 - - - 39
» 436 4 2 4 387 - 32 2e.ny. 291 141 - - - 4
» 279 3 3 - 267 - 3~ I .; 35 236 - - - 8
» 361 5 - 3 3 - -- 287 - - - 74
» 277 8 5 - 258 - - 11e.ny. 5 60 - 2 177 33
» 234 1 - - - - 231 1e.ny. - 223 - - - II
» 301 7 3 2 25 - 268 - - 274 -- - - 27
» 196 3 2 - - - 187 2e.ny. 9 163 - - - 24
» 382 6 1 6 1 - 360 -- - 339 - - - 43
» 262 2 2 - 247 - II - - 251 - - - II
» 454 8 3 25 5 - 412 - 5 423 - - - 26
» 469 8 - 34 - - 427 - - 431 - - - 38
» 366 9 18 1 - - 346 - 5 34'3 - - - 18
» 246 3 - - - - 244 - - 237 - - - 9

Vas 296 9 2 56 - - 223 vend 275 - - 21 - -
» 460 3 - 8 - - 446 » 460 - - - - -

1

>! 631 8 1 28 - - 592 » 611 - - 3 - 17
Zala 198

1
8 191 - - - =1 - 198 - - - - -

» 258 4 244 3 - - - 255 - - - - 3
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ma- né- tót I oláh r~t- S7.Ol'bs róm. 1 görög [görögl, I hel-I '.!4 ;g ~ ool N ,~ gyar met _ I hen egye- kath.: kath. keletilagost'l vét zsidóH cn ~~ bek

Vakonya. Zala 192 5 177[ o - =1 - = ll: 192
1

- = 1, = =[ -
Zsitkovecz _ » 161 - - - - 161 - -
Kvakócz _ Zemplén 331 9 35 - 286 - -1 - 211 33 - 46 - 41
Trepecz _ » 170 3 - - 155 - 1egy.nyelvü 150 17 - - - 3
Hankócz . » 385 2 1 - 375 - - - 361 13 - - - 11
Hegedüsfalva » 155 3 - - 153 - - - 125 20 - - - 10
Helrneczke , » 333 3 - - 330 - - - 280 29 - - - 24-
Káma

, 224 9 17 03 egy.nyelvü 196» - 201 - 10 - - - 18
Laczfalva » 193 7 - 3 181 --1 - 105 83 - - - 5
Velyopolya » 216 6 - - 207 - 5egy.nyelvü 197 3 - - -, 16
Rosztoka-Hukcsin _ » 246 7 - 2 26 1 211 - 7 215 - - - 27
Balázs Zólyom 179 5 - -1174

=1
- - 179

=1
- =[

- --
Kaliatya , » 151 5 - - 145 - - 151 I - - -
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HITKÖZSÉGI ÉLET. 461

Hit kö z ség i éle t.
A zsidó hitközségek belügyei, szervezete, viszonyuk 3, tiszt-

viselőkkel s az egyes egyletekkel szemben - mindez oly bő anyagot
nyújt az eszmecserére s olyannyira rászorul a higgadt és alapos
megvítatásra , hogy .bizonyára érdemes fölhívni a zsidó községek
munkaeröit, hogy tapasztalataikat és nézeteiket nyilvánosságra
hozván, a bajok orvoelásához hozzájáruljanak.

A zsidó ügyek megvédésének alapkövei az egység és össze-,
tartás. Ezek pedig csak rendszeresitett és jól fegyelmezett hitköz-
ségek által érhetők el. Minden hitközség géphez hasonlít, melynek
mozgató ereje : pénzügye, kerekei: a tisztviselők. A mozgató
erőnek tehát szilárd támasztó pontot kell teremtenünk, minden
'keréknek helyét és funkczióját kell kijelölnünk, ha azt akarjuk,
hogy a gép szakadatlanul és helyesen müködjék; más szóval, ha
azt óhajt juk, hogy minden egyes tisztviselő saját hatáskörében,
minden hitközség saját kerületében és minden kerület az egész
hazában megtegye kötelességét; ha azt akarjuk, hogy a zsidó fele-
kezet áldásosan müködhessék a vallás, a hazafiság, a jótékonyság
.és haladás terén egyöntetű tervezetnek és morális szabályzat-
nak kell létrejönni, mely a hitközségek belügyeinek legcsekélyebb
részletaire is kiterjedvén, azokat egészséges alapra fektesse.

Az antisemiták ezer vádja között leggyakrabban hallani
az úgynevezett »kagalt« említeni, a mivel azt akarják kifejezni,
hogy a zsidók mindenben, mindenkor és mindenütt tömörülnek
érdekeik megvédésére. Fájdalom! nincs igazuk. Vannak ugyan
vezérférfiaink sőt nehány vezérhitközségünk is, kik midőn arend
és béke ellenségei a zaidóságra támadnak, megfújják a harczi riadót,
kibontják a vallás tiszta zászlaját s megvillogtatják az igazság
ragyogó fegyverét. De fájdalmasan tapasztalják e vezérek, hogya
»közkatorrik« nagy része nem hajt a riadóra, nem ~~ti a veszélyt,
nem edzett a csatára, sőt némelyik azt sem tudja, melyik tábor-
hoz tartozik. Mialatt tehát a vezérek csak csekély haderőt gyüjt-
hétnek, az alatt az ellenség a zsidók vallásában, becsületében, haza-
fias érzelmében, életében és vagyorrában dúlnak és pusztitanak.

Ezen szomorú állapotok pedig nagyrészt egyenes és ter-
mészetes következményei a zsidó hitközségek laza ezervezetének.
Nem elég az, hogya főváros és még néhány nagyobb város izr.
hitközsége jól van szervezve, hanem ily szervezettel a kisebb
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hitközségeket is fel kellene ruházni, helyi viszonyaikhoz képest a
szervezet szilárd alapját minden hitközségben meghonositani, és
hazánk valamennyi hitközségét ugy egymáshoz füzni, hogy azok
egymásnak kiegészitését és együtt egy szilárd testet képezzenek.

Mert: migy a hitközségekjövedelmijorrásai a legcsekélyebb
események által befolyásolhatók;

mig az iskola ügyekben nem a szakember, hanem a gazdag
ember nézete dönt;

mig a hitoktatásra nézve oly köteles tanterv nem lép életbe,
melyen egyik vagy másik hittanár saját felfogása és kényelme
szerint nem változtathat; .

mig a vallásos kb'désekben nem a rabbi szava, hanem egyes
fanatizált, de tudatlan makranczoskodásamértékadó;

mig a eakter és kántor helyzete egyesek kegyének nádalap-
ján inog;

mig a rabbik és jegyzők szakképzettsége és ügybuzgalma nem
elegendő jövőjük bizto sitás ára, hanem azokhoz a szervilizmus egy
adagja is kivántatik ;

mig a hitközségek kebelében létező egyletek nem szünnek
.meg önálló testületek lenni, melyek a hitközségektől nem csak
függetlenek, hanem még ezekkel szemben gyakran ellenkező állást
is elfoglalnak ;

szóval mig a hitközségek tettereje, és képessége aprólékos
pénzügyi, illetékességi és ambiczionális belzavarok által a komoly
és áldásos müködéstől elvonatik, addig a, magyarországi zsidó-
ság nem fogja azt az egységes tömörséget képezni, melytől a
kivánatos közremüködés várható.

Ime rövid kivonatu megnevezésben azon ügyek, melyek a
hitközségek és általuk a magyarországi zsidóság szilárditása ér-"
dekében égető sürgetéssel orvoslásra várnak.

Évek óta hitközségi jegyző s azelőtt tanitó lévén,gyüjtött
tapasztalataimat és szerény nézeteimet egy pár czikkben akarom
közzé tenni és nagy örömemre fog szolgálni, ha kartársaim meg-
penditatt eszméimet felkarolni és esetleg támogatui fogják.'

Gyöngyös.
WEIBZMANN N.

,
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Országvilág.

Oroszországi levelek.
Szt.-Pété1·vár, 1884. augusztus.

Elsö levelemben az oroszországi zsidók jelen helyzetéröl igyekeztem
lehető rövid áttekintést adni. Ezuttal az a feladatom, hogy hazám zsidó-

ságának életéböl egyes mozzanatokat bizonyos sorrend szerint megbeszéJjek.

Ne}",: alaposságra akarok e megbeszélésben törekedni -- egysze~'ü levjJ-

ben nem is volna az helyén; hanem csak. arra. fogok ügyelni, l~uz élö
valóságnak lehetö világos és igazság szerinti elöadását nyújtsam ; csak

elvetve engedem majd "meg magamnak, hogy egyes jelenségeket bil'álvt

megvilágítsak. Mai levelem tárgya a nálunk jelenleg uralkodó pártok jel-

"lemzéso lesz.

Nagyjában négy pártra oszlik az orosz zsidóság. A két régi:
ctráseidok és milhnoggidolc, a két JÍj: oszimiláládálc és naczionaltstálc .

. E pártok közül mindegyik a dolog természeténél fogva különféle csopor

toha oszlik,melyeknek alig lehet külön határozott nevet adni, Nézzü~

most az egyes pártokat.
A cháseidolc nálunk, mint mindenütt a 'hol léteznek, még mindig

ugyanazok, a kiknek régen ismertetnek. A chászid ssilárdan ragaszkodik
a »rabbijába«, a »jó zsidóba«, a »czaddikba«, vagy akárhogy nevezett

lelki vezérébe helyezett hithez és minden haladástól idegenkedik. Erről

"eléggé gondoskodik maga a »rabbi«, a ki nem határozná el magát egy-
könnyen arra, hogya czivilizá/czió eretnek-kívánalmai kedvéért lemond-

jon a gazdag »pidjomim« (lelki váltságdijak)-ról és azon bálványozás-

sal határos tiszteletrol, melyben hivei részesítik. És mint a mester, ép

oly szorosan zárkóznak el a tanítványok is a kerszellem legcsekélyebb'
követelései elöl. A chászid az ö vallásos - ha szabad e szót itt hasz-

nálni - az ö vallásos rajongásában mintegy az idö és a hely föltéte-
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lein kivül érzi magát; sem korával, sem honával nem gondol. Nem tu-
dom, mennyivel különbözik az Önök hazájában élő chászíd az orosz 01'-

szágitól, de alkalmasint fővonásaiban amarra is illik az utóbbinak a képe.

Nálunk a chaszid nem mulasztaná el egy évben sem, hogy tiszteletének szük-

séges bizonyítékaival ellátva rabbijához ne zarándokoljon, mig otthon család-

j!ít a legszomorúbb viszonyok közt hagyja. A chászid rabbijától mást kiván,

mint csodák mivelését és érthetetlen kabbalisztikuz misztikáit. A chászid
a vallás-törvény gyakorlatának rovására - és különösen ebben különbö-

zik a mithnaggidtól - a' vallásos értelmet hangsúlyozza és a kabbálának

tanulása háttérbe szorítja nála a szentirással és a .talmuddal való foglal-
kozást. Ezen iránynak ugyanazon következményei lettek, melyek mínde-

nütt mutatkoznak, hol habár a vallásos érzület kedvéért a hit tettleges

gyakorlatát és a zsidó tannak tanulmányozását elhanyagolták, előbb utóbb

a vallásos életet hanyatlás éri. Mert az igazi vallásosságnak, a mint a

zsidósag azt érti, alap föltétel ei :;t vallástörvény tanulása és gyakorlása:
mind a kettőnek eredménye gyanánt származik a vallásos érzület. És ha

ezen érzület minden vallásos törekvés főczélja gyanánt tekintendo -
mert mint bölcsciuk kifejezték: rachmáuá libbá báé, az Isten szivet

kiván - e czélhoz vezctő ut csakis a vallástannal való foglalkozás és

annak cselekedetekben biztosított gyakorlata lehet. Ezt pedig a chászidok
nálunk és mindenütt tekinteten kivül hagyják. Itt véleményem szerint

érintkezik a chászidizmus az eredeti kcreszténységgel. A vallásos érziilctl·c

nézve minden egyessel szemben ez is oly követeléseket támasztott, melye-

ket csak kevés kiválasztott természet volt képes teljesíteni, és jó szándékkal,

de meggondolatlanul a törvényt feláldozta az érzületl;ek, nem látva, hogy
emezt amannak gyakorlata nélkül elérni csak kevés fenkölt elmének sikerül-

.het. A farizéusok nagy óvatosságát, mely e mondásban van legtisztábban

kifejezve : »Ne higyj magadban halálod napjáig« s melylyel mindenkit,

ki lelkiüdvét komolyan veszi, arra késztettek, hogy természetének, hajla-

mainak, vágyainak vallásos neveléséről gondoskodjék, magát a törvénye-
en szabályozott és körülirt életmódhoz szoktatva - a farizeusok ezen

óvatosságát, mondom, félre értette a kereszténység, álszenteskedésnek bé-
lyegezve azt, s félreértik a chászidizmus rajongói is. Az utóbbiaknal a val-
lásos élet hanyatlása nyilvánul első sorban erkölcsi tekintetben: a mérsék-
letesség és tartózkodás, Izráel e kitüntető tulajdonai náluk láthatólag

megfogyatkoztak és sajnos, ebben a tekintetben nagyon sokat tanultak
orosz környezetöktől. Istentiszteletök ziláltságaról és imaházaik lármás

rendetlenségéről, melyet mesterkélt vallásos eksztázissalleplezgetnek, nem

is akarok szólani. Volt idő, midőn nálunk a gOlldolkozó zsidók is azzal
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dicsérték a chászidizmust, hogy szolidáritás uralkodik közöttük, hogy en-

gedelmesek rabbijuk iránt; azt. mondták, hogy könnyebb a néhány
rabbival értekezni és általuk az őket vakon követő tömegekre hatni, sem-
mint ezer meg ezer egyénre hatást gyakorolni. De az utolsó években ta-
pasztaltuk, mily csekély mértékben szérnithatni a chászidok szolidáritá-

sára és engedelmességére. Mig a zsidó ellenes zavargás ok és a hivatalos kö-

zegek 'sanyargatása többnyire déli Oroszországban, tehát ehászidaink
tulajdonképi hazájában estek meg ezek semmit sem tettek arra nézve,
hogy az általános bajt enyhítséle A mi ez irányban. történt, Oroszország

nyugati tartományait lakó mithnaggidok és ezeknek rabbii részéről
indult ki. A chászideus rabbik pedig a köznyomor közepette sem tet-

tek egyebet, mint hogya zavariíó csőcselék és az antisemitikus tisztviselők
által kifosztott hiveiktel --.- utolsó filléreiket is elszedték. E jámbor cso-
datevők körutazasai még a -zavargások alatt sem szüneteltek. Vérzik az
ember szive, ha rágondol, miképen éltek e nép csábítók befolyásukkal a

legsulyosabb nyomor idejében! De hagyjuk őket. Forduljunk inkább az u.
n. mithnaggidokhoz, a kik sok hiba és tévedés mellett mégis közöttünk a

zsidóság valódi és igaz képviselői. /
A mithnaggidoknak nevezett zsidókat nem ritkán orthodoxoknak is

jelölik, de ez alapjában hamis. A 'hol nincsen heterodox, »máshltü«, ott

orthodoxról, ».igazhitüről« sem lehet szó. Nálunk a hivő zsidó vagy chá-

szid, vagy mithnaggid; a mely zsidó sem az egyik, sem a másik párthoz

nem számítható, az hitetlen és bármily öreg legyen, az »űjak e-hoz tarto-
zik. Az »űjak« pedig, ha nem végkép hitnélküliek, őseink hite irányában

közömbösek. A külföldi u. n. reformzsidóknak megfelelő zsidók nincsenek
nálunk. Mig a reformáló zsidó másutt a vallásos élet bizonyos módosításait

sürgeti s akár történeti alapon áll, akár nem, ohajtásaival a zsidóság szel-
lemére hivatkozik és azokat a vallas érdekében állóknak hirdeti, addig az
»új«· zsidó Oroszországban minden vallásosság nélkül szükölködik, és a

vallás maga rl nézve »túlhaladott álláspont.« Az a pár ember ki nálunk

mégis a reform mellett néha-néha szót emel, többnyire azok közé tartozik, kik

a maguk és az övéik számára rég nem szorulnak reformra, mert vagy már
túladtak a valláson, vag~ azt házi használatukra annyira refofmálták,

hogy azt még Amerika legradikálisabb reformerjel sem helyeselnék : ezek
vallásos reformért csak hasznossági tekintetből érdeklödnek, azt gondolva, /

hogy reform által a vallas ügyének az »új« zsidók közt inkább lehetne

híveket nyerni. Vagy pedig a reformnak szószólói azok közül valók - és

ezek a veszélyesebbek - kik propagandéjukkal a tanultság és felvilágo-
sodottság szinét akarják magukra ölteni, a kik, hogy irói népszerüségre

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMI,E. 1884. VII. Füz. 30



466 ORSZAGVILAG.

tegyenek szert, a reform mellett lépnek föl, mig a tudomány emberei, mint

Harkavy, Finn, Straschun minden erejökkel ellene vannak és hallani sem
akarnak reformról. Mért nem hódíthatnak nálunk tért a vallások reform-

eszméi, vagy legalább miért nem hódíthatnak most, erre alkalmilag még

rátérek; itt csak konstatálni kivántam, mily gyenge lábon áll nálunk a

reform és hogy ennélfogva orthodoxiáról sem lehet szólani.
De valamint a mi »új« zsidóink nem felelnek meg a külföld reform-

zsidóinak, ép oly kevéssé azonosak a mi »régi« zsidóink kíílföldi ortho-

dox zsidókkal. Mig ez utóbbiak nagyobbára csak. külsőleg mutatnak járn-

borságot és hitbeli szigoruságukat főleg a reform tendecziózus tagadásában
tanusítják, a hi ttörvény mindennapi gyakorlatában csak eltünő csekély

mértékben különböznek többi hitsorsosaiktól, a vallástudományra nézve

pedig a reform zsidókkal osztozkodnak a tudatlanság sorsában, addig ná-
lunk a »régi« zsidók még minden tekintetben a régiek. A vallásos szer-

tartásokat és szokásokat még merev szigorusággal tartják; a talmud, a

rabbinikus irodalom és a »szifré műszar « (erkölcstani munkák) tanulmá-

nyozását a régi szeretettel és kegyelettel folytatják. A jesibák és tanítvá-

nyaik száma még nem csökkent érezhetöleg. Ha régi zsidaink életében va-

lamely változás jelezhetö, azt csak ama türelmességben észlelhetni, melyet
jelenleg műveltség és műveltek iránt 'gyakorolnak. Üldözésekről, melyek-

nek a műveltek még egy pál' évtized előtt kitéve voltak, most hála isten-

nek épen nem, vagy ritkán hallani. A mi »régi« zsidainknak most az is
jól esik, ha az »űj« nem hagyja abban végkép a zisdóságot; sőt a mi

l'égieink maguk részesitik most gyermekeiket európai nevelésben, s csak az

sajnálandó, hogy e nevelés oly sokszor a vallas rovására történik, mert

rendes en a zsidó tanszakek teljes mellőzésével van összekötve. - Az el-

nyomás és üldözés utolsó évszázadai a zsidót erőszakosan kiragadták az
az általa oly soká ápolt világi tudományok köréből és nem maradt szá-
mára más menedék és vigasz, mínt a melyet »a törvény négy fala« között

talált. De a hittörvény tanulmányozására szorítkozó szellemi élet, melybe
a humanizmus fénye és melege be nem hatolt, lassanként kövületté mere-

vedett s mindenféle ferde alakot öltött, úgy hogy a .vakhit s a hitetlenség
fanatikusainak egyaránt könnyü volt, zsidó életet és európai mívelödést

ellentétek gyanánt tüntetni föl. És. nálunk mindeddig vajmi kevés történt

arra, 'hogy ily tendencziózus balvéleményt eloszlassanak és áthidalják az

örvényt, mely a zsidóélet és az európai kultura között képződött. Nincse-

nek sem alkalmas tanintézeteink, sem tanitóink és tankönyveink, a melyek-

kel képesek volnánk gyermekeinket igazi zsidókká, de a kor szellemében

is nevelni, és in~en van, hogy majdnem mindegyikben, ki a modern mivelt-
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ségre adja magá~, a zsidóság egy-egy hi vét veszítjük el, és talán a zsidóság

árulóját neveljük benne. És a mi még sajnosabb, »régi« zsidóink, a kÜ~ezt

egészen jól tudják, .de az idő és hely viszonyai által kényszerítve' gyerme-
keik oktatását a nyilvános orosz tanintézetekre bízzák, mindeddig a leg-
kisebb kisérletet sem tették, hogy alkalmas tanítókról és könyvekről gon-

doskodva legalább némileg megóvják az OrOSziskolákba járó serdülő ifju-

ságunkat azon veszélytől, malyekkel az egyoldalu orosz mivelődés jár a

zsidók vallásos életére nézve, sőt régieink annyira elvakultak, hogy egész
erejükből meghiusítani iparkodnak a. hazafias lelkületü »új« zsidók mind-

azon kisérleteil, melyek zsidó tanitóképző-intézetek és a zsidó tudománynalc
ezentelt főiskola megalapítására irányozvák. Ellenben az utolsó időben az

antisemitikus támadások álta{ felriasztva, összeszedték magukat, hogy -
új jesibákat nyissanak, új chebrákat alapítsanak és azon egyéneknek szá-

mát szaporítsák, kik kizárólag a tóra tanulásának és az isteni tisztelet-

nek ezentelik életüket Nem akarják belátni, hogy ily rendszabályok nem

képezhetnek ótalmat sem az antisemiták támadásai, sem az orosz czivili-
záczió rontó befolyása ellen, melynek mivelődő ifjuságunk ki van téve ;

nem akarják megismerni, hogy hitünk és népünk legszentebb érdekei azt
kivánják tőlünk, hogy mindene);:. előtt a zsidó életet öszhangzásba hozzuk

az igazi mivelődéssel, és hogy akor szellemétől még a jesibák és chebrák

se maradjanak illetetlenül; mert csak ily módon biztosíthatjuk állandóan
állásunkat és óvhatjuk meg magunkat belső és külső veszélyek, ifjuságunk.

elkorcsosodása és ellenségeink támadásai ellen.
De hiába. A fanatizmus vak: veszélytől nem fél, mert nem látja.

Pedig oly közel fenyegetnek az alkalommal a veszélyek, hogy az ember

nem tudja felfogni, hogy régicink azokat észre nem veszik. Mily veszély

rejlik a hagyománynyal és a multtal való azon szakadásban, melyet saját

családjuk körében lehetetlen naponként nem észlelniök! Bizony, e szaka-
dás, a régi és új közötti ellentét ritkán mutatkozott oly hirtelen, oly köz-
vetetlenül, mint nálunk mcstan. A »régi « és az »új« zsidók között végte-

len örvény tátong - s ez az örvény gyakran mintegy hirtelen nyílik meg.
A ki ma a felvilágosodás míntaképének magasztaltatik, tegnap még a fa-

natikus, szigorú hitűekhez tartozott. Jelen leirásomban is e szerint egyetlen..

lépés átvezetne a »régi« zsidókról az »újakra.« De ezeknek bemutatásá-

val kár volna olvasóirnat ezuttal untatnom ; levelem ugyis már elég hosz-

szura nyult.
-l--
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Amerikai -lev é l. ~
/

Portland. Oregon államban. 1884. auqusetus M.

Csak mégis furcsa dolog az a mindenben és ~ndenütt egyforma

csodálatos hatalommal nyilvánuló dualizmus. Azonban, a mire kevesebben

gondolnak: dualizmus még a hit és vallás között is van - nem min-
denütt, megengedem; de igenis itt Amerikában, különösen pedig az

éjszaki Egyesült-Államok roppant területén. hol bizony nem nagy hiCelnek

örvend a hit, mig ellenben a vallas oly buján terem - Ul'ám bocsáss! -

mint alapos nyiresben a bolond-gomba.
, Van is belőle akkora fölöslege e más míndenben is példátlan gazdag

népnek, hogy bizony kész ellátni szükségletét az egész többi emberiségnek,
csak ugy testvéries barátságból ingyen, bár az is igaz, hogy e fölöslegtol

a művelt szemlélőnek nem csak a szive-lelke undorodik meg: a mi Cali for-

nia, Oregon és Angol-Columbia városaiban nagy számmal lét'ező Joss-
házakban, budhista, bráhmin és hindu templomokban, melyekben pálin-

kát, czipót, sült csibét, birkát, malaczot és nem ritkán patkányt is áldoz-
nak - akár minden nap is megtörténhetik.

No, de hisz ezekről tudjuk, hogy pOfJ.ányolcés hogy szertartásuk sok
részben a két-, három- vagy négyezer évelőtt -divatozott rítuahoz hasonlit.

Meg kell azonban emlitenem, hogy nem titkán igen gazdagon fel-
szerelt és ékesitett templomaikban oly bálványokkal is találkoztam, melyek-
hez képest nem csak Jupiter és Pluto, lsis és Osiris, de még Visnu, Szívá-

Báál, Dágon és Moloch is a kiválóan remek szépségekhez számitandók.
Pájdalom! Mit érnek a Mainyo-i-Khárd, a Rig-Véda-Szánhita, a

Bhágávat-Gitá, a Hitopádéza, a Dhámmápáda szép és bölcs mondatai

és mindinkább nagyobb feledékenjségbe sülyedő törvényei, midőn a magasz-
tos Budha, a bölcs Confucius és a páratlan Zerdusht és a Láotszé bölcse-
sége még most is ily hitvány bolondságokban.nyilvánulnak.

Hát a kereszténység?

A ki ennek akár fény-, akár árny-oldalait akarja alaposan meg-
ismerni, annak legalább három-négy évet Amerika különböző tartományai-

ban (hogy az itteni sajtó e tárgybeli kifejezését használjam) »az erkolce-
telen vallásolcat és a vallástalan erlcolceöket« figyelmesen kell tanulmányoznia

és ezen. idő alatt bizonynyal meggyőződik a hit és vallás dualizmusáról.

Persze csupán az éjszak-amerikai EgyesültÁllamokban uralgó keresz-

ténységről szólok, nem pedig arról, melyet gyermekkoromban a kedves

Somogyban, később pedig a világ sok más részeiben figyelemmel kisértem ;

. és sok évi személyes megtekintés, tanulmányozás és tapasztalásom alap-
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jan állitom, hogy: a kereszténységnek különböző stádiumai sehol sem

észl~lhetők oly meglepő, inkább mondom ijesztő számban, mint épen
Amerikában.

Hogy hát melyik és milyen kereszténység az?

Hát, kérem szépen, azt én magam sem tudom! Tessék azonban a
tisztelt olvasónak önmagának ítélni, határozni és választani, miután én a

száznegyven keresztény jelekezetből csak azokat szarnitom fel, melyek művelt

és olvasott egyén előtt bizony alig lehetnek ismeretlenek; végre meg azt is
megkivánom jegyezni, hogy a római katholikus hiveknek zöme többnyire
Irországból származván, ezek eklézsiái tartoznak rendesen a legseegé-

nyebbek közé és bál' New-York-, New-Orleans-, Baltimore- és San-Frau-

ciskóban .gazdag eklézsiák is vannak, mégis általán a papság és maguk a

püspökök is fölötte szegények.
Az általam követett sorrend, egyszersmind a felekezetek társadalmi

álláspontját .- ha nem is tökéletesen - de igen megközelitőleg jelzi. A

kiváló keresztény felekezetekből csak ezeket emlitem: Protestant Epis"

copalis (ánglikánus), methodista (wesleyan), presbyteriánus, eongregationa-
lista, cumberland-presbyteriánus, római katholikus, lutheránus, skót pres-
byteriánus, moravianus, belgráviánus, unitárius, non-conformista, camp-

bellista, swedenborgiánus, keleti görög katholikus, szabatháriánus, adven-

tista, quacker, carmellista, shaker (reszketve vagy tánczolva imádkozo),
mormon (smithista és youngista),. spiritista, oneida-kommunista (közös

feleségekkel és gyermekekkel) stb., mind Krisztust imádó keresztény fele-
kezetek,melyek három táborba oszlanak, t. i : olyanokra, kik mindent hisznek
és mindent vallanak; olyanokra, kik mindent vallanak, de semmit sem hisz-

nek; végre olyanokra kik sem nem hisznek, sem nem vallanak bármit is, de
kik magánérdeküknél fogva a lakhelyükön vagy környékükön legbefolyáso-

sabb felekezethez csatlakoznak.
Hát a zsidóság, az izraeliták?

A M.-Zs. Szemle 3-ik füzetének 216. lapján megírtam, hogy az

éjszakamerikai zsidóság a négy canadai , t. i. a mont-reáli , toron-
toi, hamiltoni és viktoriai községeket is hozzászámítva, mintegy négyszáz-

ezer lélekből áll, melyek vagy kétszáz harmincz, kisebb-nagyobb és nem
ritkán vagyono,:, jólrendezett és befolyásos eklézsiát képeznek, a melyek

közt több new-yorki, philadelphiai, baltimorei, chicagói, new-orleansi, st.'-'
louisi és sanfranciscói kiválóan említésre méltók. De az egyetértés álta-

lán minden szellemi, felekezeti és vallási érdekre nézve, fájdalom! bizony

nem kielégitő, minthogy a községek egy részről a szabadelvüséggel, más-
részről a konzervativizmussal nagy túlzásokba merülvék, mig a rabbinusok
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egym(ís elleni határtalan irigysége és nagy hírnévre való viszketege oly

szerencsétlenséggé fejlődött ki, melyet a most már általánosan szükséges-
nek vélt' zeinat is annál kevésbbé lesz képes elenyésztetni, minthogy min-

den párt befolyása, magánérdekeinek sulya és tekintélye megcsonkitásától
már jó előre fél.

Pártokat emlitvén, egyuttal meg is akarom öket, még pedig vezé-
reikkel együtt nevezni.

1. Az ultro-liberálie párt, ennek vezetöi a következő rabbik: Dr.

Hh'sch, Chicago ; Dr. Landsberg, Rochester; Dr. Kohler, New-York; Dr.
Sam. Hirsch, Philadelphia, és mások.

, 2. A liberálie párt. Dr. 'Vise, Cincinnati; Dr. Sonnenschein St.-

Louis ; Dr. Moses, Louisville ; Dr. Schreiber, Denver ; Dr. Hahn, Cleve-
land, és mások.

3. A mérsélcel: libel·áli8 párt. Vezérei: Dr. Jastrow, Philadelphia;

Dr. Szold, Baltimore; Dr. Gutheim, New-Orleans ; Dr. Felsenthal, Chi-
cago; Dr. Zirndorf, Detreiti ..

4. A mérsélceit orthodox pár-t. Vezérei: Dr. De Sola Mendez, New-

York; S. H. Jacobs, New-York; Jacobs György, Philadelphia; Dr. Sale
és Dr. Adler, Chicago, és mások.

5. Az orthodox párt. Vezérei: Morais, Philadelphia ; Vidáver F.

San-Francisco ; Mendez, New-York; Markus, Boston; Machol, Cleveland, és

más~k. Végre

6. Az ultra-orthodox párt, megannyi névtelen, hir és tekintély nél-
'kiHi vezérekkel, melyek elmerülve a ~ötét középkor ködös bölcse-

szetében , zavartan tapogatóznak az ösi eszmék és gondolatok néha

fényes, de többnyire rozsdás és penészes töredékei közt, mig végre a kétség

fekete tengerének sivatagos partjain a hitetlenség szomoru öblébe evez-
_ nek, hogy gondatlanságuk és vakságuk által az együgyüok szomoru jutal-

mát nyerjék.
Mig ez elemböllesz, addig egy vagy más formában antisemita is

-fog lenni mindenütt,

Az amerikai zsidóság e pártjai főképen csak a rabbik és a név és

hir, tudomány és tapasztalás nélküli »apró szeriteke által tartatnak fenn,

- mig maga a zsidóság java és zöme arra serkenti öket, hogy tisztitsák meg
ti>

egyformán a templomokban égö hit lámpait és koppantsák meg a zsina-

.gógákban égö gyertyák beleit, melyek régóta elhanyagolvak s világo8ság
helyett a szivet és tüdötegyformán gyötrö füsttel töltik el annyira, hogy
a hiveket a templomok- . és ~sinagógákból a páholyolcba kergeti, hol saját

meglepetésükre mindazt böségben találják, mit századokon át többnyire
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hiába kerestek a templomokban és zsinagógákban: egyetértést, hitet,

reményt, jótékonyságot, testvériséget és szeretetet!
A páholyok alatt a Bené Berisz, Kései' set Bareel és Israel szabad

tiaiualc három titkos 1'm~d:iét értem, melynek mindösszesen vagy ötszáz
páholy ban mintegy nyolczvanötezer tagja van. Ezek feladatai:

l-ször. Vallásunk fentartása, nem a zelotismus és középkori rabbi-

nizmus, hanem a magasabb ethika, az ész, tudomány és a kor szellemének

megfelelő kovetelményei szerint.
2-szor. Általános testvériség utján való segélyezése a szükségben levő

tagoknak, a betegek ápolása, a halottak diszes temetése.

3-szor. A tagsági minőséghez képest egyezer, ezerötszáz, vagy két-

ezer, illetőleg pedig egyezertől ötezer dollárig »endoiomeni« egyszerre kész
pénzben való kifizetése az elhalt tag családjának vagy örököseinek.

Van egy százötven eklézsiából álló községi egyesillet is, 't, i. az

Union of american Hebreu: CongregcttionB) mely bár fiatal intézet, mégis már
eddig is a cincinnatii rabbi-szeminárinmot alapította, melynek ,gazdagon

ápolt kertje azonban majd csak a jövőben fog még kivánatos an gyümöl-
csözni. Ezen kivül még egy pár zsidó agrikulturai telepet is alakitott,
melyeket gazdag segélyben részesített.

Vannak és gyönyörü bökeziiséggel tartatnak fenn még a new-yorki,
clevelandi, new-orleansi, charlestoni, rochesteri, buffalói és san-franciscói

z87aó ái'vaházalc j a new-yorki, chicagói, new-orleansi és cincinnatii zsidók
nagyszerü MI'házai és a philadelphiai és clevelandi zsidó aggastyánolc me-

nedéke, melyek mindössze a fentemlitett rendek és eklézsiai unió által tar-

tatnak fenn,

Van, fájdalom! New- York-, New-Orleans-, Philadelphia- és Sau-

Franciecoban Betli-Hamidras és Beth-Diri is - a milyen olyan orosz

adta! Bár ne volna, vagy látogatná meg a világosság angyala!
Zsidó iskolák, magyar értelemben, hála istennek, nincsenek egész

Amerikában.

Mint más minden egyéb vallásfelekezetben, ügy a zsidó vallásban

IS az ifjuság vasárnaponkint két órán át nyer hitoktatást azon felekezet
templomában, melyhez tartozik. Kivételt csak a római katholikusok

képeznek és ezek sem mindenütt. De a nyilvános városi vagy állami

iskolákból nem csak a hittan, de legtöbb helyütt a biblia is ki van zárva,
nfinthogy ez a felekezetek és nem az állam vagy város gondoskodására
tartozik.

Adja a könyöriiletes ég, hogy a zsidóság, mely mai nap nem kíílön

nemzet) de talán még külön faj sem, hanem mint a katholicizmus vagy



protestántizmus csupán hiifelelcezet - adja az emberiség nagy Istene,

hogy a zsidó magyarok minél előbb a nemzet kedveltjei és az univer-

zális felekezet büszkesége legyen.
ROSENSPITZ SÁNDOR.
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Tan ügy.

Zsidó népiskolák értesitői 1883h·
Tizenkét zsidó népiskolának értesítejét vettük : az országban fennálló

szamos felekezeti iskoláiuk közől csak ennyit; a többiek vagy nem adnak

ki értesítőt egyátalában - a mi elég hiba - vagy nem vettek még tu-

domást a Szemle munkálkodásdról, melynek köre a felekezeti tan ügyre is

kiterjed,
Az értesitők: Az aradi. Közli Neumann Ánuin. 16 old. A bajai.

Szerk. Stekler Samu. 23 old. A bolaeeo-qgarmaii. Közli Brett Mór. 20
.old. Az egyesült GyŐj' és győl'szigeti. 17. old. A Icaposuári. 16 old. A kassas

·28 old. A losonczi. 24 old. A nagy-lcanizsai. 41 old. A pécsi. Közli
/" Strauszer Henrik. 16 old. A szegedi. 23. old. A szigetvái·i. 16 old. A topo-

lyai. 8 old.
Hogy mennyire nélkülözik zsidó községi viszonyainkkal együtt az

iskolák a szükséges egyönteWséget, azt már a 12 értesítő czíme is eléggé
mutatja: A zsidó népiskola becsületes nevét Szegeden és Kassán kivűl

Ivariálják mindenfélekép, majd annyifélekép, mint ahányféle szerzője van

az értesítők nek : a hitközség, az igazgató, az iskolaszék megbizásából az

igazgató, az iskolaszék jegyzője, a tanító-testület; mig nagyrészénél meg-
nevezetlenül az iskola illetékes hatóságai: a taní tó-testület ~s i~kolaszék

együttesen teszik közzé az értesítdt.

Amd csupán a tanulők érdem sorozatát közli statisztikai kimutatás-

.sal és az iskolaszék s tanító-testület névsorával. A leányiskolának női fel-

ügyelő-bizottsága is van.

Baja adatokat közöl az iskola történetéhez, közli a tanerők beosz-

tását. Baja föntart kisdedóvó-osztályt és 4 polgári fi- s 2 polgári leány-

osztályt. Közli az iskola költségvetését, iskolaszék és tanító-testület név-
sorát és a polgári osztályok <tananyagát, bészerzett tanszerek és tan-

eszközök számláját, a kiosztott jutalmakat és statisztikai táblázatot. A
tanulék névsora közöltetik ..

Balassa- GtJaI'mat ád tananyagot, órarendelet, iskolaszéki s tanítói

névsort, költségvetést, évközben történt eseményeket, érdemsorozatot és
statisztikai kimutatast.
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GyŐ7' szorítkozik az érdemsorozatra. az iskolai 5 alapítvány fölemlí-
tésére és az iskolaszélei s tanítói névsorra. Kaposuár sem nyújt sokkal

többet: érdemsorozat, iskolaszéki és tanítói névsor, költségvetés, jótevők.

Kassa elmondja llj iskolájának keletkezését, felosztását s részletes

ismertetését, mely örvendetes pontossággal hja le az iskola berendezését
és fölszerelését, különösen a padok alkatát. Az árnyékszékekre vonatkozó

megjegyzések igen helyesek, de. a berendezés részletes és alapos megoko-
lása talán nagyobb általánosságban is meggyőzte volna a szakférfiakat.

Közli Rottenbel'g Mór Noé igazgatónak felavató beszédét, az iskola rend-
tartását: felvétel, tandij, óraszám, szüuidők, tankönyvek s tananyag. Ér-

demsorozat és statisztika.
Losoncz 1878 óta fennálló iskolájáról rövid visszapillantást közöl, to-

vábbá iskolaszéki és tanítói névsort, általános tantervet, tananyagot, az iskola
leltárát, adatokat a könyvtarról.tjótékonyságról és iskolai takarékpénztár-

ról - amely divatos institucziót Szigetvár és Nagy-Kanizsa is dicséri,

mig a többi iskola nem lelkesedik e nem ajánlatos intézményért. V égül

következik a statisztika és érdem sorozat.
Nagy-Kaniz8a szakszerű értekezést ad a kereskedelmi számtan kö-

réböl. Következnek adatok a tanév történetéhez : új leányiskolai épület

befejezése. A derék Eichbel'g Adolf 40 éves miiködés után nyugalomba
lépett. Iskolaszéki s tanítói név sor, tanszerek, iskolai könyvtár gyarapo-

dása, jótevők, érdemsorozat és statisztika.
Pécs. Iskolaszék, tanító-testület, tananyag, érdemsorozat, statisztika.
Szeged. Jelentést ád a tanévről : kezdete, beirások ideje, statiszti-

kai táblázat, létszám, kimaradások stb., utóbbira összehasonlító táblázata

a szegedi községi és néhány a vidéki zsidó iskolának. Az elözö év tanu-
lóinak viszonya az idei létszámhoz, 11 évi létszám-mozgalom. Iskolaszék,
félévi iskolalátogatás Ca félévi vizsgálatok pótlója), egyéb iskolalátó-
gatók. 'I'anító-testület és beosztása. Új leányiskola terve, részletes leírása,

felszerelése, különösen a czélszerií padok méretei. Az iskololeert leírása.

Tanítói könyvtár. Költségvetés. Taneredmény és részletes tananyag. Jóte-

vök, tankönyvek, átalános óraterv és részletes órarend. Erdemsorozat,
melyben nem minden tantárgyban nyert osztályzat közöltétik, hanem csak

. csoportonként a kitiinök, jelesek stb. névsora, amiteljesen elegendő a
népiskolában.

Szigétvá7·. Iskolaszék, tantestület, rövid visszapillantás, a héber tan-

tárgyak - köztök bibliai történet és a zsidók rövid vázlatu története

a jelenkorig Ca népiskolában !), érdemsorozat és statisztika (»átlago$
kimutatás«).
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7'opolya. A költségvetés nagyjából, iskolaszék, tanítók, érdemsoro-

zat, jótékonyság, 1882-ben történt épületi átalakítás fölemlítése, tanezerek.

Az értesítők adataiból a következő érdekesebbeket emeljük ki;

Iskola

Tanit·ók
Éví Tan-

díj

frt

6 375Arad 4 4 JI 8

Baja..... .. 2 2 21

segé-
dek költ é-1-:oOSg

:.c:: I'l
;.. :o ~ I frt~ I ~ -o

6]10 2- - 110460]

4 4 2 - - 8-10 -

2 295

- 0'40 - 278

6-401

- - 402

160'50 - 184

- 251

7 555

Be-Gyarmat. --- 4 4 4 1 1 - - 2760

Györ .. ... 5 5 - 10 5 5 - - - -

Kaposvár ... - - 5 5 4 3 1 - - 4068

Kassa - - 4 4 4 1 1 - -

Losoncz .... - -. 4 5 2 4 1 - - -

N.-Kanizsa. 6 6 - 12 a 7 6 2 - -

Pécs ' - - 4 4 4 1 2 - -

Szeged. . . .. 4 4 - 8 4 4 1 - 1 5497

Szigetvár ... - - f 5' 2 1 - 1 - -

Topolya ... - - 3 4 - 3 - - - 1500
i

A különböző iskolák tananyaga ép oly változatos, mint az iskolák

nevei: ahány iskola, annyiféle tananyag. Vegyük például a németet. Ki-

lencz iskola: Balassa-Gyarmat, Kaposvár, Kassa, Losoncz, Nagy-Kanizsa,
Pécs, Szeged, Szigetvár, .Topolya, már az első osztályban tanítja anémet

olvasást, a mi igen helyes; a gyermekek azt két hét alatt megtanulják
és igazolatlan túlzás, ha ezt tulterhelésnek nevezik. Aradon és Győrött a

második osztályban kezdik a németet. Német nyelvtant Szegeden nem
tanítanak: ott igen helyesen fordítás, memorizálás és helyesírásra szorít-

koznak, a mi a népiskola 4 osztályában untig elég. ,Ezzel szemben Győr,
Losoncz, Pécs és Szigetvár a második, Arad, Balassa-Gyarmat, Kassa a

harmadik, Topolya a negyedik' osztályban kezdi a német nyelvtant.

- - 236

80'10 13 13

3 125

3 118

1) Baja 4 polgári fl- ée 2 felső leányosztályt tart fönn.
2) Ennyi osztály tananyaga oldatik meg,
3) A kereskedelmi iskola 2 osztálya nélkül.
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Ugyanigy állunk a héber nyelvtannal. Balassa-Gyarmat szószerint

a következőket mondja : »Hogy az iskola felekezeti jellege a mai realisz-
tikus áramlat mellett kitüntettessék, és a uallás ée e!'kiilcsi neuelés minél

inkább fejleeetesséto; elhatározá a tantestület: (( hébe!' nyelvtant rendes tan-
uÍ1'gyul felvenni.« Ezzel szemben áll Szeged, mely kijelenti, hogya biblia-

(

fordítás Iényegét nem keresi a. szöveg nyelvészeti ismertetésében, mert --
nagyon helyesen - a népiskolát a grammatikai tudomány terjesztésére

még a héber nyelv dolgában sem tartja hivatottnak. A többi iskola néme-
lyike kapkod egyetmást a héber nyelvtanból, anélkül, hogy ezen dirib-

darab tudomány a biblia tanulásában meghozná a reá fordított idő és erő

gyümölcsét.
A hittani tárgyak közől a ezertartástant nem látjuk 'kellően hang-

súlyozva a legtöbb iskolában. Ezen fontos diszcziplina igényel a 3. és

4-dik, de legalább az utóbbi osztályban egy heti órát.
A tórából legtöbb helyütt ügyetlenül válogatják ki a fordítandó

fejezeteket. Losonczon az első és ötödik könyvet tanulják, a 2. és 3 dik
könyv fontos vallas- és erkölcstani részeit nem. Kassdn az első és második
könyvböl tanulnak, a 2., 3. és 4-dik osztályban; a 3. 4-dik és 5-ből sehol

-sernmit. Balassa-Gyarmaton elvégezik az egész 1., 2. 4. és 5-dik könyvet.
Ajánlatos ehrestomathikus összeállítás a négyosztályú iskolák számára az,

melyet a szegedi értesítő nyujt a 2., 3. és 5-dik könyvből. (Lásd fönt a
411. oldalon.)

Nem folytatom a tantervek bonczolgatását: eléggé világos e két
próbaból is, hogy minő szüksége volna a hazai felekezeti iskolaügynek
valamely illeték es felekezeti forumra, mely tanszerű egyöntetüséget hozna

be a tantervekbe s velök együtt az egész felekezeti népiskolai tanításba.

Zs. P.

"



KÚTFŐK.
16. sz.

Kassa város körlevele zsidó-iigyben.
6100.

Nemzetes s Vitézlő Urak!
Kedves Atyánkfiai, s Ba1'átink!

Tapasztalván, hogy a Zsidók a Nagyméltóságu Magyar Királyi
Helytartó Tanács 1806 -,Esztendei Kis Asszony hava 18. na'iJjirn 16,240
szám alatt költ kegyes intéző körlevele 4-ik pont 3-ik szakasza ellenére
minden törvényes uti Levél nélkül a Városba megjelennek, és itten az e
Város szabados és törvényes Kiváltság ellenére huzamossabb ideig, a nél-
kül, hogy mflgokat a Város Kapitányi Hivatalnal bejelentenék, itt tartóz-
kodván, mindenféle kártékony kereskedésekben keverednek, a jó rend és e
Város Kiváltságai, ugy szintén a felsőbb rendeléseknek szoros megtartása
tekéntetéből hozott Végzésünket tisztelt Uraságtoknak több példányban
ide mellékelve, azon barátságos, egyszersmind hivatalos megkérésével meg-
küldeni késztettünk, hogy azt ne hogy valamelly igaz Járatban lévő Zsidó
annak nem tudása, vagy a szükséges Uti Levél hiánya miatt hátramara-
dást, vagy egyébb alkalmatlanságot tapasztalni kényszerittessen, Megyé-
jekben közhirré tetettni, és az érdeklett Végzésünket főképpen a Zsidó
közönségeknek, és Előljáróknak ki adattui ne terheltessenek.

Kik is egyébb eránt minden adandó alhalommal hasonló hivatalos
készségünk ajánlása mellett nagy betsü jó voltokba zártak megkii.lőnböz-
tetett tisztelettel maradunk - Kassán, Karátsony hava 30-án 1833. -
Tisztelt Uraságtoknak Kész köteles szolgái, Attyokfiai és szives barátai Sz.

1

Kir, Kassa Városa fő Birája, Polgármeetere és a belső Tanáts egyéb Tagjai.

A pesti zsidó hitközség levéltárából.

17. sz.

Eskü more judaico.

Fischi Sámuel Pápai Izraelita a Biróság eleibe állíttattván, Bróder
Jakab Homonnai Izraelitának azon Adós Levelét, melly Fisch Samuel alá-
irása alatt ki adva vagyon, magáénak el nem ismérte. Ennek következté-
ben Bróder Jakab azon kérésére, hogy ha annak valótalanságára hitét
Zsidó módra le teszi, ő a követeléstöl el fog állani. Ennél fogva hivatalos-

.san meg kéretik Pápai Fő Rabbi Ur, hogy ezen fent Nevezett Fischi . Sá-
muelt a magok Szertartások szerint a Templomban a halottas ruhába es-
kedtesse meg, s az Obligatiot adja néki. Kelt Pápán Junius 5-én 1850.

Balogh .Adám l-ő Osztályu Cs: Kir: Tör: Birói Ülnök.

Közli: Löw IMMÁNUEL.
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Irodalmi hirek. Megjelent és beküldetett: Az érzékek. Irta. dr.
Kaufmann Dávid tanár. - Aus del' Zeit. Von Dr. Ad.' Jellinelc. 1 Serie.
- Korszerü Prédikációk. Tartotta dr, Perls Armia főrabbi. Szeged. -

Az (izr.) anyakönyvvezetés magyar-német kézikönyve. Szerk. Sinqer Ab-
rahám. ker. rabbi. Sz.-Fehérvár. - Bibliai Történet. Irta Loio Lipót. 5-ik

kiadás Loio hnmánueltől. - Templomi beszéd augusztus lS-án. Elmond.
dr. Klein MÓ1'. N.-Becskerek. - Izrael szellemi szabadsága. Beszéd, tart.

Fischer Gyula orsz. rabbiképző hallg. - Az igeragozás a Chanson de

Roland-ban. Irta Szélcely Salamon. Sz.-Fehérvár. - Mayba'um Zsigmond
berlini hitszónok tanulmányát, melynek eleje e számunkban olvasható,
Veis« Adolf, a berlini Hocbschule hallgatójának forditásában közöljük,

A Zunz-ünnep aug. 10-én Berlinben, mint ottani tudósitónk írja;

a nagy tudós jelentőségéhez méltó an folyt le. Többé-kevésbbé müvészi

kivitelü feliratot adtak át: a berlini hitközség elöljárósága; a rabbinatus.

képviselte dr Frankl ; a Zunz-alapitvány k.uratóriuma, átnyujtották dr.·

Neumann és dr. Steinschneider ; a Gesellschaft der Freunde ; a boroszlói
rabbiképző ; a berlini Hochschule, átadta dr. Müller ; a D. J. Gemeinde-
bund; a Revue des :!tudes Juives, képvis. Derenbourg Parisból. - Tele-
gmmmok nagy számmal jöttek a világ minden részéből. Magyarol'szágból
nevezetesen: Arad, Budapest, Csáktornya, Eszék, Igló, Komárom, Kör-

mend, L.-Szent-Miklós, Nagy-Becskerek, Nagy-Várad, Siklós, Szeged,
V águjhely, Varasd, Veszprém, Zágráb. Lapok részéről: Jewish Chronicle,
Hamelitz, M.-Zs. Seemle. - Költemények nagy számmal küldettek, köztük

héber Baeher Simon tól Budapesten, olasz szonett Morpurgótól 'I'rieszt-

ben. - Munkákat küldöttek: Harkavy, Hochmuth, Kohnt stb. - Az
ez alkalomból megjelent irodalmi terméleele közül a nevezetesebbek :

Jubelechrift zum 90. Geburtstage des Dr. L. Zunz, A huszonöt ívnyi

kötet nagyobb fele héber nyelvű ; eleje egy olasz értekesés kivételé-

vel német. A közremüködő szerzők sorrendben ezek: dr. Neumann S. aján-
lás. Első-rész: Steinschneider, Rosin, Mortara, Brüll N., Güdemann, Cassel.

Második rész: Neubauer, Perreau, Jellinek, báró Güazburg, Bchorr, Kauf-

mann D., Derenbourg, Egers, Frankl P. F. - Zunznak ajált önálló mu 11-
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kák: Beitrage zur Geschichte der hebr. u. aram. Studien. Von DI'. Joseph
Perles. München. Hirneves földink e míivéhez a müncheni hitközség járult

a nyomtatási költségek fedezésével. - Synagogale Poesien. Von Dr. A.
Berliner, Berlin. Héber szöveg a Zuuz-irta verses fordítással. - Die Agada

der 'I'annaiten, 1. Bd. Von Hillel bis Akiba. Von Dr. Wilhelm Bacher,

Strassburg. A Monatsschriftben megjelent munkának lajstrommal ellátott
külön kiadása. - Megemlitjük végül,' hogya 1lIagYal'-Zsidó' Szemle ünnepi
czikket tartalmazó utolsó számaból külön diszpéldányt készittetett s <kül-
dött a nagy tudósnak.

Fővárosi zsidó hitoktatók. A pesti zsidó község a most kezdődő
tanév alkalmából a hitoktatást teljesen reorgaaizálvé,n, a községi nép- és

polgári iskolák számára ujból 4 hitoktatói állást szervezett, ugyszintén a

középiskolái zsidó tanulóság részére is a meglevő két tanerőn kivül még
egy harmadikról gondoskodott. Az 'uj állásra SeMn Iqnác« választa-

tott meg.

Jellinek Adolf, a bécsi hitközség lelkésze, Zunz 90. születése napja
alkalmából egy zsidó tud. akadémia, alapitását ajánlja a bécsi »Neuzeit«-

ban. Az akadémia állna 12 rendes tagból, továbbá a levelező és diszta-
gokból. A rendes tagok a zsidó tudomány különböző szakainak müvelésére

választatnak, még pedig oly formán, hogy 2-2 tagot választana Ausz-

tria, Angol-, Franczia- s Németország, 1-1 tagot Hollandia, Olasz-, Ma-

gyar- és Oroszország. Minden évben jelentést adnának ki a tagok munkás-

ságukról s évi tanácskozásuk gyülekező helye, Pétervárt kivéve, az illető

országok fővárosa volna fölváltva. A vezérlő bizottságot a különböző
nemzetbeli zsidóság 12 tagja képezné, köztük egy magyar is. Minthogy a

tagok jelentékeny fizetésben részesülnének stb. a terv megvalósitására nem

csekély összeg kellene. »Vajha, végzi javaslatát Jellinek, akadna gazdag

hirsorsaink között, ki a zsidó tudomány oltárára egy millió forintot áldo-

zattu letenne !«
Tanitói jubileum. A Szántó E. szerkesztette Izr. tanitó-egyesület

Éj·tesitőjében Dr. G. A. meleg hangon irt czikkben ünnepli Auspitz Adolf
negyedszázados pedagógiai jubileumát. Auspitz egy nagyváradi magán-

intézet tulajdonosa s iskolája oly kitünő hirben áll, hogy előkelő keresz-
tény polgárok, köztük maga a tanfelügyelő, oda küldik gyermekeiket.

'Kikeresztelkedjenek-e a zsidók? E czim alatt irt egy bécsi
zsidó iró egy füzetet, melyet több hires tudósnak megküldött. Ezek közt
Bal·thelémy Saint Hilaire, franczia filozofus s a re~ublika volt külügy-

minisztere a következőkép felelt: »Nem, a zsidók soha ki ne keresztel-

kedjenek. Én e kitérést óriási és soha jóvá nem tehető szerencsétlenség-
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nek tartanám az egész emberiségre. Nincs nép a föld kerekségén, mely

oly meglepő példáját adta. akitartásnak és hitnek; nincs egy sem, mely
akkora vallásos befolyást gyakorolt volna. Bibliája a genezissei és zsol-

tarokkal messze tulhaladja az összes nemzetek szent könyveit s e biblia tette

őt az Isten népévé. Boldogtalan (nefaste) nap volna az, melyen a zsidók
keresztényekké lennének s a hézagot, melyet e kitérés okozna, soha semmi

be nem tölthetné. A 'zsidóknak meg kell őrizni vallásukat, mely mellett
- -

három évezred tanuskodik s melyet az idő nem volt képes megingatni.

Xz emberi szellem egy mintaképet veszterie el, melynek nincs a világon

párja; e veszteség pedig a mai viszonyok közt annál szomorubb volna,
mert, bál' mulólag, az isten eszméje sok-elmében, mely magát fölvilágoso-
dottnak és tudósnak tartja, a kiveszésig meggyengiilt. - Az emberi lelki-

ismeretnek örökkön örökké szüksége van Izráel élő prote stáceíójára, s ama

rendíthetetlen támaszra, melyet abban a saját gyöngeségei s azon kétségek

ellen talál, melyek a kereszténységet fenyegetik. A filozófia nevében köz-

löm nézetemet. Nem uj e nézet bennem s többször fejeztem ki azt nyilvá- .
riosan. A mostani üldözéseket pedig türjék a zsidók bátorsággal, a mint

már más s nem kevésbbé kegyetlen üldözéseket tűrtek. E gyalázatos bar-
bari~musok véget fognak érni s eljő a nap, midőn az izraelita 'mindenütt

az lesz, a mi Fran-ziaorszagban : polgár mint a többi, s midőn a zsidók,

ép ugy mint a katholikusok és protestánsok, egyetemesen érvényes törvé-
nyek alatt fognak élni.«

\

Az elhunyt hollandi trónörökös meleg barátja volt á zsidóknak"
Rendes tagja volt több zsidó jótékony és nevelési egyesületnek s ha ezek
valamelyike javára bazárt vagy sorsjátékot rendeztek, az őértékes kttl-

deményei soha sem hiányoztak az ajándékok közül. Midőn néhány évvel
ezelőtt Európa nyugati országalban az orosz zsidók javára mozgalom

indult meg, az orániai herczeg nyomósan támogatta hazájában a szegény
elnyomottak ügyét.

Dr. Strausz kolera-orvos, ki tudvalevőleg Roux orvossal együtt
déli Francziaorsságbe,n a járványt tanulmányozta, taval a franczia kor-
mány által hasonló czélból Egyiptomba küldetett, Mint egy párisi fele-

kezeti ujság hja, Strausz zsidó, s ezt sok nagy és .kis lap bizonyára nem.
felejti vala el fölemliteni, ha St. a helyett hogy az emberiség szolgálatá-

ban fárad, p. o.pár frankot lopott volna.

A franczia orsz. közoktatásügyi tanács, Conseil superieur
de l'instruction publique, tagjaivá a fr. közokt, miniszter ujabbari két hires

hitsorsosunkat nevezte ki, Bréal-t, ki az Institut tagja s a College dc
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France tanára és Manuel-t, ki inspecteur général de l'enseignemeat secon-
daire, a franczia középiskolák főfelügyelője.-

Jacoby János hátrahagyott iratai közt egy majdnem teljesen bevég-

zett munka is volt: Grote 12 k.-es görög történetének saját használatra

készitett kivonata. Lehrs königsbergi egyetemi tanár (kikeresztelkedett

zsidó), e kivonatot barátjánál látta és felszólította, adja ki. De a halál

meghiusitotta Jacoby szándékát. Lehrs vállalta azután e feladatot magára,

de ő is meghalt a munka közepette. Végre Rühl F. adta ki e czimen :

Geist der griechischen Geschichte. Auszug aus Gretes s Geschiehte

Griechenlands« von Dr. Johann Jacoby. Berlin, 1884.

A Greely-expediczió éhbalállal kimult 1 9 tagjának egyike, Edwa1'd
Israel, zsidó volt. 25 éves fiatalsága daczára a fényes tebetségű ifjú az
expediczió csillagvizsgáló szakaszának volt főnöke.

Uj jótékonysági rendszer. Már rég fölvetették a kérdést, nem
lehetne-e a jótékonyság terén alkalmasabb rendszer mellett annyi idő- és
pénzáldozattal a tényleges eredménynél többet is elérni? Különféle javas-

latokban sem volt hiány - fl legeredetibbek egyike bizonyára az, melyet

Elbel/eldből, Poroszországban, közölnek. Ott a zsidók már évek óta gyako-

rolják e rendszert, mely kitünőnek bizonyult. /A társadalmi tudományok kon-

gresszusa Liverpoolban néhány évvel ezelőtt melegen ajánlotta, de azért
nem utánozták sebol. . -.J

Elberfeldben a várost kerületekre osztják s mindegyíknek megvan

a {Ilaga bizottsága, mely az abban lakó zsidó szegényeknek gondját

viseli. A bizottság föladata utána nézni, hogy a szegények lakható lakás-

ban lakjanak, a háziurak a lakást jó állapotban tartsák s a lakók a ház-

bért pontosan fizessék; kinek nincs alkalmazása, annak munkát szerez

s fölügyel , hogy az illetők azt lelkiismeretesen végezzék. Ügyel

továbbá arra, hogy a gyermekek rendesen járjanak iskolába, ott-

hon se fizikailag, se erkölcsileg kárt ne szenvedjenek s ha az iskolá-
ból kilépnek , munkára fogja őket. Gondoskodik végül arról is, hogy

örege-apraja szórakozást találjon, nehogy ivásra s kártyára adják magu-
kat. A férfiakon kivül a nők is résztvesznek a nagy munkában:

tanítják az asszonyokat főzni, gazdálkodni, beteget ápolni, varrni, gyer-
meket nevelni. Ehhez csak pénz s pál' derék ember kell. Ily rend-

szer mellett, olvassuk,ba mindenki jövedelmének csak ötvenedrészét

adja, az eredmény óriási lesz, mint Elberfelden.



TUDOMÁNY.

A talmud.
1.

Azon tizenhárom században, mióta a talmud mint bevégzett
munka a zsidó vallásban és irodalomban nagy szerepet visz, még
nem járt oly általánosan annak neve szájról szájra, mint manap:
ság. Rohling »Talmud-zsidója« megjelenése és az antisemita moz-
galom megindulása óta minden ötödik szó a zsidóellenes lapokban,
röpiratokban és zuggyülésekben emlegeti s kárhoztatja a talmudot,
azon könyvet, mely a zsidók erkölcsiségét megrontotta és őket a
nemzsidó népek és vallásbeliek gyülöltjeivé tette.

Ezen mesterkélten előidézett bali télet elháritása s a talmud-
ról való helyesebb s méltányosabb felfogás elterjesztése czéljából,
feladatommá tüztem a következőkben, minden tudományos appa-
ratust mellözve, tájékozást nyujtani mindazon vallási, állami s
polgári viszonyokról és azon sajátságos iskolai elvekről és .szoká-,
sokról, malyeknek uralma s befolyása alatt keletkezett és fej19-
dött e páratlan munka, melyet talmudnak neveznek. Ez emlitett
viszonyok tekintetbe vétele nélkül, merő lehetetlenség a talmud-
tartalmat, belértékét, érvényességét megbirálni. Nem kevesebb
mint egy évezred munkált a talmud létesülésén. A talmud továbbá
nem is valamely zsinat munkája, a melyben a vallás tételei s tör-
vényei határozott czikkelyekbe foglalva volnának, hanem magu:
kat a tárgyalásokat tárja elénk, melyek a legfelsőbb törvényszé-
keknél, zsinatokban és iskolákban az irott törvény magyarázása,
fejlesztése s fölmerült egyéb kérdések fölött !'lgyezredévig folytak
- még pedig a legnagyobb szabadsággal és korlátlansággal. Ki
azt hinné, hogy ily tárgyalásoknál a vitatkozó tudósok mindig
valamely végeredményre jutottak s egy bizonyos véleményben
megállapodtak volna, nagyon tévedne. A talmud többnyire mlt-
gára a tanulmányozóra bizza, hogy a döntő véleményt kipuha-
tolja. Ezen felülazt sem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy Mg-,

MAGYAR-pSlDÓ ~ZEMLE. 1884. VIlI. füz. 31
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zes törvénye, mint általában az ókori népek vallástörvényei, az egyén
egész életét ép ugy mint az állam szétágazó müködését átöleli és
szabályozza; minélfogva az ezen törvény alapján megindult isko-
lai vitatkozások s törvényszéki tárgyalások is az emberi ismeret
legkülönbözőbb szakaiba. vágtaks alig hihető sokoldaluságot
mutattak föl. Az egészség fentartását czélzó rendeletéről a csil-
lagászati problemák megoldásáig, az egyszerü polgári törvény
magyarázatátói a királyi jogok meghatárosásáig, az egyén imájá-
nak megállapitásától a jeruzsálemi templomban tartandó pompás
istentisztelet mikénti elvégzéséig, az erkölcsiség alap elemeitől az
_emberszeretet legmagasztosabb nyilvánulásáig - mindezen kér-
dések, tételek, viszonyok képezték az előadások tárgyát és teszik
II talmud tartaimát. Mindez pedig nem a megállapodás s vég-
eredmény alakjában, hanem az eleven s hevült vita folyamában,
akár az egyező, akár az ellenkező véleményekkel együtt.

Sőt maguk azon tárgyak is, melyeknek az időbeli viszonyok-
hoz mérten semmi gyakorlati hasznuk nem volt, a tisztán elmé-
leti kérdések 1) több mint a talmud fele részét foglalják el. Ha
hozzá tesszük még, hogy a keletiek, eleven' képzelemmel birván,
nem maradtak mindig a napirenden levő kérdéseknél, hanem
mint némely országgyülési tagok, kirándulásokat tettek messzire
eső tudományországokba ; továbbá, hogy a talmudban körülbelől
ezer tudós 2), kik mind a három ókori világrész országaiban s
különbÖző polgári viszonyok közt éltek, és az időnként uralkodó
különféle vallásbölcselmi s világnézetek befolyása alatt álltak,
melyek hátrahagyott nyomok nélkül el nem tünhettek az iroda-
lom teréről: akkor, azt hisszük, az olvasónak legalább megköze-
lítő fogalma lesz a talmud tartalmáról, mely ezen szellemi áram-
latok hfr tükrét tárj a elénk. De az is kiviláglik, hogy az igazság-
gal és améltányossággal nem egyeznék, akár az akkori, akár a
mai zsidóságot felelőssé tenni minden nézetért, mely a talmudban
előfordul és a vallásos türelemről, erkölcsiségről vagy közjogról
való mai fogalmainkkal netán ellenkeznék. Hol van az a nemzet,

1) Például; a jeruzsálemi templom istentiszteletére; a papok és le-
viták rendjére és a nekik adandó dézsmákra, a főben járó büntető törvé-
vényekre, tisztátlanságokra vonatkozó tárgyalások, melyek a zsidó állam
feloszlását követő századokban, mint manap, érvény kivülekké lettek és
csak elméleti, értékkel .birtak. ,

ll)_ Hamburger,' Real-Eneyclopádie »Talmud« czikk alatt.
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melynek évezredes irodalmában nem akadnának elvetendő véle-
ményekre P Hol van jelenleg is az erkölcsi tudományok azon ága,
melyben az irányadók véleményei s nézetei nem mozognának az
egyik végIettől a másikig?

Mindeddig a talmud tartalmának csak azon részéről szölot-
tunk, mely a vallástörvény végrehajtásával, azaz a vallás gyakor-
lati életével foglalkozik, és mely egy régi müszóval »halákhának«
neveztetik. Igaz, hogy ezen rész a föfolyam, mely a talmud ten-
gerébe - igy szokták azt a régi tudósok nevezni - ömlik; de vele
párhuzamosan még egy másik folyó is futott, mely az eszmék
talaját termékenyitő, a szivet felüditő, az erkölcsiségért lelkesitő
vizeit szintén a talmud medrébe önti: ez az ugynevezett »agáda.«
A halákha Mózes öt könyvének vallástörvényeit magyarázza, fej-
leszti, vagy a gyakorlati életben felmerült kétséges eseteket el-
dönti; mig az agáda az egész sz. irást: az öt könyvet, történeti,
prófétai és a költészeti könyveket egyaránt szellemi birtokába
ejtvén, a bennök rejlő üdvös igazságokat s tanulságokat elvonja s
nagyobb részben a köznép felfogásához alkalmazott nyelvezetben
adja elő. Mig a halákhában a döntő szavazattal biró komoly tör-
vénytudósok a törvény betüjéhez valának kötve, az agáda müvelöí
kerlátlan szabadsággal mozognak, és nagyobb részben szónokok
lévén, feladatuknak tekintették az istentiszteletre összegyült hall-
gatók elméjét felvilágositani, szivüket nemesitenij Isten utjai után-
zására felbuzditani, történelmi, bölcselmi és egyéb hasznos isme-
reteket terjeszteni, a netalán ezek és a sz. irás tételei közt mutat-
kozó ellentéteket kiegyenliteni, a népet kedvezőtlen viszonyokban
vigasztalni, Istenben való hitét megerősíteni, és a szebb jövőbe
vetett reményét táplálni. Ezek a költészet mindenféle faját s esz-
közét, parabolát, ábrándot, mesét, legendát beleszőttek .szónok-
lataikba, hogy a képzelemre is hassanak. A szigorú törvény'
komoly tudósa nem barátkozott mindig a szabad szellemmel,
melynek képviselője az agádista, a költői szónok volt; de valamint
mind a két irány nem egyszer azonegy tanitóban egyesült, ugy
folyt össze a halákhá és agáda a talmudban is, hol vagy egymás
mellett, vagy egymást áthatva haladnak. E történelmi proczesszus
hasonmását a mi századunk is látta a zsidók keblében. A szöno-
kok voltak az elsők, kik a haladás, a felviÚ,gosodászászlaját ki-
tűzték és a szaktudősokat, azaz a rabbikat megelőzték. Később
aztán ezek is a harcztérre léptek; vagy mellettük vagy ellenök.";

31*
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II.

Találóan mondották mindezek után, hogya talmud nem
a zsidó vallás alapmunkája, hanem a tudományok encziklopédiája,
a mennyire azok a jelzett évezredben a zsidók által ismerve vol-
tak. Mivel azonban a különféle tudományok nincsenek a talmud-
ban külön-külön szakokban tárgyalva, hanem alig képzelhető oly
vegyületben, hogy olykor ugyanezen lapon dogmai, jogi, termé-
szetrajzi, egészségtani stb. állitások fölött vitatkoznak, talán még
találóbban lehetne a talmudot hasonlitani egy országgyülés vagy
egy akademia ezredéves naplóihoz. E hasonlat már azért is jogo-
sult, mert mint a naplóból, a talmudból sem vehető ki mindig
tisztán a tárgyalások végeredménye; ugy hogy nemsokára a tal-
mud berekesztése után már érezhetővé lett annak szüksége, hogy
belőle valamely irányadó kivonatot készitsenek. A talmud bevég-
zése után való századoknak majdnem mindegyikében szerkesztett
ly müveknek bőviben van a zsidó irodalom.

A talmud bevégzéseig továbbá - mint emlitők - egy egész
évezred telt el. E hosszu időszak szellemét pedig hiven tükrözi a
talmud s e szerint benne homlokegyenest ellenkező véleményekre
akadunk, akár egy sokszázados országgyülési naplóban. .

A talmudnak ezen mivolta érthetővé teszi a benne nyilvá-
nuló nézeteket a pogányokat illetőleg. Történeti igazság, hogy
nemzet által nemzetre gyakorolt hatás megfelelő visszahatást szül.
Ha a korszellem türelmes volt vallási ügyekben, mint például a
perzsák első birodalma idején, vagy a római fenhatóság első szá-
zadaiban, akkor ugyanezen türelmes szellem hatotta át a köztök
tartózkodó zsidókat is ugy, hogy a jeruzsálemi szent templomban
áldozatokat mutattak be Istennek jóllétükért. Oly kerban pedig,
mikor a vallások egymással szemben hadi lábon álltak vagy egye- ,
sülten a zsidókat üldözték, akkor a zsidók is, angyalok nem lévén,
törekedtek az ellenséges hatást visszahatással ellensulyozni. Az
eltiprott állat is védi magát, ha az emberben nincs könyörületes-
ség. A ki ismeri a rómaiak és a későbbi görögök erkölcsi rom-
lottságát a Kr. u. első két században, melyről Sallustius 1), Seneca 2),
a költők 8) és az egyház-atyák emlitést tesznek; - a ki ismeri
továbbá a római hatóságok bánásmódját .a zsidókkal szemben,

1)Bell. Catiliu. C. 12-13. 2) De ira II. 8. 8) Horatius, Juvenalis,
Martialis.



=
A TALMUD. 485

nem fog azon megbotránkozni, hogy egy agádista, támaszkodva a
sz. irás egyik kifejezésére, azt mondta: csak ti zsidók vagytok
emberek, a pogányok pedig állatokhoz hasonlók. 1) Viszont más
helyen azt olvassuk, ha egy városban zsidó és pogány szegények
vannak és segélyezésükre alamizsnát szedegetnek, a szétosztó
bizottságba ép ugy pogány mint zsidó tagok választandók. 2) .
Egyébiránt a föntebbi pogányellenes nyilatkozatnak hasonmása
megvan Tertullian egyházatyának »A feltámadásról« czimzett ira-
tában is, melyet lenn a jegyzetben egész terjedelmében közlünk. 3)

Nem czélzás nélkül beszéltünk eddig a pogányokról; mert
keresztényről a talmud nem beszél. Hiába állitják támadóink az
ellenkezőt. A M.-Zs. Szemle L és II. füzetében megjelent: »A zsi-
dóság és kereszténység viszonya időszámításunk első két száza-
dában« czimü értekezésünkre utalva, kétséget kizáró határozott-
sággal mondhatjuk, hogy a talmud tárgyalásaiban előforduló szó :
Akum csakis pogányt jelent. E szó - héber betükkel irva O~~.v
- három szónak: ri~"~~O"~~~~ "'~'.vkezdőbetüiböl áll,
és annyit tesz: a csillagokat és égi testeket imádók. Az igaz,
vannak - bár elvétve - a talmudban nyilatkozatok a keresztény-
ségről; de csak olyfélék, minők egy hitfelekezet részéről tőle el-
pártolt hitfelekezetteí szemközt könnyen érthetők. Elég utalnunk
az egyházatyáknak nyilatkozataira keresztény eretnekekkel szem-
ben. Tudtommal sehol az egyházatyák meg nem támadják ,a zsi-
dók maguktartását a kereszténységgel szemben, és bizony nem
hallgatták volna el, ha a zsidók e tekintetben megrovást érde-,
meltek volna. Ellenben mondhatni, hogy feltünő ' rokonszellem
nyilatkozik az egyházatyák irataiban és az agádai irodalomban:
A szentirás allegoriai magyarázata mindkettőben hasonló. 'A hoF
tak feltámadásának bizonyitására ott is, itt is részben ugyanezen

1) B. Chullin 5. b.
2) Jerus. Gittin 47. c. L. Graetza M.-Zs. Sz. 438. köv. l. megbe-

szélt értekezését.
8) Pál ap. I. levele a korinthusbeliekhez 15, 39. verset. '>Nem min-

den test azon egy test, hanem. más az embereknek teste, más a barmoknak
teste, más a halaknak, más a madaraknak« Tertullián a czimz. iratá 52.
fejezetéhen igy magyarázza: »Más az emberek teste, azaz Isten szolgáié-
nak, kik valóban emberek; más a barmoknak teste, azaz a pogányoké,
kikről a próféta mondja : hasonlók az oktalan állatokhoz ; más a madarak
teste, azaz a martiroké, kik a magasságra emelkednek; más a halak teste,
azaz azoké, kik vízzel kereszteltetnek. « .
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okok hozatnak elő. A tettben gyakorlott erkölcsiség hangsulyozá-
sát és a véres áldozatok fölé helyezését ott is, itt is találjuk. Ezen
érintkezési pontokra már Renan az »Apoatolok« cz. művében is
utal. Itt csak annyit akartunk konstatálni, hogy dogmai ellentétek
igen, de a gyakorlati erkölcsiség és a sz. irás értelmezésére nézve
nem léteztek ilyenek a keresztények s zsidók közt.

Hogy azonban a talmud lényegét alapjában megérthessük,
szükséges még a keletkezését megelőző századokra rövid. pillan-
tást vetnünk. Egy oly nemzet életében, melynek minden nyilvá-
nulása a vallás jellegevel birt, az egyik korszak gyökerei átnyul-
nak az előtte valóba, bármily nagy válságokon és változásokon
ment volna is a nép keresztül. _

Az ó-testamentem összes könyvei közűl egyedül Mózes ös-
könyve foglal magában kinyilatkoztatott törvényeket. Nem akar-
juk e helyen vitatni, való-e ama hagyományos nézet, hogy Mózes
maga irta a zsidó vallás ez alapmunkáját vagy sem? Minden-
esetre könnyen belátható, hogy Mózes törvényei, melyek az egyéni,
társadalmi, közigazgatási, polgári s büntetőjogi és állami életet,
a papok s leviták rendjét, az istentiszteletet stb. átölelik,nem vol-
tak elegendők a gyakorlati életben idővel felmerülő egyes kérdé-
sek s nehézségek elintézésére. Két körülnrény pótolta e hiányt.
Először az.. hogy Mózes Írott törvényein kivül az ősöktől hagyo-
mányozott szokások is voltak. Másodszor, hogy maguk az irott
törvények nem egyszer szóbeli magyarázatra szorultak.

Az első körülményre nézve, mely az ötkönyv megértésére
is némi fontossággal bir, legyen szabad oly esetekre utalnunk,
midőn Mózes törvényében egyenes czélzás látszik ősi szokásokra.
Igy midőn azt mondja a törvény, hogy az elsőszülött joga a ket-
tős osztályrészre ne függjön a' férjnek neje iránti szeretetétől
vagy gyülöletétől (V. M. 21, 15-17) - czélzás Jákob esetére, a
ki Ráchel fiának, Józsefnek juttatta az elsőszülöttséget, Rú bennek,
Léá fiának, elmellőzésével (1.1. M. 48, 5-6; 49, 3-4.).' Szint-
ugy a sógorházasság (1eviratus) törvényében is (V. M. 25, 5-11.):
kimondott ama kényszer, hogya figyennek nélkül elhalt testvér
özvegyét el kellett venni, meg volt a patriarkák idejében is (I. M.
38,8-18.) - de Mózes törvénye utat-módot nyujtott e kényszer
elől való kitérésre. .

A mi a másik emlitett körülményt illeti, nem nehéz belátni,
hogy szőbeli magyarázat nélkül néinely törvény végrehajtása le-o
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hetetlen lett volna. E szóbeli magyarázatok összeségét nevezi a
zsinagóga szóbeli tannak vagy tradicziónak, a melynek eredetét
magára Mózesre viszi vissza. Nem lehet e nézettől minden jogo-
sultságot elvitatni. Hiszen minden írott törvény, különösen oly
tömör kifejezésü, mint a Mózesé, rászorul az élő fejtegetésre és
értelmezésre. Sőt mondhatni, hogy néha a tradiczió idősebb a tör-
vény följegyzésénél.

A hagyományon kivül voltak döntvények is, melyek ugyan-
. oly tekintélylyel birtak , mint a római jogban a »responaa pru-

dentium«. Ezekre akkor volt szükség, mídőn a törvény keze15inek
- a bölcseknek - olyeseteket kellett elintézni, melyekről a tör-
vényben nincsen szó.

A vallási törvények kezelői rendesen a papok és leviták
voltak (V. M. 33, 10.), vagy pedig világi birák (V. M. 17, 9.);
kétséges esetekben, melyeket a vidéki biró o eldönteni o nem tudott,
a felsőbb törvényszékhez fordultak (V. M. 17, 8-13.). Olykor' a:
birák bejárták az egész országot, egyik szélétől '3, másikig, .igaz-
ságot szolgáltatni (1. Sám. 7, 16.). A királyok is vagy önmaguk
bíráskodtak (II. Sam. 15, 2, r. Kir. 3, 16-28.), vagy gondosked-
tak törvényszékekről, melyeknek elnöksit kinevezték (II., Kr6n.
19, 5-H.}A próféták is mindig sürgettékapontos és igazságos
igazságszolgáltatást. Valószinü az is, hogya héber nemzeti. élet
arany kerszakában voltak iskolák a birák kiképeztetésére") vala-
mint a leendő költők, szónokok, bölcselők is iskolákban készültek. 2)
Hogy szofista jogtudósok is voltak, kik a törvény értelmét elferdi ..
tették, arra mutat J esája prófétának egy nyilatkozata (5,21~24.).
Minden esetre a megvesztegethető fl megvásárolható birák törvény.
kezese nem volt legcsekélyebb oka az ország erkölcsiromlottságá,
nak, melyet büntetésként követett Jeruzsálem elpusztulása Nebu-
kádneczár által és a babiloniai fogság.

/

1) Legalább a hagyomány említi: Berésith rabbá 42. fej..'
Z) L. Deli~zsch: Bevezetés a Példab. kommentárjához ..

Ve$zprém. . , .00 c .
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II.

A nö állása a bibliai ókorban.

Mielőtt értekezésünk azon részét érintenők, mely a nőnek
házában való fölötte méltó állását tárgyazza, egy szemrehányással
kell leszámolnunk, mely ha jogos volna, a nő állását minden-
esetre alapjában veszélyeztetné. A póligamiát értjük.

A poligamia az elő-ázsiai népek intézménye, kiknél a
nő tényleg felette alárendelt szerepet vitt. Addig, mig a héber
törzsek nomád nép voltak, e szokás náluk gyökeret nem verhetett,
és Izsák egynejűsége e tekintetben is az ősrégi törzserkölcs
tüköre.

A héber házasságok, melyeket a Mózes elötti korból isme-
rünk, mind egynejűek. Kivétel a harmadik pátriárka esküvője
mely Aramban köttetett, Jákóbtól eredetileg nem is terveztetett,
és valamennyi balesete, szerencsétlensége e házasságban gyökere-
zik. Az állandó lakóknak a Jordán mindkét partján való meghó-
dítása után a kanaani ős népek szokásai a zsidóknál is utat tör-
tek maguknak i de leginkább a törzsfőnököknéI, királyoknál, kik
ezáltal hatalmas nemzetségeket czéloztak körükbe vonni. A
mozaizmus azonban jó eleve tiltakozott ez ellen i tilalmat állít föl
a király törvényben (Deut. 17,17) a soknejűség ellen s mert telje-
sen meg nem akadályozhatta, legalább tőle telhetőleg azon volt,
hogy káros következményeit törvény útján mellőzze (Deut. 21,15.).
Másrészt azonban sikerült a mozaizmusnak a nép zömét az
erkölcsrontó szokástól távol tartani. Jiszákhár törzséről, mely mint
Jákob áldásából kiviláglik (Gen. 49,15-16) később élvezethaj-
hászó s gyenge volt, tudjuk, hogy az ország őslakóinak adófizető-
jévé lett. A krónika értesít, hog;r körében a poligamia gyakrab-
ban előfordult (Krón. L 7,4.). Atlag véve elmondhatni, hogy a
zsidó nép között a monogamia volt az uralkodó, míg apoligamia
és az ágyasság erkölcstelensége csakis a felsőbb körökben kedvelt
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kivételekhez tartozott. Az ágyast már neve, a ném héber pilléges,
melyet a görög és latin pellex tökéletesen födnek, külföldi beren-
dezésül tünteti föl. Tudjuk, hogy Ibczán biró harmincz fia számára
harmincz leányt hozott házába, a mi bizonyára az egynejűség
mellett szól. Ép így éltek Izrael prófétái Mózestől Malakiásig,
mindannyian egynejüségben; ez áll a papokról is. A közmondá-
sok, a nép gondolkodásmódjának ez ékesszóló bizonyítékai, vala-
mint a próféták és költők szónoki képei, melyeket a családi életből
kölcsönöznek, valamennyien az egynejűségről szólnak. A jámbor
férfiúról szóló zsoltár is eszembe jut, melyben családi szerencséje
e szavakkaljellemeztetik : 1) »Feleséged házad belsejében mint egy
gyümölcsöző szőlővessző, gyermekeid mint olajfacsemeték asz-
talodkörül.« A. magasabb körökben szórványosan előforduló
poligamia tehát ép oly kevéssé rendítbette meg a házasság szent
jellegét és a zsidó nő morális állását, mint a hogy későbbi időben
és más égöv alatt a nagyobb körökben előforduló hasonló kicsa-
pongások a nép családi életének nem árthattak.

A férjnek, nevét viselő hitveséhez 2) ,való bizalma, hűsége
rendíthetetlen volt; meg is volt ennek a maga erkölcsi oka, mert
a zsidó nő jámbor, M, kitartó és áldozatra kész" volt férje iránt
tanusított szeretetében. Az örökbecsű Énekek Énekének költője
megénekli a nő hüségét, ki egy hatalmas király minden csalogn-
tás ainak és. édesgetéseinek ellenáll, mivel a szeretet őt oly »hatal-
masan, mint a halál« a hitveshez fűzi - e költő bizonyára sűrűn
megfigyelhette népe asszonyainak hű szeretetét. Zsidó nők életé-
nek megvizsgálásánál ázon tapasztalatra jutott, melyet Sulamítja
szájába ad: »Ha a férfi háza egész vagyonátfelajánlriá szerelern-
ért - csak megvetnék őt.« 8) Az asszonyi niéltóság iránt tanusí-
tott élénk érzületből magyarázható a zsidó nőnek házi barátnőivel
ama szabad, fesztelen és természetes társalgása, mely körülmény-
nyel a keleti ókor egy részénél sem találkozunk.

A férj e bizalmának a nőnek a családban való' állása is
megfelelt. A közmondás»férje koronájának« 4) tartja és okossá-
gától várja a ház alapítását. 5) Lépten-nyomon a család szellemi

1) Zsolt. 128, 81.

8) O'dt{ n'V~ ~'lt'Gen. 16,'; v. ö. Jesája 4, '.
S) Énekek éneke 8, '.
<) Péld. 12, ".
8) U. o. 14, '.
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képességéreés erkölcseire, férjének és gyermekeinek szivére való
hatalmas befolyása hangsúlyoztatik. Sőt még azon gáncs, melyet
a Példabeszédek költője itt-ott rossz nevelésű vagy veszekedő
természetű nőre alkalmaz, valamint a törvény azon tilalma, mely
a kanaánita nőkkel való házasság ellenében emeli föl intő szavát,
a nő ama nagy befolyásáról tanuskodnak, melylyel háza körében
rendelkezett. »l1y házasság által fiad tőlem elfordulva, idegen
isteneket bálványozna«, mondja Mózes törvénye, 1) míg a zsidó
leányt nem félti az elpártolástöl, ha. pogányhoz menne is férjhez.
Midön Ezrás és Nehémiás idejében a Babiloniából visszatért
zsidók között, kik benszülöttekkel léptek sógorságra, a vegyes
házasság kérdése égetövé vált, akkor mind az azt pártolók, mind
pedig az ellenzők részéről a nő hatalmas befolyására utalás tör-
tént. Az ellenzők az ammonita és mőabita nőkkellétesült házas-
ság által a nemzeti nyelv és irodalom tönkrejutásátél és az atyai
erkölcsök és vallás elposhadásától tartottak; míg az a mellett
pártot alkotöle csakis a nő személyes erényeire óhajtottak tekin-
tettel lenni, nem pedig a nemzetiségre és e nézetük mallett azzal
kardoskodtak, hogy az erényes idegen könnyen és szivesen simul
a zsidó erkölcsökhöz és az egy Isten tiszteletéhez. Előadták a nép
előtt a möabita Rúthnak vonzó történetét, kit a bethlehemi Bóaz
vett nőűl és kinek utódjaiból a nemzeti királyság megalapítója
Dávid került ki. Tudvalevőleg a vegyes házasságot ellenzők vol-
tak a győztes párt: az idegen nőknek a gyermekek nemzeti és
vallási nevelésére ható káros befolyása jóval ismertebb volt, sem-
hogy egyes kivételek a nemzeti házasság újból behozatalát meg-
akadályozni képesek lettek volna .

. Tényleg az egész bibliai ókorban a gyermekek nevelése majd
kizárólag az anya föladata volt; egyéni példája, tanai határoztak
a gyermekek jellemképzésénél. »Hallgass fiam atyád intésére és
ne térj ki anyád tanai e161«2), mondja a Példabeszédek költője ;
és Masszá királyának, Lemúélnek anyjától a Példabeszédek gyüj-
teménye a következő, fiához intézett tanításokat tartalmazza. ~

»Ne add nőknek erődet és' ne vezéreltesd magadat azoktól; kik
királyokat meggyöngítének. Nem királyokhoz, ó Lemúel, illő a borital és a
fejedelmekhez nem, a mi részegít; nehogy igyék és megfeledhezzék a tör-
vényről és míuden elnyomottnak ügyét ferditse. Adjatok a mi részegít

') Deut. 7, '.
*) l'éld. 1, •.
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az ide s tova bolyongónak és bort, ki szomorodott szivíí.Ö igyék és felejtse
szegénységét és ne gondoljon többé sanyarúságára. Te pedig nyisd meg
szádat a némáért, az elárvult gyermekek jogáért. Nyisd meg szádat; itélj ,
igazságosan; igazgass árvákat és ügyefogyottakat.« 1)

A zsidó nő odaadással szerette és ápolta gyermekeit ; áldo-
zatot nem kimélt, úgy hogy az anyai szeretet közmondásossá vált
Izraélben; sőt még ezt -- mint Salamon itélete bizonyítja 2) - a
legelvetemültebbtől sem lehetett elvitatni. Azt is hitték, hogy az
anyai szeretet a siron túl is működik, mint ez ama megható jel-
lemzésből is kiviláglik, melyben Jeremiás 8) a nép anyját Ráchelt
oly keserves sírásra fakasztja, ki á rabságba hurczolt gyerme-
keiért kesereg. Ez anyai szeretet abban lelte méltó jutalmát, hogy
a gyermekek szeretetben és tiszteletben atyát és anyát egyformán
részesítettek. A tíz parancsolat ötödike hasonlóan a gyermek szi-
vébe vési az atya és anya iránti ezeretetet és hogy itt a sorrendet
nem kell külön magyarázni, mutatja e' parancsnak Móz., 3. k.
19-ik fejezetében előforduló következő ismétlése, mely úgy hang-
zik: »Kiki tisztelje anyját és atyját.« A példabeszéd is egyformán
int az anya és atya iránt tartozó szeretetre s tiszteletre:. »Ki
atyját és anyját szidalmazza, annak fénye sűrű sötétségben' enyé-
szik el.e ; 4) továbbá: »a szemet, mely az atyát csúfolja és az
engedelmét az anyával ;ze:tnben megtagadja, a völgy hollói vágják
ki és a sas kicsinyei fogják fölemészteni.« 5) Valamint Salamon
anyja közeledtére tisztelettel fölemelkedett trónusáról, elébe ment,
meghajolt előtte és maga mellé a trónusra ülteté, 6) így tisztelte-
tett az anya Izraelben mindenkoron, még a nép legalsó réte-
geiben is.

Végül a .bibliai ókorban élő zsidó nőnek sokoldalú, vala-
mennyi családtagra áldásos családi intézkedéseire óhajtok kiter-
jeszkedni és az úgynevezett Salamon Példabeszédeinek végfejeze-
téből egy pár verssortidézni, mely alphabetikus rendben a derék
nö dicséretéről áradozik 7) :

Derék asszonyt ki talál? Gyöngyöktől távol van az értéke. Bizik

') Péld. 31. 1_9

') Királyok I. 3, 86.

8) 31, ll,

') Péld. 20, 00.

6) U. o. 30, n.
6) Kir. I. 2, 19.

7) Péld. 31, 10_8,
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benne férjének szíve, vagyonban nem fogyatkozik. Jót tesz vele és nem
rosszat, élte minden napjaiban. Keres gyapjat és lent és feldolgozza keze
kedve szerint ... Fölkel még éjjel és élelmet ád háza népének, részöket
leányainak. Mezőre gondol és megveszi, keze munkájából szőllőt plántál.
Erővel övezi a derekát, és megerősíti karjait , . . Kezét a rokkára veti és

. markával fogja az orsót. Markát kinyújtja a szegénynek, és kezeit ter-
jeszti a szűkölködőnek ... Száját a bölcseségnek nyitja és nyelvén van a
szeretet tana. Szemmel tartja háznépe útjait és nem eszi a restség kenye-
rét. Fölkelnek fiai és boldognak mondják. Fölkel a férje és dicséri: Sok
asszony derékséget tanusított, de te felülmultad mindnyájukat. Hazugság
a kellem, hiábavaló a szépség, de az Istenfélő asszony dicsekedhetik.
Adjátok neki keze munkájának gyümölcsét és dicséljék a kapukban
cselekedetei! «

llI.
A nőnek a házon kivül folytatott életé1'ől csak egyetmást

óhajtole megemlíteni, mely azonban elégséges annak bizonyítá-
sára, hogy a nőnek a nyilvános életben való állása, modern fogal-
maink szerint is, csak kevés kivánni valót hagy hátra.

A keleti ókor többi népeivel össze sem hasonlítható a zsidó
nőnek a nyilvános életben tanusított szabad és épen nem erőtetett
föllépése, mely erkölcsi méltóságának nem történt rovására.
Izrael törvénye és erkölcse a nő nyilvános életét minden eshetö
támadástól megóvta, s jóllehet, hogy udvariasságról még akkor szó
sem lehetett, de e törvények és közerkölcsök a nő iránt tartozó
tiszteletre utálták a férfit - mint a hogy azt Mózesnek Jetró
leányaival szemben tanusított magatartásából látjuk - hogya
gyengébb nőt, minden jogtalanság ellenében oltalmába vegye. A
zsidó nő a nyilvános életben az egyszerű erkölcsökhöz mérten
egyszeruen jelent meg. Csak egyszer ostoroztatik keményen-
J esájá által - a zsidó nő túlságos fényüzése és tetszeni akarása
miatt, csak egyszer fajult el pipere hajlamai miatt »Izraelleány-
zója.«1)Hanem Czion e leányai, kiknek fényűzését és negédességét
a próféta ostorozza, kétségtelenül a királyi udvarhoz' tartoztak,
malynek asszonyai már Sául idejében 2) biborba öltözködtek és
arany ékszert viseltek. A polgári életben azonban e tekintetben is
az egyszerű erkölcsök és szokások voltak az uralkodók.

A zsidó nőnek nyilvános életben való szerepléséveI a bibliai
ókorban sűrűen találkozunk; népük sorsában sűrűen osztozkod-

') Jes. 3, 18.

1) Sámuel II. 1, ".
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nak. Valamint -a nemzeti szerencsétlenség napjaiban a nők gyász-
dala 1) nyilt tereken fölhangzott, ép úgy fogadták a győztes csa-
patokat körtánczokkal és vidító dalokkal. Dalaikból a közvélemény
szól és igen jellemző e tekintetben azon körülmény, hogy Sáulnak
Dávid ellen folytatott irigy vetekedése azon pillanattól kezdődik,
midőn az asszonyok Izraél minden városaiból összeseregelve e
dallal üdvözölték a hazatérő királyt: »Sául megverte ezreit, míg
Dávid tizezreit.« 2)

A nyilvános áldozatoknál a férfiakkal egyenrangúakként
jelennek meg a nők. Önálló vétek- és hálaáldozatot mutatnak be i
részt vesznek az ünnepi áldozati lakomákon, mint a hogy egyálta-
lában az ókor templomában Jeruzsálemben, valamint az ország,
egyéb városaiban, nőknek részvétele a férfiakéhoz hasonlóan
engedélyeztetett. Csak az exiliumot követő korszakban volt a tem-
plom akként berendezve, hogy férfiak és nők külön előcsarnokkal
rendelkeztek. Sőt, egy minden esetre még nem teljesen tisztázott
értesítés szerint, nők az akkori ókorban valami úton-tnódon az
istentisztelet körül is segédkeztek. 8) Szombatokon és újholdkor a
próféták iskoláiban is megjelentek.:') nem azért persze, hogya
próféták erkölcsös tanaira figyeljenek, mert ezek csak a számki-
vetésben kezdették meg állandó, a nép számára tartott előadásai-
kat, míg az akkori kerban bizonyos tekintetben alkalmi beszéde-
ket tartottak és csak bizonyos esetek alkalmával szónokoltak nyil-
vánosan. A nők inkább ünnepi, munkaszünetelő napokon mentek
a prófétához »Isten kifürkészése czéljából«, azaz: a házban
sűrűen előforduló eseményekről, betegségek dolgában az isteni
orákulumhoz fordultak.

Hanem még azon állásban is, mely a zsidó nemzetre a leg-
nagyobb befolyással birt, a népnek vallásos és politikai fejlődését
fokról-fokra emelte és a zsídó népszellem virágzásának legma-
gasztosabb korát tünteti föl - mondom, még a próféták ez állá-
sában is, mely a nép szónokait és költőit magában egyesítette -:-
nővel találkozunk. Már a legrégibb törzsbeli hagyomány Mi1já-
mot Áron és Mózes testvérei mellett prófétanőűl 5) tünteti föl, és

') Jel'. 9. 17 S így tovább.
2) Sám. 1. 18, 7.

8) Ex. 38, 8 ; Sám. 1. 2, ' •.
<) Királyok II. 4, .8.
6) Num. 12, "o
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különösen figyelemre méltó, hogy Izraél tulajdonképi néptörténe-
tének kezdeténél nemes nő áll- Debórá a prófétanő és bírönö --'-
és 1)közvetlen annak befejezésekor újbél nö jelenik meg: a Huldá
prőfétanö.t') ki a politikai önállóság küszöbön levő tönkrejutását
hirdeti. Ki az úgynevezett Debora-énekben, a saját kifejezése
szerint, »anya Izraélben«, a rokontörzseket közös ellenállás czél-
jából egymással egyesítette - Debordmnk köszöni Iúaél ne~zeti
emelkedésének kezdetét; Huldának meg teteme~ része volt Izraél
vallásos élete azon legnevezetesebb reformjában, mely Józsiás
király alatt valamennyi bálvány templom elpusztítására és a Jeru-
zsálemben fennállott egyetlen templomban Isten imádására
vezetett.

Végül nem lesz fölösleges megemlékezni arról is, hogy az
ó-zsidó történet aránylag sok példát tartalmaz nőknek, mint király-
nőknek az ország politikájára majd kedvező, majd káros befolyás-
sáról. Így állhat ~tten Bathsébá és Izébel ; utalhatunk még arra is,
hogy a zsidó királyok évkönyveiben a királyné anyák nevei 8) is
emlittetnek, Sőt nők mint trónutódok törvényesen nem voltak
kizárva, mely körülményről Atháljá királynőnek hat évi önálló
kormányzása tanuskodik, ki csak a Baál-cultus előmozdítása miatt
és mert a megmentett Jóás királygyermekben jogos trónutód
volt, vesztette el uralmát.

A ki ezek után a felsorolt egyes vonásokat, a mennyiben a
zsidó nő életére vonatkozólag hagyományul ránk maradtak! kellő
módon összekapcsolja és a nyert benyomást, a szeretet és igazság
szelleme által megelevenítve elgondolja, oly képét nyeri az
asszonyoknak, mely mindenesetre még mindig nem lenne ideális
alak, melyet azonban 'nyugodt lelkiismerettel állíthatna minden
idők és népek legjobb asszonyainak képe mellé. Igen, én merem e
nagy szót ajkaimra venni, hogy a bibliai nő képének nagy méltó-
sága és tiszta erkölcse ama nagy érvény következtében, melyet
időről-időre vallásunk alapkönyve minden népnél nem kis. mérték-
ben kivivott,kétségtelenahozhozzájárult, hogy azon nemes női voná-
sok kidomboruljanak, melyeket a kulturális népek legjobbnőin
csodálunk és erkölcsiségünk legkellemesebb tulajdonául tartunk.

1) Birák 4, '.
2) Király II. 22, ••,
S) Kir, 1. 14, 21; 15,'; 24. ii etc.
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Ama körökben, a hol a női szüzesség, alázat, férj iránti szeretet
és anyai gyöngédség specifikus keresztényerényeknek tartatnak,
természetesen nem fogják ezt megengedni és a zsidó szellem és
zsidó sziv életének vivmányait ezentúl is maguk veszik igénybe.
Honnan áramlik azonban a mi saját körünkbe azon általános an
elterjedt nézet, hogy a zsidó ókorbeli nő jogainak teljes élvezeté-
vei nem rendelkezett? Alkalmasint onnan, hogya »zsidóókort« \
túlmeasze keresik és nem gondolják meg, hogy a biblia után
következő korszakban és a második templom elpusztítása után
és Izraél szétszóratása után mily változások mentek végbe. E
helyütt csak egyetőhajtok kiemelni. Mióta a tulajdonképi népélet
megszünt, mióta csak maga a vallás tölté be a zsidónak egész
érzelmét, egész gondolkodását, a nőt is annyira becsülte, mint a
mennyire őt a vallás méltatta. A vallás azonban, azelőtt a lelki
élet, az érzelem nyilatkozása - főleg a második templom elpusz-
títása után inkább tudás és vizsgálódás tárgyává lett. És a követ-
kező századok súlya alatt a vallásban, mint egy későbbi zsidó
bölcselő magát kifejezi, a »test iránt való kötelességek«, a »szív
iránt való kötelességeket« túlsúlyozta, meg kellett természetesen a
nőnek hátrálnia: a zsinagógából a család szentélyébe menekült,
hol a családi élet bensősége által a szív teljes komorságától meg-
mentetett. Napjainkban pedig, az úgynevezett »felvilágosodott«
kerszak szomorú tapasztalatain okulva, melyben a nők főleg a
vallásos megelégedést, melyet a zsidóság nekik nyújtani nem
akart, azon kivül keresték - a mi időnkben mondom, mikor a
nőnek a zsinagógában az egyenjoguságot újból megadják és
Bnnek jogos áhitatosságát értelmes és valóban lélekemelő isten-
tisztelet által kielégíteni igyekszenek - csakis a bibliai ókort
utánozzuk, a midőn a nő a férfival való teljes vallásos egyenjogu-
ságot élvezett. A nő egész állására jellemzően alkalmazhatók
a sunnamita nőnek Elisá prófétához intézett büszke-szerény szavai,
midőn ez rendelkezésére akart állani a királynál befolyásával :
»Népem közepette élek.«

Berlin.
MA YBAUM ZSIGMORQ.



IRODALOM.

AZ ANYAKÖNYVVEZETÉS KÉZIKÖNYVE.
Az (izraelita) anyakönyvvezetés magyar-német kézikönyve. Szerkesztette
Sinqer Armlhám kel'. rabbi Vár-Palotán. Kiadja Singer Ede Székesfehér-

várott, 1884.

Mig az anyakönyvek teljesen állami intézmény nem lesz,
vezetésök mindaddig a lelkészek kötelmeihez tartozik és reájok
nehezedik a munka és felelősség egész sulya. Legjobban érzik ezt
a zsidó anyakönyvezők, mert épen ő ellenök irányul leginkább az
anyakönyvvezetés tárgyában minduntalan hangoztatott panaszok
és vádak éle. A baj - habár nem is abban a terjedelemben, a
mint elhitetni szeretnék, az meg van; de hol van e bajnak oka?
Nem lehet jelenleg feladatunk e létező baj valamennyi okait ki-
deriteni és tüzetesen tárgyalni. Az egyik kétségtelenül az, hogy
az anyakönyvek vezetésével megbizott tisztviselők a szakjukba
vágó törvényeket nem ismerik. Olyan kézikönyvnek pedig, mely az
ide vonatkozó törvényeket, rendeleteket és utasitásokat rend-
szeresen feldolgozva magában foglalta volna, mind ez ideig hijjá-
val voltunk.

Singer Ábr. várpalotai rabbi vállalkozott arra, hogy ezen
mindinkább érezhetőbbé váló hiányt pótolja. Összehordozta mind
az 1827-től 1883-ig megjelent törvényeket, rendeleteket és utasi-
tásokat. a azétszőrt anyagot elrendezte, ellátta német forditással,
magyarázó jegyzetekkel, mintákkal és a keresést annyira könnyitő
tárgy-, idő- és betürendes mutatóval, Szerző feladatát nagyon
ügyesen oldotta meg és »az izraelita anyakönyvvezetés magyar-
német kézikönyvével « kartársainak köszönetét, elismerését méltán
kiérdemelte. Mindazonáltal nem tehetjük, hogya» kézikönyve
egyik-másik fogyatkozás ára is rá ne mutassunk. Menjünk sorban!

Előnyére vált volna a könyvnek, ha szerző nem csak német, ha-
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nem magyar muta tóval is ellátja vala. Fölös az okokat bövebben ki,
fejteni. ,- A min. rendeleteket sok helyütt csak kivonatosan közli
és pedig nem ritkán az értelem rovására. A mi a feladat keretét
illeti, hát nagyon is szükre van kimérve. Nemcsak szorosan az
anyakönyvvezetésre, hanem általában valamennyi a lelkészekre,
tábori lelkészekre, iskolákra, zúgiskolákra, hitközségekre vonat-
kozó törvényeket kellett volna gyüjteményébe felvennie. Hadd le-
gyenek már egyszer együtt a felekezeti életnek bármely oldalát
érintő szabályzatok 1 Hadd tudja meg minden hitközségi közeg,
mivel tartoznak neki és mivel tartozik ő az államnak! - Igy P: o.
a lelkészekre vonatkozó törvények közül bátran helyt adhatott
volna a következöknek : 1879. XXXVI. tcz. 10. §. a katonai be-
szállásolástól való mentesség, 1875. XXIX. tcz. 4. §. megadózta-
tásuk és 1874. XXXIII. tcz. 9. §. választói joguk tárgyában;
hogy lelkészek nem lehetnek esküdtek, 1868. LVI. tcz. 4. §. - elől-
járók, 1871. XVIII. tcz, 76. §.- és békebírók 1877. XXII. tcz.
8. §.; hogy nem tartoznak gyámságot és gondnokságot viselni
1877. XX. tcz, 49. 52. §§.; hogy nem fizetnek hadmentességi dijt
pénzügym. utasítás 1880. XXVI. tea-hez, 1880. 39141. sz. a. és
hogy államadójuk kétszeresen számittatik. 1870. X ,~II. tcz.

§ I

23. .
Hiányoznak továbbá a következő igen fontos rendeletek:

Hogy a héber hitoktatásra szolgáló iskolák nem tekintetnek zúg-
iskoláknak, vall. és közokt. mín. rend 1877/20521.; mily napokon
menthetők fel a középiskolákba járó zsidó diákok az iskola lá-
togatásának kötelezettsége alól, vall. és közokt. min. rend
1872/28769 és pótlólag 1877/2717.; az izraeliták czimezéséről
1877/7768; a zsidók megkereszteléséről 1775/2062, 1787/14981.
stb.; a szegedi rabbihoz intézett vall. és közokt, min .. rend.
1880/30772. a keresztény vallásról a zsidóra való áttérés tár-
gyában.

De még csupán az anyakönyvekhez tartozó rendeletek gyüj-
teménye is nagyon hézagos: Hiányzik az 1770-i kir. rend., hogy az
anyakönyvek zár alatt tartandók, hogy másra n m bizandók 1778/,
hogy a születési bizonyitványokban az évet ne számmal, hanem
szóval kell kiirni 1821/21076.

Nélkülözzük bélyegkötelezettség tárgyában a pénzügym.
hirdetm., 1875. vall. és közokt. min. rend. 1876/29722. és 35803.;
nősülés dolgában a hom. min. 1876/52269. 1879/1033 ..és a cs. k.

MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE. 1884. VIlI. Füz. 32 .



498 IROD ALM! HOLMI.

közös hadügym . .rend 1874,2833.; a jogosulatlanul nősülők és
bünrészesekről szóló 1868. XL. tcz. 46. §. és végre az anyakönyv-
vezetők visszaéléseiré szabott büntetésről szóló 1878. V. tcz. 397.
és 399. §§-t.

•JÓ szelgálatot tett volna anyakönyvvezető kartársainak, ha
betűrendben összeállitja, hányféle dijtalan szolgálatok teljesité-
sére vannak a lelkészek az állami hatóságok iránt kötelezve.

Lehetne a kifogásolást még tovább is folytatni, de legyen
elég ennyi. A zsidó anyakönyvezés terén ez az első kisérlet és
annak beválik, e kifogások daczára is. Majd ha a könyv második
kiadást fog érni, különös en ha nem lesz olyan drága, akkor szerző
figyelembe veszi ezen megjegyzéseket és kiegésziti gyüjteményét.
Oszintén kivánjuk hogy az minél előbb történjék. Legalább tud-
nók, hogy az anyakönyvvezetéssel megbizott közegek siettek e
kézikönyvet megszerezni, melynek sem lelkészi sem hitközségi
irodában hiányoznia, nem volna szabad. E kézikönyv terjedésével
hovatovább terjedne az anyakönyvekre vonatkpzó törvények isme-
rete is s megszünnének az anyakönyvvezetés kö .ül folytatott rendet-
lenségek és visszaélések. S igy java részben legalább megszünnék
a panasz is, melyet ugy a legujabb mozgalom meginditói valamint
a közélet élén álló vezérférfiaktól hallani vagyunk kénytelenek.

Kecskemét.
PERLS ÁRMIN.

IRODALMI HOLMI.
Zsidó babonák Sziriában. - Bartholomaeus apostol és Bar talmion dé-
mon. - Jézus egy mondása a »8zivek kötelmeí e-ben. - A zsidó káték

Iajstromához.

A német Palesztina-egylet jolyóiratának utolsó füzeteben
(Zeitschrift des deutschen Palaestina-Vereines, VII. köt., 70-
118. ll.) a Sziridba»: dívó babonás szokdsok és vélemények 250
számra rugó összeállítás ával találkozunk, egy bennszülöttől, a
Szaidában (a régi Czidón) élő Eijub Abélától, ki csak olyanokat
közöl, a miket maga a nép között látott és hallott. Ezen közlemény
ránk nézve azért is érdekes, mert szerző egyaránt tekintettel van
mind a három vallásfelekezetnél, keresztényeknél, mohamme-
dánoknál és zsidóknál előforduló babonákra. ' Az utóbbiak közül
hadd említsünk itt néhányat. A zsidók örülnek, ha vigyázatlan-
ságból olajat öntenek ki- a földre vagy ruhájukra; nőtlen. izraelita,
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kinek ruhájára ily módon olaj ömlött, meg van győződve, hogy ez
közeli eljegyzésének jele. - A zsidóknál nem szabad a kiürített
kávécsészét másnak visszaadni, csak annak, ki vele megkinálta,
Ha az lehetetlen, tanácsos a csészét a földre állítani, hogy a ki-
nálót baj ne érje. - A ki bérben tartott lakását elhagyja, annak
nem szabad azt hét éveltelte előtt ujra bérbe venni, kivéve, ha
valamely tulajdonát képező tárgyat, ha csak egy szeget is, ott
hátrahagyott. - A babonák ismeretét a szerző szerint zsidó földi-
jei Mózes idejeig érőnek mondják: a zsidó község vénei ugyanis
abból a czélból tanították azokra a népet, hogya mágiában külö-
nösen jártas egyiptomiak ellen védhessék magukat.

*
Minden babonában, az épen említettekben is, első sorban

áll a gonosz szellemekben, démonokban való' hit, melyről nem
tagadhatni, hogy az régente, főleg keleten, a zsidó köznép nél nagy
mértékben uralkodott, és még a babilóniai talmud is sok e hitet
tükröző elbeszélést fenntartott számunkra. Ezen elbeszélések egyi-
kére sikerült az imént egy franczia tudósnak a keresztény legen-
dákból merített egy monda segítségével uj világot deríteni. A
Revue des Études J uives utolsó számában (VIlI. köt.,200. s
köv. 1.) Lévi Izrael. kimutatja, hogy a rejtélyes Ben Talmion név,
a Meilá traktátus 17 b. lapján álló monda szerint egy démoné, ki
Simon b. Jóchai tanuaitának segítségre van, azonos a Barthelo-
maus apostol nevével, ki egy ind király leányát gonosz. szellem
okozta betegségétől meggyógyítja. A talmudban őrzött mondában
az apostol neve magára a démonra ruháztatott át, a ki a római
császár leányát betegségbe ejti és ezzel alkalmat nyujt az emlí-
tett tannaitának, a betegség elmozdítása által magának érdemet
szerezni. Ezen eltérések daczára a nevek azonossága elég bizo-
nyíték rá, hogy két teljesen egymástól függő mondával van dol-
gunk. Megjegyzendő, hogy az apostol neve tényleg héber szárma-
zásu: Bar Talmái, a minek Ben Talmion, a talmudi démonnak
neve, csak kissé módosított alakja.

*
Hogy kereszténység és zsidóság együttlétük azon első

századaiban, melyekben mind a két emlitett legenda keletkezett,
a démoni hitben érintkeztek és kölcsönösen egymásra hatottak,
azon nem lehet csodálkozni: hiszen az uj testamentom démonole-
giája a palesztinai köznép hitén alapszik, ép úgy, mint a Jézus

32'"
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tanította magasabb erkölcsiség a palesztinai zsidó bölcsek mon-
dásaira vezethető vissza. A zsidóság irodalmában nem igen aka-
dunk oly esetekre, melyekben az evangélium erkölcsi mondásai
idéztetnének, alkalmaztatnának. Annál meglepőbb, mondhatjuk
megkapó, hogy ethikai irodalmunk egyik remekében, a XI. szá-
szadban élt Bachjá Ibn Pakúdá »Szivek kötelmei,« héberül
Chóbóth Hallebábóth czimű művében a kereszténység alapítójának
egyik legszebb mondását idézve találjuk. Nem uj felfedezésként
említjük ezt e helyen, hanem mert a tény, úgy látszik, kevésbbé

'ismeretes és mégis nagyobb figyelmet érdemel: Bachjá munkája
VIlI. szakasza, 3. fejezetében azt mondja: »Egy jámbor azt
mondta tanítványainak: A thóra megengedte ugyan nekünk, hogy
a Teremtő nevére igazsággal esküdjünk, de én azt tanácslom nek-
tek, hogy ne esküdjetek rá se igazsággal, se hazug ul, hanem
mondjátok: Igen vagy nem !« Ki nem látja azonnal, hogy ez czél-
zása hires hegyi prédikácziónak egy helyére (1. Máté 5, 33-37).
Rá utalhatott volna Bachjá ezen mondásnak talmndi analogiá-
jára, a hol t. i. egyik bölcs -- Lev. 19, 36 elmés alkalmazásával
- azt mondja: A te igened legyen igazság és a te nemed legyen
igazság l (1. Bábá mecziá 49a). - Mellékes kérdés, vajjon magá-
ból az evangéliumból vagy másodrendű forrásból merítette-e a
zsidó bölcsész Jézus mondását; bizonyos, hogy könyve egy másik
helyen (VI. sz. 6. fej.) szintén a Jézus és tanítványai között foly-
tatott egy párbeszédet idéz, mely azonban csak mohammedán for-
rásokban fordul elő: »Egy jámbor elment egy igen bűzhödt szagu
ebhulla mellett. Mondták tanítványai: Mily büdös ez a hulla!
Erre ő: Mily fehérek a fogai! Akkor megbánták a tanítványok,
hogy rosszat beszéltek az eb hullájáról.«

*
A Revue des Études J uives utolsó füzetében Loeb Izidor

a többi folyóiratok között a Szemle eddigi füzeteinek tartalmáról
is nyujt áttekintetet, és ezen alkalommal két uj számmal gyara-
pítja a Zsidó Káték lajstromát (1. fent 107. s köv. ll.), melyet
már egyszer szives volt néhány számmal pótolni (1. fent 183. 1.).
A két eddig nem említett káté: N ouveau précis élémentaire d'in-
struction relígieuse et morale a l'usage de la jeunesse francaise
israélite, par Michel Berr, Nancy, 1839. - Jacques Ausche1',
Nouveau catéchisme :Vl'usage de la jeunesse is_raélite. Besancon,
1868. Ezzellajstromunk összesen 163-ra emelkedett.
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SZOMBATOS ÉNEK A SÁTOROS ÜNNEPRE.

»Ezeken is a nyolcz napokon, sőt a mint tartják a törvény orome
napján"), a kilenczediken, el kell mondani a nagy Hállelt 2), a szombat
napját, mely a hétközben esik, az homidá-ban. 3) oda említvén, és mind a
szombat szenteléséhez való imádságot el kell mondani , de a többi inne-
peken mínt egy ujhold innepen úgy imádkozván, a nagy Hállelt el kell
mondani és az homídát úgy mint oda fel a Pésa 4) innepére kiirtuk. De a
nyolczadik napján a sátoros innepnek, mivel a második versben az homi-
dában változik: »Ici meqforditod a 8zelelcet«5), és így mondjad azután ez
énekecskét.

Náta : Magasztallak éli istenem, Uram és Atyám az eső leszállá-
sáról. « 6)

Élő Isten nyisd meg nekünk kedves kincsedet,
Mennyei tárházad kincsét; adjad esődet !
Fordítsad már szeleidet, folytass bő vizet,
Hideg, havas, bő esőkkel áldd meg földünket.

Ki mint madár kelepczében, bűnnek töriben
Régtől fogván nyomorog már idegen kézben,
Várja valjon s mikor juthat régi kedviben -
Szabadító harmatoddal juttasd földiben.

Jókedvedet szent atyánkhoz említsd frigyedet,
Ki jó kedvvel vendéglette szent követidet,
Lábok mosására hozott illendő vizet - 7)
Mennyei vizeddel te is áldd meg földünket.

1) Szimcháth-tóra.
2) Zsolt. 113-118. fejezet.
8) Héberül: amirlá, így nevezik a szefárdi szertartású zsidók a

nálunk tefilla- vagy smóne-eszré-nek nevezett imádságot. Amídá voltakép:
állás, vagy mint a szombatosok imakönyve magyarázza: »Homida, kit
kezek-lábak összetéve vagy fogva háromszor napjában elmondják.e'

4) Pésa, helyenként »poqácsá« innep« a székely máchazorban annyi
mint pészách. . . .

II) n~,;,~~t!'~ .
8) A következő ének szabad fordítása azO~~t!' 1"1~'~'~rmc~~n~~

szavakkal kezdődő zsinagógai költeménynek, melyet a szefárdi mácha-
zor szerint a sátoros ünnep nyolczadik napján termékenyitő esőért szoktak
elmondani. (Ot!'~:'i lmli).

7) Ábrahám; 1. Móz. I. k. 18, 4.
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Azt is tekintsd, ki kötözve szent oltárodon
Vén atyjától, kész halálán volt áldozaton;
Versengő palestimokkol 1) ásott kutakon
Veszekedett, de bő vizet vett áldásidon. 2)

Mentsd annak is maradékját, ki pásztorságban
Fosztott tarka fakót hányt az ivó váluban,
Melyből mind csak áldást látott szaporodásban - 3)
Szent lelkeddel minket is tarts örök áldásban.

Hát annak is tanitványit, jó követőit,
Ki futással kerülte el Fáráho kezit,
J ó kút felett oltalmazta Jetró leányit
És vizeken sokszor látta Isten csudáit. 4)

Azt is tekintsd, vesztő vizet új medenczeben
Jerikónál ki orvosolt te szent nevedben:
Már anyák, kik eddig voltak vesztő méhekben,
Gyönyörködtek, bátran éltek gyermekszülésben. 6)

Régen is lám könyörültél szomjú népeden.
Szíkos, kemény kősziklából a kietlenben
Tizenkét ágra folyt vizök tábor széliben, 6)
Kiért áldnak most is téged szép Izráelben.
, I

Aldd meg a mi esztendőket hasznos esőkkel,
Erdőt, mezőt fedd be szépen hólengeteggel;
Ne hagyj veszni termő fákat szörnyű hideggel.
Lelki-testi áldásoddal légy kedvezésseI !

1) Filiszteusok, a héberben: pelistim.
2) Izsák; 1. Móz. I. k. 26, 18-22 és 32.
3) Jákob; 1. u. 0.30,37. s köv.
4) Mózes; 1. u. o. II. k. 1,15-17; v. ö. U.o. 4, 9; 7,'19 s köv. ;

14, 15s köv.; 15, 23-25 sat.
6) Elizéus próféta; 1. Király. II. k. 2, 19-22 ; 4, 16.
6) L. Móz. IV. k. 20, 8-11; »tizenkét ágra« Izníel tizenkét

törzse szerint.

A m. t. Akadémia és a m, n. Múzeum könyvtárában levő Szom-
bátoa-kéziratokból kiadja

. KOHN SÁMUEL.



TÁRSADALOM.
Montefiore Mózes századik születése napja.

1884. október 26.

Az örökkévalóság tengerében a korszakok csak hullámok
és cseppek az évek; a nemzetek életében az évszázadok csak el-
vont fogalmak, gondolatbeli árnyékok. Hanem ha azon ritka eset
áll be, hogy egy egyén nemzete vagy hitfelekezete köréből annyira
kimagaslik, hogy mintegy nemtőjükké válik és magukat véle azo-
nositják, és a mennyei áldás amaz egyén életét az emberélet leg-
végsőbb határáig fenntartja, akkor ily évszázad bezárta már nem
árnyék, hanem életteljes esemény; megtestesült a láthatatlan és
a megfoghatatlan alakot öltött. Akkor az örömök legritkábbja
futja át ama nép, ama testület egyéneit, részeit, a kinek közepé-
ben azon csodálatos esemény véghez ment. Üdv nekünk, .hogy az
Isten bennünket ily áldással megajándékozott. Moniefiore Mózes
legközelebbi születése napján bezáródik láthatólag, kézzelfogható-
lag a zsidóságnak egyik évszázada.

Értjük tehát az aggódást, a lázas izgatottságot, melylyel ez
áldásos napnak mindenütt a földkerekén, hol zsidók laknak, eléje
néztek. Bizony, rászorulunk a vigaszra, epedünk valami uj látható
jele után a mennyei kegyességnek; ime a legüdvösebb vigasz,
isteni oltalmunk legragyogóbb bizonyitéka. Embereinket, hősein-
ket, kik napjaikat, erejüket szentelték fáradhatatlanul, lankadat-
lanul a mi ügyünknek - az ég koszoruzza őket a legritkább
aggkor koronájával. Augusztus IO-én megültük Z7tnZ Lipót ki-
lenczvenedik évfordulóját, október 26~án megüljük Montefiore Mó-
zes befejezett századik születése ünnepnapját.

Ezerfélék az adományok, a tehetségek, melyekkel Isten
megáldotta az embereket, kiszámithatatlan, hány téren tettek ki
magukért az emberiség jótevői. De egy dolog mindig a nagyság
jele: ha valaki legyőzte magában az önzést, és mi a más gondja,
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a saját gondjává tette, ha lelkesedni, áldozni, küzdeni tud, hol
nem az ő ügye, hanem embertársaié forog szóban, ha szive dobog,
erei lüktetnek mások érdekében és az idegen gyötrelem is az ő
belsejét gyötri; ez az odaadás és önfeláldozás, ez a nagyszivüség
és magaslelküség mindenhol és mindenkor szülőhelye volt a nagy-
nak és államférfiak és hősök, fölfedezők és jóltevők, költők és bu-
várok közös tápláló talaja. És innen van egyszersmind, hogy egy
férfiu,ki nem tünik ki tudományban, vagy szónoki tehetségben, vagy
társadalmi állásban, sőt még vagyonában sem, hogy ily férfiu,
mondom, fel birt emelkedni a, legnagyobb magaslatra, a hol !1
nemzetek nemtőit imádják. Megvan épen minden tehetségnek a
maga genialitása; van lángész, de van, ha szabad ugy mondanunk,
lángjzív is. Az az egy tény, hogy Montefiore fiatal korában
felhagyott a saj.át ügyeivel és elszánta magát, hogyazontul élete
minden perczét, esze minden gondolatját testvéreinek fogja szen-
telni,elég volt arra, hogy neve bevésődjék mindörökre törzsünk
életfájába, hogy emléke a zsidóságban át fog szállani az atyákról
a fiukra legutolsó ivadékunkig.

Két virághalom között egy libanoni czédrusfa, ez Mon-
tefiore czimere; legkifejezésesebb és egyszersmind legigazabb jel-
képe ez ember jellemének és életének. Valóban, virágos magasla-
tok közepette folyt le élete, de a Libanon, Ozion volt mindig gon-
dolatainak és érzelmeinek középpontja, vágya, öröme, szenvedélye.
Angol ember lévén tetőtől talpig, a gyöngéd vallásos érzülethez,
a hivő forró vágyához, melyek a szent földhöz ragaszkodnak,
hozzáfüzödött még benne az angolnak Palesztina iránti előszere-
tete, mely nem elégszik meg a távolmaradó sóvárgással, hanem tett-
leg fölkeresi szivének magasztos czélját. Montefio1'e érettebb
korában alig mult évtized, melyben amaz országot meg ne láto-
gatta volna; 1827-tóI1875-ig hétszer volt az igéret földjén. Ki-
lenczvenegy éves aggastyán volt, mikor utolszor indult, hogy még
egyszer lássa a szerit talajt, melyet annyiszor árasztott el áldásá-
val. Virágzott a Libanon czédrusa, de a virághalmok sem hiányoz-
tak. Ritkán őrködött egy ember fölött oly szembetűnően a mennyei
kegyelem és Isten ótalma ! szerenesés események páratlan Iánczo-
latának látszik Moniefiore egész' élete. Szerencse volt, mikor
1827-ben visszajövet Palesztinából, hajója találkozott Oodrington
tengernagy hajórajával a Navarino melletti csata után és ő lett
megbizva a legfontosabb hirekkel, a malyeket ö aztán lehető 8e-
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bességgel a clarenci herczegnek, a későbbi lY. Vilmosnak átadott.
Szerencse volt, mikor 1834-ben a mostani angol királynőt azáltal
lekötelezhette, hogy szép birtokát rendelkezésére bocsátotta. Ritka
szerencse koronázta minden vállalatát épugy a társadalmi, mint a
kereskedelmi életben. A londoni Rothschild N. M. kétszeres sógo-
rává levén, nem sokára oly áldást és szaporodást tapasztalta va-
gyonában, a mint csak a gondviselés nyuj that ja kedveltjeinek, a
kik olyan hasznát tudják venni, mint Mont(:fi01'e. London városa,
királynéja kegyelme a legmagasabb kitüntetésekkel halmozta el.
A mi eddig zsidók között hallatlan volt, az mind kegyelem-
esőként hullott fejére.

De nagyobb mindennél ama páratlan szerencse, amely ki-
sérte lépteit, ha testvérei érdekében indult utra. Rajta valósult, a

, mit a talmud (Peszách. 7 b) mond, hogy akik szerit kötelesség
küldöttségében indulnak, kárt nem szenvednek. Nem egyszer
mutatkozott neki amaz isteni kéz, mely felhők közől lenyul a
földre és ótalmazza hiveit a veszedelmek közepében. Kitért előle
a rabló merészsége, meghódolt előtte a beduin törzsek vadsága,
a dögvész dühén keresztül ment sértetlenül, a kietlen pusztaságok
égető hősége, az éjszak dermesztő fagya nem vett rajta ••erőt.
Joggal vonatkoztathatta mindig magára a zsoltárkönyv ama
91-ik énekét, mely a jámbor sérthetetlenségét hirdeti, ki az Isten
oltalmában lakozik. Mivel az élet virághalmai között nem feled-
kezett meg a Libanon czédrusáról, azért áldotta meg az Isten
gondviselése kiapadhatatlan jótéteményeivel. De azért hódolt is
neki hazája apraja nagyja, azért tisztelték a királyok és becsül-
ték a nemzetek, mivel nincsen győzelmesebb hatalom a világon a
hüségnél, az elvekhez való tántoríthatatlan hű ragaszkodásnál.

Volt idő, midőn a népeknél ama szokás dívott, hogy boldog
és boldogtalan napjaikat beirták egy könyvbe piros és fekete betük-
kel. Ime egy népnek ily élő sorskönyve, hitfelekezetének megtes-
tesült emlékezete; szive tábláin be vannak vésve öröm- és gyász-
napjaink, valamint a fa hiven megőrzi törzse gyürüiben, mit héjába
véstek. Ime egy ember, kinek élete annyira összeolvadt törzse éle-
tével, hogy nem évek, hanem események szerint, népe története
szerint kell számolnunk kora haladását. Ha tehát ma meg akarjuk
koszoruzni hálánk legillatosabb koszorujával, nem adhatunk néki
egyebet, mintha a magáéból, tetteiből választ juk az egyes leveleket.
Élete mindeu korszaka lesz egy darabja ama babérkoronának,
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melylyel száz éves homlokát diszitjük. Ime koszoruja életének
»fasti« könyve:

1827-ben először utazott Palesztinába.
1838-ban másodszor.
1840-ben ment Alexandriába a hirneves damaskusi vérvád

ügyében. Kieszkőzölte Mehemed Alinál a szerencsétlen vádlottak
megszabaditását. De azzal meg nem elégedvén, elment Konstan-
tinápolyba Abd-ul-medzsid szultánhoz, kinél életének legfényesebb
diadalát aratta. 1840 november hó 12-én megerősitette a szultán
sajátkezü aláirásával egy fermánban, hogy a régi u. n. vérvád
alaptalan, a zsidók törvényei által meghazudtolt rágalom. Ebben
a vivmányban keresendő az ok, hogy Törökország azóta meg lett
kimélve amaz átkos előitélettől, mely még később előrehaladot-
tabb államok hirnevén csorbát ejtett.

1846-ban ment Pétervárra, hogy meglágyitsa Miklós czár szi-
I vét, ki épen egyik ukázában meghagyta volt, hogy a határok mel-

lett lakó zsidók a birodalom belsőbb részeibe helyeztessenek áto
Az angol udvar eleve a legkegyelmesebb fogadtatást biztositotta
részére és valóban sikerült neki hatályon kivül helyeztetni ama
végzetes parancsot, mely annyi kimondhatatlan nyomoruságot
hozott volna orosz hitsorsosaira.

1849-ben harmadszor ment Palesztinába.
1855-ben negyedszer ment oda, hogy megtestesitse régi gon-

dolatját: zsidó földmívelő gyarmatokat alapitott Palesztinában. A
new-orleansi Touro Juda ötvenezer dollárt hagyományozott Mon»
tefiore szabad rendelkezésére. Ezen összeggel és mindazon pénz-
zel, a mit Londonban gyüjtögettek vala, utra indult, kieszközölte
Konstantinápolyban a szultánnál az engedélyező fermánt és meg-
nyitotta a szent földön a Touro-féle szegényházakat és iskolákat
és a gyarmatokat Safethben és Tiberiasban.

1857-ben ismételten fölkereste alkotásait.
1858-b.an hiába fordult Rómába IX. Pius pápához, hogy

adassa vissza a bolognai zsidó szülöktől rabolt gyermeket, a hir-
neves Mortara Edgart.

1860-ban hire jött, hogy a sziriai keresztények a druzok foly"
tonos támadásai következtében nyomasztó inségben szenvednek.
Akkor Moute.fiore nyitotta meg ama gyüjtést, mely ragyogó pél-
dája és lankadatlan fáradsága által nemsokára 22,500 font ster-
linget eredményezett.
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1863-ban, nyolczvanadik éve küszöbén uj feladatok várták a
hőst. 1862-ben ünnepelte hitvesővel aranynászát és már az év vége
látta az aggastyánt megtörve legdrágább élettársa halála által.
Ott saját birtoka talaján épitette neki ama sirdombot, mely Rá-
chel törzsanyánk sirja alakjában van készítve, De nem engedett
gyötrő fájdalmának, hanem oda ment, a hová tengerentuli testvérei
hivták - Marokkóba. Ezen szerencsétlen zsidók ujra tapasztal-
ták a zsarnokság nyügét és a gibraltári község által Montefio1'é-
hez fordultak. .Nem késedelmezett egy napig sem. Hanem először
ment Madridba a spanyol királynőhöz, aztán Tangerbe és végre a
marokkói szultánhoz magához. Kitüntetéssel fogadták; mint mentő
angyal jelent meg megváltott testvérei között. Ezen utazás alkal-
mával történt az is, hogy M()nt~fiore mór törzsek háláló küldött-
ségét fogadta, mivel sikerült volt neki, egyik jogtalanul befogott
emberőket kiszabaditani. .•

1866-ban hatodszor ment Palesztinába.
1867-ben ment Romániába, Károly akkori fejedelemhez, a

mostani királyhoz, ki arról biztositotta, hogy a kormány a zsidókat
oltalmaani fogja.

1872-ben Nagy Péter kétszáz éves évfordulója alkalmával
még egyszer elment Pétervárra, hogy hódoljon IL Sándor czárnak,
a rabok megváltójának.

187'5-ben hetedszer ment Palesztinába.
1878-ban megható jelenet volt a londoni pályaházban, midőn

a kilenczven éves aggastyán, a Berlinből hazatérő Beaconsfieldet
várta, hogy köszönetet mondjon neki a berlini szerződés ama
pontjáért, mely az európai középkor utolsó zugjaiban, az ujonnan
teremtett déli birodalmakban biztositotta a zsidók polgári jogait.
Világtörténelmi pillanat volt az, mikor a Montefioréban megtes-
tesült zsidóság megköszönte a modern állambölcseség egyik leg-
hivatottabb képviselőjének, hogy a sötétség és az igazságtalanság
utolsó bástyája meg lett ostromolva. Akkor hasonlókat érezhetett
korunk Mózese, a mit régi mesterünk tapasztalt ama szent percz-
ben, midőn a Nebo hegycsucsáról megpillantotta az igéret földjét, -
hová ő maga már nem juthatott, akkor élvezhette Montefiore amaz
idők édes előizét, a melyekben már nem egyesek kegyelme, ha-
nem a népek igazságossága befogadja a zsidókat a közoltalom, a
közjog szent kebelébe.

Koszorút akartunk fonni saját tetteiből hősünk homloka
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köré és ime csak egy pár illatos virág, örökzöld levél, a mit ki
birtunk szemelni, mert ki tudná felszámítani jótéteményei duzzadó
teljességet, noha felérne gyakran a legcsekélyebb más emberélet
összes érdemeivel. Bizonyára páratlan egy pálya, melyet mint
katona kezdett, folytatott mint kereskedő, hogy az emberszeretet
hősévé emelkedjék fel egy egész hitfelekezet csodált geniusának
magaslatára. De ez a tarka változatosság mégis egységül nyil-
vánul, mivel hogy mindaz, a mit tett, mindaz a mire vállalkozott
- élete magasztos czélja: a Libanon czédrus a felé volt irányitva.
Hogy társadalmi állást vivjon ki magának, katonatisztté lett, hogy
alapot szerezzen magaslelkü, merészröptü vágyainak, kereskedövé
lett. És nem is hiába ment keresztül e pályán; mindegyik állásá-
sából magával vitte a legbecsesebb tulajdonságokat későbbi éle-
tére: a katonaiból a tántorithatatlan bátorságot, a kereskedöiből
a messzelátó vállalkozó szellemet. Az angol kapitány, a bankok
elnöke, ki legnagyobb kereskedelmi intézetek és alapitások élén
szokott állani és p. o. a légszesztársulatokat egész Európában
meghonositotta, ez ugyanazon Montefio;'e} ki nem ismert félelmet,
önérdekről nem tudott, a hol szenvedő testvérei ügye szóban for-
gott, kinek utját a tornyosuló nehézségek, a legkomolyabb vesze-
delmek sem bírták elállni. A ki virághalmok között élhetett min-
denkor, nem riadott vissza a kietlen napégette pusztaság, a fagy-
dermesztette hósíkok előtt, ha a kötelesség parancsoló szava hívta.

Mindezt áttekintve;meghatva annyi szentesitett nagyságtóI
és odaadástól, imádásba, áhitatos hallgatásba borulva ily áldott
és áldásos élettel szemben, melyben teljesültnek mutatkozik, a mi
embertől csak kitelik, szivünkben felmerül és ajkainken reszket a
kérdés: vajjon volna-e még óhaj, melybe a páratlan jelenség iránti
hálánkat ölthetnők ? Nem volna - különben, de van, mivel egy
Montefioréval van dolgunk, kinek élete csak hitfelekezete életé-
nek megtestesült jelképe; mindkettőnek áldása össze van kötve,
a mit az egyiknek kivánunk, a másiknak is szól.

Hősünk századik születésnapjával bezáródik hitfelekezetünk
életében is egy évszázad, s mint reméljük egy határozott, befeje-
zett korszak. A kik még nem idegenedtek el egészen a zsidó nép-
szellem nyomatékos kifejezéseitől, tudni fogják, mi volt egyszer
n takkif -- ~~:,)!i.Személyes befolyás, átörökithetetleu hatalom,
tekintély a magasabb körökben, korlátlan bejárás a hatósá-
goknál, bátorság a föllépésben és elszántság a vállalkozások



MONTEFIORE MÓZRS SZÁZADIK SZÜLETÉSE NAPJA. 509

ban, mindez zsidő főben egyesítve és megtestesitve: ez volt a
takkif. Volt természetesen ilyen kis uraknál, volt nagy uraknál is,
volt falu, volt város, volt ország takkifja. Az egyik a táblabirónál,
a kisbirónál érvényesitette befolyását, hogy könnyebbitsen üldö-
zött testvérein, a másik odalépett királyok, pápák trónusa elé,
hogy kegyelmük zsámolyánál esedezzék ádáz parancsok és rém-
ötletek visszavételeért. Takkif-embereink története még nincs
megirva, de azért van számos né,: minden országban, mely ily
módon halhatatlanságot vivott ki magának. A rosheimi Josel-
mann) a prágai Meisels, Manasse b. Israel) a bécsi Wertheimer
Sámson) hogy csak egynehányat kiszemeljek a sokaságból, ilyenek
voltak, azért lettek közismeretesekké. Ebben a sorozatban a hálás
utóvilág meg fog emlékezni Montejio1'é1'ól is, a ki bejárta a föld-
kereket testvérei érdekében és vivott a zsidóságért fejedelmek,
királyok és császárok, szultánok és pápák trónusa előtt,

Mikor Montefio1'e a szinhelyre lépett, nem volt a zsidóság-
ban semmi, az Alliance, az AngIo-Jewish, községek szövetkezete
nem léteztek; mindezen vállalkozások majdnem, ugyszólva, ver-
senyző egyesületek a központositott védnökség, a zsidó vallásért
való előharczosság eme nagybérlője ellen. Ime az uj kerszak jel-
lege: az egyes takkifot, a kimagasló egyént kezdték felváltani a
képviselőtestületek, a nagy szövetségek. És ime egyszersmind az
óhajunk: hadd hasadjon Montefiore második évszázada reggelén
ama nap pitymalata, mely nem fog többé emanczipáltak, hanem
polgárok fölött sugározni, a kik nem várnak kegyelmet, hanem
ig,azságot követelnek és jogot lelnek. Hadd koszoruzza a történet
szent emlékét az utolsó takkij nevével, a ki még elérte ama jobb
kort, melyben már nem kellett esedezni rabok megszabaditásáért,
hanem az állambölcseség és a népek érettsége osztályrészünkül
juttatta nekünk, a mitől annyi évszázadon át jogtalanul meg let-
tünk fosztva. Adja az ég, hogy még ez aggastyán hős meglássa
ama korszak virradását és hogy napjaiban és napjainkban
megmentessék Juda, és Izrael lakjék biztonságban. És a béke
tartóssága által nem fog halaványulni emléke, hanem nőttön nőni
fog hitfelekezetünk haladásával, áldás lesz a neve és a nemzedé-
kek szive tábláin be lesz vésve mindö1'ökké ctvÍ1'ághalmok között sarja-
dozó libanoni czéd1'usja.

Budapest. KAUFMANN DÁVID.



A zsidó tanárok.

Volt idő, midőn a kik oly odaadással törekszenek fajunkat
javítani, azt hibáztatták bennünk, hogy csak kereskedésre adjuk
magunkat, nem elméleti szakokra is. Hallgattunk a tanácsra s
gyermekeinket nem adtuk többé csupán kereskedelmi, hanem
középiskolába is. S pár év mulva csakugyan más volt már a hi-
bánk: tudományra stb. is csak olyanra adjuk magunkat, mely jö-
vedelmező. Ezt is beláttuk s ifjaink nem lettek többé csupán
orvosok és ügyvédek, hanem hivatalnokok és tanárok is. Osakhogy
ezzel sem sikerült jóakaróinkat lefegyverezni. Elárasztjuk, igy
mondák most, a középr end állásait.

Pedig mi nem a hivatalokat áraszt juk el embereinkkel, ha-
nem legfölebb az iktatókat folyamodásainkkal. És ugy fordul,
erről is le fogunk szokni csakhamar. Mert ha áll is, hogya zsidó faj
szivós, kitartó, de a lehetetlent azért még sem szekta soká ostro-,.
molni.

A tény különben az, hogy nem is lettünk hivatalnokok, ta-
nárok - csak a rá való képesítést szereztük meg. Már pedig a
diploma különböző értékü. Orvost, ügyvédet független emberré tesz;

\

tanárt, hivatalnokot csak czímes folyamodóvá.
Hogy pedig ezuttal csupán a tanárokról szóljunk - vajjon

hová folyamodjanak? A keresztény felekezetek, és ez természetes, a
maguk embereitől gondoskodnak. Marad az állam. De annak meg
kevés az intézete és ha több !olna is, csak nem neveshet ki annyi
zsidót. Mert tény, hogy sokan vannak. Osak mi magunk har-
minczöt zsidó tanárjelöltet tudunk, kik ez idő szerint állás nélkül
vannak - vagy pontosabban : nemcsak állás, hanem rá való ki-
látás nélkül is. És mert kenyéradó pályára lépniök már késő, oly
jövővel állnak szemben, mely nem élet, hanem vergődés, nem
munka, csak napszám. Osoda-e hát, ha ellankadnak a remény-
telen küzdelemben ? ha azt képzelik, hogy hitvallásuk áldozatai?
Az ily lelki állapot nem épen alkalmas a szerző okok higgadt
mérlegelésére. S még hagyján, ha ez csak a gondolkodást téveszti
meg! ...
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Midőn pár hóval ezelőtt egy fiatal tudós, ki fajunknak egyik

büszkesége volt, áttért, kinos meglepetésre ébredtünk mi zsi-
dók országszerte. A példaadás ily részről nem maradhatott
utánzatlan: azóta még négy zsidó tanárjelölt tért áto Az egyik,
ugy mondják, állami ösztöndijjal utazik, a többi három már állás-
ban van. S midőn pár héttel ezelőtt egyik zsidó község hitoktatói
tanári állásra pályázatot hirdetett, egy versenyző nyiltan ki-
mondá: ha elbukik, kénytelen lesz kitérni.

Vagy zsidó hitoktató vagy keresztény! Látjuk-e már vajjon
a baj égető voltát? Osak ama harminczöt agguló ifjunak sorsa
forog-e szóban és nem felekezetünk érdeke, becsülete is ?

Azt mondják: »Hulljon a mi férges!« Igazuk van - csen-
des időben. De ti, zivatar, mely döntve, irtva söpör végig társadal-
munkon, mennyit lesodor fajunk életfájának ágiról, mi nem rot-
hadt, tán nem is gyenge, csak védtelen.

»De azért zsidó marad« mondják mások. Ámde elfelejti-
tek-e; hogy amit a költő megirt nemzetünkről, áll fajunkról is?
Rogy az a gyöngy és gyémánt, ti, mi szellemének országában van,
vagy lenmarad, vagy az inség zivatarja őket messze elsodorja,
messze tőlünk a világba, és ha ott ragyogni látjuk, ál dicsőséggel
lakunk jól, hogy ez innen van - fajunkból ? Igen, zsidó volt Bea-
consfield és Reine, zsidó Gans és Neander, zsidó - elég, a
példa fáj.-

Azt idézte az ország primása egy hires felsőházi beszédében
egy zsidó lapból, hogya gazdag zsidók többnyire kikeresztélked-
nek. Igaz; de fajunk ereje nem áll számarányunkban, még ke-
vésbbé ugynevezett gazdagságunkban. Erőnk a monotheizmus
eszméje, melyet a világnak adtunk s az az értelmi munka, melyet
elismertetésére forditunk. Azért vigyázzunk szellemi erőnkre, vi-
gyászunk ifjuságunkra!

Volt idő - alig pár hete - midőn az egyetlen zsidó közép-
iskolán két tanári állás volt kiirva. Előre lehetett látni, hogy le~-
alább 35 pályázó lesz. Ámde szerencsétlenségre 36-an ~oltak: s
megválasztották a keresztényt. Ugy látszik, mondá egyik ver-
senyző, ezentul a zsidónak, ha zsidó iskolához akar kineveztetni,
előbb ki kell majd térni. »Van szerenesém értesiteui, irta tuda-
kozó soraimra dr. Mahler Miksa, a vágujhelyi izr. alreáliskola
derék igazgatója, hogyamegválasztott két uj tanár egyike róm.
kath. vallásu. Kitünő képesitése mellett még az volt befolyással
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megválasztására, hogy megmutathassuk az itthelyi és nyitrame-
gyei antisemitáknak, hogya zsidó sokkal toleráns abb és liberáli-
sabb mint bármely keresztény .... Azonkivül reáliskolánk rászo~
rul a keresztény szülők bizalmára, mely keresztény tanár alkal-
mazásával csak fokozódik stb.« Ime a zsidóság egyik főhibája: az
ellenfélt nem elszánt védekezésseI, hanem kedvkereséssel akarja
lefegyverezni; a világ megszólása iránt idegesen érzékeny, de fe-
lekezeti érdekei iránt nincs érzéke. Nem kérdezzük, mit csinált
volna hasonló esetben a vágujhelyi reáliskola, ha protestáns?
Hogy tanulna a zsidó mástól mikor saját kárán sem okul! Osak
azt mondjuk: tolerancziát és liberalizmust mindenütt a világon a
többségnek kell gyakorolni a kisebbség iránt; a mely kisebbség
megforditva jár el, önnön vesztén dolgozik.

A baj égető, az orvoslás sürgős. Mit csinálhatunk ~
Veszprémben megürült a jegyzői állomás. De mert a hitköz-

ség teendői a jegyzőt teljesen el nem foglalják, összekötötték ez
állást az ismétlő iskolabeli tanitás kötelezettségéveI s a pályázatot
néhány héttel ezelőtt okleveles tanár számára irták ki; természe-
tesen: eredménynyel.

Ezt az eljárást ajánljuk hitközségeinknek országszerte.
Jegyzőjük tanithat is s az okleveles tanár kitünő jegyző is lesz.
Igy segiteni fogunk zsidó tanárainkon a magunk erejéből. Meg-
mentjük őket a tudománynak s megtartjuk felekezetünknek.

És egyetemi ifjuságunknak is akarunk egy tanácscsal szol-
gálni. A ki még teheti, hagyja el idején a reménytelen pályát:
ne adja magát olyan szakra, mihez Magyarországon ez idő szerint
választás vagy kinevezés kell. Menjen inkább kereskedőnek. A ki
tudásszomját el nem nyomhatja, forduljon a »jövedelmező« tudo-
mányágak felé. Jóakaróink szemrehányásaitóI aligha fog ugyan
menekedni, de legalább nem hal mellettök éhen.

Budapest.
BÁNÓCZI JÓZSEF.



A hitközségek pénzügye.

Ez azon forró katlan, a zagyvalék üstje, mely körül a pár-
toskodás és a szomoru testvérharcz dúló démonjai másfél évtized
óta járják a boszorkány tánczot. Kezdődött az izr. »ískolaalapon«
és folytatását találja a »gabella« és »kultuszadó«-ban. Az iskola-
alap volt azon aranyborju, mely körül honunk zsidósága saját
maga ellen annyit vétkezett; az szakitotta ketté -- nem, tizfelé!
- a zsidóságot. Érezzük a szomoru következményt. Vannak
orthodoxok, azaz ő-hitüek, a nélkül, hogy hitünk régi elveiben :
a testvéri szerétet és békében hinnének. Vannak neologok, kik
többnyire »haladók« névvel elégszenek meg, a nélkül hogy a ki-
sebb hitközségek haladását is, utegyengetés által, lehetövé ten-
nék. Vannak status-quo-ante nézetüek ; ezek a felekezeti hullámok
amfibiumai, kik az ó-hit valláselveihez hajlanak és a haladók
táborával kacsingatnak. És végül szefárdiak is támadtak. Ezek
a csatatér hivatlan vendégei, a testvéri harczmezö törvénytelen
halottkémei.

Ki ezen szomoru kép hüségében kétkedik, nézze meg hite-
lesitő okiratait a vallás- és közoktatásügyi miniszterium levéltá-
rában. Fájdalom tölti majd el szivét, látva mily okokkal, mily
eszközökkel, mily vádakkal küzd testvér testvér ellen.

De térjünk át a hitközségak jelenlegi pénzviszonyaira. Min-
den» budget«-nek vannak rendes és rendkivüli kiadásai és ezek a
hitközségekben rendes (azaz »gabella« v. kultusz adó) és7ndki-
vüli bevételek által fedeztetnek. Igen természetes tehát, hogy ezen
két adónem képezi a hitközségek alapkövét, a gépezet moz.gató
erejét. De mindkét adónemnél nagy a bökkenő Izraelben. A »ga-
bella« vagyis közvetett hitközségi adó, már tulélte magát. Amely
hitközség arra fekteti pénzügyi tervét, az homokra épitett. Elte-
kintve már attól, hogy ezen adónem a legigazságtalanabb, mert
vele nem a vagyonos) hanem a családos ember van megterhelve,
tarthatatlansága, már azért is evidens, mert sok ugynevezett »sza-
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badelvü« tag, ki nem sokat törődik vele, ki vágta le a csibét, mely
ott párolog asztalán, egészen meg volna kimélve ez adózástól.
Minthogy pedig az ily »szabadelvüség« többnyire a vagyonosség-
gal jár karöltve, másnemű adót kellett megteremteni, és ez a köz-
vetlen »kultuszadő. « De, fájdalom, épen ezen adónem a testvéri

. harcz éltető eleme. A kultuszadó ezer meg ezer baja már kiveté-
sénél tünik elő. Czélszerüsége a vagyonos osztály áldozatkészségén
- tisztelet akivételnek - törik meg; és eredménye a hitközsé-
gektől való elpártolás és ebből kifolyólag, a hitközségek erejének
szétforgácsolása és tönkrejutása.

A gyakorlat akárhány helyen a következő azokott lenni:
X. hitközség évi előirányzata szerint 6000 frtot kell egye-

nes kultuszadőból fedezni. A budget-et a választmány állitotta
Összes azt most a képviselő testület tárgyalja. Lássuk az egyes
tételeket

aj »Helybeli szegények segélyezése: 600 frt.« Feláll egy
szónok, bizonyitja, ,hogy a tétel felesleges: a magánjötékonság
mindent megtesz, de meg a szegények dolgozzanak stb. A tétel
törültetik. .

hj »Az iskola tulzsufoltaága miatt egy uj tanerő alkalma-
zása: 600 frt.« Feláll egy boltos. »Micsoda az a »tulzsufoltság ?«
Én annál jobban szeretem, minél több a vevő boltomban. Ha sok
a gyermek, tanítsanak a tanitók 1-1 órával többet.« Kevés ellen-'
kezéssel e tétel is törültetik. Igy nyirbáltatik meg a budget, és
11500-2000 frt meg lett »takaritva.« Következik az adókive-
tés. Itt sokan véd- és daczszövetséget kötnek, - ,A-t .nem
lehet nagyon megterhelni, mert sok adót fizet birtoka után.
B-t kimélni kell, mert fukar és lármázó. C-vel csinján kell
bánni, mert a »másik« hitközség felé hajlik. D. nem vagyonos
ugyan, de ha valamivel tulterhelik is, nem fog szólni, mert nagyon
rendes ember. E. szegény ugyan, de fizessen, merytöbbet hall-
gatja a papot és kántort mint én; s igy tovább. A tárgyilagos-
ság tökéletesen hiányzik, de a fedezet megvan - apapiroson.
Hogy igazságos-e a kivetés? Igazságosnak kell lennie, mert nincs
forum, melyhez ezt felebbezni lehetne,ha csak nem ismét azonbizott-
sághoz, mely oly szépen megokolta kivetése helyességét. Következik
a beszedés. A szelvénykönyvben megnézi X - nem a saját, ha-
nem Y szelvényeit, látja, hogy utóbbira kevesebb adó van róva,
.mérlegeli 'és viszonyítja kettőjük vagyonát, akivetést részrehajló-
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nak találja és - nem fizet. A beszedö tovább megy, 10 fizet, 20
nem akar, 30 nem bir fizetni, és ezalatt a hitközség gépe kijött
rendes járásából és rohan az adósság örvényébe. Hisz a tisztvise-
lőket csak fizetni kell!

Az első negyed számadása 600 frt kultuszadó hátralékot .
mutat fel. A hitközségi választmány erélyes, kezdi törvényes jo-
gait gyakorolni: a késedelmezök ellen a közigazgatási végrehaj-
tást alkalmazni. Ezen uton a békés elem fizet és hallgat; a heve-
sebb vérüek is fizetnek, de nem hallgatnak, hanem bejelentik a
hitközség kebeléből való kilépésüket. Sokan pedig jajgatnak, de
nem fizetnek, mert nemfizethetnek. A lefoglalt butorok egyetlen
vagyonuk. A hitközség nem lehet oly kegyetlen, hogy ezeket elár-
vereztesse, megfizeti tehát a végrehajtási költséget, visszaadatja
az ingóságokat és a »behajthatlan« rovat dusabb lett. Ezen mive-
let, évenként 4-szer véve, a zárszámadásban hatalmas deficzitet
ei·edményez.

A hitközségi tagok száma csökkent, az adósságok tőkéje
szaporodott, a választmány zavara nőtt, a hitközség ereje békóba
verve pang. Osekély mathematikai tehetséggel is ki lehet számí-
tani, hány év mulva fog ezen mivelet a másik hitközségnél ismét-
lődni, mert »onnét« »ide« fognak menekülni a szükkeblü ada-

, kozók. De hogy "mikor? ki? és miképEm? fogják az adósságokat
fizetni, az a legjobb logarithmus rendszer segélyével sem volna
kiszámitliatő.

Mindezekből kitünik, hogyahitközségek alapköve: pénz-
ügye, a vagyonosság, a szegénység, a fukarság, a félelem, a koma-
ság, a jó barátság, szóval a legcsekélyebb mozzanatok és társa-
dalmi viszonyok által befolyásolható és igy nagyon ingadozó.

, Oda kell tehát a zsidóságnak első sorban is hatni, hogy
hitközségei pénzügyét javítsa és szilárditsa, és ennek, szerény né-
zetem szerint, két módja van. Az első az: el kell zárni a fizető-
képes) de áldozatm szükkeblü hitközségi tagok menekvő uiját. Ki
kell eszközöini a m. kormánytól oly rendeletet, mely szerint, ha
egy község terül etén - a szabad vallás gyakorlat elvénél fogva
- több árnyalatu izr. hitközség fenn is áll, ezek pénzügyének
közösnek kell lennie. Közös pénztár, közös kezelés, egyöntetü adó-
nem, egyenlő kivetési arány valamennyi árnyalatu, de azon hely-
ségben létező izr, lakoara nézve.

A másik és a legradikálisabb mód az lenne, ha a törvény-
33*
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hozó testületnél ki volna vivható oly törvény, mely szerint - va-
lamint Francziaországban, Belgiumban, Hollandiában és Német-
metország nehány tartományában általában - és valamint ná-
lunk Magyarországon, a zsidók kivételével, minden más felekezet
kiadásai, az ízr. hitközségek rendes és normális kiadásai is község~
pótadóból volnának fedezendők.

Minthogy azonban ezen utóbbi mód, ha nem is lehe-
tetlen, de legalább ez idő szerint nem igen érhető el, az
elsőre kellene szoritkoznunk, ennek elnyerésére minél előbb a
lépéseket megtennünk és a mennyiben ezen lépések már meg len-

. nének kezdve, a kedvező eredményt megsürgetni.
Végre egy országos - és tekintve az izr. hitközségek kü-

lönféle árnyalatait, egy ugyszólván »interconfessionalis« bizott-
ságot kellene az ország fővárosában kinevezni, mely a hitközségek
mindennemü pénzügyében felebbvíteli és döntő törvényes fórumot
képesne.

Igen természetes, hogy a kivitel előbb részletezett és szabá-
lyozott kidolgozást kiván. Én a fontos ügynek csak megpendi-
tésére szoritkozom; a további ugy sem tartozik egy egyéu ha-
táskörébe.

Gyöngyös.
WEISZMANNN.



ÉRTESÍTŐ.

Országvilág.

j\ zsidó rlelegát.usok gyülése Mor vaország ban.

Brűnn, 1884. szeptember hóban.

A morvaországi zsidó hitközségek delegátusaí gyiHését a hely tartó-

ság f. hó 3-ára hivta egybe s agyülés e napon meg is tartatott. E tanács-
kozások feladatáról és jelentőségéről általában nagyon révedezők a fogal-

mak s azért, azt hiszem, nem lesz fölösleges a tárgyról minél tájékoztatóbb

képet adni.
Ezen gyülekezet keletkezésének földerÍtése végett a következőket "

kell előrebocsátanom : Az 1848. évelőtt Morvaországban 52 zsidó köz-
ség állott fenn megállapitott családszámmal, a melyek a patrimonialis

törvényszékek hatósága alá tartoztak. Midőn az 1849-iki községi tör-

vény alapján az ország politikai községeit szervezték, a zsidó községek

többsége, elég bámulatos, szintén politikai izraelita községek gyanánt (a

keresztény községek mellett) alakultak. Egy részök azonban azonnal a
keresztény helyi községhez csatlakozott. A politikai és kultuszbeli igaz-o

gatás ezen sajátságos vegyülése, a mely még most is 27 községben fönn-
áll, a tagok sokféle panaszára adott alkalmat, a melyeknek orvoslás végett

a kultuszminiszterium 1884. február 6-án kelt rendeletében meghagyta,

hogy ezen községek kötelesek a kultuszbeli igazgatást szigoruan a politikai
(municipiális) igazgatástói elválasztani és külön szabályzatok alapján ön-

álló és saját képviselettel és igazgatással biró kultuszközségek gyanánt
alakulni. De miután a többi már régebben is csak kultuszközségekként
fennállott 'zsidó községeknek szintén nem voltak külön szabályzataik s

igazgatásuk csak az 1850. szeptember l3-án kelt rendelet alapján (a házi

szükségletek fedezéséról és fölosztásáról), különben pedig mintegy szo-

kásos jog szerint folyt, ezeknek is meghagyta a kormány, hogy mind-

egyikök kultuszszabályzatait jóváhagyás végett felterjeszsze, amely sza-



bályzatokra a kormány vezérlő alapvonásokat adott ki, mig a s tartományi

alap« (Landesmassafond) kuratoriuma a községekkel egy 187 6-ban kidol-

gozott mintaszabályzatot miheztartás végett közölt.

Az egybehivott gyülés czélja és oka ehhez képest nem volt más,
minta községi területek, vagyis helyesebben a minden egyes községnek

tulajdonitandó topografikus terjedésnek végleges megállapitása. Minthogy

ugyanis a községek szabályzataiban, a melyeket a kormány meghagyásá-
ból tervezni és jóváhagyás végett fölterjeszteni kötelesek, a tagok obliga-

tórius adókötelessége is rendeltetik, nem szabad kétségnek férnie ahhoz,
hogy az izraelita mely hitközséghez tartozik, vagy mint ezt kifejezni

szokás, mi az illetosege (Zustandigkeit) kultuszügyekben. Minthogy azon-

ban hitsorsosaink nem csak oly helyeken laknak, melyek hitközségek szék-

helyei, hanem azokon kivül is az egész országban, szükséges az összes
hitsorsosok parochiális, vagyis inkább zsinagógális illetőségének megálla-

pitása végett a tartomány egyes helyi községeit valamely izraelita hit-

községhez tartozónak kijelenteni, :vagy más szóval, kell az eddig fennálló

55 zsidó község mindegyikének territoriális terjedését és határait megál-

lapitani. Ezen törvényes intézkedésnek az lesz az eredménye, hogy egy-

részről minden hitközség tisztában lesz az iránt, kik adóköteles tagjai,
t. i. mind a terü1etén lakó zsidók, másrészről minden zsidó a tartomány-

ban tudja majd, mely községhez tartozik kultusz ügyekben, a mi nemcsak

az adókivetésre nézve fontos, hanem a községek, illetőleg a rabbinátusok

azon teendőségeire nézve is, melyek az állam körét érintik, értem az
anyakönyvi és a házassági ügyeket. Az utóbbi tekintetben történt ugyan

már 187 6-ban állami intézkedés, a mennyiben ebben a tartományban,

ugy mint a többiekben, anyakönyvi kerületek állapíttattak meg, a melyek

által a tartomány minden helységéről statuáltatik, mely rabbisághoz, vagy
mely anyakönyvi hivatalhoz tartozik. Ezen anyakönyvi kerületeket a kor-
mány kivánata -szerint uj hitközségi kerületek gyanánt is kellett volna

elfogadni. De midőn a legtöbb község e tekintetben eltérő óhajtásokat
nyilvánított és midőn kü1önösen a legtöbb község igényei a nekik tulaj-

donitandó kerületekre nézve egymással összeütköztek, mert - mint kép-

zelhető - mindegyik minél nagyobb területet követelt magának, hogy

adóköteleseinek számát a diasporaban élő hitsorsósokkal tetemesen szapo-
ritsa: - szükségesnek látta ll; kormány a községi eJöljáróságoknak e
tárgyról tartandó közös tanácskozását elrendelni, hogy az általuk nyilvá-

nitandó óhajtások és azoknak megokolása alapján végleges eldöntés ho-
zassék,azonban a kultuszminiszteriumhoz történendő felebbezés megen-
gedésével.

518 ORSZÁGVILÁG.
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A morvaországi zsidó alap (Landesmassafond) kuratoriuma által

a f. hó 2~kára egybehivott előértekezlet mutatta, hogya községek össze-

ütköző igényei elég mereven állnak szemben egymással é~ hogy a leg-
kevesebbnél lesz lehetséges megegyezést létre hozni. Vezérlő szempont
gyanánt ez alkalommal azt hangoztatták, hogy a külső terület kiszabásá-

nál a körülfekvö helységek, illetőleg kerületek nagyobb közelsége és jobb
közlekedése legyen a mértékadó, nemkülönben annak a tekintetbevétele is,

hogy a nagyobb területek fölosztásánál aránylag igazságos legyen az eljá-
/

rás, nehogy az egyik községnek aránytalan nagy és adóképes, a másiknak

csekély és adóképtelen kerület jusson. A kormány a maga részéről a leg-o

nagyobb sulyt arra fekteti, hogy az uj hitközségek határai összeegyezők
legyenek az anyakönyvi községek határaival, mert emezek alakitásánál

lehetőleg a tartomány politikai felosztásához csatlakoztak, emelve ez által

az áttekinthetőséget és a hivatalos közlekedés könnyüségét.

A tulajdoképi gyülekezetet f. hó 3-án tartották meg; vezetői egy

helytartósági tanácsos és egy biztos voltak és részt vettek azon a tarto-

mányrabbi helyettese, dr. Placzelc, valamint a Landesmassafond két gond-
noka. Miután a kormány képviselője a gyülekezet cze1ját előadta, amely
különös en az adókötelesség kerüli czivakodások megakadályozására irányul,

dr. Placzek azon körülményeket fejtegette, melyek a községi területek meg-
határozásánál mértékadók legyenek. Egyuttal fölszólította a tagjaik meg-

csökkent száma és vagyonuk csekélysége által létezésre képtelenekké lett
hitközségeket, hogy a vallas érdekében mondjanak le önállóságukról és

kerületi községekké egyesüljenek, - amely fölszólitásnak, mellette lévén a
kormány támogatása is, mindenesetre lesz gyakorlati eredménye.' A köz-

ségek küldöttei most sorban jegyzőkönyvbe mondták a nekik juttatandó

területre vonatkozó óhajaikat; a felmerülő érdek-összeütközésekről to-
vábbi vizsgálat és értekezések alapján fognak dönteni. Figyelemre méltó

azon körülmény, hogy már ehez a gyülekezethez három u. n. kultusz-
egylet (Cultus- Verein) képviselői is voltak meghíva, a melyek a községgé
alakulhatásuk iránt kérték volt az engedélyt és azt közelebb meg is kap-

ják, még pedig a következők: Olmütz, Un.g. Hradiscn és Wall. Meeeritsch.

Daczára a régi községek tiltakozásának, a melyek ily uj községek képző-
dése által jövedelmükben a legérzékenyebben károsittatnak -- mert ha-

sonló kultusz-egyletek, jóllehet saját vallási intézményeik költségeit fedezik,

eddigelé eredeti községeikben voltak adókötelesek - a kormány inkább
hajlandónak mutatkozik ezen egyleteknek megadni a jogot, hogy közsé-
gekké alakuljanak, ha képesek életrevalóságukat és a sziikséges vallási és

rituális intézmények megvoltát bizonyitani. Előbbi években csak igen rit-
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kán adtak ily engedélyt, mert a kormánya régi hagyományos kötelezett-

ségekkel terheIt községek iránti kimélettől vezéreltette magát. Miután

másrészről a kuItuszegyletek tagjainak kettős adózása szintén kiáltó jog-

talanság volt, valóban nehéz e dilemmában igazságos eid öntést hozni. A tarto-

mány legnagyobb városaiban, a hol azelőtt zsidóközségek nem voltak,
mert nem türték, tehát Briinn, Znaim, Iqlau városokban és most Olmütz
ésHradisch, nem sokára talán Neutitschin, Mischau, Auspitz és más váro-

sokban létesültek és létesülnek uj és erős községek, mig több más a régi
községek között (külőndsen a de1nyugati részen) már csak látszólagos

életet folytat, és még a nagyobbak és legnagyobbak is anyagi szükséggel

küzdeni kénytelenek. De mit lehet ez ellen tenni? Ilyen volt mindig a
-rllág folyása, és az egyesekról épugy áll, mínt községekről : az egyik emel-

kedik, magasba tör, a' másik mindinkább sülyed, lefelé száll! Vajha a
szabályzatok és községi fölosztás létesitése legalább a hitközségek pénz-

ügyi rendét megalapitaná!
DR.O ..

A Szentföldről.

Jeruzsálem, 1884. szeptember. 1)

A Szentföld viszonyairól óhajtván a M.-Zs. Szemle olvasóit időről-

időre értesiteni, azt hiszem, alig kezdhetném tájékoztatóbb közleménynyel,
mint ez emlékiraüal, mely idáig még sehol nyilváno8ságl'a nem jutott. Min-
den egyéb helyett szóljon az érdekes irat maga, melyet imhol szóról-szóra

közlünk.

Feleletek az Anglo-Jewish Association tanuicea által tett kérdésekre.

Első kérdés. Van-e a jeruzsálemi zsidók között egy oly befolyásos
párt, mely minden világi oktatást ellenez?

Felelet. Igenis, főleg az askenáziak (német eredetűek) nagyon maka-
csóknak mutatkoznak. Határtalanul üldözik azokat, kik gyermekeiket az

iskolába küldik és mindenekelőtt megvonják tőlök a chalukát. Vannak
ugyan a szefárdiak (spanyolok) között is olyanok, kik az oktatástói ide-
genkednek, de mínthogy a szefárdlak nem kapnak chalukát, a családatyák

náluk függetlenebbek. - Azon ellenségeskedés okai közt, melylyel min-

1) Levelezőnknek e franczia nyelven szerkesztett nagyfontosságu
okiratára alig szükséges olvasóinkat külön figyeltetnünk. Csak azt jegyez-
zük meg, hogyalevelező palesztinai születésü, valamint hogy az emlék-
irat szerzője is' született palesztinai, a mi különben az emlékirat egyik-
másik helyéből is kitetszik.
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den világi oktatás a vallásos buzgalom részéről üldöztetik, első sorban áll

számos embernek azon határozott szándéka, rossz szemmel tekinteni és

lehetőleg meggátolni mindazt, a mi befolyásukon és közremunkalkodásu-

kon kivül végbemegy.
Második kérdé». Kik ezen pártnak fejei?

Felelet. A briszki rabbi és rabbi Jankew Lab.
Harmadik kérdés. Javasolhatna-e oly tervet, mely .által a nevelés

körét kiterjeszteni lehetne, a nélkül, hogy a pauperizmus ezen előmozdítói-

nak ellenségeskedése provokáltatnék?
Felelet. Ezen urakkal lehetetlen egyességre jutni, vagyis legalább

olyengedményeket kellene tenni és oly feltételeket elfogadni, hogy bele-

egyezésük elérése végett czélunkkal homlokegyenest ellenkező irányba

jönnénk. - Azonban az iskola már fönnáll, az ellenzék daczára: minden-
nap új tanulók jelentkeznek, a kiket a segédforrások hiánya és a helyiség

ki nem elégítő minősége miatt vissza kell utasítani. A kik tehát Jeruzsá-
lem regenerácsióját szivükön hordják, azoknak nem szabad többé helyi'

akadályok előtt megbátrálni. Kisértsük meg azokat legyőzni. A következő

eszközökkel fontos eredményeket érhetni el :
Gyarapítani kell az intézet segédforrásait; minden izraelita község

hozzá járuljon, vagyonához képest. Az intézet alkalmas helyiséget nyer-

jen. Az igen tisztelt jótevők, Rothschild és Montaigue urak, a kik a jelen
helyiséget vették, nagy telket is vettek a közelébe, hogy rajta az új isko-
lát építsék. E telket föl kell használni.

Hogy a nevelés igazán hatásos legyen, el kell vállalni a nagyon

szegény növendékek teljes ellátását, kimentve őket ekként a nyomor rom-

lott levegőjéből és sokszor rontó befolyása alól, szóval bennlakókká kell

őket tenni. - Hasznos lesz továbbá időnként a növendékek szüleinek
segítséget nyujtani, azoknak t. i., kik nagyon szegények és kik azon egy

tény miatt szenvednek, hogy gyermekeik iskolába járnak.
Egyike azon rendszabályoknak, melyek még az új iskolát is oly

népszerüvé tették Jeruzsálemben, a kézi munkáknak behozatala. 'És való-

ben, milyen vonzó erőt gyakorolhat a puszta tanitás vagy a nyugati mí-

veltség oly lakosságra, mely tudatlan vagy más míveltségre nem tesz szert,

mint középkorira ? PaleszÚna jelenlegi állapotában egy európai nyelvnek
ismerete igen kevés anyagi hasznot nyújt annak, a ki bírja. Máskép áll a
dolog a kézmívesek nél ; a ki egy mesterséget jól tud, majdnem biztos lehet

arról, hogy soha ki nem fogy a kenyérből. - De a műhelyek fenntartása

nagy áldozatokat követel: 1. a műhelyek alkalmas berendezése költségeit;
2. alapot, melyből a tanulők tapasztalatlansága által hasznavehetetleuné

r •
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lett munkaeszközök mindig újra beszereztessenek; 3. a nyers anyagok

megszerzését; 4. a mesterek fizetését; 5. a munkaeszközök és a műhely

első berendezésének költségeit, minden tanuló számára, a ki az iskolában

befejezte kézművesi kiképezését. - Megjegyzendő, minthogye műhelyek

egyetlen rendeltetése munkásokat kiképezni, jelenleg nem számíthatnak
nyereményre a gyermekek munkájából. Ez csak későbben lesz lehetséges.

Negyedik kérdé». Van-é kilátás a földmÍvelés meghonosítására azok-

nál a zsidóknál, kik már régóta laknak az országban? Hogy lehetne ezt

az eredményt elérni?
Felelet. E tervnek megvalóeítása nehéz, de nem lehetetlen. A főne-

hézségek orvosló eszközeikkel a következők. Földmíveseket nem lehetne

máról holnapra rögtönözni; a jóakarók erőlködései és azoknak jóakaratja,
kik készek magukat a földmívelésuek szentelni, nem elegendők. - Neve-

lés hiánya következtében ezen országban az izraeliták ritkán élnek jó

egyetértésben; mindig van czivódás, meghasonlás, többnyire semmiségek

miatt. Szükséges ennélfogva, hogy európai társulatok vagy magánosole

vegyenek földeket Palesztinában és azokat arab munkások (felláhok) által

mÍveltessék. Ezen arabokhoz csatlakozzanak aztán zsidók, eleinte csekély,

de folyvást növekedő arányban; Így eleinte a munkásoknak csak negye-

dét képezzék a zsidók, későbben a felét és Így tovább. - Az izraeliták,

kik eleinte körülbelöl ugyanazon föltételek alatt vétettek föl mint az ara-

bok, midőn később komoly hajlamot mutatnak a fölmÍvelésre, bérbe kap-
nának egy telket, melynek birtokosaivá is lehetnek, miután a vételárt évi

részletekben lefizették. Miután ismeretes dolog lesz, hogy izraelitákat is

csak munkások czime alatt vesznek föl és csak komoly próba után kapnak

engedvényeket, tetemesen látjuk majd csökkenni azon kalandosok számát,

kik ép oly buzgó kérvényezők, mint ellenségei a komoly munkának.

Jeruzsálemben vagy Palesztina más helyén állittassék földmÍvelési
igazgatóság, melynek teljes cselekvési hatalma legyen és elegendő számu

személyekkel rendelkezzék. Ezen személyzet állandóan látogatná a földe-

ket, őrködnék a munka menete és a munkások magukviselete fölött. Eleinte

minden telepben állandó felügyelő volna, azon pillanatig, melyben vala-

melyik izraelita telepitvényes helyét elfoglalhatná. Valósziuű, hogya már

létező, de nagyon megszorult állapotban levő gyarmatok alávetnék magu-

kat önkényesen és maguktól ezen igazgatóságnak. - A jeruzsálemi isko-

lában is lehetne bizonyos számu fiatal földmÍvelöket kiképezni, a kik időn-

ként gyakorlatilag is tanulhatnának a közel fekvő földeken. Jegyze!. A

politikai köriilmények miatt jó lesz egyelőre miuden zsidó gyarmatositási

tervről lemondani. Letti0bb volna nem is beszélni róla.
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Ö/'ó'cü!.; Icén/é8, a chalukát (Palesztinában szétosztott alamizsna pén-

zeket) illetőleg. Adhat-e Ön fölvilágositásokat: begyüjtésének forrásáról és
módjáról, a kora elötti házasságokra gyakorolt hatásáról, társadalmi és
erkölcsi hatásairól, szétosztásának módjáról, évenkénti összegéről, végre

arról, gyarapodott-e vajjon, vagy csökkent ezen összeg az utolsó évben?
Felelet. A chaluka forrása: A chaluka szabályos és elég állandó ala-

mizsna, mely főleg Poroszországból származik, de jön Magyarországból,
Németországból, Hollandiaból és Romániából is. Azon szabálytalan, de

elég jelentékeny alamizsnák, melyeket Australiából, Amerikából, sőt oly-

kor a nyugati Európából is küldenek, a lci« cluilulai nevét viselik, ellenté-

tül a másikhoz, melynek neve a nagy chalulca.
A beszedés rnóclja 68 torténete. Kilenczven éve lehet, hogyasajátkép

úgynevezett chalukát megteremtették. Annakelőtte a ~el'Uzsálemi izraliták ,
kik mind szefárdiak voltak, időről-időre Amsterdamba küldték a külön-
böző oldalról befolyó adományok átvételével megbizott küldöttségeket.

A szefárdiak alamizsruija. Jelenleg Amsterdam évenként küld a sze-

fardiaknak 12,000 frankot, a mely összeg a TiphérethJiszráél (Izráel di-
csősége) nevü alapot képezi; ebbbel havonként alamizsnálc osztatnak el a

kiilönbőző rabbik között. - A szefárdlak küldötteket (selúchim) is meaesz-
tenek a különféle országokba, főleg Törökországba, Tunisba és Marokkóba.

Némely küldött még Indiába, Amerikába és a nyugati Európába is elmegy.

Ezen küldöttek egy bizonyos részt kapnak a gyüjtött alamizsnából, a töb-

biből csekély kegyelempénzt kapnak a szegények, fenntartják az isteni-
tiszteletet és a talmud-tórát, megszerzik a husvéti kenyeret, fizetik az

adót, stb.
Az askenáziak clcctlu1cája. Rabbi Chájim Volzából (Varsó mellett)

volt az, ki a chalukát a czélból teremtette, hogy az oroszországi zsidók-
nak Palesztinába való bevándorlását előmozdítsa. E jámbor rabbinak az

emléke~ete dr~ga lehet mindazok elött, kik örömmel látják a zsidók lete-
lepedését a szent földön. Ezen hazafias vállalat eleinte igen élénk ellen-

zésre talált, de végre oly siker koronázta, mely még maig eltart.

Azoknak, kik a talmud e mondására utaltak : városod szegényeinek

elsőségük van más város szegényei fölött - azt felelte a buzgó rabbi:
Nekünk a Palesztinát lakó zsidókat pusztában eltévedt szerencsetlenek
gyanánt kell tekintenünk és mintegy saját szegényeinkként. - Eleinte

Vilna, későbben Amsterdam lett ezen alamizsnák letevő helyévé. Jelen-

leg minden orosz tartomány fővárosában van egy ad hoc választott gab-
bái vagy kezelő, a ki koronként embereket küld a tartomány minden

helyeibe, hogy az »Izrael földjének perzselyei« ez. gyüjtők tartalmát össze-



524 ORSZÁGVILÁG.

szedjék. A legszegényebb háztartásnak van ilyen perzselye. Abba minden

pénteken betétetik a kegyesség adója.

A Palesztinában letelepedett orosz zsidóknak joguk van azon ala-

mizsnákra, melyeket az előbb általuk lakott tartományok küldtek. Ilyké-

pen a szent városban különböző községek, kólél-ok, alakultak, ril~nt a var-

sói, a minszki, a pinszki kólél. - Minden a chaluka beszedésével megbi-

zott gabbáinak Oroszországban megfelel Jeruzsálemben egy gabbái, a kit az

előbbi kinevez és általa letehető és a szétosztást végezi. A jeruzsálemi gabbái
kezében ennélfogva oly hatalom van, hogy a tőle fizetést huzóknak még ma-

gán életére is igen hathatós befolyást gyakorolhat. Az egyiktől megvonja

a chalukát és a visszatartott összeget a többiek között osztja fel. Nem kell

mást tennie, mint a helyi vallásos tekintélyekkel megegyeznie, oroszországi

fölebbvalójától erre mindig engedélyt nyer. Jogában áll a kedimát azaz

nagyobb osztályrészt is azoknak oda itélni, kiket erre a kedvezményre

méltóknak tart és kiknek lajstromát évenként előterjeszti az oroszországi

kezelőnek. - Különösen a magya1'országi kólélban bizonyos hierarchiát
_állapitottak meg, azaz érdem és bevétel között fennálló arányt. Különben

IS ezen község tagjaiban tulzóbb és kirivóbb a fanatizmus.

Bizonyos kólelokban, mint a németekében, melyek 150 lélekkel

kevesebbet számítanak, az egyes tagok évenként 2-300 frankot kapnak.

Más kólelok tagjai kevesebbet kapnak, 10 - 2 Ofrankot egy évre és lélekre.

Erlcolcsi hatásole. Rójuk le előbb az elismerésnek jogos adóját mind a

chaluká jámbor alapítójának, mind a hozzáj árulók megható hazafiasságá-

nak. Nem nagyon tiszteletre méltó érzület-e az, mely e~r meg ezer embert

arra visz, hogy minden héten, ha csak egy pár fillért is, letegyen a régi

hazáj ok, Izráel földjének perzselyébe, a mely földtől már husz évszázad
választja el.

Ha mindenütt utánoznák ezt a példát! Mily szép látványt nyujtana
egy egész nép szerétetének és erőlködéseinek egyesülése egy pontban! -

Azonban nem szabad tartózkodás nélkül helyeselni ezen alamizsnák alkal-

mazását és szétosztás a módját.

A jótélconyság. Midőn ép erejü emberekről van szó, ne nyujtassék több

egyszerü kölcsönnél, előleg féle, mely azt, ki elfogadja, abba az állapotba
helyezi, hogy előbb-utóbb nélkülözheti, sőt azt a társulatnak visszatérit-
heti. Munkaeszkozök és szerszámok bevásárlása, előlegek kereskedésre,

fölbátoritások az oktatásra és munkára: ezek volnának a valóban hatha-
tós és.gytímölcsöző jótékonyság tárgyai. Nem ilyen a chaluká. Ezt az egész

életen át kapja az ember és hozzá szekik lelkifurdalás nélkül alamizsnát
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elfogadni a nélkül, hogy másra volna kötelezve, mint vallásos törvények
megőrzésére,

Továbbá mért ne bátorítsuk a szellem munkáit, a héber nyelv és

irodalom mívelését, azon kutatásokat és nyomozásokat, malyeket annyi

sikerrel végeznek oly emberek, kik fajunktól, földünktől és hagyománya-
inktóJ egyaránt idegenek?

A chaJuká nem lévén elegendő azoknak, kik elfogadják, teljes ellá-
tására, némelyek egyik vagy másik úton munkával keresik éJelmöket;
mások fühöz-fához segélykérelmeket irnak, hogy hiányukat fedezzék:

mindnyájan szükölködnek a méltóság azon érzete nélkül, mely egykor e

szép szavakat sugalta: »A ki ajándékokat gyülöl, élni fog.« Itt akkor is
szerétnek elfogadni, midőn megvan a szükséges, midőn ingatlan birtok van.

Jár a chalukával erkölcsi kényszer is (nem akarom mondani inkvi-

ziczió), melynek rossz befolyása van a jellem képzésére és oda irányul,
hogy minden közvetetlenséget a vallás és erkölcsiség terén elnyom; egy

Jesájá, egy Jirmejá visszautasítanák a chalukát.

T'áreadalmi hatásole. Nemzeti szempontból a chaluká és a többi ala-

mizsnák elég jó eredményeket szültek: házak szerzését a város belsejében
és a körülfekvő földeken, fontos telepek építését és gyarapítását a város
körül, a talmud-tórá, a templom, héber könyvtárak és kórházak teremté-
sét és fentartását. Mondhatni, hogy ezen Palesztinába érkezett alamizsnák

jó része még fennáll magán- vagy közbirtok alakjában. - A chalukának
elnyomása annélkül, hogy más a nyomor 'ellen védő rendszabályokat léte-

sítenének, valóságos szerencsétlenség volna a jeruzsálemi lakosságra.

Befolyás a Icorai házasságo7C1·a.Zsidók és nem zsidók, a kik kapnak

chalukát vagy a kik nem kapnak, mind fiatalon házasodnak. Ez az éghaj-
lat (például szoJgálhatnak a fi:ancziák Algíerban) és mindenek előtt a
nevelés hiányának kérdése. A tétlenség szüli a fajtalanságot; ezt orvosoini
kivánják a házasság által.

Évi ó'sszeg. Többre becsülik egy millió franknál.

Gyampodott-e avagy csö'lclcentaz .utolsó évelcben? A chaluká csökkent

azon balesetek következtében, melyek az oroszországi zsidókat érték és
azon terheknél fogva, melyek ez okból a többi országok zsídaíra nehezed-

tek. - Azt is ke;dik kérdezni Európában, nem volna-e jobb ezen ado-

mánypénzeket földek vásárlására, Palesztina gyarmatosítására fordítani

és mindenekelőtt arra, hogy a szent városban az ipart, a munkát és az

oktatást előmozdítsák. A jeruzsálemi p1bbites'tület máris egész hevesség-

gel ellenzett minden gyarmatosító tervet, és miuthogy ezen uraknak soha
sem esik nehézökre idézetet találni maguknak, a zsoltárral mondják: »Ha



526 ORSZÁGVILÁ G. 

az L\· JH~Ul · 't' J ' J · ' . qn 1 n 1azat, naba f.lntcloznak epitöi vele.« A helyi tekin-

tt'lyek rossz akarata :t m:ír fennálló g-:n1rmatokkal szemben mintco-y io-a-
zolja rabbijaink ezen úllít>í.sM. o. 

0 

Hatodik klrdl•. l\filyen ipamemeket lehetne haszorutal létesíteni. 

P,fclt t. Alapítani lehetne papirgy>trakat, szappangyárakat, mühe

lyeket a faoJaj tisztitúdra, rózsa- és narauesvidg-eszenezia készítésére, és 

miudenekelött igen hasznos volna tégla- és mészkemenczéket alap(taui. 

l\Iiuderre kellene iga1-gatós,íg, specziális adminisztráczió és első sorbau sok 

pénzáldozat - A legbir.tosabb, legpmktiknsabb és legkevésbbé költsé

ges volna uz országba behozni a vasipart, és lassanként gőzgépekkel vé

geztetni a munkát, minthogy viz mindenütt hiányzik, szél pedig nyáron 

kevés van s az sem rendesen. 

Ezen eredmény el ~rése végett Európ>iból kellene a jeruzsálemi isko

lába jú gépkovácsot és kitünö lakatost kli.ldeni. Ezen mesterek néhány év 

nlatt jó munkásokat képeznének ki. Emezek biztos.an nyernék kenyeröket, 

maguk körött jólétet és munkát te1:jesztenének és fáradalmas foglalkozá

sukkal edzenének egy százados tétlenség által elpuhult népfajt. - Ipart 

nem lehet oly országban megteremteni , a hol nincs mcsterember a munka

eszközök és némileg bonyolodottabb készli.lékek 'esetleg szlikséges jav ítására. 

Iletnlil: /,·érdés . Mily módon lehet a kézmíveseknek J eruzsálemben 

tiszteletet szerezni ? 

P e/P/tt. J ú nevelés és elegendö tanítás nemcsak tiszteltebbé tes7-ik 

majd a kézmkest, hanem a megbecsii.ltetésben része lesz magának a mwl

kának is, melyre megvetőleg csak a tudatlanság tekinthet. Ritka az a 

tanult kézmíves, ki jólétre szert nem tesz. Ellehet a chaluká nélkül , söt 

azt le is nézheti : ime ezzel a zok fölé emelkedett, kik elfogadják. Ebből 

következik, hogy föl kell bátorítani a kézmű tanulását. 

~l\~1jolr:;ndil,· kérdés. Jeruzsálem izraelita lakossága. 

Pele/et. 15,000 lélekre becslilik; 8000 askanázi, 7000 szefárdi, 

ezek között 1500 mograbin (éjszaki Afrikából származó.) - A karaiták 

száma tiz. Ez emberek különben csak akkor egyesülnek a többi zsidókkal, 

ha hasznot lehet huzni, nem pedig ha terhet kell viselni. 

A fiÍ!mfartáR módjai. Pl~fog/olkrr:ások. Tiányrm lwpiá!.· a clwlllkríl. 

A R.-:tfárrlirrl.·. 1. 500 idegen család Törökország különböző váro

saiból, kik jöttek, hogy utolsó napjaikat a szent városban töltsék, élnek 

vagy a gyermekeik által nyujtott szerény segélyösszegböl, vagy tökéjUk 

jövedelméből ; ezt némelyek a község pénztárába teszik, hogy élethoss7-ig

lani járadékot kapjanak. 2. 300 rabbi . E7.ek - ki többet ki kevesebbet 

- kapjak az Amsterdámból és más országokbúl jött adományok egy 

! 

l ,., 
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részét .. vagy pedig valamely gazdag által alapított jesibáuál fizetést huz

nak; a világ négy szélére utaznak, hogy gyUjtsenek; részt vesznek a csa

ládok gyászában, valamint örömeiben; leczkéket adnak héberben és tal

mudban ; söt némelyek betétlik arányában valamely Uzlet nyereségében is 

részt vesznek. Ilyen a rabbik életmódja. 3. 4 00 család, mely liszt, i.Jor, 

árukereskedés, váltóüzlet és csak kis számban kézi művek gyakorht ta 

{Lltal tartja fenn életét. - 4. Mind a többiek koldulásból és a község által 

nyujtott sovány kegyadományból érnek. A nyomor, az éhség, nem egyet 

ezen szerencsétlenek közt a hittérítés ka1jaiba taszít. 

.Az askená<ialr. Mindnyájan kapják a chalukát, de mintbogy ez nem 

elegendő az egész ellátásra, pótolják azt, mint a szefárdiaknál, az isteni 

tisztelethez tartozó foglalkozással (van 200- 300 rabbi-család), a keres

kedelemmel (22 0 család) és valamely mesterség gyakorlatával (30 0.) A 

többiek teherhordásból, kegyadományból és koldulásból élnek. E zek az 

utóbbiak kisebb számmal vannak , mint a szefárdiaknál és sziutén a bitté

ritökhöz szaktak folyamodni. 

Hasonlitsuk most össze a nem zsidókkal. A kereskedelem és a péuz

váltás nagyobbrészt az izraeliták kezében van, ellenben a legtöbbet hajtó 

mesterségek (kovács, kömives, asztalos, gyöngyház-mllllka, ébenfa-munka) 

a keresztények kezében vannak. Emezek közt nem látni koldust ; ellenben 

mennyi van az izraeliták közt ! - A mi a mnha=edánokat illeti, ezek 

gyakorolják némileg a kereskedést és bizonyos mesterségeket, de primitiv 

módon. Tökéletes hanyatlásban vannak ; minclen évben eladják a földek és 

házak egy részét, melyeket az ország elfoglalása óta örökség titján birnak. 

Az izraeliták abból keveset vesznek, a legjelentékenyebb vételeket a kiilön

bözö keresztény községek teszik. 

Kérdés . Akarnának-é azok, kik jótékonyságból érnek, valamely num

kával foglalkozni? -·Azokat kivéve, a kik okkal vagy oknélkül a chakhá

mim (bölcsek, tudósok) czimét viselik, a többiek mind szeretnének munkát 

találni, föltéve, hogy az nem szerfólött nehéz : a nyomor és a nevelés hiánya 

náluk a léleknek, de a testnek is gyöngeségót okozta. 

Júfr,lés. Hányan vannak kézmívesek? mi a fizetésök és mibe kerill 

fenntartásuk ? - Mint fent már említve volt, Jeruzsálemben a többi lakos• 

sághoz képest, csak kevés zsidó kézm(ves van és ezek is többnyire Oroszor

szágból jött askenáziak. A legnyereségesebb mesterségeket a kereszténységre 

áttért és Palesztina kiilönb<izö hittéritései (missiúi) tí!tal;oktatott benszül<itt 

:wahok gyakorolják. A katholikus hittérítés az, mcly leginkább buzditja a 

házi muuk1ira. 
Az ellentét fájdalmasan sujtú. Látni egyrészröl a keresztényekk.é 



528 
ORSZÁG VILÁG. 

l~tt a_rabok !ólétét, a, kik közlll eg_y sincs koldusságra kényszerítve és más-
reszről az rzraeliták és a muhammed<lu arabok mély nyo át 'h 

. mor , ogy ne 
mondJuk, elvetemedettségét. A néluíuy ügyes izraelita kézmíve lé 'ól 
k . -· 'l t 't ' s e g J 
ere~1 e e e es' nem szornl másra, de nagyou gyéren vannak ilyenek. 

A kézmrvek tanulása haladásának egyik akadálya az egész kele

t~n,. a tam~ók és szüleinek állhatatlans1í.ga. Mihelyt egy fiu megtanulta 

krcsrt kezelnr a gyalut és az árt, és mihelyt tud napouta 50 centimet (25-

3 O kr) keresni, abban hagyja a mcsterséget. - Továbbá nem csak a 

tanuló egész ellátását kell eldJlalni, hanem haladása arányában bizonyos 

kedvezményekben is k_ell részesíteni és szüleit is segíteni. Ezen föltételek 

mellett lehet végeztetui •ele kézmívesi nevelését. 

Kadés. A szeHrdiak, askeuáziak, marokkói zsidók segítik-e egymást, 
s egyesülnek-e közös czélokra? 

Pdtld. Ezen különbözö községek nem csak hogy irígykednek egy

másra és gyülölik egymást, lévén miudegyikükuek külön templomuk, mé

szárszékük, temetöjük, de mindegyikük keblében azoukivlü is elég a meg

hasonlás, különösen az askenáziaknáL Igy a chás:;;idok megutálják a pe

nísimot, söt épen most egy külön törvényszéket (béth-din) állitottak fel. 

Természetesen a szefárdinknak és a marokkóiaknak szintén klllön törvény

székeik vannak. - Nem kétségbeejtö-e látni, mikép az askeuáziak és a 

szefárdiak rabbijai annyira meuuek a kizárólagosságbau, hogy az egyik 

párt tisztátalannak tekinti a hust, melyet a másik párt eszik. 

A chákhám bási hivatalosau feje ugyan az egész zsidó lakosságnak, 

de az ö tekintélye inkább névleges, miut valódi: külöuben, hogy létesül

hetnek egyszerü viszonyok oly emberek közt, a kik nyelvre, viseletre, söt 

szokásokra és érzelmekre különböznek egymástól? 

Csupán az . iskola képes ezt ~z egységet létrehozni, a külömbözö 

községek gyermekeinek ugyanazt a nyelvet, ugyanazt az oktatást és bizo

nyos határig ugyanazokat az érzelmeket adva. Az askenázi és a szefardi, 

a gurgistáni és a marokkói, mind abbanhagyják a zsargonukat, mihelyt 

iskolába lépnek, és mindnyájan megtanulnak héberül, francziául vagy ara

hul beszélni. 

Kilenczedik lcérdés. A vizek. 

Felelet. Jeruzsálemben csak cziszterna vizet isznak; ebből a nyár vége 

felé sok betegség ered, különösen láz. A láz általában nem halálos, de öli 

a lelki erőt, sorvasztva a testet. Egy angol hölgy, Lady Staubope a várost 

el akarta látni bőségesen a Borak vizével, arra vállalkozván, hogy saját 

költségére javíttassa ki a régi vízvezetéket. De nem nyerte a kormány 

jóváhagyását. Ezen vállalat 20-30,000 font sterlingbe került volna. 
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'l'i.:rrliL 1.-r!rd/,•. Elegendö-e a betegeknek nYújtott ~e.,éh· 9 

P eldet V 1 · ·· .. · · · . " • . 
, · an · a lntnno, de faJdalom, nagyon kicsiny Rothschild-

kórlmz a mely·ben igen sol· · t , , . 
~ ' . . , . ....an orvo.:; 1 anacsot e:; tngyeues orvo:;s,ígot kap-

llak. 2. ~ BJkknr chól1m kórház, hol heti két frankért elég gondos ápu

l:ísban reszcslil a beteg. 3. ,\ i\liRzg:lb-latldákh egylete, melynek tagjai ha

vonként 30 centimct fizetnek, l:~ melybíil a szeg•:rt)· 1·eteo-ek 
~"" u t~ orvo:;t, cipo-

lúst és orvosságot is kapnak. 

Azonki1·lil van még néh{my ki~ egylet, tle minclcz nem elég. S 

valóban a mi"szió kórhá:;;a mindig csakugy hemzseg emberektől, kik ott 
sorba állanak, hogy tanácRot kérjenek. 

A nem elegendő és egészségtelen táphl!koztb miudig nagy oka az 

clgyenglilesnck. Itt, mint az egész keleten, rothadt to_itisok és rossz minö

ségíi ~lelmi~zerck adatnak el a ZRidó negyedPkbe11 : ez a n~·omomak kii1·et
kuzmenye us egyuttal fon;.Ítia iH. 

Orvosló eHzközök. Tetemcsen kellene megnagynb1ítani a Rotlh;chilcl

kórhtlzat, clösegítcni egészségligyi iratole k;izzéte,·é~ét, hősegesen behozn 

a vizet a V<Íl·osba l:s Vl:grc, mi a legfm,to~abb, csökkeuteui a uyoniOrt és a 

lmlatlanstígnt, boho1wa a zsidóknál a kézimunluít és alkalmas ncnlést 

:tzaz eré lyeseu támogatva a ké11mh·ek tanuhisának ligyét. 

Tizeucr;yer/i!.· Urrlé>. Igaz-c, hogy Chaggái, Zekhm:j<l és l\Ialeúkbi 

prófl't:ík :>Í rhelyL:t a gilriig- Eg_Yh(tz akarja megve1mi? Hogy kell ezt meg
g-(ttolni '? 

Fr·lr·lrt. Az izr;telitáknak nz Olajfák hegyén való ezen sírok felett 

mim1enkor ngyauazon vitnthatatlan jogaik 1·oltak, mint Ab~,ílóm sh:ja é 

a többi zsidó sírok felett. i\Iiután azonban megtudták, hogy az <lrabok 

az iuaclita ]dho"ég birtokát kiirülvcvö fdltlet eladni súnclékomak, a köz 

B<ig nw.gn, sictett ;lzt mcgszere:;;ni. l'IHr mcg:lllapodtak az tirban. m:ír meg 

tették n sziiksl:ges lépéseket a konwínywíl, csak egy fnrnuílibís hitÍ.nyzott 

még, miclöu az orosz archimall(lrita az eladókkal szerzödést kötött és nekik 

t GOO franknyi összeget adott, Rokka! tübbct az izraeli hí kkal megállapitott 

iisszegnél. A főrabbi tiltakozó tclegrammot kiihlött a központi komuí.ny

hoz, mely az ligyet :t hclyt:utó figyelmébe aj:inlotta. Ez vonakodott az ela

dási okiratot a;~, új ,·evöuck kiszo]g,Utatni. De az archimandrita, ki a 

vétel árát az arabok kezeiben hagyta, reméli, hogy elöbb-utób1 rendbe 

hozza az okirat ügyét a konstantinápolyi orosz nagykövet segélyé,·el. Azért 

Konstantinápolyban kellene erélyesen oda miiködui, lm még nem késö, 

hogy megnyerjlik a form:ílis engedélyt a kc>riilfekvö telek megvételére. 

Ti.~enl·ettedik kérdé.~. A missziók. 

Jt'delet. A város minden keresztény intézetének vallásos és prozelita-

MAGYAR-Zsmó Szeur.E. 1884. VIli. }'üz. 34 
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~biu:Uó rendcltcté8c ,.,Lll, dc mig u tO!Jbi mi$~ZÍÓ muhammedttn arabot épúgy 

mint zsidót vagy más felekczctu keresztényt iparkoduak megnyerui, addig 

az angol protestáns misszió egyedül n zsidókra való vadászattal foglalko
zik. Azért róla beszéljünk most. 

Emisszió rejének nevei. A zsidó származásuak. - A miss:áó igazi feje 

Kelk, szlUctett keresztény, de a kitért l<'riedHinder az, kit leginkább nevez

uek. Közvetetlen vagy közvetve más kitért zsidók segítik ; ilyenek Nissin
1 

Cora!, szcftlrdi zsidó Jeruzsálemből, a szefárdiak térítésérE. alkalmazott mis

szion<Írius; Shapira, lengyel születésü, ki német-zsidóul prédikál az askená

ziaknak, a mellett igeunyereséges kereskedést üz1·e könyvekkel, tóra-teker

csekkel, tefillinnel és mezúzóttal. Ö az, a ki a német kormánynak eladta 

a hires móabita agyag-föliratokat, melyeket doktor Wetzstein és más tudó

sok hamisaknak kijeleutettek és melyeket, úg·ylátszik, a berlini múzeum 

nem igen kitüntető homályra elítélt. Shapira uram miudazáltal élvezte a 

rendjelt és a 2000 márkát, melyeket az »autentikus« régiségek neki 

megszereztek. 1
) Kitért zsidók még: \Veissmann és Jósua Lyons patikások, 

Abraham Nachman tanár és Heilperu és Bergheim két gazdag családja. 
A mi8szió által rrlkmazott e8.zldi:o6k. 

l. -llrrmú:.•nál.·. Az első sorbau alkalmazott bizonyíték, mely ellen 

nincs czáfolat - a pénz. Ez ép oly üzlet, mint egy mtísik, az:;ml a kiilönb

séggel, hogy mig rendesen az eladó kapja a pénzt, itt fizetnek, l1ogy tltl

adhassanak az árun. Nincs 8zabott ár ; kegyesen alkalmazkodnak az elté
vedt bárány követelményeihez. 

2. Poyloll.·o,zás. A misszió bizonyos számu egyéneket alkalmaz egy 

»sanatorium« nevil birtokán, mely a városon kiviil van. Orosz és román 

emigránsok és városi lakosok is dolgoznak útkészítésen, a kövek elmozdi

tásán és egy kert berendezésén ; köriilbelül egy shillinge t (körül beltil 6 O 

krt) kapnak egy napra, és szombaton, vasárnapon, valamint az ünnepna

pokon, mikor nincs munka, szintcn kapnak fizetést. E munka nem igeu 

nehéz és azok, kik hajlandóknak mutatkoztak az áttérési·e, még több ked

vezményt nyernek. Eleinte találkozóhelyül az egyház udvarát jelölik ki a 

munkásokuak, aztán meghívják a templom megtekintésére, a melyben a 

tizparancs és a miatyánk héber nyelven látható, fölszólítják, hogy jelen 

legyenek az isteni tiszteletnél, melynél imponáló áhitat uralkodik, hogy 

meghallgassák a prédikácziót, mely tiszta zsargonban tartatik, és a melyet 

azzal kezdenek, hogy megvetéssei illetik az elavult kultuszt é~ a;: öuzií 

1
) Shapira, a hirhedt kczirathau1i~itt., htdvalevöleg az idcu iiugyil

kos módou végezte életét. 
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embereket, kik azt vallják, ellenben a leggazdagabb szinekkel festik az új 

vallást és az oly nemeslelkii és segitségre kész hiveit. Persze, a kredo ezen 

knfá1jai nem igen szeretnék bevallani, hogy ezen emberszerető egyének, 

kik Palesztinában és másutt tékozolják aranyaikat a biim·e, a tétlenségre, 

a képmutatásra, saját országukbau saját testvéreiket tespedni hagyják 

tudatlauságban és a nyomorban, éhen halni vagy kétségbeesésükben a 
Thernsébe vetni magukat. 

Ha a mi emberünk csodálatot szinlel, gyarapodnak a ked vezmé

nyek : lakást kap egy évre, elöleget keresleedési vállalatra, az első költsé

geket mi.ihely, szers:1-ámok, varrógép megszerzésére, mindegyik szükségei 
vagy ízlése szerint. 

Néhány izraelita asszony varrásra alkalmaztatik a leányiskola 

helyiségeiben. E nők kötelesek a téritök prédikáczióit meghallgatni, de 

nem figyelnek rá. Kapnak kevés pénzt, kávét, czukrot, szappant, stb. 

3. l sko1a. Internátus, melyben a - köriilbelöl 30 - gyermekek 

keresztényesen neveltetnek és fölszines, de evangélikus oktatásban része

sülnek, és externátus, melyet hol több hol kevesebb városi gyermek láto

gat. Emezek a vallásra nézve kettős utmutatást nyernek. Egy részről a 

keresztény isteni tiszteletnél kell megjele1miök, részt venniök az egyházi 

énekben, tanulniok az evangéliomot és vasárnap vesztegeini; másrészről 
délben kóser ebédet kapnak, a szombatot btrtaniok kell, a zsidó imákat a 

szokásos módon kell elénekeln.iök, egy volt hiivelyes-Yeteméuykereskedő 
vezetése alatt. 

V égre az izraelita leányok a misszió részéről ugyanazon gondosko

dás tárgyai, mint a fitÍk, ö reájuk is ép oly mély hatást lehet gyakorolni. 

Előhaladott növendékek különféle kézmiivesekhez adatnak inasokul, 

kovácsokhoz, asztalosokl10z. Folyvást ellátják öket és őrködnek nevelésök 

fölött, mig legnagyobb részök a keresztelést kivánja; ez a misszió czélja 

és diadala. Egy német kovács, \'allásra keresztény és első a \':ÍroHbau, 

azt mondta nekem, rámutatva egy fiatal izraelitára, a kit a misszió nála 

elhelye:r.ett: »Ime ez ötödik tanuló, kit a missziótól kapok, egy se vitte 

valamire; nem is lehetséges; 9 ódig reggel az egyházban, délután vallás

oktatás, gyakori elmarad:lsok, memtyi idő marad aztán a munkára i' c: 

E derék kézmiives naivabb, scml1ogy megértené, hogy a misszió nagyobbra 

ezéJoz és hogy egy szájat elzárni a Semá Jíszráeltiíl több fontossággal bh· 

rá, mint egy kitünő kovácsot vagy jeles asztalost kiképezni. 

4. fh·>·a<i srgils{g. Az izraelita kórházak nem lévén elegendők, a 

misszióéhoz folyamodnak, mely ;r.sidó ritus szerint láttatik el. Igen kevés 

család van, még a jobbmódunk közt is, mely nem fordulna a misszi6 orvo-

34* 
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. !'t .. t.'. >J·tt te;:.~ Íll"'}ene:; onosságnt nyujt ,:H nngy :--;;il !Oh: CZ JJig'_'"CUe:-o a og.t ·cl~\. ,, .. ' o, , 

bcfolnfs,-ul 1':111 u :;zeut dros cgJs~ htkossagam. 

• .J . • l:okna!.· bu;·dftúsa. kik (f!JCrmck!'iket a mi.~s:ió iskaláira bízzák. 

·. · b ,, t"r·mé•zetbeu lakbér, kovásztalan keuy(1r, szóva] Sc<>·Jiyezes pcnz eu ~" ' ' ' 

" 'l ·. el)· meo·eucredi ·1;~ illctöknek, rá nem szorulai a kör.ala-nlY ::;el)·c veze::), n1 o o • 

: ~ •• ;. 11elll törödui hitsorsosaik kiközösítéséveL nuzsu~ua t.:/"\ 

A kon~ulok b(folydsa. Ncha cgyenctlenségek, sőt viszálykoclások 

támadnak a miBszió által gy~imolitott zsidók és a többi, általa nem jó 

szelllmel tekintett izraeliták között. Ily alkalommal a misszió soha sem 

mulaoztja cl a saját elllberei mellett se~itscgiil hívni a világi hatalmat. 

Rendesen Angolország és az Egyesült-Allnmok konzuljai közbenjárnak 

himtalasou yagy félhimtalosau a misszió imádói javára, a kiknek tcrmé

>zetesen mindig igazuk marad, 

.! miss:ció által alapitott gyarmatok. A helyi hatóság nem látja szi-

1·e,;en oly emberek letelepedését Palesztinában, a kik csak arra kaptak 

engedélyt, hogy ott zarándokoljanak; mindenféle akaditlyt gördít a gyar
maJositás ntjába. 

.1 1.-itérése/~ s.,árno a benns.,üló'ttek é.s a bevándorlott(t/.· lcilzö'tt. Ez [tJig 

huszonötöt tesz több év óta. De a puszta érintkezés a misszióval a sze

rencsétlenekre a legszomorubb hatást gyakorolja. Eleinte a hitsorsosaik 

iránti gyülöletet é~ megvetés t, azután a képmutatást; ime, ezek a misszió 

gyümülc,;ei, ez a tömérdek angol pénz szomoru alkalmazása. Kérdezik, 

vajjon a misszió, mely bolond összegeket költ a kivándorolt zsidókm, nem 

kapott-e bizonyos részt a Mausion-House világi alapjából. 

Kelt Jeruzsálemben, 1884. szeptember 2-áu. 

T'tóiral. A misszió végre kétezer font sterlingért vett egy telket 

ArtnfiJan, nem messze Bábelwádtól. A bevándorlottak egy résr.e, kik odn 

mentek volt, máris visszatértek, akár mert a valóság nem felelt meg l'ára

kozásuknak, akár hogy végre világosan látták, mi a misszió czélja. 

E gyarmat felügyelője egy bizonyos Halb Móricz, kitért zsidó. Mondják, 

hogy ekkép nyilatkozott : » Remélem, hogy egy év leforgása előtt nem les;~ 
egyetlen zsidó Artufban és hogy én megmaradok a hely urának!« 

_,.-

------

• )L\YJlAUM ZSIGMOND. A 'IJfl)J],;T()W;z. ll .\ BBISZÜVETK. ,\I,APSiiAll. !)3:l 

A németországi rabrJiszövctkezct alapszabúlyai . 

T e r v e z e t. 1) 

1. A »németorRz{tgi rrtbbi-szövetkezet« (Verband clcr Rabbiner 

Deutschlands) ez. egylet, mcly a német biroelalom egész teriiletére te1jrrt, 

Berlinben székel. Czélja : a vallásos érzlllet és élet emelése a zRidóságon 

belli!; a zsidóság becslileténck megvéclésc sértések és tanainrtk igazolatinn 

megtámadásai ellen; a rabbihivatal méltóságának és tekintélyének meg

óvása; a tagok elősegitése tudományos és hivatalos munkásságukban. 

2. Az eszközök, melyekkel a szövetkezet czéljait elérni törekszik, a 

következők: a fiatalok vallásos oktatása, a r.sidó irodalom ápolásars rávonat

kozó nyilvá11os előadások ; a zsidóság tan ai és története helyes ismeretének 

terjesztése, minden ferelitésének megczMolása és visszauta~it:ísa; rt tngok 

fölvételére és kizárására vonatkozó határozatok; eszmecsere a hivatalos

koelásban tett tapasztalatokról ; egységes eljárás kör.ös itgyekben és a 
tagok érdekeinek szcmmcl tartása. 

3. Az {Lltalános szövetkezetcn bellll a szabályzat határoztttainrtk ér

telmében killön kerületi (tartományi vagy országos) szövetkezetek is ala
kulhatnak. 

4. Tagnak fölvehető minden hagyományos móclon fölavatott rabbi, 

a ki hivatalt visel. Olyanok fölvételéről, a kik rabbi minősitvénynyel bir

nak ugyan, de hivatalt nem viselnek, a központi választmány határoz. 

Ennek határozata ellen a közgyiiléshez felebbezhetni. Disztagokat a köz
gyillés választ a központi választmány ajánlatára. 

5. A szövetkezet tagjává az lesz, ki hozzájárulását a központi vá

lasztmáuynak vagy a kerületi szövetkezet választmányának irásban beje
lenti és az évi járulékat fizeti. 

6. Az évi j{trulék tiz márkában állapittatik meg. Kivételesen a 

központi választmány csekélyebb járulékot is megengedhet 

7. A tagság megszünik: a tag halálával; ha az évi járulék kettős 
intés után sem fizettetik ; ha a tag kilépését a központi választmánynak 

vagy a kerületi egyesiilet válasr.tmányának irásban bejelenti. 

8. A szövetkezetet központi választmány igazgatja, melynek szék
helye Berlin. 

9. A központi Vlilasztmány áll: L legalább 9 tagból, kiket a köz

gyiih:~ titkos sza,·azás utján a legközelebbi közgyülésig választ: a tagok 

l) L. M.-Za. Szemle 409 .l. 
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ujra választhatók i 2. az elismert kerületi tiZÖ\'etkezetek elsö elnökeböJ 

(illetőleg helyetteseiböl). 
10. A központi választmány elintézi a szövetkezet mind azon 

ügyeit" melyek nincsenek fentartva a közgyiHés számára és a szövet

kezet czéljaira rendelkezik a szövetkezet eszközeivel, a napi r end megjelö

lésével egybehivott rendes vagy rendkivilii ülésein megjelent tagjainak több

ségi határozatai szerint. A választmány csak akkor határazatra képes, 

ha legalább öt tagja van jelen. - A választmány vidéki tagjai ugyanazon 

jogokkal bírnak, mint a Berlinben székelök. Nyolcz nappal minden rend

kivilii i.üés előtt közöltetik velök a napi rend, netaláni irásban beki.ildendö 

veleményadás czéljából. Minden tagnak joga van mindenkor irásbelijavas

latokat tenni, melyek a legközelebbi rendes, vagy - ha legalább nyolcz 

nappal előbb nyujtattak be - a legközelebbi rendkivüli ülés napi rendjére 

teendők. A vidéki tagok megkérdezése nélkül a központi választmány cs.ak 

sürgős esetekben rendelkezhetik tiz márkáig érö összegek fölött. A köz

ponti választmány tagjainak a választmány meghagyásából tett utazá

sokért uti költségeik megtérittetnek. 

ll. A folyó ügyek sajátképi vezetését és a hozott határozatok 

kivitelét a központi választmány egy elöljáróságra bízza, mely kebeléből 

választatott és ellenőrzése alatt áll, és a melynek három tagja van : az 

elnök, a pénztárnok, a jegyző. 

12. A központi választmány a szövetkezeti ilgyek igazgatásaban 

felmerülő minden kérdésben dönt, a közgyiHéshez való felebbezés fentar-

tasa mellett .... . . 

20. A szövetkezet czéljainak hathatós elérése végett a tagok tagabb 

kerllleten, tartományon vagy országon belül kerületi (tartományi vagy or

szagos) szövekezetté egyesi.ilhetnek. 

21. Ezen szövetkezetek választmány választása mellett alakulnak 

a maguk által tervezett és elfogadott szabályzatok szerint és a szövetke

zet feladatának teljesitésére vállalkoznak tagjaik és kerületük szükebb 
körében. 

22. A kerületi szövetkezetek alapszabályai nem állhatnak ellen

mondásban a szövetkezet szabályzatával és czéljaival ; a központi választ

mánynak jóváhagyás végett benyujtandók, és ez a kerületi valasztma

nyokkal a pénzügyek elintézése iránt a következő pont értelmében szük

séges megegyezést hoz létre. Mihelyt ez megtörtént, a kerületi szövetkezet 

a fő-szövetkezethez tartozónak ismertetik el és a jelen szabályzat szerint 

öt illető jogokban részesül. A ker. szövetkezet elnöke a szabályzat értel

mében azonnal a központi választmány ba lép, mint annak teljes jogu tagja. 

• 
23. A keriileti szövetkezetek tagjaiktól beszedik a jlirnlrkokat rs 

azokat a központi választmánynak átszolgáltatják, levon,·án a saját sziik

ségleteik fedezésére nekik eng;edrlyezett részletet. Ezen részlet megállapi

tása végett a keri.i.leti szövetkezetek választmányai a központi válas:d

m{mynál javaslataikat tesúk. a melyeket az utóbbi megvü:sgál é~ lehetö

ség szerint tekintetbe vesz. 

24. A keri.üeti szövetkezeteknek kötelessége a kezelesi év lefolyása 

után választmányaik által a központi választmánynak haladék nélkül je

lentést tenni müködésükröl, pénzligyi helyzetökl·öl áttekintést beküldeni, 

és a központi választmány hatarozatainak és intézkedéseinek végrehajtása. 

25. A közgyi.ilés vagy rendes, vagy rendkivüli. :1\Iill(]en megjelent 

tagjának van szavaza ta; a meg nem jelenők a jelenle,·ők haülrozattíhoz 

kötvék. A határozatokat rendszerint abszolut többséggel hozzák, csak 

választásoknál a relatív többseg dönt, és az egyesiilet felosztás:íra két 

harmadnyi többség sziikséges. A szavazatok egyenlősége esetében V<ílasz

tásoknál a sors dönt, melyet az elnök vagy :lltala kiszemelendö más sze

mély huz. 

26. A szövetkezet minden második evben (a kezelési ev más köz

gyülési határozat hozataláig a naptári évvel azonos) közgylilés tart, melyet 

a központi választmány egybehív. Az egybehivás akkor érvényes, ha a 

hely és idő, valamint a tárgyalási ügyek megjelölésével közze tétetett. E 

közzétevés legkésőbb 14 nappal a gyi.üés idej e előtt egyenes meghívás é, 

nyilvános hirdetés utján eszközlendö. A hirdetési közlönyök kiszemelése a 

választmánp·a lesz bízva. 
2 7. Hat évi időközben nem tartható a közgyiilés kétszer ugyan

azon helyen: ellenkezőleg arra ügyeljen a kö:;;ponti választmány, hogy u 

közgyülések Németország kiilönböző vidékein tartassanak, hogy fölválh·u 

minden szövetkezeti tagnak alkalom nyujtassék a tanácskozásokban 

részt venni. 
28. A napi rendet a központi választmány állapítja meg. Oly javas

latok, melyek legalább 20 tag által a közgyülés egybehivása előtt legké

söbb 8 nappal a kö:~:ponti választmányhoz benyujtattak, a napi rendbe 

teendők ; minden esetre a rendes közgyülés napirendjének a következő 

pontokat kell tartalmaznia: l. Jelentést a szövetkezet mnnkásságáról és 
eredményeiről a lefolyt két évben; 2. számadást; 3. a központi választ 

mány és a becsületbiró tanácsnak választását; 4. nyilvános előadásokat és 

vitatkozást. 
29. Rendkivüli közgyiilés nyolcz hét alatt egybehivandó, mihelyt 

legalább 50 tag a központi választmányhoz benyujtott javaslattal mes-
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kivallJa: ezen v < . . . ki. ül .1 központi választmány is reuelkivüli közgyllh:H egy-

behivását miudeukor meghatározhatja. 

30. A. szöretkezet vagyomít az eillök kezeli, a központi választ

mány, illetőleg a közgylüés, utasiMsai szerint és annak ellenőrzése mellett. 

A vala,ztmiuy hahh·oz a nem folyó kiadtlsokra fordítandó összeg szihlrd 

elhelyezéséről, és ennek biztoss:ígám nézve az 1875. julius 5-éről kel 

porosz gyámrend 3 9. §-<Ín ak rendeletei megőrzendök. 

A !.:eriileti szih'etkezctck alapszabál!Jainal~ javaslata : 

1. A ..... rabbik kcrlilcti (tartom:luyi) szövetkezete fiókegylet gya

nánt a németországi rabbi-szövetkezethez csatlakozik, a Berlinben lS 84 . 

junius -!-én és 3-én megállapitott alapszah<llyok alapján. 

2. Teendőinek vezetésére és a föszövetkezethez való viszonyának 

fentartására a szövetkezet egr 3 tagból ;llló elnökböl, jegyzöböl és pénz

tárnokból álló v{Liasztmányt választ, mely a teendöket a legközelebbi köz

gyülésig vezeti. Akadályozása esetében az elnököt a pénztárnok helyet

tesíti. Az elnök, illetőleg helyettese, egyuttal képviselö a főszövetkezet köz
ponti választmányánáL 

3. liiinclen második évben a kerületi szövetkezet tagjai közgyiilést 
tartanak, még pedig lehetőleg más-m:ls helyen. 

4. A közgyülés lüéseinek czélja a kölcsönös szellemi hatásban •'s 

közös ügyek előmozdításában áll. Erre szolgálnak: l. Előadások vallásos, 

tudományos és pedagogiai tárgyakról. 2. Jelentések a főszövetkezet köz

gyüléseiről és a velök összekötött ügyek megbeszélése. 3. Videki feladatok 
megvitatása, illetőleg kezdeményezése. 

5. A választmány a kerlileti közgyiilésre teszi az elökészitéseket és 
abban jelentést tesz a szövetkezethez való viszonyáról. 

Berlin. 

Közli: MAYBAUM ZsiGMOND. 

l 

~ 
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T a n ü g y. 

A hitoktatáti ujjászerv<'zésc a f{ív~í.rosT>alJ. 

Valóban elismerésre é~ krivctésrc méltó pélela az, melyet a pesti 

zsidó község a hitoktatás alapos ujj (Íszervczése által ad. Eddigelé a hitok

tatás teljesen elégtelen volt, ugy a tauítók száma, mint részben minösítésP 

miatt. Most a nép- és polg{tri iskolai növendékek szám;lra mr:g négy uj 

hitoktatói állást szerveztek s a középiskolai tanulóság részérc még ep;y 

hittanárt választottak. És bár a szégyen rrzetével, dc meg kell vallantmb 

hogy még a felsőbb népiskolai osztályokbau is feles sz:ímmal vannak olya

nok, kik héberlll még olvasni sem tudnak - és nemcsak a szego:uyek, r]p 

a gazdag zsidó körökböl if;. Az ilyenek sz;lmára a hitközség külön lu'be•· 

iskolát állított, hol naponként 1- 1 órán át s jóformán ingyen láttatnak 

el szükséges oktatással. Hogy pedig a tanit<ls holt malaszt ne maradjon, 

a község egy t\j s diszes. templomot rendezett be az ifjuság számára, hol 

szombat s ünnepnapon az isteni ti szteleten részt vesz s isten igéjét hallgatja. 

Ennyi eszközzel végzi moHt a pesti hitközség legslirgösebb föladatai

nak egyikét : fejleszteni ifjus{tgnukbau a vallásos é1·ziiletet, becsepegtetni 

elméjébe a felekezeti összetartozóság érzetét, fólvilágositani öt fajtmk 

multjáróL mely jövőnk záloga ,:s közleui velök mindamaz ismereteket, me

lyek arra fogják képesiteni, hogy majdan a községben, melyuek tngja 

lesz, a körben, melyhez tartozni fog, •h·telmes és önérzetes végrehajtója legyen 

ama követelményeknek, melyeket sok ezredéves vallástörvényünk minden 
zsidóra szab. 

Mert elmult az idő, melyben csak az embert és a hazafit kellett 

nevelnünk. Annyira kidtrólag teljesitettük e kötelességeket, hogy teljesen 

megfeledkeztlink a zsidóróL Tehettlik is talán, mert a családban még eit 

az ősi törvény eleven érzete, a régi hagyomány éltető szelleme. De egy 

emberöltő óta allllyira míivelödtünk és okosodtunk, annyira kivetköztünk 

mindenböl, a mit három évezred megszentelt, hogy az elleniink forduló tár

sadalmi mozgalom által ismét önmagankra utalva, mintegy meglepetéssel 

és röstelkedéssei szemiéitük felekezeti viszonyainknak minden téren való 

szégyenletes voltát. Az ősök marth·halált tudtak elszeD\·edni vallásunkért 

- a mi ifjuságunk azt látszott magától ké1·dezni: mire való a régiben 

megmaradás, ha gunyt és üldözést von maga után ? ... 

A. hitoktatásban azért a zsidóság belső reformjának egyik legfonto
sabb tényezőjét látjuk. 
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Óhajtjuk. hogy a pesti község példája utánzásra találjon s7.é

les e hazában, a hol bármily köriilméuyck miatt a hitoktatásnak elégséges 

eszközeiről eddigelé nem történt gondoskodás. A zsidók ősi erényére: az 

:Hdozatkészségre sehol sem volt oly égető szükség, mint a legszélesebh 

köríi hitoktatás terén. Ez fogja a zsidóságnak visszahódítani a vallásos 
életet és a felekezeti szellemet, az ifjuságot és a családot. 

:'lle~:iegyzé8ek <L népi~ ko la i él' tesitök ismr~ l'tPté~éhez. 

A M.-Zs. Szemle mult havi tanUgyi rovatában Zs. P. a lefolyt évről 
beérkezett iskolai értesítöket birálat tárgyává tevén, azok tanügyi adatai

hoz közoktatásunk eddig sajnosau nélkülözött, tervszerit egyöntetliségét 

sürgető reflexiókat fiíz. A mennyibeu ez utóbbiak némelyikében igényte

len véleményemtől meröben eltérő pedagogiai felfogás nyilvánul, azokra 

ne'bány észrevételt óhajtanék tenni, annál is inkább, mivel a birálat alá 

vett értesitök sorában az általam szerkesztett szigetvári értesítő is 
szerepel. 

Nem kivánok ezuttal azon kérdés érdemleges fejtegetésébe bocsát
kozni : vajjon a héber nyelvtannak csakugyan nincs-e létjoga a felső osz

tályok tantervében ? - jóllehet a gyakorlati tapasztalat arról győzött meg 

engem, hogy a nyelvtan, eme »dirib-darab« alakjában nyujtott tudomány 

rzéltudatos és okszerü miívelése feltétlenül előnyösen érvényesül az eredeti 
héber szöveg forditása alkalmával. 

FeJtünő azonban előttem czikkiró megütközése a fölött, hogy a 

középiskolák áldását nélkülözö, virléki város népiskolájában a zsidók rövid 

vázlatu története mint a hittannal kapcsolatos tantárgy helyet foglal. 

Részemről nem tarthatom hibáztathatónak azon eljárást, mely a közélet 

szinterére lépő ifjuság ismeretkörét egy Juda Halévi, Maimuni, Mendels

sohn s mások életrajzával törekszik gyarapítani és fajunk multja iránt a 
lelkesedés nemes hevét fel éleszti. 

Feltéve, hogy czikkiró a jelzett diszcziplinákkal szemben elfoglalt 

álláspontja helyes volna: felekezetiink népoktatásügye feleslegessé válnék . 

Ha emez ismeretek háttérbe azoritása mellett a bibliai történet szárar. 

vázával vagy elvont hittani tételek magyarázatával beé1:jük, akkor feleke

zeti iskoláinkat bátran feloszlathatnók. Czélunkat elémök, ha gyerme

keinket a legtöbb helyen fennálló községi iskolákba járatnók, hol az ifju

ság csekély dij mellett arnugy is a törvény-követelte hitoktatásban 
részesül. 

. ..-; 

THEOLOlHAI ELŐADÁSOK RABBIKÉPZŐ lNTÉZETEKEN. !):·Hl 

Fájós érzéssel töltött el végre a czikkiró snjtó itélete a:< iskolai 

takarékpénztárak naponta nagyobb tért hódi tó s ünnepelt pedagogiai tekin

télyek által felkarolt intézménye felett. Részemről ez intézményben a taka

rékosság erényére hathatósan sarkaló eszközt látok s mint ilyet határozot
tan ajánlandónak tartom. 

Budapest. 
MAtSLlS FERENOZ. 

' l'heologiai elő<:tcl::Lt>ok ntbbiképző iuté7-etC'lG•u. 

A budapesti országos rabbiképző felső tanfolyamában a szept. 8-án 
megkezdett téli félévben a követke>~ő előadásokat tartják: 

Dr. Bache,· Vilnw.,: Szeutirás magyarázata: a Krónika, Ezrá és 

Nehemiá könyvei 2 óra hetenkent. - A bibliamagyarázat története 2 

ó. h. - Exegetikus olvasmányok l ó. h. - Héber és exegetikus gyakor
latok l 6. h. - Midrás: .P eszik tá l. ó. h. 

Bloch Mózes: Talmud statarie: Peszáchim, folytátás 6. ó. h. -

Talmud cnrsorie: Nedárim, folyt. 3 ó. h. - Jóre Deá: a 8 7. fej.-töl 

fogva 3 ó. h. - Jeruzsálemi talmud és responzumok, folyt. l ó. b. 

Dr. Kaujinann Dáátl: Zsidók története: Maimnni e1ete és korszaka 

2 6. h. - Homilétika : gyakorlatok l 6. h. - Történeti gyakorlatok l 

ó. h. - Vallásbölcsészet: Ibn Daud prófétologiája 2. ó. h. - Vallás

bölcsészet története, folytatás kiilön. tekint. az ethikára l ó. h. 

Deutsclt Henrik : Bevezetés a talmudba l. ó. h. 

* 
A berlini Lehranstalt fiir die Wissenschaft des Judenthuma elő

adásai az október 20-án kezdődő téli felévben: 

Dr. Cassel: A zsoltárok magyarázata 3. ó. h. -Bevezetés a ha

lachikus irodalomba 3. 6. h. Utmutatás a hitoktatáshoz 2 ó. h. 

Dr. Prankl : Az arabs-spanyol iskola ethikája l 6. h. - Homi

letika, gyakorlatokkal 2. ó. h. - Privatissime: Házasságjogi kérdé
sek l 6. h. 

Dr. "'!,[ülter: Talmud statarie: K.iddusin 5 ó. h. Talmud CUl'IIOrie: 

Chullin 4 6. h. A masszóra a rabbinikus forrásokban l. ó. h. - Jóre 

Deá 4 6. h. - Privatissime: Hilchot Nidda 1 ó. h. 

Dr. !:Jteintlwl : Ethika 3 ó. h. - Bevezetés lL genezisbe 1 ó. h. 



KÚTFŐK. 
18. sz. 

ZRidók ii~ i gelvárotl <t XVII. ~ >.Vlll. szazaclban. 

Szigetdr szabadalmazott városának levéltárában létező egyik jegy

zököny,·ében a 17-ik századból (az évszám már nem olvasható) panasz

kodnak a polgárok a Yárosi tanácsnál, hogy a helyben lakó zsidók sok 
kecskét tartanak. 

Hogy már a 18-ik sz;lzad elején Szigetvárott tekintélyes zsidók 

laktak, következő okmányból kitünik, mely szintéJ1 a helybeli levéltárban 
található: 

8pecification 

W ie Vili bürger si ch be y allhiessiger Statt Szigeth den 21-ten 7 -ber 
1713 befindten als 

2. Frantz Rossenbm·g (ki ellen a fentebb közlött panasz fordul) 

1 7. Adolf König. 

Érdekes ezen specificatio már azon körülménynél fogva is, mivel az 

összes polgárok száma, kik némi kiváltságokkal bírtak, csak 54 volt és 
ezek közt - két zsidó. 

Közli: KLEIN GYULA. 

19. sz. 
BirtokYétPI ~sidó részről a század elején. 

Bizonyos helyi, de némi tekintetben zsidó-történelmi értékkel is bir 

következő szerzödés, melynek eredetije a Szigetvár városi levéltár ugyne
uevezett Kanizsai telekkönyvében foglaltatik. 

Numerus domus P. 53. 
Nomina 

14- Most bhja a Zsidó Communitás sub arrendo D'nali. 
Alólirt T. Nemes Somogy Vmegyében helyeztetett Nagy Szigeth 

városának örökös Földes Ura ezen Levelem erejével adom tuttára min
denkinek, a kiket illet, hogy én azon házamat udvarával együtt és kis 
veteményes kertet, mely Curialis fundusom és az hét zsidók házak közöl 
az töltés mellett 3-ik helyet foglalja el attarn örökre Váesi Josef Sörfőző 
zsidónak általjában két száz hatvan öt id est 265 frtban az alább kitett 
COnllitiok alatt. 

~ 
l 
l 

KÚTFÖK. !í41 

1-ször Hogy azon épliletet fundussal együtt és ugy mind a két 
tagon levő suecessori firól fira birhassák vagy akárkinek is az Uras;lg 
hirével eladhassák és elcserélhessék. 

2-szor (Jelentéktelen.) 
3-szor Valamint a T. Urasság által több eladatott Házak ugy ez is 

:c v:írosbeli Jurisdictiója alól kivétetve lészen. 
4-szer Kasa bort maga italára otthon tartani szabad nem lészen 

addig az ideig miglen az korcsmák Contractusának üdeje ki nem telik, 
azután megengedtetik, de másnak pénzért adni három arany büntetés alatt 
tilalmaztatik. 

5-ször (kö,·etkeznek a fizetési terminusok.) 
6-szor ln recognitionern juris Dnii Esztendönként a dato pscutum 

fog fizetni az Urasság cassájába két id est 2 frkat felét Sz. György, felét 
Sz. Mihály naphoz. - Melynek nagyobb bizonyságára adtam ezen vendi
tionalis levelemet. Sig. Szigettvár 15. May 18 O O. Ratificálom ezen con
traetust Festetics Lajos, m. p. 

Ugyanezen telekkönyv 54. P.-~íja tartalmazza azon venditionalis le

velet, mely szerint »Festetics Lajos a zsidó községnek egy darab földet 

kertnek 1802-iki aprilis 3-án elad, mely kert a zsidó Ispitál mellett Yolt.« 

Ugy látszik tehát, hogy Szigetvlírtt már 1802-ben szép szítmu z'idó 

község volt. 
Közli: KLEIN GYULA. 

20. sz. 
lntézkcM~ idegen zsülúk ellen. 

Minek utáuna tapasztaltatott, hogy az Felsöbb rendelések kiivet
kezésében is több számos idegen a Y árosban több üdökig tartózkodnak, 
azért is hogy minden rosz követkczések el távoztat~assanak Comissárius
nak tétetik Jákob Zeiler hogy ennek ut~ína ha 24 Ora alatt az idegenek 
ué nem jelentetnek az Comissárius fog : 24 Páltzával az Házi Gazda pe
dig a' ki azt bé nem adja az fog 24 Fo1~ntokkal az Zsinagoga s?..ámára 
megblintettetni. 

Kelt Simáudon, Oct. 27-én 1821. 
Súnka Lajos, m. p. 

Tettes. Ns. Arad V ármegJ·e 
Esküttje. 

Ezen meghagyás annak idejében a hatóság részéről a simá.udi 

»Chewra Kadisa« könyv 81. lapjára vezettetett be. -Jákob :l.eiler, ki- . 

ről a szövegben szó van, akkoriban metszö volt Simándon. 

Közli: FisCHER MtHÁLY. 



VEGYES. 

Irodalmi hirek. Megjelent és bekiildetett: Bo/'0.• Gyti>·m;, A tizen

két apostol tanitása. Az ed. princeps-böl ford. Kolozsvár. A. Hadra v!l, 

Neuaufgefnndene Rebraisebe Bibelhandschriften, St.-Petersburg, 1884. 

D. H. J1iillrr, Zur vergleichenden Scmitiseben Sprachforschung. Leiden, 

1884. JI. fleRsauer, Humanitat im Judenthum. Leipzig, 1884. - .T. ne
renhnllry, Die Übersetzungen des Mischnah-Commentars des Maimonides; 

P. F. Frank!, Fragment einer Kalir'scheu Keroba; A . .Jellinek, Biblio

graphie hebraischer Trauer- und Gedachtnissreden; D. Kaufmann, Simeon 

b. Josefs Senaschreiben an Menachem b. Salomo; P. Per1·eou, 'f'rRttato 

del Faradiso di Hajjírn Israel : D. Rnsin, Beitriige zur Bibelexegese. A 

fölsorolt miívek mind kiilöu kiadások a Zunznak ajánlott .Tu.belschrift érte

kezésébőL-Továbbá: Csukási Füló'p és Scl1ön .József, Zsidó hittan, 1-3· 

rész. Voqe1 fqnác.o, Hit- és erkölcstan. Sz.-Fehérvár. Hecht-Kayserb:n,q, 

Handbuch der Israelitischen Geschichte von der Zeit des Bibelabschlusses 

bis zur Gegenwart. 5. kiad. Leipzig, 1884. - Radó Vilmos, Magyar 

olvasókönyv az izr. elemi iskola III. oszt. számára. 2. átdolg. kiadás. 

J,. Jlfmdl, Deutsches Lesebuch für d. II. Klasse. 2. kiad. 

Hochmuth Abrahám főrabbi Veszprémben müködésének huszonöt

éves fordulóját iinnepelte mult hó 13-án derék hitközsége. Hálás hivei 

eredetileg csak mintegy benső házi-ünnepet terveztek, de a jeles és tudós 

lelkész nagyszámu barátai és tisztelői, egyesek és testületek, bel- és kül

fóldrin egyaránt felhasználták az alkalmat, hogy nagyrabecsiilésöknek és 

szeretetöknek, az ünnepelt férfiu iránt, ez örömnapon kifejezést adjanak. 

A M.-Zs. Szemle, melynek egyik szerkesztője az ünnepen jelen volt, itt is 
őszintén üdvözli kitünő munkatársát. 

Pótlás. Mint utólag értesülünk, 1'emesvá?· zsidó hitközsége is azok 

közt; tartozott, melyek Zunzot kilenczveuedik születése napja alkalmával 
tldvözlö telegrammal fölkeresték. 

VEGYES. 543 

A Sztrokay-jutalom. Az akadémia az idei Sztrokay-jutalmat 
tudvalevőleg dr. Wlassics Gyula kitünő müvének itélte oda, mig a másik 

két versenyműről azt határozta, »hogy ha az ismeretlen szerzök ez iránt 

megengedőleg nyilatkoznak, nyilvánosan a megérdemlett dicsérettel ernlit

tessenek és müveik kiad hatásában, melyek a magyar jogirodaiomnak diszére 

fognak válni, ezen elismerés által támogattassanak.« Mint azóta kitűnt, 
az egyik versenymű szerzője D1·. Baum,qarten Izidor, fővárosi ügyvéd. 

Harkavy bibliai kézirata. Harkavy, a pétervári császári könyvtár 
őre, tudvalevőleg több bibliai kézirattöredék ismertetésével nagy feltünést 

keltett. E MSS-ról ad bővebb felvilágositást irodalmi bireinkben emlitett 

munkája. - A töredékek birtokosai tiflisiek. Egyikük mult év május 

havában egy délorosz kikötö városban találkozott egy matrózzal, ki hébe

riil szólitotta meg és később régi pergamen-kéziratokat mutatott neki. 

Lassan-lassan a tiflisi ötvenegy ily töredéket szerzett a matróztóL Ez utóbbi 

a MSS. eredetéről azt beszélte, hogy atyja ezelőtt harmincz évvel azokat 

Rhodus sziget basonnevii városábau találta, midőn egy nagy tüzvész alkal

mával az egész város a lángok martaléka lett; a matróz akkoriban még 

csak tiz éves volt. - Harkavy maga valószinünek tartja, hogy a MS. nem 

hamisítvány, ámbár az irásuk sok feltünöt mutat. A leggyanusabb az, 

hogy a finális betüket aMS. nem is ismeri. - Tartalmuk egye'biránt : feje

zetek Jesajából, a kis prófétákból, a Példabeszédek, Eszter, Siralmak és 

Dániel könyvéből. - Emlitendő véglil, hogy e !11S. itt-ott jelentékenyeb
ben el tér az ered e ti től. 

A bécsi egyetem bölcsészeti karának az 1884/5. évre megválasz
tott dékánja dr. Gomperz Tivadar hitsorostmk, ugyanaz, kit néhány hónap 
előtt a petervári császári akadémia tagságával kitlintetett. 

Uj zsidó irodalmi egylet. »Mekíczé Nirdámím« név alatt fennállott 
a hatvanas években egy társulat, melynek feladata volt a héber irodalomnak 

még kéziratban lappangó termékeit tudományos értékű kiadásokban nyil

vánosságra hozni. Ezen egylet, mely többnyire külső okok miatt néhány 

évvel késöbb megsziint, uj életre ébredt fel e napokban. Berlin lesz ezen

tul az egyletnek székhelye s vezetője Dr. Berliner A., Rási pentateuch

kommenMtjának és Onkelos targumának érdemes kiadója. Azonkivi:ll a 
következő tudósokból álló bizottság fog az uj egylet élén állaJÜ : De.·e .. -

l,ourrJ (Páris), Xeubuurr (Oxford), Ehrmreich (Róma), llnlberslam (Bielitz), 

/(a uj mann (Budapest), lfar!.·m·.IJ és br. Giillzl,o~trg (Pétervár), Ja~<trow (Phila

delphia). Legközelebb megjelenik egy prospektus, mely 00\'ebb értesítést ad 
az egylet czéljairól és szervezetéröl. 



YEGYEJS. 

Rothschild báróné •égreudelctc:t a minap hirdették ki. A ncmc,;

lelkií nő 11 O, OOO font sterlingct, teM t közel egy millió c:s kétszázezer 
o. é. forintot hagyott jótékon~- ~zélokra. 

Helyreigazitás. liinit ~:dmunk !40. l. jegyzetében » nv. arnbs 

Aleharizi « helyett oh-asaadó: az :u-ab Al1wriri; tauügy i rzikkiiakbca 

]Jetlig a 4 7 4. l. rovat os kimutat:\~~iban a s.:r·gedi iskola tanulóinak létsz<Ím>L: 
13 helyett - 513. 

Az ó-testamentom angol forditása legközelebb uj kiacltisbm1 jele

nik meg, miután az átvizsg~U:is>Íra aJaknit bizottság javitó munkál~tait 
befejezte. C" gy értesiilünk, hogy az nj kiadás az edrligiuél hűebben tlik
riizi a héber eredeti szöveget. 

Ketten Hem·ik, a Parisbau nem rég elhalt mih-ész hazánkfia li :\ tra

hagyott zenes:>:erzeményei » Yingt Pi,\ce,; posthnmes« czimen jelentek meg. 

A »L'Art nmsical« zenei szaklap egyebek közt e részben fnrrsa sorokat 

i1:ja a gyiijteményről: »A hires franczia pianistáHak majdnem mimlen 

l'g,n•,; darnbjáról kiilön kellene szólnuuk. A l"rr18•' 111/in11rnliq11 e igen meg

h:ltú: ['oynri.~,./,-.lfrr llrl.·, T,·hrr/;rss-l 'a/.,·r és a Do"·''r C'mrr/r• kiv:\lúnn 

mag,\'ar jellrmü darabok, melyekböl a czig:í ny zenekarok elrap;adú lwugjni 
,;~<:<'>luak ki.« 

Az idei párisi szalon kiallitúi kih:ött, a »L\mivers Isrndite« SZ>l- . 

mit.lsa szerint heh·enhatan vannak, kik »tényleg vagy eredetre« ><sidók. 

Ezek közt olajfeshnén~·t <illitott ki: 41, kartont, rajzot, aqnarellt: 19, 

szobníszati míh·et: ll, elrágakiivésést: l, metszést: 4. - Zsidó vagy 

<Íte~tamentmni blrgyu mü \'olt kiállitnL összesen 56; ezek közt legtöbb a 

festmény: 23 : a szobdszati miivek közt ,-an: Éva dallal altatja elsö

sziilöttét, D:.lvid a esata előtt, Ábel {tldozni megy, Jczabcl, Spino:>:a s><obr11 , 

Zndoc Kalm grancl-rahbin mellképe st lJ. - A zsidó ki:illitúk öss><es sz:.ima 

n bwaliboz képest 15-tel apadt; nő volt köztük taval 17, a:>~ idén Ui. 

Ncmzetis<:gl'e van köztiik frauczia: G 5, 11émet: 9, magyar: 1 (Brnck 

Lajos), a többi: svájczi, belgiumi, osztrák, lengyel, oros><, amerilmi. Érde

kes, hogy a zsidó vagy ótestamentomi hirgyak kiállitúi tuluyomóa11 keresz 

tények. »A zsidó mü,·észet, monclja a franczia l::tp, fontartja m:tgáf B 

uéhiuyu:ll halad; a zsidó gondolkocl~ls elsatuyul és elv<:sz.« 

i 

l 
l 
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TUDOMÁNY. 
A zsidó vallás uralkodó eszméiről. 

Mendelssohn óta a zsidóságban fölmerült nagy nézeteltéré
sek közt mindig ujra ismételni halljuk, hogy a zsidó vallásnak 
nincsenek dogmái. Igaz, de a vallásos élet maga, annak szertar
tása s intézményei és törvényei föltételezik, hogy teljes kifejlődé

söket megelőzőleg, a vallásos tudatban bizonyos eszmék már 
megvoltak, a melyek azután a gyakorlatban érvényesültek. 

Első sorban áll ez a zsidó vallásra nézve, hol a vallásos 
eszmék nem máshonnan vétettek, hanem alapjukban eredetiek, s 
a vallásos küldetésre hivatott nép szellemében gyökereztek. Ezen 
eszmék egy része többé kevésbbé módosulva átment a másik két 
monotheisztikus vallásba, de a zsidóság sajátja gyanánt megma
radtak bizonyos eszmék, a melyek azt még legkésőbbi fejlődésük
ben is minden mástól határozottan megkülönböztetik s elválaszt
ják. Ezek a zsidó nemzeti eszmék, melyek eredetileg egy erős 
népszellem nyilvánulásai voltak, később pedig amaz általánosabb 
tanoknak, (melyek nagyobb elterjedést nyertek,) tiszta megőrzé
sére támaszúl szolgáltak. Eleinte rendeltetésük az volt, hogy a 
nemzeti egységet fentartsák, később pedig a Vitllásos gondolkodás 
közösségét idézték elő. Ez eszméket ott látjuk a zsidó szellem 
összes nyilatkozásaiban, ugy az irodalomban, mint a történelem
ben. Ott találjuk ezen vt.tllásos eszméket a bibliában azok mellett, 
melyek azóta az egész müvelt emberiség közös tulajdonává lett
tek. A hol a szentirásban amaz általánosabb igazságoknak, val
lásos és erkölcsi tanoknak legfenségesebb nyilatkozásait találjuk, 
.T esája második részében és a Zsoltárkönyv ben, ott vannak leg
erősebben kifejezve azon eszmék is, a melyek soha ki nem vesztek a 
zsidó tudatból, a melyek fentartották a zsidóságot, de oly sok 
szenvedést is hoztak reá. Ezek az eszmék: Izraél választottsága 
Isten által, a törvénynek szentsége b a messiási remény; máskép 
kifejezve, a zsidóság hivatásába vetett hit, az első kinyilatkozta-

l\1AGYAn-Zswó SzF."uo. 1884. IX. Frz. 3ii 
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tásnak örökkévalóságn, s az emberiség jobb jövőjének reméuyco : 
sajátos vonásai, uralkodó eszméi a zsidó vallásnn,k. Ezek nyilvá
nulnak mindenütt a zsidó irodn.lomban, ezek gyakoroltak döntő 
befolyást n. zsidó nép történetére, ugyancsak ezek választják el a, 

zsidó vallást a másik két monotheisztikus vallástól s reájuk irá
nyúl ezeknek polémikus éle. Ezeknek nyilvánulását nka1:juk áltrt
lános vonásokban kimutatni. 

Fölösleges bizonyitgatui. hogy milyen erős tudakt a saját 
felsőbb égnek, milyen világos érzete a tulajdon vallásos eszmric 
igazságának nyilvánul a bibliai iratokb::m. Hiszen ezért ócsárolják 
némelyek az »ó-te1damentom szellemét.« Épen ennek az erős meg
győződésnek lenne kifolyása a »sémi türelmetlenség«, amely azon
ban tényleg sohasem Yolt olynn, mint a középkori »árják«-é. S nem 
találkozunk-e az egész bibliában n,zzal a felfogással, hogy a »tan« az 
I sten akarittának örök időkre szóló nyilatkezása? S ha még ehez 
veszszük a prófétáknak azon beszédeit, a melyekben a messiásról 
s annak koráról szólanak, ismerjük a zsidó vallásos eszmék leg
első forrását. Mert a milyen erős a próféták meggyőződése Izmél 
hivatásáról s küldetéséről , a »tan«-nak szentségéről s egy mes
siási korról, ugyanolyan erős marad az a későbbi zsidóságnál is. 
A próféták tanai, a melyek a nép szivében gyökeret v8l·tek, ott 
természetükhöz hiven tovább is fejlődtek Mióta a zsidó irodalom 
tanulmánya önmagának czélja lett, sa bibliai irodalom összefüggést' 
a későbbivel világosabb előttünk, nem lehet eléggé hangsulyozni, 
bizonyos be1ett előitéletekkel szemben, hogy különösena hagyomCmy 
irodalma, ele a későbbi zsidó irodalom is természetes fejleménye a 
bibliainak Ugyanaz a nemzeti vallásos és erkölcsös szellem nyilvá
nul mincl a kettőben. Természetes tehát, hogy az az erős öntudat, 
mely a bibliában nyilatkozik, később is ugyanaz marad. Ha oly 
gyakran találkozunk a zsidó vallás alapkönyvében a »tan «-ra 
való utalásokkal, nem csoda, hogy a második templom idejében 
az intézmények és pártküzdelmek mind az e tanok s törvények
nek a legkisebb részletekig való keresztülvitelére irányuló törek
vést bizonyitják. S daczára a templom fenállásáuak, különöst•n 
midőn az ország önállósága is elveszett, a messiási reményPk 
folytonosan feszült várakozásban tartották a népet. 

Még erősebben nyilatkoznak ez eszmék a templom pusztu
lása után. A megaláztatás erős öntudat mellett még növeli a 
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kiválasztottság érzetét, az állami lét elvesztése csak erősebbé 
teszi a törvényhez való ragaszkodást, a szenvcclések még vérme
schhekké teszik a reményeket. Félszáz::tcldal a templom elpuszt í
tása után, még a római hatalomm nézve is félelmes lázadás tör 
ki, melynek egyik vezérlő személyisége R. Akibá az É nekek éne
két »a legnagyobb szentsóg«-nek monclja, mer t annak magyará
zata - a mely móclosulva a keresztény egyházba is átment - az 
Isten és Izraél közt való kapcsolatot, mint a forró szerelemét 
tünteti fel. Meunyi büszkeség, mennyi vallásos lelkesedés van e 
magyarázatban! R. Akib{L irás tudó, a ki élete veszélyeztetésével 
oktatja tanitványait s maga is hisz Bar Kochbának messiás vol
tában. R. Akibá kora szellemének hű nyilatkozása, erős meg
győződésével Izraél hiv::ttásáról, szenvcclélyes ragaszkodásával a 
törvényhez s rajongó messiási reményeiveL Később az egész 
hagyományos irodalomban, habár Babiloniában a messiási esz
mék nem igen termékeny talajra találtak, amaz eszmék uralma 
mégis feltünik. Minclig fejlődnek, dc lényegükben mindig ugyan
azok maradnak. Minclig ujabb s ujabb kifejezést nyertek tudós 
tanitók és prédikátorok ált::tl. S a törvény szentségének elismeré
sét talán mi sem bizonyitja jobban, mint hogy annak tanulmánya 
Nénk szellemi munkásságot idéz elő s azt teljesen a maga szá
mára fogl::tlj a le. Nincs ez eszme untim ának erősebb bizonyítéka, 
mint a haláchikus irodalom léte és óriási terjedelme. 

H a mindeddig a zsidó vallásos gondolkodásnak naiv kor
szakállan ez eszmék korlátlan hatalmát látjuk, melylyel az el
móken uralkodnak, ugy csak folytatását találjuk e jelenségnek 
azon korban, melyben a zsidók idegen müveltséggel ismerkedtek 
meg. A görög-arab filozófiának nagy befolyása volt a zsidó 
vallásos gondolkodásra. A zsidó vallásos eszmék nem az okosko
dás eredményei s nem is ilyen jelleggel birtak mindeddig. A val
lásos élet és a törvény tanulmánya mindamellett olyan hatalmat 
gyakorolt a lelkek fölött, hogy az eszmék, a melyeknek azok csak 
nyilatkozásai, öntudatlanul uralkodókká lettek. A szillogisztikus 
okoskodás ellenben rendszerezést, csoportositást kiván meg, s 
innen van, hogy az a filozófus, a kiben az arab-zsidó vallás
bölcsészet tetőpontját éri el, Maimflnl, ::1. vallás alaptanait rend
szerbe foglalja. De bármilyen fejlődésen és változáson ment át 
e korban a vallás minden tana, ama sajátos zsidó eszméket senki 
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sem vonta kétségbe. Volt. rt ki tagn.dta a világnak Remmihől valú 
teremtését. a lélek halhatatlanságáróL sőt az Isten tulajdonitmá
nyairól szóló tan is lényeges változásokon megy keresztül, de 
hogy Izraél Istennek vála ztott népe. hogy a tóra törvényeiben 
az I sten akarata nyilatkozik. hogy Izraél egy messiás által szen
vedéseitől szabadulni fog, a fölött zsidó gondolkodó sohasem 
kételkedett . .A ki ezt tette, kizárta magát még a k::traiták kebe
léből is, a kiknél ez eRzmék szintén uralkodnak, habár más alak
han. Jl.faga l~Iaímfmi, bár~a legraczionúlisabb módon is igyekszik 
megmagyarázni a törvények okait. lelke mélyéhől hotránkozik 
meg, ha azoknak csak legkisebb pontját is megsértve látja s azt 
:tz Isten neve megszentségtelenitésének tekinti . .A hiblia egyszerü 
értelmét kutató exegezisnek igen sokáig kell fejlődnie, mig akad
nak olyanok, a kik a hibliának némely helyeit, a hagyományos 
magyaráza.t ellenére, nem a. messiási korra vonatkozta.tják. .1\fin
denikben élt tehát, a. grammatikusbau és exegétába.n, a filozó
fusban és ta.lmud-tudósban egya.ránt a zsidó nemzeti eszméknek 
tudata. Nincs talán egy filozófus sem, a ki vala.melyik művé
ben ezeket többé vagy kevésbbé ki ne emelte volna, ele ha azt 
akarjuk iga.zán zsidónak nevezni, a kinél ez eszmék legtisztábban 
s leghatározottabban nyilatkoznak, .Júda Halévit kell annak 
tekintenünk. Igy ha a középkor vallásbölcsészeit más kérdések
ben nem is tekintjük mértékadóknak reánk nézve, e zsidó eszmék 
becsülésében fontos tanuságot nyujtanak nekünk. 

EgéRzen másképen állott ez a keresztény országokban lakó 
zsidóknál. Ezek csa.k saját irodalmukat ismerték, csak ennek 
szelleméből táplálkozva, minden tekintetben ez irodalom eszméi
nek hódoltak. .A naiv hit korszakát élték s nem igen fejlesztették 
amaz eszméket, mig az arah-zsidók munkáival meg nem ismerked
tek s a kahbala náluk uralkodó nem lett. De azért amaz eszmék
nek erős nyilatkozataival találkozunk náluk is. S midőn n. kabbn.ht 
rabságba ejtette a lelkeket, nem vesztették el azok erejüket. Iz raPI 
hivatásának még e misztikusok világnézetében is volt jelentősége, 
a törvények okainak magyarázatában uj korszak áll he, mely ép 
ugy különbözik a filozófusok racúonalizmusától, mint a naiv hitíí 
talmudisták nézeteitőL Legnagyobb jelentőségöle van a kabbalá
ban a messiási reményeknek: kedveznek a mis?.ticzi~musn:tk, s t'i: 
korlátlan hatalmat biztositott számára az elmék fölött. 

.\ Z"IDÓ VALLAS UH.\LKOOÓ E"Z)!EJRtÍT.. .')49 

D<' ugy a keresztrnyst•g. mint az i~zlúm or,;,:;'tgaiban t<:en 
(·~1.mrk körül mozog a polcmisták obulatolú,n. Kere~ztéll}'t'g í' 
iszlám, mindkettő tagadja a zsidóság llimtását aln.pitóik megjele
nésétől kezdve. l\Iindkettő megsemmisítettnek C'ak iuciglenesnek 
tekinti a pentateuch törvényhozását. Eg;rik sem vár mcssiási 
kort, a mint annak a reménye a z~idóság kebeléhen élt. Yiszont 
az ezen tanokhoz való ragaszkodás j ellemezte a zsidóságot. 

Ha e vallásos eszmék az irodalomban, még az utolsó hene
dictióhan is oly félreismerhetetlenül nyilatkoznak. nagy hefolyás
~al kellett lenniök a zsidók érzületére és életért• is. S valóhan 
mondhatjuk, hog;r a zsilióság ezen eszméknek köszönheti fenma
ra.dását, ezeknek köszönheti azt, hogy töhbi vn.llásos tannit ere
deti tisztaságukban. vagy legaláhb önmagukból folyó fejlödhik
hen megőrizte. Igy nem csekély erőt és kitn.rtást kölcsönzött a 
zsidóknak hivatásuknak a tudata, a mi ahban n;rila.tkozott, ho~y 
magukat Isten kiválasztott népének tartották. .Azt szokták mon
clani, hogy minden nép magát az el~ő időkben kiválasztott népnek 
tartja. Meglehet, ele a kiválasztatásnak s hivatásnak olyan tuda
tát, minőt a J esája könyve józan és tudományos exegezi~ sze
rint tükröztet, nem találjuk sehol. Pedig ha a költií a nép
uek szive, a próféta sokkal inkább nevezhető annak. S t•bheu a 
nemes alakban. a melyben azt a próféta kifejezi, találjuk e hiva
tásnak tudatát a zsidóságban. A szenvedések közt a próféta erő
teljes szavai nem kis erőt és öntudatot n.dhn.ttak a zsidóknak. 
Csoda-e, ha ilyen öntudat mellett, midőn ama határtalau meg
aláztatásnak és megvetésnek voltak kitéve, melyhen oly hosszu 
ideig részesitették őket, jogos büszkest'gük még nagyobb lett, 
h:1bár ez a középkor vége felé már nem is nyilatkozhatott? Ez a 
hüszkeség, amely néha ki.i.liinösen a régibb irodn.lomban kifeje
zésre szokott jutni, még ma is kihívó hatással van némelyekre. S 
a kik uem akarják látni a szellem nyilatkozatai mögütt a mozgató 
eszméket, azt »farizeus gőg«-nek szokták nevezni. Hogy az első 
szó nem helytelen irányt jelül, hogy az nem gimy, eléggé megmu
tatták Geiger korszakalkotó kutatásai. Ez a büszkeség pedig igen 
érthető, ha az okokat elfogulatlanul vizsgáljuk. 

.A másik sajátos zsidó eszme, a. törvénynek szentsége kor
látlau hatalmat gyakorolt a zsidók élete fölött. Az élet minden 
mozzanatúnak vallásos szinezetet adott. S miutáu már a penta-
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teuch türrényhoz;.isa JdilöHvillasztó tendcncziáYal bir, a hagyomúuy

nnk, a mely ennek alaP.iiln f<>jlődött, ugyanilyen sziuezettcl kellett 
bírnia. A törvények, a melyek egykor egy nemzetet különválasz
tottak s megőriztek a UlLÍ8 népekhe való beleolvadástól, uj fejlű
désükben egy mllásfelekezetnek életét szabályozták s lehetsé
gessé tették, hogy habár elenyészően csekély volt más vallásfele
kezetekhez hépest s nem rendelkezett külső erővel az ellent
úllásra, mégis fenmaradjon. Szakásainak és szertartásainak idc
genszerüsége alkalmat adott ugyan a tömegnek, hogy azokban rette
netest gyanitson, de az n tudat, hogy e törvényekben az IRten akara
tát teljesítik, megrendíthetetlen ragaszkodásra birta a hivoket. 

V égül, csak egy pillantást kell vetnünk a zsidó történe
lemre s látjuk, hogy mennél többet szenvedtek a zsidók mennél 
nagyobb volt elnyomatásuk, annál erősebben éltek bennlik a mes
siási remények. H ányan s hányszor igyekeztek kiszámítani a szaba
dulásn;.tk idejét, majd az exegézist s asztrologiát, majd kabbalist.
tikm; számítgatásokat híva segitsógül? S ama pseudo-messiások 

hosszu sorában, a kik Sabbathái Ozebi-ig felléptek, bizonyosan 
igen kevés volt a szúndékos csaló, a legnagyobb rész egy hatal
mas eszme helytelen nyilatkozásának lett áldozn-ta. 

Ezek legszembetünöbb nyilatkozásai a zsidóság sajátos 
uralkodó eszméinek. A zsidóságnak nincsenek tehát dogmái, ele van
nak uralkodó eszméi. S ha a katholiczizmus hatalmas szervezetre, a 
protestantizmus legalább itt-ott politikai hatalomra támaszkodha
tott, <t zsidóság életét egyedül nemzeti vallásos eszméinek köszön
heti, a melyek benne _ mincleclclig majd naivabb, majd fejlettebb 
alakban uralkodtak. S most egy század óta tart immitr a harcz, 
a melyben majd a régihez ragaszkodni törekedtek, majd a zsidó 
vallást egészen humanizálni akarták. N em hiányzottak a közve
ti tő álláspontok sem. De a harczban, mely ezen eszmék körül 
folyt, sem vesztették el ezek erejüket, öntudatlanul egyesitették a 
küzdőket. Az ujabb zsidó tudománytól várhatjuk, hogy ez:en val
lásos eszmék történeti fejlődésével számot vetve, illő helyet fog 
biztositani számukra a theologiában. 

Budapest. 

Scum<:JNER }\HnTON. 

A talmud. 

III. 

Mit a próféták hatalmas s lángoló beszédei cl ne~u értr~ , 
.. t . , ~0-60 évi számkiüzés eredményezte: a Babilomaba hm-
<LZ: <LZ •J • , } ' k'b't' ( 
czolt z~idók tökéleteseu kijózauodtak a bálványnnac_ as -~ l _o 

r ·'b 'l s határtalan szeretettel ragaszkodtak l\Iozes tm·ve-ll~<tlliOla o k d' 'l ·· 
'h A monotheizmus és a tórához való ragasz o as me y gyo-nye ez. J 'l b 

keret vertek, úgy a Cyrus adta engedély folytán eruzsa e.m. r 
visszatért, valamint a Babiloniában s P erzsiában maradt zs1dok 

szivében. Azonban az első században - 5-±0~450 .. K;·· e: -
· sa'lemi templom felépítése, sem Mozes torvenyenek sem a J ern z ' · . , • 1 

életbelép tetése, sem az új hitközség ügyemek alland.~ rene e
zése nem folyt le akadály nélkül. Osak Ezr~t és N ehem.Ja _J;ru
zsálembe való érkezte után sikerült a vallási ügyek r euc:ezesehez 

' l h 'l't 1. Amaz ·'z ir·ís-tudó. emez a ü·lJhatalmu Pre yesen azza a n . , " ' ; .. .. .. . 
királyi helytartó lévén. együttesen s egye~·te~m~en muko~t~k '~ 
zilált állapotok orvoslásán. a törvény tekmtelyenek rmel:ser~ s 
egyéb a viszonyoknak megfelelő új intézmé~yek. m~g~llap1~ása~. 
A jövőről is gondoskodván. egy állandó, roagat kiege~ziten.~ő ,ztu
natot _ synagoga magna - alakítottak, mely a legfőbb tm·ven~-
hoza's1' közio·azo-atási s törvényszéki gyiílés volt. Egyrs-egyed!il 

' , b b • , d 'ta . 
ennek volt jogában ::'IIózes törvényét magyarázm, mo o.s1 .m' 
kétséges eseteket eldönteni s új intézményeket életbelépte~m,;mt 
például az ima rendjét a zsinagógákban megáll~pítam.' . zen 
zsinat vetette meg alapját a kánonnak, azaz a szentn·ásbeli Iratok 
gyüjteményének. Akkor kisebb-nagyobb váro~o~ban tága~b vagy 
szükebb jocrkörü törvényszékek s valláshatosagok alakíttattak, 
melyeknek legfelsőbb fóruma a nagy zsinat volt. Akkor iskolák 
nyittattak a felnőttek számára, hogy alapos oktatást nyerhesse
nek a szentirásban, s a tudósok legelső kotel~sségévé az té~tett, 
hocr miuél több tanítványt képezzenek ki. (Abóth 2, 2). Az J.rott 
töl~nyek magyarázatai és az új intézkedések a talmudnak legea-
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ll•grlső alapjM vetl'tték IIH'g, de l'IYhől felnem iratv{tn, cRak Hzó
heli hagyományként arlattnk <'lő az iskolákban és így sz:ílltak át 
nemzedékről nemzedékre. Csak kivételkép tartotta fenn a hagyo
mituy egynémelik nevét, ki egyik-másik intézményt megállapította 
Ig,r például tíz oly intézmény vezettetett vissza Ezrára. I) Dc ~ 
legtöbbnek_ n:ég .nevét sem ~udjuk. Ezen úton haladtak s fejlőd
tek a vallasi vrszonyok s Iskolák a maklmbéusok korszakáig. 
(450-175 Kr. e). E korszak vezértudósai szójcrmelcnek neveztet
nek, kiknek rendeletei csaknem egytekintélyüek voltak az irott 
törvényekkel. 

L ényegeseu m[ts képet lllutatnak a helYiszonyolc a makka
béus családból származott első fejedelmek alatt (163-100). Egy
részt a nagy Sándor óta z&idó körökbe átszivárgó görög müvelt
si'>g, másrészt a gazdagok azon törekvése, hogy az irástudósok 
által nehezített vallási inti'>zmények és törvénymagyarázatok alól 
kiszabaduljanak, okot szolgáltatott a czádukéus párt keletkezé
sére. mely n. ha.gyomány kötelezettségét megtagn.dván, ,,~ irott 
tönény betüjé.hez mgaszkodott, <t büntetéseket peliig a legnn.
gyobb szigorral alkalmazta. 2

) A czádukéusokkal szemben annál 
erősebben ragaszkodtak a hagyományhoz az ú. n. farizéusok 
(perúsím), a kik azon elvet is híven megőrizték, hogy a szóbeli 
tant irásban nem állapították meg. Lehetetlen, hogy valamely 
mélyebq fekvő ok ne indította Yolna a bölcseket ezen sajátságos 
elv épségben tartására. Az újabb búvárok azt mondják, hogy a 
rezér bölcsek nem akarták törvénymagyarázataik s döntvényeik 
által, a jövő nemzedékeket lekötni ; azért ezeknek is szabad kezet 
hagytak, hogy a tönényeket, koruk követelményeinek megfele 
lően, magyarázzák s érvényesítsék. Inkább hát irásba sem foglal
ták, nehogy tekintélyük akadály lehessen. Ha ezen okadatolás áll 
s a nevezett elvnek valódi oka vala, akkor a lélek mélyéből merí
tett igazságot tanusítja ez eljárás. Valamint elismert tény, hogy 
senki sincs oly elfogulatlan, hogy az ő korának történetét abszo
lut objektivitással leü·hassa, épúgy befolyásoltatnak a törvény 
magyarázói koruk igényeitől és az uralkodó szellemtől. Azért a
multnak mindig korrektivumra van szüksége a jelenben. A szó-

1) L. B. Kammá ~l tt. 
2
) Jos. Flavius Antiquit. XIII. 10, 6, XX. !l, l. 
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beli hagyomány fel nem irásának e;,;en elve Kr. után a lHLl'll i:J.rlik 
~zázad elejéig épségben tartatott. 

A makkab(•us családból származott fejedelmek trónralépt" 
óta a synhedrion (igy nevezték a nagy tanácsot a görög idő r.ta) 
is, alakulására nézve, fontos változáson ment keresztül. )Iig 
annak előtte rendesen a főpap állott az élén. kit a nem zsidó 
uralkodó kinevezett, a függetlenség kivivása után, mirlőn a 
főpapok az uralkodó királyok is valának, a synhedrion saját 
kebeléből választotta az egyiket : nászi, patriárcha, a másikat ú h 
béth-din czimével, mely utóbbi többnyire törvényszéki tárgyalások
nál elnökölt. Csak Hillel óta -- 100 Kr. e. - volt a patriárchá
tus tisztsége az ő családjában örökös, tizennégy nemzedékig -
300 Kr. u. De, fájdalom, akkor a tudósok régi egysége s egyér
telme eltünt, s két irányu iskola keletkezett: az egyik élén Sam
mái, a másikén Hillel állott. Herodes zsarnoki uralkodása és a 
rómaiak pogány szakásainak bevezetése. a pogányok ellensi'>ges 
állása a zsidókkal szemben azon városokban, ho lvegy~seu laktak. 
az elégedetlen és azért nyugtalankodó köznép kitörései - mincl
ezen belső s külső mozzanatok az iskolák irányára is befolytak 
úgy, hogy Sammái iskolája a pogányokkal való minden érintke
zést kerülő sa vallási, kiválóa n pedig a tisztasági tünényeket vég
letig fejlesztő irány, Hillel ellenben az enyhébb irány képviseliíje 
volt. Ezen véleménykülönbségek által a tananyag jóval szaporo
dott, és élő szóval, az írott törvény szövegének alapján s hozzá
kapcsoltatván. adatott elő az iskolákban. 

A haláehával párhuzamosan haladt az »agáda« is, mely 
ereeletét nem vette a törvényszéknél vagy az iskolában a törvé
nyek mikénti értelmezése és alkalmazása fölötti tárgyalások
ból, hanem a zsinagógába.n vagyis a népszerü szónoklatból. Ere
detileg a próféták voltak a legelső népszónokok, kik a köz
népet s annak nagyjait a vallás legmagasabb feladatára: isten
ismeretre és erkölcsiségre oktatták Szombat- és ünnepnapokon 
(II. Kir. 4, 23) vagy más alkalmi gyűlésekben tartottak beszéde
ket.1) A próféczia megszünése után a bölcsek léptek helyükbe, 

I) Jerem. 7. 17, 19, Ezecl1. 33, 30, Pe1dab. l, 20-21,28, 9. Ez 
utolsó idezetböJ talán következtethetjük, hogy már az elsö templom fónn· 
~illttsa alatt szok:ls YOlt az imáho7. a tórából való oktatást is kapc olni, és 
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kik a felolYasott szcntirás szakaszút ;L hallga tókunk HC•pszcrü 
nych·cn mngyaráztúk (Nehemiás 8.). 

~~ItaJános és állandó szokássá vált ezen szónoklat, mirlőn a 
n, nagy zsinat által - vagy tán még előtte, vagy nem sokkal 
utána - megállapított zsinagógai imarend egy lényeges r észe 
abból állott, hogy szombat- és ünnepnapokon a szentirás vabmely 
szakasza felolvastatott, értelmeztetett s itt-ott a köznyelvre for
díttatott is. Ez oly ősi szokás volt, hogy a hagyomány Mózcsre 
vezette vissza eredetét. 1) .A szentírási szakaszt , a gyüleke
zetben levő tudósok felváltva részletként előolvasták s hozzá
kMöttek homilia-féle rövid beszédeket, melyekben vagy a törvé
nyek ethikai okaira, vagy a próféták és egyéb szeutirási irók 
magns eszméire, vagy a szentirásbeli hősök életének utánzására 
oktattak De a zsinagógán kivül, a családi körökben is, ünnepele s 
lakomák alkalmával felszólaltak az »agadisták«; ép úgy szoktak 
kitünő férfiak temetkezésénél gyászbeszédoket tartani . .A keresz
ténység első Rzázadában már országszerte szokásban voltak a 
zsinagóg~l. beszédek. 2

) Igy ajándékozta meg a zsidóság az embe
riséget nemcsak a vallással, hanem annak kiegészítő intézményé
vel is, az egyházi beszéddel, a minek nyomát sem ismerte a pogány 
istentisztelet. 

Valamint elvből nem volt szabad a halácha-féle tananyaO'ot 
fclirni, annál kevésbbé volt megengeelve az agácla-féle szentir~si 
magyarázatokat irásba foglalni. .Az ily templomi beszédek, 
az eszmék körében a legnagyobb szabaelsággal mozogva, csak 
a pillanatnyi hatást ezélazták a hallgatókra. S mily lcöny
nyen csúszhatott be ferde magyarázat, vagy oly eszme, mely 
idegen talajon termett s a Hzentirás szellemével összeegyeztet
hető nf'm vala. De ezen korszakheli agádá-ból semmi nem szállt 
reánk; csak az utolsó évtizedekből, Hilleltől s követőitől maradt 
egynehány töredék 

a vers éle azok ellen irányul, kik az ima alatt megmaradtak ~t gylill;sben, 
de az clöadás elött kimentek. 

1
) L. B. Kammá 62 a. 

2
) Márk. l. 21, 6, 2; Luk. l, l li J 7, 30, li, 6, l:l, 10; Acht 

Ap. 13, 15. 

IV. 

A zsidók hiába vívtak hősi harczot haz(tjukért rs templo
mukért. Róma legiói ;:> a belviszúly megtörték erejüket. ~h·csz!'tt 
templomuk és függetlenségük .A kiket a dúló harcz megkimélt, 
eladattak rabszolgákul, vagy elkülelettek a szardíniai ólombá
nyákba, vagy az arénákban a vadállatokkal leüzelöttek a halálért, 
Róma romlott népének mulattatására. 

A synheclrion utolsó elnöke s az irástudók ezrei is kiclőltek, 
és azon veszeelelern fenyegette a zsidóságot, hogy nem csak testi
leg, mint nemzet, hanem szellemileg is, mint hitfelekezet. cl fog 
pusztulni. Hogy ez nem történt, egy gonclviselésszerü férfiú miíve 
volt: R. .Tóchanáné, Zákkái fiáé. Hillel egyik kitl'lnő tanítványa 
volt, bölcs tttnító s nagy tekintélyü férfiú, a békepárthoz tartozván, 
előre látta a harcz kimenetelét s halottként kivitette magát egy
nehány hü tanítványaival az ostromolt városból s tette hódolatát 
Vespásiánnak. .A római hadvezér kegyesen fogadta s megengedte 
neki, hogy J· am nia (J ab né) városft.ban iskolát nyiswn. 1) S míg a 
nép megcsonkított teste ezer sebből vérzett, zajtalanni gyülekez
tek tanítók meg tanítványok R. Jáchanán körül, mint mester 
körül, hogy a vallástönényt hagyományaival s szóbeli magya.rft.
zataival az elfelecléstől megmentsék, a szellemi tevékenységnek 
új központját teremtsék, és a felforgatott viszonyoknak megfele
lőleg czélszeríí. intézményeket megft.llapítsanak. Midűn Jeruzsálem 
bukása után sokan keseregtek: a templom nincs, az oltár sincs, hol 
lesz az engesztelő hely vétkeinknek? - vigasztalá őket R. J óchanán, 
azt mondván, hogy jótékonyság és istenismeret lépett az áldozatok 

1
) Abót di R. Náthán 4. fej., Gittin 56. a. Hogy miért választotta 

Ja11mi d .rOslít, annak nézetem szerint kö,·etkezö oka volt: Flavius Jose
phustól (Régiségek XVII. 8, l ) tudjuk, hogy Herodes Jamnia ''árosát vég
rendeletileg Salome növérének hagyta birtokul: ugyanott (XVIII. 2, 2) 
olvassuk, hogy Salome szintén végrendeletileg ezen várost környékével a 
uagybecsü pálmaültetvényeivel Julilinak, a római császárnénak hagyta. 
E szerint ott egy római telepítvénynek kellett lenni, sok tiaztviselővel, 
minek következtéb~n nem tarthatott attól Vespasián, hogy az ott letel&
pedö tanítók s tanitványaik konspirálni fognak a rómaiak ellen, a nélktil, 
hogy az a római tisztviselök tudtára esnék. Ezen várost kérve, azt mutatta 
R. Joehanán a császámak, hogy ezentúl is a béke embere s a római ha
talomnak hli alattvalója akar maradni. 
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. _ . . , me ye a Jeru-
z~álenu templom rstentrszteletének beszüntetésével s a politikai 
VJswnyok ~áltoztával semmi gy<tkorlati érvényességgel nem birtak 

. , ~~·aJan t:r:a~kodása alatt a zsidók politikai helyzete kedvező 
leven, UJ meg UJ rskolúk nyittattak Palesztinában s másutt is és 
a tananyag már oly nagym dagadt, hogy lehetetlenné vált ~zt 
val~n:ely rendszer nélkül az i::;kolákban előadni. A rendszert R. 
Akl~a kezd:ményezte. Mig mások az ü·ott törvény fonalán és sor
re~dJe szennt adták elő a hagyományos tananyagot, mint ezt a 
:Mozes. II., rr.r., IV. és V. k.-hez való régi midrás-munkákban 
(.Mekhlltá. SZ1frá. Szifré) látink - addig Akiba' t 
, · " az anyago a 

targy hasonnemüsége szerint csoportosította és rendszerbe szedte. 
Eze~ rendszenel alapját vetette a misnának s közvetve a talmud
na~ IS. Könnyen megitélhetni, mily nagy könnyebbítést nyújtott 
ezaltal úgy a tanítóknak, mint a tanulóknak Kortársai ezen újí
tásért méltán eliesőitették 2) 

, ~· Akibá egyik főtörekvése oda is irányult, hogy a törvény 
szobeh hagyományos magyarázatait és fejleményeit a szeutirás 
beHíjéből származtassa, bár az a szó egyszerlí értelmének rovására 
történt is. Azon nézetből indulván ki, hogy vagy mag<t az I sten, 
vagy a sz. szellem szóról-szóra, betüről-betüre iratá Mózes és a -----

1
) Ábót di R. Nathan 4. fej. 

• 
2

) Frankel: D:trke ha-Misna 115. l. - Talán nincsen egeszeu 
kJz~rva, ho~y a »responsa prudentium« akkor történt gyiíjtése ~ nagyobb 
1
•'kmtélyre JUttatása Rómában némi befolyással volt vagy R Akibá vagy 

H. Jehudá idejében a misná szerkeszté.sére. ' 
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próféták által a szentirást, azt nemcsak az összefüggési értelmé~~eu 
magyarázták, hanem azon erős hitben -valának. hogy Isten ezen muve 
minclen bár fölösnek látszó szavának vagy betüjének valamely 
tárgyra' kell ezéJoznia s valamely mellékes jelentményre mutatnia. 

Kétségtelen, hogy ez exetikei irány, mely az egészséges 
nyelvérzéket elrontja, nekünk különösnek lát~zik; de _hiába, az 
uralkodó szellem szüleménye volt, és a kereszteny egyhRzban ha-
sonló módon fejlődött. . 

A mily kedvezők voltak a zsidók politikai viszonym R 
Akibá felléptekor, époly rosszra forelultak öreg napjaiban. A zsi
dálcnak Kyrénében- Mrikában- a rómaiak ellen támadt fel
kelésük leverése után, Palesztinában is - 130 - a Búr-Koch
báról nevezett forradalom ütött ki, melyben R. Akibának Ü; nagy 
szerepe jutott. A zsidók ezen harcza az utolsó kisérlet volt Róma 
vasigáját lerázni. R. Akibá példájára, ki Bár-Kochbát l\Iessiá s
nak tartotta s az összes zsidókat a nemzeti s vallási harczban 
való résztvételre lelkesítette, tanítók s tanítványok a csatatérre 
siettek s seregenkint estek el a szabadságért. A győztes rómaiak 
mármost nemcsak a zsidó nép szúzezreit, hanem a zsidóságot is, 
azaz a vallást s tanát gyökerestől akarták kiirtani. Ezen ezéiból 
halálbüntetést szabtak a tóra tanulmányozás:lra s a tanítók fel
avatására. 1 ) R. Akibú, ki ezen tilalom daczára meg nem szünt 
nyilvánosan tanítani, a számtalan vértanuk egyike volt. Az 
Antoninnsok trónraléptekor újra kedvezőbb viszonyok követ
keztek és a synheclrion rendesen mük()clhetett, előbb Usa, később 
Tiberiás városában. 2) A tanaiták kora fénypontját érte el R. 

1
) Minden jogosult tauitóuak a synhedrion elnökétöl vagy más 

három felavatott tagjától kellett felavattatnia i ezen felavatás által képe
sítettnek nyilvánították törvényes ügyek eldöntésére. 

2) A synhedrion többször változtatá székhelyet. é gy látszik, mintha 
szánt-szándékkal keriilte a synhedrion azon városokat, hol keresztény püs
pök székeit. Azért nem székeit Jeruzsálemben, hlír Hadriánig s nem sokkal 
utána is (Graetz IV, 523) meg volt engedve a zsidóknak ott letelepedniök, 
mivel Jeruzsálem bukása óta ott szakadatlanul piispökök székeltek (Euse
bius: H. E. IV. k. 6. fejezet). De Jamniában is egy keresztény község 
keletkezett, es a III. században már piispöke is volt (Eusebius : a paleszti
uiai mártyrosokról ll. fejezet) i talán ez okból hagyta el a synhedriou 
ezen várost ; hogy pedig Tiberiás is püspöki székhely volt legyen, Eut~e
biusbau nem találtuk. Graetz, IV. 14 7. más véleményben van. 
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Jehudi!. Simon fiának pÁ-triárkhátusa alatt 180-220-ig. Ugy a 
cs;ísúroknúl, mint a zsidók közt nagy tekintélylyel birván, hozzá
fogott, a. szentirás után, a zsidó irodalom legnagyobb müve szer
kesztéséhez. R. Akibá kezdeményezései és Akibá kiváló tanít
ványának, R. 1\Iéirnek előmunkálatai alapján, ő gyüjtötte és 

rendszeresítette az egész tan:1nyagot, melyet rnisnának nevezett. 

v. 
1\fily része van R. Akibárrak és R. Méirnek a misnában, és 

milyen R. J ehudámtk? nem tudhatni ; de minden esetre ez 
utóbbi is nagy érdemeket szerzett amisna világos nyelve, logikai 
rendszeresítése és az egész tananyag felölelése körül. Először is 
az agádát elkülönítette a haláehától - csak kivételkép s több
nyir(valamely traktátus végén van ebből is 1-2 mondat -
és csupán a háláehára fordítá figyelmét, melyet hat rendre (szé
der, szedárim), ezeket 63 tráktátusra (masszékheth), minden 
traktátust fejezetekre (pérek) s végre mindegyik fejezetet egyes 
czikkekre (halácha) osztotta. Az első rend - Zeráim - tartal
mazza a mindennapi vallási teendőket. Az imával kezdi, áttér 
azután a jótékonyságra, majd a mezőgazdasággal összekapcsolt 
azon törvényekre, melyeket a tóra vagy a szegények segélyezésére, 
vagy a papoknak és levitáknak fizetendő terményi adományokra, 
vagy más rendeletekre nézve szabott. A második rend - Móéd -
a szombattal, az ünnepekkel s más ide való törvényekkel 
foglalkozik. A harmadik -Násim - a házassági törvény min
den ágát s vele kapcsoltan a fogadásokat és a názirátust tárgyalja. 
A negyedik - N ezikin - a polgári és büntető törvényt és a 
törvényszéki rendszert adja elő, s befejezi e rendet a rabbinikus 
ethika főemlékével - Ábóth - mivel a két főmozzanat a társada
lom jólétének fen tartására, ugymint: a felebarát jogának kimélése és 
a megsértett jog helyreállítása vagy az igazságszolgáltatás,- ethí
kai szempontból is tekintendő és tiszta szándékkal érvényesíten~ő. 
Az ötödik rend - Kodásim - felöleli az áldozatokat, a mmt 
azok a jeruzsálemi templom számára el?irat~ak és h~zzákay~solja 
a tilos állatnemek leírását és egyéb t1los etelek targyalasat. A 
hatodik _ Toháróth - szintén a templom fennállása alatt 

' érvényben volt tisztátasági törvényeket részletezi. ~ óll~h~t az 
egész miínek két harmadrésze semmi gyakorlati ertekkel 

l, 
' 
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nem birt már szerkesztése idejében, meg1s eze_n any~g, is 
ngyann,zon érdekeltséggel, alapossággal, elmeéllel s re,szl e.tez,esev~l 
tú.rgyaltatik, mint például az ünnepekre ~onatko.zo torve~;e ' 
melyek országtól s templomtól független, szemelyes kotelezettse",ek
nek neveztetnek. Ha már a mondottakból kitünik, hogy R. J ehuc~a 
czélja nem volt egy állandó, irányadó kodexet a gyakorlat sza
mára el6állíta~i, hanem a századok óta sz okásos tananyag?t .~z 

d ·' · éa m·ís korul-elfeledéstől megmenteni, úgy ezen ten encZiaJa m o ' , 

ményben is mutatkozik, n.bban t . i., hogy alig akadunk .az egesz 
műben oly czikkre, melyben elágazó vélemények nem JUtnának 
kifejezésre. , 

Azonban elég újjmutatás fordul elő.~ misnába~, arra -~~zve. 
hogy megtudjuk, melyik vélemény felé haJlik a szerzo. Ily l~~Jml~
tatás például az, hogy a helyeselt vélemény ~évtelenül a t_obbs~g 
nevében - »a bölcsek monclják« - említtetik. D e ez sem altala
nos szabály, sőt nyiltan mondatik, hogy ép ez okból az eg~es 

vf·leméuye is, habár a többség áll vele szemközt, felvétetett a m,IR
nába, ha netalán a jövő nemzedéknek a többségé nem tetszenek, 
hogy tudja s ismerje az ellenkezőjét is, melyre támaszkodni 
lehet. 1) 

Nyelvezetére s rendszerére nézve a misna remekmiínck 
mondható. Nyelve az új héber, a bibliainak fejlődése stílusa 
rövid s mégis világos, tömör, de nem homályos, a mint egy 
tankönyvhöz illik. A héber nyelvre nézve a misna eddig még 
nem eléggé kiaknázott bánya, mert száz meg száz növényi, állati, 
mesterségi, mezőgazdasági nevek és igék vannak benne, melye~ a 
klasszikus héber szókincsben, a szentirásban nem találhatók. Ep 
úgy mutatkozik rendszerében s felosztásában, az egész anya
got felölelő s mélyen átgondolt terv. Magából értetődik, hogy a 
misna szerzöje, a kit kortársai s a jövő nemzedékek nagy tiszte
letből egyszerüen : Rabbi, azaz tanítónak neveztek, 12) sem minden 
tanítónak eltérő véleményét, sem minden tárgynak legkisebb rész
letezését nem vehette be munkájába. A misnába föl nem vett 
anyagot találjuk a talmudban elszórt bm·aithákban és a misna 
rendjét és felosztását követő tószeftában. 

l) Édujót l, 5. 

Veszpém. HoceMUTH ÁBRAHÁM. 
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A KELETI ÓKOR EMLÉKEI ÉS A SZENTIRÁS. 

Fresh light from the ancicnt monuments. A sketch of the most striking 
confirmations of the Bible, from recent discoveries in Eg_vpt, Assyria, 
Palestine, Babylon.ia and Asia l\Iinor. - By A . H. Savce, Professor of 

comparative philology, Oxford. 

Ugyanaz a szkepticzizmus, mely elvetette Görögország és 
Róma régi meséit, rátette kezét az ó-testamentomra is és kijelen
tette, hogy a szent történetek egy része nem egyéb, mint a mondák 
és mitusok gyűjteménye. D e egyszerre, mint valami bü vész ütésére, 
újra felébredt a keleti világ, a kutatók ásói és a magyarázók 
türelmes ügyessége és szorgalma által és oly emlékek termettek 
előttünk, melyek a szentirás hőseinek neveit és tetteit viselik 
magukon. 

Egészen váratlan fény világítja meg az eddigelé homályos 
adatokat és egészen új magyarázat adatott egynémely esemény
nek, melyet a szentirás említ. l'.fi ejthet, például, inkább bámu
latba mint a nagy chéti birodalom (v. ö. Chittim Josua l, 4, I. 
Kir.'io, 29; II. Kir. 7, 6.) fölfedezése, melynek csak létezése i~ tel
jese~ feledésbe ment. Kiderült, hogy a czélzások, melyek a chét1ekre 
~onatkozólag az ó-testamentomban vannak, te~jesen_ ~egfelelnek 
a tényeknek és igazi helyök a történelemben h van Jelolve. 

A chéti birodalomban nem az egyedüli fölfedezés, mely a 
jelen könyv tárgyát képezi. Szar.gón feliratai eloszlatták ~ n~héz
ségeket, melyekkel J es á já l O. és ll. fejezeté_nek ma.gyarázasa Já:t: 
ugyanis ki van mutatva, hogy ar. említett feJezetek ~em egy »ke~
zelt« asszíriai király »képzelt« hadjáratát tárgyalJák; ellenkező-
leg, a hadjárat valóban megtörtént . 

A legujabb fölfedezések legnevezetesbike ?yrusra és :S~~~
loniának általa megtörtént hódítására vonatkozik. A meghodüas 
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elbeszélése, Cyrus áltn.l .elmondva, kezünkben van most és arra 
bírt, hogy sok oly nézetet, melyet a görög iróktól átvettünk és 
melyet mintegy beléolvastunk a szentirás szava,iba, lényegesen 
megváltozta.ssunk. Cyrus nem Perzsiának, ha.nem Élámnak volt 
a királya. 

Nem kevésbbé érdekes a Silóach (l. Jesájá 8, 6; Neh. 3. 15) 
felirat, mely megismerteti velünk a J esájá idejében használatos 
zsidó betüket. U gy an ezen felirat világosságot vetett Jeruzsálem 
topografiájára és napnál fényesebben kimutatta, hogy a, király
korszak zsid ai nem voltak az a müveletlen és ba, r bár nép, a milyen
nek őket némely kritikus tartotta. 

Említést érdemel az ása,tások eredménye, melyeket az elmúlt 
évben Gósen országában tettek. Pithám az izraelíták építette éle
lemtartó város, kiásatott és az exodus ideje ez által meg van 
állapítva. A tudós Na,ville a,z említett helyen polyva nélkiil készült 
téglákra is akadt 

Miután így nagyjában elmondtam a könyv tartalmát, átté
rek a részletekre és a könyv egymásutánja szerint ki fogom tün
tetni a legfontosabbakat. 

A legujabb ásatások, főleg Babiloniában és Szi1·iában, meg
világítják a Genes~s könyvét. - Itt leülönösen a Genesis kezdő 
fejezeteiről van szó, főleg az ethnografiai tartalmúa,król. 

A te1·emtés tö1·ténete. Berossus töredékén kivül van most még 
egy asszíriai. jelentés a teremtésről. l\fostani alakjában nem lehet 
a,z régibb a Kr. előtti 7. századnáL A jelentés feltünően hason
lít - még a szókban és frázisokban is - a Genesisre. Könyvünk 
speciment is ád az agyagtábláza,t feliratábóL 

A babilóniai szombat. A hetedik nap a pihenés napja volt a 
babilóniaiaknáL Sőt még a neve is ugyanaz volt mint a zsidóknál. 
A különbség csak az, hogy a babilóniai szombat lunáris jellegü, 
a mennyiben az első szombat mindig a hónap elsejére esik, bár
milyen hosszú legyen is a megelőző hónap ; holott az 6-testamen
tomban a szombati Mpok és az ujhold napjai meg vannak kftlön- • 
böztetve egymástól. 

Az embe1·i nem bukása. - Eddig nem találtak erre vonat
kozó asszíriai jelentést, mely a Genesis jelentésére hasonlitott 
volna. Valószínü azonban, hogy ilyen létezett; egy régi babilóniai 
drágakő fát ábrázor; melynek két oldalán egy férfi és egy nö ftlnek; 
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mögöttük kigyó van; az emberpár keze a fa gyümiilcse felé nyú
lik. A kétnyelvü (akktd és asszir) szótirak az ábrázat magyaráza
tát is adják; beszélnek ugyanis a »gonosz kigyóról,« »az éjjel 
kigyójftról,« és »sötétségről,« mely az emberi nem bukását oko~ta. 
Az »életfa,« mely annyiszor előfordul az asszir emlékeken nem 
egyéb mint az Imin-istennek szentelt fenyüfa; Irniu pedig az 
Eufritesz folyam mellékueve, mely folyam, tudvalevőleg a para
dicsomban •olt. 

A pamdicsorn fekvése. - A paradicsom Babilóniában kere
sendő: A kert, ~elyet Isten ültetett, Eden-ben volt; Éden pedig, 
az élnratok szennt, a babilóniai síkságnak \olt a neve. Az Éden 
folyamai Babilonia folyamaiban és csatornáiban keresendlík. 
Kettő közülök volt az Eufrátesz és Tigris, mely utóbbi az akimd
beliek nyelvén »id Idikla« = »Idikla folyama« névvel bírt (abib
liai Chidékkel); »Pisón« babilóniai szó és annyit tesz mint: csa
torna. ; »Gichón « pedig az akkad Gukhan, vagyis a folyam, 
melynek partján Babilónia állott. Sőt a »ke?"úb« szó is babilóniai 
ereüetü; jelent pedig bikatestü, emborfejü, szárnyas szörnyálbto
kat, melyek az asszir ábrázatokon az életfa mindkét oldalán van
nak (V. ö. Gen. 3. 24.) 

A korúbim a babilóniai paloták bejáratánál is álltak és azt 
hitték róluk, hogy a gonosz szellem behatolását megakadályozzáJc 

A kaldeus tö1·ténet a vizözöm·ül és annak összehasonlítása a 

Genesis-ével - A babilóniaiak is azt hitték, hogy a vizözönt az 
emberi nem rosszasága okozta. Sziszuthrosz, az akkacliai Nóah, 
épen a jámborsága miatt menekült a veszedelemtől. Sziszuthrosz 
az Isten parancsára hajót (bárkát) épít: A vízözön nagyobbodása. 
hat napig tart; ezután apad a viz. A hetedik napon Sziszuthros7. 
galambot küld ki, de ez visszajött, mivel nem talált helyet hol 
lába megnyugodjék. Erre fecskét bocsátott ki, a mely szintén 
visszatért. Erre hollót bocsátott ki, a mely többé nem tért vissza. 
Sziszuthrosz oltárt emelt az isteneknek (a négy szélnek) és »az 
istenek megérzék a gyönyörüség illatát«. - Amtát, vagy Urar
dhu (az ékiratok szerint) Arrnéniának a neve: ennélfogva Ararát 
hegyei, melyekről a Genesis szól, valószinüleg Dél-Arrnéniának 
kurd hegylánczolatával azonosak. 

A bábeli torony. - George Smith egy ékit·aQí sziiveg töro
dékét találta, mely a bábeli torony épitését leirja. Eszöveg Rzerint 

A KELETI ÓKOR EMI,ÉKEI Í<~S A SZE:\TTRÁS. f)(i3 

nz emberek az összes istenek atyja ellen forelultak és vezetőjük 

szivének gondolatai gonoszak voltak (v. ö. Gen. 8., 21.) Babilon
han dombalakú tornyot kiséreltek építeni; azonban a szelek ösz
szefútták és ledöntötték munkájukat és Ann (isten), beszédüket 
és terveiket megzn.varta. - A megzavarás fogalmának kifejezé
sére a Genesisben ugyanaz a szó (bálnl) áll, mint az említett asszir 
szövegben. Osakhogy a bibliai iró szójátékbl élve - és ez nem 
ritka dolog a szentirásban - egybeveti az illető szót a Bábel 
névvel, melyhez pedig, etimologiailag véve, semmi köze nincsen. 
Bábel ugyanis nem egyéb mint az asszir Bab-ili »I sten kapúj:t« 
és csak sémi fordítása a város régibb (akkad) nevének, Ka-climíra 
szónak, mely szóban Ka = kapú, dimíra pedig = isten. 

A G enesis tizedik fejezete. - E fejezetben a felsorolt népek 
rendje geogra:fiai, de nem ethnografiai ; különben ugyanis nem érte
nők, hogyan kerülnek a nem-sémi élám-beliek a sémi asszirok mellé, 
vagy pedig a kanaani phoenicziaiak, kik a héberrel rokon nyelvet 
beszéltek, az egyiptombeliek mellé. Ha oz elvet elfogadjuk, látni fog
juk, hogy a hiblia állításai teljesen megegyeznek a morlem lmtatá
sokkal. Az asszir felírntok nagyban megvilágítják az említett feje
zetben felsorolt neveket. X evezetcsen: l. Górne1·, J epheth fia, az ék
iratokon előforduló Giminai-törzsnek (a görögöknél: ol Kt,ll,ll~f!tOI) 
n, képviselője. 2. Mádríj =a méclek 3. Já'Uán = ajónok. Az élcira
tokon Cziprus szigetnek »Jávnán« a neve, héberül pedig »Kittím.« 
(Gen. 10,4 szorint Jáván fia)- 4. Túbál és J[esekh párosan fordul
nak elő az asszir feliratokon (mint a Bibliában). Túbál =Tu bareni 
vagyis a elélkeleti Kappadókia lakósai, míg l\Iesekh = l\Ioszkhi 
Kappaeloleia éjszaki részén laktak. - 5. Asl.:enáz nem egyéb mint 
az asszir Aszguza, mely tartomány Ekbatana mellett torült el. -
(). Kús = Aethiopia. - 7.llficzmjim (Egyiptom) nem egyéb mint 
a máczórral egyjelentésíí »meczer« szónak duálisa és annyit tesz 
mint: a két máczór, vagyis : alsó és felső Egyiptom. »Máczórc: 
eredetileg sánczot vagy erősséget jelent (L Deut. 20, 20, Ezek. 4, 
2 j Hab. 2, l, Zsolt. 31, 22) és az erődöket jelölte, melyek a biro
dalom keleti részét az ázsiai törzsek ellen védelmezték »Máczor« 
a szentirásban első sorban Alsó-Egyiptomot jelölte, (l. Jes. 19, 
6 j u. o. 37, 25, Mikhá 7, 12.) Felső-Egyiptomnak Path1·ósz volt a 
neve. (l. .Jes. ll, 11, Jer. 44, l, Ez. 30, 14,). »Pathrósz« pedig 
nem egyéb mint az egyiptomi Pe-to-resz = déli tartomány. A 
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Pathrúszím. vagyis Path rósz la.kói, G cn. l O, 14, csakugyan l\Iicz
rájím fiaiként szerepeinek - 8. J>Tnít = az ecryiptom

1
· p t , 

. o un, .1. 
S:o~ah-parton. - 9. ,A Lehab~m ~ a libyabeliek.- 1 o. A )laph-
tuclnm = Napata nepe A eth10puábau. - ll. A Kaphthórírn . 

vegy Kaphthór lakói, a D elta partján letelepedett phoeuicziaiak 
voltak. Az egyiptombelieknél Phoenicziának »Keft« volt a neve. 
Egyiptomnak azon része pedig, hol a phoenicziaiak letelepedtek~ 
»Keft-úr (=,nagyobb Phoeniczia) névvel bir t. A szentirásból 
(Deu t. 2, 23, Arnosz l, 7, J er em. 4 7, 4,) tudjuk, hogy a filiszteusok 
eredetileg kaphthórbeli phoenicziaiak voltak; ennélfogva Genesifi 
10, 14 vége áthelyezéR utján így fordítandó: Kaphtórím, a kiktől 
eredtek a filiszteusok. - 12. Kcínaan = alföld ; eredetileg annak 
a partnak volt a ueve. melyeu Phoeniczia nagy városai álltak. -
1~. ?-~idón (= a halászok város,•) a legrégíbb kanaani vagy phoe
lllCZim város íOlt. - 14. CMt a phoenicziaiktól éjszakra lakott.--
15. Az ».Amúri« Palesztina hegyein laktak és ellentéte voltak a 
kanaanitáknak, vagyis az alföldieknek - 16. A1·ka és Zimin·a 

(Ze már) városokat II. Tigláth Pileszer említi. - l 7. A1·vád városa 
ismételten fordul elő az asszir éláratokon; nemkülönLen Chamath) 

II_!elyet Szargon az asszir helytartónak székhelyévé tett. - 18. 
Elám csak az asszir feliratokban leli magyarázatát; jelöli pedig a 
Babilónia keleti részén elterülő hegyes vidéket, melynek valamikor 
Búsán (Susa) volt a fővárosa. Élám asszir szó, és annyit tesz mint 
»magas«. - 19. Assú1· eredetileg város volt a Tigris-partján. A 
szó akkad eredetű és annyit tesz mint: vízpart. A későbbi Asszi
riának ez volt a fővárosa, és csak később foglalta el helyét Ninmí 
vagy Nineveh. Ninevéh-től nehány mértföldnyire van Kalaclt 
városa. Rí!szen nem egyéb mint az asszir Rísz-eni = a folyam 
feje. - 20. A1pakhsád - Arpa-Keszed = Kaldaea határa.« 
Keszed nem egyéb mint Kaszelírn singularisa; a bibliában pedig 
Kaszdím = Babilónia (Kaldaea) lakosai. - 21. Nimród nevét 
nem találták eddigelé a feliratokon, de igenis El'ekh (Uruk), Kal

neh (Kul-unu) és Akkcírl városokat, melyek fölött, Genesis 10, 10 
szerint, uralkodott. 

Az akkad-beliek (1. Gen. 10, 10,) Ezek az éjszaki Babiloniá
ban laktak, mig a déli BabiJóniának Sineár (Sumír) volt a neve. 
Nyelvök nem volt sémi, hanem agglutináló (mint a magyar) és 
valamikor önálló szók összekapcsolása által fejezték ki a gramma-

t. i k;r i I Ísz()nyoka t. A sé rn i hn hi lllliiaink Jll(•ghórlítot.t/r k ,, h('nszH
liittc kd. A hódítók ncvr : kaszrlím JI(' Ill egyéh mint a h:thilfHJÜii 

kaszicl i « --- hó11ítók. 

i.Tm duím. Abu-ramu V<tgy Ahram a fensí•ges ntya , Aln·:t
ltú.m eredeti neve, sokszor el őfordul a babilóniai szerző!lésekPu. 
Száráh nem egyéb mint az asszir »szarrat« = kir:ílyní·; mig 
A1ilkáh _9há~áu leánya, azonos az asszir milkat ( = herezeg né) 
Hzóval. l rT, Abrahám szület6si helye, ki van ásva. l~,. az Eufrú
tesz JJyugati oldalán fekszik. 

Kedor-laomer hadjárata és annak s.zövetségesei. A sziivetsr
gesek közt, a Szeutirás szerint (Gcn.14, 2) Arjókh, Elaszar királya 
is szerepelt. Arjókh neve valóbau előforelul az 6kiratokon, mí•g 
pedig Eri-akú névvel; Eri-aku pedig Laraza királya í•s az (']ám
beli Kudur-Mabug fia volt. Kudur-Mabug annyit tesz mint l\fahug 
(isten) szolgája, és párhuzamos a bibliai Keclor-laom!'r névvrl. 
rnely annyit tesz, mint Lagamar (isten) szolgája. Á mrlr l\fabug 
és Lagamar különböző istenek voltak rs ennülfogva nem monrl
hatjuk, hogy Kedor-laomer = Kudur-Mabug. Valósziníí azonban, 
hogy testvérek voltak, úgy hogy Kedor-laomer, nagyhútyja volwt 
I<Jri-aku királynak. 

Megközelttöleg megran hatrirozva rr.:: idö) melybe11 "ÍbNdlfÍIII 

megmentette L6t-ot. - Asszurbaniprtl r>gyik ékirata hóditásokról 
RZól, melyeket Kudur - Naukhnncli. Élám királya Babiloniában 
tett 1635 évvel Asszurbanipál előtt vagyis a Kr. előtti 2280-ik 
rvben. Lehetséges, hogy Keclor-laomer KuJur-Naukhuudi utódj:t 
volt és :1kkor körülbelül, tudjuk, mikor meutettr> meg Ábrahám 
I;ót-ot és egyszersmind Abrahám kor(n·a is következtethetünk. 

Egyiptom Jbmhám ideJében. - Valószinü, hogy Ábrahám 
akkor jött Egyiptomba, mikor a hikszosz-királyok, kik szintén 
sémi eredetttek voltak, és sémi nyelveu beszéltek. Czóán-bau (Tá
ni sz) székeltek. (L. fennt, 289. és köv. l.) 

.Jó.zsef Egyiptomban. - József idejében külsöleg már 
nem volt különbség a czóáui {•s a thehae-i (felső Fgyiptomban 
uclvar közt ; a hivatalnok nevei sem voltak többé sémiek, hanem 
egyiptomiak. Pótifár, prldául, tisztán egyiptomi szó és annyit 
tesz mint: »a megjelentnek adománya«; Pótiphera = Napisten 
adományn. József mellékneve: Czaphnath-Paanéách = az élet
hely kertiletének kormányzója, vagyis azon vidék kormányzója 
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mcl,yt•n n izra(~lítúk később H.:t:tm~zesz és Pitltóm élelem tartó 
vúrosoknt építették. 

l
" A;:déhsr:g _E

1
'gyip

1
tomban. - A hétévi éhség, mclyct József 

e on•mon ott, nt m JC enRég :t termékeny Eo·yirltomL,.. ' 'l , . . . a u"n, cs enne -
fogr:1. a reg1 egy1ptom1 emlékeken csak nagyon kevés tudós'tr 
fordul elő beállt éhségekrőL E tekintetben érdekes cer B· '-· l ,_t_s 

0 
•• • • • , oY d. ua, nevu, 

Co.) Ip~Oml nemes ember Sirkő-felírata, melyen a többi köz t azt 
mondJa: »l\Iidőn :t sok évig tartó éhség keletkezett, a városnak 
gab~nát szolgál~::tttam az éhség mindeu egyes évében.« - Baba 
kc~rsscl a 18. dmasztia előtt élt Dél-Egyiptombau; ezen időpont 
t~~.Jcsen ~cgfelelne amaz időszaknak, melybe Józsefet kell hclyez
~l:~k. l\Imt a köv~tkcz~ lapokból ki fog tünni, pontosan tudjuk az 
Idot, melyben az 1zraehták Egyiptomból kimentek; ha már most 
az ~x~dus icl:jéből visszaf:lé számítunk 430 évet - ennyi ideig 
ug~ ams tartozk~dt~k az Izraélíták Egyiptomban, - akkor Apc
phlsz :a~y A~ep1 hikszosz-királyhoz jutunk; A pepi pedig valóban 
az a krraly, kl alatt - a régi írók szerint -- József az államban 
aclón-ná, azaz második uralkodóvá lett. Osak miután a hikszoszok 
k!_lettek üzve az országból és Aahmesz, a 18. clinásztia megnJapí
toJa. azo bt és barátjaikat üldözte, történt, hogy »nj király támaela 
Egyrptomban, ki nem ismeri vala Józsefet.« - E szerint tehát 
~uajd~em bizonyos, ~ogy a mely időben Baba Dél-Egyiptomban 
elt, latta, el József Ejszak-Egyiptomot gabonával. 

József és Pótijdl' felesége. - Érdekes a »két testvérről« 
szóló moncla, mely szerint az egyik testvér és bátyja felesége közt 
ugyanazon viszony folyt le, mint József és Potifár felesége közt. E 
monclát egy Enna nevü iró állítot tn, össze a Kr. előtti 13. században. 

Gósen. - Ilyen névre eddigelé nem akadtak a régi cmlé
keken; annyit azonban tudunk a szentirásból, hogy Gósen Raam
szcsz-tartományb::m feküdt. Továbbá Brugsch kimutatta, hogy II. 
Raamszesz, a hikszosz kiüzése után, Ozóán (Tánisz) városnak a. 
Raamszesz nevét adta. Eszerint Gósen okvetetlen ül Ozóán tőszom
szédságában volt és természetes is, hogy a czóáni udvarban levő 
Józse.f nem mcssze a fővárostól telepítette le a családját. Ugyan
~sak mnen vitté~ Jákób holttestét a családi sírboltba, Ohebrón-ba; 
es csak most értJük, mért hozza a biblia Ozóánt oly szaros kap
csolatba Ohcbrón-nal, mondván: »Ohehrón két esztendővel Ozóán 
elött építtetett « 
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Az e.,·orlns E!J!Jiptombó1. - Az exodus idcj(·re valamint 
az elnyomás Pharaó-jára vonatkozó kénlés most végleg \'l ran 
eliintve az ujabb ásatások últal. Naville Tel el-Kebir közeléhen 
súnczokra és erődítésekre és ezekben feliratokra is akndt, mdy 
utóbbiak azt mutatják, hogy amaz erődíté ek régi várost k(•pviscl
nck, mclynek vallfLsi neve Pithóm, polgári neve pedig Szukh>th 
volt. A feliratokból azt is tudjuk, hogy a város alapítója Ranm
szesz volt. A város görög neve t . i. 'I/~vJ v. 'IIQt•Ívn• rrói.t~, az 
egyiptomi »ara« szóból származik, mely annyit tesz mint »rak
tár« és e jelentésével arra emlékeztet. hogy Pithóm és Raamszel;z, 
melyeket az izraelíták Pharaó-nak építettek.» élelemtartó vúro~ok« 
voltak. Naville még a tárházak egyes kamaráit is fülfedezte; a 
bmarák nap-sütötte téglákból vannak építve; a téglúk pedig 
részint polyvával, részint a nélkül késziUtek. Ezekben a polyY<l. 
nélleüli téglákban az elnyomott nép munkáját látjuk, mi<lőn t. i. 
jött a parancs, hogy »polyva nem adatik nektek« 

E név: Pithóm egyiptomi erecletü (Pa-Tum) és n leúlclozú 
nap városát jelöli. Abból a körülményből, hogy a városnak még 
más neve is volt, t. i. Szukkóth, érthetjük. miért nem indúltak az 
izraelíták, az Exodus idejében, Gósenból, hanem Szukkóthhól, 
azaz azon helyből. hol épen dolgoztak volt. A legközelebhi mo
másuk Étlzam nem egyéb, mint az egyiptomi erőd Khétcím mellett, 
míg Pi-hachíróth valósziniíleg Pi-Keheret, mely egy feliratban 
előfordúL 

Az elnyomás Phm·aója. - Ki van mutatva, hogy a pharaó, 
ki alatt az izraeliták tényleg kivonultak, nem lehetett II. Raam
szesz, hanem ennek fia és utóda, II. :Meneptah (1325. Kr. előtt.) 

J.fózes neve. - E név megfelel az egyiptomi »mesz« vagy 
»meszu« szónn.k, mely annyit tesz mint: »fiú,« és nem egy egyip
tomi herczegnek volt a neve az exodus idejében. Ugyanezen név 
képezi részét a Raamszesz vagy Ra-meszu névnek, mely annyit 
tesz mint: »a nap fia.« 

A zsidó iül'l:ények és vallásos szertm·tások megvilágítáBa 
plzoe11iczirti és asszi1· emlékek alapján. A phoenicziaiknál valamint 
az assziroknál álclozatokna.k és intézményeknek nyomait látjuk, 
melyek sok tekintetben a )fózes-(•irc hasonlitanak. A már emli
tett szomhaton kivül a babilóniaiaknak és assziroknak ünnep
napjaik voltak, melyeken hi:.wnyos szertartásokat végeztek és 



hi:wuyo~ (tl(!ozatoJw ( hoztak j (' urprk ismerték iL béke - (•s emlrk
úlclozatoJmt, az első - sr.üliitt ~zcntrlés(·t és a bünáldozatokat. Iste
ncik előtt asztal állott, megrah:t szinkenyérrel; továbbá különb
;;éget tettek liszt- és áJiat-áldozatok közt. Bizonyos tisztátalanok
unk ta r tott ételek tilosak voltak, és ezek közt a disznó és »a föl
dön csúszó állatok. (( 

. l móúbi kö. - 1869-ben dr. Klein érdekes regiségi maraJ
v:'myt talált a régi Díbón romjai köz t. A felirat phoenicziai betük
kel van irva és nem egyéb mint Móáb királyának, Mésá-nak tudó
sítása. Mésa, a szentirás szerint, (II. kir. 3, 4). Acháb halál<t 
után fellázadt Izráel királya ellen. Mésa leírja fell{tzadásának 
~ikerültét, és a bo~szút, melyet az izraelítákon vett országa elnyo
m{tsaért. Az egész felirat olyan stílusban és majdnem ugyanazou 
fr [tzisoklml van irva, mint amilyenek a szentirás történeti könyvei
heu találhatók; sőt, csekély kivétellel a szók és a grammatikai 
alakok a szentirás héberségének jellegót viselik - a móábiták és 
izraelíták nyelvei közt csak dialektusi különbség volt. Érdekes, 
hogy a felirat szerint Kemós, a móábíták nemzeti istene, nemcsak 
a legfelsőbb isten, hanem az egyedüli isten, kit tiszteltek. A felü·a
ton a következő , szeutirási tulajdonnevek fordúlnak elő : Kirlcha 
( ~ Kir - Charáseth, ---:- a főváros) ; Omri, Izrael királya ; Khe
mós ; Médeba ; Baal-roeón ; Atáróth ; Nebó ; J ahacz ; Aróér; Beth
Rámóth; Beczer ; Díbón ; Both-Diblataim; Beth-Baalmeón; Cho
ronáim. 

A S ilóáeh rnelletti f elimt. - J eruzsálem mellett, az úgyne
vezett Silóáeh-tóban (mé-hássilóách), mely alagúton megy keresz
tül, 1880-ban héber feliratot találtak. A feliratban el van mondva, 
mint készült el az alagút. A felirat nyelvezete a legtisztább héber
ség. nogy mikor készült a felirat, nem tudni határozottan; hanem 
a betük alakja arra vall, hogy nem sokkal fiatalabb a móábi kőnél; 
sőt egyes bettik még ennél is régibb alakokat mutatnak. Némelyek 
szerint Chizkijáhu idejében készült, mások szeriut még Salamon 
idejében; mindketten okokat hoznak fel állításuk bizonyítására. 
Bármint álljon is a dolog, tény, hogy a felirat sok tekintetben 
megvilágította Jeruzsálem topografiáját a királyok idejében; sőt 
azt is következtethetni belőle, merre voltak, és merre keresendők 
a királyi sírboltok. 

Betödrek Palesztinába. Nevezeteseu: 

S isdk. - Mikor Dávid megalapította hirodalm;ít, két hatal
mas szomszédja, t. i. Egyiptom és Assziria hanyatlófélben volt. 
Legelőször Egyiptom ébredt uj életre; Sisák ' · Sesank Pale~z tiua 
ellen fordult ; a karnaki templom romjain ugyancsak Sis<Ík jelen
tését találták J eruzsálem elfoglalásáról. 

II. Salmanesze1·. - E kitály uj életet hozott az asszir hiro
dalomba; 35 évig uralkodott és ezen idő alat t megverte és részben 
meghódította összes szomszédjait. A hatodik év hadjáratát ő maga 
irta le; Arménia szikláin asszir feliratot találtak. melybeu Sal
maueszer elmondja, mint támadta meg Damaszkuszt. és mint vert 
meg 12 királyt, kik Damaszkus segítségére siettek. A megrert 
királyok közt szerepel Achab Szirlá-ból (Izraélből) . - S<llmane
~zer uralkodásának 14. és 18. éve közt megöletett Hadadezer. 
Szyria királya; a trónt Ohazáel foglalta el ; Salmáneszer a bitorló 
ellen fordult és elfoglalta nagy táborát. Innen a földközi tenger 
melletti államok ellen indult ; ez alkalomból sok királynak fogadta 
a hódolatát ; köztük meghódolt J ah ua, Khumri fia (a 8Zentirás 
szerint ez annyit tenne mint: J eh u, Omri fi a). - Az asszir király 
téved, midőn J eh ú-t Omri utódának nevezi ; ő ugy látszik. semmit 
sem tudott a nagy forradalomról, mely Omri házát kiírtotta é8 
helyébe J eh ú-t emelte a trónra. 

A f ekete obeliszk'. - A British Museumban fekete márvúny 
obeliszk áll, melyen Salmaueszer uralkodása főbb mozzanatait 
elmondja; az emlékkő felső része relief-ek sorozatából áll. Egy 
ilyen relief-eu J ehú követei vannak ábrázolva, kik ajándékokat 
visznek uruk nevében. Az arczvonások és a bókáig érő rojtos ruhák 
a zsidókra vallanak. 

II. Tiglath-Pileszel'. - Uralkodása második évében II. 
Tiglath-Pileszer megtámadta a Charnath-birodalmat; ennek meg
hódításával a földközi tenger melletti államokra rohant. Azri
.Tahn vagy Azarjah (Uzziáh), a zsidó király. Chamath szövetsé
gese volt és mint ilyent meg kellett öt büntetni. (Júdáh és Oha
math birodalmai köz t a barátság régi keletű volt; ugyanis a 
szentirás is azt mondja. hogy Dávid benső barátságban élt Tói 
(Toú)-val, Chamath királyával.) Két évvel ezután Tiglath-Pile
szer ujból nyugatnak ment és Rezón (v. Reczin), Damaszkusz 
királya, valamint Menachém, Somrón (Szamaria) királya, hódola
tát fogadta. A bibliában ugyan az áll, hogy Menachém Púl-nak, 
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tle lll'm Tiglath-PilcszeJ'llt'k J1zetett ln1Lémdót, en e nézve azuuuau 
tndui kell. hogy Tiglath-Pileszcrnck eredeti nCYc Púl volt. CH;Lk 
késlíbL Yette föl Tiglath-Pileszer nevét. Ebbő l tehút azt' leltet 
kövdkeztethetni, hogy a szomszMos népek az at:szir Jcirúlyt mé"' 
eredeti ne\-én ismerték és csak késlíbb szoktak hozzú az uj névhe: 
melyct a katonai kalandor fölvett volt. Ez állítás helyességót Pto~ 
lcmacus. a ~örög csillag~sz ,egyik nyilatkozata is bizonyítja. 

. Szargon: Sza_nclcenh, Eszar-Ohaddán és Aszuapp1u· (Asszur
bampnl) asszn· Inriilyokra vonatkozólag a biblia és az asszir 
emlékek adatai részben megfelelnek egymásnak, részben kiegészí
tik egymást. 

Xebukhadreczcza1· és Cynts. - Eddig nem akadtak az 
t•kiratu emlékek közt olyanra, mely Nebukhadrcczczar had
j(m1túról Júdúh ellen szólna. Ellenben Cyrus egyik felirat[L
ban czélzús van téYc a babylóni foglyoknak hazájukba való bocsá
tásáról; a foglyok közt, mint a szentirásból tudjuk, a zsidók is 
voltak. 

* 
Az eddigiekkel korántsem merítettem ki Sayce jeles 

könyvének gazdag tartalmát; a szaktudósok, nevezetesen a törté
nelemmel. nyelvészettel és bibliai exegezissei foglalkozók nagy 
éh-ezettel és haszonnal fogják elolvasni az egész könyvet. A jelen 
kivonat az olvasóban csak annyi bibliai ismeretet tételez föl, a 
mennyit mü1den müvelt zsidóban föl kell és föllehet tételeznünk 

Budapest. 

SCHILL SALAMON, 

NÉPISKOLAI OLVASóKÖNYVEK. 

Olva~ókönyvek az izraelita elemi népiskolák II., III. és IV. oszt<llyai 
számára, 3 kötet. A .: orsz. i:}·ael. Tanítóegyesület mcgbizá~~ibúl szcrkcsz· 

tette Radó Vilmos, állami tanítónőképző intézeti tanár. Budapest. 

l\Iagyar olvasókönyvek külön zsidó népiskolák számira meg
jelentek már azelőtt is. l\Iég a negyvenes években megjelent volt 
Neumann Salamon ó-budai tanítótól egy kötet. De csak éppen hogy 
megjelent és - eltünt j használatban alig volt. Később, az ötve
nes években a Bach-Thun kormány szerkesztetett külöu zsidó 
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olva~ókönyveket. Azaz, hogy JWm szerkesztetett, hanem ll'fonlít
tatta magyarra az ő német katholikus Sprach- unrl Leselmch-jait 
és tataroztatta zsidóiskolák számAra oly módon. hogy pl. : az ere
eletiben volt egy olvasmány suiesi szent-Ferenczről, a zsidó át
dolgozásban e helyett Rabbi Akiba szerepelt. Ezek hasznúlathan 
voltak mindaddig, mig az alkotmányos magyar kormány ki nem 
adta a Gáspár-féle olvasókönyveket felelcezetnélküli iskolák szá
mára. Ekkor félre tették - minden iskola a maga jószántából, 
mert hiszen együtt sem a magyarországi összes zsidó iskolákat 
központi felekezeti hatóság nem vezette és nem vezeti most sem 
- félre tették, mondom, ez ide en szellemü, de a felekezeti igé
nyelenek megfelelni törekvő könyveket és helyükbe tették a ma
gyar kormány olvasókönyveit, a melyek, megfordítva, nemzeti 
szellemüek, de a zsidó felekezeti életre nincsenek, nem lehetnek 
tekintettel, sőt némely helyt még a zsidó önérzetet sértik is, miclőn 
pl. egy olvasmányban egy csuffá tett zsidó csalót szerepeltetnek. 
A zsidó iskolák tehát, midőn a régi felekezeti olvasókönyveket fel
cserélték a Gáspár-félékkel, a nemzeti tekintetet föléje helyezték 
a felekezeti tekintetnek. 

Az országos izraelita tanítótestület azonban arra a meggyő
ződésre jutott, hogy felekezeti iskola felekezeti olvasókönyv nélkül, 
azaz oly eszköz nélkül, mely első sorhan van hivatva a felekezeti 
szellemet ku.ltiválni, valóságos lucus a non lucendo. Látta mennyi 
buzgóságot és pénzt fordít rá a Szent-István-társaság, hogy l\Ia
gyarország katholikus iskoliiinak külön tankönyvei legyenek még 
a természetrajz tanítására is ; látta, mint gondoskodnak a hazai 
két reformált vallás egyháztanácsai pályadijak kitüzése által, 
hogy nemcsak külön olvasókönyveket adjanak iskoláiknak, hanem 
még számtani példatárt is. Annál jobhan fájlalhatta az izraelita 
tanitóegyesület, hogy a magyarországi zsidók szervezetlen voltá
nál nincs, ki csak az olvasókönyvekről is gondoskodjék a zsi~ 
iskolák számára. A tanitók érezték legjobban, hogy manap, külö
nösen, mikor a vallásos érzület, a vallásos öntudat élesztése és 
termékenyítése, sajnos, a családi példaadás hatásától nem vár
ható j mikor tehát nem elegendő a hittan tanítása által a gyer
mekeknek a vallást az eszükre adni, hanem a szivükbe is kell 
oltani ; mikor nem elegendő, hogy az iskola a gyermeknek 
csak világosságot adjon, hanem a mi leülönben a családnak voln~ 
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a ti~ztje, melcget is kell adnia: manap a zsidó népiskola :.:Hidó ol
vasókönyv nélkül el nem lehet. Mert a helye:;en szerkesztett éR 
helyesen használt olvasókönyv leginkább alkalmas a vallásos ön
érzet megteremtéséro, mivel rendelkezésére két hatalmas eszköz 
áll: az időbeli távolság dicsőítő hatalma, ha történeti nnyagot 
ölel fel , és a poezis bűbája, ha a zsidó felekezeti élete t cszmé
nyítve tünteti fel. Mindezt tudva és érezve az országos izraelita 
tanítóegyesület rászánta magát, hogy készíttet a maga embersé
géből zsidó olvasókönyveket s ezért a tettért nem szerénytelenke
dem, ha mondom, hogy hálával tartoznak a magyarországi zsidók 
ezen egyesületnek. 

De valamint a szegény szülők gyermeke, a ki önmaga sze
rezte minden ismereteit, a ki a maga erejéből küzködött fel az 
riet magaslatára, sokkal önállóbb, sokkal edzettebh erejü, miut a 
gazdag szülők gyermeke, a kinek arany tányéron tálalták föl a 
bölcseséget: ugy a czimben nevezett olvasókönyvnek is, melyeket 
a tanítók maguk szereztek maguknak, sokkal jobbak, mint azok, 
melyeket gazdag társulatok, hat::tlmas patronusole hoztak létre. 
Elismerte ezt maga a közoktatásügyi miniszterium orgánuma. a 
»Néptanítók Lapja«, mely a szóban levő könyveket calamennyi 
rnost közkézen fm·gó olvasókönyvele közt legjobbaknak ítélte. Mint
hogy azonban az auktoritásra való hivatkozás mai napság már 
nem igen kelendő argumentum, magunknak lesz kötelességünk o 
könyvnek jelességeit bebizonyítani. 

.A vezérelveket, a melyek alapján a Radó-féle olvasóköny
vek készültek, nem kell sokáig fürkésznünk; világosan szembe
tünnek magukból a könyvekből, ele maga a szerző külön is kifej
tette egy jeles monografiában. 1) Szerinte az olvasókönyvnek tul
nyomólag az erkölcsi érzület mivelésének kell a szolgálatban 
állnia ; csak tartós, irodalmi becsü, klasszikus anyagot vesz fel s 
elvileg mellőzi mind azt, a mit nem olvastatni, hanem szemlél
tetni kell; ebből folyólag az olvasókönyvek magvát történeti tar
talmú olvasmányok teszik, de nem modern világnézettel szerkesz
tett történelemből vett darabok, hanem a naiv türténetirás korá
ból, a krónikások müveiből, a nemzeti mondakörökből merített, 

1
) A népiskolai könyvekről, hat <·zikk a »Néptanitók Lapja« 

18 81-i~i évfolyamában. 

NÉPIFIKOL \l OLVA~ÓKÖ:\YVBK. 

összefüggő olvasmányok; kiváló figyelem fordítandó oly l']me
művekre, a melyeket a népszellem hozott létre és melyek vi~zout 
évszázadokon át nevelőleg hatottak az egész népre; végre az ol
vasókönyvek mindegyik kötete képviselje az emberi nem fejlődé>
sének egy-egy fokozatát s az adja meg az egyes könyvnek az 
egységet. 

Ezek az általános elvek, a melyeknek helyess6gét és rsz
~:>z erü voltát senki kétségbe nem vonhatja, a ki az olvasóköny' 
rendeltetéséről komolyan elmélkedett. Ámde e helyütt a Radó
féle olvasókönyvek felekezeti jelleméről illik inkább szólanunk. 
Radó olvasókönyveinek magvául a hibliát választotta. Ez ép oly 
szép mint helyes gondolat. Első sorban tökéletesen összevág a 
fentebb kifejtett elvekkel: a biblia klasszikus mü, történeti tar
talm u, a zsidó népszellemnek az alkotása, és évezredeken át neve
lőleg hatott nemcsak a zsidónépre, hanem az egész mivolt om be
riségre. A biblia a zsidóság legsajátosabb szellemi birtoka, éke, 
büszkesége, hőskorának klasszikus éposza, a melybőllogbiztosah
han szivja a zsidó gyermek a valláshoz való ragaszkodást, a zsidó 
önérzetet. .A biblia az 6 egyszerü életviszonyaival, naiv világnéze
tével, a társadalom, az állam alakulásának feltüntetésével miutha 
csak predesztinál va volna a nevelés czéljára; a gyermeknek a je
len megértésére a biblia adja meg a kulcsot. E mellett alakjai az 
egyes emberi e~'ényeknek és hibáknak általánosan elfogadott miu
taképei, tipusai. 

Találunk továbbá az olvasókönyvekben a bibliai szöveggel 
korrespondáló szent mondákat a midráshól, a melyekkel a zsidó 
nép jámhor áhitata az egyes bibliai alakokat dicsőítette, pl.legen
dákat Józsefről, l\fózesről, vagy oly történe teket, melyek a tiz paran
csolat illusztrálására szolgálnak. E mondák a vallásos érzületnek 
lévén az emauácziói, legbiztosabhan is termékenyítik a vallásos 
érzületet. 

Fölötte sikerültek azok az olvasmányok, melyek a zsidó 
vallásos életet különösen a szombat s a zsidó ünnepek megülését 
ecsetelik. Ezeket ily szépen és meghatóan csak az !rha~, a ki e 
hagyományos szertartásokat, a zsidó család ünnepi b~kéJét ne~
csak hogy látta, hanem a kire mindez erős, maradandó Impr888Zl6t 
gyakorolt . .A könyvek felekezeti voltához tartozn~k ~ég némel:y 
ügyesen választott zsoltárok, a legszokott&bb zsidó imádsisok, 
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Salamou példabeszéelei és végre bölcs monclatok a talmudbóL 
Látni való teMt, hogy a szerző a népszellem nyilvánulása núnelen 
formájára volt tekintettel : az epikára (bibliai elbeszélések, legen
dúk) a lírai költésre (zsoltárok, imádságok) és a tanításra (pélcla
heszéclek, bölcs monclatok). 

De Radó olvasókönyvei ép ugy állanak a nemzeti mint a 
felekezeti momentum szolgálatáhan. Kitetszik ez legelőször is ab
hól, hogy alig van hennük más mint eredeti magyar olvasmány 
- a héherhől fordítottakat persze kivéve - holott a többi nép
iskolai olvasókönyvekhen, megfordítva, alig van más, mint a né
methől fordított olvasmány. Szerző t. i. azt az elvet vallja, hogy 
magyar emberré, magyar észjárással, magyar érzés-móclclal, ma
gyar-lelkülettel, csak oly irodalmi termékek segítségével nevel
hetjük a gyermekeket, a melyeket magyar észjárás, magyar érzés
mód, magyar lelkület hozott létr e. És ezen elvének megvalósítása 
nagy fáradsággal járt, mert nem vehette a kész anyagot, mint a 
hogy eddig szokásbn,n volt, vagy 6 német olvasókönyvből, hanem 
mind egy betüig magának kellett összehordania és átdolgoznia. 
Radó olvasókönyvei a gyermeket igazán bevezetik a magyar nép 
szellemi életéhe. Megismertetik vele a magyar nemzet hagyomá
nyait, mondavilágát, történetét, földjét, megismertetik a magyar 
népet munkaközhen a mezőn, a műhelyekben, megismertetik a 
magyar sajátságos iparágakat, kereskedést, közlekedést. Ezért 
Radó olvasókönyveit méltáu 1\lemzeti olvasókönyvek czimóvel tisz
tel ék meg. 1) 

Az olvasókönyvele felekezeti és nemzeti momeutumftt szel
lemesen ugy kötötte össze a szerző, hogy a bibliából s a magyarole 
történetéből egyező rószeket választott minclenik kötet számára. 
Az egyik kötethen adja pl. a zsidók vándorlását a pusztában, 
Kánaán földjének elfoglalását, néhány birónak a történetét s a 
mi ezzel egészen kongruál: a magyarole költözköclését, a honfog
lalást és a vezérek viselt dolgait. A harmadik kötetben a zsidó
királyság keletkezését és Saul, Dávid, Salamon zsidókirályok 
történetét és ezzel egyezőleg a magyar királyság keletkezését, 
Szent-István, Szent-László s nehány más magyar király történe-

1
) Lásd Gyertyánffy István és Kiss Áron Népiskolai módszertan II. 

kiadáli 9 ó. l. 

tét. É~ ez az összevágó felekezeti és nemzeti anyag képviseli egy
s~e~·s~mnd az emberiség fejlődésének fentebb érintett eg.' -egy 
faz1sat. Az első kötet törzs-anyaga a patriarcbúk tiirtÍ'ndr. 
vagyis azon koré, mikor az embereket még csak a csaUtd, a tiirzs 
~üzte ös~ze, ~ a csaTdeli életre vonatkozik ama kötet egyéh anyaga 
IS. A masodll< kötet a honszerzés, az államalakulás, a hcrnik1ts 
hw·czok könyve. Végre a harmadik a királyság, a 1·endezett dllrun 
élet képét tünteti fel. 

A mi végre e könyvek nyelvezetét illeti, az oly kifogástalan, 
oly gyermekded, népies és keresettség nélkül, annyira tehe mn 
tiíről ~etszett magyaros fordulatokkal és idiotizmusokkal, hogy 
vn,lószmüleg még jobhan ránk fogja haragítani - az antisemitúkat. 

Bndapest. 

AZ ÉNEKEK ÉNEKÉBŐL 1) 

HARNADJK .JELENET. 
(2. f<•.irzPt. 8-17.) 

Sulrrrnith lakdsrt. 

SUJ"AMITTI, SALAMON. 

SULAMI'r!l: 

Hnh ! Hallga, ím A halmokon ! 

Jön kedvesem, Hasonlatos 

Ugorva lejt Szerclmesem 

A bércztetön, Gazella és 

Szökellve át A szarvasok 

') Az Énekek énekéből a fent (252. 1.) közJött részlethez egy újab
bat csatolok. Legyen szabad, egy pár megjegyzést koczkáztatnom ezúttal, 
hogy a fordítás v.Uasztottam módját igazoljam és a szentit·ás c legsaját
szcrübb könY''ét az olvasónak bemutassam. 

Nem fordítottam rímes versekben, nehogy e kiilsö formának feszé
lyező nehézsége eltörölje a tartalom eredetiségét vagy a gondolat és küe
jezés egyszerüségét. A költemény naivan tnlzó képeit sem kivántam elha
lováuyítaui és a magunk ízléséhez simítani. - Az Énekek énekejelenetek 
sorozata, nem dráma. Érdekes emléke a régi zsidó költészet kiilönben öe
meretlcn egy ágának, kétszerte érdekes awn körülmény által, hogy a régi 
ir:lstudók - alleg01;át látván benne - a szentirásban jelöltek ki hely~ 
a hlí és igaz szerelern e dicsöitésének. 
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Bot:júihoz. - A rácson át. 
Im itten áll Megszólamtíl 
Falnnk megett, Szerelmesen 
Az ablakon S beszél felém : 
Tekint be, néz 

SALAMON: 

K elj 8~!Jrettem, A gyümolcsiik, 
.liiszte szépem! 111ár· a. szőtlű 
Lá.od .' letelt a b vi?·ág:dlc 
Tél- 8 es8je Illatozva. 
11Iúlva szíinik. Kelj szerelmem. 
Lásd, vir.,'tgolc· ,JiJszte szépem .' 
Látszanak mdr Én galambom 
Poldeiaken, Szilclar·ésben, 
A taras:mal· Sziklalejt8 
Itt idője. R ejtekében, 
Gerle&úgás llangr·a l!des, 

Hallik ~(jm Szbwe lcedves : 
Tétjainleo n. Lássam színed, 
,liár· pir·ulnak Halljam hangod. 
Fügefáleo a 

SULAMITH: 

Fogjátok el A nap mig hiil 
A rókarajt, S az árny terül , 
Kicsinyke kis, Fordulj s legyél 
Szöllörontó Hasonlatos 
Rókákat, hisz Szerelmesem 
Szöllöink már Gazella és 
Virágzanak ! A szarvasok 
Szerelmea em Borjúihoz 
Enyém, övé Szakadozott 
V agy ok, ki boly g Hegyormokon. 
Liljom között. 

Zs. P. 

TÁRSADALOM. 

Az országházbóL 

A politika ki van zárva folyóiratunk körébő!, és program
~un~~n ezuttal sem óhajtunk változást ejteni. De nem hagyhat
Juk enntetlenül az uj országgyülél'l eddigi tárgyalási folyamút. 
mert kötelességünkben áll minden mozzanatról megemlékezni, 
mely hitfelekezetünk történetére vonatkozással bir - és az or
szággyülés, különösen ennek képvil'lelőháza, a felirati vita alkal
mával számunkra elég feljegyzendő adatot szolgáltatott. 

l\Iióta a kormány erélyes intézkedései meggátoltúk, hogy az 
antisemiták tanai oly módon érvényesüljenek, amint ez egy évvel 
ezelőtt a zalai és somogyi rablások alkalmával történt, azóta az 
antisemita képviselők a törvényhozó testületbe tették át miiködé
sök tm·ét. 

Már a mult országgyülés utolsó ülésszakában is gyakran 
foglalkoztatták a képviselőházat az ugynevezett »zsidó kérdéssel« 
t!S annyit beszéltek róla, hogy elvégre is szükségessé vált, hogy az 
utolsó képviselőválasztások alkalmával a jelöltek erről a »zsidó 
kérdésről « is nyilatkozzanak. Megelégedéssel konstatáljuk, hogy 
mindazon képviselőjelölt, akinek szava a művelt világ elött suly-

- lyal bü·hat, a leghatalmasabban tiltakozott a jogegy~nlöség szent 
elvének megsértése ellen, de mindamellett tény az, hogy a magu
kat antisemitáknak valló képviselők ma már tizenhatan van
nak, és mint »párt« foglalnak helyet Magyarország képriselö.. 
házában. 

E tizenhat antisemita képviselö megválasztásival jAn 
izg:Ltások azonban oly nyomokat hagytak magok után az 
ban, hogy azokról még a trónbeszéd is, mellyel ~ oraziggyilléa 

MAGYAR-Zsmó SzE;(LII:. 1884. IX. Foz. 81' 
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s~eptember 29-én megnyittrLtott. megemlékezett. rbhrn ugyanis 
n Felséqe l~gk~g)':lme~ebben kijelenteni méltóztatván, hogy a fő
rendek es l.<~pVJ_selők b1zouyuyal fel fogják használni idejöket arra: 
»hogy pohtilcai bölcseséggel és, a hol kell, szigoru erélylyel el
euyésztessék a brlső bajokat, megszüntessék a fajok, felekezetek 
és osztály~k k.özötti snrlódásokra vezető izgalmakat, hogy igy 
szeut Istvan birodalmának országaibau a különböző fajok, feleke
zetek és osztályok az együttélésben egyaránt megelégedést talál
janak és egyesült erővel és lelkesedéssel müködjenek közre a trón 
és haza javának, dicsőségének és fényének előmozdításában.« 

Hogy minő 1Tisszhangra találtak Ö Felségének e legkegyel
mesebb szavai az ország törvényhozó testületében, arról egyedül 
a trónbeszéd váb,szát képező feliratok képesek bizonyságot szol
gáltn.tui, minélfogv<L nem tartjuk feleslegesnek n, különböző felü·n.
tok vonatkozó mondatait ide iktntui: 

A főrendiház a folyó október hó 13-án elfogadott feliratá
ban a következőket monrlja: »Nem kevésbbé kiváló sulyt fekte
tünk az ország külön faju, felekezetü és osztályn lakói közötti 
béke megóvására, mely hazánk szellemi és :myagi fejlődésének 
tényezője volt a multbau, nélkülözhetlen feltétele marad a jövő
ben, s hazafias támog;l.tásunkban fognak részesülni Felséged kor
mányának a szükség által indokolt azon törekvései, melyek a 
nagyértéleü jogokkal való visszaélésből keletkezett kinövések eltá
volitásánl a társadalom nyugalmának és biztonságának megvé
désére lennének irányozva. « 

A képviselöházban minden politikai párt külön felirati ja
vaslatot terjesztett be. 

A képviselőház által kiküldött válaszfelirati bizottság, vagyis 
a szabadelvü (kormány-) párt által szerkesztett és a képviselöház 
által má1· elfogadott felirat a következőket tartalmnzza: »Mi is 
elhárítauclónak véljük mindazt, ami a belbékét és testvéries egyet
értést veszély.eztethetné, és a fajok, felekezetek vagy osztályok közt 
akár tudatlanságból, akár rosszakamtu számításból előidézett sur
lódások által megbénithatuá bármily csekély részét a nemzet szel
-wmi és anyagi erejének, melynek teljes mértékben való érvénye
sitésére szükségünk van, hogy a haza összes polgárainak javára 
czélzott törekvéseinket a kivánt siker koronázhassa. Magyaror
szé-g ezredéves fennállását és felvirágzását annak köHzönheti, ho~y 
11lindenkor a szabadság magasztos zászlaja alatt hala1lott, azon 
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szabacl.ság zászlaja alatt, mely egyenlő szeretettel karolja fel e 
hon 1runden hü fiát, bármely fajhoz, felekezethez, va.,.,· osztálvhoz 
tartozzék és melynek nincs veszedelmesebb ellensé ere~" mint a. sza
h~dság ~lczájában megjelenő féktelenség, mely n:m éltet és ter
rnekenylt, hanem ront és pusztit. A valódi szabadsárrot minrlen
kOI: és, min~enbeu me~védeni, ele e;;.vszersmind az elf~ulás veszé
lyeit tőle taval tartam - oly törekvés. melvnél Felsécred kormá-
nya bennünket minclig oldala mellett fog t~lálni. « 

0 

. A köz~ogi alapon álló ellenzék felirati jawslata ezt 
monrlJa : »TelJesen magunkévá teszszlik a trónbeszéd zárszavaiban 
kifejezett azon óhajtást. hogy n hitfelekezetek nemzetisé.,.ek és 
társadalmi osztályok közt zavartalan béke és jó egyetérté; ural
kodjék, és hódoló készséggel fogadjuk F elséged azon felhivásit, 
hogy az ezzel ellentétes miudennemü izgatások megszüntetésére 
közreműködjünk. E ezéiból helyeslésünkkel fogjuk támogatui azt, 
ha minden hünös cselekményre a törvény teljes súgora alkal
maztatik.« 

A függetlenségi és 48-as pdrt .felimti javaslata pedig a kö
vetkezőket tartalmazza: »A fajok. felekezetek és társadalmi osz
tályok elleni izgatásokat mi is, még pedig annyival inkább kár
hoztatjuk mert a szabadságot és egyenlőséget. vallás, nemzetiség 
és osztályra való tekintet nélkül fenntartani. sőt a, mennyiben 
még nem minden tekintethen léteznék az állam czéljainak meg
óvása mellett valósittatui kivánjuk s a társadalom alapjait tevő 
intézményeket sértetlenül megőriztetui akaijuk. « 

Valamint tehát maga a trónbeszéd. ngy az országgyülésnek 
minclkét házn. és minden politikai árnyalata is egyformán elitélő
leg nyilatkozott az antisemitizmus fölött. és a politikai tényezök 
ezen egybehangzó itéletéhen csak az antisemita képviselők nem 
nyugodtak meg. Ezek közül az egyik még igazolva nem lévén, egy 
másika perlig még nem vévén hátorságot. hogy a törvényhozás 
termének kitszöbét átlépje. mindüsszr 14-en maradtak, kik ezen 
első alkalmat vádjaik és kivánságaiknak az ország szine ellitt Yal6 
rlőadására felhasználták De ezen 14 antisemita képviselö sem 
értett egyet országmeutő kiv:iuataiban, és igy történt, hogy ezen 
1-t taghól álló »párt« részéről szintt>u három felirati. javaslat. ke
rült a húz asztalára. Ezen javaslataikhoz azután maJdnem mind· 
:IIIIIYi:tn hozzászóltak 1ll' frlszólalásaik ugy, mint felirati jaYaala
taik. csak eg:> alaktalan dühöngés jellegével birtak é 
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:\llll)Ít eredm~nye7.tck. hog~· ;;ikr rii1t nfkiök n, felirati YÍ(/t t kilenc:>: 
u:tpra kihuzui , é;; igy a, tönényho~.: ií st mnnkálkodií"úhm1 felb.r
tóztatui. 

Nem lehet s;,:únMknukban Yédekezni a.z a.n ti ~emitúknakjog
bl:tn túmad:ísai ellen. »A ki az ÖYékhez hasonló eszm<'•ket t er
jeszt. annak a józan ~sz it él c t\>t.ől fólnie kell. « A miniszterclnök 
urnak ezen az a.ntisemit:ík fölött rnondott rövid és ig[tz ítéletét a. 
képliselőhúz - a gyorsírói jegyzet szerint - »hosszrmtartú 
zajos helyeslés és tctszés« -sel fo g[tdta, és ezen ténynyel szemheu 
mi egyedül annak kijelentésére szoritkozunk hogy teljesen hoz
zújárulunk a kép1iselőház azon tovúbhi helyesléséhez is, melylyel 
a miniszterelnök urnak arról történt »eli smerő megeml€-kezési'>t « 
fogadta. hogy a húzh:1n ülő zsi!ló képYiselők elég tapintatosak 
-roltak a felirati \itúhan v:üó részYételtől tartózkodni, és eli'>g 
ünl>rzetesek az »a,ntisemita.« umkkal szóha se állani. 

A mint azonh:1n feleslegesnek ta.rtjuk részünkről a. zsi<lók
nnk megYétlé;;ét akkor. n. mikor őket az antisemiták tá1·sadalrm 
tekintetekböJ t;\madjúk meg, ép oly kevéssé méltányolhatnúk n. 
ballgn.túst ott. a hol hitelveink tisztaságát megfertőztetni elég 
merészek Ennélfogva örömmel iichözöljük a pesti rabbiRág éR n. 
rabbiképző intézeti tanári lmr tagjainak alább 1) közölt nyilatko
zat{[ t, és azon erőteljes hangot, melyet abban a vallásunk ellen 
intézett merénylettel szemben használnak. Vajjon okulnak-e e?:en 
majd ellenségeink -- nem tucljuk. De annyit megjegyeziletnének 
mn.guknak, hogy az [Lltaluk rágalmazott tudósaink, ami bölcseink, 
szerint nem a hazugság, hanem n.z igazságsze1·etet képezi az 
erkölcsös ember életének alapját. 

l) L. Kútfök 21. sz. * 

Népesedési mozgalom Magyarországban. 

·Láng Lajos szerkesztésében egy igen érdekes munka első 
kötete hagyta el a sajtót: Magyarország népességi statisztikája.. 
lrta Láng Lajos és Jekelfalussy József. 

A. pár héttel ezelőtt megjelent mií. ismertetése és méltatása 
nem vág körünkhe. Mi ezuttal belőle csak egy p<Ír eszméltető ada
tot akarunk összeállita.ni, tanulságul magunknak és másoknak: 
:t:sidóknak és nemzsidóknak 

Nézzlik mindenekelőtt a szaporodást. Volt Magyarországon 
vallásfelekezet szerint százalékokban: 

1880-ban: 
római kath ...... 50"18 

1857. óta 
szaporodás .... 20 ·1 

görög kath. . . 9· 57 8· O 

örmény kath. . . . O· 02 fogyás . . . . . . . 46· 2 
görög-keleti. .... 15 · 56 O· 5 

ágostai evang.... 7.18 szaporodás .... 11·3 
evang. reform.. . . 12 ·99 ll· 2 
unitárius . . . . . . . O· 37 13 ·7 

zsidó. . . . . . . . . . . 4· 08 54· 7 

» A.z izraeliták sulypontjtl. - olvassuk 172. l. - az ország 
éjszakkeleti részére esik, csak az ország keleti sarkán szállnak az 
egy százalék alá, továbbá Horvátországban, hol csak három szla
Yon megyéhen és a bródi kerületben emelkednek egy százalélron 
felül. Máramaros, Bereg, Ung, Ugocsa és Zemplén megyékben 
meghaladják a 100,'0-kot- az elsőben 14'71°/o-ot. A népesség
nek több mint go/0-kát kévezik Kalocsa- ~s Pestm~gyében. A 
7o 'o-kot meghaladják Nyitra-, Sáros-, AbauJ·Torna- es .Szatmáf.. 
megyékben. « 

A. vidéki népességben tesz a zsidó 3'60°/o-kot, a 
9·68°/0-ot. Ha a hitfelekezetek arányszámát vizsgáljuk, 
hogy a r. kath. 18·5.0/o-Jml, a helvétek 39'4, a ~sid6k 
magasahh arányszámot tüntetnek fól a vá.ros1 elembe»t 
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'i<lr-kihl'n. A tnlHyomúla.p; kcn'Kke(lrssd fop;lalko;~,ú ;~,;;i(lúk fí\leg 
váro:;okh;w laku<1.k s 1870. úta a ll<tgyobb vároHokhau lakók 
~r.áma. 2'16°io-kal emelkctlctt. Legn<tgyobb az emelkedés: Szatmá
ron 7'8° 0-lml, Nagyváradon 3'70, Budapesten 3·8, Győrött 2'52, 
Pancsmán 2'30, Komáromban 2·8. Pogyott a zsidó lakossúg: 
Szegeden o·25°wkal, Temesvárott o·43, Verseczen o·93. 

~Vemzeti~Ség szerint a zsidók közt magyar: 353,272, (53'120 /o) 
német: 215,3±9 (18'26°/0), tót 20,976 (19'08), oláh: 8,185, ruthén: 
10,342 . horvát-szerb: 4,477 (2 ·62), vend: 65, czigány: 3, egyéb 
hazai nyelvü: 669, leülföldi nyelvü : 1,542. Százalékokban kife
jezezve magyal' nemzetiségli 

róm. kath. . . . . 44· 29 

gör. kath. . . . . . 9· 04 
gör. keleti . . . . . O· 74 

PV. reform. . . . . 94· 32 

unitárius. . . . . 94· 38 

zsicló . . . . . . . . . 55· 34 
áp;. e,·:mg. . . . . . 27· 31 e11·yéb vallásu.. 50· 30 

Végre a magyarole közül zsidó bitü: 5'66°/0, a németek kö
zül: 11'44. tótok közül: 1'16, oláhok közül: 0'35. ruthének közül: 
2'99, horv.-szerbek közül: 0'19. 

A közös hadsereg felekezetek szerint igy oszlik meg. A tény
leges szaigálatban levők között volt 1880-ban: 

római kath ....... 197,277 = 72'8°/0 

görög kath..... . 23,874 = 8 · 8> 
görög· keleti ..... . 16,756 = 6. 2> 

ágost. evang .... . . 11,123 = 4'1 > 
evang. ref ....... . 13,174 = 4' 8 » 
unitárius ..... .. . 369 ~ o 'l » 

izraelita ........ . 7,652 -- 2' 8 » 
egyéb ......... . . 1.249 = o '4> 

A hom·édség közt volt 1880-ban: 

római kath ...... . 
görög kath ...... . 
görög keleti. .... . 
ágost. evang ..... . 

7,404 = 57 76°/o 

957 = 7'47. 

1,221 = 9'53 > 

1,030 = 8'03 » 

esik pedig az 
összes népessére 

67· 6°/o 
10.8 » 

7. 7» 

3' 7» 
5. 7» 

o 'l > 

4' 3> 

o 'l » 

az összes polgári 
népesség 

50 '18°/o 
9. 57. 

15' 56» 

7 '18. 
ev. reform ........ 1,768 = 13'79 • 12·99 » 

unitárius........ 80= 0'63» 0'37• 

izraelita......... 348 = 2· 71 • 4· 08 • 
egyéb • . . . . . . . . . 9 = o· 07 • o · 05 • 

Kitttnik ebből - kár, hogy J ekelfalusay maga ezt ki nem 
- hogy a. közös hadseregbeliek között összes népes-
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;;{·ro· i a r(tll' ú l JOz kép eH t reformú tus. tr•lt.-lt· 'lZ ., f'n}nj- . t . l 
r- . -·r < :.~n l. t:- \l'ZC . lnf.1 \' a 

z,.;idÍlk utún körüllwlül legmagvara.hh a·, 01., .. ,:
1
.,)

1
,

1 
1·· k '' . . ' .~' u ,u," ''l - illOilf J11 ·, 

h ü"\' reform. 0·90 u-kal ~zolgal keve ·eb lJ a h·Hhet·err])e ... J· 
r.. c 0 ,n, go1. ,p-

Irti ] ·fí. zsidó sziutén 1·5. görög kath. teljes 2o/ 
0 

kevese h h. A hon-
,•Mségnél reform. kevesebb 1'20°10-kal. zsidó 1·3~, ao... 1 1 t. 

• , 0 I.<eet 
(.;·:3o '0-kal . Mennyi jogos11ltsdga van e szerint azon állitásnak hor"· 
csak <L zsidó vagy leginkább a zsirló vonja ki magát a hadi sz~l
gálat alól, ebből látni való. A tények a mcllett bizonyítanak, hogy 
amaz állitás sokkal távolabb áll az igazságtól. mint eddigelé sej
tetti'tk. 

A kivándorlásl'6l a következő adatokat találjuk: Árva- és 
Liptómegyéhől a kivándorlók >>leginkább üzérek nevezetesen zsi
dók. « Mármarosból a nehány kivándorló »leginkább Yallásos 
idősb zsidó, ki Jeruzsálemet óhajtja látni. « Pozsonyból és Nyit
rából szórványos a kivándorlás » főleg kereskedők és pedig zsidók 
részérőlleginkább Bécsbe.« Beregből 1879-81-ig 52 egyén y{m

rl Ol·olt ki főleg Amerikába »nagyrészt vagyontalan zsidók. « Ung
megyéből mintegy 500 vándorolt ki és e ~zámban » iparo~ és ke
reskedő zsidók a tulnyomók.« A Zemplénmegye határán elhuzódó 
kivándorlásban »zsidók csak részben« 1esznek részt. Trencsén 
58 kivándorlót hoz fel »főleg zsidók. legnagyobb részök 1isszajön 
és időközben családjának pénzt küld. « A Sárosból oly jelentékeny 
számu ki1ándorlók vallási viszonyai nincsenek feltüntetve, ép oly 
kevéssé a mosonymegyeiek. A bercíndm·lásr6l közölt adatok nin
csenek vallás szerint részletezve. Pedig ez nagy kár, mert a fővá
rosi zsidó bevándorlók számaránya után ítélve (l. M.-Zs. Szemle 
2 58. l.) az ereelmény aligha el nem hallgattatná azokat, kik a 
zsidó-beíámlorlás panaszos tényét oly sokoldalu argu.me~tumul 
tudják fölhasználni. Lám. a kivándorló tót mellett eddige~e észre 
sem vettük a kivándorló zsidót - pedig ezt is, ugy látszik, nem 
gazdagsága. üzi Amerikába. 

Bllclapest. 
DR. SzALÁBDI MOB. 
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Németország. 

A mult julius el ső napjaiban nagy titra keltem. Minrlig hallottam, 

hogy uta7.ások alkalmával nem csak sokat tanulhat az ember, hanem sok 

szórakozást is talál s én őszintén bevallom, hogy főleg ez utóbbi vonzott 

a messze távolba. ValóbaJJ, most sokkal több sziikségem volt a szórako

zásra, mint bármikor, minthogy a mult tél végtelen szenvcdést és fájdal

mat hozott családomra s annak tudata, hogy egyetlen gyermekemnek 

többé édes anyja nincs, csaknem megrepeszté szívemet. Lamartine azzal 

biztatja a szerencsétleneket, hogy a természet a nagy csapásokhoz bizo

nyos nyugalmat szokott adni, melylyel mintegy kipáruázza a mélység 

fenekét, hogy kevésbbé érezzlik szörnyü esésök kínjait. Nekem ezen nyu

galomból elenyészőleg kevés jutott, inkább Bulwer szavait éreztem rajtam 

teljesülni, szívembe miudig mélyebben furódott a fájdalom töre, sziíknek 

találtam magam körül a világot, mint a sebzett vad ellenállhatatlan 
vágyat éreztem, mintegy magamból kikelve, rohanni tova. 

Elhatároztam tehát, hogy Angliába utazom. Ámde London Hód

mező-Vásárhelytől meglehetösen messze van, s ily hosszas utazás kissé 

unalmas is szokott lenni. Több helyiitt állapodtam hát meg. Megmásztam 

a Salzkammergut hegyeit s holdfényes éjjel csónakáztam a hallstadti tó 

szeliden 1ingó hullámain. Majd Ausseet bámultam : a világalkotó istenség 

müveinek ezen hasonlíthatatlan szépségii részletét Következett egy kitérés 

Reiehenhallba, hol egész kis gyarmatát találtam a tudósoknak j élUkön a 

roppant képzettségii agg orosz tnrlós, Strasan M. Orthorlox hitsorsosainkat 
szintén képviselte Reiehenhallban egyik rabbijok, a ki kissé kerülni ipar
kodott az eretnek tudósok csoportját, hanem a zsinagógában és a vendég-

18ben, mely- aszámos és gazdag zsidó f"úrdövendégek gyalázatára legyen itt 
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fö lemlítve - Rcichenhalllmn egy H ugyanau.n helyiség, m,:gi ~ tallílknz. 
Lnn k. Majd Miinchenbe mentcm, hol k1!t nevezetes emben~] i,rn,.rkrrltrtn 

meg, a kiknek egyike magyar, hirneves folclink, rlr. Pedes, az ottani 

főrabbi j a másik Rabbinovitz N., az ismeretes orosz tudós, a ki már évek 

óta foglalkozik azzal, hogy a bajor királyi könyvtárba temetkezett szel
lemkincsek közill mennél többet hozzon napvilágra. 

S most már tovább. Lipcsét már különben is ösmerem, tehát Ber· 

linig ki sem szállole A pompás miíremekek s izletes sör élvezetrltöl 
mámm·bft ringatva hajtattam ki a központi pályauclvarba. Épen jókor 

termettem ott. Gyorsan tessék beszállni! A harangjelzés elhangzik 
8 

mi 

za,jos dilbörgéssel robogunk tova. A kocsiban csak három hely van elfog· 

lalvft, hanem a podgyásztartók táskákkal, kézi böröndökkel s titokzatos 

csomagokkal egészen meg vannak terhelve; két hölgy volt a vagonban. 

Helyet foglalok az ablakok egyikénél, átellenemben egy férfi iil. Fogadni 

mcrnék, hogy porosz, mcrt elöször is goromba, mint a pokróez, másorlszor 

meg förtelmesen beszél uémetiil. Vonatunk megindul. Jelenet jelenetre, 

tájképre tíjabb tájkép következik j az ös természet mesterkéletlen szrpsrgci 

közé az emberi polgárosodás és társasélet ezernernil mozzanatai vegyiilnek. 

Hirtelen ismét egy pályaudvar nyiizsgö népcsoportja közt találjuk magun

kat, a vonat megáll, s egy ütött-kopott liberiájtí inas egy hölgyet segít be 

hozzánk, s egy gondosan becsomagolt kosárkát nyt\jt át neki nagy óvatos

sággaL Pár percz mulva az idöske hölgy elkezdi: •Nagyon rideg az az 

első osztály, azért jöttem át ide a mlísodikba. Most folötte gyakran hallunk 

iszonytí vastlti baleseteket. Itt legalább többek társaságában s biztosabban 

érzem magam. 8 zivesek lesznek megengedni ... « Ezzel folnyitja a titokzatos 

kosár fórlelét, mely alól egy csinos ölebecske feje kanrlikált ki. >Nemde 

Czézár, mindkettönkért kár volna, ha valami véletlen érne bennUnket ?« 

Az érdekes tárgyat a többi hölgyek azonnal napirendre tűzték 
»Valóban igazi istenkisértés az, ha most valaki magánOBILll utazik. Még 

ha másodmagával van, akkor is azon veszelybeu forog, hogy meggyilkol

ják, mint legközelebb az az tíj házaspár járt, melyet az alagút sötétében 
támadtak meg j hol is történt csak az?« - »Oroszországban«, monM az 

egyik hölgy s azonnal magokévá tették nézetét a többiek is. :tNem, hiSJ.. 

gycim «, vágott közbe az én átellenes szomszédom, »az nem Orosl0l'BÚ4f 

ban, hanem Magyarországban történt.« 
· · • b nem törttlnt MIII)'U-»On téql(l uram - vágék szava a- az 

országban.<< 

»S hogyan meri Ön azt oly biztosau 
hangon. 
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»Mcrt én 111:1gyar 1 ag,rok, Magyarországban ,:lek ,;H l\Ia~yarország 
hnn lakom . • Üahibau wilunk ~Iagyarors><,igban olyanfPlc dolgok ne

111 •znktak történni.« 

»Hahaha!« - kaczagott a porosz hangosau -· »tcluit Önöknél 

Magyarországban olyan rlolgok átahtban nem szoktak törté11JJi ? No hallja, 

fiatal ember, Ön engem rendkivlil mulattat. Hát hol történhetnének olyan 

rabló kalandok, ha épen Önöknél nem ? Hisz azt csak akárki is könnyen 

elhiheti, hogy olyan országban, mclynek leghíresebb drosa Tisza-Eszlár, 
olyas valami mégis csak megeshetik, vagy mi.« 

A mint Tisza-Esziárt hallák említeni, mint valami vezérszóra rög

tön felém fordultak a hölgyek valamennyien s egyszerre rohantak meg 
kérdéseikkel : 

»Talán Scharf Móriczot is ösmeri Ön? Nemele látta öt'? A nu >tk 
igen derék ifjúnak kell lenni. « 

»No igen « - mondá most a porosz - az olyan országban, mely

nek leghfresebb egyéniségót Scharf Móricznak h(vják, az olya" vas titi 

rablókalaudok még sem tartozhatnak a lehetetlenségek közé. « 

»Ha Ön más magyar neveket nem ismer, akkor csak azt árulja el, 

hogy a történelemben egészen járatlan. Nekiink, hálistennek, elég hírneves 

emberiink van. aránylag több, mint Önöknek Poroszországbau,<< viszon
zárn neki kissé ingerilltebb hangon. 

»No csak ne oly hevesen! Ismerek én más magyar kitlinöségeket 

is: ott van például Istóczy, Verhovay, Óuody; városnevekkel is szo!gálha

tok, tessék: Nyír-Egyháza, Zala-Egerszeg, Szigetvár. No lássa. én nem

csak a magyar történelemben vagyok jártas, de még a magyar geografiát 
iB tanulmányoztam. « 

»Uram! Én idegen vagyok itt, idegen országban; Ön tehát nern 

erezheti magát fölmentve azon kötelesség alól, hogy irányombau vendég

szeretőleg viselkedjék. Kérem szíveskeeljék vagy egészen hallgatni erről a 

tárgyról, vagy az én hazámról más hangon beszélni.« Ezen szavakkal 

hátravetém magam ülöhelyem párnái közé. Egyszer csak szokatlanul 

hosszas füttyjelzéseket hallat a lokomotiv ; az éj homályá t körülöttlink a 

gázlámpák ezrei osztlatják azét ; ötemeletes házóriások megszámlálbata t

lan kivilágított ablakaikkal nyúlnak föl a felhökbe burkolt ég felé. Ber
linben vagyunk. 

A kiszállásnál még egyszer felém fordul az én poroszom. »Isten 
Önnel uram l Isten Önne! ! Szívemböl kivánok Önnek szerenesés utat. 
Csak iparkodjék mennél több czivilizácziót vinni magával félbarbá1· 
baz&lal.ba.c--

I'EV!'MANN LAJO~. KÜJ,FÜLDJ UTAMJJÓL, 
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('sliggetegen, kifáraelva s a legrosszabb hangulatban ,:,·krztrlJl B•·r
Jiube. Folyton és szakadatlanul csengtek fülemben ama g

1
ínyoR Hzrn-ak . 

»Csak iparkodjék mennél több czivilizácziót vinni magával félbarb:ir 

hazájába.« Tehát az én hazámnál kezelődnék Ázsia s én félbarbár vobék! 

Nincs nekiiuk fényes fővárosunk ; Dincsenek fölvilágosult államfrldiaink 

lánglelkli költőink, komoly tudósaink, világhh·ű m[ívészeink? Nincs nekiin~ 
szabadelvii alkotmányunk, nincs parlamentiluk nagy szónokokkal. niucs 

nagyszabású kormányszerkezetlink? S ha mindezen kéreléseket a férfias 

becsérzet s büszke öntudat hangján vethetjük föl a nélkül, hogy azokra 

tagadó feleletet várhatnánk, mily joggal nevez benniinket bárki is félbar

bároknak ? Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, Arany, Petőfi és Jókai, 

Joachim, Goldmark, Munkácsy vagy Benczur, nem valamennyien magya

rok-e? - Igen, de ott van Tisza-Eszlár Scharf Móriczczal ! - Teh:lt e 

ronda fészek párái akadályozzák, hogy hazánk fővárosunk fényében 

fürödve tűnjék föl a világ előtt ! Scharf Móricz, egy nyomorult zsidó gye
rek neve homályt vet ama halhatatlanok emlékére ! 

Ez csakugyan igaz, szomorüan igaz, ele épen mmak a durva poros~
nak legkevesebb joga volt mindezt szemünkre hányni. Ó csak még egyszer 

tnJálkozhatuám vele ! Csak fölháborodásom he1•ében ne feledkeztem \'Olna 

meg arról, hogy az autisemitizmus épen Poroszországban született, onnan 

kóborolt át hozzánk. hogy a fejlőelő közmüvelödés legszebb csemetéin 

dnrva lábbal gázoljon. Ó csak vágtam volna mindezt fejéhez a porosznak 

s toroltam volna meg azonnal arczátlan nyelveskedését ! 

Ilyen gondolatoktól gyötörve, meutem le az étterembe, hogy »btíel· 

feledésitl« egy pohár jó berlinit igyam. K. vendéglője, melyben lakom, 

zsidó, még pedig orthodox zsidó vendéglő. Érdekes társaság hiányával 

soha sincs itt az ember. A ki csak magát Berlinben orthodox zsidónak 

vallja s otthon nem étkezhetik, mind ebbe a vendégJöhe jön. Ott ill például 

a hüperorthodox rabbi, dr. L. különben tudós, de körülbelül már amolyan 

»félkegyelmü« ember, a ki csak akkor azokott valamicskét euni, ha ereje 

többé nincs a böj tölésre. S ö minelezt isten dicsöségére teszi! Odább látjnk 

II. tanárt, a ki szitletett magyar, de már régóta Berlinben lakik ; továbbá 

oldalvást Berlin egyik legismertebb orthodox börzehöse mereszkedik kissé 

tiliterjedelmesre domborodott potrohával ; a terem másik szögletéhen egy 
h · 1 b ül Ezek mind :tstudeu-osszu asztal van, mely körill csupa :fiata em er · 

tek«, jogászok, mediknsok, technikusok, tanár- és rabbijelöUek. Elekhes 
szegödöm, ezek társaságában bizonyosan legtöbb szórakozásom J.eu. 

. .....:Ir eliMia Udvarias engedelemkérés után leültem közéjök az "eoo'-
fogla)t székre. 
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» Bizonyo~an Ön is egyik j ön'nnö koll, :g~lnk , h anem k iRsé korán 

tillított be. Mi mrg ('~:\k mn~ t kJ.,:r. iiliink a féri{tlcra. Ün H:r.i nLl:\1 medikus, 

vagy tahln épen theologus ?« szólított meg a fia tal emberek egyike, mig 
a többiek is válaszomat lestélc 

»Igen, uraim, én theologus vagyok, de fájdalom, má.r nem többé 

tanuló ; én már több mint hat év óta, egy magyar község iglíjában izza

nok.« - »Ah, tehát Ön rabbi Magyarországban.« - »Igen.« - »És 

Ön ezt sajnálkozva mondja ?« - »Azt sajnálom, hogy a tanulói évek 

rAm nézve már eltüntek, pedig az emberi élet legszebb korszakát teszik.« 

- »Magyarországban meglehet, dc itt nálunk bizony épen nem. MoJJClha

tom önnek, egy német egyetemen tanulni, valóságos gyötrelem. Némely 

német professzornak jobb lett volna nem is szUletuie. Ott ültem épen ma 

. két óra hosszat az »i-zzasztó ban«. Önnek képzelete sincs arról, hogyan 

gyötörtek ezek az emberek a vizsgálaton. Hanem meg is boszultam magam; 

amint az »izzasztó« ajtaját magam után bctcttem, nagy betlíkkcl oda· 

má:wltam föléje: »Lasciate ogni speranza voi ch' eutratc !« (Ide belépve, 

mindcn reményröl tegyetek le !) 

Hangos kaczagassal jutalmazta az egész társas!ig a jókedvll medi
kus elöadását. 

»És hát Önöknél milyenek a viszonyok?« kérdé most tölem a me!· 

lettem ülö jogász, '» hány egyetemök van Önöknek?« 

»Kettö «, felelém, >'hanem a harmadik tervezésével épen most fog
lalkozunk. << 

»No az nem valami sok, mi átengedhetnénk Önöknek néhányat, 
neklink ügyis van 24.« 

»Hanem a helyett aztán annál több Önöknél a kávéház és ven

déglö,« jegyzé meg egy másik, a többiek helyeslő hahotája között. 

»Magyarországban csakugyan víg gyöngyélete lehet az egyetemi 

tanulónak. A mtllt évben, a többi között, egy magyar kollégám is volt, a 

ki egész komolyan állította, hogy Budapesten vannak harmadéves jogá

szok, a kik még három előadásban sem vettek részt, hanem évröl-évre a 

korcsmakat búiják. No már, uraim, az csak mégis paradicsomi vig élet!« 

»Okosan teszik azt a magyar tanulók«, vélekedék ismét jobboldali 

szomszédom, »nem volna eszök, ha korcsmázás helyett tannlnának. Mi 

szlikség van olyan országban a komoly tanulásra, a hol az igazságligy

miniszter dajkarnesék után indul, vagy a hol tapasztalatlan jogászkák is 

országos képviselökké lehetnek ? }'il!k, mondok én nektek valami okosat : 
menjllnk valamennyien Magyarországba s választassuk meg magunkat 
honatyák.ká. Csak az a kár, hogy semiták vagyunk.« 
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rts most harmadízben tört ki a legféktelenebl k . 
. , . ) aczaJ, a hetyh 

jog~l~z pedig, hozzám fordulva, 1m1gy folytat:l: 

»De hát mi a menuydörgös meukö is van ott ál tk~ H' . 
n a o . at meg 

indi O' kísért az a Tisza-EszUtr? Most már épen tizenh 't 'It . , 
m "' . . .. . .. e ny1 es egy pur 
s7.:lZ álczázott anbsennta ül a képv1seloházbau Valóbau , 

1 1 · ' , , . . · , pompas c o og !« 
»Bocsanatot kerek, ura1m, én 1geu nagy utat tettem s most fáradt 

és álmos vagyok. Jó éjt kivánok!« 

Fölmentem szobámba, lefeküdtem, de álom nem jött szememre. l\llir 

a hajnal is pitymallani kezdett s én még mindig ébren voltam. Vé"'re 

szenderegni kez.dett em, de alig zártam le pilláimat, rémes álomkéJ~ek 
rohantak meg. Almomban, mintha a nyíregyházi törvényszék előtt álltam 

volna. Korniss elnök fölolvasá előttem a vádlevelet, melynek értelmében 

én Túri J anesinak, a tisza-eszlári pandurnak 17 é\•es hajadon Ieánvát 

meggyilkoltam és szőröstöl-böröstöl fölfaltam .. . Iszonyú ,-olt az s e-zer 

Mlisten, hogy csak álom volt, mert tulajdonkép valóság is lehetett volna. 

No se baj, gondolám, azért is jó napot csinálok ma magamnak, hisz azért 

keltem útra, hogy élvezetern legyen. A deleJött óráit látogatásokra hasz. 

nálom, délután pedig beülök valamelyik korcsmába s iszom, miut egy 

kefekötö. Majd meglátom, ki gyözi tovább, én-e, vagy pedig Tiszla·Eszlár. 

Elsö utam a Gypsstrasséba vezetett, ott lakik tauítóm, a kit én egykor a 

bálványozásig tiszteltem, s a ki barát, söt atyaként állt mellettem, midön 

:17. egész világ elhagyott. E ferfhít a mi neológjaink nagyon orthodoxnak, 

orthodoxaink tLílzó neológnak tartották, mert egy jesibát nyitott, a hol 

nemcsak a talmudot és poszkimot, hanem a héber, latin, görög és német 

nyelveket is lehetett tanulni. Ezen jesiba volt a 60-as é\·ek végén mind

a?.on magyar bachurimok Mekk:lja, a kik a profán tudományokból valamit 

elsajátítani akartak s meneclékül szolgált mindazoknak, kiket a többi 

fanatikus, magyar jesibákból kimartak, mert nálok valami eretnek könyvet, 

mint például német vagy magyar nyelvtant találtak. Én is a fanatizmus 

ezen áldozatai közé tartoztam. Én a -i nagy jesiba növendéke voltam, 

a hol bevádoltak a rabbinál, hogy egy gimnáziumi tannlót a talmudba 

avatok, az pedig engem viszont a profán tudományokban kalauzol. Nem 
vol többé maraclásom, a jesibát el kellett hagynom. 

' 'eaiba Elhatároztam, hogy -ba utazom, a hol al'l imént említett J 
Volt. Ige á . · It· oill6'UD már . n m, de hogyan ? Szeles e VIlágon senk1m sem vo ' 

reg a sirban porlacloztak, testvéreim elszéledve. Még csak jó tanácséri 
sern ford 11 _,,__,_ft•---A;..!ftc meo-
t u lattam senkihez. »Igy hát, »a magam ............... .._- ' 
etn-ba. 

Egy csikorgós hideg, kemény tél januárjában keltem útra. A 
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vastagsag1i hó kemény s ;ölszinén tiikör simára volt fagyva j a nap szív

telen érzéketlenséggel látszott néhány sugarat vetui rám a felhőtlen ég 

azurkékjéböl. Néhány órai gyaloglas után a síkról, a hol a kegyetlen 

hideg kö1myü rnhácskáimon tlt egész velömig hatott, több mérföldnyi erdö

ségbe vezetett utam. A kisebb-nagyobb fák mozdulatlauul állottak, tetötöl 

talpig megrakva keményre fagyott hóval s itt-ott szeszélyes alakú jégcsa

pokkaL Bizonyos titokszerü zizegés volt hallható az erdőben j olyan sej 

telmes susogás- vagy zümmögés-féle. Mindez aggodalommal s félelemmel 

töltötte el az alig l 3 éves egészen magára hagyott gyermek elméjét. 

Szívem szorongasában elkezdék csöndesen, de lelkem mélyéböl imádkozni. 

Sok mindent mondottam cl az imakönyvböl, utoljára a 91. zsoltárt, forrón 

esdve I sten oltalmaért. Imaközben hangom mindinkább emelkedett j ekkor, 

midön hangosan mondam e szavakat: »Mert ö parauc·sot adott angyalai

nak felőled , hogy őrizzenek téged minden utadon«, az erd ö fclöl egészen 

érthetőleg s messze visszhangoz,,a egy hang kiáltását hallám: »őrizzenek 

minden utadon «, s egész valómban megrenilllltem. Folytatáro imámat ... 

»Én mellette vagyok szükségben, megmentem öt s tiszteltté teszem.« 

Ismét hallám, mintha valaki kiáltotta volna : »Megmentem s tiszteltté 

teszem.« A mint könnyes szemekkel magam körill tekintf~k s mindent 

csiliogni láttam, úgy vettem észre, mintha megboldogult jó anyám lebegett 

volna tova az erdöszélen. Arcza mosolygott a szép, fehér fejkötő alatt j 

ngyanazon öltözékben tünt föl, mely akkor volt rajta, midön legutóljára 

látva, örök búcstit vettem tőle. Igen, az az én megboldogult édes anyám 

volt. Egész lelkemben megren(lülve, de a biztonság és remény érzetével, 

bátran haladtam tovább. Most már nem kételked tem, hogy czélt érek j 

hisz anyám kiáltá felém: »Én megmentem öt és tiszteltté teszem«, s a 

mit az én jó anyám mond, annak teljesilini kell. 

Az erdő végén egy kis pórlak állt. Bementem. A pórnöben szánal

mat keltett a beteges, halvány arczu gyermek. Kenyérrel és meleg tejjel 

táplált s magánál tartott éjre is. lsten áldja meg érte a jószivü asszonyt! 

Ö volt az első, a ki idegen földön legelőször éreztetett velem könyörületes

séget s valahányszor a szcut napon áhítatos imában a halottakra gondo

lok, mindaunyiszor ö is feltünik emlékezetemben. 

Ezer fáradalmak után végre megérkeztem -ba s újra kezdödött 

az éhE.zés és fázás, csakhogy most már tanulással is megtoldva. Igy ment 

ez nehány hónapig, de azután súlyosan megbetegedtem Az orvos megjele. 

nik, megta.pintja pulzusomat, megtapogat mindenütt, azután fejét csóválja : 

•Az ifjúnak igen veszedelmes betegsége van.« -»Hogy-hogy orvos tÍr ?« 

kérdik a jelenlevő kollégák, mire az orvos a legnagyobb komolysággal 

i>.lilLTMA1\N LAJOS. KÜL~'ÜLL>I U'!'A~fOÓL, 
5~1 

v{daHzolja: »Igen egészséges gyomra van.« - »És hát az is J,ete"":". ?t 
'> Bizonyosan, ha nincsmit bele rakni· ha ez ifJ't't • k , "' 0 

· .. · ' rnrg csa · nerrr óráig 
hagyják táplálék nélkiH, akkor holnap halotti J' elen t· ·t k 

11 
o.. . 

e. e a rabb1-lm·a 
talba küldeui, s a rovatot, mely a hahíl IJkllról szól, ez egyetiP-u ~zó ,·al 
fogják kitölteni : >>éhenhalt«. 

Csakhamar villámgyorsasá"gal te rJ'edt cl a l · . J 
1 t:~ ( 1ll a » uc cngaRsc« 

lakói között, hogy egy fiatal >>IJáchur« éhhalállal kUzd. De ép oly gynr~a " 
kUrlilöttc termettek közelböJ és távolból a könyörületes lelkek , mintl•·"yi . 

kök hozott magával valamit, az éhező beteg számára. Az én nemesle~kii 
rabbim volt a legelső, a ki betegágyamhoz rohant, egyik kczéheu eg

1
-

faz(lk tejet, a másikban egy palaezk bort hozva. Nem sokára l ábbado-.~i 
kezdélc S mily paradicsomi bőség közepette találám magam! SzoiJál'sk:im 

tele volt mindazzal, a mit jónak ,:s Ízletesnek képzelhettem j kenyér, 

hófehér kalács, tejjel és borral telt edények, sUJt liblik, kappanok, czukms 

sütemények halmaza gyönyörködtette szemeimet. Attól tartottam, hog) 

szívem megreped örömében, a miut l•'égele asszony, az én jó, öreg házi 

asszonyom azzal állott elém, hogy mindaz, a mit ott körlilöttem látok, 

senki másé, mint az enyém. Egy hóuapmll toníbb lakmározhattam ember

"zeretö hitsorsosaim nemeslelkü bökeziiségéböl. Mikot· az eleség 1·ég
1
·e 

elfogyott, mikor a nagy halmaz kalács, ~ult s egyéb drága csemege hült 

helye ~szembe juttatta halhatatlan Aranyunk ama ver.~sorait, hogy 

. nincs oly hosszti a világon semmi, 
A minek ,-égére ne lehetne menui -

egész komolysággal mondám Mziasszouyomnak, hogy bizony talán nem 

volna fölösleges, ha ismét valami kis él•halál keriilgetne. No, de most erre 

a kisegítöre nem volt szükségem, mert tanítóm nem sokára a keleti nyelvek 

tanárává nevezett ki, azaz olyan helyet szerzett számomra, a hol a család 

egyik gyöngéd csemetéjét a héber alfahét rejteilUeibe kellett beavatoom. 

Most tch:lt elhibázott nevelésem minden képzelhető hiányaival megnyomo

rítva, épen nevelövé lettem. »Ilil'atalomat« ,·alami dúsan jövedelmezőnek 
épen 11em mondhattaru ugyan, de arra egészen elég volt, hogy éhen ne 

''Csszck cl. Hosszú hét évet tengtem így át, részint Magyar-, n!ezint 

Németorsdgban. Ez a Gypsstrasse, a melybe most léptem, sziotéo gyakra.n 

hallotta üres gyomrom fohászát, anélkül, hogy kiloyörületes emberbalitra 
akadtam volna a ki éhsé"emet cBillapítsa. 

• ' "' • t!t -~-~ 
Es most ismét itt állok ugyanazon utcza kllvezetéo' I8ID "6.1 ..... 

raubimat kereHem föl. De mily nagy különbség van azon zord ~&IIIIÚhavl 
l:itogat,[8 és mai tiszteigésem kllzött l .. • · Igen, igen. kedvee, j6 
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tc megtarhíd szavadat: Megmentelek s tiszteltté teszle]· E, 
1 . . .. . , ' · zen szava , még 

mmd1g f1tlemben csengnek s most a férfias becsérzet sugallata alatt csak-

nem hajlandó volnék azt kérdeni a büszke berliniektől ]10 · . 
' gy nnrc tartJák városukat. 

Hódolattal és tisztelettel állok most egykori tanítóm előtt. Theolo

giko-politikus beszélgetésbe bocsátkozunk s végre csak azon veszszlik 

észre magunkat, hogy Scharf Móriczczal, Istóczyval meg· Verbovayval 

Tisza-E~zla~·on 'lyuk.adtnnk ki! De hát sohasem lesz már nekem nyug~ 
tom? l'II1ndig es mmdenütt sarkamban lesznek e 1·e'n1e]· ? Azo b 

. ' - ' · n an egy 
rabbmál, aki azon fölül egykor Magyarországban is müködött, ilyesmire 

el lehettem készülve. Föltettem, hogy többé egyetlen rabbit sem látogatok 

meg. Azok általában igen unalmas emberek, kikkel csak tudományról, meg 

arról a boldogtalan zsidó kérdésről lehet beszélni. Általábau egy ismerös

höz sem megyek többé, egészen idegen emberek társaságát keresem fol, 

akiknek azt is moudhatom, hogy Konstantinápolyból való vagyok: leg

alább nyugton maradhatok. De egy kivételt mégis kell tennem. Itt, mind

járt a szomszédságban lakik egy igen tisztes, úri család, mely iránt én 

nagy hálára vagyok kötelezve. Ott épen nem tarthatok attól, hogy Tisza

Eszlárral faggassauak, mert hiszen a háztulajdonos, K. t\r banká1·, neje 

pedig és leánya nagy müvcltségü hölgyek. Ott legalább egy pár okos szót 
is válthatok. 

Nem is csalatkoztam: mert a házi Ítr első kérdései csakugyan 1\gy 

hangzottak, hogy mikép ütött ki az idei aratás Magyarországbau; mit 

beszélnek az idei buza minőségéről ; vajjon az általam lakott vidéken még 

miudig nagyban űzik-e a baromtenyésztést; átvette-e már az állam az 

Alfoldi pályát? Mind olyan kérdések, melyeket a Sulchan Aruch lnpjain 

ugyan hiába keresuéL A háziasszony pedig elhalmazott a szeretetreméltó 

előzékenység mindeu varázsával s ostromolva kért, maradjak ott az 

nap ebédre, amit én már csak azért is sziveseu megtettem, mert tegnapi 

henczegő fiatal barátaimmal ismét találkozni épen nem óhajtottam. Ebéd 

alatt a házi kisasszony nagy lelkesedéssel beszélt arról a czigtlny bandá

ról, mely egy hét előtt Berlin egyik legfényesebb sörcsarnokában játszott. 

»Én már sokszor halottam Joachimot, a hegedü-királyt és más nagy müvé

szeket is : de egyiknek játékán sem lelkesültem föl annyira, mint azon 

czigányokén,« mondá a szép leány. »Valami varázsló van szilaj tüzökben. 

Vala.mi kimondhatatlan élvezet lehet oly zene mellett csárdást tánczolni.« 

Szivem szinte tánczolt örömében Szinte hajlandó voltam az öreg 

Fáraónak megbocsátani ,hogy egykor őseimmel Egyiptombau kétszáztíz évig 

válykot veretett, vagy hogy cse~semö testvéreinket a NiluH l111lláma.iba 
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dobatta, mindent hajlandó voltam most neki megbocsáta ui, mert az ö barna 

uépe nekem ma kimondhatatlan örömet okozott. Megmentették hazám 

becsliletét. Ezer éljen a Csóréknak és Moréknak ott az én távol kedves 

hazámba~! Amit Istóczy és Verhovay elrontottak, ök azt jóvá tették. 

»Es sok olyan barna legény van az Önök hazájában?« kél-elé a 
kisasszony. 

»Igen, kisasszony, igen sokan vmmak, úgyszólva mindeu falunak 

megvan a maga czigány zenebandája; mu!atság és táncz czigány nélkül 
nálunk nem is képzelhető.« 

»Istenem mily szép az! Mennyire irigylésre méltók Önök ott 

Magyarországban ; az önök hazájának tele kell lenni költészettel és a 

romantika bűvös légkörével. Épen most olvasom az »arany embert« Jókai

tól. Én mindazt olvastam ami müveiböl német nyelven megjelent s mond

hatom, hogy a mi Freytagunk összes kollégái,·al együtt iskolába járhatna 
az Önök Jókaijához.« 

>>No ele Miumím« - vágott közbe a mama - »te ma mégis nagy 

tnlzá~olua ragadtatod magadat; úgy gondolom hogy nekiink itt Német
országban szintén vannak költőink és regényirói.nk. « 

>>Az van a dologban, kedves mamácska, hogy a mieink iljál regé

nyeiket, Jókai pedig tintával és tollal j1·st oly gyönyörű képeket, melyek

nel szebbeket semmiféle miívész ecsetje sem varázsolhat elő.« 

»Csak egy mt\lja őt fölUl« - monclám én - ile az is magyar. « 
»És kicsoda az? << 

>>Munkácsy.« 

>>Én azt gondoltam, hogy Munkácsy franczia.« 

>>Nem, kisasszony, ö tősgyökeres magyar, csak lakik Párisban, épen 

t'1gy mint tetötöl talpig magyar Joachim is, akit Önök magokénak tar
t.allak.« 

>>No akkor az Önök nemzetének n miíveltség igen magas fokán kell 

allania,« - jegyzé meg ismét a házi asszony nem minden gúny nélkül -

>>ha Önökuél oly nagy férfiak teremnek.« 

>>És az úgy is van, Nagyságos Asszonyom: nincs Európában nemzet, 

mely az utóbbi 50 év alatt oly óriási haladást tett vohta, wint a mienk.« 

»Bocsanat, kedves barátom« - v:ígott most közbe K. úu -

eszem agábau sincs az Ön hazafias érzelmeit sé1·tegetni, de azt hiszem, 

egyes egyének a miíveltség legmagasabb fokún ragyoghatnak oly nemzet

llen is, ahol az összeség még - hogy is mondjam csak ? - a fe1müvelt

s<:g :lllapotában pang. És bocs:ísson meg, én nzt tartom, hogy épen Öuök-

11<:1 is ez az eset forog fönn ; a leg\'ilágosab!J bizonyítékul szolgál 

MAGY An·Zsmó Sz>:MJ.E. 1884. IX. l<'Oz, 38 
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nézve Tisza-Eszlár, Zala-Egerszeg, Szigetvár. - Apropos! mondja csak 

ked,es Barátom, hogyan ütöttek ki Önöknél a képviselö dhtHlltások? Az 

Önök > árosában i~ antisemitát választottak 111cg? 

Kiesett a kan::U kezemből i ügy éreztem, hogy inog a föld Ubailu 

alatt. S:~,ép szom~zéduőm az ,~l~nk meglepetés ha11gjá11 kiálta rám: 

»Az ég szerelméért! mi hajA van Önnek? Mily halvány lett egy
szerre s miért nem eszik ? « 

»Semmi bajom sincs, ked1•cs kisasszo11y. Tetszik tudni, éu némi idő 
óta szívdobogásban szc11vedck, de az csak néhány mllsodperczig tartó 

rohamokban jelentkezik. ~Iost mar ismét egészen jól érzem magam i esak 

bocsánatot kell kémem. hogy társaságnkat kénytelen vagyok elhagyni i 

minden ilyen roham után azonnal a ~llabad levegőre kell mennem. 

»Nem, 11em! Ön nem fog elmenni, hanem tessék a mellékszobában 

magát kissé kipihenni, azután elmegyiink együtt valamcnynyien sétára. 

Hisz csak meg kell Önnek mutatnunk a mi pompás Berlinünl<et.« 

A szomszéd szobába mentem hát, valamit csak t\gy fogaim között 

monnogva. Nem tudom, mily kifejezéseket használtam. Annyi bizonyos, 

hogy nem a szokott asztali imát mondám el s ha a Mindenható azon félig 

hallható monnogásomat kegyes fülekkel fogadja, akkor ugyan a magyar 

antisemitizmus valamennyi gyaszvitéze - stb. 

Négy óra tajban fölkerekedtüuk, hogy a várost megszemléljük. 

V alóbau ez a Berlin a szó legjobb érteményében nagy város, de egyszers

mind igen szép város is i meuynyire megváltozott az idő óta, amikor utól

jára láttam ! Egy körutat tettünk a városi vaspalyán és az Alexander

platzon szálltunk ki, hogy megtekintsük az ott elhelyezett Sedau-pauorá.mát, 

mely alkalommal K. úr egy előadasban rajzolta előttem a német vitézsé

get, a német hadügyi viszonyokat. Szép, borzalmasau szép ez a panorima, 

az ember azt hinné, hogy tényleg csataténe van atvarázsolva, ha szemlé

lésébe csak kevés időre is elmerül. 

Innen tovább haladva, a »Passage«-nal megállapodtunk. Itt van

nak Berlinnek legszebb, igazán tündéri fényü kirakatokkal díszlő holtjai. 

Már tovább akartunk m!'nni, midőn a kisasszony atyjához fordulva 

mondá; »De papa, a panoptikout csak megmutatjuk kedves vendégüuk

nek ?« - »Minnácskám! okos gyermek vagy,« - monda K. t\r -

»világos, hogy önnek a panoptikout latnia kell. Itt színről szinre szemiéi

heti Németországnak minden nagyságát. Igaz, hogy csak viaszalakok, de 

a megszólamlásig természethüek.« Tehát fólmentünk. Legelőször néhány 

diszterembe léptiink. Itt a láto

asztalon akad meg. Az asztal· 
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főnél áll Bismarck, körös körül pedig igen sok úr ül: az egész sziutc 111cg 

elevenítő módon a berlini kongreszust idézi elénk. Azonnal foli"mertem a 

mi Andrássyukat huszártahomoki egycnruháj:íbau. Bizonyos blis~.keéggel 
fordulok most J\Iinna kisasszonyhoz: »Nemde kisasszony« - mondtíw 

neki - ez az Andrássy a legdaliásabb férfi a kongresszus l'alameuynyi 

tagjai között ?« - Valóban szinte szerelmcs lesz bele az ember,« vála

szola bizonyos kellemmel. - »Pedig már nagyapa«, mondám. 

Egy új abb csoporthoz közeled tünk. Ez a királyi család. Kissé tovább 

oldalvtlst egy nagy üvegszekrény látható, melyben asztali készülék ,·au ; 

a szekrényeu e fölirat áll: »Feldsen-ice Napoleon"s III. gebrambt im Feld

zuge 1870/71.« Itt az én szeretett. kalauzaim igen sokáig időznek. Én 

fájdalmas érzéssel fordulok el a bukott Mgyságtól s néhány lépésnyire 

tovább megyek. Im itt áll a két Humboldt, azután a uagy Napoleon, mel

lette pedig egy 13-14 évesuck látszó ifj<i magas homlokkal nagy fekete 

szemekkel, bal"lJa hajzattal, kissé semitaszerii de folötte fitlOm met;zetü 

arczéllel, egyszerü polgári öltözékben. Vajjon ki lehet az a e:;ollagycrmck, 

hogy annak is a világnevezetességek eme d[szcsarnokában szorítottak 

helyet? Ab ! megvan! Az bizonyosan a kis Frankel, a magyar csouagyet·

Inek lesz, aki meglepő fejsdmításai1•al az egész világot b(mmlatba ejtette. 

Az igazat megmll,·a, sehogy sem tet8zett, hogy e gyermeket Humboldt 

Sándorral meg a korzikai hös,cl egy sorba :íllíh·a kellett látnom. De meg

ütközésemet jónak láttaill elpahbtolni, illert azt hittem, hogy még esnk 

most lesz igazi alkalmam nemzetem egyik gyermekth-el büszkélkedni, most 

beszéljen már előttem K. 1Ír valamit magyar Yadságról, magya1· félmiívelt

ségröl, majd miudjárt megmutatom én neki, milyen gyermekeik vannak a 

magyar anyákuak. Hanem előbb biztosan tudnom kell, hogy az a gyermek

alak csakugyan a kis Frankelt, a pécsi házaló zsidó fiát ábdzolja. Örven

dező kiv!mcsis,lggal fordulok l\liuna kisa,;szonyhoz. 

»Szabad kérnem a miíclarabok hetiisoros jegyzékét ?« 

»Tessék!,. Ezzel átadá a flizetkét, én mohó sietséggel kezdem 

lapozgatni s végre rábukkanok a 63. sztímra. Mit kellett látnom! Igaz, 

hogy magyar, aznbín meg zsidó fi<í is az a gyerkőcze, de nem a kis 

Frankel, hanem - ó hogy a fold nem sülyed el lábaim alatt! - Scharf 

Móricz ! Átok rád világ ! .Üok dd embcri8ég ! Nincsenek többé emberi 

lények a föld kerekségén! ~li valamennyien vérengző vadállatok vagyunk, 

éu i,:, testl·ércim is és Ön is K. 1ir. Mi valamennyien csak szánandó torz

alakjai 1·agyunk az isten képmásának; ott küuu az állatkertben, ott van 

" tcremtl:, koromlja. Atok r:íd embt>risPg! Utállak, megvetlr.k. Igen, oín 

hi8zcm, hogy S•·harf legyilkolta E~ztcrt. ~~u miudeut hiszek és kéteégbe 
as• 
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YOllOk mindent. Ha Berlinben , a nemet birodalom l'S~ÍSztl r i szék- és fövá l·o 

sában eg,\' bárgytí gyerköt'zét Ilumboldt Sándor mellé állíthatnak, akkor 

én azt is hiszem, hog)' mi talmudistlik a peszách estéjén sült keresztény 

hajadonokat falunk föl. Igen, már én is bizonyosau több kcresztéu} Jeá11yt 

gyilkoltam meg ; csak akaszszatok föl menuél hamarabb, vagy adj atok 

uéluí11y nulzsa dinamitot, hogy Petőfi örültjével beássak a föld közepéig és 

a világot levegőbe röpithessem. Szegyen! Gyalázat! Mindenható isten! 

ha még most sincs özönvized, ha még most sincsenek villámaid e fö rtelmes 

világ megsemmisitésére: akkor kételked11i kezdek mindenhatóságodban , 
megre11dül hitem örök igazságodban ! 

»Úgy látszik, Önnek ismét rohama van«, mondá a kisasszony 
felém forduh-a. 

»Igen . kedves kisasszony, ismét roham jött rám, még pedig sokkal 

eröszal:-.osabb, mint délben. Úgy érzem, hogy 11emcsak szívem, hauem 

agyarn is ketté akar repedni . Attól tartok, hogy az éjszakát sem élem túl. 

H a csakugyan itt találok meghalui, ne vitessenek engem Magyarországba; 

nem óhajtom magyar földben varni be a végitélet napját; dobjanak be a 

~pree hullámaiba, hadd ragadj anak azok magokkal tova messzeségbe, oda, 

hol a l evegőt még emberi lény meg nem fertöztette. Én ~lta i abau azt 

hiszem, hogy az emberek csak azért temettetik magokat a földbe, mert 

magok is belátj ák, hogy nem méltók arra, hogy testöket az ebek, ezek a 

hü állatok fölfalják. Isten Öuuel kisasszony !« 

Igy gondoltam, de nem egészen így mondottam is, midőn K. tírtól és 

<: ~aládjától búcsút v evék. 

Búskomorságomba mélyen elmerltlve sétáltam a hársak mentében 

egész a brandenburgi kapuig, a hol egy hatalmas és mcsszehangzó »szer

vusz Bruder« kiáltás riasztott ki révedezéseimbőL Szétnézek magam 

körül s egy magas növésü, széles vállú, egészen simára borotvált, szép 

fiatal ember áll előttem, s kezét nyújtva, stentor hangon ismétli: »szervus~< 

Bruder !« - »Té,•ed uram,« mondám kedvetlenü!, »én itt egéRzen idegen 

vagyok. « - >l'Persze hogy idegen vagy; éu már a panoptikonban i~ 

szemmel tartottalak s m~tgam scm akartam hinni, hogy te volu{Ll, míg K. 

úr, a kinek társaságában láttalak, teljesen meg nem győzött arról, hogy te 

llBakugyan Seltman, az én régi jó barátom vagy.« 

:.És tulajdonkép kihez van nekem szerenesém ?« 

:.Hát csak nézz meg engem jól, hruder, mi négy éven át egyiitt 

koplaltunk, a a mellett valamit tanultunk is a - i jesiJJában. liát uuir 
;JMIII( ismernéd a te Stropkov Chájimodat többé?« 

I>EL'J'MANN LAJOS. KÜ J,FÜLD I UTA ~ ! B ÓL. 1197 

,, l l <Ít tr vagy az, Ch1ljim ? « kérrlém ön·enrlctB" meglep rf!(,;sr l ... r• 
111 1 a nmnót esim'd s ~< te itt '!« 

»Adósságokat. « 

»No már most látom, hogy csak ugyan te vagy az. S van fl~< adóR

"ágesiuálas mellett még vnlnmi me llekfoglnlkozasod is'? TaUn urasági 

kocsis vngy itt BeeJiuben? Egy bárhurból minden kikeriil.« 

»Abban igazad van, egy báclmrból csakugyan sok minclen kikel'lil

hct, csak rabbi 11em. Dc én bel ő l em nem nrasági kocsis, hanem éne
kes lett. « 

»Ignz, most j ut e~zembc, hogy te a Lecho-doeli éneklétiében mindig 

rcmckeltél, szombati énekeid is nagy <larab földön hí resek voltak. ~Ielyik 

~<sinagógában énekelsz mos t ? Talán épen az Oranienbnrger Strasse főtem

plomában? Talán épen te vagy ott a főkántor ?« 

»Mit hndarsz össze tücsköt bogarat ? Már ki volna oly hiilye, hogy 

lL zsidónak adja el magflt S cpeu zsinagógájokbau énekeljen?« 

»Boldogtalan! « kiálték rá fölindulva, »talán bizony n.utisemita 

vn.gy? Akkor csak távozdi tölem. mert erre a m<pra már egészen nyakig 

va g~·ok velök. « 

»Nem, barátocskám, moncH nyugodt fesztelenséggel, még antisemita 

nem vagyok, hanem porosz kinílyi operaénekes igenis vagyok. ,igen é~t, 

Rztropko,- ChAjim !<< És finom kezével széles mell!ire csapott. En pechg 

örveneletes meglepetésemben fölkiálték: »Chájim! Sztropkov Chá.jim! jer 

kebelemre, hadd esőkoljalak meg, haclel sitjak örömkönnyeket karjaid 

között !« 
»Csókot csak hölgyektől fogadok el. Ne csinálj hát itt az utczán 

semmiféle spektakulnmot. Jer, én itt a közelben lakom, meujiink Rzállá

Romra, ott aztán majd lesz gondom arra, hogy semmi kedved se legyen a 

síráshoz.« 
Elmentiink lakásá1·a s még csak ott győzödtem meg arról, hogy ez a 

koldnsdiák mivé lett Berlinben. Dolgozószabája pazar fénnyel \'an beren

dezve, a legszebb antik stilii btítorzattal ; mahagoni szekrényekben mindeu 

korszak világirodalmának lagválogatottabb termékei ragyogó dlszkötések

ben, míg egy 1·ejtett faJszekrény polczain drága csemegelikörök s ~ro~ 
allanak 8 asztalán illatozó virágbokréhík festői csoportozata h1rdet1 

diadalai t. 
»Chájim !« - szólék hozzá, miután egy dru:abig néma csönd~ 

iiltiink _ »csaknem megőrlilök fájdalmamban, ha arra gondolok, mi1;1 

méltatlanul bánik a mi hazánk 1t zsidókkal. Lásd a leghíresebb f~ea 
tth·téneti névvel dicsekvő zsinagóg1ík.bru1, Prágában, Bécsben, Berlinben 
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U :unhmp;b:tu, Frnnkfurlhan, Miinrhrnhcn, TCu·lsrnl11:/m11 11 ~r1!/.'i •'r hil s~ónn 
kok hird('tik isten igéjét s azok leguagyobb rés7-t nem kö~tHtpi r:thbik, 

lumcm tudósok. mély avatotts:tp;:\ tudówk, kiknek nevét llemesak a :<si<lók 

ismerik, hanem Európa mih·clt köreiben mincleniltt tisztelettel cmlegetik; 

te. az cg~· kori magyar b:íehur, porosz-királyi dalművész vagy; Joachim, a 

magyar zsidó, poros:~:-királyi kamara virtuóz; a vihlghírii egyetemeken : 

Bécsbcu, P:írisban, Londonban, Oxfordban, Cambridgeben magyar zsidók 

foglalnak helyet, mint rendes tanárok, :t tudományok killönfóle ágainak 

tanszékein: mi világszerte fényt, dicsőséget árasztunk a magyar névre, s 

jutalmunk gyalázat és megvetés. Chá,iim! engem őriiltté tesz a f{tjdalom !« 

»T e ma igen rosszkedvU vagy«, mondá barátom, »mit vádolod te 

n haztit méltatlauságról? IHt a haza ngyanaz Istóczyval, Verhovayval, 

Ónodyval? Nézd főpapjainkat, a fönemességet, az ország kormányát s 

bizonynyal máskép beszélsz.« 

»Igen, de hát Chájim barátom, tudod te azt, hogy a budape~ti 
f'gyetemen még egyetlenegy zsidó reneles tanár sincs? S mi több: kike

resztelkedett zsidók nyernek tanszéket. T uclocl te azt, hogy pályázó zsidó 

t:tn:tr- s egyéb jelölteknek nyiltau adják értésökre, hogy a kért állásba az 

t\t csak a katholikus egyhá7-on át vezet? Chítjim ! - kiálték föl végkép 

elkeseredve - hidd el, eszemet veszi el a fájdalom, nem a miatt, hogy 

zsidó, hanem hogy magyar vagyok. « 

»Kérlek, ne untass világfájdalmaddal; fogd ezt a telt pal:trzkot, 

néz7. a fenekére s bizonyosan ki gyógyulsz sötét világnézletedböL « 

Kiürítettem a gondiizö nektárnedvet fenékig s oly frissítő s enyhet 

:~dó hatása volt ním, hogy egykor a boldog emlékü Jonathán herezeg sem 

ére7-bette magát jobban, valamely böjti nap után. Rágyujtottam egy 

havannára R kértem barátomat, hogy búelfelejtésill gyujtson ö is valami 

kedves dah·a, melynek 7-engeclezése alatt magam legalább néhány perezig 

boldognak érezzem. Nem sokáig kérette magát, pár futamot tett zongorája 

billentyüzetén s belekezdett »Parcival« éneklésébe. 

»Megállj! - kiálték rá fölindulva- »megállj holclogtalan, vagy 

papi hivatalom erejénél fogva rögtön a nagy átkot zúdítom fejedre. 

Hogyan énekelhetsz te nekem most egy '\Vagner-féle opera-részletet ? Hagyj 

békét annak a Wagnernek. ll ki már 25 év előtt antisemita röpiratokat 

gyártott; ellebetünk mi a ».Jurlenthum in der Musik« szerzöje n elkül. 

Dalolj nekem valamit a mi embet·eink szerzeményeiböl ; ott van Mayer

\leer, Mendelssohu, Halevy, Rubinstein, Golilmark; ott varu1ak a »Huge

nottá.k.« a »Nyáréji álom,« a »Zsidónő,« a »Makkabénsok,« a »Sába 

? 
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kinílynöje,« r~ek az én kerlvelt rl:u-abjai111, nem is óhajtok leg,íjahh irliihen 

r7.ek"ll kiviil m:is valalilit hallani . Rfl.jtn! r.:nekclj !rr 

(.;, ö dalolt csengő eziist hangján mií vészi tökólylyel egyet azon 

d:dokhól, melyck szivlink mélyéig hatva, ott a fájelalom és öröm érzetének 

a ~on kimonelhatatlan vegyülékét idézik elő, melynek varázsa alatt kibékii

!iink a sorssal s megbarátkoznak azon gondolattal, hogy az élet a rideg 

való daczára is szép; a kimondhatatlan gyötrelmek és emésztő harczok 

mellett is éltető munkát és enyhítő élvezetet nyujt. 

Igen, az élet szép, hanem nappal a kánikulai hőség kissé kelleténél 

tikkasztó bb ; én tehát még ma éjjel ereelek t':tnak Hamburg ba, hogy onnan 

mennél előbb Londonba mebessek. 

Hódmező- Vásá1·hely. 
SELTMANN LAJOS. 

Tisztelt szerkesztő urak! Azt kívánták, hogy gácsországi utazásom 

>tllmhnából tett és az ottani zsidóha vonatkozó észrevételcimet a ~i.-Zs. 

Szemle számára leh·jam. Tallia rosöznl tették, hogy épen én hozzam for

dultak : mert bizony - minek tagadjam, biozen azonnal meg fognak róla 

győződni _ nem igen értek én az ilyen felad:athoz. De mégis meg

koc»káztatoru. igy okoskodnín: Hfl. leYelem hasznavehetetlen, akkor a 

papírkosárba dobják, olva8óik mit scm tudnak róla és én me~ va~yok 
mentve; ha pedig azt találják, hogy a levél jó, nekem se lesz k1fogasom, 

ha közzé teszik. 
A nemzetek szokásos jellemzése, nézetem szerint, a legtöbb esetben 

nem egyéb kopott frázism\1 ; ele veszedelmes is. A nagy tömegnek vagy ni n

~sen alkalma az illető állitások hamis volbhól meggyőződni, vagy aem képes 

önállóan itélai i és ba ,-alaki tudna is, nem mer, mert attól ta~t, hogy 

k . t'k 1·g,)· történik hogy hibás nézetek terjednek, hogy az 1gazság weve 1 ~ ; · ' 

. . ' . tein J·nthat. Soha sem tapasztaltam ezt jobban, mint a lefolyt 
m veny1 e 1 , kerül' . 

G • ' b • A zsidó nem szereti a nehéz munkat, - t a nyát·on acsorszag an. 
földmívelést, az ipart nem mozdítja elő« és hasonló ~áda.kat ho~Ja.~ fel el~e

.. k c's pedig oly hahírozottsággal, hogy köziiiünk lS sokan elhtsZlk. A kik 
nun G li 'áb Lé t 

t 'll't'ák ntgy hel)•esnek tartjtík, csak menjenek el a ezt a. p en-
ez >t 

1 
J ' k 'dó k ' 

' 1. k ·dó kömí veseket zsidó napszámoso at, ZBI OCBt• nyomon lathatn .. na zst ' , 
. · k ' . k t zsidó favágók:tt zsidó parasz!u/"11, szóval lllDCS ~okat, zs1do ·ovacso a , ' 

l ka melYet zsidó ember ottan ne végezne. oyttll lilllll , . ' 
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, l . :1 ,J~ •t z~idó o·a.zdao·::;cip;rOI. Nagyon l cr ntt :~~eiP:-:; Or~z,w._·::;zcrtc IC'~Zt lll " ~ . t"' o ..... 

· ~ .. -·1 · .1zl tnindeuki tn<lja. dc hogy miJyen ai\ anluy a }l()lt\ \":lll !!'~lZu<.lg Z~ll 0. • • • 

"'· · · ~' · z<idók J·özl :1zt H<'lll kdl'llezik. A ki pedig ezzel iR t:":lzda.g \'O::: a ::-zegen! ... ' · 

;öriídik, az bizo11y ml~Fon szomorn crdményre jut. Nem szerctem a tulzást, 

de azt :illithatom es pedig jogg·al, hog,,· a szegénység a zsidók közt lr·{Jrt· 

1 iM oh· nYomasztó, mint a többi felekezetek köz t. A gácsországi szegény 

zsidók ·,IU~potn, mind a sdmot, min<l a nyomort tekintve, valóban a leg

nag:obb száualomra méltó. l~alnn és városokbau lakik több zsidó család 

rg~··ütt <':J!/ kuuyhóban, mely talán ezen elnevezést scm érdemli. A butor· 

za t: szalmawlk, nyers fából készitett asztal és pad. Az egész héten at 

fölt ételekkel nem élnek. de azért mégis járatják gyermekeiket az isko· 

lába. :'tiegható egy h\tdny! Hogy szalad az apró népség, mezithtb, kabát 

nclkiil, fekete bársony sapka a fején, elöl-hátul hosszu »zsidó miatyánk« 

a »Chéderbe« korán reggel az istentisztelet után! Mindegyiknek arczán 

látszik a nélkiilözés nyoma i de nlintha nem éreznék az inséget, oly öröm· 

me! és oly komolysággal tanulnak. És a szegény tanító oly odaaelással 

,·égzi kötelességét, mintha valóban az aliami pénztárból huzuá fizetését. 

Pedig milyen az ö sorsa! Saját SY.Obájában, mely egyszersmind konyhául 

~zolgál, tanítja a gyermekeket; egy félévre a sziilöktöl csak uehány forin· 
tot kap s ezt is személyesen kénytelen behajtani. 

De vannak jobb móclu zsidók is, kik gyermekeiket még mindig :t 

,Chéder«-be klilclik, ámbár a tön·ény tiltja. Eszem ágában sincs eY.en visY.· 

~zaéléseket mentegetnem, ele azt hiszem, ezekért inkább a tanfelligyelö

ket kell felel6sségre 1·onni, mint a hMmmaradt szlilöket. - A vagyono

sabb zsidók házába kiildi a tanitó konln reggel az ugynevezett »belfer«·t 

(Behelfer=segéd' : ez tisztitja az iskol:ls gyermek ruháit, felöltözteti 

v~gzi vele az imát és vezeti az iskolába A » belfcr« szombat ' .. ' 
, · ' · cs unuepna· 

pokon setál a gyermekekkel i mint egy hadvezér oly büszké "á ók 
, n J r az az apr 

serege mellett. --: Agyennekek a »klanz«-ban (a chászidok- temploma) is 

nagy ~zerepet vtsznek. Voltam egy pénteken este az istentisztelet alkal
mávaltlyen klauzban. Három és négy éves gyermekek tudJ"ák k" él-
kül ' k k t ' k" ' onyv n 

az ene e e es tserik kórusként az elöimáclkozót. é k l k é 
l k , . , ne e ne s tap-eo na hozza, hogy JObban már nem is lehet. 

Nagy és fontos feladat vár Gácsországban a béc . Air 
lehet t ad · h st tancera j nem 

ag m, ogy sokat tett, és folyton tesz, de a munka ol , . , . h 
csak a 1 bh .. . Y onast ogy 

eguagyo erofeszJtéssel vihető szerenesése é h ' . 
csak akk ~ "ák é · n v g e;" j ezt pechg or 

0
Kl d rm, ha a gácsot·szági zsidók m" It 

fog mlílr.ödni. Ez már tekintélyes szátnb ll ve osztálya is közre 
K kó , an vau ke . I r• ' Tarnow, Lernbel·g, Przemysl ,:a Br l pvtse ve, főkép 

oc Y nagy városokban, mil·ö 

l) OJ 

A:~.<·uuqyc,cn mcggyüzöcltem. A köz~égek kitiinö népi,kohlkat tarta-n:tk 

fcnu 1's orla kttuak, hogy a s~egény zsidók is a gimJiáziumokba j~lra,. 
s:lk gyermekeiket. Lemberg székhelye egy országoH egyletnek, a »Sómer 

Izraél«·nek, mely feladatául titzte a zsidók közt míiveltséget tc1:jeszteni. 

- A müveltség majdnem kizárólag nemzeti. A zsidó müvelt ifjuság mllr 

tökéletcsen ellengyeleoedett, köznyelve a lengyel, kerilli a német szót. -

Azt általában észrevettem, hogy a kaftinos zsidók faltm ép ugy, mint 

vároRokban folyékonyan beszélnek lengyelilL 

A hittanítást illetőleg örvendetes tényt koustatálhatok. A gimtui· 

úumok zsidó hittanárai egyenranguak a többi tanárokkal. Fizetésitket az 

~íllami pénztárból huzzák, mint mincleniitt Ausztriában, a tanári értekez· 

letekben részt vesznek. szombaton a g imnáziumok épliletében exhortét 

tartauak és onnan megy a gimnáziumi ifjuság az illető hittanár ' 'ezetésc 
alatt az istentisztelethez kiilön templomba. 

A közhasznu intézetek mindenlltt vinlgoznak i igen jól berendezett 

kórházalqt.t, népkonyhákat, sinlök házait látni j jótékony egyletek iic1vösen 

miíköduek mindenhol. De a nagy követelményeknek még se tudnak meg· 

felelni, mert nincsen és nem is lehet kellő arány az adakozók és a kérők 
közt. A nagy inség leginkább onnan ered, hogy a zsidók igen konlu nÖ· 

siilnek, még akkor is, ha tisztességes keresetre és a legslirgösebb sziikség· 

letek fedezésére kilátásuk nincs. - Innen van megint az, hogy a saclelHin 

(házass;lg-közYetitö) intézmény annyira elte1:jedt. Miut kértlésemre monclták, 

mag:íban Lembergben a sadohánok száma néh:inyszázra rng.EY-ek pedig igen 

tlletre ,·aló emberek. Magam is tapasztaltam. Krakóban sz~lndékosan nem 

kerestem föl zsidó szállót, mert figyelmeztettek, hogy nem lcuue nyugtom 

a sadclult10k részéről. Esős nap lévén, szobámban kellett maradnom j levcl

irásra akartam az időt felhasznídni, mi<löu Hymen hírnöke egy kaft.luos 

zsidó alakjában bekopog. Sejtelmem se ,-olt, mit akarhat tölem. 

Én. Kit keres? 

r'J. (Mondja nevemet, czimemet, nem hagyott ki semmit). 

/~11 . Mivel szolg!llhatok? 

Ö. Nem akarna uösiilni? 

1·~, 1 • Ki mondta önnek, hogy én itt vagyok? 

6. Nekem van egy angyalom, a ki velem mindent tudat. 

1::11 • Hát ha én magtlnak azt mondom, hogy nem hiszek az angya
lokbaH. 

rí. Akkor az igazat kell megvallanom. Szallod:íról sz:lllodára megyek 

es nézem az idegenek lajstronuH. Ha valakiről sejtem, hogy himltÍ81JII! 

tárgya lehet, akkor hatran szerencsét próbálok. 



n 0 2 'l' !\ N ÜGY, 

/;11 , Ro6zt!l •ejtett. .. . , 

' ' • k ' , ere ·1ével aktn·t meggyozm 'urol, hogy szeren Ekes~z6la~ana egeRr. . . 

, 1 1 t 1 H]'dnlmara kellett tapasztalma, hogy velem pó-r.sem ko1•ácsa e w • c c . 

rnl jár. És igy uötleniil jöttem vissza. 

Maradtam stb. 

Budapest. B. H. 

T a n ü g y. 

"" közétli:-;kolai érte:-;itők kapc:-:án . 

Az antisemita mozgalmak - miért tagaduók - sokszor gondol

kodóba ejtenek bem1ünket. Egy ideig megnyugodtunk nem-zsidó bará ta ink 

józan biztatásaiban, hittünk s örültlink szavaiknak, hogy a mozgalom hul

lámai lesimulnak, jog·osultnak találtuk vádjukat, hogy tulérzékeny ek va

gyunk. llfost azonban kétségtelenné lett, hogy társadalmunk miudeu rétegc 

két részből áll : zsidóból és antisemitából. Uj blinök jöttek forgalomba és 

nj fogyatkozások, melyek ott tapadnak kiirthatatlanul a zsidó jellemell, s 

a keresztény társadalom könuyehnli nagylelkliségből megengedte ama mé

tely te1jedését. Merész szóYivök védelemre szóli~j!ík föl a uem zsidót, a 

jólét és emberi tökéletesedés ujabb elméletét hirdetik, mely kényelmes, né

mikép vallásos s az egyéni felelősség terhén könnyít. Ily körlihnényck 

között némileg természetesnek találtuk e folyóirat egyik szerkesztöjének 

a mult számbau történt fölszólalását a zsidó tanárokra vonatkozólag, de 

az ajánlat valószinü következményei aggodalmat ébresztettek bennünk. 

Igaz, hogy a tudományos pályán a zsidó ez idő szerint nem boldogul, R az 

~let gondjainál talán még jobban keserítik, épen mert szellemibb életet él, 

a közállapotok. De azért hátráljon-e kárhozatosan, most, amikor ,:pen fej

lődőben van érzéke a nemzeti hagyományok és nemzeti élet szükségei iránt ? 

A zsidók gyors beolvadása a magyar nemzetiségbe épen annak köszönhető, 
hogy elhagyva elődei kényszerli foglalkozását, ezer bajjal klizche, tudo

mányos pályát végeztek. Az is igaz, hogy a kiizdelrnek között a zsidó ifju 

egy jövöröl mert álmodozni, melybeu ismereteil értékesitheti :; egyuttal 

tehetségéhez képest hazája hasznára fordíthatja. Merész álmaiért drág:ín 

ilzetett, de legalább maradt egy kis szellemi birtoka, melylyel megfejtheti 
magának az ellene fordult áramlatok titkát a mello"zé · ' t 1 ' 't 
~.n- , s 1gazsag a ausug,. , w~yebb belátáera jut, 8 a belátás sok 8Zenvedésen enyhit. 

H.\LO<l H ,Í JD[l)(, \ KÖZhlPI~K. ERTEblT, 

A legujabb ktati:;ztikai kinlltt:tbi,nk, f:ijrlalorn. tn:ir a rudl..tt tan>t.' 

korlnak , hogy a föv,irosban a z:;irló gitnn:lzittut i tanuJók sz:ima az nt<•l.h i 

,:vckben jelentékenyen apadt : l 878-bau 38 ,-zázaléka 1·olt z"i rl <i, [ 81'.1. 
r·Hak 3 Ü' 7 2 Százalék, 

Tagadhatatlan, hogy e reakezió termé:;zete:;; de vajjon llch •ös-e j, '! 

E gy kiv:Uó német iró, liiilebrand K :íroly, kinek a lkalma YOlt a ny ugat i 

nagy nemzetek irodalmi, polit ikai és t:írsadalmi életét a laposau megismerni , 

a németországi zsidókérdés szerenesés megolchís>it leginkább az egysl:gcs 

klasszikai miiveltségtöl vá1ja. Még inkább áll ez Magyarorozágba u. S meg

elégedéssel lapoztuk át egy pár vidéki gimnázium értesitöjét, mert fl 7. t 

tapasztaltuk, - bár összehasonlitásra az előbbi évekkel nem \' Olt alkal

munk - hogy a zsidóság még nem riadt vissza a gimnáziumi, köz,·e tet

len haszon tekintetében oly hálátlan oktat:ísától. Igazolásul kiírtuk a 

kezünk közt l evő értesitökből a zsidó tanulók sz:ím{Lt állami s m:ís-m:is 

felekezeti iskohíkból. A buclapes ti evang. s kir. kathoL g imnáziumot \'Hla

rnint a VI. ,iJl , r eáliskolát tuclvalevöleg tulnyomóan zsidók l:ltogatj:ik. 

Epe1jesen is van zsidó 2 3•7°,'0 , F ehértemplomban 7·3, Kass>Ín 20.[, Ke<'s

keméteu 25. 1, P ozsonyban 1 8 ·1 , Szabaclkáu 19·6 , Trencsénlwn :n·n, 
Sárospa takon 6·9, Ungvárott 32 '1. Uj,·iclékeu 20'9° 

0 
otb. 

L ehet, hogy mire a mai tanuló nemzedék férfi kort ér, :L h~késehh 
évek kötelességei és gondjai elfeledtetik a mai mozgalmak ke,;criiséi(cit ,;, 

fájdalmát, mely között a zsidó ifjtt p>ily:ít v,íhts:r.t: lehet, hogy felekezt•

tiink ellen intézett támad,ísok nem fognak meg,-ziiuni s ulindig akad egy 

pár izgató, ki a hazaszeretet kiniltság:ít a zsicJó,·al nem aka1:ja mego'Z

tani. Ezektől llamlet szavait v:íltoztatva a;-,t fogja a későbbi zsidó kér
dezni, ha a haza veszély ben lesz : 

Mit tenuél a hazáért, hadd lám: 
Sirnál ? viaskoduál ? tépnéd magad ? 
Innál-e mérget.? enn~] krokoclilt ? 
Én megteszem 

Ha szájaskodni tusclz, éu is turlok. 

Rt"lopest. 

BAT.OCHI ÁRMIN. 
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l .. 1 . ,01, nlliJiképző Íl!Lc'zetekc•lL 'l'! wo login i e oa c a" '- L 

»sc.JJJ J· nrire IsntNite« cliíad~ísai az 1884-1885. tanévben. A párisi " 

Első félév. 

Talmud : Chullin 3. fejev.etc :t kommentárokkal és a Kódexek illető 

~zakaszainll: 8 ór:t hetenkint. (T anár T l·énel) . 

J[idrá-~ : Sabbáth traktátus agácláinak cursorius olvaRlÍsa, -1-13. 

fej.: 1 ó. h. (T. [~qynnaz). - A midrás Abkirnak fo rcl itás:t és történeti R 

11~:elrtani fejtegetése: l ó. h. (T. !Jerenbourg Józs~t' : ezt az előadáRt az 

}~cole des hantes études-ben h:tllgatják a tanulók.) 

Jfiwi: Kélim tt·akt. 5. fejezete, i'llaimuni kommentá1jávnl ; 1 ó. h. 
T. Ugyana.:, ug-yauottan). 

1'alnwdi mócl~oertan : A kálvechómer sz:tbályai: 11 /
2 

ó. hetenként. 
( l'. 11-énel). 

& enti, ·<ísmayya l'<í :at : A kis próféták (foly tatás), Nácitumtól Zaká

ri :iRig; 2 ó. h. (T. Tl'ogue). -A szentirásmagyarázat története, a kánon 
alakulásától Mainumiig i l ó. h. (T. l gywwz). 

Héber ny el,·: Héber stilgyakodatok i 1 ó. h. (T. Uyyanaz) . 

'L'fleolugia : l\Iainnmi és Al bo theologiája !l feltámadásról, Száaclj~í , 
Júdá Halévi és Maiunmi theologiája a jövő világról, fejtegetve és bírálva i 

2 ó. h. (T. Uyyana ."). - Száadja Emflnöth we-dé •th ez. míívének 7. 8. 
és 9. szakaszai; 2 ó. h. (T. Ugyana z). 

Zsidók törtétu te : A lengyelországi zsidók i a vallásos szektá k a l 7. 

>zázadtól a 19. századig i a kabbala története a 19. században i az ola~z
orsz:lgi zsidók irodalmi története a mai napig; 2 ó. h. (T. l.ueb I : ido r). 

Arabs ayelv : Első tanfolyam. Száadja vallásbölcsészeti munkáj:lnak 

bevezetése i l ó. h. ('l'. Derenóoury liartviy). - Második tanfolyam. Az 
arabs nyelvtan i 1j2 ó. h. (T. Ugywwz). 

Szfr nyelv : Kivonatok Bar Hebraeus krónikájaból i 1 ó. hetenként. (T. Uyya!W.z). 

BOlc,tfszet: Maimuni bölcsészete. Értekezések oh'asllsa és birálata. 

A tanuJók előadásai előkészitett Mrgyak fölött: l ó. h. ('1'. R"bi"u · E. , az 
r ni verBi Í< Í tanára: , 

Fran<'zia nyelt-: Irásbeli gyakorlatok és értekezések i l ó. h. ('1'. 
Salamon, az Université tanára). 

T,a/in nyel,-: Lucretius, De renun natunt CY.. miívének !í. könyv,• : 
l ó. h. (T. Ugya1w.z). 

Göro!J nvelv: Phi!ó, Mózes elet~, l. könyv i l ó. h. (T. lyyanaz). 
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cVéme/ nypb·: Lessing, Nathan der \Vei'e ez. munk:ljának fejteg~
tése i l ó. h. (T. T'ogue). 

Valláso.~ énelc; 1 ó. h. (T. Bee r). 

Ryakorlatok a hangos olvasásban; l ó. h. (T. RicrJIÚPr.) 

Másodü, .félé1-. 

(A heti órák száma mint az első félévben.) 

Talnwel: Különbözö talmudi. traktátusokból kiszemelt szakaszok (kö

rlilbelől 30 lap) a táaníbóth kérdéséről, a kommentárokkal és a codice$ 
illető szakaszaivaL (T. Trénel). 

Midrás: Sabbáth tr. agádáinak cursorius olvasása, 14 - 19. fej . ('l'. 

Ugyanar>). - Érúbin tr. agádái, k.ritikai és filologiai szempou t ból. 'l'. 
DPrenbomYJ József) . 

Mi.w.á : Ké!im tr. 1 5. és 16.: Maimuni kommentá,já,·al. (T. U!Jyana~) 
Talmurli módszerton: A Gezérá s>lvá és ITekkés szahl\lyai. \T . 

'11-rhll-l). 

8zeniÍI·(mnagyaráoat : Malá kh iás. J ób, l-1 0. f$lj . (T . W o_qur') . 

A szeuti rásmagyarázat története 1\faimunitól a mai napig. (T . l íl.'fnnaz). 

Hébe1· 11lJelr: Stilgyakorlatok. ('r . l 'rJyrnwz) . 

17teolo!Jia : Albo theologiája a világról. (T. U.'J!tono:) . - Jtí tU 

Hallévi Kuzarij ának l ., 2. és 3. könyve. (T . l !J!Iana:) . 

Z~idól.· tiirtrncte : Az ujabb kor, Németország, Franczia-. Olasz-. 
Angol-, T örök- és Oroszorsz:ig. (T. Loe/;\. 

Arabs nyele : Első tanfolyam, az első félé,-i oh-asmtiuy fol)·tatása. 

MáHodik t anfolyam, ,-álasztott darabok fordítása. ('l'. D erm bnm'!J Hor!riy\ . 

Szí, . m;elv: Kivonatok Bar Hebraeus krónik~lj:lbóL (T . Cgyn na:;). 

Bo'lcsé~zet: A megismerds elmélete. Értekezések, elöad,isok, (1uiut 
az el ső félévben). (T. R abier). 

F ranczia nyel r : Mint az elsö féléYben. 

L atin nyelv : D e rerum nat ura, 6. könyv. ('l'. S alamon). 

(;ürög nydc : Aristopbanes, A lovagok. lT. l''l!tn nno. ) 

Xémet nyeh·: Mendelssohn Phi1donjának 2. és 3. köny,·e. (T . ll'o!fnc\. 

Vallásos ének : (T. B en·t 

lipal.·orlatol.· a hanyos olras<lsban : (T. Hicqui,·r). 

Közli : LOEH IZIDOR. 



KÚTFŐK. 

21. sz. 

Xyilntkor.at antiRCJIIitn ddak ell en. 

Zimándy Ignácz képviselö urnak a magyar országgyülés képviselö

há%ában f. hó 18-án tartott beszédét szószerinti hiteles szövegében csak 

ma olvasbattuk, és igy csak most értesültünk azon rabbinikus munkák 

hosszu hjstromárúl, melyekre nevezett képviselö ur hivatkozott, hogy ez 

alta! a ;osidóság elleni támadásainak lehető nagy hatást biztosítson. Mind

azáltal tá vol áll tő !link, hogy e beszéddel szemben czúfolatokba bocsát

kozzunk, ami alól, ugy hisszük, már a beszéd alakja is felment bennün

ket. !llinthogy azonbau sajnálatunkl-a tapasztaljuk, hogy még elfogulatlan 

férfiak is azon nézet felé hajolnak, hogy a képviselö ur állításai az á ltala 

idézett könyvekben bizonyítékukat lelik, mulhatlan kötelességünknek tart
juk a következöket kijeleuteni: 

Zimándy képviselö urnak ez alkalommal kitárt rabbinikus tudomá
nyassága bebizonyíthatólag Rohling, Justus és elvtársainak müveíböl van 
Yé1·e, melyek tartalmát már sokan és többnyire keresztény tudósok meg
czáfolták, és-- Delitzsch Fereucz lipcsei tanár szavával élve -- »szem
telen hazugság«-nak (freche Llige) hélyegezték. Azonban a képviselö ur 
nemcsak ezen most említett fordsai után beszélt, hanem ezenfelül bátor
sága volt a képviselöházban fölmutatni a Zóhárt, mint azon könyvet, mely
ben »körülményesen le van irva, hogyan kell lesakterolui az alattomosau 
elfogott keresztény leányt.« Ilyesmit·öl az egész zsidó irodalomban sehol, 
de sehol egyetlen egy szó sem fordul elő. 
. A körül~elöl 350 él71'el ezelőtt legelőször nyomatott Zóhárban Roh
lm~ csak ~e~r:g f?dözte föl ama mondatot, melyre a képviselö ur hívat
k?zik. ~ ntu~1s vervádat illetőleg pedig, melyet Rohiing e helyböJ akar 
kiolv~~m, azt Jegyzé meg De!itzsch, a rabbinikus tudománynak jelenleg 
legelso keresztény tekintél . A z . 
m' d .. . ye · » ma óhár-monclat m!t sem tartalmaz 

tn ebbo~. Becsületemi-e mondom, hogy miuden ugy van belehazudl'a. A 
dti.h Robhngot őrü\tté teszi; bete"_' li szcl leJttt'leg· ' 

,., t•s erkiil~sil.:g egyar:íut.« 
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(L. Schnehmatt den Blutlügnem 1883. 38. 1.) Dclítzsch az e''a ngcliku, 
theologus, Rohiing ellenében és n. saját forditásának helY.ességc mcllert 
három katholikus tekintélyre hivatkozott : Bickell szerzetesrc, ki az in~
brucki egyetem tanára, Scholz tamh·ra " rli.rzburgban és Knabenbn.ucr 
József jezsuita páterre Dittou-IIallban, Angliában. lllindahárom Delitzscb 
forditlisát helyesnek IJyilvánitotta, a Roblíllgét pedig eli télte. Miudaháront 
azt bizonyítja, hogy a zsidó írodalomban legcsekélyebb nyomot sem talál 
tak arról, ami a vérvádat csak távolról is igazolná. (L. Delitzsch, Neues te 
Traumgesichte des antisemitischcn Propheten 29 . l. s. kk.) 

Zimándy képviselö ur bizonyára tudja, hogy sem az általa fölmu
tatott Zóhár-ban, sem a tőle »tanulmányozva olvasott« talmudban egyet
len lapot sem képes elolvasni, nemhogy megérteni. E meggyőződésre kell 
jutnia a rabbinikus irodalom minden ismerőjének, ki Zimándy kép,·itielö ur 
országgyülési beszédjét és antisemita iratait okassa - és ez a mi tudo
mányos meggyőződésünk is. Készek vagyunk emez állításunkat bármely 
hivatott tudományos forum előtt bebizonyítn.ni. 

Budapes t, 1884. október 22-én. 

A p e s t i i z r. h i tk ö z s é g 

r a bbisága: 

I:Jri l l 8. L. rabbisági elnök , 

dr. Kn yse,.Zing NI. rabbi, 

dr. Kohn 8 . rabbi, 

Polták L. rabbi. 

Az országos rabbiképző intézet 

theologiai tam\ri kara : 

Rloclt N óoP.< elnök, 

dr . B aciJ er l'ilmos tanár, 

dr. Ka ufnwnn Dúl' iri tanár, 

D eutsch H cm·i!.· tanár. 



VEGYES. 
Irodalmi hírek. lifegjelent és beküleletett: Gró ... o G11sotrí,. tauitó, 

llf.lchané Jiszniél. Történet, liturgia, időszámitás és hittan. P ozsony. 8z/,·mJrl 

.Tri:.,~ r, 1\/cln Li]JÓI b .lla.'fl'l' .f,lo~/ egyiittesen szerkesztett könyveik : L immúd 

hakkcri;í. Hébet· A. B. C. Nagyszombat, 1885. Chanókh launáár. Héber 

nyeh·képző iskola. Gyakorlókönp> a bibliatauitáshoz. l. r. Előgyakor!a
latok. 2. r. Berésith. Nagyszombat, 1885. Ézer lammóre. Leitfaden zum 
met. l'ut. d. hebr. Sprache. Bécs és Nagyszombat, 1H85 . 

Mekiczé Nirdámim irodalmi egylet, melyről mult sz!lmunkban 
megemlékeztünk, előfizetési fölhi1>ást bocsátott közre. »Az irodalmi tevé

kenységnek - olvassuk egyebek közt - minden terén nevezhetők a kö

:r.épkorban keletkezett oly alapvető munkák, melyeket eddig csak névről 
ismerünk s melyek hozzáférhetetlenlil valamely ritka, néha eg-yetlen kéz

iratban l'átják a feltámadást. Héber nyelvtan, lexikographia, szeutirásma

g,rarázat, bölcsészet, ethika, kommentátorok és deczizórok, - nem is 

számítva a világi tudományokat, a kiadatlan alapmunkák egész sorát nm

tatják föl, a melyek nélkül ismereteink az illető tudományszakole állásáról 

hiányosak maradnak.« Az első sorbau kiadand ó munkák köz ül föl vannak 

említve: A gáónim responzumai, a uagybecsü pétervári kéziratokból; a 

llfachzór Vitry; Kimchi József Széfer Haggálúj ez. munkája; A Jámbo

rok kö1~yvének (Széfer Chaszidim) ererleti szövege, a pármai kéziratból . a 
p· k' A ' ' 

u: e both legrégibb és még kiadatlan kommentáljai; a legrégibb és 

Jeruelesebb piútköltők gyüjteményei. - Azonkivlil folytatni fogja az nj 

Egylet a Lampronti Izsák nagy talmudi encziklopédiájának (Páchad 

~iczchák) kiadását. Előfizetési dij évenkénti 10 márka (6 frt). Az első 
e~re ~lőfiz~thetni rleczember 15-éig, még pedig a bizottsági tagok egyiké

nel, kiket mult számunkbau neveztunk (hozzájuk járult még Straschun M 
Vilnában) vagy e két k" k . 1 

1 
.. • · 

> ouyv Cl es <ee one!: Kauffmann majnai FrankfurtiJan 
Romm Vilnában, kik az Egylet kiadványainak kezelését elvállalták ' 

Montefiore százarlik születése na1Jiát okt. 26-án d. Adi . 1. 1 · 
f," bb" • , " l. Cl OU( Olll or~ I mtézkedése következtében az egész angol birodalom zsidó templo-
marban a követke " é 

r.o egys ges programm szerint Ul ték meg : délutáni ima ; 
a C. és XV zsoltár · egye t" dP.k k 
káczi . : . ' 

8 
ore · e más három zsoltárból; iinnepi prédi-

e.re ó' .a förabbr által irt alkalmi héber ima, me! y Montefiore elhalt hit
v rb1Js megemlékezik ; esti ima ; halleluja (CL. zsoltáJ ). 

--------

TUDOMÁNY. 

A talmud. 

VI. 

Fölirta-e R. J ehúdá a misuát, avagy csak élő szóval adta 
azt elő és csak későbheu lett irásbau is megállapítva - ez még 
mindig vitás kérdés. Á tannaiták nemcsak az egész szentirást s 
a roppant tananyagat bámulatos módon könyv nélklil tudták 
h~nem az emberi ismeret miuden ágában elég avatottságot tanu
sítanak, s általán koruk müveltségének szinvonalán állottak. A 
görög nyelvet kedvelték s úgy látszik, hogy a római jogrendszert 
ismerték, melyből több elvet átültettek a zsidó polgári tör
vénybe. 1) 

Á misna egy negativ érdemét kiemelésre s elismerésre mél
tónak tartjuk, azt t. i., hogy a démonokról nem szól. Mr elég 
alkalma lett volna rá. H11, figyelembe vesszük, hogy az elsi) négy 
századbau a hit a démonok létezésében általános volt, hogy az 
egész bálványimádást azok müvének tekintették, hogy lépten
nyomon féltek tőlök az emberek; ha továbbá összevetünk némely 
misuai tételt a reájok vonatkozó talmudi magyarázattal 2) 

azon meggyőződésre jutunk, hogy szánt-szándékkal ker li l t a misna 
szerzője miuden oly szót, mely e balhitet igazolhatuá. Szimpate
tikus orvosságokról és ámulétekről történik ugyan említés, 3) de 
ez nem volt kikerülhető, mivel a nép benne hitt, különben ezekről 
is csak a legnagyobb megszorítással van szó. 4) 

l) L. Frankel munkáját : Der gerichtliche Beweis. 
2

) Jebámót 16, 6; Gittin 7, l, 6, 6 a nwgfelelö talmudbeli tár
gyahlsokkal. 

3) Sabbát 6, 2, 10. 

4) Erre nézve nagyon érdekes a misna tételeit összehasonlítani a 
tószeftá megfelelő szakaszávaL - A Sabbát 2, 5. emlitett »rúaclr rá1íc, 
gonosz szellemre vonatkozólag megjegyzem, hogy valamely ideges beteg-
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J~ h<'lren :1 legn:1gyohh lw.t:írozottsiiggal morHllratjuk, lrngy 
,12 <'grs1. mi;n:íhan :~ kerrsztéuyekkel való Uu·sadalmi viszouyokról 
\':I!!J hitiikriíl rp;,r ~z1í sem forrltd elií. A >> Bftlványim{tdás «-unk 
<'!.Í rml'tt trakt:ítus (.Ahódú z{lr:í) egyesegyrdül :t hídv[tn~· im[t
dc'dmíl rrtt'kezik. 1

) Dt• a. pogrtnyokat és n mbszolg:í ka t ille tű jogi 
,wfn·:'lllyokra. nt.'zve is kiálljn a misnfl a versenyt miudru m:í~ 
:1kkori Wrvrnykrzí•ssol, siít felülmúlja hnmanitítsban, mit ezen 
hclyPu rrszletezni s bizonyitani messze vezetne feladatuuktóL 2) 

A misna szellemének jellemzésére idézzük válogatatlanúl 
egypítr tételét. 

•rg érteH!lö alatta,''· ö. I. Sám. lG, 23. Hog·y Abóth 5, 9. mazzikim, 
Mmouok cmlítetuck, azért ucm ~z:ífolhatja á liítüsunkat, mcrt csak citérő 
,:, uc:,·tclcn nézet, >>u<:mcl,rck mouchisa« gyaml11t van az illető tétel f<\1-
n:,.c n misnriiJa. 

1· Péld:iul, hog,1' Kalcn<hte, 8aturnali11. iianepna.pjaia tilos a 7.Sidó
uak az n<hi•-vevés pog>luyokkal, hogy ez á ltal 11 e segitse e l ő a lHlh•áuy
im:idü8t; tonlGbá milY pog<ÍHyoktól ,·ett ételek s italok tiltvük, minthog'.)' 
l' idim<lk- é8 libatióktÓ! sz>Ínnazhatnak. Ét·dckes CllCll tmkt<ltnst összeha· 
snnlítani Tct'tulliünnak >>11. koszoru« czímzett imtával. 

2
) Csak egy pontot fogunk itt egy p{u· szóval kideríteni, 11. n!Clybő l 

az antiscmiták tökét ,·em i 8zcrctnek. B. Kannn{t 4, 3 igy hangzik :ha egy 
izmeli ta öklelős ökre a templomi kincstilrét megölte vagy Yismnt, 11em kötc
les az öklelős ökör tnlajdouos11. a k>ír visszatérítésére. Éptígy h11. egy izraelita 
okre a pog<lnyét megölte. nem kell annak a klirt megfizetni, ellc111.Jen ha a 
pogáuy ökre a zsidóét megölte, mindcn csetbe11 meg kell fi7. ctui az okozott 
ktirt. Először is e tön·é11yc7.ikk első részt:ből kitiinik, !togy fl7. il·ott tör
"':"Y ama mcghattirozását, ltogy egy rildefös ökör tulajdonosa kijteJes a kút 
'' isszatéríteni (1\Ióz. II. k. 21, .15-3 G), nem tartották eg<:sze11 jogosult
uak, mcrt kiilö11ben 11em ' 'Olna érthető , miért tétetik kivétel 11. tentplollli 
kin~•tanal szembeu. Ezcu jogi Rzempont még más oldalról is bcbizonyul. 
Ilfert a misna jogrendszere szcrint sem az atya, scm az úr 11em köteles 
kiskorü fia vagy rabszolgúja tiltal okozott k:l!·t megtéríteui. Inkübb azon 
B?.empontból indultak ki, hogy az irott törvéuy ebbeli meghat:ir07.>Ístt 
haszou vagy előjog, a melyhen csak izmclita polg>lrok részcsítendők ; a 
pogányt pedig uem illeti e haszou, miut a templomi kincstárt sem. A 
~ogáu! ellenben köteles a kárt megtéríteui, mivel - mi11t llbimonides meg
Jegy?.e -- rendesen nem voltak óvatosak és kárt szoktak a zsidókunk 
okozni. ~gyébiránt, ha tekintetbe vesszük, hogy az akkot·i római jog

1
·end

u.er B?.ermt, a ki nem volt »civis romauus «, jogtalan lény volt s vagyoná
val sem tudot~ vég~e~deletil~g rendelkezni, akkot· I.Jizouy nem fogunk 
meg~otránkozm az tdezett cztkk fiilött, anuál kevésbi.Jé, ha mellé :lllítjuk 

~=-na más rendeletét (Gittiu 5, 8), hogy nem szabad - a társadaiout 
te flmtar~nak C7.éljából - a pogány szegétyeket eltiltaui azou jó-

16teaa4nyektöl, melyekbeu lllózes törvénye a szegényt r<;szesítette. 

fl ll 

A következő dolgok számára a törvény nem szabott mér
télcet: a mezőszéle - melyet a szegényeknek kellett hagyni -, az 
ebő gyiimölcs, az ünnepkor bemutatandó áldozat, a jótékonyság 
és a tóra bnulmányozása számára. Ezek a dolgok, melyeknek a 
gyümölcsét az ember már e világbau élvezi, a tőke pedig meg

marad a jövő életre : az atya s auya iráuti tisztelet, a jótékony
ság, az emberek kibékítése, de a tóra tanulmányozása többrt ér 
mindazoknál. (Péa l, 1). 

A ki nem szornl alamizsn{mt és mégis elfogadja, nem hal 
meg mindaddig, míg szüksége nem lesz rá; a kinek pedig szük
sége volna, de még sem veszi, nem hal meg miudaddig, míg máso
kat nem támogat. Róla mondja a szeutirás: áldva lesz azon 
ember, ki Istenben bízik, és kinek bizalma is lesz Isteu. Épú~y 
jár azon bíró, ki igaz itéletet hoz. A ki nem sánta. sem vak ~ 
tetteti magát, mint ha az volna, nem hal meg mindaddig. míg azzít 
nem lesz; a bíró, ki vesztegetést elfogad, nem hal meg minda!ldig. 
míg szemei el nem homályosodnak; mert a szentir:í s mourlja: ut· 
fogadj cl vesztegetést, mivel a vesztegetés hom:ílynsítj :t :tz ML'' 
szemüeket. (U. o. 8, 9.) 

A ki azt mondja: >étkezni fogok s megbánni, rétkew i ~ 
megbánni, annak nem sikerül a megbánás; vétkezn i fogok {•s az 
engesztelő nap fogja az engesztelést kieszkiizölui. annak rí•szün· 
az engesztelő napn:tk sincs hatítsa. Isten iránt elkövetett rétkekrot 
f\.Z engesztelő nap engesztel; de ember iránt elkövetetteket az 
e ngesztelő nap sem eugesztel mindaddig. míg felehar:í.tj;'tt ki 11!'111 

békíti s tőle bocsánatot nem leér. (Jóma 8, 9.) 

Ha n törvényszék szavnzás útjún itéletc•t howtt, bl'hhj ít k ;t 
piirös feleket és az elnök kihirdeti a végzé~t; dr urm szaha1l a 
törvényszék egyik tagjának azut:m az elmamsztalt f<·lhe;r, mon
dani: én felmentésedre szavaztmn, de kisehbsüghPn maradtam ; 
mert ezt megtiltja a szentirús azon sz;wakbl: ue légy i'mtli>n(•ppd 
közt. (Synhedriu 3, 7.) 

Büntető perekben a rnar;tsztaló itéletet nagyou megneheziti :t 
misua; míg polgári perben a többség egyetlen egy ~7.amzattal uönt, 
amazokhan a felmentéshez el€>g eg,r, dt• az elit(• léshez két !->ZÓtöbhsi>g 
sziiksf>ges. A felmentő végzésnél nem volt szahad a pert megújitaui, 
az eliWönél igen; polgári perekheu szabad v-olt a törvényszék tagj:li
nak szavazatukat ak:í.t·melyik fél javára változta tui, a büntetőkben 
pedig csak a vádlott felmentésére, de nem elitélésére is. (U. o. 4, 1.) 

3 U* 
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A tanukat figyelmer.tetvén, mondta hozzájuk ::tz elnök: tud
játok. ::tz egész emberi nem egy embertől származik; a ki tehát 
csak egy embert ártatlanul életétől megfoszt, akkora bünt követ el, 
mint ha az egész emberi nemet megölné stb. (U. o. 4, 5.) 

R. J\Iéir - 160 - mondja: az atya tanítsa fiát Mrmilycn, 
dc tiszta mesterségre s fohászkodjék Istenhez, kinél gazdagság s 
jóság vagyon; mert nincs az a mesterség, a mely nem hozhatna 
épúgy szegénységet, mint gazdagságot, azért sem szegénység sem 
gazdagság nem származik magától a mesterségtől, hanem függ 
erkölcsös magaviselettőL (Kidclusin 4, 13.) 

Akábjá, M:áhalálél fia - 40- nem akarta magát alávetni 
a synhedrion többségének; átoktól sújtva, halála előtt azt monclá 
fiának. ne maradjon az ő (atyja) véleménye mellett. Hát miért 
nem tértél el te is tőle? kérdi fia. Én, fiam, egy más többségtől 
h:1llottam azt, azért nem térhetek el tőle; te pedig az ellenkezőjét 
haJlod egy többségtől, azért mellette kell maradnod. Atyám, 
mondá hozzá fia: ajánlj engemet társaidnak; »nem, fiam. « Talán 
valamely hibát találtál rajtam? »Nem, fiam; tennen tetteid tegye
nek gyíílöltté vagy kedveltté. « (Éclujót 5, 6.) 

Ha valaki napszámosokat fogad (bár többet fizet nekik a 
szokott bérnél), nincs joga tőlök követelni, hogy korábban fogja
nak a munkához, vagy később estig folytassék, mint az illető 
helyen szokásban van. Hol szokásban van, ételt. adni ::t napszámosok
nak s hozzá még valami édesítő t, adjon. Történt egyszer, hogy R. 
Jóchanán, Matia fia - 120 - monclta fiának: menj ki s fogaelj 
napszámosokat; ment s ételt is igért nekik. Hazajövet, mondta 
atyja: ki kell velök kötni, hogy nem kapnak egyebet, mint kenye
:e: s hüvely.es főze.léket, mert mint őseink fiai többre fognak 
Igenyt tartam. R. S1mon, Gamliél mondja nem kellett volna ki
kötni; mert a város szokása döntő. (B. M~czía 7, L) 

Ha k~t ~mber együtt birt egy rabszolgát, és egyike emanczi
pál~a, a ~as1k ne:U: Hillél iskolája mondja: egy napon szol
gálJa ~rat: a , mas1k napon maga ura ; Sammái iskolája 
ellenvete: ti arrol gondoskodtok, hogy ura kárt ne szenvedjen de 
róla. nem gon~oskodtok; mert kit vehetne nőül? se polgári le~nyt 
se ra.bs~olganőt; hanem kényszerítik a másik gazdáját hoay {í i: 
ema.ncztpálja ő viszont állit ki k' ' · " · llille1 . k : son ne I adóslevelet az él'ték fölfitt · 

u oláJa erre fölhagyott véleményével. (Édujót 1' 13.) ' 

.\ T~L~li'D. 

V ll. 

R. Jehúcla, a mi~na szerzőjénck halála ut(m (220) a pútrüír
chátus fénye elhomályosodni kezdett. Unokája, R J chútla uc~ziá, 
még némi tekintélyre emelkedett, sőt pár uj tételt s határozMot 
is bevett a misnába; ele utódjai inkább a kormánynyal szemben 
képviselték a zsidókat, mintsem a tudományban. Más kitliuő tudú
sok s tanitók, mint R. Jóchanán (megh. 279.) és R. Simon, Lákis 
fia, vezették a főiskolákat, melyekbcn amisna csaknem feh-áltvúu 
az arnugyis már kimeritett irott törvényt, alapja, szövege. fouab 
lett a szellemi tevékenységnek 1) A misnát magyarázni, értelme wi, 
okait kutatni, következéseket belőle elvonni, felmerült uj e::-ctekrc 
alkalmazni, annak 63 tráktátus[mak tételei közt fölfedezett ellenté
teket kiegyenlíteni s ha ez ::t legélesebb cliálektikával scm sikerülne, 
a kritika legvégső eszközével élni és magát ::t szöveget kijavitaui, 
végre a misnát a halácha egyéb gyüjtcménycivel összevetni mgy 
mind a kettőnek tökéletesebb földerítésérc vagy az elloutétek kou
statálására- mind ezek a szellemi mií.vcletek voltak ezentul az 
iskolák feladatai, főczéljai. Olykor-olykor uj vallási intézményeket 
is léptettek életbe, a minőkre a vúltozott bel- s külviszonyok küzütt 
szükség volt. Ezen a misuához csatolt tárgyalások, miut a misn;t 
szerkesztése előtti korban, csak élő szóval szúlltak át nemzedl>ln·ől 
nemzedékre. A misnához füzött c tárgyalások, értelmezések Í's 
viták »gemánt« azaz kiegészítés vagy »talmud« azaz tanulm(t
nyozás nevet viseltek. 

De mig a misna az iskobi tevékenységnek egysége~ irányt 
kijelölt - a sziuhclyre nézve, hol annak további fejlőuése végbc
ment, nagy változás lépett be. Eddig Palesztimo volt irúnyadój:t 
a vallási életnek az egész zsídósúgra, bármely országban laktak 
legyen. Oda seregeltek a tanulók más arszúgból is, hogy ;t forr:\"; 
mellett tauulhassúk )lózes tönényét magyarázataival s hagyo
mányaival egyetemben s hazatérve a vallás oktatói lehesscnPk. 
Otthon iskolákat nyitottak, ele egyik scm jutott ncvczctcssi•gre, 

1
) 'l'ájekozásul megjegyezzük, ho~y azon tudósok, kiknek mondatai 

a miömlbau vagy egyidejli egyéb hahlchai gylijteményekhcn rrnlittetnek 
»tannaiták, « aza:r. tanitók vagy auktorok, azok pedig, kik a misuá után való 
korszakban a talmudban eliífordnlnak »ámorúk« azaz: a misu:í magyará
zói, azok n:glil, kik a talmmlot n:glcgescu szerkes:l!tettJk á00-700) 
»szábóréusok« azaz: véleményezök czimét viselik. 
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c~a k kt>t iskoln krpezett kiv('( c l t, melyeket R. .Jehúda, a misua 
'"erzőj(>uck krt tanítványa alapitott: Abbá Arékrt -· közönségesen 
[{:íb-n:1k neYezték - 6s S;tmuel. Tudni való, hogy ~zázadok óta 
, 0 Itak Babiloniában mgyszámtt zsidó községele A földmivclésben, 
iparban. hajózásban l'8 kereskedelemben élénk részt vettek s nagy 
autonomiúY:1l bit·tak. A púrtusok sperzsák uralkodói egy fejedelmi 
tekintélylyel felruhúzott főnököt - rés gálúta - neveztek ki. 
a ki a zsidókat képviselte a kormánynyal szemben, az országos 
adókat kivetette <<z egyes községekre, a birákat s rendőri főnököt 
kincYezte. Igy nagy éR gazdag községek voltak Nehárcléa, Szúrá, 
Pumpadita. 1Iechuza stb. városokban. 

Ama két kiváló férfiu, Ráb és Sámuel, Bábiloniába vissza
térve, iskoliikat nyitottak, amaz Szura, emez N eharcléa városában, 
melyek nemcsak hogy versenyeztek az anyaiskolákkal Palesztiná
ban. hanem tulhnJadtúk azokat. Mig ezek a IV. századbau a 
kedvezőtlen politikai viszonyok beálltával, a kereszténység ura
lomra emelésével, s ebből kifolyólag a pátriárchátus beszünteté
sével ezen század vége felé egészen feloszlottak, Bábiloniában -
rövid félbeszakításokat kivéve - szép virágzásnak indulva, a XI. 
század közepéig fennállottak s vallási ügyekben irányaelói lettek 
az Európaszorte lakó zsidóságnak 

Palesztina iskolái mintáján indulván, Ráb és Sámuel a 
misnát alapjává tették az iskolai előaclásoknak, igazságszolgálta
tásnak és az erkölcsi élet szabályozásának Öket követték más 
hires tanítók, kik egyéb községekben hires iskolákat nyitottak: 
R. Huna, Nachmán Jákob fia, a rés gálúta veje, Ohiszdá, Hab bá, 
Abaji, Rábá. A babiloniai tudósok hajlandók voltak a fogalmak 
szőrszálhasogatasára, mire alkalmat ~zolgáltattalr a bonyolult jogi 
kérdések, minőket az élénk kereskedelem s a nagy városi élet 
szokott megteremteni. Némelykor lehetetlen vagy i"en ritkán 
beálló escteket is hoztak szőnyegre. A palesztinaialt n01: elicsérték 
ugyan ezen szőrszálhasogatásokat és élezesen monclták a babilo
niaiakt:ól. hogy tíífokon keresztül bajtják az elefantot; ele mé"is 

~eghaJol~ elő~tök s elismerték, hogy alapossággal tárgyalták 
8 

ertelmezték a mtsna minclen tételét, valamint a szentirásét is. 

Azon korszakban a vallás fogalma nagyon tágas lévén és 
ugy az egész köz- mint e"yé · 'l t t b'l , · 
ke ltek , "' m e e e sza a yozvan, oly tárgyak is 
. ~ szönyegre, melyeknek, felfogásunk szerint semmi kö· ök 

smcs a valláshoz Az • , 'k' . ' z 
. egeszseg mt entt fentartása étel, ital és ru-
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hflz:rt által, a hL·tegségnek gyógyítása. n túrsn.s{tgban Ya]fl illt-
delmcs magaviselet, a tauitók ;; tanítványok kiizti viszony f·p oly 
alarJOssággal és részletezí-ssel tlírgyaltattak, mint ak:ír a ]pgfon

tosabh »halácha«. A démonok is nagy szerepet vittele M:í.~ forr:'t
sokhól twljuk, hogy azon sziizaclokh:tn a hit a démonok lrtPzhrhen 
általános volt. Bithilouiitbau pedig a pftrszizmus hefoly:.ba abtt 
a elémonokban való hit a tautermekbe is bevonult s igy Kzükséges 
volt az ellenök szolgflló védő eszközökri.íl szólaui. 1) Ezen különf(,le 
Un·gyak alkalmat nyujtottak a szaktudósoknak az illető vagy m[ts 
tudományágakhól szerzett ismereteiket a tárgyalásokba beszőui és 
azoknak vallási jelleget kölcsönözni. 

Azonhan ezen előadások még az aghllára is kiterjeszkecltek. 
még pedig oly terjedelemben, hogy uémely traktátu<>nak fele r('szét 
is elfoglalta. Ha most már tudjuk, hogy magának az agáclának 
mily különfélék a forrásai : a bölc:;észet, ethika, történet, költészet, 
mese, legenda, szokások, aclomák, közmondások ; ha hozzáteszszük 
még, hogy a tárgyalásokban résztvevő tudósok a legnagyobb Rza.
badsággal oly dolgokat is sziíuyegre hoztak, melyek vagy épcu 
nem vagy csak igen vékony s:dtl:tklwl voltak öHszekötve azon 
misnával, a melyből eredetileg a tárgyalás kiindult v ab: akkor 
megközelítő fogalmuk lehet arról, mily tarka :;ziuezctli vegyületet 
képeztek e tií.rgyal:.ísak, és hogy a tananyag is, mint a lúvina men
tében, nőttön nőtt. 

VIII. 

Az iskolai tananyag ezen mivolta szükségessé tette a IV. szá
zad vége felé, hogy gyüjtéséhez lássanak és a szellemi kincseket a. 
jövőnek is biztosithassák Ezen nagy munkát kezdeményezte R. 
Ási (352-427), iskolafőnök Szúrában. Ez gazdag, nagytekin
télyn férfiu lévén renclelke:.~ett mindazon eszközökkel, melyek ily 
nagyszerU munk~ végrehajtására szükségesek voltak. Évenként 
két traktátus tárgyaltatott, és igy a ~isnií. 63 trakt:.ítusa 30 év 
alatt bevégeztetett, s mivel Isten R. Asit hosszu élettL,l áldotta 
meg, módjában volt az eg/s.3 misuára kiterjedő tát·gyal:í"lok:tt 
ismételui, és az ezentul előadandó t:.lll:tnyagot megitlbpitani. Mil:t 

l) L. Kohut, Ueber die jiidischc Angelologie und Daetnouologic in 
ihrer Abhiiugigkeit vom Parsismus. 
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n Illisna szerkesztőjc ~t maga. korában, ugy gyüjtötte H. . .Ási két 
századdal később a még inkább meggyült tananyagat és tette le 
alapját a '> babiloniai gemárúnak vagy talmuduak«, de azon kii
lönbséggel, hogy míg R. J ehúda a. véleményeket, többnyire min
den megokolás nélkül, egymús mellé {tllitá, ő a tárgyalásokat egész 
terjedelmükben mültcgy egymásra rakta. Ugyanezen időbon vagy 
egy pár évtizeddel előtte Palesztinában is fogtak ily mü szerkesz
téséhez, melynek neve: »jeruzsálemi talmud. « 

R. Ási követői 1\Iár s R. Acha folytatták s bővítették muu
káját, de végleges megszcrkesztése azou alakban, amelyben jeleu
leg előttünk megmn, a szabóréusok (500-700) müve, kik uj 
anyagot is bevettek, s mü1den esetre fel is írták. A talmud ez 
utolsó szerkesztői önálló itélettel vagy nem bírván, vagy azzal 
élni uem mervén, és csak a mult dicső szellemeinek erejéből 
táplálkozván, azon elvből indultak ki, hogy ami hagyományos uton 
reájok szállt meg a köznép elméjébe hatolt balvéleményekkol 
együtt az utókor számára, mint tanulságos anyagot, meg kell 
őrizni. Valamint az életrajzok némely írói válogatás nélkül mind 
azt elbeszélik, amit hősükről összeszedegetni tudtak, ugy hordtak 
össze amazok is ami tudtokra jutott a tekintélyes s nem tokin
télyes tanítókról, a valót a legendafélével együtt, s olyat is, amit 
kár volt az elfeledéstől megmenteni. 1) 

A misná 63 traktátusai közül talmud kiadásainkban csak 
36-hoz van meg a gemára vagy talmud, még pedig hiányzik a 
Illisna r. és vr. rendjének gemárája, kivéve egy-egy traktátust 
mindegyikből. Ellenben megvan a jeruzsálemi talmud a misna 
I-IV. rendjének mindegyik traktátusához, mig az V. és VI. 
rendhez,Nidda trakt. kivételével, hiányzik. E két rendhez is megvol t, 
de elveszett. A XII. század tudósai még ismerték s idéznek belőle. 

Igy gyültek össze a talmud tengerében oly tudósok határo
zatai, véle.ei, döntvényei a haláchára, --és eszméi, gondolatai, 
tanulsá~ li agadára nézve, kik egy egész évezred (300. Kr. 
sz. e. -;;700. K1:. sz. u.) alatt más-más államokban, más-más viszo
~yok es s~~llem1 áramlatok befolyása alatt éltek, és pedig azon 
evezre~ben, mely k~. uj vallástszült s a szellemi világban és az 
e~bel'ISégben messze kiható változásokat eredményezett. Nagyou 
ba.Jos volna tehát, a talmudot egynehány f:zóval jellemezni akarni. 

l) L, Rappoport czikkét, Kerem Chemed VI. 248. l. 
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Találuuk beuue m.íly filozófiai cs;,:mékd, rögtön:.~ütt iitlcb k tíí
szomszédságában; magasztos ethikai elveket kic iuye Hl'ZPtck 
mellett; igazságon alapul<) jogi szempontokat furfaugo.:; fo~;1~ok 
mellett; vallásos türelmet s valódi humauitúst tanu~itó tl>telekct 
elfogult állítások mellctt; egy nemes nép zellomből szárma;,:ott 
s;,:okásokat balvélemények s babonák mellctt; nagybecs ü türtéudi 
adatokat legendák mellett; a költői szellem gyönyörü tennékcit 
üres szószaporitások mellett; alapos ismereteket számo~ tudo
mány - asztronomia, mathematika, fizika, természetrajz. anato
mia, therapia, geografia, nyelvészet és exegezis - köréből fölsúnPs 
itóletek mellett. A tudomány érdekében áll a talmud núndeu 
mondatát megvizsgálni s a tudományoknak legalább történetfre 
nézve kizsákmányolni. De akár az akkori, akár a mai zsidóságot 
minden egyes benne e1őforduló részletért felelő~sé tenni, ép oly 
méltánytalanság volna. miutha valaki a. mai keresztények rovúsúm 
irná míndazt, a mí az egyházatyák, a skolasztikusok s egyes sze r
zetek erkölcstani kazuisztikusai valahol valamikép mondotta.k 

Azt sem szabad figyelmünkön kivül hagynunk, hogy a talmud 
nagyobb részt elméleti dolgokat is tárgyal, melynek gyakorlati 
értéke sohasem volt. Ezek közé tartozik sok oly tétel. melyckcn 
most ütközünk s melyek sohasem mentek át a praxisba. 

:Mindebből, ugy gondoljuk. világosan kitünik. hogy a tal
mudot akármi egyébnek lehet tartani, mintsem a z~idó va l !:ls 
könyvének vagy kodexének. Igaz. hogy az írott tönény magyar;i
zásas annak hagyományos értelmezése a. talmudban gyi! kereznek, 
az is igaz, hogy vallásunk fenntartásút azon élénk szellemi ÍI'Vr

kenységnek, megedzett akaratnak (•s erkölcsi nevelésnek kü~;,:üujiik, 
melyekot a talmud kölcsönzött a zsidósúgnak; de kereken tagadjuk; 
akúr hogy minden tétele a vallás lényegéhez tartozott, akár hogy 
mindig módositatlan maradt volna. 

IX. 

:llig a halácha. melynek történetét az eddigekben vázoltuk, 
a törvény hetüjéhez volt láuczolva, az agádának oly szaha,J tér és 
mozgás engedtetett. hogy a szcllrm maga.slataim emelkedv{•n, az 
eszmevilág minden iránya felé türhetett. Az uralkodó korszt>llem 
ugy hozta magával, hogy mindcn, akár az isten ismeretre, akár 
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az illemre 1 ou:ttko~ó uj gomlobL, hll.bár logikailag és rszszerüleg 
· ,o.'tu ]1ordor,h J.O"ORnltsáa[tt, mC·gis csak akkor nyugodott mar IH<,."< • • , o v , 

bele a biilcselií is és csak ugy számíthatott áltaHLnos elfogadásra, 
h<l a ~zcutir:ís mhrucly mon1lata, kétértelmü szava, fölösleges 
lwtiije. vagy puszta hangja :t Lelyesség bélyegét látszott rányom ui. 
Az0;-t az ;tgúdisták csak kivételkép fejezték !ó ethikai mondataikat 
fiiggetleuül a szentinístói, mint például Abóth tntktátusban . .A. 
szeutirús iránti határtalau tisztelet annyira meut, hogy az isteni 
eredetében hivők erősen meg voltak győződve, hogy az üdvösség
hez wzctő tanok összeségének uemcsak elvileg, hanem részletesen 
is bennefoglalva kell lennie, akár egyeneseu kifejezve, akár csak 
jelezve. 1) Valamint a próféták a legmagasztosabb iga.zsá
gokat I stennek, ugy az agádisták azokat a szentirásnak ne
Iében hirdették. és az eredetiség dicsőségérőllevond ván, azt v élték, 
hogy szellemi tevékenységük gyümölcsei már régóta termettek 
>olt a szentirás éietfáj[m, melyről ők, az elsők, leszedik Azért 
nem törődtek sem szóbeli , sem összefüggési értelmével azon 
szeutirási idézeteknek, melyben valamely eszméhez támogatást 
Iá tui v éltek. 

Az agáda még más lényeges pontban megkülönbözik a ha
láchától: emez Mózes vallásbeli törvényét magyarázván, kizárólag 
a zsidólw.3 szól, amaz pedig erkölcsi eszméket földolgozván s kö
rébe vonván, az emberhez szól a humanizmus nevében. Az agádis
ták ezen korlátlanabb indulópontját már Renan is felismerte, 2) 
ámbár sok tulzás van azon ítéletében, hogy azért merev ellentét
hen álltak volna a haláchistákkal. Igaz, hogy némely tudós nem 
t~dott ~ar~tkozni_az agáda ezen irányával, de a tanítók nagyobb 
r~sze thcserte, lllivel vonzó és nemesítő hat{tssal volt a hallga
tokra. Abban tökéletes igazsága van Renannak hoo·y a szent-
. , ' o 
Iras magyarázásának ezen ir{mya nemcsak a zsinao-oaában hanem 
az egyházban is dominálta a szellemeket. Eltekint:e ~ sze;tirásból 
vett_ azon hel!ek magyarázataitó!, melyek a kereszténysé"' alap
elvemek ~ebizo.nyitására előhozattak, 3 ) nagyon rokon :zellem 
mutatkozik _a ket vallás keblében a szentirás horniletikus és alle-

i) Bág-Bág fia mondja · For ·d ( · í ) 
dent talál . · gas a szentm st , mert ebben min-sz, nyomozd eb'Yre 8 vén·u· · .. .T 
soha; mert ennél becsesebb él' t ód t. J es oszu J meg rajta, ne ha<lcl el 

l) :oPaulusc müvében em nn~csen (Abóth 5, 22). 
a) Például· E á' 'az auctorizált német forditásbau 103. l. 

• 8~- 7, 14, 52, 13-53, 1-12. 
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gorikus értelmezésében. Az Énekek éneke könyvét a zsinagóga és 

egyház egyaránt nem erotikus költeménynek tartják, hanem Isten 
s hivei között folyó párbeszédnek 1) - M. V. 19, 14 ugy magya
ráztatik (Eusebius h. e. VII. K. 7. fej.) mint a talmudban, hogy 
nem szabad az ősök szakásaitól eltérni. - Sámuel anyjától, 
Cllannától (I. Sám. l. 13) tanulhatni az imádkozás legfoganato
sabb módját. (Beráchoth 31 a. és Cyprián az imáról 5. fej.) -
Hogy Isten a jámborokat szigorubban i téli meg, mint a közönséges 
embereket, ugyanazon versből magyaráztatik a talmudban és az 
ogyházban (Ohrysostomos az imáról).-Nem lehetkérdés tárgya, 
hol eredeti a szentirás ezen magyarázása móclja; a zsinagogában-e. 
avagy az egyházban? Magva megvolt a zsiuagogában már Jézus 
föllépése előtt, és a korszellem fejleszté azt az elválás után is 
mind a két táborban, melynek keblében a hibliát egyaránt tisz
telték és - értelmez ték; ott is, itt is a szentirást minden részében 
Isten ihlette münek tartották; ott is, itt is a vallás jövőjének tük
rét látták benne. Ebben gyökerezett a tipikus szentirás-magya
rázat is, mely a szenttörténet eseményeiben czélzásokat lát a világ 
és a népek jövendő sorsára. 

A zsinagóga és az egyház között észlelhető e rokonszellem 
még többre is kiterjedt. Tudjuk, hogy a holtak feltámadásának 
elve már a nagy zsinattól szerkesztetett »semóne eszré« imában 
ki van fejezve. Ezen elv a kereszténységé is. De a pogányoknak 
nem volt hozzá fér h e tő ezim dogma ; sőt nevettek rajta. Azért 
némi bizonyítékokra volt szükség, hogy hihetővé tétessék. Ily 
vitákban a pogányokkal utaltak a földbe vetett magra, mely ujra. 
feléled varryis mondták : ha I sten embereket, kik még soha nem 
léteztek, életre kelthet (szülés által), annál inkább ébresztheti fel 
azokat, kik már egyszer léteztek (Synhedrin 91 a, Cyrillus IV. 
Kat. 30. fej., Justinus Mart. I. apol. 19. fej., Tertullian de resur. 
11. fej.). Ép ugy találhatók a talmudban ugyanazon nézetek a 
lélek természetéről: anyagi-eYagy nem, mikor száll az embrióba, 
é ugy a. pokolról és a jövő életről, mint az egyház-atyák irataiban 
(~ynhedriu 116, 'l'ertullian ele poe~. ~2. fej.): A. _miről_a zsinagóga 
erősen meg volt győződve, hogy ő birJa az Igazi vallast, mely Is-

l) L. Jad!~jim 3. 5 és Ambl'osius de vit'~. IV. fej. V~lóban meglepő 
ugyanezen il'ó magyanízata (a titkokl'ól 7. fe~. ) can~: I. o-hez: » f:ke~e 
vagyok vétkeim által, de szép Isten kegy.el~e _alt:~~« osszeve~'·: a midra
~éval, fekete vagyok nítkeim ,íltal, dc szep osem1 Jambor tettei alta!. 
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tentől ~ a 'égre 'a.n rende he, hogy <lz egész emberiséget üdvös
ségre vezesse. s ezért hitte azt is, hogy a világot Isten Izraél 
kedvéért tnrtja fenn - ugyanazt monclja a még fiatal kcresztény
st;g részéről ,fnstiuns :JI:trtyr is (I. Apol. 7. fej.). 

~em btgadhatni ugyan. hogy a talmud agádaboli részében 
oly mondatokm is abdunk melyek izetlenek és tisztult nézete
inknek meg nem felelnek. Ábrahám Ibn Ezra egy helyütt azt 
mondja: vanua,k agaclái mondatok, melyek finomak, mint a selyem 
fonalai, ele olyn,nok is, melyek durvák, akár a zsák szálai. De 
ezekért csak a talmudot gincsalni s tekintetbe nem venni, hogy 
az nlinden irodalomban igy van, avatatlanság és igazságtalanság 
jele. ~em bocsátkozhatunk itt mélyebben az agáda jellemzésébe, 
de nem is szükséges. A kik nem zavart forrásokból tanulmányoz
zák ezt, meg tudják becsülni fenséges eszméit, méltányolni ethikai 
értékét s kihalászni tongeréből legszebb gyöngyeit. 

x. 

Végezetül még csak röviden akarunk e fontos kérdéssel fog
lalkozni: birt-c a talmud valaha általános érvénycsséggel? birja-e 
most is, s meddig terjed az? 

.Általános s változhatatlan érvényességgel soha sem birt a 
talmud. Eltekintve attól, hogy a babiloniai talmud nem kevés 
haláchai határozatokban eltér a jeruzsálemi ttllmudéitól, azok 
is. kik amazt irányadónak tartották, a változott viszonyoknak 
mefelelően módositották szabványait. A gáónok - e czímet 
viselték a babiloniai iskolák főnökei 700-1050-ig - lénye
ges jogi kérdésekben eltértek a talmudtóL A diaspora fényé
nek nevezett R. Gerson ben Jehúda (1040) megtiltotta egy zsi
naton a többnejűséget s rendelte, hogy nem szabad a nőtől ennek 
beleegyezése nélkül elválni - ámbár a talmud szerint mind a. 
kettő meg van engedve. :Jiaimonides a talmud összes törvényi 
tartalmát renelszerező kodexében kihagyja mindazon szabv(myokat, 
m~l~ek a démonokban való hitből eredtek. I) Ép ugy elveti a mai 
ZBldoság mindazt, ami akár a talmudban, akár más kodexben az 

145. l.: Löw Lipótnak Rappoporthoz 
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erkölcsiség fogalmába ütközik. Korunkban az erkölc~isé~ -- Mr 
gyökerei a vallásba nyninak és innen szivják erejöket - az egye;, 
tételekre nézve ellenmondást nem türő oly hatalom, mely ember 
és ember közt különbséget nem ismer. A 163 zsidó káté - me
lyck lajstromát a M.-Zs. Szemle 2., 3. és 8. számában közli
mindegyikében megvan azon tan, hogy az erkölcsiségre nézve nincs 
különbség nemzet s hitfelekezet közt. P edig ezekből tanulják 
gyermekeink a vallásosság és erkölcsiség tanait, nem a talmudból; 
és sok ezer felnőtt zsidó közt alig akad egy, ki csak egy sort is 
tudna a talmudból olvasni. A vallásokban nem az elkülönítő 
dogmák és szertartások, hanem a közös erkölcsi tanok adnak az 
államnak erőt és szilárdságot. Ábrahám Ibn D[md - egy XII. 
századbeli zsidó vallásbölcselő azt moudja: »Az észbeli törvények 
egyesitik azon embereket, kik különben a legkülönbözőbb néze
teknek hódolnak, mert amazokra nézve minden nemzet egyetért. 
Innen ered, hogy ugyanazon arszúgban az ész>allús egyesi tő köte
léke egy államtestté olvaszthatja a legkülönfélébb vallásfelekeze
teket, melyek közül az egyik a másiknak hagyományos hitét cú
folja, meghazudtolja és semmivé teszi.« 

Veszpl'érn. 

Hocm.mTH ÁsnAnÁM. 

(Vége.) 
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KORSZERŰ PRÉDIKÁCZIÓK. 
Tartotta dr. Per/s Ármin, főrabbi. Kecskemét. 

Az üd i tő nyaralás httvai elmultak ; őszi szél siet vegtg a 
brlókon. Itt a szüret ideje; már hetek ó tn nem hangzik n mndár 
szttvn, tt kétszeresen és háromszorosnn megáldott szőllőhegyelc 
felől csak az ujjongó vinczeHérele dab száll le n völgybe, és mégis 
úgy érzem, mintha tt nyár kellő közepébeu erdő széléu állnék, 
hogy ttz ép oly tiszta mint mély hegyi pata,k dallamos marmogá
sában gyönyörköd jem, hogy körülleugessem magnmat n fenyőillat
bl fííszerezett levegőtőL És ez nem illuzió ; a kis könyvecske, 
melyet épen kezemből letettem, tényleg magas hegyi vidékbe vitt 
el engemet, tt hol a legtisztább források zúgnak, hol balzsamos 
erdőlevegő örömmel tölti el a szivet, ujjougássnl a lelket. Ily hatás
sal volt rám dr. Pe ds .. lnltill, kecskeméti főr:tbbi, hnt prédikáczió
jának egy huznmbnu végzett olvasása. Nyelve histálytisztas{tgu 
hegyi patak gyanánt folyik, melyuek habjai rithmikus dallamo~
ságbttn sietnek el, és a szellem, mely e habole fölött leug, a.z bib
liailag szólva: az Isten lelke, mely a mélységen uyugszik. Ki ue 
hallgatua ily nyelvre. ki ne hagyuá magát körüllenO"etui ily üdítő, 
frissítő szellemtől ? o 

Nagy tévedés azt hinni, hogy prédikácziókat nem lehet jó
formán olvasui; egy valóbau jó prédikáczió olvasásakor is szet:ez 
magának figyelmet. Nem a prédikátornak, hanem tt prédikáczió
nak ~ell azt lekötnie; és ha egyszer ily varázszsal bir, akkor :t holt 
hetit lS életet, meleg életet nyer; :tkkor hangját emeli a.z írott szó 
és a legmegindítóbb, legmeghatóbb nyelveu beszél szivünkhöz' 
azellemUnkhöz. Azon szemrehányás, melylyel rendesen a közüusé~ 
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get illetik, hogy nem olvas pn>dikácziókat, nem ler;csekélyehh 
részben magukra a prédikátorokra hárul vissza; mert oly ~zón ok. 
ki nem külsőségek, hang és taglejtés által, hanem szí> és szellrm 
által büja hallgatóit magáva.! ragadni . annak szónoklatai az olm
sásban is ugyanazt a benyomá~t fogják kelteni, a melyet egy va
lóban lélekemelő művészi remek a nézőre gyakorol. A modern 
zsidó pi'édikáczió aránylag még nagyon fiatal ugyan, de fiatalsága 
daczára már több képviselője lehetne, és kellene is, hogy legyen. 
Mert, fájdalom, szomoru igazság, a zsidó prédikácziók többsége 
nem modern, és modern hitszónoklataink többsége nem z idó. 
Annál nagyobbra becsülendő, miclőn alakilag tökéletes hitszónok
latok azon szellemet lehellik, mely a régi elerásának győztes inge
rét és páratlan hatalmát kölcsönözte. Az antagonizmus a clerásá 
és prédikáczió között, vagy pontosabban, a rabbi és hitszónok 
között, mely oly soká fennállott, soha sem lett volna ilyen nagy
gyá, ha a modem hitszónokok valóeli rabbik lettek volna. Hiáh:t 
hivatkoznának egyes nevekre. Ezek kivételek. És aztán ezekben 
az egyesekben maradt még valami a régi maggidok tubjdous:'t
gaiból. A zsidó közönség. minek tagadjuk, egészen sajátszerü ; 
nem éri be azzal. hogy a prédikácziót csak meghallgatta. hanem 
valamit haza is akar magával vinni a templomból. és a hol :1. mo
dern prédikáczió csupán alakilag tökéletes, ott általúno8s:'t lesz a 
kérdés, hogy mit is roanelott ma voltaképen a rabbi~ 

Azért nyomatékosan emelem ki: Peds szónoklatai nemcsak 
korszerüek, miut a czímlapon olvassuk hanem igazán zsi(lók i:>. 
l\feglátszik rajtuk miudeu kétséget kizárólag: szerzííjük sokolda
lnau müvelt férfiu, de zsidó tudós is, a kinek nem elég, szeutir:'t~i 
verseket és miclrási monclatokat rsak idéznie, hanem ki az Isten 
igéjéből, az irottból és a szóbeliből, a legalkalmasabb tanitúsokat 
tudja kiolvasni modern korunk számára. :X e ki iroda.lmuuk kime
ríthetetlen hánya, a melybőlmintl~g ujra meg ujra lehet tiin«löklű 
nemes érczet napvilágra hozni. Es e tiszta arany fényétől mily 
csodaszerííeu verőrlnek vissza a korunkhan uralkodó, komnkat 
mozgató eszmék sugarai. 

Nem volna egészen alaptalan a szemrebányás. hogy szer
zőnk néha. nemcsak nagyon is messze távozik a szeutirási helyek 
egyszerU szóértelmétől, hanem olykor, mint mindjárt az elsií prMi
káczióban, a J esája 61. fej. 6. v .. a szöveget _látszólag sziik;;égtele
nül emendúlja: ilyen és hasonló alárendelt szemrehányá ok emel-
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hctők a Rzcrző ellen ; dc ki cs1tk egy-két pill:1natig időz mellettök, 
annak bizonyosan sejtelme sincs arról, hogy ily fogyatkozásból 
remlesen a zsidó hitszónok legragyogóbb jelességei nőnek ki. 
liiért nem birnának :1 hitszónokok is jelenségeik gyengéivel? A hol 
n.nnyi a fény, vnlóban egy kis ám y ékon nem szabad senkinek meg
ütközni. Az előttünk való hat beszéd mincl fénytől sugárzók, szívet, 
lelket emelők; és én nem képzelhetek müvelt zsidók, - akár roo
tlern-humanisztikus vagy ódon-vallásos :1 müveltsége - ki ilyen 
prédikácziók után ne emelkedett lélekkel hagyná el az Isten házát. 

l\Iindjárt az első prédikáczió valóságos müremek. nieleg 
érzésü ima és tárgyszeríí bevezetés után áttér a szónok annak 
ecsetelésére, milyen :1 fölfogása saját szent hiv:1tásáról és mikép 
akar »Izrael házai« fölött, az Isten háza, a család háza és az 
iskob háza fölött őrködni. Bizony, :1 mely község ilyen székfog
bló hitszónoklatot hall, nemcsak azt tudja, mit akar a szónok, 
hanem :1zt is, mire képes. A kecskeméti hitszónok villámsugarak
hl rendelkezik, és jól tudja azokat kellő időben és kellő helyen 
tündököltetni. Ez sokat, igen sokat ér, majdnem :1nnyit, mint az 
:1 villám, melyért szónok az éghez fohászkodik, hogy sujts:1 az 
ellenségeket. Mert szószékről, melyen villámlik, mennydörgésnek 
is szabad hallatszania, és a szószéki villámok és mennydörgések 
többé-kevésbbé tisztítják is a zsidó községi élet légkörét. És v:1ló
ban, már a második prédikáczióban (Ok és okozat), mely ujév 
első napjára való, mintha :1 mennydörgés sz:1vát hallanák. V:tjjon 
meg voltak-e elégedve a rabbival mincl, a kik a zsimgógáb:1n 
jelen voltak e prédikácziónál, :1rról kételkedem, ele biztosan me
rem állítani, hogy sokan közülök önmagukkal voltak elégedetle
nek; ez pedig, mint egyszer XIV. Lajossal szemben nyilatkozott 
Bossuet, a legnagyobb siker, melyet egy prédikáczió elérhet. Fe
lette hangulatos, és épúgy rövidsége mint finom tagoltsága által leü
lönösen hathatós a harmadik beszéd (Legyen világosság !) a Kól 
Nidré estéjére. -Jeles szomb:1ti préclikácziók a negyedik (Jakab 
olajko_rsója) és az ötödik (A gazdagok és szegények kötelességei). A 
hatod~k (~három név) mélyen megható halotti beszéd. Nagyon 
messz1re VInne az egyes prédikácziók részletes megbeszélése. A ki 
nem mindenn~pi élvezetet akar magának szerezni, ol vas sa el ; finom 
érzéat1, es~té~1kusan müvelt hitszónokkal fog megismerkedni. 

RöVId Jelentésemet őszinte háláru kifejezésével zárom he 
hogy szertö kilépett visszavonultságából. V aj ha nomcsak Mlá~ 
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hallgatókat, ktnem hálás olvasókat i~ találna. a lllint wegérdemli. 
Akkor remélhetjük. l1ogy ueru sokúra »ajka gyümölc 'éneke: 11j 
próbáit teszi elénkbe. 

Kal'lsntlze. Scm v ARZ ADOLF. 

A TIZENKÉT APOSTOL TANÍT ÁSA. 
Az »editio priuceps«-böl fordította é; bevezetéssel ellátta Boros GtpYryy, 
a kolozsvári unitárius papnövelclébeu hittau- és biblia- magyarázat tanám. 

Kolozsvárt, 1884. 

A zsidó theologus, ki a kereszténység fejlődése történelmével 
ir, komolyan foglalkozik, nem akadhat a zsidó vallás- és erkölcs
tant illetőleg abban érdekesebb s tanulmányosabb korszakokt-a, 
mint annak első évszázadaira. Mert épen ez évszázadoknak az 
utávilágra szállott keresztény irodalmából, mely tükrét képezi 
az őskeresztény alkotó szellemeknek, tünik ki a zsilióság jogos 
büszkeségére azon igazság, hogy még az úgynevezett »keresz
tény ethika« sem dicsekedhetik tökéletes eredetiséggel; mivel ez 
ethika is részint az apostoli, részint pedig a későbbi keresztény 
egyházírókat megelőző rabbinusi hitfonásokból, tehát a misnából, 
a midrásból és a talmudból merítette legfőbb alapelveit, melyek 
aztán az őskeresztény világnézettel együtt némi mótlosításon vagy 
gyökeresebb átalakuláson mentek keresztül.- És mennél rövi
clebb az időszak, mely a zsidó anya-mllás és az ebből keletkezett 
keresztény leányvallás önálló müködése közt lefolyt. annál tisz
tábban mutatkozik abban gondolataik, érzelmeik és elveik bensií 
rokonsága; annál világosabban észlelhető a bizonyíték <tn·ól, a 
mit Buckle oly elmésen állított a következő megjegyzésben: »Hogy 
az Uj-testamentom erkölcsi renelszerében egyetlen oly SZ!\hály 
sem található, mely elébb teljesen ismeretlen valn. az ősrilágbau ; 
hogy pedig az apostoli iratok számos erkölcstanai többnyire a 
zsidó, de még a pogány míívekből is erednek, ez minden tudós 
előtt világos: ám szemrehányást távolról sem képezhet ez a keresz
ténységre nézve, sőt ellenkezőleg nagyban emeli annak értékét, 
minthogy ez arról tanuskodik, hogy tanai benső rokonságbau áll
nak az emberiségnek különféle évszúzadokbúl való irányaivaL 
Azonban az állítás : a kereszténység egészen uj erkölcsi igazságo
kat fedezett fel az emberiség üdvére, nagy vastag tudatlanságra, 
vagy szándékos félrevezetésre mutat.« - A későbbi küzdelmes 
századok folyamában perszt', midőn a ken'szténység. nagyszerU 
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vilrlgküldetését tcljcsítvc•. a'l uralkotló pogánysággal szembe szállt, 
melynek érzéki lmltuszút és szokásait nem csak :1. keresztény 
ethika szelleme, ha11Cm a pogáuyokéhoz hasonló dogmák és szer
tartások szüksóges eszközei által is elnyomhatta, minclinkább 
elidegeuült a leáuy- az auyavallástól elannyira, hogy végre a 
kegyelet helyébe a gyülölet lépett, mely nem csak azt terjeszté, 
hogy a leányvallás erkölcsileg és szellemileg t ulemelkedett az 
nnyavallásou, hanem azt is, hogy tökéletes új ethikai tanforrást 
nyitott meg az epeelő emberiség üdvösségére! 

A. fenn-jelzett »tizeukét Apostol tanítása« figyelmes olvas(L
Ráról szintén ily elmélődés merült fel lelkemben. - J\Iert a »Taní
tás első és főrésze (1-5. fejezet), mely, mint az jeles forc1ító igen 
tanulságos bevezetésében megjegyzi, »megerősíti a ujabbkori sza
hatlelvü tudósok által a kereszténység első századairól tanított nézo
teket,« oly hit- és erkölcselveket foglal magában, melyek mint 
ri)vicl és velős tételek stílusuk és tartalmuk által azonnal a »Pi1·ké 

Abóth« szintén ily lakonikus és népszeríí.en oktató stílusban elő
adott erkölcsmondataira emlékeztetnek; még pedig oly határo
zottan, hogy majdnem biztosan állíthatjuk, hogy a »Tanítás« 
írója vagy írói előtt minm gyanánt lebegett a » Pirké A.bóth « misna
gyüjteménye, melyből számos erkölcsszabály lett merítve és a 
szigorúbb, vagy mondjuk az eszményileg tulzó és rajongóbb ős
keresztény szellemben módosítva. 

Hogy ha a »Tanítás « kiadója vagy t. fordítója ezen misna
gyüjteményre is kiterjesztette volna kutató figyeimét - minek 
szükségét az uj-testamentom és a korábbi keresztény iratok ala
pos tanulmányozására Lightfoot és Delitzsch elegendő tudomá
nyos okok által bebizonyították -, úgy tán mégis jobban deter
minálhatta volna a »Tanítás« szerkesztése idejét, valamint ama 
két homályos tételt is, mely a II. rész 6. és 11. fejezetében előfordul, 
tán egy kissé földerítbette volna. -- .Mert ha szerény véleményem, 
hogy t. i. a »Tanítás« írója már ismerte a » Pirké A. b ó th« gyüj tését, 
alfogadható történelmi föltevés; úgy annak írója valószíníHeg későb
ben élt vala mint R. .Jehúda-hannászi, a misna szerkesztője, ki 
219 vagy 220 körül Kr. u. halt meg (L. Jost. Gesch. d. Juclenth. 
ll. 118. l. és a jegyz.) és e szerint a »Tanítás« első és második 
részének írója azonegy személy lehet t. i. egy kereszténynyé vált 
kelleni8ztiku8 zsidó tudós, ki mint a korábbi Barnabas a héber
ohaldéus nyelvben ép oly jártas volt mint a görögben, 6s ki a 
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keresztéuység későbben már uémileg kifejlődött dogmatikus egy
házalkotmányát, a püspökök és diakonusok rendeltetését is tükf.
letesen ismerhette (1. Renan »die A.postel« német fonlít. 129. 
l. e. t.). -Azonban tétjünk át a »Tanítás« és a »Pirké A.Mth 
azon helyeinek kimutn,tására, melyekben a hasonlóság, némi eltr-
résektől eltekintve, csakugyan szembetünő. 

l\rindjárt a »Tanítás« I-ső fejezetével úgy tartalm:í.t mint 
stilnsát tekintve utalhatunk P. A.b. II, l. 9. tételeire, mik
ben szintén két utról van szó, csak hogy a zsidó bölcs az ut:tkal 
nem az »élet és halál,« hanem az egyenesség (josara) és gazság 
(rááh) utjainak elnevezi. - V. ö. tov. P. A.b. IV. 9., hol a zsidó 
oktató is az ellenség iránti kiméletről és jóakaratról beszéL csak
hogy a »Tanítás« irója itt tekintettel az evangeliumra az ellenség 
iránti szeretetre is utal, mely ugyan magasztos, önmegtagadó, (le 
gyakorlatilag nem teljesíthető kö\'etelés. És ép ily követelések 
által különbözik a zsidó ethika a kereszténytiíl. mely utóbbi sok
ban eszményibb, ám nem számit az emberi természet erkölcsi 
képességéveL A. zsidó ethika tetöpontja: » Szeressed felebarátotlat 
mint tenmagadat«, és adj kenyeret az cllenségnek is, mülőn éhe
zik. »Ne örülj, ha ellened megbukik, ha hanyatlik, ne ujjongj 
szivedben« (Példab. 2±, 17 .) A. keresztény ethika tetőpontja: 
» Szeressed ellenségedet is«, moly sokkal magasabb a zsidóénal, th' 
épazért, mert magasabb, el nem érheti azt a gyakorlati emberélPt. 

A. »Tanítás« 2-ik fejezetével v. ii. P. A.b. IV, 3., hol a 
»Tanítás« eme tétele: »Egy embert se gyülölj « majdnem szós:w
rint előfordul, csak azzal a kis eltéréssel, hogy a zsidó bii!cs a 
»megvetni szót (báz) használja. A »Tanítús << 3-ik fejezetí•rel 
Y. ö. P. A.b. II, 10. ur, 10. másod. bekeztl. és HI, 13. Tr, 4. 

másorl. bekezd. és IV, 4. A. »Tanítás « 4-ik fejezetével v. ü. P. A.h. 
IV, 12. III, 2. 6. I, 4. II, 4. másod. bekezrl. III, 7 .. hol a va
gyonközösség elve szintén ily módon Yan kifejezve .és ma~asztalva, 
rsak nem oly tulzóan mint a » Tanítás~ tételében, mely, mmt a for~ 
dít6 is helyesen megjegyzi, nz őskeresztény ebionitizmnsnak fültit 
j:wakat megvető szellemében oktat. 

A. »Tanitás« 6-ik fejezetével v. ö. P. Ab. Ilf, 8. {•s lll, 5 .. 
hol az »Ur igája« helyett a »tóra igája« használtati~.- Itt .a 
»Tanítás<< következő tételéhez: »A.z evést illetőleg, türJ el annytt 
a mennyit eltürhetsz, de a hálnínyoknak áltlozástól er/Ssen nagyon 
iírizkedj; mert oz holt isteneknek v:1.lú ~zolgáht«, :\ fordltó meg-
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.irgyzi: " .. A szön•g jelrnté~c ucm elég világo~. \'a lú~úu(í, hogy a 
tiszta és nemtiszta ételek megkülönböztetésére vowükozik.l!'arrar 
:1zt állítja. hogy a bőjtölésre uem vonatkozhatik. « - De ha mi 
r zen tétellel összehasonlítjuk a P. Ab. III, 3-ik monclatát : » l\Ii<lőn 
hárman egy asztalnál esznek és nem beszélnek vallásos ügyekről 
is, olyanokul tekinthetők, mint ha ettek volna a halottak áldo.zatá
ból. mert mondva van: » Asztalaik mind undok okádékkal telvék, 
mert Isten nines ott jelen;« ugy némi felvilágosítást nyerünk a 
»Tanítás« tétele fölött is, mely szintén ana akar inteni, hogy az 
»evés« ne legyen önezélja a hívőnek, hanem csak szükséges eitü
résnek tekintse a vallásos élet érdekében, mert különben »evése« 
a holt isteneknek (zibché-méthim) való áldozat vagy szolgálat. 

A »'I.'anítás« 9-ik fejezetében ez intés forelul elő: »Az Urva
esorából ~enki ne egyék, se ne igyék, csak a kik meg vannak 
keresztelkedve az Úr nevére, mert erre nézve is azt monclotta az 
lTr : ».:·{e adjátok azt a rni sze nt, az ebeknek!« 

Ez intést csak azért idéztem szószerint, hogy megmutassuk 
bizonyos zsidó- meg talmudgyülölökuek, hogy eltekintve a ké
sőbbi jezsuita erkölcskodextől, még az őskeresztény iratokból is -
és pedig nem ferdítés árán - idézhetnénk oly tantételeke t, melyek 
az ethika és a humánitáR geuiusát megsértik; mint :L föntebbi 
mondatot, mely a meg nem keresztelkedetteket mincl »ebeknek« 
nevezi, mig a talmud azokat, kik az urvacsorának megfelelő pe
szách-bárányáldozatból nem ehetnek, l\Iózessel csak »árél«-nak 
hívja (II, 2\I. 13. 48.). - Ui zsidók azonban ezt n szomoru 
mesterséget nem gyakoroljuk, belátván, hogy az őskori vakbuz
góság légkörében élt egyes keresztény tanítók iulmmánus szavaiért 
nem lehet felelős az egész, kivált nem az ujabbkori kereszténység. 

A »Tanítás 10-ik fejezetében előforduló ima »1\Iaran-atha« 
kifejezéssel végződik, melyhez a fordító a megjegyzést teszi: »Ez 
arab eredetíí. szóból van véve, mely annyit tesz: az Ur jő.« - Ám 
bocsánat, ez tévedés, mert e két szó szú·-chaldéus, és a legelső 
jeruzsálemi kerPsztény község hi1•einrk titkos jelszó gyanánt ~zol
gált, mely által az egyik hittestvér a másikat megismerte é;; ;t 

1·eményben megerősítette, hogy az »Emberfia« az ő fensérrének 
rövid idő mulva eljövend, még mielött ez üdvhir Izraél összes 
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~t elérhette (L Renan '>die .A.postel« ném. kiad. 134). - A 
körttlményböl, hogy ezen titkosjelszó ugymint az »Amen« kifeje
ilés már a nyilvános imák végén használtatott, szeréu y vf>leményem 
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szerint nzt lehetne következtetni, hogy ezen az » Urvac~ora • vételt 
után mondott ima nem - mint ezt a fordító véli _ az első 
keresztényeknek tulajdonítható. kik e titkos szót bizonyosan 
nem oly gyakran és nem oly nyíltan ejtették ki fohászkodásaik 
alkalmával, hanem a későbbi századokbeli keresztényeknek. kik
nek ily titkos jelszóra már nem volt szükségük, és azt csak szent 
hagyományként használták az imák végén, általa azt a hitet vall
ván: »Az Úr jönni fog,« de nem a legközelebbi időben. mint ezt 
<LZ első keresztény község hitte, hanem a »végítélet« nagy napján, 
melyre a »Tanítás« 16-ik fejezetének tételei szintén vonatkozhat
nak. Így aztán ama »némi ellenmondás« is, melyet a fordító a 
10-ik és 16-ik fejezet között talált, megszünnék, minthogy a lelki 
balhat;ttlanság eszméje. »mely Jézus által jött tudomására nz 
embereknek «, összeegyezhető »az tr jövetelének várásávah :t 
végítélet napjára. 

A ll-ik fejezet emez utolsó-előtti tételéhez: »Egyetlen 
kipróbált igazi profétát is, a ki e világon az egyház titkaira rlol
gozik, ele nem tanít meg másoknak minclent, a, mit ő tesz, meg ue 
ítéljetek, mm·t a régi proféták is igy cselekedtek«. a fordító meg
jegyzi: »A tétel jelentése homályos és bizonytaJau.« - :Xézetem 
szerint e tétel ama »}Iáaszé-merkábá és }Iáa,szé-berésit« -meg
nevezés alatt ismert. Genesis és Ezekiel első és J esája hatodik 
fejezeteiből kiindult » 1steniség és teremtés« fölötti ~zimbolilnb 
metafizikára czéloz, melynek nyilváno~, népszerü előadása :~ 
zsinagógákban szigoruan tiltva volt. 

}Iidőn még elismerésemet fejezem ki a, tudós hittanár úrnak 
különösen a bevezetésért. mely rövidsége daczára elegendő tanul
ságos és kimerítő azokra nézve. kik ily theologiai túrgyakban 
némi járta,ssággal biruak, egyszersmind t. kollegáim figyelmébe 
ajánlom ez érdekes »T<Lníhí.st« és bezúrom jelen santimat al 
ő~zinte óhajjal: Yajha a kereszténység és zsidó vallás hivei époly 
rokonérzésben élnének egymással a haza és iL társadalom üdvére, 
mint a két vallás ethikai taMi meg eszméi ősi és llensil rokonsít
({ukról t<tnuskodnak. 

Kaposvár. RosENBERG NANDOR. 
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SALAMON IBN GABIRóL KÖLTEMÉNYEIBőL. 1) 

B;ll'<Ít,ia hahll:ím. 

)lérL lirüljüuk életünknek? 
_,1Ii a<~ ember léte, íége? 
Gyermekit <t föld elnyeli -
S ők gyümölcsét élvezék-e? 

l\Iúlandóság létünk ueve, 
:\Iúlaudó az clillber-élet, -
Ébredj ember, térj eszedre: 
Y esszeu a föld ! .Mért kiméled ? 

::\Iert ha tucluátl, én mit érzek, 
-~Vissza!« szived azt sugallja ... 
J aj, c gyarló föleli éltet 
Lelkern csak tehemek vallja. 

Egy, csak egy van, - s ez az éjjel, 
Ébreu töltöm s ezt kívánom ... 

. Hogy' alhatuám? Szivern ébreu, 
És szememtől fut az álom: 

Az erényt kell feltaláluom 
És müvelni lelkem végig; 
S e porbörtönt szétrombolva, 
Eljut tán igy a tökélyig. 

Üdvnek árnyát feltalálja, 
Jó tudatra klizdve-törve; 
Fényuek útja s a jövendő 
Igy világos lesz előtte. 

}Iert lehányva földi hurkát 
Istenünkhöz szállva repeles; 
Száll magasba, törve-szállva, 
Mint barátuuk is a kedves ... 

1
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Budapest. 

Szé•p lm7.úmn~tk rlísze rolt ő. 
Gyérnánt-éke. <lrúgasi1g<l, 
És hatalma és vitéze, 
Hcndiiletlen óriása; 

'Édesízíi szölőfürt volt, 
Édesebb a hogy levéuél, -
S mért nyelék el őt a hantok? ... 
.Föld! Föld! Inkább to ne élnél! 

Eltemettük. - Elsötétlilt, 
El <t napnak fénysugám ; 
Társi hogyha nem viszik ki, 
Vette voln' a nap níllára · · · 

Ó lakói o világnak ! 
Testünk im, a rög törébcn,
Ámde lelkünk szállva röppen 
S mint a uapfény folyton ébren. 

lVIért rettegjünk a httláltól, 
Mért remegjünk úgy o szóra, 
:\Iért kivánjuk úgy e burkot ? -
ö hisz' lelkünk megváltája · · · 
S mért reszkessünk serlegétől? 
Éltünk a.ttol mi sem ója ! 

KECSKEMÉTI LIPÓT. 



TÁRSADALOM. 

A makkabeusok ünnepére. 

Yahtruint az állatok és növények tenyésztésében különböző 
fajok egyesitése nem kedvezőtlen eredménynyel jár, épúgy két 
különböző kulturnépnek érintkezése és kölcsönös áthatása néha 

mind :1 két részre üdíös változást, helytelen fogalm:tk, elévül t tör
íények átalakitását idézheti elő. Épen ebben á ll Nagy Sándor 

főérdeme, hogy a keletiek és a görögök gondolkozását és vilárr

nézletét, a nemzeti sajátosságok bölcs kimélésével, érintkezésbe 

hozta egymással. Ezen érintkezési és összealvadási proczesszus. 
melyet a nagy király kezdeményezett, a birodalmából keletkezett 

egy:s ~·á.lyságokban folytatóelott: a különböző nemzetiségek szel

l~~Ileg e~I~tkezt~k, ~~ eszme~öreik nem mindig olvadtak egybe. 
)leha az enntkezes kovetkezmenye gyanánt még nagyobb elidege
n~dést találunk, főleg ott, hol az egyik nép n, másik rovásánt 

k1ván~a egy~dü~ u~alko~lókká tenni intézményeit, törvényeit, val
lásos es erkolcs1 nezete1t. Ily egyoldalu hatalmaskodásnak a seleu

kid~k ~iro~alr~1a ,v.ált sz~nhelyévé. Antiochus Epiphanes mint <t 
hellenseg kepviselőJe a ZSidó népet einyornni szellemi és erkölcNi 
önállóságában erőszakosan megszoritani tör~kedett. Ha ő Narrv 

8~ndor ny.o~aiban járva, ana iparkodik, hogy szeliden l>s Iassa~"
kent a zsido szellemet kiizel hozza a görüghöz, a zsidók maguk 
kezet fognak v:le. Ri~ze11 megszakták már, hogy a világhatalmak 
melyek~ek ecl(hg voltak alattv:tlói, bizonyos kegyelemmel és kimé-
lettel hantak velök sőt a pers•t ·tc ha . d, k . . , . . I 
kedtek k lt k .'.: ·: · 'emem a szJmpabavahs v1se
k , u uszo ua.nt. Antwchus mftskép járt el, é::; példátlan 
;;.:elmnység! példátlan ellentállást szült, a zsidó népszellem oly 

as töllobbanását hog 1 ú· k 
történetében. IV · . ' ~ v.~ e .J orszak kez!lődik a zRidók 

Eav ,._ten l.láAntJochus IdeJeben először h:hnnlhath 'L v Wt" 
.," u va sából · ' · ' "' 

merJtett erőt és lelkesedést, először Jút-

A 'fAKKABEl'~OK ÜNNEI'EilE. 

hat1a a hitért szenvedett mártírság dicsőségét: mert ezen kirúly 

nem érvén be azzal, hogy a zsidókat leigázta, vallásukat i kiir
tani kivánta. egész nép· és valláséletüket teljesen hel!éuesiteni 
akarta. 

A szir-hellén király e kísérlete azonban nemcsak emlékeze
tes történeti tény értékével bir, hanem a népek pszichologiája szem
l)Qntjából is érdekes marad mindig, - és egyuttal tanulságot 
nyujt a jelenkornak Korunkban, miclőn fölélednek a fajküzdelmek. 
és az »áriák« képviselői megtámadják, megrohanják a, »~emitá
kat«, nagyon figyelemre méltó az ókorból ránk maradt e pt'lcla. 
mely szerint a görög indogermánok és a sémi zsidók eleinte békés 
kölcsönhatással voltak egymásra, mig egy zsarnok tnikapásai őket 
egymástól el nem iclegenitette. Például szalgálhat az ellenfeleink
nek, de épúgy sok túlbuzgónak saját tábornukban, kik elleu,é
geink vn.gy hamis barátniuk táborát gyarapítják; tanulságot vehet
nek a j elenkor fajküzclelmének előharczosai, de az ingadozók ib 
mi közöttünk: megtanulhatják mindnyájan a makkabéusok har
czaiból, hogy nem mindig a gyöngébb faj az. a mely legyőzetik, 6" 
hogy ~t vallás fegyvereivel tliaclalmaskoclnak a mellette lelkeserlök 
a vakbuzgó elnyomók fölött. 

Kezeletben talán Antiochus a zsidó népet görög erkölc~ök 
t'S szokások, íersenyek és játékok behozatala által akarta a polgú
rosodás magas<1bbnak vélt polcúra emelni. A zsidók közütt i~ 
voltak, kik ártatlannak, sőt kívánanelónak hitték a go rög erkölcsük
höz való alkalmazkodást. }Iiért is ne tanultak volna oly néptől, 
mely a müvészet és tudomány mitHlen úgában. az állami és túrsa
clalmi élet minden terén annyira kivált. mely annyi hires költöt 
l'S hölcsészt, mií.vé~zt és szúnokot. úllamférfiút és hadvezért szült. 
Antiochus nagyon kedvező talajt talált tervének megntlósitásítra. 
Yoltak akkor is :t zsitlók közt - mint minden idiíben voltak Í>s 
most is vannak - békez:wnrók és hitehagyott rágalmazók. kik :t 

hatalmasok figyeimét népiik gyöng~~f>geire forditották: vol.tak, kik 
az idegen uralkodó beava.tkoz:í.sítt még a vallás belsli ügyeille sem 
[ttalko~ltak fölhívni; hozzít jítrult a visszavonás és meghasonlás. 
melyet ~t túlbuzgó heHénisták előidéztek .'Judeá~an: ~i~dez A~
liochust egyre nagyohb önkényre bátontotta fol <t zs1dok ellene
hf'H. A főpapi méltóságokat pénzért adta mélta~~anoknak és ezek 
kt'"ym·nkhoz méltóan vi~clték szeut tisztjüket. Ok és \elük együtt 
. ~· t'•kok ver~enyek és pcrv(•b vil:í,.,i örömök által el kitbitott fiatal-a j<.t t , · . ~... e 



~•ig milHliubbb tán l:t tak az ősök t iszteletre méltó crkölcseitőJ. 
A z idcgeuért. kölcsöu zöttért tudtak lelkesedni, de nem saját népök 
t'nleke mellett. míg régül elpúrtoltak hitöktőL Bátran moudhatui, 
hog~· a zsidók 1-::özöt t n, közömbösek, az érdekhajhászók, a hiteha
tr.'•olt;lk. miut ~imon. J asou. :JJenela ns és pártfeleik, nagy mérték
heu járultak ahhoz, hogy n király miudinkább megvetette n, zsidó 
törzset, hogy mind kegyetlenebbül és önkényesebb módon mort 
föllépni ellenök. N em szalgálhat e tény tükörül nem egynek mai 
hitsorso~aink között ; nem kellene minél gyakrabban belé tekinte
ni ök és - okulniok? 

A túlzó és elpártoló hellénbn.r á tok ama korbannagyou későn 
jutottak annak ismeretéhez, hogy nem használ n, szerfölötti simu
Jú~ és alkalmazkodás. hogy hiába volt, minden hagyományr ól és 
'ajútosságróllemondm. mohón csatlakozni az uralkodó hatalom
hoz. Azon fenyítő ostor, melyet Antiochus Judéa ellen emelt nem 
iomert különbséget, azokat is találta, kik meghunyászkodv,; csó

kolták >ala. :JJidőn a zsidók hellénesitésére irányult terve nem 
sikerült midőn a hitökheu erősek és vallásukhoz hívek száma 
mindiukább szaporodott, midőn a makkabéusok az első döntő 
győzelmet nyerték, akkor azon embertelen tervre vetemedett 
hogy kiirtsa az egész zsidó népet, még azokat is, kik előbb segitőÍ 
voltak. Egy perczig se hahozott, hogy e hitetlenek ir[mt hüteleu 
legyen. A. félzsidók, az ingadozók még most sem birtak volna. elég 
lelki eríí-rel, hogy magnkat el sr.áuta.n védelmezzék az iszonyú üldö
zések ellen. De a. szilárd lelkületüek, a. vallásukért tűrni és szeu

.vedni, ~üzd~~1i és .hal~ i készek, erős kézzel megragadták az iga.zság 
szent zaszlaJat, m1g rhcstelen homfLlyha. szoritta.tott n. közömhösek, 
az elpártoltak sokasúga. Amazokhan élt a remény és a bizalom, 

~ogy ~z Is~en, ki Tzraélé>rt ''tetteket mívelt az őskor napja.ihau 
es ~ezevel kiűziitt dííle népeket«, n. szükség ezen ideJ'éhen is meg 
f 't . ' l 
OgJa seg1 em ota m:í.val. Hosszú küzclelmökhen Isten nevéhen 

biztak és nem fegyverök ben. És valóban, nem a nagyobb sereggel, 
nem a gyakorlottablJ fegyverrel győztek a. makkabéusok hanem · 

h?slelküségö~, ~.hitök er: je, a szentügyért való lelkesedé:ök, [t rég'~ 
ne_pszellem ÚJ follohhanasa által - oly fegyverek által melyeket 
nunden k k . r ft . . . ' 
k llö 'd or~a ID< I erensCI VaJmi kevf>ssr ismernek, rle melyek 

e t~ben es a_veszély tetőpontján csodatévőknek l;izonyulnak. 
ta. makkabeuRok történetébőlmindeu kornak zsidóellenségei 

nulságot merithetnek. Ha A.ntiochus élete végén kormá-

A ~!A.R:K .\ REU~OK ÜNNEPÉRE. 

ny;\Jl;tk gyümölcbeire vi~szatrkiutett, sehol sem Uttott manulauflú 

ercclményt. A jen~zsálPmi te~plo~ megtisz tí tása és újjá szentP
léso túlzott tencmek meghiUsulasát mntatta neki. A hul e rősz;t
kosan fölállitotta volt az oly~pusi Zeusnak képét. megujúlt buz
gósággal imádták újra az Orökkévalót, Tzraél I stenét. A kikPt 
kényszeriteni akar t a hellénesitésre és -rég kép elejteni saját nem
ze tiségöktől és vallásoktól, azokhan nem sejtett erőre ébresztette a 

lelkesedést nemzetök önállósága és vallásuk tisztasága mellett. 
IJáthatta, hogy fajgyülölet és fajki.izclelmek szítása által nem 
lehet állitólag hátr amaradt néptörzset mivelui, javitaui. nemesí
teni. Önkény és erőszak nem teremthetnek áldásost, nem allmthat
nak maradandót. 

D c tanulhatnak a makkahéusok történetéből korunk hellc
Histái is, nem csak azok, kik nyiltan elpártoltak a zsiclóságtól, 
hanem azon közömbösek is, kiket félreértett felvilágosító törekvés 
ana visz, hogy a míveltség szolgálatában miuclent elvetnek, a mi 
zsidó, nemcsak a lényegtelent, hanem vele együtt azt is, mi nemes 
és megőrzésre méltó. Gonelolják meg jól, tanácsos-e az ellenség 
muukáját megkönnyiteni, szabacl-e koczkára tenni a. becsületet, 
melyre a zsidóság számot tarthat hitéhez való rendületlen ragasz
koelása és kemény küzdelmekben tanusitott hősies kihtrtása által; 
szabacl-e koczkára t enni azon becsületet és dicsőséget, melylyel a. 
késő utók<1J: adózik a makka.béusoknak. és melyet a mai Izmél is 
kiérdemelhet, ha kö-reti a makkabénsok példáját, ha módositott 
viszonyok között és más korsza.kban módositatlannl tannsitja a 
makbbéusok erényeit. 

fifeiningen. DESSAUER MóR. 



A jesibák és talmud-tórák 

A népiskolni törvény életbeléptetésével megindult <t harcz a, 

zsidó zúgiskolák ellen, melyek főleg oly vidékeken álltak teljes 
virágzásban. a hol más felekezeteknek szintéu primitiv oktatási 
intézeteiben hitsorsosaink saját intézményeik modem átalalrítá
sám buzdító példát nem láthattak. 

A napi sajtóban hatalmas támaszt leltek a kir. tanfelügye
lők, kik azután buzgalmukban annyira mentek, hogy zúgiskolá
nak tekintettek mÍI1den zsidó intézetet, melyben más, mint a nép
iskola törvényben előirt tantárgyak adatnak elő. Megtámadták 
jelesül a talmud-tórákat, melyek tudvalevőleg tisztán a vall{Ls, 
illetve a héber nyelv és szentirás tanításának vannak szánva. 
Előfordultak esetek, hogy oly hitközségekben is áldozatul estek a 
talmud-tórák, a hol jól rendezett népiskola vagy még középiskola 
is fennállt, melybe minden tanköteles gyermek eljárt, a hol tehát 
a talmud-tóra tisztán azon czélra volt felállítva, hogy abban más 
intézetek rendes növendékei a héber tantárgyakban bővebb okta
tást nyerjenek. 

Ily esetek azután számos panaszra adtak okot, úgy hogy ;t 

vallás- és:közoktatási miniszterium az 1g77. évben indíttatva érezte 
magát egy körrendeletben kijelenteni azt: hogy sem a királyi 
tanfelügyelőknek, sem a törvényhatósági közigazgatási bizottsá
goknak a héber hitoktatásra szolgáló s az illető rabbik felügye
lete alatt áll{) iskolák irányában beavatkozási joguk nincsen; -
nehogy azonbau hitoktatási iskolák czime s ürügye alatt zúgisko
lák legyenek fentarthatók, ugyanazon miniszteri rendelet azt j,; 

kimondotta : »hogy a zsidó hitközségeknek szoros kötelességévé 
teendő, mikép a rabbi felügyelete alatt álló, hitoktatásra szolgáló 
tanodákban kizárólag héber tantárgyak taníttassanak, azok mítr 
eleve figyelmeztetenelők lév(·n , hogy - a mennyiben :tz ily intéze
tekben világi tantárgyak is tanittatnának - ezek tanítás{mtl 
azonual hagyjanak fel, mert különben az intézet zúgiskolának 
fogna tekintetni, s l1atóságilag be fogna záratni.<< -

~ rendeletn~k megvolt ugyan jótékony hatása aunyiha.u, n 
mennyiben oly .httközségekbeu, melyek remJes népiskolát is feu
t&rtanak, a létJogosultsággal biró talmud-tórák zaklatásoknak 

A .JE::ilB .ÚC ~~' TALifl'J>-TÚR.Í.K. 

iiiub(• kitéve IJ em Yoltak; másrészt azonbau Yis:-.L:: 1 élé-;~>kr" j, .-;;.nl

gáltatott okot oly helyeken, <L hol megfeleli\ népi kola hiáuyftLau 

a szülők megelégedtek azzal az oktatással. melyet gyermeiiik a 
t::tlmud-tór:íban kapott; itt tehát a gyermek még rossza hb okbl
tást nyert, mint a zúgiskolúban, a hollegalább valamely élő nyel
ven való irás- és olvasásra tanították meg. -Ezen észlelések okol 
szolgáltattak az 1gso. évben egy ujabb renelelet kibocsátású ra. me ly
ben a vallás- és közoktatási miniszterium kimondotta: »hogy úgy 
pedagogiai, mint humauitási szempontból a elolog térmészPtébiíl 
folyólag , és a népoktatási törvény szempontjából a zsidó fiuk 
talmud-tórai iskoláztatása mindadclig betiltancló és megakadályo
zandó, míg azok a nép- és elemi iskolában a folyékony olYasúst b 
irást meg nem tanulták, melyre körlilbelől az elemi iskola két 
első osztályút el kellett végezni. s így a nyolcz f-ves kort meg kel
l ett haladniok. « 

A mint egyrészről <L talmud-túrák ügyében tett ezen intéz
kedéseket a közoktatás közegeinek jelentései idézték elő , úgy 
másrészről megint a hadkötelezettség érdekl-ben felvetett kérdésrk 
tették szükségessé azt, hogy a vallás- és közoktatási miuiszter a 
jesibák ügyével is foglalkozzék. ,J elestíl a ru. kir. homéde lm i uti
niszter intézett még az 1g76. éYben :t vallás- rs közoktatási mi
niszterhez kérdést az iránt, hogy bimak-r a jesibfik nü>ellllékei 
jogosultsággal a védtörvény 2.5. s-ának jogkedvezményben Yaló 
részesíttetrsre, s hazánkban holléteznek ilyeujesibák '!-.Az cn nrk 
folytún megindított tárgyálások kiderítették a kü>etkeziiket: 

A bécsi cs. kir. kultus<~miniszterium az Hl 59. évben megadta 
a poz~onyi jesihának a nyilní.nossági jogot, oly teltétellel azonhau, 
hogy az esetben, ha majd az akkor még Bécsben felállíttatni tc~·
vezott központi rabbiszeminárium létrejíí, ennek szerrrzet~

hez és tantervéhez a pozsonyi jesiba i~ tartoz~é~ alkalm.azkotl~J. 
Ezen a pozsonyi jesibiinak adott nyilváuosság1 JOg azt ~s maga
ban foglalta, hogy annak növendékei rabbijelöl~eknek .tPb:u~tetvén, 

· • · l"lt' · k t )!l'U szol«ahttól rut'u-nnnt más felrkczrtrk lclkcsz,Jr o JCI a a l • - • n '. 

teknek jelentettek ki. Később o hadmeutességi jog némi megszo-
. , . 1g66 é.· 73 -1gg sz. a. kelt helytar-ntast nyert, a menny1ben az . u • · . . .;.., 

tósági rendelet kimondotta, hogy a hadkötelezettség! mentess~" fl 

bb .. l"lt k , teried ki csupán, k1k a pozsonyi jesibún tanuló oly m IJe o e re • · 
net l' á · 'btkb t"lt"tt két első év beszámításával a neve-

a.an m, s .JCSI a an o o • ·"k töltik akkor, midöu 
zrtt mtf>zetPu lrgalrtbh !'í. vagy fi. tane'o et · 



katonakötclozettöégi korba jutottak. Idézett hclytartótauác~i ren
delet egyszersmind megnevezte mind azon rabbikat, kiknek jesi
b<íi a két első évnek ilyetén beszámítására jogosítvák. l) 

E tényekkel szemben a vallás- és közoktatási miniszterium 
mindenekelőtt az iránybau indította meg a vizsgálatot: kik 
élnek még a helytartótanácsi rendeletben megnevezett jesibatartó 
rabbik közől, minő berendezéssel és tantervvel birnak e jesibák 
és mily qualifikáczióval a növendékeik ? - Ú gy látszik, hogy az 
ezen kérdésekre kapott válaszok kielégítők nem voltak, mert mult 
1883. évben arra nézve, hogy hol állnak fenn jesibák és miként 
mnnak azok berendezve, ujra vizsgálat lett meginclítva. 

A jesibák ügyében begyült anyag, nemkülönben azon kö
rülmény, hogy többrenelbeli törvényhatóság a képviselőházhoz is 
intézett kérvényt a jesibák és talmud-tórák rendezése tárgyában, 
lehettek okai annak, hogy a vallás- és közoktatási miniszterium a 
f. é. febr. 6-án 504 7. sz. a. kelt rendeletében, melylyel ő Felségé
nek a rabbi-qualifikáczióra vonatkozó legfelsőbb elhatározását 
küzölte, a jesibák és a talmud-tóra iskolák rendezése tárgyában 
egy további rendeletet közel kilátásba helyezett. 

Ezen általunk szó szerint (L Kútfők, 6. sz.) közzétett ren
clelet ismét arra birta a magyarországi orthodox rabbikat, hogy 
ií Felségéhez kérvénynyel járuljanak, melyben a rabbi-qualifiká
czióra vonatkozó legfelsőb b elhatározás vissza vonásán ki v ül még 
az iránt is esedeztek, hogy a közoktatási kormány a jesibákh:t é•s 
talmud-tórákba való beavatkozástól eltiltassélc 

') Ilyenekül névszerint a következő rabbik jelöltettek meg: 1. Bayern 
J., sárospataki. - 2. Glück A. J., tolcsvai. - 3. Löw Jeremiás, s.-a -ujhelyi. 
-: 4. T~nnenbaum F., tályai. - 5. Deutsch Dávid, balassa-gyarmati. - 6. 
E1senstadter Menacheus, ungvári. - 7. Fürst Lázár, gyöngyösi. _ s. Tan

nenbaum V., verpeléti. - 9. Grosz l\fózes, pécs-ujfalusi. - 10. Jaulus Lipót 
sebesi..- 11. Jun~eisz Náthán, fehér-gyarmati. - 12. Perlsz Mayer, nagy~ 
károly1 .. - 13. S.p1tzer Joachim, tabi. - 14. Kunstedt Ignácz, nagy-abonyi. 
- 15. Lichtenstem HilJel, szikszói.- 16. Mannheirner Hermann verbóczi. 
-

17
· ~lausz Fülöp, nagy-surányi. - 18. Schreiber Naftali or~szvári.-

19
• RelChafeld l\lór, jánosházai. - 20. Sámuel J. nagy-s~űllösi. - 21. 

Schwarcz A. L ber á · . 
116 h . · egsz SZL - 22. Sch1ck Dávid, szécsényi. - 23. Schick 

zea, uszti. - 24 Schles· s · 1 á . 
kisvárdai. _ 26_ Sus~ mger an:'ue, brány1. ---: 25. W einberger S., 
28 Sn-- F ann Sz6fer, halas1. - 27. Kohn Abrabám görbői.-

• -~u arkas szent-gr6t' ' 
80. llildesheimer I' l ki '· -.29. Laudaberger J. A., nagyváradi. -
rabbik. zrae' s-martom. - 31. Schöichter Benjamin, ha~ini 

Nincs tudomásunk anól hogy 'l'' ot·tholl . J J ·k 1 ' . ' " ox ra J JI ·na c 1• 

felségfolyamodása, melyet alább küzlüuk, I) minő clint(•zésben 
részesült, de tekintet nélkül ennek sorsára inr11'tt'tt1--1 c' Ie "l 

c · · ( { • • zzu ( llla-
gunkat nézetünket e tárgyban elmondani. 

Arról, ~ogy ~en~1yi~J:n tartjuk az [tllamhatalmat feljogosí
tottnak.a rabln-qu~l~fikacz.~o megflllapít[ts[tra. volt alkalmunk nyi
latkozm akkor, m1don a fuzetekbcn a megjeleut miuiszteri rendc
letről moncltuk el nézeteinket. 2

) Dc miután akkor figyelmen kiviil 
hagytuk a kultuszminiszteri renelelet végpontját, melyben a jesi
bálc és talmud-tórák rendezését közelkilátásba helyezte. a mllús 
ós közoktatási miniszteriumnak a jesibúk és talmud-tórák köríil 
észlelt, és fentebb nyomról nyomra követett intézkedéseivel szem
ben nem késhetünk egész hatúrozottsággal kijelenteni azt, hogy 
mai napság, midőn már keresztények is foglalkoznak a zsidó iroda
lommal, sőt a talmud már számos egyetemen rendes előarlás t:lrgyá t 
is képezi, részünkről nem méltányolhatjuk eléggé a zsidó szülűk
nek oda irányuló törekvését, hogy gyermekcikkel a zsidó vallás 
kútforrásait többé kevésbé megismertessék, és ennélfogva nem 
tartjuk megtagadhatónak bármely hitközségtől azt a jogot, hog) 
kebelében talmud-tórát vagy jesibát feutarthasson. Ezen intézc
teknél a közoktatásügyi kormány rendelkezési joga - nézetünk 
szerint - egyébre nem terjedhet, mint csupán arra, hogy kö
zegei szigoruan ellenőrizhetik, hogy a tantermek a közegészség
ügyi kivánalmaknak megfeleljenek, és hogy a növendékek a tör
vény által előirt tankötelesség alól magukat ki ne vonják. 

A mint azonban egyrészt határozott állást foglalunk a mrl
lett, hogy a hitközsegeink által a zsidó vallásoktatás és a hébct· 
tudományok érdekében fentartott intézetek háborítatlanul folytat
hassák működésüket, másrészt ép oly határozottsággal kell felsz6-
laluunk azon okok elleu, melyekkel az »orthodox rabbik« az {tl-
taluk benyujtott felségfolyamodásukat támogatják. . 

Az »orthodox rabbik« évszúzados gyakorlatra h1mtkoznak 
annak bebizonyítása, körül, hogy csak az lehet rabbi, a kinek ,:t 
képesítést arra »három orthodox hittudós., adta, s hogy ennl'~ 

'b lifik' ·'t ·abbitól küvctelnt nagyobb, vagy helyesebben egye qua ac~IO 1 

nem lehet; továbbá úgy tüntetik fel a rabb1állást, hogy az volta
képen nem is hivatal, melyre vahkit képezni szabadna, hanem 

') L. Kú~(i;k, 22. sz. 
') L.l\I.-Zs. Szemle, 128. lap. 



A ,n;~UIAK É~ 'l' \L:HlfD - TÓJÜK. 

mindcn z:~idóuak kötelessége lévt>n n zsidó vallústön (•nyckben 
btmírkodni, nálunk tulajdonképeu CS<tkis tanítók és tanulúlaól 

lrhet szó. azután »:tzt, a ki talmud-tudománya últal kitünik, a hi
'Tek - kiknek a tanulók szerepe van :1dva - egészen önkényte
sen megválasztják rabbinak, erkölcsi vozetőjüknek.« 

Azt, hogy megállapíthatja-e az államhatalom a rabbi képc
sítettségi fokát, ezuttal uj abbarr fejtegetni nem akarjuk, elmond
tul' róla már - mint fent is említettük - egy izben nézetünket. 
De meg nem állhatjuk, hogy itt is meggyőződésünk egész erejével 
ne tiltakozzunk azon felfogás ellen, mintha a zsidó vallástudo
mányok művelése a világi tudományokkal való foglalko z ás t kizámá. 
A leghatalmasabbau bizonyítanak mellettünk a jelen és lefolyt 
idők elsőrendü zsidó tudósai és talmud-tekintélyei, kik épen sok
oldalu tudományosságuk mellett birtak müveinknek oly értéket 
kölcsönözni, hogy a szakférfiaknál, felekezeti kiilömbség nélkiil

1 
te

kintélylyel bírnak, és az európai elsőrendü könyvtárak kincsszek
rényeiben megőriztetnek 

Az »orthodox rabbiknak«-nak »évszázados szokásra« történt 
hivatkozása azonban késztet bennünket is visszapillantást vetni a 
multakra, s ffléled emlékezetünkben azon idő, melyben Izraélnek 
l'sakugyan nem rabbijai, hanem tc~Hitói voltak. Akkor volt ez, mi
dőn a tan szabad önálló felfogásának és továbbf~jlesztésének jogát 
gyakorolták. De talmud-tudományunk e fénykora rt:•g letünt, else
perték azt a XIY. század emlékezetes viharai, s következett utána 
egy uj kor, amelyben az eredeti s önálló alkotás helyett már csak 
a mult szüleményein rágódó száraz skolaszticzizmussal találko
zunk, és a talmud-tanulmány üde élete, a minhágim (vallásos >iZO

kások) túláradozó dicsőítésében és meddő fölsorolásaiban halt el. 
A tanító és tanítvány közti viszony megszünt; a törvénytudás 
egyeseknek mouopoliumává zsugorodott össze, s a vallásos funk
cziók teljesítése, mely azelőtt az arra képesítettek Jogát képezte, n 
hivatalnokok előjogárá lett. Ezek körülbelől a tünetek, melyek 
amaz erjedési állapotot jellemzik melyből később az nj;tbb kor
ban ismert 1·abbisági intézmény leszürődött. 

A mai 1·abbit a rúgi tanttóval összetéveszteni nem szab:td. 
'l'a.nítóink1·ól - és pedig nemcsak a régibb időből, hanem a kö
,é~korb6l valókról is, minők: Rási, 1\bimuni, Nachmáni stb. -· 
lill _egészen. máskép _v éleked ünk, és más róluk a fogalmunk, mint 
a k\t ~a.bb1« névvel Jelölünk meg. A tanítónál a vallásos és tn do-

A JESTBAK ÉS 'l'AL)lüD-TÓR,\K. 
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m[wyos tekintély magának a tanítónak szubjektivitú án alapult, a" 
a mbbinálmár nem gyökerezik ez a rabbi személyiségében. mint 
a zsidó tan szelleme megkivánná. hanem harmadik személy últal 
kiállított jogosítványban és okiratszerü megerősítésben l~li tá
maszát. N apjainkban a rabbiság egy fizetés es hiratal, sőt régi h h 
hitközségeinkben rabbidiuasztiftk is keletkeztek, úgy hogy a ralJ
bisági tisztségben az apát a fiu követi, miut Pozsonyban, l\I.-~zi
geten s egyebütt. Ily helyeken azután az egyén jelentősége helyébe 
ro ír a hivatal tekintélye lép, és a személyes auktoritást a külső for
malitások fedik. Avagy egyebet láthatunk-e az Ö Felségéhez fo
lyamodó rabbijaink azon eljárásában, hogy három »Orthodox 
rabbi« jogosítványa mellett kiizdenek, és magát a kénényt miut 
»főmbbik« írták alá? A misna s talmud idejében tudtak-e vala
mit »orthodox rabbikról,« »három orthodox rabbi jogosítváuyá«
ról, avagy a » főrabbi« intézményről? A folyamodó rabbik saját 
egyéniségük jelentéktelenségének érzetében a czím fényével re~zik 
magukat körül, mely azonhan csak addig hirhat némi hatással, 
míg azt a tudomány napsugara meg nem világítja. 

Kár volt tehát az »orthodox rabbik«-nak a tanítók korára 
hivatkozni, mert ennek irányelvei épen rllenök, és határozottau a 
mellett bizonyítanak, hogy tanítóink nyomdokaiba cs::tk az léphet, 
ki a tudomány mínc1en ágába való behatolástól vissz::t uem riad, 
és az itt szerzett alapos ismeretekkel magát az őseinktől re{mk 
maradt szellemi kincsek megismerésére s továbbnövesztéséJ-P 
képesíti. 

Óhajtjuk ennélfogva, hogy a tudomány felvilágosító sugarai 
a jelenkor talmuclistáin:tk miuél szélesebb rétegeibe elh:tssauak, 
és vallástanunknak az üldöztetések rideg századai által befagyasz
tott forrásait új életre fakaszsz:ík. A mbbik váljanak valóban_ ta
nitókká, kövessék a buvárkodáshan és tanulmányozásban a thcső 
elődök példáit,- és akkor. meg vagyunk róla győződv~, nemcsak 
a zsidó vallás ősi szellemében, hanem még a közoktatást kormány 
megeléo-edésére 8 hitvallásunk dicsőségére is müködnek majd -
a most ~nnyira félreismert jesibák és talmud-tórák. 

* * * 
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A zsidó tanárok ügyében. 

Nem volt szándéknnk ez áldatl::tn kérdési·e visszatérni. D e 
kiilönhöző- magán és hivat:1los- részről vett felszólalásole tudo
másvételt köYetelnek a maguk számára. 

Nem harminczöt állásnélküli zsidó tanár van,. ha nem negy
venöt. Uj:1.bb áttérés is esett azóta s ezzel a reménytelen jelöltek 
számn megint fogyott. »Ha a közoktatási n.ntisemitizmus - il'ják 
nekünk - e logika szerint fog tovább fejlődni, akkor nemsokárn. 
n. »benszülött« keresztények nem fognak állást uyerui az uj 
keresztények miatt. Ez az álln. pot ránk czímzetes tauárokra nézve 
remélhetőleg azzal a haszonnn.l fog majd járni, hogy a » henszü · 
lött« 7.Siclónak megint lesz egy kis becsülete.« 

M[ts ollln.h·ól ezt ü·ják: »A szálka és a gerenda! Hát a zsidó 
tanítóképző-intézet? Alig van egyetlen hasonló intézete az ország
nn.k, hol ne csupa okleveles gimnn.ziumi tanár oktatna. No's, miért 
nem járnak el hasonlóan intéző köreink egyetlen tanítóképzőnk
ben ? Ez intézet fáradhatatlan igazgn.tója, ki közbecsülés tárgya, 
tán szintén tehetne valamit ez ügyben. A személyes kérdés ért
jük hogy rendkivül kényes; de a tanítóképzés ügye szintén az. 
Nem tabula rasa-ról van szó, hanem egy szükségcs intézkedés 
megindításáróL De tán az meg is indíttatott már, midőn a termé
szettudományi oktatás tn.nárra bizatott- a7.az, óraadóra. Régente 
a magyart is tanár-óraadó látta el. S7.óva.l, itt a zsidó tn.nárok ügye 
belsőleg függ össze a zsidóság közérdekéveL Tán van n. M.-Zs. 
Szemlénele annyi hátorsága, hogy a kérdést fölveti.« 

A végére hagytuk a. hivatalos részről vett fölszólalást. A. 
vágujhelyi izr. hitközség elnöksége a következő levéllel kereste föl 
a s_zerkesztöséget: »Dr. Bánóczi folyóiratuk 8. sz.-ban »A zsidó 
tanárok« C7M czikkében lánchsát tör a zsidó vallástl tn.nárok n.lkal
mazása mellett, lle buzgalmn. hevéhen, magánértesítésekre t[nuasz
kodva, jogtalanul támadja meg kitközségünket, mely az a.lreális-
kolát a maga erejéből tartja ugyan fönn, rle arra nézve nem vál-
lalt érköl · köte' · · 

CSl >tezettseget, hogy zs1dó vallásu tan{trok részére 

A ZSIDÓ TANÁROK ÜGYÉBE:>;. 

tápintézetet (Yersorgungs:tnstalt) úllitsou. 8 ezáltal a mostani, 
r ánk nézve kedvezőtlen úrambtot paralizálja. 

»Dr. Bánóczi ur a.zon gynnusitá a, hogy hitközs(·~ünk c~ak 
a keresztényekre való tekintettel választott kcrcszt(•ny tan(u't 
minden alap nélkül szükölkötlik s ar. alulírott elniiksrg kéJ.tyszcritr; 
érzi ma.gát, hazafin,s becsületc ellen intézett eme támadást a tény-
állás helyreigazitása által vi szautasítani. · 

»Dr. B ánóczi a. fönforgó ügyre nézve intézetlink igaz~~ttú
j ától kért fölvilágositást. De az okok melyek a hitközséget ,:ezet
ték, a derék igazgató előtt ismeretlenek is maradha.ttal.::. -Hit
községünk czélja a r eáliskola fönntartásában az, hogy ifjus(tgun
ka,t czélszerüen és czéltuclatos;l.n neveljük. Ezért áldozunk :tz 
intézetl·e már két é,·tized óta erőnket meghnladóan oh rendkirtil 
solmt. A tanárok alkalmazánál pedig csupán sz::tkké~)7.l'tts(•g r~s 
peclagogiai tehetség volt minclig mértékacló, nem peLlig a p:'tlyázú k 
vallása. Már 15 évvel ezelőtt is mií.köclött keresztény tanár ami 
intézeti.inkön s ezért ma csak ::tzért, hogy a töbhi feleke:.~ctnck 
türelmetlenségét mintegy visszafizessünk, ne alk:tlmazzunk egy 
kitünőerr képesített tanirt csak azért, mert nem sz liletett zsillún:l.k, 
és más kevésbbé képesitett púlyázónak adjunk elsőséget cs:tk 
azért, mert névszerint zsidó és tún csup:l. lustaságbólnem vette 
még föl a kereszséget ? 

»Az alulirt elnökség ezek után nyugodt lélekkel hizz:t a 
szerkesztűségre, hogy dr. Búnúczi ur gyanusítúsú ral R7.rmht>n 
közölt emez igazolásunkról, közzHétele últal, tullom:'tst vegyen. 
Marn,cltunk stb. He1·zjeld Mó1·, elnök.« 

Eddig a levél. 
Mit szóljunk mármost erre? Tán legjobb lett volna r lt>velet 

a »Kütfők«-ben lenyomatni, tújékozásul a későbbi korok. hur[u·(t
nn.k: hn,cld lássa, hogy volt idő. mirlőu a zsiJ.óságot a. régi megh:~
sonlás és a.z uj elnyomás :mnyim mrgzavart:t itélett>hen, ~10~)' 
nem tudta többé, mi van hnszn(tm és mi vesztére, hol a. barat Hll 

hol ar. ellenség. 
Beteg i<lö, kóros emherPk .. · 

Budapest. BÁNÓCZI JózsEF. 

• 
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Országvilág, 

Oroszországi levelek. 

Szt.-Pétervá1·, 1884. november. 

Az »asszimilálók« és »nemzetiek« pártjai, melyek mai levelem tár

gyát képezik, kizárólag fiatal intelligencziánkhoz tartoznak és az utolsó 

évek termékei. Bármily hibás e pártok iránya, bármily hamis n-z állás

poutjuk, mégis bennök örömmel üdvözölbetjük a jobbra való fordulatot, 

az ébredt zsidó öntudat szimptomáit, bennök a zsidóságtól elidegenedettnek 

vélt intelligencziánk visszatér népe keblébe. Ezen intelligenczia magát 

okolhatja leginkább, hogy ha a zsidóság elveszett részének hittélc Hiszen, 

kevés kivétellel, egész élete és tevékenysége nem mutatott föl semmi zsidót; 

hidegen hagyta öket népök jó- vagy balsorsa, mintha nem volna a zsidók

hoz és a zsidósághoz semmi köze. Sőt olyanok is voltak értelmiségünk 

képviselői között, kik cziuikus uyilts1lggal és bizonyos páthoszszal kijelcn

tették, hogy ök többé nem zsidók. Rájuk, az orosz iskolában és társa

dalomban divatként uralkodó felszínes pozitivizmus hiveire nézve, a vallás 

általában túlbaladt álláspont, hogy Iehetett volua hát szó a zsidósággal 

való vallási együvé-tartozóságukról? Még kevésbbé beszélhettek zsidó 

nemzeti közösségröl. Hisz a zsidó állam megszüntével, politikai önállóságát 

elvesztvén és az egész földön szétszóratván, megszünt a zsidó nép nemzeti 

életét folytatni és a zsidóság csak olyan egyénekben létezik még, kik bizo

nyos vallási szertartásokat őriznek és végeznek. Ily értelemben forrnniázta 

néhány évvel ezelőtt intelligencziánk egyik képviselője álláspontját. Ök 

nem hiszik, hogy volnának kötelezettségeik a zsidóság iránt és telj!'sen 

' elszakadtak tőle. Mig zsidó költők a legmeghatóbb siralmas énekekben 

siratták szegény »szláv testvére\k« elnyomását, kiket csak hallomás után 

ismertek, addig a legkisebb szóval sem emlékeztek meg azon sokkal nyo
lbaszt6bb sorsról, mely szemök láttára kínozza és gyötri a zsidókat. Zsidó 
.pu.bliczisták kibivó czikkekkel és gyujtó beszédekkel tudtak a félmivelt 
~rok jogai mellett fólszólalni, de az orosz zsidóság bántalmazott, láb-
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bal tiprott joga mellett nem volt szavuk. Zsidó bellett·isták ékesszólóan 

ecseteltek az orosz paraszt inségét, de a sokkal szerencsétlenebb orosz zsi

dók nyomorát, a melyhez képest amaz irigylenelő sorsnak tünhetik fel 

mély hallgatással mellöztek. És mégis a zsidók e nyomora, melyet mr~ 
szüleik házában vagy legközelebb környezetükben látbattak, vagy maguk 

is fáj dalmasan tapasztaltak, sokkal közelebbről illetbette öket, mint az 

oroszué pnek ínsége, a melyet talán soha sem láttak szemeikkel. 

Jntelligencziánk e magaviselete, bármilyen feltiinő és bűnös, mégis 

magyarázható, k iilönösen ha meggondoljuk, hogyan keletkezett az orosz 

zsidóság azon csoportja és mely elemekből képződött. - Évszázados 

elnyomás az egyik, kabbalai miszticzizmus a másik oldalról, mély sötétség

gel boritották a ghettót, különösen a néhai lengyel, most orosz tartomá

nyokban. Miveltség és tudomány, melyet öseiuk oly buzgóan ápoltak, 

utódaiknál az eretnekség és vétkesség jellegével volt bélyegezve. A profán 

miveltség elleni regi előitél et századunk negyvenes éveinek elején még uj 

táplálékot nyert, midön egyrészről az u. n. ))berlini ujitók« elég elővigyá

zatlanul es tapintatlanul, valhísos reformok czég.e alatt becsempészték 

azt, másrészről pedig Miklós császár kegyetlen, szigoru, ámbár jó száncléku 

ukázaival a zsidókat ugy akarta az emópai miveltségre kényszeríteni, 

mint hajdan őse, Nagy Péter, az oroszokat. Hozzá járult még azon köriil

méuy, hogy az orosz zsidóság keblében az elll'ópai czivilizáczió uttörői és 

első hivei a vallásilag épugy miut erkölcsileg elbirhedt ))accise«-tisztvise

lök voltak, kik között nem egy katilináris egyén ezen czivilizáczió nevében 

kicsapongó életet viselt, de kik nem csak életlik által, hanem különösen 

az által is fölingerelték az akkor még oly szigoru vallásosságu zsidóságot, 

· · d f··1··tt ' olo' dtak a mit a nép szentiil ta1·-hogy rakonczatlanul mm en o o guny , 

t tt I h o b ···tt a profán miveltség és az első időheu nem akad-o . gy rossz 1r e J o , . 
, 1 kb T""bb y ire csak czelvesztett exisz-hatott p!lrtfogókra a jobb osz ta yo au. o u 

á á' · 'bákból elkergetett tencziák, a talmud-tbóraiskolák elhanyagolt rv 1, a JeSI 
· 1 1 ' méltatlan egyének adták vagy elszaladt bácburok, szoval neve et en es , 

00 00 

, 

• · ' kká orvosokká, mernokokke magukat a vihlgi miveltségre. Ha aztan JOgaszo ' , , uk t 
k t kk 1 J'obban erezték mag 8 föléhezték vagy felkoldulták magu ·a , so a , .. 

. k. áltságos állásuk elvezetét torzs-kl'nyelmes viszonyaik között, scmhogy IV . , ált 
1 

rták 
' k 't é bee'tö msege a zava rokouaik kimondhatatlan nyomora es e 8 g· l 

1
, l"k ]"nek 

, . .. is találhatták e eg e 0 e 0 
volna. Uj tarsadalm1 helyzetukben nem , .< ·'l !követett elö-

, . • ·t , üleik valasztás""" e származásukat, csaladJukat i azei a sz k · köteles 
' , és családi s törzsro om -vigy1ízatlanságukat óvatos feledekenyseg . . d lkozá-
. á tlk 'óvátenni Kisszerű gon o segeik gondos tagadása által klV D ll J , , bjHo.!-.o} 

k fóloott hogy benső meg •"""&'i~ sukban nem csekély büszkeséget erezte a 0 ' 



646 ORSÚGVILAG. 

tár~alkodhatuak azon nuígnások 1iaintl, kiknek ajtainál a z ö a tyáik mélyen 

hajlongtak n1la. Igy legjobbnak tahUt:tk, hogy telivér oroszok gyanánt 

,-j~elkedjenek. és hazafiasan rajougn1 mindenért, mi az oroszságho,.; tarto

r-ik, még a nihilizmns,(rt is, feliilmultak mcstcrcikct. Sőt az orosz anti

~emitizmns is zsidó segírökkel dicsekedhetik, Js gyalázatunkra emlitem, 

antisemitikus lapoknak még most is zsidó muuka,t~trsaik va1mak . Ez any

nyira ment, hogy nliuden mivclödö zsidóbau nem csak egy zsidó cl vesztét, 

hanem uélut a zsidóellenségek gyarapodtlsát is sajuálhatMk. 

De uj idők Yirradtak. Lassauként jobb családokból való ifjak is 

kezdrék magukat a moderu miveltséguck Rzentelui . Ezek , mint iga zi zsidó 

lelkii gyermekek. nem sziintek meg csaHdjaikl~oz ragaszkodni és miuden 

hazatiass:iguk mellett, és az öket legalább az első időben - az orosz 

liberalizmus ' 'ir;ígkorában, tehát a hetvenes években- testvérieseuüdvözlő 
orosz uép ir~iuti szcretetök mellett is, az öket törzsrokonaikhoz fiizö kötc

lékeket nem oldották fól. Nem volt okuk sd,rmazásukat eltagadni, dc 

egyrészről a zsidó intel!igenczia épen j ellemzett régibb tagjaival érintkez

tek <t zsidókat és a zsidóságot illető téves nézeteikben - hiszen ugyau

annak az orosz iskohlnak és társaságnak növendékei voltak, mint amazok ; 

másrészről ttllozm sokat vártak az orosz liberális áramlattól, nagyon is 

komolyaknak Yették a libcnUis frázisokat és ígéreteket, és azt hivén, hogy 

a zsidókérdés Oroszországban még csak az időnek kérdése, vajmi keveset 

törödtek testvéreik szomoru anyagi helyzetével. »A zsidók kivételes hely

zete Oroszországban - ezt sokszor ismételte iutclligeucziá.nk eme része 

- csak a barbár középkor szomoru maradványa, a melyet csak a kon

zervatív kormány szcretne fentartani: a jó lelkü, vendégszerető orosz nép 

pedig, ,·alamint az aw1yira felvihigosodott és humánus orosz intelligenczi:t 

nem ismer zsidókérdést: mihelyt ezek hatalomra vergődnek, a zsidók 

<'manc~-.ipáh·a lesznek Oroszországbanügy mint más czivilizált államok ball. 

A zsidókérdés tehát összeesik az orosz kérdéssel. Oldjuk meg ezt, és amaz 

magától meg lesz oldva, dolgozzunk Oroszország haladásán és ezzel a 

zsidókért dolgozunk. « Ezen nézetek okozták, hogy a zsidóság inlnt érzett 

hajlamuk és szeretetlik daczára, majdnem mitsun törödtek sorsával, ellen

ben legjobb erejöket önmegtagadással és áldozatkészséggel az orosz nem

zeti ti)l·ekvések különbözö áramlatainak szentelték. De uliutan a zsidók 

iránt jó indulatot éreztek és a zsidó vallás iránt, ~imbár uem ismerték, 

legalább a. velök sziiletett ,kegyelettel viseltettek, az utolsó évek Rzomoru 

eseményei nem nehezen láttatták be velök tévedéseik veszélyes voltat és 
eeakkama.r helyesebb irányba terelték. 

Kitört az anteseinitizmus. A »J'ó lelku''« 
orosz nép a kiewi, jelísa-
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wetgradi, baltai s más zsidózavarg<tsokban cklaráns példáir ,zok}Urattn c 

magasztalt jólelküségének, és a feldhígosoclott. humánuti ertelmiség, a 

helyett, hogy népeért clpirult vagy azt megintette, embertelen vad kihagá

sait rosszalbt volna, élő szóval és iratokban helyeselte az elkövetett. gya

hlzatosságokat, sőt ezekben a népnek igar,s:lgszolg<iltatásat látta aíl ~lltala 
szenvedett ldzsákmányohl.sokért, és a kik még tegnap a zsidók barát

. · ak c's szövetségeseinek adták ki magukat, nem átallották az iszonynau 
.Jall1 ~ . . . 
bántalmazottakat a leglázttóbb s hazug ragalmakkal megtamadtli. Irók 

es publiczist:ik, kik csak imént baráti poharat ittak zsidókkaL hir

telen elragadtat ták magukat ar. antisemita áramlattól és a zsidók ha

M!os ellenségeinek j elentették ki magukat. Zsidó intelligencziánk fiata

labb és j obb része ezt látván és fájdalmas szégyennel . me[y megbtintó

dással megismerve tévedését, bánattól szaggatott szÍHe! ujra népéhez 

fordult. É s az intelligencziának idősebb része sem erezte magát többé honoo

nak és biztosnak az orosz társaság keblében, melyben majd teljesen eJtiint 

l ~ .r • ·e' en kitértek sem voltak biztossagban az antisemitizmus va a. meg a r g 

előtt. Származásnkat, a melyröl nem tehettek, nem tudták uekik meg

bocsátani. Részint a megbántott öuerzet, reszint nemesebb érzelmek, az 

övéik iránti ragaszkodás és hajlam fölébrec1ése, népök ölébe vezették öket 

vissza a melvet bí.í.nösen elhagytak vala. . 

'De mi~él mélyebb volt Mnatuk. minél őszintébb meg~ér~si~k, ~m.tal 
l 't ' b ' .. k midön testvéreik határtalan mseget !attak. 

nagyobb lett ;:e seg eesesu ' ' r és é beki<Utó zilálts:íg 
Szivszaggtüó szegényseg, kimoudhatatlan ll) omo g , ~ 

1
, . ó 

, b'' t tie 1 gyaláz·ís és rsuto as, tzz belül szívtelen iildözés éo sanyargatas, tm e 1 ' 

' . . .. , , l ' közelitöleg sincs jellemezve 
gyiilölct és hideg megvetes klvnl: ezze meg . ? .. ft . _.

1
_ 

• , , • 1• Jt! k Hogy segitsenek raJta · 1' 1 csJll<l 
az mseg, melyben tes tveretket ta a '1 · , • .. • , t ( előd-

' J' k se itségért? »'olt Hio, Jg) (p janak mit reméljenek hova fordu J ana g , 
1 

• 
, ' . . ; be és kiilönösen annak crte mJ-

tck, miclön elég nai\·ak voltunk, az orosz nep ... , . 't'! Je"'iobbat 
. 'd" a hahdó cZ!nhzaczw o a "" 

ség~be r eményünket helyezm. Illi on ' ' ' .. ··tt 
1 

k •ag' ához való 
. . .. . .. h . h , ·í uk bellilsznlo a OSc 

vartuk, mtdon azt htttuk, og) az. .. b t'bb megteremtik az 
, · Jt ·éuüuk elob -u o 

közeledésünk és gyarapodo nnve " 0 lesz oldva a zsidó· 
. . , , _, er-miudenkorra - meg 

<"mancz1páczwt es akkor - egy•z t·· k hogv az oroszokhoz 
, l ' t k?Mitncmtctun .. 

kérdéR. Es mit kell most R nun · k t hoztunk e törek\·é-
.. ... , . 1 .. d ... k 1 MiJyen áldozato a 

kozeleclJtmk es hogy nnve o Jllll · • , k t és gyujtogatásokat, 
• • ·1 Zsidózavargaso a 

seknek! Es mit. ~rtiink el vegrc · " . 
1 

. árlását felcségiink, 
' . ; -erruekemk ernesz , 

gyámoltalan aggastyauamk c.s g) . künk az cruanczipáczió ? 
.. 't' E mit is segJthet ne 

leányaink megbecstelemtese · 8 á régen emanczipálva a 
' , ban niucRenek-e m r 

Magyarországban, Nemetorszag . . . tól '! Nem a magas 
• •1 _ az anhsemltlzmus 

zsidók és megmaradtak-c k1me ~e 
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miveltégii ~emctor~z,ig 'olt-<' az aurisemitizmus bölcsője? Remclhctüuk-c 
ic:Y még ,·almnir a haladó ~zi,·iliz:Lcziótól ?« 

c· Igazáu. ucm jutnak ily jlCsszimisztikus meggyözödésekre, ha jobban 

i~merik uépök törtéuetet. Akkor köJmyeu belátják, hogy mégis uagy külömb

«:g ,au a hajdan és a jelenkor llJJtisemitizmusa közt, hogy bánni gya

lázatosak is voltak a legujabb zsidózavargások Oroszországban és Magyar

m·sz:Lgban. puszta játékuak nevezhetők a középkori zsidóüldözésekhez 

képest, hogy a. mai Stöckerek, lstóczyk, és Suworinok, ha összehasoulitjuk 

Feruando Martinezzel, TorquenHlclával, Riudfleisch-sal, Clnneluitzkyvel, 

inkább uevetségesekuek miutsem veszélyeseknek látszanak, hogy az aljas

~:íg e~ gaz~:ig oly pazar összehahuozása, mint a tisza-eszlári és uj-stettiui 

pörökben nyilvámlit c:; mely a középkorbau elég lett volna egész uépek 

megsemmisitésére, -- még az sem elegendő manapság arra, hogy csak 

néhány szegény zsidó elítélését eszközölje ; s hogy mig a középkorban 

csak ritkán akadt, ki gazdag jutalom nélkül közheujárt vohm a zsidók 

javára. ma a legjobb férfiak, a világ legjelesebbjei, leguemesebbjei, a mai 

czivilizáczió legméltóbb képviselői szent komolysággal és erkölcsi bátor

siggal felszólaltak mellettünk, és hogy csak a sötétség sajnálatL-:1 méltó 

csatlósai és az alantas s:~:cuveclélyek kóbor vitézei böszitik fel elleuliuk <t 

miveletleu népet é~ nevezik magukat autisemitáknak. - Moudom, ha a 

zsidók történetét jobban ismerik, miudezt belátták és meggyőződhettek 
volna arról, hogy megszámlalvák a:~: antiscmitizmus napjai és hogy előbb
utóbb a zsidók emanczipácziója miuden kulturallamban változhatatlan 

ténynyé lesz, mert a kultura minclen uj haladásával az erőszak miudiukább 

veszít uralmából, hogy helyet adjon az egyetemes jognak, mert ezen jog 

mindiukább érvényre jur, miuthogy maga lesz hatalomma, mert végre a 

régebbi szabaclalmak, a hatalom jelvényei, helyébe az altalános törvények 

uralma lép, melyek nem ismernek különbs éget zsidók és nemzsidók közöte 

és nem követelnek egyebet, miut egyenlő jogok mellett egyenlő kötelessé

geket. - De amazok, nem ismerve a zsidóságot és törtéuetét, és azon

kivül a moderu orosz pozitivista-pesszimisztikusnak nevezhető iskoU-

bau neveltetvén, a hol nem csak az Istenben, hanem az emberiség haladá

sában való hitet is elvesztették, ahoz a kétségbeesett eredményhez jutottak, 

hogy a zsidókérdés nem egyéb hatalomkérdésnéL »A zsidó -igy okoskod-

nak - mindenütt idegen, és miután mindig ö a gyöngébb, ö az iildözött 

és elnyomott és az ezentúl is marad, míg idegen és gyönge lesz. Mert az 

ember mindig csak ember marad és homo homini lupus. A zsidókérdés csak 

~~ fog megoldatní, mikor a zsidó megszünik gyöngének l:S idegennek 
..-mcDemik,é 1 

· P esz ez lehetséges ? Mar most ebben, hogy felelnek erre a 
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6-!\J 
kérdésre, kiilönbözuek a »naczionalisták« tuemzetiek cs az »abszimilálok 

E ke·1·dé~ig ugyauazou egy álláspouton vannak a mely k"l'" b . · 
' . ' ' u on cn ep oly 

kevessé »zsidó«' mmt a moderu felszínes és kétségbeesett pe' zimizmu,, 

,:~ ugyanazon nézetekkel va1mak zsidóságról, kultm·,i ról, halathisról a meh· 

, etek a zsidóvallással ép oly homlokegyenest ellenkeznek 
111

- ' • • • 
uC)I · , mt a JOzan 
emberi ésszel. Ezen <ílláspontról és ezen nézetekről azért nem beszéliink 

többé, hanem nézzük most, hogy killömbözik e két part egymástóL a jel
zett kérdésre adott feleletökben . 

»Mi az - igy szólnak <t uemzetiek - mi még a zsidóságho~ kör 

heuulinket '? Bizony nem a vallás, mert nek link, az értelmiség kJpviselőiuek. 
kevés vagyis inkább semmi közlink e nép vallásos meggyöződeseihez, l:

8 

Jut itt-ott valaki közliliink fölszólal <t vallásos reform mellett, miudencsetre 

nem az iutelligeuczia szellemi érdekeit, hanem a szegény z~idó tömeg 

javát tartja szem előtt, <t melyet a magat ttílélt orthodoxia járma még 

,iobban sujt, mint az antisemita törvények igaja. Mi pedig, akár poziti

visták, pautheisták vagy theisták vagyunk, a pozitiv valláshoz való 

ragaszkodás alautas fokán mindeuesetre ttíl vagyunk. Volt idő, mikor ;~ 
közös szeuveclés és balsors köteléke tartotta össze a zsiclós<igot. De most 

e;~ sem áll többé. Hiszen mi személyesen egyetemi vagy polgárosztftlyi 

oklevelüuk alapján régeu vagytmk emauczipalva, és ha itt-ott életiink 

ütjába akadályt gördit zsidó létiink, :llláspoutunkból még a kikeresztelkedés 

sem lehet mar a meggyőződés kérdése. Mindezck után tehát mi a~, mi meg 

zsidósághoz köt bennünket '? Mért szaggatja <1 zsidó fajdalom a mi lelkiin

ket is ? Mért érezzük magunkbau ellenallhatatlan ösztön gyauant azt a 

kivánatot, hogy végső pillanatig klizdjiiuk és szeuvedjliuk a zsidós~gért "? 

És mért érezünk oly mély erkölcsi méltatlankodást és szömyiiködest, ha 

azt latjuk, hogy ez vagy az ,, zsidó hátat fordit " zsidóságnak Y Ne_m 

. . . . l , • · ma i< nem puszta vallas-bizonyitek-e ez amellett, hogy a zs1t osag meg • . , . 

felekezet hanem egyszersmind és miudenekelött nemzetiség, nemzeti egyem-
' ~ , , 1• • • · ' az a avatermészet által ség, a mely nun t miuden mas eletrev a o eg) emseg, J 

azon hatalmas, bar öntudatlan ösztönnel littatott el, hogy fönmaradjon 

és minél öu:l.llóbb és fU etlenebb életet folytasson. Már most, h~gy. egy 
gg .. b 1 saját terntórmrua nemzet léteért klizclhesseu, sziikséges elso sor au, wgy . 

_ uui ezt ha nem Paleszh-legyeu, fiiggetlen állami hatalma. De honnau H ' ~ 
' ' lel eu ég alatt nem .og ama nabau '? Azért - haza, vissza a honunkba · eg . . . 

. "d. ~,;;!ölet antisemlbzmus mm· keleti növény soha boldogulni. R!Sltsz, zs! 06J~ ' • 

1 
'd"" 

k >ll támaszkodnia. tt az l o, deuUtt r:Ltahilnak hol vendégsze1·etetre c . 
1 

• 
, . a törökuek, a kive ugy 18 hogy a zsidó nemzet, ba csak mint vazallusa 15 

rokon, saját lábára álljon! Azért - l1aza !« 
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Yih1 ~w, h''f!".' il.' kaland,,:; clm,:ll't, mdyct két:;,:gbee~dt fújdalom 

Hlgalhnr ,:,. ml'l''i:!'· dl' ,·ak "zcrctct a z~idó~ághoz, valamint a HCmzeti:ség 

,,,zm,:j,:uck hiányo~ i~mcrctc' ,:~ telje:; hijékozatlano<Íg <l történ etiJen gy;l

molitMt, hogy ily ,•lmélct Hl'lll ol~ könnyen rejtheti el gyengéit l\Itlr nwst 

<'Z<'ll g_, ''ngékl't tf.illcplczik :t »ncmzetick« ellenfelei, az asszimihílók, és 

kiinduló P<'nttíl ha~zHtílják :;ajdt elmélctlikrc. »A mai zsidóság - azt 

mondják - nemzeti tekintetbeH még a bolgt"lrokkal és Rzcrbckkcl scm 

vcthl'l<ík cg~·b,•. Ezek mindig ~ajtit orsztlgnkban laktak, saj<ít nyelvükön 

h,•,z,:ltt•k ,::; <'sak nz tiliami ömllló~<Íg hiá11yzott még nekik, hogy mindcn 

r,•kintctbcn Hemzetté legyenek. Xem igy <l zsidóság. EIRzórva az egé~z föl

clön. mint kiilöubcizü ;\llumok polgtírai, a zsidók különbözü nyelveken is 

bc,-zJ!nck Js nines más közös köteléklik, miut a valhís. Ez pedig, klilöuöscn 

n mi sdzaduukbau, legkevésbé alkalmas aTra, hogy alapjtini sv.olgáljou 

egy tiliam alakuhbának, a melyct egyébiránt nem lehet oly hamar fölállí

tani. mint ezt néhány zavaros fejli rajongó képzeli. A nemzetiség eszméje 

dieutétben áll :>. kozmopoliti:<mussal, melyé egyedlil a jövő, mert csak ö 

kezese az örök ''il<Ígbékének, mcly a, czivilizácziónak, a, haladásnak sziik

sége' köwtelméuyc. A nemzetiség eszméje nem egyéb nagyban való egoiz

musmiL és a helyett, hogy ezt clömozditanók, örliluünk kellene, hogy llllÍr 

itt-ott Ö:>:<zcroskad. IIo'lztíj:hul még az is, hogy a, zsidó » uemzctiek « nem 

tulajdonitanak maguknak kul!nrmis~úót, gcrrmln, szhív, rom;Íu elvtársaik 

példájára, söt ilyem·öl hallani sem akarnak és a miszticzizmuR fattyuha.jhí

sának mondják. Ha ez ugy vau. ha a zsidó »nemzetiek « uem képzelik, 

hngy egy kulturmisszió kedveért fönn kell tartauiok uemzctöket, ha csakis 

önálló államhatalomra és politikai függetlenségre vágyakozna.k, akkor 

minek is koholnak ily hUmerész terveket, a melyekct ugy sem valósithat

nak meg soha, akkor asszinülálódjanak inkább a bcnnszlilött lakossággal· 

Ha egJ,z ideáljuk csak önálló vámtarifában és néhány ágyubau knlminál, 

minek vetik tekintetöket a Jordán partjaira, holott könuyebb uekik a Néva 

l:s Volga partjain maradni, és semmihez sem vezető ki.ilönlétökröl lemond va, 

az oroszságbau fölolvaflni. Azért asszimiláczió a mi jelszavunk. Igaz 

ugyan, hogy a zsidóság nagyon is kemény anyag ily mnnkára, és évezre

deken át csak igen csekély sikerrel próbálták a legklilönbözöbb asszimi

l:Llási kisérleteket a zsidóságon. Dc ez ne ijesszen el bennünket ! Mi ismcr

jük a titkot, mely ama kis~rleteket meghiusította. Ez a talmud ! El vele ! 

Vallásos reform az egyetlen és a legbiztosabb út az asszimiláczióho:.~, és 
ezen uton kell haladnunk. Nosza mtmkára !« 

Igy _az »asszimilálók« -és egymásután keletkeztek a »bibliai e -
letc' &z :.uJ Izraél c » • t gy 

'az UJ estamentom Z8id6-ncmzeti egyesülete« ; ezeknek 

GERL!;>;J LEVÉL. 

... mind reformzsidóknak mondják magukat. r· m· k .. 1.. .. . 
tagJ•tl . . . . . , . · " 1 u onosen Jellcmzii, 

. 1 az » asszrmlláczrót « ll]ák zaszlaJukra, é' crél)·e,e ti . . 
mUJC • . • • • • n amogatJa mmd-

·l' át az antrsemmkus saJto, nevezcte.•en a hirhcdt »}/ . \\' . 
ll)'< J • , . ' '- OVOJe rcm,]a« és 
a »Ncdelja «, de saJuos, tamogatJa rcszben a zsidó reform és asszimilác-zió 
zsidó orgauuma, a » vV.Rchod « is. 

Ennek az asszimiláczió nevében kezdeményezett re fo. . 
1 tmmozga omnak 

fcgjuk legközelebbi levellinket szentelni, hogy aztán áttérjlink egy ujouuan 

alakult, igen számos pártra, az cgyetlenre, melynek véleménylink gzerint 

jövője van. --1.-

Berlini l evél. 

1884. ;wo·euzbe,- hó. 

A német birodalmi főváros zsidó hitközségeinek beléletéről óhajtok 

referál ni. Berlin zsidóinak száma 7 0,0 00. A föközséguek három temploma 

van. Ezek egyike, a hires főtemplom, az Oranienbnrger·Strasse·beu van; 

az ülöhelyek száma benne 3000. A másik két templom a Heidereuter

Gasse-ben és Kaiser-Strasse-ben fekszik. A hitközség elnöke: Meyer, igaz

ságligyi tanácsos; elnökhelyettes: Herz, titkos keresked. tanácsos, II. 

elnökhelyettes Meyer Gyula, nagykereskedő. Irodaföuök és titkár: Wert

heim P. II. iró, ki utóbbi időben a siiriien ért családi csapások miatt iro· 

elaimilag nem müködik. A rabbimitus tagjai: dr. Franhl (osztrák), dr. 

Ungerleider (nyitrai) és dr. Maybaum (miskolczi). Felekezeti irány három 

van : a neolog, orthodox és refonn-község. Az elsőhöz tartozik a föközség 

s a zsidóság ttUnyomó száma; az orthodox község n legkisebb, 1,500 lel

ket számlál; rabbija dr. Hildesheimer J. Egy temploma és egy vallás· 

iskolája van. A reform-község elnöke: dr. Stein tha! titkos egészségiigyi 

tanácsos. Hitszónokok: dr. Ritter és dr. Oppeuheim. Temploma igen dí

szes, istentiszteletet szombat helyett vasárnapon tartanak. Semmi ucmíi 

vallásos czerimoniát nem ismernek el. A többi önálló templomok ezek : 

a Potsdammerstrasse-n lévő: rabbija dr. Kohn Salamon (magyar): a zsidó 

vallás-egyesiHet zsinagógája ( rabbinatus betöltetlen); Adam Jesurun, hit-
s~o· k 1 · ( t ·. esíilet) rabbiJ·a dr. · no a c r. Landsberger; A havasz Rhetm tes vetegy ' 
De t h]·· 1 · · k dr Rochotz: S(lehare u sc ander (magyar); A havasz Salom, 11tszono ·a · . 

llattob, hitszónoka dr. Stein Lajos (magyar). E felsorolt templomo~ m~JI{{
e 'k · · bb"k illetve httszonogyJ e vallastskolával van egybekötve a ue1·ezett ra 1 ' 

kok vezetése mellett. . 

A . . . . , t k haladással mmden httközség felligyelete alatt allo Jnteze e a 
t k" . b k .. tött fiuiskolát dr. e llltetben lépést tartanak. A tauitóképzövel egy e 0 
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Ht)luuaun ~lih:íly ,·olt fögymnasiumi t:tmlr 8 tanitó segélyével vezeti. A 

Jdn~·iskol:íkbau hat tanitúnéi vau alkalmazva, a hires bibliografus dr. 

Steiusehueider nzerJse mellctt. A '' allásiskola tanitója dr. Kirsteiu. 

-~ z iskolák hítogatotts:lga kitünőségöket bizonyítja. A fiui skola ez 

idei nö>endékeinek száma 648 , a le:lnyiskoláé 346. A hittaniskola tanu· 

lóié :!75 . .A tanitókepzöt - mely c hó 6-áu ülte meg fönnállása 25 

,:,-cs fordulúj<it - alapítása óta 160 hagyta el miut tanitó, hitok

rató, ktiurortauitó állanú képesítesseL »Ha ez intézet - igy szól a köz

;Jg jéleutéee - duk uéz,·c kisebb jelentöségü volna is, mindamellett 

helyén ,-aló, hogy egy müvelödési intézetet, mely a hazai hitfelekezetek 

, zent érdekeinek :;zolgálataban áll, erőnkből támogassunk. « 

.!otékony inté: etek; alapít ványol,. Reichenheim-féle községi arvaház. 

Alapittatott Reichenheim Sára és Bernát által 1870-ben, rendkivlí! nagy 

telken áll; momm1entális épiUet. 7 5 növendéke van, 45 fiu és 30 leany. 

Az »árm-bizottság<{ tevékenysége azon árvákra te1:jed ki, kik az ár

vaházban fölvételre nem találtak és fizetésért anyjuknil vagy családok

nál helyeztetnek el. J elenleg 117 gyermeket, 51 fiut és 6 6 leányt ápolt j 

ezek is látogatnak nyilvános iskolakat. 

Betegápoló intézet és kórház rendkiviíl látogatottak. A kórházhoz 

uem régiben toldott pavillou és kertcsarnok, mely járó betegeknek a fris 

levegő élvezését lehetövé teszi, 50,7 9 8 márkába került. l 0,000 márkával 

a község járnil hozzá ; a többi adakozás által gyül t egybe. A kórhaz 4, 19 5 

poliklinikailag kezelt beteget említ; minden felekezetbelinek egyaránt 

nyujt segélyt és gyakran anyagi tamogatást is. A sinlök hazában 15 sze

mély, 5 férfi éo, 1 O uij, apoltatik. A teljes ellátás mellett zsebpénzt 

il' kapnak. -Az »öregek-háza« a mult ev ben 9 2 Lenlakót számhl!t. Uj ab

ban Manheimer Móritz és hitvese Berta 30,000 mllrka alapítványt tettek 

Ic 40 lakót magába fogadó uj öregekháza megalapítására. A tesvérinté
zet már jelenleg 12 bennlakót számlaL 

AuerbachBáruch-féle árvaház: G 7 5,500 márka alap, azonfelül 34000 

márka a növendékek tulajdona: a leányok részére: 330,000 márka alap. 

120,000 márka a leánynövendékek tulajdona. Mendelssohn-féle árvák ne

velő-intézete; elöljáró Mendelssohn Ferencz. Arnstein-féle alapítvany; 

18.050 márka alap szegény zsidó-gyermekek segélyezésérc fordíttatik. 

Beer Mibály-alap; 84.000 marka alap. 2, 250 márkányi miívészi ösztön

díjak:, Itáliába teendő utazasi költségekre. Cohn-féle kiMzasító egyesület; 

elnöke a jeles történetíró dr. Cassel, a Hochachule tanára. Fraukel ala

pitvh:y; 135,000 márk& l O szegény özvegy segélyezésére. Egers Fri-

11• !llapitvh:y. 15,000 márka, alap. Ösztöndíjak a müvészet clömozdí-
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, Goldschmidt aht]JÍtV<Íny j 120,000 nHlrka, menyasszoJl''Ok . t .. tk 
t;:tsara. , " , tn eze P 

, tanulói részere stb. stb. 
szegeuy ' . , ' . . . 

A páratlan JOtekonyságot, melyet a berlllll zstdók kifejteuck, hadd 

u föl eo·y pár adattal. Az utolsó luh·om év alatt adakozás t t'.' 
tűntesser " ' 1 J•Lll 

"lt a szeo·énybizottságnál: 102,000 márka az árvahá7. rés· • .. ös szegy u "' > . ~ 7.et e . 

89 000 roárka, a kórház számára: 7 8,000 már ka, sinlők háza kapott: 

19'000 márkát, az árvabizottság 8,800 márkát, összesen 296,800 márka. 

' Ily számok már nemcsak beszélnek, hanem szónokolnak is. 

V. A. 

T a n ü g y. 

Ahit-s erkölcstani és bibliai-történeti oktatás az 
elemi népi~kolában. 

Az elemi oktatás sikerét nem a ?"enclszer, hanem a módszer eredmé

nyezi. A rendszer épen ellenkezője a móclszernek. Amaz - tudományos 

t k t tartva szem előtt - szorosan ragaszkodik a sorrendhez ; szempon o a 
emez_ a megkönnyebbítés elvét követve -nem veszi tekintetbe a son·en-

det, söt czélja elérésének kedveért fel is bontja azt. Igy 'pl. a rendszet:ész 

az abc-t ·a megállapitott sorrendben tanítja; a móclszeresz ellenben kn·a-

'k tá visszatér az n, m-hez, gadja legelőször az i betűt, átugn- az r-re, az n 

ujból nagyot ugorván a v-re és igy tovább. . . , 
, fi k' t t dná ho"'Y az elemi Iskola-Manapság alig van taufer u, -, az aga ' " 

ban csakis a módszerész müködhetik sikeresen. Okultunk eg:. hos~zu, 
, .. k . ·ól hogy az elemi ISkolaba hosszu mult karán ; meggyőzödest nyertuu an ' , .. .. 

· kt t • c·ak gypren "'ynmol-
átplantált tudákos rendszeresség mellett az o a as " 0 

csözött, söt majdnem teljesen terméketlen maradt. á , .
1 

ksze-
. t, melynek oktat sana o ~ 

Arnele van egy igen fontos tan argy, 
1 

.. k" 
l " egymásutánt figye mun on 

riien a sorrendet kell megtartanunk, a meg evo É . a 
ll" heti ük a rendszert. ,s ez . 

ki\7 Ül nem hagyhatjuk, vagyis : nem me oz " ~ . k pl előbb 
, . t • . Mert nem 10g,)ll • 

történelmi, jelesen a bibliai törteneh tan atgy. , , fi inak történetét, 
. ' ' ' tá csak Jakob es a Ismertetni Mózest és küldeteset es az 11 ' 

1
, 't • hivatásának 

. ' ' k rának ecsete ese es 
ez VIszont nem előzheti meg Abraham 0 ód tan kivánhatja 
megismertetését. Az ebbeli oktatásnal tehát épen a m szer · 

meg a rendszeres ( chronologiai) tanmenetet. . kölestan oktatásánál, 
'll d lo"' a Int- s er Egészen megfordítva a a 0 o t ben a rendszeres-

'tásával egye em 
mcly az olvasás irás vagy nyelvtan tam d k a mértékadók. 

' 1 • mara na 
séget kiza1ja, melynél csakis a módszertan e vei 'unk elő elemi iskolai nö-
Mert itt nem az a főkérdés: meltt snr?·mdhtm adJ 
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YCJl(lékciukuck - felfog<Ísukhoz mérten - uémclycket a hit- és erkölcs

tanból '? es meunyit ? Fő-főkérdcs az: miként végezzük cl a legczélszerüb

bcn (módszercsen) hitoktatói teendőnket? mi módon teljesitjíik termékenyi

téileg hitoktatói kötelességünket ? 

liiielőtt ez utóbbi kérdésre felcluénk, számot kell vetnUnk az idő

tartnmmal, me! y e tantárgy oktatására kiszab ható. Szüken vagyunk bizony 

az idővel, ne\·ezetesen a zsidó Hépiskolában, hol a héber olvasásra és a 

biblia eredeti szö\·egének fordítására hetenként 3-4 órát kell szentelni. 

Imigyen nagyon kevés idő állván rendelkezésünkre, tanácsadtís végett a 

módszertanboz folyamodunk. Ez igy szólna : 

Az összes elemi oktatásra néz>e el van fogadva elv s törvény 
gyanánt a megkönnyebbítés. Ez az elv - követvén ezt szóban l evő 
tantárgyunk oktaMsánál - annyit jelent: az elemi iskolában a hit- s 
erkölcstant ne adjátok elő a theolognsok száraz, merev módjáu, azaz: 
szokásos rend szerint beczikkelyezett tantételekül, a milyenek nem 
he\·itik a gyermek szivét, sem nem gyarapítják észbeli tehetségét. Be
széljetek el a gyennekeknek valamely történetkét, melyből ama vagy 
eme hit- s erkölcstani tétel könnyen levonható legyen, miáltal ezen 
oktatás érdekessé válik, elevenséget nyer, nemesítőleg hat a gyermeki 
szivekre és eleget tesztek - a megkönnyebbítés elvének. S ha azt 
kérditek: honnan, miböl merítsen a tanító ily módu oktatáshoz alkal
mas történetkéket ? Hát utasítom öt a hit- s erkölcstanok kütforrásá
hoz: a bibliához. Tanitsátok tehát a hit- s erkölcstant párhuzamosan 
a bibliai történettel, az előbbi (szerintem: fő-) tantárgy saját maga 
részére kii.lön időt nem igényel. 

As imént mondottakhoz nincs hozzá tennem, de azoknak mikénti 

alkalmazhatása czéljából példakint részletes tauterv-javaslatot készítettem, 
melyet ime itt közlök. 

T a n t e r v-j a v as l a t 

a hit- és erkölcstani oktatásra párhuzamosan a bibliai történettel. 

Elemi iskolák részére. 

(1\lindenik osztályban hetenként l óra.) 

Az isten.!) Semá Jiszróél magyar fordítássaL - A világ terem

tése. A szombat szentsége. -Ádám. Az ember felsösége (az állatok fölött.) 

- Ádám és Éva. Kain és Ábel. A bün és büntetése. - Noé. A jámbor

ság megjutalmazása. - Neé az özönviz után. A háladatosságról. - Foly

tatás. Hálaimák (héb. nyelven) magyarázattaL - Noé és fiai. A szülék 

iránti tisztelet. - Bábel tornya. Ember tervez, isten végez. - Ábrahám. 

1
) Kezdhetünk - az első osztályban - lris e1·kölcsi elbeRzélbeklrel, 

ha nem is a bibliából meritvék. 
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·sten . a vendégszeretet. - Ábrahám és Lót. A békes· . t t :A.'~> egY 1 ' , . zcre e. _ 
, e's Szodom. A felebaratt szcretet. - Izs[Ík Az enged 

1 
, 

.Ábraluun ' , , , . · e messeg a 
·uék iránt._ Jákob es Ezsau. Szellelség és vadsag. _ Jakób és Lábán. 

SZl ' t t é . A . . é 
.. , _ József es es v rer. z mgys g következményei _ Jó f A hnseg. · . .. , , · zse . 

t e'1.1· szere tet ; nemessztvuseg. - Mozes. Könyörületessé". liiu'zes A tes v , ".-
Hóreb hegynél ; Mózes és Aron. A szerénység. - l\Iózes Faraón{Ll i az 

a" i tomi 10 csapás. I sten igazságos. - A veres tenger. Mennél nagyobb 
e"Y P 'J A . 

1
. ~ . 

a veszély, annál közelebb a sege y.- z 1zrae Jt",k a pusztában; a manna. 

Az isteni gondviselés. - I sten megnyilatkozása a szinai hegyen. A 10 

arancsolat (héberül és magyarul). - Az arany b01'ju. Biín és bíínbánat. 

~- A szent sátor. Az isteni szolgálat i a föünnepek. - ·· A kémek. A csüg· 

"edés következményei. - Korah összeesküvése. Lázadók megbüntetése.

" !'dis vize· Áron és Mózes halála. A részrehajlatlanság.- Jóst'ta. A 1'-Ugo o a ' 

A hazaszcretet. - Jósúa halála előtt. Hitéhez való ragaszkodás. - De· 

bóra Bárák és Gedeon. A haza védelme. - Sá,mson. Testi erő mulandó: 

d ~ J· a· e'k az erős ereJ'ével hanem stb. -Eli és fiai. A sziilék paran-ne 1cse ,e J ' ' 
csa szent legyen előttetek . - Sámuel. A biró az isten helyettese.- Sátll. 

A király iránti tisztelet. - Dávid és Góliát. El ne bizakodjunk! - Dá· 

vid király. Vitézség és jámborság. - Dávid és Absólón. Sziilei gyiingéd-

, t 1 'k e' - Salamon király. Sem gazdagság, sem hatalom, seo-; engesz e e enys g. < ' , 

" ' t l . Salamon és a felépl\lt templom. Isten haza. Az hanem er e mes sz1v. -

. 'd ~ ··a .. 't Rehabeám az ország kettészakadása. Hallgassunk una sag u voz1 . - , , , .. , 
' 'b't' - Aháb és Nabót. A torveny a jó tanácsra. - Jerobaam. A csa 1 as. • , .. , 

szcntséo·e. -- Áháb és Illés próféta. A törvényszeges megbuntetese. ~ 
" . , . , . · talás _ Salnumasszal Illés, a próféták. T anitás és lelkesttes, mtes es vJgasz ' · , . , 

, . , , . !.o·, k eltörlése. A vallas hsztasuga. -es a szamantauusok · Izrael orszd"ana b 
' ' d· 1r intaképei. - Ne u-Ászsá Jósáfát Jósijá Ezekiás. Kegyes uralko o .. 111 , • 

' ' ' , ' .. tk . nHlnyeL - JeruszaJem elpuoz-kadneczár. A pártoskodas szomoru kove ez .... t. le-
. ' ' ' .. ' A .. nálló zsidó nemzet megown .' t1tasa, Jnda orszaganak eltorlese. z o 

k l k kebelélJen é!Hnk. gylink hlí fiai azon nemzetne , me yne 

Bndapest. KIRCZ JózsEF. 

. elemi és polgári A zsidó hitoktatás a fővárosi 
iskolákban. 

mostoha gyermeke volt köz
A hitoktatás hoss:d1 ideig elhanyagolt, 

oktatásiigyünknek. , kre rajzra stb. leg&-
' k ·a miut az ene ' • A leglényegtelenebb tantargya 1 ' dit tt k _ 

8 
jiJ'V nem IS 

, é 'd"t for o a ' .,, lahh is nunyi, ha nem több gondot s 1 0 
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t·soda, hog·y a fejlődi> nemv.eMk elő tt :1. l'alhís fog<tlma minrl lcjehlJ 
1
;K 

Iejebb siilyedt. 

Hitközségiiuk derék clőljárós,\gn, csn,khn,mar felismerte a léte7.ö 

bajokat s a tőle megszokott erélylyel és Mdozatkészséggel hozlltÍ l<ított 
orvoslásukhoz. 

Az első baj a hetenkiut egy órai vallástanítás elégtelensége volt. 

l\fost nl<lr az összes elemi és polgári iskolákban hetenkint két óra 

,-au a hitoktatisilak szenteh•e s íg·y a hitoktatóilak már meg vn.n adva a 

lelletöség arra, hogy a kiszabott anyagot növendékeivel alaposan megis
mertesse . 

.A. szükséges tanidő tehát megvolna, de most meg egy másik hiány 

mutatkozott, mely előbb a nagyobb baj miatt fel nem tlint s ez az, hogy 

egységes talltelT hiányában minden egyes hitoktató a saját belátása sze

rint osztotta fel a tananyagot s így gyakran megtörténik, hogy két szom

szédos iskola egyenlő osztályai köziil az egyik sokkal előbbre van, mint a 

másik, a i:ni a növeudékeknek egyik iskolából a másikba való átlépése 
alkalmá1·al miudig zavart okoz. 

Az az intézmény, melyet a zsidó hitközség áldozatkészsége, hallo

más szerint, most sdndékozik életbe léptetui, hivatva van a bajt gyöke

resttil megszüntetni s a tanitótestl\let bizonyára örömmel fogja üdvözölni. 

Tervben van ugyanis, hogy a zsidó hitközség az izr. hitoktatók so

rából egy felügyelőt (inspektort) fog kinevezni, kinek tiszte lenne a hitok

tatást ugy az elemi, mint a polgári iskolákban egyöntetllvé tenni, ana 

némi felügyeletet gyakorolni s az adminisztratív Hgyeket rendezni. 

Ennek az Ugynek kétségtelen fontossága inditott engem e sorok meg

irására; szabadjon tehát a tervezett izr. hitoktatás feletti feliigyelöi intéz
ményről ve1eményemet elmondani. 

A hitoktatási felügyelőnek véleményem szerint két irányban kell 
kiterjesztenie müködését : első sorban intellektuális, másod sorban pedig ad
minisztratív hatásköre volna. 

Intellektuális szempontból kötelessége volna bizonyos időközökben, 
például két havonkint az összes fővárosi izr. hitoktatókkal érteleezZetet 

tartani, melyben ezek közös megállapodással feloszthatnák és kiszabhat· 

nák az illető időszakra eső tananyagot, úgy hogy az összes fővárosi iskolák 

ugyana7..on osztályaiban ugyanazon tananyaggal egyenlő haladás történ
hessék. A kész tantervet az értekezlet irásba foglal va átadba tu á a zsidó 
hitközségnek jóváhagyás és sokszorosítás végett ; a jóváhagyott és sok

szorositott tanterv egy-egy példánya pedig minden egyes zsidó hitoktató
Jlak és az oktatást ellenílrző iskolaszékek tagjainak volna kézbesítendő. 

GYÖRI ADOLE' A ZSIDÓ HITOKT. A FÜVÁROSI ISKOLÁKBAN. 1)57 

Kötelessége volna továbM a felügyelőnek, hogy e lanton• p oatos 

megtartása felett őrködjék , s hogy esetleges panaszait és észrevételeit az 
iskolaszékekkel közölve orvoslásukat sürgesse. 

Az adminisztra tív teendők közé tartoznék első sorban az, hogy a 

~r.sidó hitoktatási felügyelő azonnal a beírások után a főváros mindeu 

egyes elemi és polgári iskolájának igazgatójától megszerezze az egyes osz

tályokba beiratkozott zsidó növendékek számát és névs01·át. 

Ezen beszerzett adatok alapján kellene felosztani a rendelkezésre 

álló tanerőket és pedig oly módon, hogy a legjobbau látogatott iskolákra a 

fiatalabb és kipróbált, a kevésbbé látogatottakra az öregebb, esetleg ki

sebb tehetségü hitoktatók jutnának. 

A tanerők elhelyezésénél különös figyelemmel kell lennie arra, hogy 

egy tanitóuak lehetőleg csak egy iskolában adjon foglalkozást, ha pedig ez 

kevésbbé volna látogatott és egy második, esetleg harmadik iskolában is 

szükség volna ugyanazon tanítóra, akkor az iskolák lehetőleg ügy osztas

sanak fel, hogy ugyanazon tanító csak ugyanazon kerületbeli vagy egy

máshoz lcö'zellevő iskoláknál tanítson. 

Mert azáltal, hogy ngyanltzon tanítónak az egyik óra befejezése 

után egy másik, távolabb fekvő iskolába kell sietnie, időveszteség áll be 

s ez az időveszteség mindig a növendékek rovására történik. 

A felügyelőnek különös figyelmébe volna ajánlandó, hogy a tanitó

kat mindaddig hagyja meg ugyanazon iskolánál, míg az áthelyezés 

kényszeriisége fel nem meriíl, mivel a tanítóknak gyakori áthelyezése, ~l

tekintve az ebből magára a tanítóra háramló kellemetlenségektől, mind1g 

káros a növendékekre nézve is, a mennyiben oly tanító, a ki növendékeit 

már ismeri, kétségtelenül uagyobb eredményt lesz képes felmutatni, miut 

az kinek előbb meg kell ismerni azokat. 
' Ezek volnának szerény véleményem szerint a fő irányelvek, mely e 

ket a zsidó bitoktatás felett.i felügyelői intézmény életbe léptetésekor szem 

előtt kell tartani s ha minden helyesen lesz érvényesítve, akkor a zs~dó 
kitoktatás oly lendületet venne, mely rninden tekintetben megfelelne a zs1dó 

• . • k · 1 .. · t 1 ltzná a hozott áldozatokat. hitközség áldozn,tkeszsegene es >oven JU a m 

Budapest. 
GYöRI ADOLF. 
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Az ü.llami felsőb[) leányiskolák 

Népiskolaligylink gyors felvinígzásával kapcsolatbau leányaink to

vább képzése égető kérdéssé vált. Szakítani kellett azon mély gyökeret 

vert divattal, mely leányaink taníttatasát és neveltetését magánintézetekre 

vagy nevelönőki·e bizta. Hogy ezen tanítás mennyi kicsinyes killsőségbő! 

és szemfényvesztésböl állt, ismeretes dolog. Igy keletkeztek a városi 

polgári le.ínyiskolák, melyek azonbau nem pótolhatták egészen az előbbi 

rendszer hi:inyait; a polg. iskola nem nyujthatja az ismeretek és Ugyes

ségek azon összegét, melyeket társadalmunk a miivelt nőtől megki,Tán, 

különösen pedig az idegen nyelvek elsajátítására nem fektethet elég sulyt. 

?.Iiudezek elérésére az állam részéről a budapesti állami felső leany-iskola 

állitatott fel, melynek czélja »alkalmat nyujtani arra, hogy benne társa

dalmunk női tagjai nemlik sajátossága és a társadalmi jelen viszonyok 

~u tal feltételezett, de egyszersmind oly mértékü általános mü veltséget sze

rezbessenek, a mely egyfelől élethívatásnkra szlikséges és másfelől meg

felel azon általános müveltséguek, melyet a férfiak saját életezéljaik érde

kéből gimmtziumi és reáliskolai középiskoláinkban nyerhetnek.« 

A budapesti áll. fels. leányiskolának szembetUnőleg gyors fejlődése 

és azon körlilmény, hogy müvelt családjaink gyermekei nagy számban 

sereglettek oda, úgy hogy a hírhedt magán iskolák legnagyobb része 

a7.űta élni megszünt, élénk bizonyitékat nyújt arra nézve, hogy felállítása 

igen szlikséges volt. 

A főv,írosban elért fényes eredmény arra birta a közoktatás

ügyi minisztert, hogy az ország különbözö részeiben ugyanilyen szer

vezetil iskolákat állitsou fel s igy alakult egymásután még 6 állami- és 

egy államilag segélyezett - a kolozsvári 1)- felsőbb leányiskola, melyek 

szintén igen szép jövőnek néznek elébe. 

Az áll. felsőbb leányiskolák növendékei körében a miívelt lakosság 

minden osztálya és hitfelekezete egyadnt van képviselve és ezek mind a 

legszebb egyetértésben élnek egymás mellett. Ezen tény valamint az 

iskolák eredményes müködése általános rokonén:ést biztositott nekik, noha 

tagadhatatlan, hogy kezdettől fogva bizonyos körökbeu nagy nyomatékkal 

hangoztattak egy valamit, a mivel kiilönösen a budapesti iskola értékét 

és érdemeit kisebbiteni törekedtek, t. i. azt, hogy aövendékei T.:ozt tuln!JOWÍ 

számban vannalc a zsidólc. 

'röredelmesen be kell vallanunk, hogy ezeu nehéz vád tis:r.ta igaz

ságon alapszik, a mint ezt a következő statisztikai kimutatás fel is tiluteti. 

EMe•·,') Ez intézet növendékeinekfelekezetek szerinti összeállításitt Széchy 
"ll tanár ur szivességének köszönji\k. 

f10LDZIEITER ILONA .. \% ÁLL.\)!! FELSÖBB LK\NliSKOL.\K. 

,!( 
o 
>.ol 

Felekezet 
H e l y ::;: S római görög g -~ JI kath. kath. 

l--· 

Besztereze bá· 
nya . . . . . . . . I. 

Budapest ..... ll I-VI. 87 

ll ll 
Kolozsvár .... I-IV.d 59 

Lőcse..... . .. I-Iv.IJ 27 

M.-Sziget .. . .. /1 I-V. 19 

Pozsony ..... . J. 20 

Sopron ...... . " I-IV. 25 

Trencsén . . . . . I-V. 15 

hel
vét 

29 

25 

13 

13 

áD'os- uni-tal tárius zsidó 

4 

31 

31 

20 25 ;)Q 

229 80 354 

9 " 20 109 
l 

10 15 l 62 

16 30 50 

~9 

21 20 l 7~ 

25 30 48 

--'~------~-------------------------1 
Összesen . . . 258 l 170 336 -ll 771 

Az általunk itt először végzett összegezés által nyert számadatok

ból kitlinik, hogy az ország 8 áll. felsöbb leányiskolában lévő 771 n?

vendék közt 336 a zsidó hitfelekezethez tartozik. Ez bántó dolog! Es 

itt nem filÍk tanittatása forog szóban, kik a tanulást kenyérkeresetnek 

tekintik, itt a praktikusra való tekintet egészen elesik, mert a leán~· 
a VI. osztály bevégeztével semmiuemíi gyakorlati p<ilyára sincseu kc-

pesitve. . , , 
Igy lutt csak az az egy mentség marad fenn, hogy a zs1do rsalad 

l bb b.. kese'O'e o-yermekének haladása és kimiívelése s egyszer-eguagyo llSZ " " • 

smiud fényes bizonyitéka annak, hogy a zsidó sziilö ör~~es~ ragadJa me~ 
az alkalmat, hogy gyermekét - ha nagy <Lldozat aran 18 - a leheto 

Jegjobb iskolába küldhesse. ... . 
Ezen, hol hangosan hol elpahístoh·a kimondott váu emel01 nem IS 

sejtik, mily büszkeség fogja el szivünket, ha ezen számaua~ok~al állun~ 
szemben, melyek arról tanuskodnak, hogy hitsorsosaink ~. sz1v e~- e,lme kl

míívelését mindenek fölé helyezik. Reméljük, hogy a ko,·etkezo e_vekben 

. l lább ilyen kedvező marad az arány és az áll. felsöbb leányl8kolák 
JS ega . ' b k, , és müve-
virágzásával karöltve fog járni leánynmk tovab epzese 

löuése. 

Budapest. 
GoLnziEBER ILONA. 



660 'l'ANÜGY. 

'l'lH'ologiai l'lö:Ldások ral>IJiképzlí int.l•zeLckcn. 
A boroszlói z$idó-thcologiai ~:r.cmidrimn fcl~ő tanfolya,míbau a 

fol.vt> tLqi fLqéd>en :t kö,•rtkczö elöad:ísokat tartjAk. 

Dr. l.er,11: Tnlmml, "taMriL'; Scbt'Lót, 6 óra hetenként. - Tnlmml 

L' lll'>'<li'ÍL': Jómtób, 2 ó. h. - ,lóre Dd, 4 ó. h.- Jeruzsálemi talmud, 2 ó. h. 

Dr. (,',·,'il,;: Szeutirás magyanízatn.: Zsolt:írok, 2 ó. h. - Zsidók 

története: :t talmudi korszak, 2 ó. h. - Bevezetés a s?:entirásha, l ó. t.. 

Excp;etikus és t\irténeti g,vakodatok, L ó. h. 

Dr. Zuck<'I'IIWIII!: 1\fainmni, llilchóth IGddús hachódes, l ó. h. 

Dr. Nosin: A"' c"egctikuR irodalom története, l ó. h.- Nachmáni 

penhttcuchkommenhlrja, l ó. h. - IIomilctikns gyakorlatok, L ó. h. 

Dr. l?rclu{euthal: A \'allásbölcsészet története a középkorban, 2 ó. 

h. - Philo, de opificio mnnLli, 1 ó. h. 
·X· 

A berlini Rabbine1·-Scminar (rektora dr. Ililde.~heimer .!.) felső tan

folynm:ibml a folyó téli félévben a követke:r.ő előatlásokat tartj:ik . 

, ( rrldor : Talmud, Blibli Kammá, 3 ó. h. - Ililchóth Gitt.in cs IT. 

Ki<l<h'sin, 3 ó. h. - Haláchai és homiletikai gyakorlatok, 1 ó. h. 

Dr. Cohn S.: A homiletik a elmélete, l ó. h. 

Dr. Ho.ffmwlll: Szertartástan: Uikhóth Mikv:íóth, !Í ó. h.- i::l"'rnt

ir>tsmagyadzat: Exodu~, 2 ó. h. 

Dr. 1/rrlinrr: A zsidók története és irodalma a pirenéus fclszige

ten, 2 ó. h. - Oh·asmúuyok különböző midrúsokból, 2 ó. h. 

Dr. flm·th: R>~entinísmagyarázat: .Jób, 2 ó. h. - Zakari tís és E>~e

kiel, l ó. h. -Héber nyelvtau, 1 ó. h. - Vallásb(j]csés>~et: n Móre Ne

bnchim 3. része, és a Nyolcz fej ezet, l ó. h. 

Dr. HildeRh eimf.l· Hirseft : P:tlesztiua politikai földrajza, 2 ó. !1 . 

Josephus Flnvins, S>~övPgkritikai uyomodKok (privatiRsimmn), 2 ó. h. 

Az orRz. rabbiképző-intézet értcsitőjo. 
Ismertették e helyiitt :r.sidó népiskoláiukat, a rnenuyiben az a )HÍr 

értesítő et-re anyagut nyujtott; em litették a kUzépiskolákat s r'rdC'kes gon· 

dolatmenet kapc.~án vigas"'taltak meg hemliinket arra nézve, hogy a tndtls 

nem fog kihaini Izraélböl; hadd szóljak éu itt a t·abbiképzijröl, melylycl 
e folyóiratban eddigelé ugy sem foglalkozt.ak. 

A rabbiképző egyetlen felsöbb tanintézetünk s igy m1lr rendeltetL'

Iéllél fogva öre ' egyuttal :r.áloga jóvönknek ; dc hoss"'u kilzdelmek s kí
JUIII v&judáa gyUmlilcae is s ezért féltett kincse a zsidóHágnuk. Sőt azt 

AZ ORSZ. RABBIRÉPZÖ-INTEZET ÉRTESiTÖJE. 
f)f)] 

hiszem, alig kell czáfolattól tartanom, mourlvá h , . .. . 
, • u> ogy ez Hl o szenut 3 

·n b hik épző egyetlen mlckJele a hazai ?:sidóság rtnto 'á·, '' . . , nomJ, ~anak. 
S még ezt is néhány hó előtt nem csekély ve .. 'l r 

. .. , · sze Y •cnyegette. A 
középiskolal torven y megalkotása után a kultuszminJ'szte. . 1 1 1

.
1 , . . .. .. , . r renr e e 1 eg 

Szervezvr:>n az 1skolm felugyeloseget, a rabb1képzőt a bttdape t' ~... , ' • s 1 101gazgato 
közvetlen felligyelete alá helyezte. Ámde a vezérlő bizottság okadatolt föl-

terjesztésének sikerült kivívnia, hogy a miniszter, alkotásainak ez egyik 

legkiválóbbját meghagyta rcgi, kipróbált szervezetében 8 a föigazgató h a

Ms köre ismét csak arra te1jed ki, ' hogy az érettségi vizsgálatokon elnököl. 

A rabbikcpző immár 8-ik cve hogy fönnáll. Minden iskolai év 

végen értesitöt ad ki tudományos dolgozat kiséretében, a mely magyar éR 

német nyelven jelenvén meg, 11agy mEh·tékbeu járult hozzá, hogy ez inté

zetnek jó hire terjedt - nemcsak a messze külfölclön, hanem, a mi sajá

tos viszonyaink között nagy vivm{my, idehaza is. Ez örvendetes tény :t 

t.amUók számának emelkedésében legvilágosabban tlikrözödik. 1871 '8-bau, 

miclőn a rabbiképző megnyilt, volt az alsó tanfolyambau 24, a felsőben 

lí, összeseu 29 növendék; a lefolyt tltnévbcn kiadott értesitö Rzerint pc

dig volt 1883 /rben az alsó tanfolyambau 55, a felsőben 16, összesen 7 L 

tanuló. 
Az orsz. rabbiképző szervezctc valameunyi hasouló intézet között a 

l egkitiinőbb. Az öt évből álló alsó tanfolyamba csak olyanok léphetnek, 

kik négy gimnáziumi oszbílyt Rikerrel végeztek, ill. megfelelő fölvételi 

vizsgálatot tesznek. Érettségi utttn lép föl a növeudék a felső tanfolyaroha ' 

mely szintén öt évre te1jecl. Ez idő alatt hallgatója egyuttal az egyetem· 

nek s mire a rabbiképesi töre jelentkezik, már doktorátust .~R s~c:·ezhe~ett. 
R szcrvezct. természetesen számosabb taneszközt Js tauerot kJvau, mmd

:t'/,líl tal a rabbiképző költ.ségvctése elég szet·ény. 

Az évi kiacMs tételei •t következök : 

Tanári fizetések ... · · · · · · · · · · · · · · · · ·~ 0 9°
0 

!'rt 1000 ,. 
Könyvtár .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 600 
Taneszközök, irodai sz iikséglet stb. 

500 
:: 

Értesítő . . · · · · · !500 
Ösztöndíjak . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 540 
Szolgák ... · · · · · · · · · · · · · 540 
Templom .. · · · · · · · · · · ·. · · · · · !325 .. 
l<'iités, világitús. vizvezetek stb. 

. . más Én csak altalában any· 
A tantervet, ha van ern' ok, bmUJa · 

1 
· · intézetekhez 

. " t ~ l am más theo ogJal 
Hy1t akarok kiemelni, hogy a felso an ° Y . k6zölte a M. 
k ' , k't c Csak a mJnap 

epest nincs eh'ggé ömUiósitva, k1kere 1 v · 't k _ latint, 
' " t t rvét . ott tanJ ana 

ZH. Rzemle p. o. a párisi rabbikrpzo an e ' . di Párisban k~l 
.. .. .. . . bölcsészetet lB· Pe g go1·ogot, nemetet nem emhtve -



,•gyetemeu hallgathatnak a uö,·cndl!kck a filozofhtt. A budape~ti ev. 1·ef. 

th~ologiai akadémián van cg) klilön tallöll:ék ~ll:ervezvc a bölesészcttörté

nd, uewléstau. oktat,[stan, módszertan l:~ nevelés történet sz,[m,ira. All:on

kiviil kötelező ott a, kö li:L'gé~ ll:ségtan, ének L's magyar a lkotm;\nytan. X:í
lunk a 11e,·ehistaut eredetileg kötelezőnek tervezték, de u tóbb elejtették. 

~njnos. hogy nem találunk az értesitiíbeu föh ·ihi.gositást a rról: nta8itotta-e 

a tamiri kar ,. hallgatókat, hogy legalább ali: egyetcnwn ismerkedjenek 

meg <t közcgészségtallllal és a pedagogiával '? 

~'eltlinií egycbiráut, hogy az ertesitő sok cgycbről scm szól. Tgcn 

tanulságoe vohn1 tudnuuk: háuyan lJptck be más intézetek biil, lutnyan 

tettek a rabbiképzőben fölvetelit - azaz, lutny a volt »báehur « <t belé

pök között '? Tov<lbbá, mily életkornak a, növendékek ? Azután ugy hit

~zik, ez intézetben nem ismétel senki, nem bukik meg ~enki. A z érettségi 

vizsg<llatokat emlitvéiL a:<: értesítő még a:<:t Rem mondja meg, hány tett 

ércttségit? nemhogy a:~; eredményt emlitené. A »Tanáregyleti K özlöny « 

utolsó sliimából Vl1Jctlenül megtudtuk, hogy négyell tettek ,-i"sgála tot, 

közülök ketten jelesen. .Az intezetnek h<tt épen nincs oka :1:< eredményt 

röstellcni. Ugy látszik klHönben, hogy c titkolódzas majdnem miuden 

pontban korántsem szándt'k, hanem eredménye annak a s:<:ereuesétlen 

ötletuek, hogy ez intézet a maga értcsitőjét a boroszlói minta szerint ké

~ziti. Lmen \' an, hogy azt sem tudjuk, kik és hányan tettek alapvizsgá

latot s mily eredménynyel; ali: érettségi t tevők mind papi pály{u·a lép

tek-e; a könyvtár hány kötetből áll; a szertár mivel szaporodott stb. Egy 

intézet, mely eddigi eredményeire méltán lehet büszke s rnelyet az orszá

gos köz\7 élemény joggal illet dicséretével s figyelmével, aligha vesztene a 

megérdemelt bizalomból, ha értesítőjében több t!yilníno.sság és l.·easebb 

t!évtelen adctt voh1a. 

A költségvetésben bizony{tra észrevették olvasóim e tételt: »ösztön

díjak 1500.« Ez tekintélyes összeg, ele fájdalom, konintsem elegendő. A 

rabbiképző ifjusága többnyire szegénysor~u s gy<tmolitására alakult az 

»Écz Chájim« segélyegylet, mely a hiányt lehetőleg pótolja. M:ily terhes 

feladat vár ez egyletre, \·ilágos abból , hogy - mint halljuk - az idén 

!14 tanuló köziil 54 kap ebédet, ös"töudijat 60. Kell pedig étkezésre a 

tanév alatt közel 2000 frt. ösztöndíjakra 2600 frt. Ez összeget évdijas 

tagok járulékai fedezik jobbadán - községek csak el vétve adnak vala

mit. Van eset, hogy oly község scm ad egy garast sem, melyből 3-4 

tanuló kerlll az intézetbe ! Már pedig épen községck, testliletek, egyletek 

volnának arra hlvatva, hogy a zsidóság ez egyetlen föiskolájának ifju~á
Pt támogassák.. Az idén kell 4 600 ft't - t!s a fedezet nincs meg teljesen! 

Egy amerikai ismerőslim sziYe::. volt a ··inci ar· bb' k. 
•• • . Jttt u ra l ·cpz,_i t;vi 

. t ds-ít kértemre megktlldem. i->ok tanubá<>0, Y au az : ·t .t .. 
1 knnn a (: ( .. . o ~ 11 e :-.1 u JCn ~ 

f '!hozok még e helyutt egyet-ma~t beliile. Ezutral esak .
1
. t k 

uiu o ' . ' ' ' 'z a ·a rotn 
"ktatui ho«v az amenkmak egyetlen szemi.n<iriumukmk .. . 

1 ·de 1 • '='· ' • O»zeoen : 1 
:.Ululój<Lt évenkint 3 OOO dolhírral, l 0,0 00 Mtal támogatják f; honnan kt•rlil 

e; ő ez összeg'? Ott egyesek Cbak cl vétve adnak ; hanem adnak a pá

holyok, melyek mílunk 1~iucsenek, é::. a nőegyletel.·, melyekuek hal' h-ten 

mi is bé)vibeu vagyunk. Osszeirtam az amerikai drosokat, melyeknek nö

egyldei 5-l 7 5 dolhlrral évenkin t öep:élyezik a cincimmtii ::. zemimírium 

.f.. , n·át Ime a lajstrom: L ancaR tcr. H ouston, l>aducah, St. Paul. Kan 'a, J J US<lt-' • • ' 

Boston, Atchisou, Chicago, Oil C' ity, T erre Haute. l\Iarysnlle, Alexandria, 

D allas, Birmingham, Daytou. K alamatoo. Denisou, Honesdale. )[ohilc, 

Lock Ilaven, Rochester, Osk aloosa, Youngstown, Wabash. Utolj,íra hagy

t<tm a cincinnatii nőegyletet, mely egymaga 500 doll<irt, 1000 f1-tnt ad 

évenkén t az ott helyben levő rabbiképzőnek. 

Mit tesznek vajj on a mi nilegyleteink ·1 A pesti ,zű<gylet evi kimuht· 

tását a minap fo rgatvá n, nem csekély csodálkozásomra híttam benne ki-

t t hogy a z orsz rabbiképző növenelékei is Ü;tápoltjai kiizött nyom a va, ' · , 
ak fölsorol va , a miért azok ott a rendes ár l eji: efégc mellett ebPdel

vann . . ' . 1 - O f t t 
nek, - ig a z. h ogy klllön szob<lban. ele az Eez Chájim ezert J r o 

fizet hiliin minden esztendőben. 

A t . ' l atot koczkáztatJ'nk. hogy a pesti z~iclo niiegylt•t, mely-
z a J a'a~, · . k' ·· ·· 

. , . mberb·u·íti működéi<e mmt Jttmo nek országos teki11telyt ~ zerez ep ugy e ' ' , 'll 
1 
. • : 

' . . ' . ' . ·,z rabbiképziír<' ne z vr a an• ()\,t vezetése, tegyen ev1 Jeleute~ebeu az or. .. . . , k k E 
, '•l l t iuyeknek, mmt a YH,zonyo ua . egy rovatot mely ep u ~ry megfc c a ~ . .. .. . 

. ' . , o . - - ._:,·enkint ad egy blzou~-us osozeger az 
ktváló egylet - ha JOl tudJuk .. . , k E feukiHt 

8
zellemií 

l . l · úi nyno-dq-mtczetue · 
irói. Regélyegyletnek s a nr apn· "' · . ..k . rahbiképzöröl 

. . ' . t"nkre Azt Jnsz,zu . ,t eljárá~ nem nontlt a nn dtc~•·re u · .
1 

k"l••i mngnslaton 
. . . , ' .. k ].'. b. OJrdra lip J y cr o c.. 

valu hasonlo merteku gomlos 0( as IZ • 
1 

·te az országban. 
l ·lltli•o" hata>'a szer ' . 

lÍlló intézkedés volna. D e meg \'O na ' ·· · . . gyermekeket ru-
. ' .. k .. , ·lr-egvlet, szegeu)- . 

Mill(len z~ulu uoegylet. IUJCZ. :. .. . . , ,emlékeznék a haza• 
l . . . .. 1.. i]d ."Jt·ll•isztouozH, nu g , .• frtn · 1a~.o egylet sth. az J!y L'loke o pe a ,t ' . le alább ev1 o Y1 

, · ·1 h·\ ti•bbel uem, g . • zsirlóság közö~ Sll:egénY ifjusa11aro ~ ' , h afias kötelesseget. 
• • . . •t é• Z!'idó-Pt-zes az á 

tagBági <lijjal róná le az emberszetetc ·· , . :lkülözh nyomor ra. 
t 'l fa"yara. a 11~ É tt bb Zsidó a>-~zonyok ! "Ondoljatok <t t' "' d miatta. re e 

' . e . . , I et láttok, szenvc .. .. l táea. Nemesuk a 1wptskol:u tfjus,lg, me Y • 
1 

e-leoyilgozo •a 
' f'" 'bban ""Jt e w J' kort, ezéltudato:.; tijrekvt1Rt mPg :LJO - · 

Segi t~ett• k ! 
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22. sz. 

Az ortho(lox mbbik felségfolyamodása, 

melybeu az iránt esedeznek, hogy az orth. szervezö szabályzatnak a rabbi
kvalifikáczióra vonatkozó 26. ~-a ismét visszaállíttassék, és a vallás- és 
közoktatasi mi!Jiszter a jesibák es talmud-tóra-iskolák ligyeibe való be-

avatkodstól eltiltassék. 

Császári és Apostoli Kú·ályi Felség .1 

Legkegyelmesebb U1·unk! 

A legmagasabb Trón és haza iránt mindig hü és loyalis orthodo1. 
zsidó hívek képviseletében a legmélyebb hódolattal alulirt rabbik Fel
séged legmagasabb TróHj>< zsámoly1lra jelen legalázatosabb kérvényt 
letenni bátorkodunk. 

Felséged vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterc legfelsöbb 
helyen legkegyelmesebben szentesített szervcző szabályzatunk egyik sza
kaszat, a 26. §-t eliminalni, egy üj rabbiqualificatiót megállapítani, a 
szabályzatunkban megállapított és vallási szempontból nélkillözhetlen 
minősítést hatályon kivül helyezni, C:s ezzel kapcsolatban a jesibák és 
talmudtórák rendezését kilátásba helyezni czélszerünek találta. 

Ezen intézkedés alapjában megingatná azon elveket, melyekrc v~[
lásos meggyőződésünk épül és vallásunk gyakorlata sarkallik. 

Azon feltevésből indul ki, hogy az orthodox községek rabbija ép 
(Ily lelkész, mint a többi vallásfelekezeteké, és ennek folytán tehát czél
Rzerünek találta Felséged vallásügyi kormánya elrendelni, hogy jövőben 
csak az lehet orthodox rabbi, a ki négy gymnasiumi, 1·eál- ,-agy polg>tr
i~kola osztályt végzett. 

Legkegyelmesebb Unmk ! 

A jesiba és talmud-tóra tisztán valhist oktató intézet, mely ~bakis 
~a kizárólag a vallásoktatá8t müveli. Vallásunk parancsai szerint ezen 
vallási gyakorlatra minden zsidó kötelezve van tehetségei és körülményei 
szerint. A talmud tanulása és tanítása a zsidónál soha sem képezhet 
tlp9ntán és jövedelmező studiumot, hanem tisztán isteni pa1·ancsot involvál. 
Nálnnk alakszerii papi hivatal nem létezik, és csak a nagyobb tudomány 
éa ~zentebb, vallásosabb élet szerez bizonyos erkölcsi consideratiót, mely 
az illetilnek a. rabbiságra képzettséget kölcsönöz. Minek természetes követ

az, hogy kizárólagosan a papi hivatásra előkészítő intézet 
az orthodox 7.Sidóságnál nem is létezik, vallási intézményeink 
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. em i~ képzelheto. A ki a. köz"égben va;;; ~gyébütt talmuJ-
. t Jlyeu u 'l t 'd' 'l l ki ·· ·k 5111er].]) vallásoE szent e e mo Ja a ta · tum-, annak a hín:k 

ánya vagy · ~ · b' f'··1 ' t l · l · · ' tndoJll , t existentlaJa 1zonyo. o en;t u aJ' omt. me!!va]a,ztjak , en ö nken es . .. . .. - ~ 
eges~ k erkölcsi vezetoJuk.nek. . . . .. 
rabbiDa · bb' k való ezek szeruHI kepe~ltesbeu, az ~ug~de1ybeu. mint 

!\. ra ma · · d "k k Ih · - l 
• ~< vallástanító a lelke:sZJ teen ? ·et gya ·oro. atm. .>unt a lapr \' 

rabbt c. ·t ez az eleven folytatasa a hagyomanyos lanczolatnak a 
fekvén, - ~~I • es átszármaztatitsa a tanítókról a tauítványokra. A 'dz 
]litelvekne\ wsegát gyakorlatban álló e!járas, hogy a képe~íb·Jny l'snki~ 
meg száz_ ve·nt "~eink csonkitatlan vallásában élő orthodox hittndó>nk 

' m ehsmer ' 
0

' · f á k · · · t 1· baro , a·· egadandó. megadJa ezen orm na - az tga ZI es e .le' 
:Utal t~r~e~en o. m 

~zenteRlteset. • d :lt· l szeme~ített hzabáh-zat 26. §-a kel'ezi a \'álhi-i 
A Felsege a a · , . · · 

·kk'' 't a megcsonkithatlan hitvalla~uuknak ele,·emteset. • "l tünknek sar ove . ' d . 
epu e , • gel lehetetlen, é~ hitvallásilag mngenge ,.e mn.-.A.z azonban epenseg . . 

l k . ezéiból tanúJ. hogy (lrthodox rnbbt legyen: mas-hogy va a ·1 azon ' . · t · . 
csen, . k' . kkorában középiskolát látogat. mar a:.~cr 1>, • "l edlrr a l gyerme ' . lk ... 
reszro p '"' • 'l át lJ t magának de főleg azért, nu>e ozep-. l tán roas pa y . va asz , ' .. ál' b 
mtve azu l él t ó"d t folvtat meh· öt disquahtic JU ra -
is_k~la-láto~at:s é~~!~tt :rnis:t:i :eudel~t s~erint a szombnt napot meg-
bis gr~, ro~ ve _P •. . . . . Ini tartozik. - soha rabbi nem lehet. 
szentsegtehtem, nm, IaJ~O , , 

1 
'[ bb hódolattal azon a~,;g<•-

Ezen körlllmény folytan tehat a eg_me y] e .
1 

rabbiqualificatióm 
k 1 k k . J' · ezést ·tdm 10"" ' 

dalrnunknak bátor oc un 1 eJ ' ' ":b l' avatkozá" lelki-
. . . d • · t . sidó Yalhb belügyet e va 0 •· .. • 

vonatkozo mtezke es, llllll a z ll b Felséged thcsn:;e,r-
ömereti kényszen·é foghat elfajnlui, mely e en a_zon an . a maradt. 

• . d . latt\·aló teljesen megov ' 
teljes uralkodása alatt meg llllll en a .' .. . k , a'n>a u anvaktinyv-

llá · k" okrahsn«n orm ' ' • 
Ha Felséged va s- e.". ·o~- · : ' k 'elzett c

1
ualiticatió meg-

vczetökre való tekintetből veh szuk~egesne n J k mert óhajtjuk a 
• t l lehetne szavtm ' állapítását, az ellen termesze esen neu . . t . telJ.CtiCil megfelelne 
bb • t"nk ~zennt Jt lS • jó rendet de legalázatosa ueze 11 ' • nyelvet szóbau t•s 

' . t" tartozik n magvar elrendelni hogy az anvaki:myvn~ze o ' . .. • · t hivatalban van-
' • k d' a kik ·]Z tdo SZCI'lll J' irásbau teljeseu bírni. azokna pe tg, ' ' dl · hogv ezen fJUa l-

l t • ·d "t kellene enf:!e n. · nak, legalább egy bizonyos •a an o . .. 

ficatiót elnyerhessék. . batváuvozzák !!B no-
A legkomolyabb ao·gályaiukat azonban meg 

1 
. ·a. hódolattal 

" · · · terének ezenne · • 1 't tt vesztik Felséged mag~·ar knltuszirun1BZ 
1 

to•au a mega! ap1 o 
J kl kapc•o a • . k' tsatolt rendeletének zársorai. melye )en . , • rendezését« helyeZI J-

. bb' .. · · 'bák · raimud-torak 1a HJuahtirahóval, »Je•J · - "' ' 
látásba. 

L k l bb Crunk ! eg ·egye mese , 'ben hogy mi meuy· 
. t. "o-viink erdeke ' évtized óta Iskoláink berendezése nepokta asn.". á' k caak egy 

· · ltak iskol m ~--~--,_ bivata-11Y1t áldozunk hoo-y mennyiben JRVU minisZW""u-
. ' "' k tá ·· vi magyar •...t-ü' föltétlen 18

, arról Felséged \'allás- és közo ta sugJ -. · téskedés uau 
l k ó törvenyes lll ely'-ol a o~ tudomása van. Az ide vonat oz 

1 
unk múlja fel~.- m •:r-

engetlelJUességüuket legfeljebb azon bnzga m 
1 

• elömozditjuk. 
közm" l''d · 'k 't ·· szántunkbó 18 n ve o e~ magasztos st ereJ on 



ti hu 

' ' ,'ba eb talmud-tóra, a miut azt már elöadui bá ' 
lTgrde a Je~' . .. l 'b torll:od. 
. · Iá . · titucziúk, melyek a tauugy 'erete e nem tartozv·' tunk hü\·al , SI ms . b d k «n, az 

' . 16 ,, avatkozás hitvallásunk sza a gya ·orlástlnak megk ·l" 
azokba n1 ..,e , t' 't . l ál , Ol "to. ' .' . lk" e ·eti szabadságnak megser ese mvo v na. z:lS~lt. a. le usm -l . l ' , ? • ' 

Le<Yeklatánsabb b1zouy1tek e me~lett magaua~ a v~llas- f'S közokt 
. . . "'k leo-felsöbb helyen szentesttett ortbdox 1zraehta szervezo" , · mmJsztcllle a " _ , ~ l 

1 
. , , sza-

. ·J ·J ~-a alap· i >lu 2 O o 2 [ 18 7 l. oz. a att nboc~atott es ezeuuell . d balyzat ~~· ;; ' " ' .. to o-
lattal 2. "/.alatt csatolt kö~r~ud.el;te. melyben_ o maga elreude~i, hogy a tal
mud-tórák belügyeibe a po hb km es tanha~ósá.~nak b_e~;atkozlll nem szaba(]. 

És tekilltettel a közelmúltak esemenyen·e, 1mdon ugyanis jesibáiuJ
,;, talmud-tóra iskohliuk köv,iil nehány bezáratott, néhtínyuak bezáratás~ 

<'dig kilarásba helyeztetett - midön továbbá, nlint a 3. ·,'. alatt hódo. 
I~ttal csatolt rendeletből kitiiuik, a bezárt talmud-tóra iskol:lk egyike 
ismét meguyittatott, azoubau daczára a jelzett normatinunnak, a;:oa ren
delkezés mellett, hogy abba jövőben csakis a nyolcz éven fellili, a;:az :l. 

tanköteles kor második évét ttílhaladott gyermekeknek szabad lesz járni, 
mely iutézkedés azonban a zRidó hittörvények egyik sarkalatos alaptétel~ t 
teszi illusoriussá, miuthogy épen u:volczadik életkorban levö gyennekekre 
néz\'e legnagyobb a szlilök hittörvényben előírt kötelezettségök, és ha a 
gyermekek ezeu korig a zsidó vallás gyakorlatába bele nem vezettetuek, 
ha legalább a héber olvastist és imádkozást meg nem tanulják, t\gy azon 
gyermekeket aztáu többé vallásilag uevelni nem lehet ; miude;:ekre való 
tekintettel igen fájdalmasan és lesujtólag érinti már most felekezetüDk 
tagjait az abbeli aggodalom, hogy ámbár :Felséged által legkegyelmeseb
ben szeutesitett orthodox szen·ező szabályaink 2 2. §-ában, és az ennek 
alapjáu kibocsátott már hivatolt 2 0,5 21 /8 71. sz. vallás- és közoktatás
iigyi miniszteri normatívumban hitoktatásunkat miuden ingcrentia elleué
ben megóva véltiik, - már most »jesiba és talmud-tóra renilezéRe<< rzí
mén tijabb beavatkozások helyeztetnek kilátásba. 

Legkegyelmesebb Urunk! 

Az érzelmek legszentebbike. vallási meggyiizöclésiink megbáut:ís:lt 
látjuk mi ebben. 

Y alamint miudig, valahányszor veszélyeztetve látjuk vallási érde
keinket, tÍgy ezúttal is Felséged legmagasabb trónja elé bátorkedunk tér
delve közeledni, honnan vigasz r!s orvoAlat nélkiil még ~oha vissza nem 
tértünk 

. B~tor~odunk a legm(:lyeblJ hódolattal és könyörgés hangján ese· 
dezm, mlsze,·mt legmagasabb kegyelemben elrendelni méltóztasst=k, hogy: 

l-ször. Felséged által legkegyelmesebben szentcsített Rzervezö s:m
b~lyzatunk 26. §-a eredeti ~zövegezésében tovább is maradjon érvéuybc:t 
mmde? megszorítás nélkül, Yagyis, hogy hitközségeinkben csak oly eg~e
n~k. VIselhessenek ezután is rabbihiv~talt. kik erre az orthodox izraehla 
körökben három h'tt" ' h" . · ·gálva 
amktól ké , , . ~ orv~ny n rabhínak elismert rabb1tól megv1z~ ' 

pesltéSI h1zouy1tváuyt nvertek. 
2-szoJ· Ho · 'bá' • .. tkozás 

s-k' k · gy Jes, 'nlkba és talmutl-tóm iskoláinkua a veava . 
~ .. me sem legye . . , , k' · : ·'lag !ut· 11 

megengedve, 1muthogy azok t1sztau es JZaiO 
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vallási ~nbti~utiók, é8 pedig aumtl b ink:íbb. mert Fel'<egerl magyar ko:·
mánya tly direkt beavatkoz;ist má' vall:l•felekezetek hittanintézeteire >cu

1 gyak~rol, az izraelitáknak pedig ezen két intézmény. mely tulajdonk,:p 
egy eg ugyanaz, nem egyéb. mint gyakorlása vall:lsi szabdm'aink- ,:, 
paraucsai nknak. · 

Mintáu e 'zeriut JUÍIJ(]en hittörvényhii izraelita gyermekkudrol 
ke;r,dve vallási parancs ertelmében a talmud-tónit gyakorolni kötele,, 
annálfogva ezeu intézméuy hasr.nálatától senki. tehát a tanköteleg knrhan 
levő gyermek sem tiltható el a ll(ilkiil, hop;y hitvallástmk szabdnyai, 
legbensőbb meggyőződésünk meg ne sértetuék ; magától értetődik, hogy a" 
utóbbiakra nézve, tekintettel a feuuál!ó iskolai törvényekre, az abban 
~lőírt tantárgyakra, s végül tekintettel ana, hogy a g:·ermekek t.il ne 
terheltessenek. 

Igy vettlik át őseiuktől, ez lebeg szemeink előtt, es ezzel sem az 
allami érdek ellen, sem pedig vallásunk ellen nem Yétkezliuk. 

Az iskolai törvényben gondoskodva vau arról, hogy a taukötebek 
az elemi iskolákba feljárattassanak, alkalmazza a kormány azokra, kik az 
iskoláztatást akadályozzák, törvényszabta kötelességöket uern telje~;Ítik, e 
törvényt a legszigon'tbban, é8 luíláv~tl fogunk érte köszönetet momlaui. 

Magyarországuak Felséged leghübb orthodox izraelita alattvalói, 
az országos törvényekuek tiszteletben tartása a hittörvényhlí zRiclónak 
elöírt parancsa; de ne alkalmaztassanak oly reudezabályok, melyek Yall;l
sunkkal ellenkeznek, épen tigy, miut azt Felséged terjedelmes or.-zágaiban 
létező bármely vallásfelekezet ellen nem alkalmazztlk. 

~l legszorosabb értelemben hii alattvalói öntudatban. miud~n tlirc~: 
vésünk és igyekezetiiuk oda irányozva leeud, hogy gyermekemket ,Jtl 

allampolgároknak és l'elséged legmagasabb 'l'rón iniuti hií alílth·alóknak 
neveljük. 

Kik alattvalói legmélyebb hódola ttal maradtunk 

Felséged 

~ legalázatosabb hívei éR polgtírai 

Budapest, 1884. febr. 27. 

A magyarországi orthodox rabbik neYében : 

Kat: Joachim s. k., 
főrabbi N.-Keresztúron. 

Ku11w, Salamon 
főrabbi Kismártonban. 

Scltreiber Ber,uít s. k. 
főrabbi Pozsonyban. 

llcidt Károly s. k. 
főrabbi Verhún. 
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23. RZ. 

Gróf Fe tetics Leo Löw Lipótró l. 

Tisztelt Bíró uram.' 

A P1ipai Israelita közönség11ek hozzám utasitott éb e. f év J . 
:l1-kériil szólló megkeresés<1t, mellybeu ezen tisztelt közöuség ~ nhus 
megkér: miszen1nt Löw Lipót eddigi kauisai fő Rabbiról illő ;~7ern, arra 

' " " l ' t 'l á 't emen y e-met es meggyozor eseme 11y1 v llJI sam : vagyou szerenesém vá] . 
hngy ' aszohn ; 

llfiolt,~ ke~yelmes I~inilyom éR mam kegyeségéből N em es Zala V á. 
111egye korm1Lnyat vezetnem: figyelemme] kiséiTéu Löw Lipót fii l 1 ~ 

k 'J f' t' át ' "l k' .. .. :?,abbt u•:na pa ya ~~ as· , reszemr~ ez~11 ' Ittlllo egyénben, miuden tekintetre 
11ezvc rsak hsztcletre mélto féi:Jfiut tapasztaltam ]·inek é · , 

J Já h . ' ' egy msegéről szcmme t ató nemes tettet szóllanak ! s miután a PárJa
1
· I . 

1
• .. 

.. · k't'· .. f,' 'fi , s1ae 1ta Ko-
zt:nseg e~e~ -~ un~ ~I:J u~. ~.alasztotta ~olna fő rabbijának; azért: vala-
uunt a kamsa1 Israehta kozonséget ereszben sainálkod' k • 

. . , , ' · " ' " asra enytelenitte-tem meltattm, es szomorkodass:tl kellene Löw urat eze t 'l k . á 
l ' b' ll n u orm nyzásom a a 1zott Iegyémből mellőzuöm: uo~- a Pápa· k"•.. ' k 

. • oJ I ozonsegne szerencséjét 
eleve JOsolom: mellyet, l1a ezen kitii.uő férjfiut illőleg megbec "l · t d' 
annak megnyerése által örölu·c alapitva látom. su lll u .Ja ; 

lileily ebbéli személyes meggyőződésemet é• v 'l • · 
I 'I" rt k" .. • ki á , ' e emcuyemet a Pápa1 s ae J ~ ozonseg - v nsagara tiszteitt Biró urammal közölvéu . ma .. d k 
telyes baztelettel · ra o 

Biró uramnak 
jó akaró szolgáj<t 

Gróf F'estetics Leo 

. Ns Zalavármegye főispáui helyetese. 
keltt Dákan Augustus 1-sö napj~tn 1846. 

A birtokákau lévő ereeliből kö7.1i : Löw lM\UNUEr •. 

24. 87.. 

A. magyarol'~zagi zsi<lók Rzáma 1847-ben. 

Tisztelt főjegyző ur·' 

Mennyire megy azon su l 
eltörölt t". 1 • mma, me yet a magyarországi izraeliták az ur e Dll taksa illet "l . 
1izetnek k , ' 

0 
eg restaJltia fejében egyszer-mindcnkorra a ormanyilak ? }fe · . , . 

száma legbiztosabbau? ·A· ~nyu.e m~gy tova hb~ a magyarhoni izraehták 
J 'l · z en Rzámitá~om szermt 979 814 lélek lenne. o van-e ez ? - ' 
Pestt:u. máj. 9-kén ltl47. 

(A. czimlapon :) 

tisztelöje 

F'ényea Elek. 

T. ez. Barnay .lgná . "... " . 
c. rOJegyzo urnak tisztelettel Pesten. 

A hirtokában lévü eredetibm közli: HACHER SmoN. 

·-·--- -

VEGYES. 
h·odalmi hir·ek. Megjeleut és beküleletett: Beszéd, mclyct S. 11-Ion

tefiore szliletésc 100. évfordulójakor mondott dr. Sclmit::a .Armin, kom:l

romi rabbi. Der Patriarch. Festpredigt zur Vorfeier des Festes dcs 100. 

Geburtstages S. M. Montefiore·s, gehaltcn von Oben·abbiuer Dr. J.llorilz 

Lőwy, Temesvár. - Edguus. Hat die jUd. Confession ein Recht zu for

dem, dass dieseibe in das neuzugestaltende Oberbaus ebenfalls bemfeu 

werde. Budapest, 1885. - Hamburge1· I., Real-Encyclopadie fiir Bibel 

und Talmud. Zweite Auflage. Abtheilung J. Strelitz (a szerző, meckleubnrgi 

tartományi rabbi, kiadásában), 1884. - Delit.osclt P. Die revieJirte Luther

bibel, Lipcse, 1884. - Güdemann lll., IIaggacla und llliclrasch-Haggacla. 

B1·iill N. Begriff und Urspmng der Tosefta (e két értekezt:s kiilön lenyo
mat a Zunzuak ajánlt Jubelschriftböl.) 

Schiller-Szinessy hazánkfia, a cambridgei egyetemen, mclynek 

tanára, a téli félévben a következő előad:lsokat tal'tja: l. Zólulr. 2. Sza

kaszok a talmudbóL 3. A Pil·ke Jbóth. 4. llliclnís Rabb:í é" Tanclmm:i. 
5. Kimchi zsoltárkommentá1:ja. 

Jeruzsálemi évkönyv . ..Uiut érte,.iiliiuk, Lunc:: .1. JI. jl'rnz8álcmi 

ln kos, ki 18 8 2-ben , Je?'U.:8lÍlern " czim alatt évkönyvet inditott meg, mPly 

a Szent föld auyagi és szellemi állapotáuak híí ismertetését tlizte ki feln

datul és statisztikai s kulturtörténeti közlemények mellett, melyek Azaiá

han vajmi nehezen eszközölhetők, fölötte érdekes históriai s art'heologiai 

kntatásoknak is organumául szolg:íl, ez évkönyv II. kötetét késziti clií. 

Dolgozóhírsai jeruzsálemi s európai tudósok, felekezeti különbség uélkiil. 

Azon érdek, melyet októberi számunkjeruzsálemi czikke országszerte keltett, 

azt engedi küvetkeztetnünk, hogy az említett évkönyvnek köreinkben is 

akadnak oh'asói és - elő.fizetűi.• Lnncz A. M. mindkl.t R.;emére 1·iltlylrtlan 

é t z · ki nagr anyagi sziikölködéséuck dnezára, a hasznos munka SOC[f 11,1/ It! OS, • , , • , .. 

· b 't 1' ,•a lóban hősies eri)Jködesscl buzgolkod1k. MegJegyezzuk, vcg ezv1 e en . , . 
k dd'g l1JPD'ielent 1-sií kötete a külföldt (nemet, franczta és hogy :t mun a e 1 """ • .. • 

) d. á folvóil·atokban nauyou ehsmeroleg bll'áltatott. Az angol tn om nyos . " 
, .. . I k"t téböl szerzö nehány példányt egyik mnnkatál'l!unknak be-evkony' · o e -

. .. • d k 'ben készséggel vállalkozott e példányok terJt!IIZ-kiildött, k1 az ugy rr e e , . , . 
, 2 f t 50 k _ Bővebb ertesdessel sZivesen szoJP.lonk. tésére. A kiitet ara ' r r. 
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Névmagyarositások statisztikája. Az lti83-dik első fcl<'r·öl m>rr 

n'g- közölték :1 lapok a né,·nurgyaro~it:lsok ~tatisztildját. 1'ell<'cs, statiszt. 

hintt:lluok tÍr szi, c~s<'gébiil az 1 SS 5-ki Szabad eh• ü Napttir egy tl!ucvü iró.ia 

iisszdllitott:t az idct:trtozó anyagot a m<llt <'v második felérő!. Ime az cred

nH'uy. 1\I:tgyarositotta ez idő alatt a nevét: róm. kath. 221, gör. kath. 

8, keleti glirög 4, :ígostai 28, helvét 12, zsidó 450. Az 1882. ds 1883. 

róm. k1tth ............ , , , . 

görög kath .............. . 

gör, keleti ... . 

:lgostai 

hekét ............ . 

7.Sidó ........ . 

!882. 

±10 

18 

2 

56 

l~ 

560 

1883. 

384 

15 

5 
54 

l~ 

697 

1882-bcn teMt >l zsidók az összes S7.tlm 52'580/0-át teszik, 1883-bau 

meg l'pen 59"37° 0-tH, ami több szempontból ép oly érdekes, mint örven

detes tru.Y. 

A kolera Napolybau, mint a Vessillo szept. számában olvassuk, a 

zsidók között egyetlen áldozatot sem követelt. l\Iarseilleben is annak 

idején összeseu 8 zsidó halt meg a kolera egész időtartama alatt. Au go 1 

zsidó felekezeti lapok akkoribau c téuy fölemlítése kapcsáu eliesőitették a 

zsidó tisztasági és étkezési törvények higienikus hatását. 

Egy londoni társaság, melynek czélja a zsidókat anglikán hitre 

tériteni, a miuap adta ki jelenté~ét, mclyből megtndjnk, hogy rendcs c\1·i 

ue,·étcle 360,000 forint; panaszolja, hogy 4 00,000 ft·tra \ 'It i\ sziikségc. 

»E R'-égyenletes nag)' öss?.eg beszerzésére, itja a Jew. Chronicle, Isten szol

gái Isten nevében az Ő tiszteletére rendelt helyeken hivják föl a k<izönsé

get; nem lehetne ennyi pénze11 valami igazán jót cselekedni Lonclo11 annyi 
nyomorult szegeuyeivel ?« 

A zsidó katonák az angol hadseregben 1883. jan. 24. úta a 

husn'ti (pcszách) iiunep 8 napjára föl vannak mentve a szolgálat alól. 

E kedvezményt az a11gol katonai főparancsnokn:H az angol községek szö

vetkezetének bizottsága (Committee of Depnties of the British Jcws) 

~gy~~eli irásbeli kérelemre es?.köziilte ki. F. é17 i szept. 1 7 -én e bizottság, 

Ill~tőleg annak nevében elnöke, Cohen Arthur, azt kérte, engedjenek n 

ZSidó katonáknak még néhány ünnepuapra szabadságot. nevezetcseu : 

uj évre 2, engesztelőnapra l, sátoros iinuepre S s pUnkösdre, 2 napot. E k<'

relemre a herczeg-főparancsnok nevében Hawley, D. A G szept 25 én azt 
felelte hogy ké 1 t . · · · - · 

• a ~e me JOgosultnak találván, ií kir. fönsége azt egész 
telJesítette. 

YEGYER. 6 í l 

Egyéves önkénytes l'abbi. Liegnitz, pomszm·sz1ígi dr()> hinttalhan 

{dió mubijtH, dr. Poritz-et az idén behivt:ík a hadsereghez rendcs szolgá

Jattételre. E nem mindeunapi tényhez a magdeburgi »Israel. \\" oc·hcn

s<"hrift « megjegyzi: »Ez ép oly jellemző a zsidóknak Poroszorsdgban 

való jogi álhísára, mint a községck abbeli taktikájára, hogy rabbiv,Uasz

táskor elsőbbséget adnak az ifjaknak és uötleneknek. « 

Mahmud pasa, az 1876-bau Róclus szigetére sz~ímiizött török mu

sir (táborszemagy), mint a lapokbau olvassuk, régi rangj~\ba visszahelyez

tctett s ujra Konstantinápolybau van. Mahmucl pasa sz iilctett lengyel 

zsidó, kinek eredetileg Freund Jakab volt a neve. 1848-ban számos "zám

Uzött lengyellel ő is llfagyarorszt\gra jött, s szabacls>ígharczunkban oh· 

v i téziil Yett részt, hogy lwnvédlcapitányn!;á mozdíttatott elö. A vih\go~i 
fegyverletétel után TörökorsZligba menekiilt, mohameclán ,-allásra tért ~ 

katonának állott. 1853-ban Omar pasa alatt a monteuegróiak ellrn hősie

sen kiizrlvén, ezredessé lett, majd ttíbornokká, végre lS 6 2-ben musirl'lÍ. 

A ber·lini rabbigyülekezet elnöksége Némctot'SZ>Íg minden tör

vényhatóságának megkiildötte tudomásvétel végett bő okadatolással egyiitt 

c gyiilekezet azon nyilatkozatát, hog;y e tétel: »Szerescl felebarátodat, 

mint tenmagadat« a zsidó erkölcstauban is megvan. 

Az orsz. rabbiképző-intézet uövcmlékeiuek száma e tané,·ben 

94, kik köúil 20 a felső s 7± az alsó tanfolyamot látogatja . .1.. tanulóság 

merJ.Iték szerint igy oszlik meg: Abauj 6, Bács 2, Bereg 2, Békés l. Bihar 

5, Borsod 2, Csanád l, Csougní.cl l , Fehér 2, Gömör l, Hajdu l, Jie,-rs 

:.!, Konulrom 2, Liptó 3, i\Iármaros l, Nógrád 3, Nyi tm 7 , Pest :í, l:'n

v.sony 4, Sáros G, Sopron l, Szabolcs 2, Szatmár 4. S7.ihí.gy 'l, Tolna l. 

Tnrócz 3, Trencsén 2, Ugocsa l, l:ng 2, Veszprém 4, Zala 2, Zemplén 

10. -Budapesti 3.- Sziléziából való l. 

A zsidók Szibériában. Joest Vilmos kiváló német utazó nagyob" 

mnnldban leírja a Japánból Szibériáu át Európába tett utját. Szibériának 

aéli részén, China határaiu talált németiil bcszélii zsidókat, kik majdnem 

miml boltosok. Igen feltitnőnek találja. hogy »itt Ázsia szivéhen oros?. ,;,; 

lengyel zsidók ,:s ntúclaik a németség képdselöi. « Kiilönben azt irja, hogy 

» bocsiiletes és szorgalmas emberek, kézmívesek é8 kereskedők, a kik értel

miségök és mértékletességök által még a kínaiakkal is Yersenyeztwk .Js 

általáuos tisztelethen részesi\lnek.« 

MTA 10i\'H~RA 
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