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OL V ASÖINKHOZ ! 

A Magyar Zsidó Szem/e elérkezett 40.-ik évfolya

mához. A drágasági viszonyok következtében ép e jubi

láris év küszöbén vált további megjelenése kétségessé. 

A Magyar Izrael, az Orsz. Rabbiegyesület orgánuma 

régóta nem jelent meg. Elhatároztuk e két föladat össze

kapcsolását, igy a Magyar Zsidó Szem/e tovább szolgálja 

magyar nyelven azt a tudományos célt, melyet az általunk 

szerkesztett Haczoféh, héber nyelven szolgál, amellett az 

Orsz. Rabbiegyesület közleményeit is magába foglalja. 

A Rabbiegyesület tagjai ezen megállapodásunk nyomán 

tagilletményként fogják a Magyar Zsidó Szemlét kapni. 

Törekvésünk lesz a zsidó tudomány népszerűsítése érde

kében a szélesebb körű közönség igényeit is figyelembe 

venni. Méltó föladatnak tekintjük az egyetlen magyar 

nyelvű zsidó tudományos folyóirat további föntartását. 

Dr. B/au Lajos
1 Dr. Hevesi Simon. 



T ARS AD ALOM. 

Venetianer Lajos. 

Lelkipásztor, tudós és igazi ember volt. Hivatása magaslatára 
állott és elismerésre tett szert minden téren, melyen mozgott. 
Széleskörü tevékenységet fejtett ki a felekezet, a szellem és a 
társadalom világában és mindezek, kik látták milködését, kiket a 
barátság kötelékei fűztek hozzá, kik vezetése áldását tapasztalták, 
a méltánylás és szeretet érzéseivel ragaszkodtak személyéhez. 

Nincs, ki nem hjlalja korai elhunytát, ki nem kesereg a 
veszteségen, melyet halála által szenvedtünk, ki nem siratja a 
hézagol, melyet betöltetlentil hagy maga után . Mindenben, mit 
tett, nagy hűség, odaadás és buzgalom vezérelte és soha, sem
milyen, semmiféle mulasztást nem enged~tt meg magának. A meg-
testestilt lelkiismeretesség volt . ., 

Komolyan vette és önkiméletet nem ismerve, szinte szigoru
sággal teljesítette papi kötelmeit, _no?a ked~lye csupa ~erU és 
vidámság volt ; részint, mert Igy dtktalta nekt jelleme, résztot mert 
tudta, milyen a hatása a pap szavának, cseleked~tének, ma~atar
tásának. Szónoklatai nemcs;;k lendület és költötség által tilnnek 
ki, hanem gyakran kemények is voltak, mint e~y apának sz~ret? 
·ntelmei melyek a gyermeket irányítani, neveint és annak htbátt 
~ ·t nt· 'akarj'ák. Eszménye volt: az öntudatos zsidó, ki lelkesedik 
Javt a ·k á · 
felekezeteért és erkölcsös munkával belekapcsolódi embert rsai 
javának szolgálatába. Ezt a módszert a prófétáktól tanu~!uk, ~~~; 
kiknek fájt, ha látták, hogy népük fiai elpártoltak a val s ut)at . 
és ellentétbe jutottak az erkölcs törvényeivel. Megd?bbentöhangu 
dorgálásaik csakis abból a nagy szeretet~öl magyarazódnak ~eg, 
mellyel népükért rajongtak és mely azt kivántatta meg vel~k, hogy 
lzraél gyermeke csak a tiszta ethika követésében tund?kölJön. 

Szenvedélyes volt Venelianer tudásvágya; tanuim - életelve. 
Olthatatlan szomjúság égett lelkében a tudomány után. -~em 
elé~edett meg azzal, hogy csak egy diszciplinában tö~él~tesbüljön, 
hogy kizárólagosan ennek vagy annak .az ~~nak áp~lasaval foglal
kozzék _ állandóan törekedett gazdagitam Ismeretet tá_rát a tudo
mány legkülönbözőbb mezöiröl. Természetesen az össejt a theo-
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Jógia ; de e körül csoportosúl ismeretgyűjtésének egész organiz
musa, ebböl bontakozik ki tudományos egyéniségének sokoldalú
sága. Alapos készültséggel rendelkezett az erkölcstan a vallás
bölcsészet, . a nyel~tudomány, az asszyriológia és ; történelmi 
~utalás területén, _mtröl mun~<ái és különbözö folyóiratokban meg
Jelent tanulmányai beszédes tanúságot tesznek. 

Gyönyörüséget lelt a tanításban; kitünő és példaadóan 
kötelességtudásu tanító volt és mint ilyen nem csekély hálára 
kötelezte tanítványait, kiknek szellemét minden előadásával bőví
tette és miv~lte. És a szeretet, mellyel tanítványait magához ölelte, 
lényében talalta forrását, nemes, emberi gondolkozásában. Ez a 
lénye, ez a gondolkozása önzetlen és meleg volt és még gondjai
ban és fájdalmaiban sem tagadta meg magát, melyek szivét, kUlö
nösen az utolsó években ostromolták. Ritkán beszélt magáról és 
akkor is csak legbizalmasabb barátaival; szerénysége nem engedte, 
hogy személyével foglalkozzék vagy mások foglalkozzanak. Azok 
közé a természetek közé tartozott, melyek önmagukban küzdik 
végig bajaikat és kinjaikat és önmagukban keresik az erőt lelktik 
csöndje megzavart egyensúlyának helyrebillentésébe. Barátai inkább 
áldott jókedvüsége tulajdonságáról ismerté!< öt és arról a kedves 
megértésről, melyet irántuk tanúsított. Ö;;zintesége és nyiltszivU
sége nem gyülölte ugyan az álnok, hazug, csalárd embert - a 
gyülölet érzése idegen volt tőle, - de meg tudta értetni vele, 
hogy maradjon tőle távol. Ép úgy nem üzte a hízelgés jövedel
mező ip3rát, mert nJinden egyszerűsége és igénytelensége mellett, 
megtudta óvni jogos büszlteségét. 

Szép, egyöntetu, összhangzó jellem volt Venetianer, szeretetre
és tiszteletreméltó egyaránt. Képét szivünkbe záduk, emlékét 
.áldani fogjuk. Fisdzer Gyula. 

Venetianer Lajos élete és irodabnt 
m.unkássága. 

Életrajzi adatok. 
Venetíaner Lajos sztiletett 1867. május hó J 9-én Kecskeméten, 

ahol atyja mint dajjen müködött. Vallásos szellemben nevelte 
gyermekeit a zsidó tudományokban jártas férfi. Három- fia és 
három leánya volt. Sándort a legidősebbet papnak szánta az apa, 
de az ifju kitért s pap lett ugyan, de a református egyháznak volt 
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kíváló lelkipásztora. Kb. husz évvel ezeJÚt hunyt el Ujlövön Az 
a.~a csalódott keservesen elsö gye •mekében, nem is nevelte má~odik 
fiat, Adolfot papnak. Mint kereskedő élt és halt meg SzabadkAn 
1919- ben. ~á rom n övére özvegyen él Szegeden. Legkisebb 
gye.~mek LaJOS hajlandóságot mutatott a papi pálya iránt. Élénk
eszu gyer~k volt, aki elsö elemi osztályát kivéve végig jelesen 
v~g~ö em1?ens volt. A középiskola 4 alsó osztályát a kecskeméti 
plansta gmáziumban végezte. Ekkor költöznek Szegedre ahol 
Lö~v Immanuel nagy hatással van a családra, köztük termés~etesen 
a . hat? l. Laj.osra is. A Rabbiképző alsó tanfolyamán folytatja tovább 
g1mnazmm1 tanulmányait jeles eredménnyel. Mint negyedik osztályu 
tanuló 1885-ben bektildi az Egyenlőségnek első dolgozatát ,. Tanul
mányok" (a zsidó mint tipus a magyar irodalomban) eimen, 
amelyet az akkori magas nivóju ujság méltónak talál a közlésre. 
Érettségi után megkezdődik a komoly munka. A szeminárium 
ragyogó triumvirátusa (Bioch-Bacher-Kaufmann idején rengeteg 
sokat kellett tudni a theologus ifjunak. Az ifju Venetianer, bár 
apjánál tanult csupán s nem volt jesiva növendék, fényesen meg
felelt az óriási követelményeknek. Ötödik és hatodik félévét 
(1888-1889) Breslauban hallgatta a szemináriumban s az egye
temen. Klagszikusan megtanult itt németül. Egy évvel hazajövetele 
után, 1890-ben tette le a filazofiai doktori vizsgát. Értekezése: 
Scherntob ibn Falaquera középkori filozofus, .A fokozatok könyve" 
c. munkájának ismertetése. Ekkor már kész tudós, mert e munka 
ugy terjedelmével, mint anyagának feldolgozásával magasan ki
emelkedik az efajta művek közül. Ettöl a dátumtól kezdve minden 
év meghozza a maga érté}<es dolgozatát. Előkelő külföldi és hazai 
folyóiratok - felekezeti és társadalmi egyaránt - hozzák ragyogó 
tollal írott értekezéseit, tanulmányait, mint ezt a bibliografia mutatja. 

1892-ben avatják pappá. Rövid ideig Löw Immánuel mellett 
működik, majd Csurgóra hivják meg. Mielőtt elfoglalná a csurgói 
papi széket, feleségül veszi Szigetváron Ehrenfeld Regil1át, akivel 
1893-tól, 1916-ig boldog családi életet éL Négy gyermekük szü
Jetik. Három leány és egy fiu. Ilonka leánya, egyik sok reményre 
jogosított művésznője a magyar színéletnek, Piroska doktor med., 
a Bókay klinikán praktikáns, Márta pedig - ki végzett gyógy
szerész, Varga ujpesti bőrgyáros neje. Kis leánykájukban sokat 
gyönyörködött a szeretö nagyapa s ide tért feliidülni a szellem~ 
munkában elfáradt tudós. Legfiatalabb gyermeke Györ~y, akt 
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Berlinben hallgat a vegyészmérnöki szakon. Csurgón két évig 
marad s eközben Kolozsvárorr megszerzi tanári oklevelet a magyar 
és német nyelvből. Tanított is a csurgói református gimnáziumban. 
1895. végén meghivják Lugasra, ahol nem egész egy évig marad, 
mert Ujpesten választják meg. Itt múködött élete végéig, habár 
Bécsbe hívták, de mivel nem volt kilátása egyhangu megválasz
tásra, nem is reflektált rá. 

Ujpesti papsága alatt a hítközsége egészen megváltozik. 
A hítélettől elszakott hivők lelkébe beoltja az érdeklödést a 
zsidó vallás és eszmék iránt. Orgonával emeli az istentisztelet 
ünnepélyességét, megalkotja azt a közművelödési kört, melynek 
alapításától kezdve díszelnöke, felvirágoztatja a zsidó Iegényegyletet, 
a nőegyletbe uj életet ébreszt, a megszünt iskolát az iskolaalapra 
való felhivással ismét a megvalósulás stádiumába hozta, az ö 
protektorAtusa alatt jött létre s működött Jegujabban a leányegylet 
stb. Spesten l1asonlóan nagy szerepe van a zsidó társadalmi élet 
szinterén. Elnökségi tagja az Ore. (Orsz. Rabbi Egyesület)-nek 
az lmitnek, Omikenak, Szünidei Gyermektelepnek, Minosznak stb .. ·. 
Minde~ütt érvényesült kiváló szervező tehetsége s áldásos befolyása. 

1 Elete utolsó esztendei szomoruak voltak, nagy lelki csapások 
érték. 1916-ban meghalt hosszu betegeskedés után felesége s így 
árván maradtak gyermekei. Majd elkövetkeznek a szomoru idők 
(háboru, forradalmak), amelyek megrPndítették ezt az erős orga
numot. Befelé fájt neki keservesen minden. Egyetlen fiát külföldön 
kellett taníttatnia, szerény tudós lévén - szükölködött anyagiak
?.an. Ezekben a kegyetlen időkben állott meJiéje második neje 
Ozv. Fenyvesné, sz. Pásztó Terka, aradi állomási főmérnök özvegye, 
egy finomlelkil megértö uriasszony, akivel 1918. juniusában eskü
dött meg. Ekkor megnyugodott, mert tudta, hogy gyermekeinek 
hű gondozója akadt. 1921-ben ünnepelték Ujpesten 25 éves jubi
leumát. Községe s annak tagjai a szerelö tísztelet ezerféle jeleivel 
vették körüL O ezt egy ragyogó szónoklatban kös~önte meg úgy, 
hogy mindenki sirt. A jubiláns s az ünneplő közönség. 

1922 október 19-·én dölt ágynak egy csütörtöki napon. 
Orbánc támadta meg. Erős szervezete, és feleségének és Piroska 
leá'lyának odaadó, önfeláldozó ápolása, orvosprofesszoraink tudo
mánya s az egész budapesti, id. magyar zsidóság imája küzdött 
a súlyos kor ellen. Hiába l Több mint 5 heti kínos szenvedés 
után, mely idő alatt a társadalom kiváló.;ágai látogatták meg kór-
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ágyánál , mely idö alatt, az összes zsidó templomokban tartottak. 
könyörgö isten tiszteleteket, söt az ujpesti kath. templomban 
háromszor hirdett csendes misét a beteg zsidó fötisztelendöért, 
csendesen elszenderült 1922. november 24-én szombaton este 
zárta Je szemét s miután egy teljes napig aludt, megsztint élni 
25-én szombaton este 1/'JS órakor az ujpesti Károlyi' Kórház 17. 
sz. szobájában. Temették kedden, 28 án ll-kor óriági részvét 
mellett. Sírja felett beszélt Fischer Gyula pesti főrabbi, Blau Lajos 
a szeminárium rektora, Heves Simon pesti főrabbi az ORE, Fábián 
Béla nemzeígyülési képviselö a polgárság, Weisz Lajos a tanítványai 
nevében, Ujpest város polgártnestere sa kecskeméti pap, Dr. Borsódi 
józsef. Koporsóját tanitványai s a hivek vállukon vitték ki a temetőbe . 

Bibliografia. 
Önálló munká.k s különlenyomatok. 

1890. l. A fokozatok könyve. (Szeged.) 
1891. 2. A felebaráti szeretet n zsidó ethikában. (Budapest.) 
1893. 3. A munkáskérdésrőJ. (Csurgó, k. l. a "Csurgó es VJdéké"-ből.) 
lo94. 4. S::efer hamaaiot. (Berlin.) 
1895. 5. Az eleuziszi miszteriumok a jeruzsálemi templomban. (Buda

pest, k. l. a "M. Zs. Szemlé"-böl.) 
1897. 6. J?ie eleuzinischen Mysterien im jerusalemischen Tempel. 

(hankfurt, k. l. a "Popularwissenschaftl. Monatsbliitter"-böl.) 
1898. 7. A héber· magyar összehasonlító nyelvészet. (Budapest, k. 1. az 

IMIT évkönyvéből.) , 
1901. 8. A zsidóság szervezete az európai államokban. (Budapest) 
1903. 9. A magyar zsidóság szervezetéröl. (Bp., k. l. az Egyenlőség"-böl.) 
1904. 10. A zsidóság eszméi és tanai. (Budapest.) u 

1906. 11. Ezekéels Vision und die salamonische Wasserbecken. (Bpest.) 
1906. 12. A .. bi,.bliai történet s az ujkori ásatások. (Budapest, a "Magyar 

Gr atz -ből, k. J.) 
1908. 13. A prófétai lekciók ered~te. (Budapest.) 
1909. 14. Ursprun~ un<;~ Bedeutung der Prophetenlektionen. (Leipzig, 

k. l. a "Ze1tschnft der deutschen Morgenland. Gesellschaft"-ból.) 
1913. 15. jüdisches im Christentum. (Frankfurt am Main.) 
1914. 16. Die Messiaslzojjnung des judentums. (Budapest. Előadás a 

wiel)i zsidó hitközség előljárósága meghívására a Mérnök
és Epih~sz-Szöve1ség disztermében.) 

1914115. 17. } I. 
L915/ 16. ll. Asaf jud ae us. Magyarul és ném. (Rabbik ért. B pest.) 
1916• 17. lll. 
1917/18. 18. Asaf judaeu~. (Strassburg, Carl Trübner.) 
1922. ·t 9. A magyar ZSidóság története a honfoglalástól napjainkig 

Szónoklatok. 
1892. 1. A szeretet Izraelben. (Szabadka.) 
1892. 2. Az isteni szövetség. (Csurgó.) 
1893. 3. Kibékülés élettel és halállal. (Csurgó.) 

. l 
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1894. 4. Kossuth Lajos. (Csurgó.) 
1896. 5. Ezredéves ünnepünk. (Beszéd. Szeged.) 
1898. 6. 1848. márc. 15. (Ujpest.) 
1898. 7. Erzsébet. (Ujpest.) 
1898. 8. Dr. Boscovits Alajos. (Budapest.) 
J 902. 9. Libanoni kosz~lfu. (Kossuth Lajos 100 éves születésekor. Uj pest) 
1915. IO. Fohászok. (Ünnepi imák a frigy szek1ény előtt.) 
1916. ll. Ferenc József. IV. Károly. 
1919. 12. Mire tanít a mult? (Ujpest. Ujéví két beszéd.) 

Folyóiratok és gyüjteményes munkák. 

A jövő. 1897. l. Z~idó vallástö~ténet. (Recenzió.) 2. Egy koholt disputáció
ról. 3. Mmő nyelven Imádkozzunk? 4. Egy közmondás eredete. 

Allgemeine Zeitung des judentums. 1907. 5. jüdische Apologetik. 
A zsidók egyetemes története. (Magyar Gratz.) l. kötet. 6. A bibliai 

történ-et és az ujkori asatások. (Külön is.) 
Bl9ch Mózes emlékkönyv. 1905. 7. Babyloniai legenda befolyása a 

talmudi exegezisre. (Héberül is.) · 
Csurgó és Vidéke. 1893. 8. A munkáskérdésről. (Külön ís.) 9. Nép-

szerü felolvasások. 1894. l O . . Vörös május. ll. A szerum. 
Culturalmanach. 1910. 12. Zsidók a legujabb orvostudományban. 
Debreceni Protestáns Lap. 1894. 13. Jób könyve. (Recenzió.) 
Egyenl6ség. 1885. 14. Tanulmányok. (A zsidó mint typus a magyar 

szépirodalomban.) 

' " 

1890. 15. Izrael története. (Recenzió.) 
1891. 16. A Mózes-monda a zsidó irodalomban. 
1892. 17. Mózes közegészségi törvényei. 
1895. 18. Adatok a középiskolai zsidó hitoktatAsról 'az 

- 1894/95 .. évről. 
1898. 19. Papnélküli temetések. 
l 903. 20. A magyar zsidóság szervezetéröl. 
19C8. 21. Perczelné Kozma Flóra. (Recenzió.) 22. Zsidó

vi'ta az orientalisták kongresszusán. 
1909.23. A zsidók története Magyarországon 1850-1900-ig. 
1910. 24. A zsidóság szerepe az emberiség kulturájában. 

25. Csengery Gusztáv. 
1911. 26. Szervezkedés és lelkiismeret. (Jubileumi szám.) 
1913. 27. Egy zsidó vallás van-e - több-e? 28. Kit adott 

a zsidóság a világnak? 
1917. 29. Papavató beszéd. 
]918 30. Adatok az emancipáció lörténeléhez. 
1920. 31. A zsidók találták fel a betüvetést. 32. Elmarad 

a Lőw-ügy főtárgyalása. 
1921. 33. A zsidó gyülölet végső okai hazánkban. (Képes 

folyólratmelléklet.) . . . . 
Egyetemes theologiai közlöny. 1916. 34. juda Halévi fllo~óftáJa. . 
Ethnografia. 1905. 35. Tigin. 36. Még néhány szó az álhtólagos sumtr 

Tigin méHóság névhez. . . . . 
Freie jüdische Lehrstimme. 1913. 37. Etmge Worte Uber Pestalozz1 und 

die singende Weise des Talmudlernens. 
IM/T évkönyvei. 1896. 38. Pestalozzi és a talmud tanulásának éneklő 

módszere. 
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IM/T évkönyvei. 1898. 39. A héber magyar összeiJasonlitó nyelvészet. 
(Külön is.) 

1903. 40. Az Am Hoorec. 
1904. 41. A' zsidó tudomány feladata a jelenkorban. 
1907. 42. Apikoresz. 
1908. 43. Református .zsidók. 
1910. 44. Zsidó nyomok a római kath. liturgiában. 
1912. 45. Semiták-e a zsidók? 

" " i 918. 46. Az emancipáció története. 
Izraelita Tanügyi Értesítő. 1919. 47. A hitoktatás a községi elemiben. 
Kelet. 1899. 48. A felvételi rituálénak egy tévedésérőL 

1901. 49. Az emberiség haladásáróL 50. Mit várhatunk korunk 
közszellem étől. 

" 1902. 51. Szabadkömüvesek a ll. században Krisztus előtt. 
,, 1904. 52. A Világosság-páholy első 15 éve. 

Magyar Izrael. 1908. 53. Kopenhágai emlékek. 
" " !911. 54. lstentíszteletünkről. 

Magyar Közmüvelődés. 1910. 55. A kultura őshazájából. 
Magyar Zsidó Almanach. 1911. 56. Beszédes kövek (az ásatásokról). 
Magyar Zsidó Szemle. 1890. 57. Sem tob ibn Falakera. 58. Zsidó 

" 

' •l 

" 

Homiletika. (Philippsohn és Meybour.) 
189 · . 59. Adalékok a zsidók jogi helyzetének 

történetéhez Ausztriában a X-XVI. 
században. (Saitschul ) 

1891. 60. A négybetüs istennév történetéhez. 
1895. 61. Az eleuziszi miszteriumok a jeruzsálemi 

templomban. (Külön is.) 
1897. 62. Az eleuziszi miszteríumok és más egyeb. 
1902. 63. Az Orsz. Rabbiképző Intézet. 
1903. 64. A chazan eredetéről. 
1904. 65. Kant és a zsidóság. 
1908. 66. összehasonlító liturgia. tört. tanulmány. 
19i0. 67. Sacher Vilmos mint .vallásbölcsész. 

68. Bacher Vilmos. Unnepi beszéd. 
1912. 69. Az uj zsoltárkönyv. . . 
1914. 70. Bach er Vilmos temetése. 7 L Tarsadalm1 

Szemle. (Be.ilis, Sulchan Áruk, Cohen 
Hermann professor.A magyar talmud. 
Zsidó vita a delegációban.) 72. Társ. 
Szemle. (Dr. Blau Lajos, Dr. M~~ei 
Ferenc. Az IMI T közgyülése.) 73.1 ar
sadalmi Szemle. (Dr. Meze1 Ferenc. 
Az Ors-z. Izr. Patronage EgyLsület. 
Az autonomiai bizottság memoran
duma. A rabbik korpótléka.) 74. Az 
!MIT 1914. évi kiadványai. 75. Babi
loniai epo~z a világ teremté~ér?I. 

1915. 76. Dr. Schnltzer Armin.77. SzabolCSI M1ksa. 
1916. 78. !M!T évkönyve. 
1917. 79. Rabbiképzők. 
1918. 80. Az Orsz. Iroda jelentése. 

lf, 

l' 
l 
J 

! 
{ 

l 
l 
1 

' l 
' 

1 
l 
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Magyar Zsinagóga. 1900. 81. A~ egyéni szabadság. (Peszach.) 82. Isten 
mtése. (Bikur Cholim.) 83. A három 
őrség. (Székfoglaló.) 

1901. 84. Gondolatok gyászbeszédekhez. 

,. 
" 

1902. 85. Hol a thóra? 86. A nők szive. (Árvaház
telavatás.) 

1903. 87. Libanoni koszoru. (Kossuth L. 100 éves 
születésének fordulójakor. (Killön ís.) 

1905. 88. A sátor tanítása. (Szukkoth.) 89. Szabad
ság a szolgaságban. (Peszach.) 90. Üdv 
forrása .. (Sebuoth .) 

1906.91. Kinyilatkoztatás. (Sebuoth.) 92.Világosság. 
(Sebuoth.) 

1907. 93. Rákóczi hamvai. 
1909. 94. Törekvések multban s jelenben. (Pe-

szach.) 95. Emberi erények. (C hanuka.) 
1910. 96. Emberszeretet. (Noeröl.) 
19 · t. 97. Lőw Lipót. (Ugyanez angolul.) 
1912. 98. Chanuka. 
1915. 99. Wellesz Gyula. 

" " 1916.' 100. Bárány József. 
Monatschrift jür Geschichte und Wissenschajt des judentums. !914. 101. 

Psalm. XX. in der synagogalen Liturgie. 
Mult és fövő. 1912. 102. Régi irásokbóL lü3. A babiloniai teremtés. 

(Eposz.) 
1914. 104. Lőw Immánuel. 
1918. 105. Ronheim József. 
1921. H.'6. Dávid király világpolitikai jelentősége. 

" " " 1922. 107. A pale:ztinai talmud. 
Orientalistische Utteraturzeitung. 19(14. 108. Hardupanim. 

" " 1905. l 09. Zur Bezeichn ung der vie r 
Weltgeg~nden. 

Oesterreichische Wochenschrifl: Dr. Bloch. 1912_. liO. Über die U rsachen 
des Mangels an Rabbinergrössen in Österreich und Ungarn. 

Pesti Napló. 1901. lll. A görög bibliafordítás. 112. Eszményeink. 
(Recenzió.) 

1902. 113. Cionizmus. 114. Törvénytelen gyermekek. 115. 
Mi a legerősebb? (Legenda) 116. Palesz
tinai ásatások. 

1903. 117. Építik a bábeli tornyot. (Babel és a biblia). 
118. Mózes és Hamrábi. 

1904. 119 Egy humánus ujítás. (Anyakönyvi törvény
javaslat.) 

" " 1915. 120. Oppert Gyula. . . . 
" " l 906. 121. Babylonia és Assz ma. (Re~enz1ó.) 

Politikai Hetiszemle. 1898. 122. Ortodoxok és neologok. 
19J3. 123. Kisinev. 

,,. 1907. 124. Az amerikai bevándorlási törvény
javaslat és a zsargon. 

Populüi'wissensdzaftlidle Monatsbltitter. 1897. 12~: Di~ eleuzinischen 
Mysterien im jerusalernische~ TempeL (Kulön 1s.) . 

Sárvári járási 'hir/ap. 1911. 126. A zs1dó magyaroka honfoglalás IdeJén. 
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The jewis/r Encyclopedia. l. 127. Il. Bakonyi Sámuel, Barnberger Béla , 
128. Ill. Bermann Adolf, Bischitz De Heves johanna, Boskovitz 
Wolf. 129. IV. Chorin Franz, Decsey Sigmund, Deutsch Heinrich, 
Doczy (Dux) Ludwig, Büchler Alexander. 130. V. Meir Etsen
stadter, Er-gel Gábor (Gabriel), Eötvös Baron, joseph Farkas, 
Albert Farkas, Gyula (Julius) Feleky, Hugo Fényes (Fischmann), 
Adolf Fodor, Ármin Gerő Karl. 131. VI. Halász (Fischer) lgnaz, 
Heller Izidor, Heller Lebi Hirsch, Heltay Franz, Herczeghy Moriz, 
Herezel Mana, de Szentpéteri, Hevesi Joseph, HirschJer lgnaz, 
Holitscher Philip. 132. VII. Hermann jdlinek, Kármán Moritz, 
Kiss joseph, Klein Julius, Klein Max, Klein Moritz, König julius, 
Korányi Friedrich, Körösi joseph, Kunos lgnatz, Lánczy Leo, 
Lasz Samuel, Lászlo Philip. 133. VIII. Lichtenberg Carne!, Lichten
stein Ludwig, Samuel Löw, Theodor Löw, Ludassy (Ganz) Moritz 
Machlup Adolf, Major julius, Mande! Paul, Mandl Ludwig Lazar, 
Marcali Heinrich, Wolf Alois Meisel, Mendel Mezey Franz. 134, 
IX. Müller Gabriel, Munkácsy Bernhard, Nascher Sinai Simon, 
Neményi (Neumann) Ambrosius, Neugebauer Ladislaus, Nyán 
Alexander österreicher, joseph Manes, Úváry Leopold, Pagay Hans, 
Pagay · Josephine, Palágyi Ludwig, Palágyi Melchin, Pester jildi
sche Zeitung. 1~5. X. Posner Karl, Ludwig von Rado, Anton 
Ranschburg, Paul Reich (Rajk), Aladar Reich, lgnic (Eizig), 
Réthy Moriz, Révay Mór, Róna Joseph, Róna Samuel, Rosenberg 
Julius, Rózsay Joseph, Sajó Alaoár. 136. XI. Sándor Paul, Saphir 
Moritz, Gottlieb Schey, Philip Baron von Koromla, Schill Salamon, 
Schassberger De Tor~a, Simon Wolf, Schreiner Martin, Schwarz 
Gustav, Silberstein (Ötvös) Adolf, Simon Joseph, Simanyi Sig
mund, Sofer Hayim Ben MQrdecai, Ephraim fischl, Stem Max, 
Emanuel (Mendel Bri Stem), Stiller Bertalan, Strauss Ad.o.lf, Sva~ 
Karl, Szabolcsi Max, Szántó (Abaujszántó), S.tenes Ph1llp, Sz1h 
Adolf, Tábori Robert. 137. XII. Teitelbaum Moses, Tenezer Paul, 
Transylvania Tali, Edmund Ullmann! Alexander De Erény, 
Wázsonyi Wilhelm, Wészi Joseph, V1sonta1 Soma, Wahrmann 
Moriz (Neumannal együll), Weisz Berthold, Wittmann Franz, 
Wodianer Philip, Wolfner Theodore. 

Tolnai Világlexicon. 138. Összes zsidó vonatkozásu cikkek. 
Történelmi Szemle. 1918. 139. Mahler zsidó kronológiája. 
Ujpesti Társadalmi Lapok. 1897. 140. Ádám a mondában. 
Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 1909. 1~1 

Ursprung und ~edeut\:ng der Prophetenle~tionen. (Külön Js.) 
Zeitschrift für Assyrologze. 1917. 144. El sa ga~daJ. 
Zsidó családi naptár. Otvös. 1913/14. 143. ElölJáró beszéd. 

Meg nem jelent munkák. 
1. Palesztina tötténete a második templom pusztulásától !l jelenkori~, 

(lmit-nél kézirat.) - 2. Mózes é.s Hamurábi. - 3. TuJa hercegnő. 
- 4. Szónoklatok. 

Halpert Salamon •. 
a rabbiképző hallgatóJa. ( 

l 

TUDOMANY. 

Az első Peszikta taxotalmi összefüggéséxoöl. 

A külsöségekre vonatkozó mélyreható tanúlmányok után a 
midraskutatás eljutott immár oda, hogy a nyilvános előadásra szánt 
midrasfejezetek belsö tartalmi összefüggését keresheljük és ilyen 
összefüggés megállapUására törekedhetünk. Az egyes pesziktákban 
ilyen összefüggés föltételezhető és sokszor meg is található, 
rekonstruálható, ha az egyes részletek igaz értelmébe behatolunk 
és a szomszédos részletekkel való kapcsolatukat vizsgálat tárgyává 
tesszük. Noha huzamos használat folyamán a szövegekbe időnkint 
későbbi korszerü toldatok csusztak be, melyek az összefilggést 
megszakítani alkalmasak, ez az összefüggés mégis mint biztos 
fonál megtalálható. A kiemelkedő szombatt>kra szerkesztett, rövi
debb bibliai szöveg körré csoportosított, egy előadás időtartamára 
szabott terjedelemmel biró, körOihatárolt midrasszakaszok kétség· 
telenül alapgondolattal konstruált, összefíiggö gondolatsort képező 
és összefilggő tartalommal biró egységes fejtegetést alkotnak. 
Egyes szombatokra és szent napokra szóló fejtegetések voltak ezek, 
melyek rövid, tömör szövegrészletekben megrögzítve és legkissebb 
térfogatra összevonva, megőrzött képei a hajdankori nyilvános 
istentiszteleti eiöadásoknak, melyek rövidségük és összevontságuk 
mellett laza, de azért mégis észrevehető összefüggés vonalait rejtik 
magukban, amely összefilggés kinyomozása és megállapítása nem 
egészen könnyü, de érdemes föladat. Annak a tételnek igazolására, 
hogy az egyes peszikták nem csupán összefüggés nélküli midras· 
töredékek rendszertelen kompilációi, hanem bennük összefilgges 
van, ez alkalommal a Buber által kiadott Peszikta első szakaszát 
tettem analizis tárgyává, melynek eredményét ezzel bemutatom, 
kérve az olvasói, mivel térszilke mialt idézetek hozásától lehetőleg 

tartózkodom, hogy sziveskedjék az eredeti szöveget az alábbi tar
talmi vázlattal állandóan egybevetni. Az első, vagyis a Chanuka 
szentélyavató ünnepére előírt l11~' Ol':l ':"l'i peszikta gondolatsorát 
midőn összefoglalom, még csupán arra mutatok reá, hogy a textus 
oly szentirási szövegből van véve, mely szentélyavatásról szól, 
melyben a menóra is előfordul és mely ennélfogva chanu'<ai tóra-
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olvasmányúl van kijelölve és hogy a midras szokása szerint a 
fötextus mellé egybevető textusok ftizödnek, jelen esetben Numeri 
7, 1-5 mellé Cant. 5, l; 3, 9; 3, ll, és prov. 30, 4. Az előbbiek 
a szentély fogalmával, Izrael Istenhez való viszonyával, az utolsók 
dogmatikai kérdésekkel kerülnek kapcsolatba. A fötextus 11lr,., Cl':! 
többféle értelemben variálódik jelent jegyességet, befejezést, bevég
zetté tételt, betetözést, megszűnést is, a váltakozó tartalmi szakaszok 
szerint, melyek során a gondolatok tovább vezettetnek, mig végül 
az öröktől való vallási eszme és lzrael soha meg nem szünésének 
gondolatával a fejtegetés véget ér. 

Az eszmemenet, mely az eredeti szöveget sorrend és tartalom 
tekintetében híven követi, részletes vázlatában a következő . 

,.,,r,, Ol':! lsten és Izrael jegyességél jelenti, mert l'llr,., szó rokon 
;,r,; szóval, ezért egymásra világit Numeri 7., l. és Cdnt. 5., l. 
Midön a sivatagbeli szentély elkészült, Isten lejött menyasszonyához 
a kertbe, melyet már régóta kijelölt magának Isten. C'.~11'1Ml'l:l m'"ttl "1p'V 
Isten eredeti terve az volt, hogy sechínája a földön honoljon és 
az egyetemes emberiségé legyen, már az első emberpár hallhatta 
Isten hangját a Kertben, azonban emberi btinök következtében 
lsten eltávolodott; megkezdte eltávolodását azon a napon, mikor 
Adám bünbe esett é1 az elsö ember óriási nagysága eltörpült. 
Adám büne folytán eltávolodott az első égbe, Enos büne folytán 
a második égbe,, az özönviz idején a harmadik égbe, A dór haflága 
büne miatt a negyedikbe, az Ábrahám korabeli Egyiptom miatt az 
ötödikbe, Szodoma rrtiatt a hatodikba, f:gyiptom büne miatt Mózes 
idején a hetedikbe. Ámde a hét igazak ér?eme lassankét vissza
vonzotta, visszavonta az Istent a földre, Abrahám, Izsák, Jákob, 
Lévi, Keháth, Amram és végtil Mózes érdeme visszatelepiti a 
Sechinát a földre; Mózes befejezi ezt a csodás müveletet, azért 
nwr.~ nlS:l Oi':l 

Isten Mózes érdeme folytán megtalálja jegyesét Izraelben . 
A szentély, melyet Mózes felállít a sivatagban, a hordozhat~ és 
továbbszállítható szentély az egy nászszekér, apirjon, a frigy Jele, 
hajléka és továbbvivő eszköze. Mózes ll. 26-ban is megfele~ a 
szentély leírása a Cant. 3-tan leírt apirjon képének és ami a 
ná~zszekérben benne van: a szeretet, azonos a szentélyben levő 
sechinával vagyis :"'l':lttl :"ll l'l:li'IN . Bár ezzel az egész vilá~egye~em 
tele van, de a szentély is magába zárja öt ; olyan ez, mmt m1kor 
a dagadó tenger megtölti a partmenti barlangot, a barlang meg-
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telik vizzel és a tenger nem lesz kevesebb, igy midőn a szövet
ségsátor megtelt az isteni dicsőséggel, csak befejezetté lett az 
isteni szándék, hogy mindenütt jelenlevő és megtalálható legyen · 
Salamon király tehát az ö apirjonjában nem más, mint maga a 
Béke királya, az Isten, aki a világegyetem harmóniáját megalkotta 
és most szövetséghajlékot talál Izraelben. A Salamon név az 
Énekek énekében már a régi allegorikus magyarázat szerint min
denütt a Béke királyát jelenti, Cant. 3., 7. kivételével, Izrael midpn 
a tízparancsolatot elfogadta, koronát nyujtott Jegyesének, Istennek 
és ha Cant. 3, ll-ben az áll. hogy menjetek ki Czion leányai és 
nézzétek Salamon királyt a koronával, mellyel anyja megkoronázta, 
ez nem annyit jelent, hogy Istennek anyia van, hanem az anya 
szó az allegorikus magyarázat kereteiben itt is Izraelt jelenti, mert 
ez becézö név, mint mikor a gyöngéd apa szeretetböl azt mondja 
leányának: anyám és itt Isten menyasszonyát, Izraelt jelenti, hiszen 
a szószerinti értelmezés keretében se igazolható másként az anya 
szó ebben a versben, mert az egész bibliában nincs nyoma annak, 
hogy Bathséba megkoro,,ázta volna az ö fiát; tehát az aller orikus 
magyarázat mellőzésével se jelentheti az anya szó a tényleges 
anyát. Midőn ezt a szellemes magyarázato! R. Eleazár előadta R. 
Simon b. Joehaj elölt, ez a nagyszerü megoldásért homlokon 
csókolta az előadót, mondván : ha nem hallottam volna semmi 
egyebet, ezért magáért érdemes volt ideJönni. " 

A Sechina tehát elfoglalta az ö nászszekerét Méltán, hiszen 
Mózes óriási buzgalmában a égben látott dolgok mintájára épi
tette a szentélyt, mintegy az égi dolgokat lehozta a földre, azért 
Isten az égi tanácsból leszáll és elhelyezi dicsfényét a Mózes által 
épített frigysátor szentélyében. Menjet k Jeruzsálem leán.yai é~ 
nézzétek a Béke királyát koronájáhan, melyet Izrael nyuJt nekr 
frigykötésének és boldogságának napján; frigyk~tésének napja ~ 
sivatagbeli szentély épltése, boldogságán: ~ n~pJa a Jeruzsálerot 
szentély építése. Igy Cant. 3. 11-böl semm1féle 1degenszerü dog
matikus következtetést nem lehet levon01. 

Hasonlók~p fJem lehet uj dogmatikus k~vetkeztelése~et leve
zetni a Proverb. 30. 4. verséből sem, mely •gy szól: K1 szállott 
fel a menyekbe és jött Je onnan, k_i fogta össze marokra a 
a ruachot,* ki fogta ruhába a vizeket, kt támas'ltotta föl a földnek 

• A midras ktilönbözó magyarázataiban M1., szót egyszer szellemnek, 

él k eszi ~c"' .. alatt egyszer a föld széleit, més magyarézat!bao egyszer sz ne v , own 
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eltüntjeit (vagy szeleil), mi az Ö neve és fiának neve, ha tudod? 
Ez a vers nem szolgálhat támasztékul tendenciózus dogmatikának, 
mert elsősorban Istenre magyarázható, aki fölszáll kiirtharsogás 
közepette, (47. zsolt.) aki leszállt Sinaj hegyére, (Mózes ll. 19.) 
aki kezében tartja a szellemeket, (Jób 12) aki begöngyöli felhőbe a 
a vizeket, (Jób 27) és akinek elsőszülött fia Izrael (Mózes ll. 4., 
22.) és aki a halottakat föltámasztja. (Sam. l. 2. 2.) 

De magyarázható ez a vers Illés prófétára is egész követke
zetes keresztülvitellel és megfelelő bibliai helyek bizonyitó egybe
vetésével és végül magyarázható a vers Mózesre vonatkoztatva is 
amivel a fejtegetés az alapigéhez visszatér. · ' 

Mózes is fölszállt IstePhez és lejött onnan (Mózes II. 16, 3, 
és 14.) a vihart megfogta, a záport elállítotia és a föld széleit 
megtámosztotta, a világot megszilárdította, mert a szentély építése 
folytán szilárd alapot nyert a világ; mielőtt a szentély épült, a 
világ ingadozó volt, mikor a szentély fölépíilt, szilárd bázisra 
helyezkedett a világ, amivel a teremtés műve befejeztetett, erre 
mutat az i~e: 11 'J Ol1:l ,,," De ez a szó nl'-' annyit is jelent, mint 
megszüntetni, vagyis a szentély fölállításával véget ért az ártó 
elemek hatalma,** azért csatlakozik a szentirásban ez az ige a 
papi áldás szövegéhez (Numeri 6,25-7,1). De ugyanakkor meg
töretett a gyíilölet hatalma is, mert elaCldig csak gyíilölet, viszály, 
versengés és civódás volt uralkodó a földön, de attól kezdve a 
szeretet, a testvériség, az emberbaráti érzés, az igazság és a béke 
kezdett tért hódítani, ezért kapcsolódik rögtön a papi áldás utolsó 
szavához Ol~lt' - a szentély fölavatását bevezető ige nl':l Ol'~ w 1 
Mózes fölavatta és fölszentelte a hajlékot és ez kétszer van ismé
telve a szent szövegben, mert kétszeres avatást végzett, egyet arra 
az időre és másikat a jövendőre. Izrael fejedelmei ugyanakkor 
szekereket ajánlottak föl a szentélynek és a szentély tovább száiU
tására, ezek maguk szimbolikusak, vehicula religionis és a számuk 
is szimbolikus. t.zek tovább viszik a vallási eszmét, számuk pedig 
megfelel a teremtés 6 napjának, a misna 6 könyvének, a 6 ös-

a halottakat érti, de bármely magyarázato! veszi alapul, belőle ujabb dogma
tikus! elmélet nem vezethető le, mert az illető verseknek megvan elfogadott 
értelme. 

** E felfogáson alaps2.ik a régi építészeti szokás is, hogy az egyházak 
oro:nszegélyén menekülö szörnyetegek vannak kifaragva, melyek elhllgyják a 
mcgszentelt helyet. 
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anyának, a királyi hatalmat szabályozó 6 törvénynek, a 6 égbolto
zatnak, melyek a legfölső eget a földtől elválasztják és a föld 
6 nevének (utóbbi csak a Karmoly kéziratban). A szekerekhez 
járul 12 igavonó állat, ezeket Izrael adja (cnN'-') . a szentély szeke
reinek tovább szállítására. Izrael ezt az áldozatot hozza a vallás 
jövöjének biztositására, továbbvitelére, lzáchar törzsének tanácsára, 
melynek fiai c•nv' :'lJ'~ 'll,l' a korok szellemének megértói és tudói 
"Kajrószin" az idöszerűségeknek. Mózes a_tlól tartott, hogy idővel 
az igavonó állatok kivéníilnek, elpusztúlnak, de Isten megnyugtatta, 
hogy azok is örökre megmaradnak. Némelyek szerint későbbi idő
ben föláldozták azokat az oltáron, de rabbi Meir úgy tanította, 
hogy azok most is épségben vannak, nem kaptak hibát, nem fogyat
koztak meg vénség miatt és nem váltak hasznavehetetlenekké. 
Ebből mi következik? Ha már a szentély szállítására rendelt iga
vonők is elpusztíthatatlanok és örökké megmaradnak, akl<or annál 
inkább örökéletű Izrael, mindörökké fennali Izrael, melynek gyer
mekei ragaszkodnak Istenhez és meg vagyon irva: Ti ped1g, kik 
ragaszkodtok az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, életben vagytok 
mind e mai napon l 

Eddig az összefoglalás, mely a szöveg sorrendjéhez és tartal
mához hiven ragaszkodik. Az összefüggö eszmemenel világosan 
látható és nagyon figyel~et érdemel. Az eszmemenet kiindul a 
vallás eredeti egyetemes jelentőségéből és áttér Izrael speciális 
vallási elhivatására, a szentély jelentö!'égét kiemeli, úgy is, mint 
az Isten ~ ember közölti szövetség kapcsát, úgy is, mint a társa
dalmi erkölcsi rend alapvető intézményét és az embervilág meg-

' nemesítőjét. markáns módon értékeli, a vallási eszmének időhöz 
és térhez való viszonyát megvilágítja és időhöz térhöz nem kötött
ségét hangsulyozza, annak vándorlAsát korszakokon és teriileteken 
át, mint az Isteni szándékban előre jelzett realitást ismerteti, a 
kor vallási eszméinek forrongásában a tiszta zsidóság álláspontját, 
p;lémikáját és _apologétikáját kifejti, a vallási tanok abrogációjá
nak gondolata ellen állástfoglalva az isteni szövetség maradandó
ságát hangoztatja és Izráelnek és hitének örökkévalóságát hirdeti. 
Az egész, mély gondolatokkal telitett és nemes eszmékben gazdag 
szellemi alkotás, mely egyben a kor vallási eszméinek kiizdelmét 

\ tükrözteti és nagyértékű kultur- és vallástörténeti dokumentum. 
Dr. Hevesi Simon. 
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Zakariás könyvének utolsó fejezeteiröl. 

W1,n Nr,~ It'.,,~,, ..,,~r, iWON ~~ (Chag 3a) Minde . k l . k 
föl t · d é · · " n ts o at utatás 

ve UJ ere. m nyeket." Ezt fapasztaltam, mikor Rabbiképzőnkön 
mo~t Zec~arJa könyvét megvitattuk hallgatóinkkaL Megvitatásunk 
egytk-mástk eredménye elbírja az irodalmi nyilvánosságot 
. Ha az első nyolc fejezet után a 9 -hez érünk, mintha má~ világba 
]Utnán~. Az elsökben élesek a történeti háttér körvonalai, világosak 
a k?rvtszonyok, határozott a keltezés: tudjuk, hogy Dárius király 
2., tll~töleg ~4. év~ben v~gyunk, ismerjük a propbéta beszédjének 
hónapJát é~ na~Ját,. aka~ Chaggainál. Az utolsó 6 fejezetben 
ko:ántsem érezzuk Jahunk alatt ezt a szilárd történelmi talajt. Sze
münk el~tt. megrajzoló~ik egy történelmi térkép, amely voltaképen 
Izrael. ~ult]ának semmtlyen korára nem illik egészen. A fejezetek 
f~IdraJzt szemköre, irodalmi szerkezete valósággal zavarba ejt. 
~mde a vallástörténelmi viszonyok kivezéreinek a zavarból. Ma 
al~aláb~n a tudományos közfölfogás Zecharja könyvének utolsó 
feJezetett a makkabaJus nagy időkböJ eredezteti. Röviden jelezztik 
azokat a közkeletű mozzanatokat, melyek erre a megegyezésre 
vezettek, - részletesebben bemutdtjuk azokat melyeket a m· 
iskolai tárgyalásunk fölvetett. ' 

1 

~ .földrajzi szemkör: Syria (Antiochia, Damaskus, Epiphania, 
Phoentcta (Tyrus, Szidon), philisteusok földje (Askalon, Azza, 
Ekron~ ~sdód), Javan (Görögország Makedonia, - valójában a 
hellentshkus Kelet), Assyria, Egvptom. Ilyen széles körre Izraelnek 
történeti összeköttetései egy korban sem terjedtek ki, ·.nem is terjed
hettek,. - hisz' mikor javannal érintkezett, már Assyiria rég nem 
volt btrodalom sem nemzet, a philisteus városok is eljátszották 
önálló szerepüket Nyilván nem kortörténeti valóság rajzolta ezt a 
térképet, hanem propbétai constructio. 

Ugyancsak constructio a fejezetek irodalmi szerkezete. Nincs 
a Szentirásnak még egy része, mely a Szenti'rás többi könyvéből 
annyira táplálkoznék, annyit kölcsönözne, mint Zakariás könyvé
nek utolsó 6 fejezete, - a legtöbbet EzechieJ könyvéböJ veszi át. 
Ime nehány jellegzetes példa. A jövőt könyvünk úgy festi, hogy 
benne elnémul a hazug prophéták tisztátlan szelleme; akit rajt 
érnek prophétáláson, mentegetödzik: .s mondja, nem vagyok 
prophéta, földmives vagyok én.· (XIII. 5.) Ime tudatos változata 
Ámósz hires kifakadásának: "Nem vagyok és prophéta, sem prophé-
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tának a fia, hanem pásztor vagyok és vadffigetermelö• (Amosz 
VII, 14). - Ami prophétánknál is Isten meghallgatja Izraelt, azt 
mondja neki : népem vagy, ö pedig vá aszolja : Istenem. (Zak. XIII, 
9). Itt Hósea prophétát követi, aki avval biztat, hogy Isten meg
hallgatja égnek, földnek kivánságát, azt mondja Ló-Ammi-nak 
"népem," ez pedig neki: "Istenem." (Hósea II, 25). - Ami 
prophétánk úgy látja, hogy Isten próbára teszi a népet, kétharmada 
bele vész ebbe a probába, egy harmada állja, - (XIII, 8, 9), 
evvel átvesz egy jesája előtt kedves gondolatot a megtérő mara
dékről). (Jes. VI, 13, X, 21. v. ö. Ezekhi V, 12). Amikor ami 
prophétáok a gyászt igy irja le : "jajgatnak a pásztorok, mert oda 
veszett díszük, ordítoznak az oroszlánok, mert elpusztult a Jordán 
büszkesége. • (Zak. XI, 3), - híven követi jeremiás. köt.yvét (XXV, 
36, XLIX, 19, L, 44). 

Kivált Ezechieitől kölcsönöz ami prophétánk fordulatokat, 
eszméket, képeket. A jövendő Izraelről festett gazdag képek során 
EzechieJ forrást lát, mely a szentély küszöbe alatt fakad, vize 
bokáig, majd térdig, majd fej fölé nő, Kelet és Nyugat felé tenger
partig folyik: tőle meggyógyul a holt víz, tőle gyarapsztk állat és 
hal, fölvirul lomb és gyümölcs, lombja gyógyít, gyilmölcse havonta 
megujul, el nem fogy. (Ezech. XLVII, t -12). A mi próphétánk 
hirdetésében is fakad forrás, szennytól, bűntől tisz1ító; eleven vizek 
folynak a keleti és a nyugati tenger felé, sem nyáron, sem télen 
el nem fogy a vizük. (Zak. XIII., l, XIV, 8). Ugyanesok Ezechieitől 
való a pásztorokról rajzolt gazdag kép (XXXIV. fej.), rr,elynek 
vonásait a mi prophétánk szabadon átveszi. (XI, 16). 

Erezzilk, itt készül már az a kor, az az irányzat. mely val
lásos gondolatait a Szentírásra tám nsztja, melynek oktatásait ily 
fordulatok jelzik: :l'.M:l,, N'1p '11:N, ib~lW. Itt készill az aggáda, az 
előző tanilásokra alapított tanítás. 

Az aggáda is gazdag uj elemeket visz bele a Szentíráshoz 
fűződö oktatásaiba. A mi prophétáok is módosítja, hasonlítja, 
kiegészíti az átvételeket EzechieJ prophéta XXXIV. fejezete csak 
pásztorokról és nyájról szólt: a mi prophétánK t!gészen eredeti 
vonásokkal egészíti ki a képet: szól a nyajnak eladóiról és vásár
lóiról is. Izrael nyáját a syrek szeretnék vásárolni, - a nyáját áruba 
bocs~tják, eladják a népnek vezérei, nyilván az áruló főpapoK: 
Alkimos, Lysimachos, jason, Menelaos fajtája. 

A nyáj, a jószág csodás átalakuláson is megy át : mintha a 
2 
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juhok harci paripákká változtak volna. (Zak. X. 3). Akik voltakép 
nem is termettek harcra, szinte csodaszerűen hősökké lesznek. 
Nem maguktól hősök, hősökké Isten teszi. (,,r-lj_i).~J. O,t-1!~.~1 Zak. 
X, 6, I I), Isten közvetlen beavatkozása, nagy vailá~os behatás volt 
erre szükséges. 

A vallástörténelmi háttér. 

Vallásos eszményét prophétáok abba a hirdetésbe foglalja, 
mely imáink méltó záró szavává lett : az Örökkévaló lesz királylyá 
az egész föld felett, ezen a napon miként egyetlen az Örökkévaló, 
egyellen lesz a neve. (Zak. XIV, 9). Számos ok és erö munkál
kodik közre az emberiség megtisztítására, megszentelésére: a csoda
forrás, a földnek, a természetnek nagy átalakulásai s végOI próba
tétel. A próba sajátságos: a sátoros ünnep teszi próbára a népeket: 
az istenítéletből fönnmaradó népek évente elzarándokolnak jeru
zsalembe, hogy leboruljanak az Örökkévaló előtt s .hogy meg
ilnnepeljék a sátoros ünnepet. (XIV, 16). 

A sátoros ünnep jelentősége természetesen már Szeofirásunk
ban kezdődik. Ji! önmagában már a sátoros ünnepet jelöli EzechieJ 
könyvében (XLV, 25). Salamon templomavatásánál, melyet ép erre 
az ünnepre tűz ki. (1. Kir. VIII, 2, 65 II. Krón. V. 3). Talán a 
,V'!~ is kat exochén a szukkóthi ünnepet jelölte. Hósea könyvében : 
"még sátrakban lakatlak ,l>l~ ·~•!! (XII, 10). De kivált a tannák kora 
óta ~il már a Szukkoth-ot jelöli. 

Propbétai szakaszunkban a meglévő népek Izraellel egyült 
ünneplik a Szukkoth ünnepét. Igy Helénáról, Adiebene tarto
mánynak zsidó hitre tért királynéjáról is beszéli az aggáda, hogy 
ö és fiai fényes sátorral ülték meg az ünnepet. (Szukkoth 2 b). 

Söt arra is, hogy ezt az ünnepet tekintették a népek meg
térése próbakövének, van fényes példánk : egy nagyszabású ünnepi 
beszédben, melyet Chanina bar Chama vagy más hagyomány 
szerint, R. Szimlai mondott. lsten ítéletre gyüjti egybe a népeket. 
Róma, Perzsia, a többi nép sorjában fölvonu!, hogy igazolják 
magukat. Htába hivalkodnak culturális alkotásaikkal, épftkezéseik
kel, hódításaikkaL kincseikkel, nem állanak meg az ítéletben, hisz 
még a noachida törvényeket sem tisztelték. A népek könyörögnek, 
adjon nekik lsten még egyszer módot parancsainak teljesitésére. 
lsten rááll, még egyszer próbára teszi öket: lakozzanak sátrakban, 
mint Izrael. Fölépítik a sátrakat, de midön ezekre forrón tűz le a 
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nap, tiszteletlenfil feldöntik azokat. Nem állották a Szukkoth 
·próbáját. 1

) 

Ezt a beszédet Chanina bar Chama vagy Szimlai nyilván 
Szukkoth-kor mondhatta. Szukkóthnak prophétái szakasza ép Zaka
riás könyvének utolsó fejezete. Bold. Bacher profeszor úgy vélte, 
hogy a prophéfa verse ébresztette az arnórában a prédikálio 
eszméjét. De talán úgy kell a megegyezést értenünk, hogy az a 
pharisaeus gondolkodás, amely az aggádát ihleti, megszólalt már 
a prophétában. A ki nem tiszteli még az ünnepi sátrai sem, el
kárhozik, tanítja az aggáda. 

Amely nép nem üli meg Izraellel a sátrak ünnepét, megbün
hödik, hirdeti a prophéta. 

Miként bűnhődik? "Amelyik a föld családjai köz ül nem jön fel 
jerúzsalembe, hogy leboruljon az Örökkévaló, a seregek Istene 
előtt, arra nem száll esö." 

A kapcsolat Szukkóth és az eső közt nyilvánvaló. Az ünnep 
szertartásai, cselekedetei és imái megmagyarázzák. A Júlabbal 
végzett mozdulatoknak is az a célja, "hogy távol tartsák a rossz 
·szeleket, a rossz csapadékot" (Szukkóth 37 b). Már ez a szertartás 
is tehát a sympathetikus mágia körébe vág: a lúl&.b el akarja riasz
tani az ártalmas természeti erőket. Még erősebb ez a magikus 
sympathetikus célzat a o•~n 1ltn a vízöntés szertartásánál (Szukkóth 
48a), melynek becsmérléséért a hagyomány szeríni a CZiiddukacus 
hajlandóságú jannai király életével lakolt. ~) Ez a szertartás fejlő

dött a :'!!!Nllt'il n•:~ nn~lt'-vá, a második templom utolsó korának 
Jegmozgalmasabb, legfényesebb ünnepévé. Rendeltetése az voll, 
hogy az esőt mintegy levarázsolja, lehozza. Ebből keletkezett Rós
hassana második misnájának tétele: ot:~J;, S;: l'j11'J Jn:l1 Szukkoth 
ünnepén határoz az Ég az évnek esőzéseirőL Ezért illesztették 
bele az esőért való imát a Szukkóth liturgiájába. Amely népek 
tehát nem vesznek részt az esőhozó szertartásban, az e~öért mondott 
imában, nyilván úgy bűnhő.dnek, hogy eső nélkül szűkölködnek.') 

Kisérjük tovább a prophétát: "Ha pedig - így szól -
Egyptom családja nem megy föl, nem jön el, vajjon öket nem 

') Abáda Zara 2b3a, a változatokról 1.; Bacher, dil Agada der pol· 
Amoriier l, 566. 

' ) D Feuchtwang, Das Wasseropfer und die damil verbundenen 
Zeremonien. M. G. W. l. 1911. LV. 47-63. 

') Liber M., REJ 1912. LXIII, 24, 25 jegyzet. 
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éri-e a csapás, melylyel az Örökkévaló . azokat a nemzeteket sujtja, 
melyek nem jönnek föl, hogy Szukkóth Onoepét üljék. Ez bűnhő
dése Egyptomnak és bűnhődése mindazoknak a nemzeteknek 
melyek fel nem jönnek, hogy a Szukkóth ünnepet ünnepeljék.; 
Miért e~eli ki a propbéta ép Egyptomot ? Ma az a közfelfogás, 
hogy m1vel Egyptomot a Nilus öntözi, könnyen elbizakodhatnék, 
hogy neki nincs szüksége esőért való szertartásra, imára, ünnepre : 
Ezért inti a propbéta : az ünneplésben csakúgy részt kell vennie, 
mint minden népnek. 

De a prophétát aligha vezérlik természetrajzi, földrajzi meg
figyelések. Erkölcsi indító okot várunk, amelyért Egyptom magát 
fölmentve érezhetné a jeruzsálemi ünnepi zarándoklás alól. Ily 
erkölcsi ok ismeretes : Egyptomnak is megvolt a maga zsidó 
szentélye, Oniás temploma Leontopolísban, Heliopolis kerilletében, 
melyet Josephus Flavius ismételt jelentése szerint (Antiquitates 
XII, 3, 1-3, Belium Judaicum I, l, l, VII, 10, 2-4) Jesája 
propbéta (XIX, 18) hirdetése alapján épített Oniás. Tegyük hozzá, 
hogy a mai Szentirásmagyarázók némelyike már Zakariás könyvé
ben is bőséges célzást talál Oniasra. Oniasra ismernek a jó 
pásztorban, akiről a XI. fejezet szól. A jó pásztor két pásztorbottal 
örizte a nyájat, az egyik pásztorbot jelképezte a népek jóindulatát 
Izrael iránt, a másik pásztorbOt a testvéri viszonyt Juda és Izrael 
(nyilván a palaestinai és a külföldi zsidóság) közt. De nincs benne 
köszönet. A jó pásztor széltöri két pásztorbotját s ott hagyja 
nyáját. Ha ezt arra magyarázzuk, hogy -Onias Egyplomba megy, 
Egyptom belevonása, kiemelése még természetesebb: Oniás, a jó 
pásztor, egyptomi vállalkozása tiszteletre méltó, de azért nehogy 
azt higyje az egyptomi zsidóság, hogy elszakadhat Jeruzsalemtöl, 
hogy el1ehet a középponti szentély imája és áldása nélkül. De ha 
nem Játjuk is magát Oniast magasztalva a propbéta szavaiban, 
legalább az valószinfi, hogy a leontopolisi templom-ra céloz: ne 
bizakodjatok el benne, Jeruzsalern marad a zsidóság középpontja. 
Igy figyelték Philoról is, hogy a leontopolisi templomot nem 
említi, de igenis, hogy ö is Jeruzsaiembe zarándokolt. 

Ezáltal propbétai fejezetünk kapcsolatba jut a Makkabaeusok 
ll. könyvével. A könyv elején Palestina zsidósága két levélben 
fölszólítja az egyptomi zsidóságot, hogy ünnepeljék velük egyatt 
a Chanukkát. Magát a Chanukkát is Szukkót szertartásaival tiln
tetik ki : sátorra!, lombbal, ágakkal. Nem tartozik dolgozatunk. 
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körébe, hogy megállapítsuk Chanukka viszonyát Szukkóth-hoz.1 ) 

De világos: erkölcsi okokból tartottak attól, hogy az egyptomi 
zsidóság nem vesz részt Jeruzsalern ünnepeiben. Ugyanez az ok 
vezérli a mi prophétánkat is, amikor Egyptomot különöskép inti, 
mily büntetés vár a Szukkóthról elmaradókra. 

Ugyancsak a Szukkóth-tal kapcsolatos rabbinikus intézményt 
figyelhetunk meg már Zakariás prophétánáL Izrael gyászt ül : 
Dávid háza külön, nőik külön, Náthán háza külön nöik külön 
Lévi háza külön, nöik külön, Simei háza külön: nöik külön: 
A Szentirás egyébként sehol sem választja külön az ünnep 
szertartásainál a nőket a férfiaktól. De igenis szélválasztja a 
rabbinikus gyakorlat, még pedig ép' a Szukkóth-al kapcsolat
ban, ép a mi prophétánkra való hivatkozással. 

A misnában (Szukkóth V, 2 p. 51a) olvassuk, hogy az ünnep 
első napjának végeztével lementek a templom nöi csarnokába 
.,,,~ )ii'1M ow j1Ji'M~l "s nagy intézkedést tettek". A gemara (51 b, 
52a) részletezi az intézkedést. Eleinte a nök voltak a templom bel
sejében, a férfiak künn, - de akadt alkalom a könnyelmüségre, 
majd elhatározták, hogy a nök üljenek künn, a férfiak benn, de 
még mindig maradt mód könnyelmüségre, végül elrendelték, hogy 
a nök üljenek fönn, a férfiak lenn. Ámde miként intézkedhettek 
ekkép. Hisz "minden az Örökkévaló rendelése szerint" (IL Chrón. 
XXVIII, 19) intézendő. Az ujítás mégis igazolható, mert a Szent
irásban (ép a mi prophétáok tárgyalt verseiben) megtalálták, hogy 
még gyász idején is, mikor pedig a gonosz ösztön inkább szun
nyad, elkülönítették a ne!IJeket, annál inkább az öröm iinnepén, 
amikor a tomboló vigság föl.;zabadítja a gonosz ösztönt. - Tör
ténelmileg tekintve nem kell gondolnunk, hogy Zakariás könyvé
nek szavai létesítették az elkülönítés intézményét: Ezt létre hivta 
az erkölcsi szükség, a helyes erkölcsi belátás, mely mtr a propbéta 
korában is hatott, - hisz' a propbélát (aki az időszámításunk 

elötti 2. száz1dban élhetett) mindössze két-három évszázad válasz
totta el az intézményeknek a misnában való megrögzítésétöl. 

Zakariás könyvének két utolsó verse hatásosan hirdeti a 
pharisaeismus alapgondolatát : a vallást a templomból a házakba, 
a papirendböJ az egyénnek és családnak életébe kell belevinni: 

') V, 400-418, erről R. Leszynsky, Das Laubhültenfest Chanukka 
\\GWJ 1911, M, Liber, Hanoucca et Souccot, REJ 1912, LXIII, 20-29. 
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. Azon a napon a lovak csengöin az áll: "Szent az Örökkévaló
nak" s lesznek a fazekak az Örökkévaló templomában mint a 
medencék az oltár el.?tt. S minden fazék Jeruzalemben és Judá
ban szent lesz az Orökkévalónak, jönnek az áldozók, belőlük 
ve~znek s t?bbé nem lesz kufár az Örökkévalónak a seregek 
uranak házaban azon a napon". Addig, a történelmi időkben , 
C8ak a főpap homlokdíszét ékesítette a fölirás: •;,S tv,p. Majdan, 
az áhított és remélt jóidöben a lovaknak szerszámán, a házaknak 
fazeka in is ékeskedik e jelmondás: Szent az Örökkévalónak. A 
homlokdíszt a főpap azért viselte, hogy evvel az Isten jóindulatát 
vonja a népre. (Exodus XXVIII, 38). A későbbi kifejezésmód 
szerint -i:l:~ j''li:-t (Zebachim 88b) a főpap homlokdíszében bűn
engesztelő erő rejlik. A jöveP.dőben ez az erő áthatja majd a 
szerszámokat, az edényeket is. Ezt a pharisaeus gondolatot egy 
majd Rabbi Jóchanannak, majd R. Eleazárnak tulajdonított mondás 
ily classicus formára hozza: s~iltl' ~v -.!:l:l::l M:Jl~ O"i' ltl,p~n l1':Jitl j~l S:.~ 
''Sv -!:l:l~ o,~ Stt~ rnStt~ l'ltl:lVl (Berachót 55a) a míg az oltár fönn
állott, az engesztelte meg Izrael bűneit, ma az embernek asztala 
engesztel 

Zakariás könyvének utolsó fejezetei tehát a közönséges idő
számítás elötti második századba érnek, Dániel könyvével egyfitt 
szentirásunk legkésőbben keletkezett iratai. Mindakettő már-már a 
rabbinismus talaján áll. Dániel könyve az eschatologiájában csendűl 
ki : a halottak örök életében. Zakariás utolsó fejezetei az egyetemes
ségnek, az emberi szolidaritásnak propbétai eszméjét összekap
csolják avval a phariseus vezérlő elvvel, hogy a vallás míndenkire, 
minden helyre, minden időre vonatkozik, vallás és szentség hassa 
át az emberiséget. 

Budapest. Dr. Heller Bernát. 

A ~nagya:r zsidók Jnultjából. 

A zsidók Il. József pártfogoltjai közé tartoztak uralkodása 
kezdetétől, neki köszönhették a mult annyi terhes s megszégyenitö 
örökségének eltemetését és hogy lerakta boldogabb jövőjtik alapjait 
A császár halála nem borította fel javukra tett intézkedéseit, amelyek 
miatt az egykoru röpirat "zsidók és parasztok istené"-nek nevezte. 1 

A trónüresedés óta lendUleltel feltámadt nemzeti öntudat (\em vette 

1 Marczali Henrik, Az 1790/l·diki országgyűlés 1, 3. 
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fel kisérelébe a feszes, elutasító magatartást a zsidók iránt, kik az 
ország alkotmányát nem tisztelő, érintetlen berendezkedéseit meg
roásító kaJapos király jóindulatát élvezték. Elítélte ugyan a császár 
politikai rendszerét, de méltányolta s kímélte az emberi jogokat, 
miket József felvilágosodottsága, érző szive szerzett néprétegeknek 
Nemzetvédelem és emberjogvédelme abban az időben megfért 
egymás mellett zavartalan összhangban. Ezt a jelenséget feltüntette 
a kor irodalma is, mely a megbántott nemzeti érzést képviseli, 
egyben hű örzője IL József lelkivilágának Innen a forrpontra emel
kedett nemzeti érzésnek jellemző vonása, hogy hevültségében távol 
tartotta magát kitörésektől a zsidók ellen és hogy nem szűkíteni, 

hanem kiterjeszteni akarta nyert jogaikat. 
A kialakult közvélemény, hogy a császárnak zsidókat érintő 

emberséges rendszabályai érvényükben maradjanak, söt idővel 

kiépüljenek, adja magyarázatát annak, hogy Il. József halálával 
csupán néhány város s terület óhajtotta visszaszerezni a császártól 
eltörölt régi kiváltságai!, százados jogszokásait, melyek valaha 
zsidómentességet bíztosítottak nekik. Vágyuknak, készülödésnknek 
nem kedvezett az uj uralkodó gondolkodása, kitől visszahelyezé
süket remélték az egykori állapotba, ugyancsak szemben állott 
velük az 1790. junius 6-ikára összehivott országgyűlés, mely a 
nemzet szellemének kifejezője volt Az élénk nemzeti érzés jegyében 
lefolyt országgyűlés megértően, igazságosan s nem elfogultan visel
kedett a zsidók iránt, a közérdeket nem engedte kicsinyes helyi 
látókör- s önzéstől befolyásoltatni. Szóvivöi a hajlíthatatlan nemzeti 
érzést összeegyeztetni tudták az emberiesség kötelességeivel, 
elismerték, amire a magyar zsidóság emelt fővel hivatkozhatott az 
országgyüléshez benyujtott folyamodványában: ta "habár a zsidó 
szokás és vallásban különbözik a nép sokaságától, bizonyos, 
tapasztalat erősíti, hogy annyi század forgása alatt hűség- és meg
bizhatóságban a király és a haza iránt nem áll mögötte a polgárok
nak." A törvényhozó testület Il. Józsefnek a zsidók részére kiadott 
rendeleteiből egyetlen egyet se vont vissza, nem változtatott rajtuk, 
a békés helyzetüket megzavarni igyekvő kevés várost leszereJte a 
"De Judaeis" cimü 38-ik törvénycikkellyel, melynek tartalma :' 

Hogy a zsidók állapotáról azalatt is gondoskodva legyen, 

'a Büchler Sándor : "De judaeis. • (Izraelita magyar irod . társaság 1900-iki 

évkönyve). 292. 
• Ugyanitt, 303. 
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mig ügylik és némely sz. kir. város rájuk vonatkozó privilégiumai 
a jövő országgyülésen jelentést tevő országos bizottság által 
tárgyaltalnának és a zsidók állapotáról ó felsége és a Karok s Rendek 
közös akarattal határozni fognak : a Karok s Rendek Ö felsége 
jóváhagyásával elhatározták, hogy a Magyarország s a kapcsolt 
részek határa i közt lakó zsidók az összes sz. kir. városokbCin és a 
többi helyeken, (ide nem értve a királyi bányavárosokat), abban 
az állapotban tartassanak meg, melyben 1790. január elsején 
voltak és ha netalán kizavarnák öket, abba visszahelyeztessenek. 

Az országgyülés tanácskozásai még nem értek véget, midön 
a Szilágyságban a vármegye kiskirálya, az erőszakoskodó alispán 
kegyetlen tervet forralt a területén és Szatmár vármegyében lakó 
zsidók ellen. Amit nekik szánt, avval egyszersmínd Magyar- s 
Erdélyország egész zsidóságát akarta meggyötörni és az ország
gyülésnek a zsidókra kedvező hangulatát szerette volna meg
rontani. Veszedelmes játékát sikertelenné tette a kormányszékek 
részrehajlatlansága, a magyar zsidóság fáradhatatlan utánjárása , 
hogy felfedje mesterkedéseít. 3 

1791. február 21-ikén éjjel két oláhul beszélő idegen, a:z; 
egyiknek vállán guba . a másikon bunda, b~tért Közép-Szolnok vár
megyében feküdt Pér helységben a Kutyakaparás csárdába. Az 
egyik kucsmát viselt a fején, a másik kalapot. A fogadóban nem 
tartózkodott más, mint a korcsmárosné, három gyermeke és egy 
szegény nyavalyatöréses özvegy zsellérasszony fia Takács András. 
A tulajdonos Salamon Ábrahám nem volt otthon, napok óta a 
szöllőhegyen pálinkát főzött, aminél Sije nevű öccse és Köteles 
Mihály péri gazda szorgoskodott vele együtt. Ha Salamon Ábrahám 
éjjelre távolmaradt a háztól, ilyenkor, mint ahogy ez alkalommal , 
Andrást bizta meg, hogy a korcsmában háljo~, mert az asszony
nak, gyermekeknek jól esett, ha a falu végén magányosan álló 
zsidó fedél alatt volt valaki a klizelükben. András, aki skorbutos 
fiu volt, szivesen kereste fel a csárdát, mert tapasztalta, hogy 
szeretik. A tizenhároméves parasztgyermek jól érezte magát ott. 
pálinkát kapott a ha.zörzés fejében , csendesen elpipázhatott. A kései 
vendégek egyike szalonoára éhezett és mivel a fogadóban nem 

• A péri eset és a vele kapcsolatos események forrásául az óbudai izr. 
hitköz~ég levéltá~ának P,V:l 7 'l.'1,lot !Cti!Z)~ - aminek forditása : az erdélyi 
per-fehrásu akt~•t .ha~~nált~m . Ezeket nem ismerte Eötvös Károly, ennélfogva 
tanulmányom k•egeszih, am1t . A nagy per• müvének 1. köt. 34-53. oldalán irt. 
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volt ka pható, elhívta Andrást, hogy három polturáért vezesse el 
vásárolni. Az idegen boroskannAval kezében ment el társa és 
András kiséretében. Visszatérve már hiányzott mellölük a fiu, a 
kancsó pedig, meJyet újra megtöltettek borral, merő sár volt. Az 
asszony megértette, amint oláhul beszélték az ivóban, hogy meg
ölték a gyermeket és még egyebet cselekesznek. Rögtön magához 
vevén két gyermekét, leány volt az egyik s Eszter névre hallgatott, 
fellármázia a szomszédokat, hogy keressék az elmaradt gyermeket, 
verjék félre a harangot, mert korcsmájában idegenek borozgatnak, 
akik, amint elejtelt szavaikból kivette, rossz járatban vannak. Az 
emberek közömbösen hallgatták, meg se mozdultak, hogy keresésre 
induljanak a sötétben. Közben a vendégek elfujták a gyertyát, 
eltüntek, de semmit se vittek magukkal. A megrémült asszony 
kicsinyeivel egyedUllétben nem merte fejét nyugvóra hajtani, meg
kérte tehát az egyik falubelit, hogy h1iljon a házban egy máriásért 
Az éjszaka elmult, február 22-ikének reggelén a kivilágosodott 
tájon megkerült András, azonban már nem volt benne élet ; a 
S?:egény gyermek arccal lefelé halva feküdt az úgynevezett Kocsis
árkában. 

Másnap két borbélyt hivattak Tasnádról a halál okának 
megállapítására. Egyikük Fülkey a vicispán eszköze, még mielött 
látta volna a gyermeket, kijelentette, hogy zsidók műve a fiu 
halála ;' könnyelmű. lelketlen állítása a nép közé dobva indította 
meg a vérvád lavináját. A józan falusi lakosság eleinte vonakodott 
a babona mérgét magába fogadni, mert szemével győződött meg, 
hogy szúrás, sebhely, metszés, ütés nyomát nem lehetett a test 
felső részén felfedezni. A felcser nem hagyta abban a maszlagolást, 
úgy segített a dolgon, hogy felnyúzia az ép nyakon a bőrt, bele
szúri "s azt mutogatta, mondván, látja kendtek ezen vették ki a 
vérét. • A birák kérdésére, mint van az, hogy a bőrön lyuk kivül
ről nincsen és belül van, azt válaszolta: semmi az, mert van 
nekik olyan mesterségek, hogy az új sebet a bőrön mindjárt be 
tud ják forrasztani. 5 

· Kinek állott érdekében Takács András esetét vérváddá 
formálni? A feleletet a zsidók kutatásai adták meg. A nyomok 

' ,Dieser behauptete bevor er das Kind gesehen halte, die juden hatten 
das Kind umgebracht und hi er fiingt sich der Process wid er die jud en an. • 

' A borbély hét évvel később, 1798-iki bizonyítványában már másként 
nyilatkozik, Lakos Lajos. A váradi zsidóság története. 122. 
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Bydeskuthy Imre alispán személyéig vezettek. Bydeskuthy adós
ságokba keveredett a péri és szomszédos zsidóknál, hitelezőit 
vé~~áddal ~karta magáról lerázni II . József és a magyar ország
gyulés. haJlandósága a zsidók iránt ellenszenvet váltott ki vár
megyéjében, mely akkor Erdélyhez tartozott, ez az alispántól fel
használt ellenszenv ~ereven félrelökött minden érvet, szándékosan 
elnyomta valamennyt tényt, mely a zsidók ártatlanságára vetett 
fényt és tudatosan ter~mtette, csoportosította, kiszinczte a képze
lődéseket, alaptal_an. htreszteléseket, hamis vallomásokat, együgyü
sége~et, ~el.yek Javara váltak az alispán akaratának. Adósságaitól 
a zstdók aran m:gszabadulni, a péri zsidókon keresztül Erdély s 
Magyarország zsidóságának kellemetlenkedni, ezenkivül, hogy az 
urak ellen akkortájt elégedetlenkedő parasztok figyelme a nemes
ségtől elterelődjék, emiatt volt szükséges a vérvád meséjét a köz
véleménybe belevinni. 

A tudatlan, bujtogató borbély kezdte meg a gonosz munkát 
megfélemlítés, deres, kikötés, korbácsolás folytatta. A látlelet a; 
alispán diktálására készült, melybe oly terhelő hazugságot is 
befoglalt, amit még a lelkiismeretlen Fülkey is megtagadott 
Február 24-ikétöl fogv~ a fogadós hat éves. Mihály fiát s;:edték 
elö koronatanunak, aktt kereszténynél, Kis Evánál helyeztek őri
zetbe, ahol Szebenyi, egy veszekedő rossz indulatu péri nemes 
többedmagával tanított ki arra, amit kényszerrel s ijesztgetéssei 
szájába tettek. Március első napján Mihály már Jevizsgázott fejébe 
vert leekéjéből : a dunyha alól látta, hogy a saját apja, nagyapja 
Jakab, a nagykárolyi rabbi, az érendrédi Óser és Aihség-zsidó -
a Species facti-ban Szükség a neve - kezén veszett el András 
élete az ivóban a csárdásné jelenlétében. Beszélt a kis fiú ahogy 
kívánták, de naivságában el is szólta magát, inert amikor az 
ujabb vizsgálatnál j unius hónapban feltették neki ' a kérdést, valjon 
nem félt-e, ártatlanul mondta: nem féltem én, mert én senkit se 
láttam. Koronatanu, kínek vallani kellett szülei, nagyapja ellen, 
noha semmit se látott. 

Február 19-ikét, mely a zsidó naptár I. Ádár hó'nap tizen
ötödiké~ek felelt meg, ezt a szombatra esett Susánpurim ünnepet 
Mózes Arje nagykárolyi rabbi Péren töltötte, hogy a "Móchiách" 
(feddö) jelzéssel illetett Lévi Mózes gyulafehérvári rabbi6 helyett 

' ,M:l' .,,, (Munkács 1894) bevezetése. 
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vizitálja a híveket. Atyafiságos megegyezés létezett ugyanis a két 
pap között, hogy a gyulafehérvári rabbi dioecesisébe nyuló Szilágy
ságot a nagykárolyi keresi fel, ha a másik nem utazhatik oda 
nyájához. A károlyi pap a Sárga Jakab zsidónál szállt meg Péren, 
vasárnap tisztességgel elbúcsúzván töle a hivek, Pelére ment 
szállásadója, valamint Nagy Ábrahám és Ezra zsidók lovain; hétfőn 
köztudomás szerint Nagykárolyban volt megint. A Mihály felada
tába a fondorlodók becsusztatták tehát a károlyi rabbi személyét, 
hogy szombati jelenléte és az András_ hétfö éjszakai halála közt a 
nép összefüggést leljen. Az endrédi Oser - a vidék magyar népe 
Ádám néven ismerte, héberül Áser Simonna~ hivták - szerepelte
tését az okozta, mert vasárnap két leányával s kisebbik vejével 
Pelére rándult, hogy ott Markovics Ferenc borát megyásárolja. A 
vád gyártói ennélfogva a nagykárolyi rabbi hivatalos látogatását 
és a pelei vendégeskedést úgy tüntették fel, hogy annak köze volt 
a hétfőröl keddre forduló éjszaka eseményével a Kutyakaparóban. 

Az apa a szöllöhegyröl nem mozdult el, Köteles Mihály volt 
erre a becsületes tanu. Hatvan botütés azonban megtette hatását. Az 
alispán utasítására rámért verések után, hogy a többit nt szenvedje el, 
elmondta, késöbb természetesen visszavonta, hogy a csárdás a 
szöllöhegyröl ellopódzott mellöle. jakab Dávid a nagyapa a helység 
birájával tudta igazolni, hol - kivel töltötte az éjszakát; Szükség 
zsidó mellett Bydeskuthy rokona, egy nemes ember tanuskodott, 
hogy nála hált. 

Az afibi kimutatását azonban semmibe se vették, mivel az 
alispánnak kellett a vérvád. P,uancsára letartó1tatták, a zilahi 
börtönbe hurcolták Salamon Ábrahám fogadóst - a periratok 
Ábrahám Salamon, Joseph Ábrahám, Ábrahám Józsinak nevezik -
feleségét Áb{ahám Sárát, utóbbi ipját Jakab Dávidot. A károlyi 
rabbihoz és endrédi Óserhez nem ért el a keze, ezek ugyanis 
magyar s nem erdélyi jurisdictió alá tartoztak. Március 28-ikán a 
pelei Markovics Ferenc és fivére a körösi Markovics Jakab szintén 
lakója lett a vármegyei börtönnek; kettőjükre a vicispán már 
régebben haragudott. Zsidók körében becsült, jó hirü emberek 
voltak a letartóztatottak, kiket Pele Hirsch, Körös Feivl, Pér jakab 
néven ismertek. 

A férfirabokat nem lehetett az igazságtól eltéríteni, a leg
stílyosabb megpróbáltatások ellenére ártatlanságukat erösítgették, 
visszautasították a képtelen vádat "mert ök ~z Istent az ó testa-

; 
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mentomi tiszta tudomány szerint tisztelik." Az asszonynál a gyöt
rések testével jellemét is megtörték ; az ijesztgetések, kínzások 
következtében üldözője, az 11ispán óhajának megfelelöen adta az 
igen s nem feleleteket a Bydeskuthy jelenlétében feltett kérdé
sekre. Amidön nem volt oka rettegnie a szenvedésektöl, ismét , 
igazul nyilt meg szája. Nem ilyen volt a péli Hirsch feleségének 
lelkialkata. Noha Diószeghy Zsigmond szaigabiró fához kötette, 
össze-vissza korbácsoltatta, pillanatra se tántorodott meg, hogy 
hamisat valljon . 

Március hónapban a sajtó is tudomást vett a péri esetről, 

valószínüteg Szebenyi gondoskodott, hogy a közép-szolnok-vár
rnegyei faluból a hir Bécsbe jusson és a bécsi ujság csatornáján 
keresztül szerte szivárogjon az országba. 

Az alispán elégedetten szemtélbette vetése gyors fejlödését. 
Erdélyben és a szomszédos magyar vidékeken a rosszakarattal 
egyesült babona ingeri.iltséget idézett fel a zsidók ellen, mely a 
nemesség s papságtól szítva aláásta nyugodalmukat, elvette több 
helyen árendájukat. 

Valaha a zsidóság Magyarországon, mint ahogy a külföldön, 
sérelmeinek elintézését, kiváltságok elnyerése s fentartása közvetí
tését uralkodónál, államférfíaknál, hatóságoknál, zsidó ügyvi~öre, 
az úgynevezett stádlán-ra bizta. A szó a latin ~gens_ fogalman?k 
hordozója. Ez az ügyvivőség nem rendszeresttett fizelett _ állas, 
hanem nobile officium volt. Az olyan embert szemelték kt erre, 
ki v~etö politikusok házi zsidója volt és akik egyéni -~ulajdonságai, 
ügyes és hű szolgálatai kövefkeztében megkedvelték. ~~~zeköttetés_e 
magasabb körökkel, azoknál szerzett hajlandóság ~ua.tftk~lt val~ktt 
ügyvivöségre. Előnyt jelentett a. zsidók kö_zérdek~ue, ~mél tobb 
befolyásos zsidó akadt, kiknek Jogos elöteqesztésett felsö helyeken, 
tekintélyes uraknál meghallgatták, információikat figyele~b.e ve~ték. 

A XVII L század utolsó évtizedeiben a magyarorszagt zst d ó
ság Jegnépszerűbb ügyvivöje, a sok sikert felmutatott MandJ Mózes 
jakab ben Ábrahám, kit a ghetlók KopJ Theben-nek neveztek. 

Mandl tözsgyökeres magyar zsidó családból szárm.azott, 
nemzetségének egyik tagja, ki szintén a KopJ Mandl nevet vtsel_te, 
már 1695-ben Pozsonyban élt. 7 Az 1770-iki ~sszeirás. szennt 
jeszenák jános pozsonyi curiájában tartott, ahol Abrahám fivérével 

7 Országos levéltár, 1770-iki conscriptio. 
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és özvegy anyjával Eszterrel közös üzlete · volt, melyben jobb 
minöségű posztót, kiilönféle fajtájú szövetet, arany s ezüst paszo
mántot árusitottak Négy évvel késöhb 5000 forintot érö házat 
birt fivérével közös tulajdonban. 8 !780 óta Pozsony város sörházá
nak volt a bérlöje.9 Mennyire méltányolták érdemeit, megvilágitják 
gróf Pálffy Károly főkancellár 1798 november 24- ikán irt levelének 
kezdő sorai, melyek melegséggel hangsulyozzák Mandl buzgóságát 
a közérdekért, ragaszkodását a király s a magyar haza iránf.1° 
Személyének, közéleti működésének tisztelete támaszt adott neki, 
hogy nehéz ügyekben sikeresen eljárhasson. A zsidók benne k~
pontosult bizalmái, a tevékenységétől tulnyomóan elmaradhatatlan 
eredményességet jellemzi egy 1791-iki levél megjegyzése: Amit 
KopJ Theben Bécsben nem tud eligazítani, azt nem lehet el
igazítani.11 

A szilágysági eröszakosk9dás feltartóztatására s leleplezésére 
a nagykárolyi hitközség Mandl Jakab gyakran bevált energiáját 
hívta segítségül. A zsidóság becsületének megóvásán, az erdélyi 
rabok igazságának megkeresésén kivül a nagykárolyiakat cselek
vésre késztette még az a körülmény, hogy Közép-Szolnokból 
feléjük is átcsapott a láng és Szatmárvármegye lecsukatta az 
érendrédi Ádámo!. 

A hozzáérkezett panasz az ügyvivőt nem találta otthon; 
veádár 24-ikén, március 30, Morvában időzött, akkor házasította 
ki Ázriél fiát Teltsch Lemel leányával. Családi ügyei elintézése 
után egész lelkével neki látott, hogy hullámtörője legyen a 
gyülölködö mozgalomnak A ktrály elé terjesztett folyamodványa 
maga után vonta, hogy az erdélyi kancellaria uj vizsgálat meg
ejtésére elfogulatlanokból álló bizottságot ktildött ki és elrendelte, 
hogy amig Bécsben felül nem vizsgálták a peranyagát, az itélet végre 

' U. i. 1774-iki összeirás. Pecsétnyomóján horgony látható, alsó két 
végén virágokkal, a horgonytörzsének jobb s baloldalán K. és M. betű. 

' Országos levéltár Cancellariai fogalmazványok 1783, 12909. 
10 Lieber Herr KopJ Mandl l Der Herr hat schon so viele Beweise 

seines Eifers für das allgemeine Wohl und seiner Anhanglichkeit gegen unsem 
allergnlidigsten Superior und das hungarisebe Vaterland gegeben, dass ich 
nicht zweifle ihm wird eine neue Gelegenheil sehr angenehm sein jene Beweise 
thlUig wiederholen zu können. Keszthelyi izr. hitk. levéltára. 

11 Óbudai izr. hitk. levéltára. KopJ Theben életrajza jozsua Lewinsohntól 
megirva Varsó, 1899, teljesen hasznavehetetlen. 
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n~m ha!tható, a rabok pedig könnyebbségeket kapjanak, vagyonukat 
bantódas ne érje. 12 

A vármegyei önkény szembe kertilt a királyi udvar és a kor
mányszékek fékező erejével. A gáncsvelök megérezték, hogy 
ügyelnek mozdulataikra, hogy alispán hatalmaskodásának is 
van gátja. 

A kedvező fordulatot az iigyvivö Peszách féltinnepe vasár
napján, április 24-én, a pozsonyi hitközség elöljáróságával együttl 3 

megint közli Nagykárollyal, megtoldva a hírrel, hogy kieszközölték, 
hogy a zsidókat a vérvád miatt ne zaklassák. 

A nagykárolyiak örömmel vették az értesítést, maguk is két 
jó ujságot kiildhettek Kopl Thebennek. 14 Még az ünnep előtt 

három zsidót küldtek Erdélybe, hogy érdeklődjenek, tapasztalatokat 
szerezzenek az iigyben; ezek utánjárásuk alatt körülbelill rarminc 
ivre férő észrevételt jegyeztek fel, melyek meggyőződésük szerint 
a fejleményekre előnyösen döntő befolyásuak lesznek. Boldogan 
tudósitják, hogy Pele Hirscht, Körös Feivlt és Pér jakabot kezes
ség mell~tt szabad lábra. helyezték, sajnálják azonban, hogy az 
endrédi Oser még mindig fogoly. Nagy adózója volt a vármegyé
nek, ismeretségben állott a nemzetes urakkal. akik kedvelték tisz
tességes volta miatt, de mióta a gyiilölködés felütötte fejét, annyira 
ellene fordult a hangulat, hogy csukott ajtókra akadnak, vala
hányszor érdekében kopogtatnak. A vármegye kihirdette ugyan 
két ízben, hogy a zsídóknak ne essék bántódása, a szenvedélyek 
még se csillapodnak. Zsidók után "gyilkos"-! kiabálnak, becs
mérlik, ütlegelik öket ; ha uton vannak életük nem biztos. A hijközség 
a maga védelmére éjjelenként örséget tart. A kereset meggyöngült, 
mert a nép . lehetőleg kerilli a zsidó boltokat, italméréseket A 
hitközség a megbolygatott béke helyreállitására alkalmas eszközül 
ajánlja az ügyvivőnek, ha felsöbb helyről utasítanák a hatóságokat, 
hogy tilos zsidók ellen vérvádat emelni. 

Nagykároly ugyanabban a levélben ujabb bonyodalomról 
panaszkodik. 

11 A levél, melyet Bécsben irt niszán 6, ápr. 10, Peszách első napján, 
ápr. 19-én érkezett Károlyba. 

" Rajta kivtil az aláirók: Mózes, fia józsef Irebitschi rabbinak, Theben 
Ábrahám Áron, fia Dávidnak, Freystadt Simon. 

" A válasz és a pozsonyi előljáróság levele keresztezte egymást az 
úton, a választ Kopl Theben ápr. 10-iki soraira április 24-én írták. 
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A nagykárolyi születésü Cseh Ráchelt két évvel előbb kény
szerrel a keresztény hitre téritették. Megkeresztelése után titokban 
anyjához szökött s váltig erősítette, hogy el nem hagyja, keresztény 
se fog maradni. KopJ Theben akkor kijárta, hogy a helytartó
tanács 1789. október 30-án 41.777. számu rendelettel meghagyta, 
hogy a leány anyjánál élhet, köteles azonban a katholikus iskolát 
látogatni; 18-ik évét elérvén, szabadon választha.tja meg vallását, 
Addig hetenként vizsgát tegyen előmeneteléről a katholikus hitben, 
anyja pedig a hitközséggel együtt kezességet vállaljon, hogy a 
leányt nem rejtik el és férjhez nem megy. Ráchelért 1789. november 
29 én Károlyban jót álltak Salmon Simon zsidó biró, Adler Farkas 
esküdt, Satner Mór esküdt, Fried Sándor Kállóból, Salmon Majer 
esküdt és az anya, Cseh Károly Sára, kit héberül Peszlnek 
neveztek. Tizennyolc éves koráig a leányt minden nap oktatta 
a katholikus elemi tanító, közbejövén azon ban II. józsef 
halála, a trónüresedés idején a vármegye, a tanító, a hitközség 
nem ügyelt Ráchelre, aki eltávozott Károly ból, férjhez ment zsidóhoz, 
kinek oldalán jámbor zsidóasszonyként él s várandós állapotban 
van. Cseh Ráchel elkeresztelési esetére néhány hétfel ezelőtt, az 
1791 április elején tartott vármegyei közgyűlésen Korom Mihály 

.,erdödi plebános terelte a figyelmet; hivatalosan jelentette, hogy 
Ráchelt a zsidók visszacsalogatták hitükre. A vármegye a meg
keresztelt nő előállítására utasította a nagykárolyi hitkölséget, mert 
különben magistratualiter fog büntettetni. 

A hitközség KopJ Theben tanácsát kéri, hogy mit tegyen 
ebben az ügyben? 

Ugyanazon a vasárnapon a nagykárolyiak az óbudai hitköz
séget szintén felkeresték levél utján, fejtse ki a helytartótanácsnál, 
hogy égetően szükséges körrendelet kibocsájtása, mely állást foglal 
a vérvád ellen és intézkedjék, ha a jövőben esetleg vérvádat kohol
nának valahol - megjegyzik, hogy a fokozódó izgatás miatt egy 
percre sincsenek töle megóva - a gonosz ráfogás bírói eljárás 
t~rgya ne legyen. Az ünnep kimenetele után rögtön tollat ragad a 
htlközség, hogy Bydeskuthy ujabb mozgolódásáról tegyen Ó-Budá
nak jelentést, mely a helytartótanács székhelyéhez a legközelebb 
eső s tekintélyes hitközség lévén - Budán és Pesten akkor még 
kevés zsidó telepedett meg - hasznos szolgálatokat tudolt tenni. 
Az alispán Erdödy commissariust Sárosmegyébe küldte az Askenázi 
Lézer - a periratok egyik héber jegyzékében Askenázi Izrael -
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idejében előfordult vérvád tanulmányozására. Az 1764-iki orkutai 
esetl 5 ismeretére szüksége volt, hogy megtévesztéseit figyesen 
végezhesse. A zsidók gyanakodtak Bydeskuthyra, hogy a Kutya
kaparásban megjelent két oláht tulajdonképpen ö bérelte fel Takács 
András elvesztésére. 

Mennyire alapos volt a nagykárolyiak aggodalma, hogy a 
zavarcsinálás folytatódhatik, hogy számolni kell ujabb atrocitá
sokkal, a csengeri eset mutatta meg és ezt megelőzőleg Szabolcs
ban Bakta és Ófehértó közt Peszách félünnepén egy zsidó tanító 
leszuratása, kivel "vért vérért" szavakkal végzett gyilkosa .U 

Csengeren a Berekalja utcában a Szamos partja közelében a 
maga zálogos udyarában lakott Klein Pinkász, másként Richter 
Ferenc, kit a helység népe Ferkó zsidónak szólított. Kerítéstelen 
háza végén az utcára nyilóan alacsony kamara állott, melyet padlás
deszka nem fedett és kivülről is könnyen fel lehetett érni. 1791 
május 29-ikén vasárnap éjfél elött Richter lakója Juhos Istvánné 
avval verte fel Eszenyi János szomszédját, hogy elveszett leány
gyermeke. Talán a Szamosba esett - jegyezte meg Eszenyi. Az 
asszony kizártnak tartotta. Ahogy keresni indultak, Richter kamarája 
mellett elhaladva gyermeksírás hallatszott ki abból. Eszenyi nem 
akart Ferkónál kopogtatni, mert multkoriban összeszólalkozott vele. 
és ha éjnek idején kihivná, azt hihetné Richter, hogy bántalmazá
sára jött; ennélfogva az asszonnyal zörgetett. Mikor értestilt, hogy 
mi járatban vannak, kétségbe vonta, hogy gyermek van kamará
jában. Az asszony benyomta a kamara ajtaját, ·kihuzta onnan a 
sötétben a gyermeket. Richter feljajdult, felismerte ugyanis azonnal, 
hogy valaki szándékkal helyezte oda a gyermeket, hogy bajba 
keverje. Ujonnan jöttem a világra és ezt a napot megböjtölöm mig 
élek - mondta, midőn előkertilt a gyermek. Gyertyát gyujtott és 
ahogy annak világánál széjjelnézett a kamarában, idegen pokrócot, 

" Az orkutai eset leírása Eötvös Károly. A nagy per 1., 15-38, Magyar 
Zsidó Szemle XXIX. évf. (1912), 305 3C6. 

"Nagykároly levele Ó-Budához Debrecenből 1791 Sziván ujholdjának 
előnapján. Talán ez az eset teremtette meg a balladát (Endrődi Sándor, 
Magyar népballadák, 226-28), melynek kezdősorai : 

Én Nyirba indultam, 
Két kisasszonyt hordtam, 
Visszafelé jövetelen 
Egy zsidót megöltem. 
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ingalját, kötelet talált, melyekben juhosné tulajdonát ismerte fel. 
Richter legott Juhosnét fogta gyanuba, hogy gyermekét ö eresz
tette le a kamarába. Az asszony tagadta s visszakérte holmiját, 
Richter visszatartotta, hogy másnap bemutathassa a hatóságnak. 
juhosné elhitetni igyekezett vele, hogy mialatt a gyermek 
elveszett, Tótfalun járt apjánál s napánáL Richter Eszeni
vel hajnalban átment Tótfaluba, ahol apa, napa egybe
hangzóan állitotta, hogy nem látták Juhosnét. Csengerre vissza
érkezve faggatni kezdték Juhosnét, aki arra javította szavait, hogy 
csak át akart nézni Tótfaluba, ahogy a hidvégnél egy cigány
leánnyal találkozott; visszafordult. Reggelre kelve, noha a tudako
zódásokra, hogy hol-merre volt, juhosné nem tudott feleletet adni, 
a puszta hir, hogy a zsidó kamrájában éjjel gyermek volt bezárva, 
már elegendő volt, hogy Richter házát megtámadják, őrizetbe 

vegyék és megindítsák ellene a vizsgálatot. 
A késöbb tanuságtételre beidézettek valamennyien Ferkó 

javára és Juhosné ellen vallottak. Az egyik ugy nyilatkozott, lehe
tetlennek tartja, hogy Richter dugta volna a gyermeket kamarájába, 
mert nálánál ,.az egész Csengeri Zsidóságok közzött emberségesebb 
zsidót nem talál hatni. • Másik tanu szerint juhosné mondta, ha a 
zsidó vele jót akarna, könnyen megegyezhetne vele, mert határo
zottan nem állithatja, hogy Ferkó vitte-e oda a gyereket, vagy se. 
Kiderült, hogy az asszony férje pénzt igért két barátjának, ha 
vallják, hogy feleségét Komlódiótfalun látták este; mindkettö mél
tatlankodva utasitotta vissza az ajánlatot. Maga a mezöváros a 
legszebb erkölcsi bizonyítványt állitotta ki Richterröl, kijelentette, 
tudomása van róla, hogy bosszu műve a dolog, mert juhosné 
75 forinttal adósa Ferkónak. 

A csengeri hitközség a vármegye elé vitte juhosné csin
tevését, felsorolta .az illetin ártatlanul reánk kent állorcaságtól" 
származott károkat; ugyanis "az illetin Emberi Természethez 
irtóztató kigondolt Cselekedett miá irtózik a meg nem világosUta
tott község•, hogy betérjen zsidók korcsmájába, ,.kik ellenben háti 
butorokkal, s Portékájok falunkint való hordozásával kerestik 
élelmiket, házokból kimozdulni sem merészelnek, mindenektol 
kitsufoltattván, s üldöztetvén. • Normáliskolát akart a hitközség 
létesíteni, terve azonban elhalasztódott, mert a szarongatás annyira 
károsítja a keresetet, hogy, ha a vármegye nem nyujt védelmet a 
zsidóknak, még adózni se lesznek képesek. Pártfogást, ártaHans6-

3 
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guk nyilvánosságra való hozását és elégtételt kérlek, melyet a vár
megye hajlandó volt nekik megadni, azonfelül megigérte a bünös 
fél megfenyitését. 

Csengeren kivűl még Ujvároson, Tályán 17 kiséreltek a zsidó 
lakosság ellen forrongAst támasztani, anélkül, hogy komolyabb 
következményeket felmutathattak volna. A péri eset hónapokon 
keresztül szóbeszéd tárgyául szolgált ezeken a helyeken, innen 
eredt, hogy együgyQ pletykálkodás, alattomos hosszu, idegesség 
könnyen fel tudta idézni a rémlátást, melynek kisérő jelensége 
- Nagykárolyban a csőcselék beverte a zsidók ablakait - a zsidók 
nyugtalanitása, gyalázása, gazdasági életuk megakasztása volt 
ideig-óráig. 

A kóros tünetek ugyan szórványosan léptek fel és szük terü
letre, a Közép-Szolnok vármegyével szomszédos vidékekre szorlt
koztak, tovább terjedésilk meggátlása végett Kopt Theben idő
szertinek találta, hogy a helytartói tanácsnál az egész országnak 
szóló rendeletet szorgalmazzon, mely a vérváddal foglalkozzék. 

A helytartóság 1791 junius 24-én bocsájtotta ki a törvény
hatóságokhoz 11516. számu körrendeletét, melyben állást foglalt a 
vérvád ellen, komoly vigyázatukra bizta, hogy a legközelebb mult 
országgyUlés 38-ik törvénycikkelyének betartásával a zsidók semmi
féle zaklatásnak kitéve ne legyenek, példásan szigoru megfenyítést 
kapjanak azok, kik a zsidókat üldöznék, ellenük jogtalanságot 
elkövetnének.18 

Ugyanazon napon az endrédi Óser ügyében is fordulat állott 
be. A nagykárolyi hitközség kezessége mellett szabad lábra helyezték,. 
de ismét elfogták. A hitközség Sándor Lipót főherceg nádorhoz 
folyamodott érdekében s 40 ezer forint kauciót tett le érte. junius 
24-én megtörtént a döntés, hogy óvadék mellett elhagyhatja a 
börtönt, ha nincs ellene elegendő terhelő bizonyíték, ami nem is volt. 

A csengeri Ugyben szintén junius 24-én ment a helytartó
tanácstól Szatmár vármegyéhez utasitás. Meghagyta, hogy elfogulat
tanok vizsgálják meg és a tettest büntessék. Egyébiránt - igy 

" Nagykároly levele Ó-Budához 1791. vasárnap, áv hó ujholdjának 
előnapján. 

" A rendelet szövege Magyar Zsidó Szemle XXIX. évf. (1912), 308-
309. Die Blutbeschuldigung gegen die juden (Zágreb 1910) gyUjleményben 
téves a rendelet német kivonata fölé helyezett eim : Artiket 38 der ungarischen 
Staatsgesetze vom jahre 17ill. 

l 
1 
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•folytatja a helytartótanács rendelete - gondoskodjanak vala
mennyien, hogy az elfogult nép a zsidókkal szemben, kik egyedlll 

· eltérő ájtatatoskodási szertartásaikkal ktilönböznek tőle, az emberi 
·jogokat tul ne lépje, amely jogok a keresztények szokásai által ne 
homályosuljanak el, hanem ujonnan megerösödjenek.u 

Szabolcs vármegye julius 27-ikén tartott gytilésén hirdette ki 
a körrendeletet, tartalmát kivonatosan jegyzőkönyvbe foglalta, so vég
zésében utasította a főszolgabirókat, hogy o ezen Rendelésnek 

·értelmét teljesítsék és minden eféle netalán következhelO esetekre 
szorgalmatosan vigyázzanak". 

A vérvádat elitélő kOrrendeletet Bihar vármegye főszolga

birája Szegezdi Ferenc 1791 augusztus 25-ikén ismertette járásá
ban. Rámutatott benne a parancsra "hogy ne tsak currentáltassék, 
banern minden hiten és valláson lévő lelki Pásztorok is meg
szóllíttassanak az éránt, hogy ezen hibás vélekedési az köznépnek 

Jejéböl ki vegyék, és tudtára adják, hogy ez valóságos Költemény 
~s . ~su pa hazugság légyen, ehez képest tehát az Helységet El 61-
Járót e~en parantsolattyát a Felséges Consiliumnak szokott mód 
sz.erént az népnek tudtára adván, egyszersmind magok leJki 
Pásztorokat is requirálják, hogy ezt az Cathedrából és az efféle 
ball vélekedésre hajtó népnek jól értésire adják" ." 1 

A zsidók egyenjogosításáért ktizdött Tiszák s Beöthyek vár
megyéjének szellemére vallott, hogy a főbíró mint értelmezte a 
rendeletet és mit tartott benne fontosnak az előitélet kiirtására. 

A nagykárolyi hitközség az 6-budai! arra kérte, hogy a visum 

. " A rendelet az óbudai hitk. levéltárában a következő fordítással 
Übrigens werden sie alle Sorg tragen, damit das mit Yorurtheil belactene 
Volkin denen juden, welche bios durch ihre verschiedene Andachts-Ceremonien 
ven ihnen abgesondert sind, die Rechten der Menschheit nicht iibertrette, 
welche Rechte durch Gebrauche der Christen nicht verdunkelt, sondern neuer
dings bekraftigt werden müssen. 

" Magyar .zsidó Szemle IV. évf. (1887), 59. U. i. nem fedi a tényeke!, 
hogy a vármegyei végzés a Fisch ·Családdal és a kállói esettel összefiiggésben 
állott, az óbudai hitközség levéltárának aktái egyáltalán nem tudnak kállói 
esetről, ugyancsak - amint Dr. Bernstein Béla nyiregyházy főrabbi közli 
~~le.m - Szabolcsvármegye levéltára se. Acsády lgn.ácz. A magyar birodalom 
Iortenete ll, 576, nem tudott a helytartótanács rendeletéről, mely Szabolcs 
vármegye határozatát irányította. 

21 Lakos Lajos, A váradi zsidóság története, -68. 
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repertumról a pesti egyetem orvosi kara· és Dr. Oesterreicher· 
Mánes 6-budai orvos készitsen szakvéleményt. Meg volt győződve 
ugyanis, hogy fe!Ulbirálásuk meg fog egyezni a nagykárolyi doktor 
állitásával, mely szemenszedett ostobaságnak minösitette a hivatalos 
borbélyny ilatkozatot.n Bydeskuthy és köre azonban a leghiresebb 
professzorok tudományának se hódolt volna be, nekik legfőbb · 
tekintélytik a borbély volt, vele állt s nélkUie megdőlt volna 
a hazugságvár. Amit eltökéltek, végre is akarták hajtani az uj 
vizsgálat ellenére, melyet Kopel Theben eszközölt ki. A vár
megyei urak mindenféle ürüggyel hetekig huzták, mig a vizsgálat 
megkezdődhetett, melynek tanuvallomásai nagyrészén meglátszott, 
hogy kiknek mühelyében készült. 

A vizsgálat befejezése után julius 28-ikán az erdélyi 
főkormányszék feJszólitotta a vármegyét az itélethozataira s elren
delte, hogy a Markovics testvérek s jakab Dávid emberséges bánás' 
alá kerüljenek, vason ne tartsák s ne verjék öket, a vármegyei 
zsidóság inzultálásától pedig tartózkodíék a nép. 

KopJ Theben keresztülvitte, hogy Bydeskuthy hivatalos szerep
lésének a főkormányszék véget vetett a perben, de szelleme azért 
tovább irányitott Közép-Szolnokban. Ennek bélyege rajta van az 
október T-én meghozott ítéleten s indokolásain. A férfirabokra a 
vármegyei törvényszék kimondta a hóhér pallosa által történő fej
vesztést, az asszonyt ellenben szabadlábra helyezte. 

jomkipurkor jött a halálos itélet hire Nagykárolyba. Amint 
elmult a nagyböjt, két megbízottat küldött a hitközség Kolozsvárra, 
hogy megtudják a dolog állását. A halálos itélet - írja a nagy
károlyi gyülekezet az ó-budainak - nem aggasztja, mert az erdélyi 
kancelláriától rendelet ment az erdélyi kormányszékhez, innen 
pedig Közép-Szolnok vármegyéhez, hogy az itélet addig végre nem 
hajtható, mig fel nem terjesztik a királyhoz. Gondot okoz azonban 
az endrédi Óser sorsa, bár kezesség mellett szabadon jár. SJ.Olnok 
vármegye ugyanis már elküldte az itéletet Szatmár vármegyének és. 
ha a vármegye legközelebb itéletet hoz, végre is lesz hajtva, mert 
a végrehajtást felfüggesztő parancs Szatmár vármegyéhez nem 
érkezett; sürgeti tehát ennek kieszközlését. "LevelOnket - kérik a. 
nagykárolyiak - ne mutassák me& rabbinknak, nehogy megijed jen."' 

11 Nagykároly levele Ó-Budához 1791. sziván ujholdjának előnapján. 

' . 
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.rMózes Arje károlyi rabbi ugyanis a per idején 6-Budára költözött 
·rokonságához, az Oestreicherékhez. n 

Az itélet ellen Kopl Theben nyujtotta be a felebbezést - a 
·nagykárolyiak által fogadott ügyvéd készítette, - mely éles birálat 
alá vette az itéletet, a tanuvallomásokat, bevilágított az egész !igy 
·rejtekeibe, feltárta a politikai célt, amire a babonát s erőszakos
kodó önzést felhasználni akarták, hogy ll. József zsidóknak kedvező 

1rendeletei megdöljenek. Utóbtit az izgatók nem érhették el Magyar
országon, sikerük azonban megvolt Erdélyben avval, hogy az 
1791-iki kolozsvári országgyűlés nem hozott zsidókra vonatkozó 

•törvényt, miáltal ll. józsef zsidórendeletei ott a törvényes jóvá
·'hagyást nélkülözték. 

Amolyan szelep volt az itélet, melyen keresztül elszállt a 
vármegye haragos göze és a megindult mozgalom a zsidók ellen 
megállott. Erdélyben és a szomszédos m.agyar területeken nemes, 
.polgár, jobbágy hamarosan elfelejtette a mesterségesen élesztett 
izgatottságot, megbékült a zsidókkal. Amidön l. Ferenc király meg
semmisítette az itéletet, a pert besz!intette s a megkinzott rabok 
visszanyerték szabadságukat, a levegö már tiszta volt, a mételynek 
nyoma se volt benne. Szenvedéseikért némi elégtételt a köz
hangulat megjavuláS-ában találtak, kevésbé abban, hogy az életükre 
leselkelödött alispán, borbély és segitőtársaik ellen hivatalos eljárás 
indult meg. 

A megpróbáltatások idején Szabolcs vármegyében jelenték
telen számu zsidóság élt, 1770-ben 16 családdal és chyrurgussal 
Ujfehértón volt a vármegye legnagyobb hitközsége, templomot csak 
itt találunk akkor, tanitót rajta kivill még csupán Balkányon. Utóbb 
a falvak, puszták, mezövárosok zsidósága főrabbit fogadott, ki a 
vármegye székhelyén Nagykállón lakott. Héber neve jakab Izsák 
volt,S' atyját Mózes jechezkélnek hívták, anyját Rézl-nek.15 Az 

'' NagykAroly levele Ó-Budához 5552. szukosz félünnepe 3·ik napj.tn, 
·kedden ; a rabbitól 1784-ból levelet őriz az 6-budai hitk. levéltára, ugyancsak 
a periratok köz! van egy hozzáintézett levél sógorától. Vejével, józsuával 
együtt Vilnai Élia ''':JK .,,O (Prága 1813.) praenumeránsai közé tartozott. 

.. Igy fordul elő Eger Mesullám pozsonyi rabbi döntvénytárában (Varsó, 
1885) Even háézer 17. 

" Magyar Zsidó Szemle XXIX. évf. (1912), 141, ,M:l' ,,, döntvény-
1ár (Munkács, 1894) bevezetés. 
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1812-ben Prágában nyomtatott .Hár hákármet• elöfixetöi sorábarv 
neve szintén előfordul Tab jelzéssel. 16 Nem sajtóhiba és nem· 
jargonferdítés itt a szó, hanem feltUntetöje származási helyének, a 
somogyvármegyei Tabnak, régente ugyanis a szUietés- vagy lakó
hely pótolta a családneveke t. A Tabból csinálta a tiszántuli zsidó · 
nyelvjárás a rabbi német hangzásu családnevét, a Taubot.17 Nem 
maradt fenn munka, ami tudományáról számot adhatna, ehelyett 
emléket kapott avval. hogy az Alföld zsidósága a "Szól a kakas 
már" kezdetű dalt ~ 8 a kállói rabbi nótájának nevezi. Nevét 
azért hozták összeköttetésbe a régi magyar népdal töredékekböJ 
összeállitott dallal, melynek néhány sora sümegvidéki rekrutadalba 
is beleszövödött, ' 9 mert szivesen hallgatta a kesergö Rákóczi-nóta 
dallamával azonos melódiáját, so mely annak a bánattól átitatott 
epedésnek felelt meg, mellyel jámbor zsidó lelkek a virradást, 
ártatlanul bebörtönözöttek szabadulását várták Erdélyben, Szatmár-,. 
Szabolcsvármegyében i környékükön az 1791-i ki esztendőben. 

Dr. Büchler Sándor. 

" ::Nto j'l''N '~i1~ CO'i1~~;, 1tOn:"l ,~':"IN~:"! ::-,:"! 
" Már 1792-ben Taub-nak irta nevét, Bernstein Béla, Szabolcs vár

megye utolsó fórabbija, 4. Egy 1804-iki bizonyítványban aláírása Isaac Toób · 
grosser Rabbiner in Szaboleher Comitat, eszerint javítandó tehát M. Zs. 
Szemle XXVIII. évf. (1911), 98 a "joob" szó. 

" Ezen régi népdal változatai Kriza, Vadrózsák 44• idézve Szilády 
Árontól : Gyarmathi Balassa Bálint költeményei, 267, Erdélyi jános. Népdalok 
és mondák ll (Pest, 1847) 90, 91. szám. 

" Nográdi jenö, A sümegvidéki nyelvjárás (Sümeg 1896), 19 : 

Zöd erdőben, jaz kis mezzöben 
Sétál jaz madár. 
Kék jaz lábo, zöd jaz szárnyo, 
Jaj de vigan jár, 
Hítt engemet utitársul, 
Jel is mégyek mán, 
Nincs Sümegen ojan kis jány, 
Ki egcsóon má 

•• IMIT 1903-iki évkönyve 226-239, M. Zs. Szemle XXIX. évf. 
j(l912), 1-\5-146. A Rákóczi-nóta hangjegyre szedve Beöthy Zsolt. A magyar 
ro dalom története J, 442. 
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A zsidóstatisztika tévedései. 

Már a háboru első éveiben a zsidóságot azzal a váddal 
illették, hogy katonai kötelezettségének nem felel meg abban a 
mértékben, amint számarányához képest szllkséges volna. Főleg 
Németországban agyarkodtak ezen a címen a zsidóság ellen azok 
a pártok, melyek nem jó szemmel nézték, hogy az eladdig a zsidó 
ember számára - bármilyen kiváló képességű is volt - elér · 
hetetlen tiszti rang, most a háboru kényszerüsége folytán sok 
érdemes zsidó katonának is jutott. 

A parlamentben, a porosz tartománygyülésen is szóba _kerü~t 
az Ugy és a porosz hadügyminiszter kénytelen volt meg1gérnJ , 
hogy egy bizonyos napon összeíralja az azon a nap~n a ha~ctéren 
és a katonai segédhivatalokban vagy a harctérmögöth szolgalatban 
található zsidókat s ez a statisztika pontos képet nyujt majd a 
zsidók számáról és szolgálati elhelyezkedéséről a háboruban . 
A német zsidóság a maga igazának tudatában helyeselte ezen 
összeírás elrendelését, söt kUiön kérelmezte is. Feltünö volt, hogy 
ezen statisztika sohasem látott napvilágot s "állítólag a zsidóság 
érdekében hallgatták el eredményeit. A danaidák azonban mindig 
gyanusak, ha ajándékot hoznak • . . , . 

1919-ben egy vékony füzet jelent meg álhtólag hiVatalos 
forrásból származó adatokkal, melynek anyagát és következtetését 
Ernst von Urisberg tábornagy is felhasználja "Heer und H_eimat" 
című hadiemlékezéseinek II. kötetében, ami valószínűvé tesz1, hogy 
tényleg hivatalos statisztikával állunk szemben. Urisberg m~a 

,ugyan személyes tapasztalataira hivatkozva elismeri, hogy az egyes 
zsidó számtalan esetben vitézül küzdött fajnémet testvére melleU 
és áldozta vérét és életét, mégis ama ~ névtelen hivatalos sta
tisztika alapján megállapítja, hogy csak 10°/1 zsidó állt hadiszol
gálatban, szemben a többi lakosság 140fo-ával. 

Már néhány német zsidó társadalmi szövetségnek a háboru 
alatt gyűjtött adata erről a kérdésről egészen más számar~nyt 
mutatott a zsidóság javára. Most Oppenheimer Ferenc tanár, ~JTes 
német közgazdasági író foglalkozik kimerítően a porosz h~dügy
miniszteribm zsidóstatisztikAjával (Die judenstatistik des preuss1schen • 
Kriegsministeriums MUnchen, J 922. Verlag für Kulturpolitik) .. Két 
oldal felől is fogja ostrom alá. Mindenekelött, kétségbevonJa a 
hivatalos megállapitások helyességet és erős, alig is gyengithetö 
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érvekkel támadja azok tárgyilagosságát Alárendeltek etfogultsága, 
rosszakarata, korlátoltsága, sőt szándékos hamisítása továbbá az 
a körülmény, hogy zsidó katonákat a számlálás n~pján csapat
testükből elhelyeztek s uj állomáshelyükre, más csapathoz még 
nem érkeztek meg, valamint hogy sok helyen nem kérdőívek 
segítségéve!, hanem a jegyzékek alapján állitották össze a sta
tisztikát - sok téves adat felvételét tették lehetövé, amiből azután 
sok következményeiben súlyos következtelés folyt. 

.. Oppenheimer .több olyan lehetőségre mutat rá, mely a Ieg
lelkusmeretesebb hivatalos megállapításnál is, még hogyha az a 
törekvés is vezérli, hogy tényleg az igazságot közelitse meg, a 
zsidóstatisztikát a zsidóság hátrányára befolyásolja. Oly tényezök 
ezek, melyekre eddig neves tudósok sem gondoltak, melyekre 
eddig senki sem figyelmeztetett s melyek mint statisztikai impon
derabiliák, az avatatlan szem számára észrevehetetlen finomságok, 
a mérleg serpenyőjét mégis a másik oldalra billentik. Igy pl. nem 
minden ottlakó és a népességi statisztikAban igenis szereplő zsidó 
- honpolgár; a katonasághoz azonban csak honpolgár tartozott 
bevonulni. 

Azután : csak lényegükben egyező, tehát azonos jellegil 
csoportok hasonlíthatók egymással össze, hogy igazságos mértéket 
kapjunk. Csak ugyanazon hivatásu és műveltségü hadkötelesek 
hozhatók egymással összefüggésbe. Már békében rámutattak arra, 
hogy bi-zonyos hivatások kevesebb hadiszolgálatra alkalmas embert 
szolgáltatnak mint mások. A kérdést csak igy lehet feltenni : hány 
százalék nemzsidó gazda és hány százalék zsidó ·gazda, hány 
százalék nemzsidó kereskedő, gyáros, mémök, iró és hány százalék 
ugyanilyen foglalkozású zsidó volt a harctéren ? De nem lehet 
eképen felállítani: hány nemzsidó gazda és hány zsidó kereskedő, 
hány nemzsidó munkás és hány zsidó orvos volt állandóan had
ban l ? A zsidók szolgáltatták tulnyomó részben azon osztályok 
létszámát, melyek mint orvosok és ápolok, mint nyers- és hadi
anyag beszerzök, mint gyárak és bankok vezetöi, mint irók és 
haditudósítók, élelmiszerröl, anyagról és a kellő hangulatról tar
toztak gondoskodni. Ilyen allásba sem jutott senki saját kedvéböJ 
vagy akaratából, hanem használhatóság szerint és a hadvezetőség 
parancsa alapján. 

Hivatás, hozzáértés, nyelvismeret, kereskedői tapasztalat a 
hadsereg számára a maga helyén nagyobb értéket képviselt esetleg, 

• 
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1t1int kint a harctéren és a parancsnokság gyakran volt abban a 
kényszerhelyzetben, hogy zsidó katonákat hosszabb vagy rövidebb 
időre harctéri szolgálat alól mentesítsen és a sereg számára hasz
nosabb, bár frontmögötti szellgálatra rendeljen ki. Azonkivtil zsidó 
-önkéntesek háború előtt alig emelkedtek tiszti rangba. Az ilyen 
zsidó altisztek száma az összes zsidó katonáknak több mint 
egyhatoda és a háboruban nem z$idó voltuk miatt, hanem 
mint altisztek s mert .erre alkalmasak voltak kerültek katonai 
irodák ba. 

Már ezek az élö valóságok, melyek egyszertien egymás mellé 
sorakoztatott holt számokból nem világianak ki, a hivatalos statisz
tika eredményét egy<;>ldalunak és hamisnak ttlJttetik fel. 

· Már Sgall :(Die deutschen juden in Kriege 1914-1918. 
.Berlin 1921.) rámutalt arra, hogy a zsidóstatisztikában micsoda 
eltolódásokat okoznak a kitérések. Oppenheimer levonja ebből a 
következtetéseket és meglepő eredményekre jut. Megbizható adatok 
alapján bebizonyítja, hogy a megállapítható esetek tulnyomó több
ségében zsidó családok fiai felekez~nélküliek lettek, vagy lrözvet
lenül bevonulásuk elött kitértek, hogy a zaklatásoktól meg legye
nek kimélve, mig szülök s más gyermekek tovább is zsidó hiten 
maradnak főleg a család leányai - magasabb házassági politiká
·ból - :'még akkor is zsidó hiten tartatnak meg, ha a sztilök 
maguk viszik fiaikat hamisan magyarázott szeretetböl más felekezet 
karjaiba. A szülők és más családtagok száma igy a zsidó népes
-ségi számot cöveli, míg a kitért fiuk száma a hős keresztény 
katonák számát gyarapítja. Ebből ered a zsidóstatisztika ama fel
tUnő jelensége, hogy a felrtött, katonaköteles férfiak korosztályai 
rendkivill gyér számot mutatnak fel, míg a nők, az egészen fiatalok 
·és a férfikoron tul Ievök korosztályai túlnyomóan nagy számát 
teszik a német zsidóságnak. 

A kitért és felekezetnélküli zsidók tehát nemcsak a zsidó
statisztika eredményét rontják abban a tekintetben, hogy meneku
lésük által a katonaköteles korban levök százalékszámát lenyomják 
s így szinleg a zsidók közt kevesebb a hadiszolgálatra alkalmas, 
hanem a másik oldalon még megjavHja nemzsidók számarányát, 
mert a kitért hadkötelesek "Hinterland"-ja megmaradt zsidónak és 
nem növelte a nemzsidók számát. Igazságos statisztika tehát 
mindenekelőtt kénytelen volna megállapítani: hány zsidó 19 és 47 

·év közt levő hadköteles volt s ezeknek hány s~tázaléka vonult be ; 
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továbbá, hány zsidó család alkalomszerűen kilért · tagja harcolt, 
sebesült meg, vagy halt hősi halált s ezeket is az ö volt feleke 
zetUk javára kellene írni. 

Mindenesetre oly uj szempontjai ezek a zsidóstatisztikának, 
melyek nélkfil igazságos, a valóságnak megfelelO eredmény el sem 
képzelhető. Nem vagyunk büszkék azon höseinkre, kik előbb 
elhagyták vallásuk zászlaját s azután az ösök évezredes agymunká
jában finomult elméjük élességével és a szenvedések kohójában 
acélosodott erő és bátorság segítségével vivtak ki maguknak 
hírnevet mint nemzsidpk. De nem ronthatják meg hitehagyásukkal 
még folytatólagosan is a valláshoz híven ragaszkodó zsidók haza-
fias érdemét. 

A magyar rabbihivatalok is sokat tudnának beszélni azokról . 
a százával jelentkező katonakötelesekröl, akik a hábóru folyamán 
így véltek megmenekiilni társaik csúfolódása vagy lenézése elöl, 
ugy hitték, hogy vallásuk megtagadása ·által hamarabb érnek 
magasabb rangot. A sokat emlegetett magyar zsidóstatisztikát is . 
át kellene dolgozni az Oppenheimer által felállított uj szempontok 
tekintetbevételével : milyen az arányszáma az egyes foglalkozásuaknak . 
és hitehagyott zsidók is milyen arányban növelték a másvallásuak 
számát. 

A hivatalos statisztikának legmesszebbmenő elfogulatlanságát 
feltételezve, még akkor is a zsidóság javár.:t tolódnék el az eredmény. 

Budapest. Dr. Edeistein Berf•lan. 

• 

IROD'ALMI SZEMLE. 
Két okból nem lehet Irodalmi Szemiének teljes és oly terje

delmes, mint a jó időkben volt. Először, mert nem állanak az 
irodalmi produktumok teljességükben rendelkezésiinkre, kiilönösen 
a németországiak. Ha az amerikaiak nem volnának oly kedvesek 
és a héber irók oly figyelmesek, az Irodalmi Szemiéhez címzett 
régi boltot be is csukhatnók. Másodszor pedig, nagyon takarékos
kodni kell a térrel - a nyomdaárak veszedelmesen közelednek az 
aranyparitáshoz. Hogy azonban olvasóink~! mégis lehetőség szerint 
tájékoztassuk az irodalmi produkcióról, meg fogjuk válogatni az 
ismertetendöket Feltételezzük, hogy a magyar termékek nélküUink 
is tudomására jutnak olvasóinknak, ugyanezért ezeket nem fogjuk 
teljesen felölelni, amit olvasóink bizonyára nem fognak rossz néven 
venni. ReméljUnk jobb időket, amikor a hiányokat majd pófolhatjuk. 

* 
Mann]., Thejewsin cgypt and in Palestíne, I-ll, Oxford 1920 

-19'22. Ennek az . összesen .710 lapos munkának I. kötetét e helyen 
már emUtettUk és jelentOségére általánosságban már rámutattunk. 
Teljesen ismeretlen anyagot nyujt az ókairói (fosztati) genizából, amely 
a gáoni korszak történetébe világosságot derít. Sőt az azt követő 
két századra (1000-1200) is, mert a munka Maimuni koráig. 
terjed, feiQleli azt is, részben- az azt · követő generációt is, t. i. 
Maimuni fiait. ElOtérben a vezető tudósok és a gáoni iskolák 
története áll, de a poUtikai és gazdasági történetre is esik itt-ott 
egy fénysugár. Mann, héber folyóiratank szorgalmas és kiváló 
munkatársa, a geniza-kincseinek ezidőszerint legjobb ismerője. 
Irodalmi t~jékozottsága kitünő és nagyon gondosan dolgozza fel 
az általa napfényre hozott adatokat. Bizonyára van még a ' 
tarsölyájában több is, melynek várakozással néztink elébe. Részle
tekre rámutatni oly munkánál, amely tulajdonképen csupa részlet
bOI áll, n.em igen lehet. Azokat a részleteket is mellöznünk kell, 
melyeknél kisebb-nagyobb megjegyzéseink lennének. Érdekes ,pl • 
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ez. Egy orosz zsidó jött Szalenikibe (bizonyára ll. század) és kap 
egy ~jánló levelet a községekhez, hogy támogassAk, mert nem tud 
sem görögtil, sem arabul, sem héberül, hanem csak oroszul. 
Palesztinába igyekezett (l. 165-b, ajánlólevél ll, 192). Hasonló 
ajánlólevél egy francia zsidó részéről ki a szentföldre megy 
meghaln i. 
Mainzi zsidók (ismert Mesullam) palesztinai gáontól kérnek fel
világosítást vallási kérdésekben. A vallásbeli ügyekben való leve
lezés a kereskedelem és egyéb összeköttetés jele. (1., 186.) A tóra
felolvasás egyéves és hároméves ciklusa egymásrnellett járta a 
szentföldiek fosztali zsinagógájában és valószinűleg magában a 
szentföldön is (1., 186; ll. , 223-4 ; Il., 378). Il., 94-5 közötve 
van egy házassági levél, amely 1022-ben kelt Mastaura bizanci 
városban (a Menandros folyó mellett) és fogollyal kerülhetett 
Fosztatba. A menyasszony neve Eudokia, amely- nevet egy bizanci 
.császárné is viselte. A görög szavak pontozva vannak. Ez legyen 
elég a fe(ette !anulságos könyvből. 

* 
Dr. Kohut G. Alexander, néhai Dr. Kohut Sándor, egykori 

székesfehérvári, pécsi, nagyváradi, késöbb newyorki rabbi méltó 
fia, ki atyja emlékét megható fiui kegyelettel ápolja, alapítványt 
tett Bécsben, melynek kamataiból évenként egy-egy zsidó tudo
mányos könyvet adjanak ki. Az alapítvány kiadványai e eim alatt 
jelennek meg: "Veröffentlichungen der Alexander Kohut Memorial 
Foundation". Méltóan nyitja meg ezt a sorozatot Aptowitzer V. 
munkája: Kain und Abel in der Agada, den Apokryphen, der 
bellenistischen, christlichen und mohammedanischen Literatur 
(Wien-Leipzig 1922). A eim nem mond többet, mint amennyÚ 
a 180 lapos könyv csakugyan nyujt. Rengeteg tudás&al hordott 
össze A. míndent, amit a régiek Káin és Ábelről mondtak, köl
töttek, magyaráztak és éles kritikaí ésszel mutatott rá az össze
függésekre. Ideiktatom a fejezetek címeit: Születés és kor. Volt-e 
Ábelnek felesége? A testvérviszály oka. Az áldozat. Abel halála. 
Kain halála Genezis 4., 15. és 23-24. Következík 348 jegyzet, 
köztük sok igen terjedelmes és végül pótlások. Néhány észrevétel. 
Kainnak hét bűne volt. Benjamin testamentuma szerínt (7) az első 
bűn az irigység volt. Jeromos egyházatya szerint (epistola ad 
.Damasum 125) a második bfin volt az irigység. Ennek a felfogásnak 

.. 
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az eredménye a magyar "kaján• szó, amely Káinból szár~azi.k 
(Bánóczitól hallottam). Részletesen Apto~itzer 14. és 123.1ap. A JUbi
leumok könyve IV. 7. azt mondja : .És Adám és felesége gyás~olták 
Ábelt négy· év hétig és az ötödik év hét negyedi~ év~~en (t~mé~) 
vigak lettek és Ádám megismerte feleségét és fiut szult nek1,. kJt 
Sétnek nevezett" (A. 3. lap). Világos, hogy a 30 gyásznap a mmta, 
csakhogy minden napra egy-egy év esik. A 4-ik év helyett talán 
a 3-ik év olvasandó, vagy pedig az év hét középévét vette fel . a 
szerzö. A keresztény Ádámkönyv szerint Ádám és Éva 210 év1g 
gyászoltak (A. 4. lap fent) . Azt hiszem, hogy 30-szor 7 évre gon
dolt a szerzö, azaz Ádá111 és Évánál mínden nap 7 év (~gy évhét) . 
- Ábel csak 50 napig élt. R. Eliezer és R. Jahosua vJtatkoznak, 
hogy a világ Tisri, vagy Niszan hónapban teremtetett-e? Az elsö 
esetben Ábel áldozat~t Chanukakor mutatta be, a másod1k esetben 
Sabuótkor. Míndkettö nézete szerint Ábel nem élt többet 50 n~pnál. 
(Beresit r. 22, 4, 3, Theodor kiadása 207. lap). Érthete!len m1dra~, 
mert az 50 nap csak a második esetben hozható . k1, akkor. JS 

csak ugy, ha Ádám (nem a világ) teremtetett N1szam elseJ~" · 
Aptowítzer behatóan foglalkozott evvel a mídrassal és azt tart}a, 
hogy 70 a helyes olvasat (6 lap és jegyzetek). Mi csak két meg
jegyzést teszünk. Először azt, hogy R. Eliezer és R. jnsua csupán 
a világteremtés hónapjáról vítatkoztak. A többi, ,~N, lN"-tól kezdve 
már a Rabba vesszöjétöl ered, vagyis későbbiek következtetést vontak 
E. ill. j. nézetéböl. Igy érthető a többesszám : "akár ezek, akár amazok~ 
szavai szerínt" éi nem egyesszám : akár ennek, akár annak szavat 
szerint, mint az egyik kézírat javítaní akarja. A másik pedig ez. Az, 
hogy Abel meddig élt, kétszer van így kifejezve: o~'p S:~:-t :-t\e!V, végül 
pedig egyszertien: n\e/V (O"P nélkül). Az elsö grammatikailag nem 
lehetséges, mert Cllp melléknév és így nem lehet :wv-nak objektuma. 
Az egyik másoló ezt érezte és ezért c11p-ra változtatta (Theodomál). 
De ennek sincs értelme: "csinált létezést". Világos, hogy :-t\el~· 
önmagában azt jelenti : létezett. Erre számos bizonyítékol hoz 
Marx (Szeder Olam, Berlin 1903, német rész, 2. oldal, 17. jegyzet), 
de épen a mi helyünket nem idézi, hol mvv meg van magyarázva 
Cl'i'-mal. Az eredeti szövegben ugyanis csak ntt~Y állt, mint a 
harmadik helyen, nem lévén világos, glosszAban lett C"p-mal 
magyarázva és mindkettő belekerOlt a szövegbe. 
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A hébe:r nyelv védelme. 
Az utolsó esztendőben sok súlyos kérdést vetettek fel, 

·melyekne_k ad~tai csak lassankint kelnek ki az akták tömkelegéböl, 
hogy a tisztulas folyamatára világítsanak. Az illetéktelen befolyá
solások folytán keletkezett zavaros és előítéletes intézkedések köré
ből most kiemeljük az alábbi adalékokat, melyek szent nyelvünk 
és. kapcsolatosan jogos magánérdekek sérelmét majd pedig azok 
telJes orvoslását tüntetik fel. Bizvást reméljük, hogy amint ebben a 
kérdésben történt, egyebekben is elkövetkezik a világosság ideje. 

I. 
A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája 

Budapest, V., Arany Jinos-utca 27. sz. 
45614. IZ. 

Nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi 
Miniszter Ur l 

. A m. kir. pósfahivatalok egy a m. kir. kereskedelmi mmtsz
tenumtól eredő rendelet alapján néhány hónap óta hébel'l nyelvU 
vagy. héber betüs, vagy ilyen betüket tartalmazó könyveknek, 
folyótratoknak és hirlapoknak pósfai szállítását megtagadják, még 
olyan esetekben is, midőn a nyomtatványok a fővárosban előzetes 
cenzura alapján állami szempontból kifogás alá nem estek. 

Nem ismerjük a nagyméltóságu kereskedelmi miniszterium 
kérdéses rendeletének szövegét, keresés után sem tudtunk annak 
birtokába jutni. Nem tudjuk, hogy mely tények, körülmények, 
egyének vagy okok befolyásának vagy közrehatásának tulajdonit
ható. e rendelkezés. Nincsen tudomásunk arról sem, hogy Magyar
orszagon napvilágot 'látott-e olyan héber szövegü vagy héber betils 
nyomtatvány, mely a magyar állam érdekeinek szempontjából 
büntető eljárás alá esett és hasonló intézkedésre elfogadható alapot 
szolgáltatott volna és ha igen, miképpen nehezedhetett ez az intéz
kedés a héber nyelvü minden rendü régi és uj irodalmi termé
kekre és azok forgalmára. Ezek szerint a rendelet tartalmára és 
megokolására ki nem terjeszkedhetünk. 

Amde magára a tényre és annak kihatására bátorkodunk 
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·Nagyméltóságod kegyes figyeimét tisztelettel felhivni, mert ~z a 
ö ödésünk hogy erről tudomással birni nem méltóztahk és 

~oC:yg~zz a rendeÍe( hozzájárulása nélkül keletkezett és mert ugy 
érezzük, hogy ezt extellentiáddal, mint a m~gyar kultura legfőbb 
őrével ismertetni, kötelességünkben . áll, btzvást . remélve ... ho~y 
magas tisztén kivül ugyis, min.t a htttudomány htvatott muvelője 
előtt ez a panasz teljes megértésre és méltatásra t~lál.. . 

Nem sérelem orvosiása érdekében, hanem tisztan hazafias 
érzület által' indíttatva is fel kell ezt a kérdést tár~unk, mer .az 
éríntett rendelet hirének tzük határain~<_>n ~s köremken .. tulterJe
dése ártalmára lehetne hazánk kultu,rahs htrének anélkul, hogy 
bármely érdeknek javát szolgálhatná. , . 

Nem zsidó vallásúak tudományos mega~lapttása az, hogy a 
latin és görög nyelv után a harmadik klassztkus nyelv a héber és 
hogy az ösi kultura teljes ismeretéhez ennak a nyelvnek és az e 
nyelven írt örökbecsű műveknek értése és egyes tudomáhyszak?~ 
szempontjából a nyelvnek művelése szükséges. Csak a theologtat 
tudományokra utalunk, melyeket a ~éb_e~ nyelv és a~. e nyelve~ 
megjelent napjainkban is virágzó ónást Irodalom nélkul ~lgondol~t 
sem lehet. Egyenlő mértékben áll ez a keresztény és zstdó egyha
zakra híszen nemcsak a világon számottevő tudomány-egyetemek 
kathedráin képviselik és kultiválják a héber tudomá~yokat, hanem 
a keresztény theologiai főiskolák sem . lehetn~k teljesek ezeknek 
kellő képviselete nélkül, valamint hogy az tdevágó forrásokban 
való tájékozottság hiányában a lelkészképzés sem lehet tökéletes. 
Az 6-testamentom és próféták szent könyvek a kereszténység előtt 
is a nyomukon fejlődött irodalom iránti kegyelet benne ts él és 
legjelesebb representánsai teszne~ emellett .tanuságot. A héber 
nyelven megszólaló és az egész vtlágon. elterJedt, mé~ a szo.~os~n 
vett theologiai eszmekörön fejlett irodalmat éppen ugy muvehk 
keresztények is, mint zsidók. . . . 

Mi feltételezni sem tudjuk, hogy a kere~kedelmt mtmszte
riumot a héber nyelvü szellemi termékek ellem rendelkezésénél a 
zsidó vallásuakkal szemben táplált ellenszenv közvetve vagy köz
vetlenill influálhatta volna, vagy ily felfogásokból táplákozó tén~e
zők közrehatásáról lehetne szó. De még ily . szempontoK szenni 
sem mellözhetők azok a tekintetek, melyekre rámutatni bátorkodtunk 
és nem hagyható figyelmen kivül, hogy valamely tudomány becsét 
nem egy rokonszenves vagy ellenszenves nép nyelve determinálja 
és hogy a szellemi élet vetéseiben való gázolás_ a kulturmun~a 
egészére is kártékony hatással van. Inkább azt htsszük, hogy Itt 
tájékozatlanság, túlbuzgalom vagy valamely jóhiszemű tévedés 
játszott közre és hogy ez a kérdés nem kerűlt kellő megfontolás 
alá. Mert különben teljesen érthetetlen lenne. hogy a héber nyelv 
ellen Magyarországon, melynek egyetemén, theológiai föiskoláin 
~endes tanszékeken hirdetik, hazánkban, ahol e nyelvnek és 
uodalmának annyi kiváló keresztény tudós művelöje volt a 
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multban, ahol a híres Schwartz (Niger) Péter ittvaló laktában az
első héber gramatikát adta ki, ahol a tudomA~yos ~kadémia leg
értékesebb kincsei között őrzi a Kaufmann-féle htres zst dó könyvtárt, 
ahol könyvtárak és levéltárak e nembeli nagybecsű emlékekkel 
pompáznak, ahol nagyhírű héber tudósok élnek, akik a nyugati 
államokban zsidó és keresztény vallásúakkal ápolt héber nyelvü tudo
mány révén állandó és benső kapcsolatot tartanak fenn, melyek 
az ország dicsőségét is szolgálják, ahol éppen Nagyméltóságod· 
miniszteriumának általunk mindeakor hálával elismert jóvoltából 
és állandó kegyes támogatásából a világ egyik leghiresebb és 
legjobban szervezett rabbiszemináriuma áll fenn, mely harmincegy
néhányezer kötetes zsidó könyvtárával a tudományos kutatásoknak 
a keresztény tudósok által is sűrűn látogatott állomáshelye - eme 
törekvések gyökereit támadó kormányhatósági rendelet adatott volna 
ki. Arra ki sem terjeszkedtink, pedig, jogunk volna hozzá, 'hogy 
felpanaszol juk, hogy a héber nyelv tanaink, hitforrásaink, liturgiánk 
és hagyományaink szerint szent nyelv, mely egyes vonatkozásokban 
a kereszténység előtt is tisztelet tárgya; hogy tehát ezt a nyelvet 
és az ily nyelvű szellemi produktumokat, imakönyveket stb. követ
kezésképpen a keresztény bibliai társulat héber kiadványait boj
kottálni vagy egy póstai rendeleibe fojtani mégsem lehet. 

Az e tekintetben itt-ott felhangzott csodálkozások és panaszok 
közOtt figyelmünket legutóbb megragadta a következő eset: 

Dr. Blau Lajos, a .Ferenc józsef országos rabbiképző intézet 
nagytudomAnyu igazgatója, aki egyébiránt évtizetek óta a Magyar 
Zsidó Szemle című negyedéves tudományos folyófratot is szerkeszti 
Dr. Guttmann Mihály rabbiszemináriumi tanárral és Dr. Hevesi 
Simon pesti förabbival, tehát állami vagy nemzethűség szempont
jából bizonyára minden kételyen felül álló férfiakkal egyetemben, 
Hazofeh (Szemle) címen egy kizárólag tudományos cikkeket tartal
mazó héber nyelvű folyóiratot ad ki, melynek két számát van 
szerencsénk mellékelten bemutatni. E folyóiratot a szakkörök nagy 
örömmel üdvözölték, mert az e nembeliek közölt első rangot foglal 
el. Éppen napjainkban, mikor megcsonkitott országunkat környező 
ellenségeink hazánknak rossz hirét költik, az ideális tudományos 
törekvések leheh~ségének dokumentumai alkalmasak arra, hogy 
hatályos cáfolatot képezzenek. A folyóirat előfizetői legfőképpen 
Anghából, Franciaországból, Hollandiából, Yalamint Amerikából 
valók. Egyesek, testületek és könyvtárak. Sokat áldoznak, de a 
várt sz~mokhoz eljutni nem tudn~k. A munkatársak egy része is 
külföldt tu~ós?kból áll. A folyótral előállítása ma nagy anyagi 
befektetést ts tgényel és megtörténhetett az, hogy e tisztán tudo
!fiányos cé!okat szolgál? és .a kiny?matás előtt cenzurázott folyó
tral szé~ktildését .meghltottak, amtbOI erkölcsi és anyagi kár 
azármaztk és a. m1 hatóságainkat és azok szellemét rossz világi
thba helyezheb. 

Feleslegesnek tartjuk, hogy Nagyméltóságod elOtt ezt a kérdést 
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még tovább taglaljuk, hiszen erös ama hitünk, hogy a most tudo
mására kerülö rendelet ellen a maga részéről is határozottan tilta
kozni fog. Ha volnának oly konkrétumok, melyek az efféle intéz
kedéseknek legalább látszólagos jogosultságát tgazolhafnák, mint 
ahogy tudtunkkal nincsenek, mi volnánk az elsők, akik azoknak 
megtortását kivánnánk. De még akkor sem lehetne valamely bűnös 
cselekmény miatt ily jellegű általánosításra tévední. Mert azért, 
hogy valaki héber betűkkel talán az államra hátrányos nyilatko
zatokat tett volna - amiről persze semmi tudomásunk nincsen -
vagy azért, mert a hézagos tudás a reá nézve hieroglifát jelentő 
betű t magát gyanusítja, a héber nyelven megjelent művek, folyó
iratok és nyomtatványok forgalmát megakasztani nem lehet anélkül, 
hogy az ily intézkedés a jogtalanság és kulturellenesség szemre
hányása alól mentesíthető volna. Miért is liszteletteljes kérelmünk 
Nagyméltóságod előtt oda terjed : 

Hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszfer urral való hiva-
. talos érintkezés során a héberoyelvű könyvek, folyóiratok és egyéb 

nyomtatványok postai szállításának megakadályozása tárgyában 
kiadott rendelet mibenlétét lehetőleg · sürgősen megállapítani és 
ennek megtörténte után, amennyiben annak tartalma és alkalma
zásának módja megfelel annak, ami miaft e panasszal Nagyméltó
ságod elé járultunk, a héberoyelvű könyvek, folyóiratok és egyéb 
nyomtatványok forgalmi szabadság korlátainak megsztintetése érde
kében nagy befolyását latba vetni és kegyes elhatározását veiUnk 
közölni méltóztassék. 

Kik is egyébiránt kiváló tiszteletlel vagyunk: 
Budapest, 1921. évi május hó 9· én. 
Nagyméltóságod alázatos szolgái: 

Az izraeliták országos irodája: 
Dr. Mezey Ferenc, 

irodai alelnök. 

II. 
A Magyarországi Izraelíták Országoa Irodája 

Budapest, V. Arany jános-utca 27. sz. 
45884. 

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásOgyi 
Miniszter Ur ! 

Folyó évi május hó 9 én 45614. szám alatt megokolt előter
jesztést tenni bátorkodtunk Nagyméltóságodhoz aziránt, hogy a 
hébe!nyelvű könyvek, folyóiratok és egyéb nyomtavánoyok postai 
~zállttrlsa körül felmerillt akadályok elhárítása ügyében kegyesen 
mtézkedni és nagybecsű elhatározásat velünk közölni méltóztassék 

Minthogy mindezideig felterjesztésünk sorsa felOl értesltést 
4 
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nem nyertUnk és ez ügy iránt több oldalról hozzánk sürgető 
kérdezösködések intéztettek, az elölerjesztésünkben foglalt kérelmünk 
elintézéséf bátorkodunk kérni. 

Kik is egyébiránt kiváló tisztelettel vagyunk, 
Budapest, 1921 . évi október hó 8-án. 
Nagyméltóságod alázatos szolgái, 

Az izraeliták országos irodája : 

Dr. Mezey Ferenc, 
irodai alelnök. 

III. 

A vallás- és közoktatásügyi Minisztertöl. 
113.971 /922. 1!. 

Az Izraeliták Országos Irodájának, 
Budapest. 

A "Hazofeh" című héber lap postai szétküldése tárgyában f. 
évi május hó 9-én 45614. szám alatt kelt felterjesztésére a vonat
kozó ügyben a kereskedelemügyi m. kir. miniszter urhoz intézett· 
átíratom másolatát tudomásulvétel végett megküldöm. 

Budapest, 1921. évi október 20-án. 

A miniszter rendeletéből : 

Dr. Gerlóczy Károly s. k. 
min. osztálytanácsos. ._ 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1921. évi szeptember hó 3-án 
102.514t92l. lll. szám alatt kelt és a kereskedelemügyi miniszter urhoz 

intézet átiratának hiv. másolata. 
Másolat: 

Folyó évi március hó 4-én 6180. szám alatt s folyó évi 
julius hó 10-én ugyane szám alatt hozzám intézett nagybecsű 
á~iratair.a •. a "Hazofeh" címü héber folyóirat közölt példányának 
v1sszazarasa mellett van szerenesém Nagyméltóságodat tisztelettel 
értesíteni, hogy a folyóiratot a magyar tudományos akadémia 
l. osztálya megbírálta s a róla adott szakvéleménye szós:lerint a 
következő: 

"A ~azofeh című folyóirat jelen száma szarosan theologiai 
és tudomanyos, komoly hangon megírt cikkeket közöl. Benne. az 
ország közbiztonsága szempontjából veszedelmes közlernény nin
csen. Tu_dományos szintája és cikkeinek jellege olyan, mint a 
n !heolog1e und G~aube" vagy a .Kath. Szemle" avagy a , Religion" 
ctmü kath. folyó1ratoké. Ezek szeríni a Hazofeh folyóirat jelen 

Kutfök 51 

számára vonatkozólag a postai szállítás engedélyét megadható
nak véljük." 

Az Akadémia az osztály eléje terjesztett szakvéleményét 
magáévá tette, de hangsulyozni kivánja, hogy ez a szakvélemény 
természetesen a bemutatott filzetre vonatkozik. 

Budapest, 1921. évi szepieruber hó 3-án. 
A hivatalos másolat hiteléUl : 

Hevesi s. k. 
igazgató. 

IV. 

A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája 
Budapest V., Arany jános-utca 27. 

4j9JO. sz. 

Nagyméltóságu vallás- és közoktatásü~yi 
Miniszter Úr l 

Folyó évi október hó 20-án 113.971/922. szám alatt kelt és 
a "Hazofeh • eim ű héber lap postai szétki!ldése tárgyában tett 
becses intézkedésére vonatkozó leiratára van szerencsénk a követ
kezöket előterjeszteni: 

Az 1921. évi május hó 9-én 45614. szám alatt kelt felter
jesztéstinkben a Hazofeh című folyóirat szétkü1dése körüli nehéz
l>égel<:re is utaltunk, de voltaképpeni kérelmünk nemcsak a folyó
iratra, hanem arra terjedt ki, hogy a héber nyelvű könyvek, 
folyóiratok és egyéb nyomtatványok postai szállítása körül felmerillt 
nehézségek eloszlatása, illetö1eg forgalmi szabadságának korlátozása 
körüli intézkedéseket magas befolyásával elhárítani méltóztassék. 

Nagyméltóságod idezeit felirata szerint a magyar tudományos 
akadernia szakvéleménye teljesen igazolta azt, amit a Hazofeh cím ű 
folyóiratra vonatkozólag előadtunk. E szeríni szarosan theológiai 
és tudományos komoly hangon megírt folyóiratról van szó, amelynek 
ugyanaz az értéke és jellege mint hasonló keresztény folyóiratoknak. 
Van azonban az akadémia véleményének egy fenntartása, mely 
szeríni megállapítása csak a bemutatott számokra vonatkozik. Ez 
a nyilatkozat mintegy maga után vonná azt, hogy a folyóirat 
minden egyes száma a magyar tudományos akadémia szakosztálya, 
illetőleg az egész akadémia elé terjesztessék, mely eljárás mellett 
természetesen úgy a tudományos munkálkodás, valamint a terjesztés 
illuzóriussá válnék, amit Nagyméltóságod mint a theológiai tudo
mányok kiváló képviselője elölt fejtegetnünk nem szilkséges. De 
bátorkodunk kiemelni, hogy a Hazofeh szerkesztösége minden 
egyes példányt cenzura alá bocsát és csak a cenzura szaktudósa 
által approbált példányokat bocsát ki, ami önmagába véve ínioden 
további terhelést és akadékoskodást teljesen feleslegessé teszen. 

Mindezek alapján és tiszteletteljes hivatkozással folyó évi 
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45614. szám alatt kelt felterjesztésünkben kifejtett és ujból mél
tányolni kért okadatainkra, az Iránt esedezünk Nagyméltóságod elölt : 

a) hogy a cenzura alá bocsátott héber nyelvű könyvek folyó
iratok és egyéb nyomtatványok terjesztésének és postai szállítá
sának akadályozása tárgyában állítólag kiadott rendeletnek nagy
méltóságu m. kir. kereskedelmi miniszter úr által való hatályon 
kivül helyezését kegyesen kieszközölni és . 

b) a Hazofeh cimü héber tudományos folyóiratnak cenzura 
alá bocsátott, illetve a cenzura által kifogástalannak talált példá
nyainak terjesztése és postai szállítása elé tett akadályozó rendel
kezéseket el hát ítani méltóztassék. 

Midön nagybecsű elhatározásának velünk való közlését 
bátorkodunk kérni, vagyunk kiváló tisztelettel 

Budapest, 1921. évi november hó 4-én 
Nagyméltóságod alázatos szolgái, 

Az izraeliták országos irodája: 

V. 

Dr. Mezey Ferenc 
irodai alelnök. 

Magy~r kir. vallás- és közoktatásúgyi Minisztérium. 

117.357 /!!22. szám. - - -
ll. ü. o. 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr folyó évi augusztus 
hó 18-án ad. 16.241/X. szám alatt kelt átiratában arról értesít 
hogy a miniszterta~ács hatá~ozata folytán az 1921. évi január. hÓ 
5-én 96.799/920. szamalatt ktadott sa Pósta és Távírda Rendeletek 
Tá~a .1921. évi 2. szám~ban. k~~zétett a~t a rendeleté!, mely a héber 
(zsid?) nyelven vagy. heb.er. z;as~elek~e! zrt összes levélpostai kül
demenyeket a postal szallztasbol kzzarta, hatályon kivül helyezte. 

Erről az trodát tudomásvétel végett értesítem. 
Budapest, l 922. évi szeptember hó 26-án. 

A miniszter rendeletéböJ : 
Tóth István s. k., 

min. tanácsos. 

l . 
l 

Az Orsz. Rabbiegyesület közleményeí. 

l Dr. N e1unann Ede l 
Irta : Dr. Kiss Arnold. 

Ideálokat melengető szive haloltá dermedt 1918. dec. 12-én 
meghalt Dr. Neumann Ede. Ároni harcokat; a béke harcait vivó lelkü
lele tovaszállt kÖzülünk - szegényebbek lettünk egy igazi papi eré
nyekkel ékesített, vezetésre hivatott mesterret. 

Elseje volt azoknak, akik az országos rabbiképző intézetben 
lettek Izrael papi szalgálatára fölavatva. Szimatoló gyanu utat keresett 
feléje, hogy a termőfának else gyümölcsén blzalmatlanságát beigazolva 
lássa - s Neumann Ede mély tudásával, megtisztult vallási feHogá
sával, kristályti8zta jellemével, a zsidóság érdekében való páratlanul 
lángbuzg:Jlmú, szünet nélküli munkásságával arról tett ország-világ 
előtt tanuságot, hogy az a fiatal palánta, amelyet a művelt magyar 
zsidóság legjobbjai annyi reménységgel ágyaztak Izrael talajába: éltető 
erejét, vérkeringését, zamatot adó nedveit halhatatlanul az ősi humusz
ból szivja ereibe. 

Szerelmese volt Izrael tudományának. A világi tudás utáni oltha
tatlan szomjus3g vágyával a zsidó irástudomány buvárszenvedélye 
egyesült benne, a zsidó irástudományé, amelynek szellemébe behatolni, 
gondolat kincseit forgalomba kerülö érmekké vésni és ekképen a zsidó 
közösség, a zsidó ifjuság körében közkelet ü vé tenni : volt az igyekvése. 
A kohelet szavai jellemzik ezt a munkásságát, "bölcs volt és tanította 
a népet megismerésre és fontolgatot és vizsgálódott és sokat cselekedett 
a vallás tudományos megismerése népszerüsítés~nek, elterjesztésének 
terén." 

Annyi tudóssal és magukat bölcseknek vélő és a legkülönbözőbb 
tudo,nányokban magukat járatosoknak tartó irástudókkal kellett találkoz
nunk, különösen a hítélet mélyitésére hivatottak sorában, akiknek az volt 
a hagyományszerü meggyőződésünk, hogy el kedveHenedve a világ folyása 
és eseményei fölött, pálcát törve a fejlődő emberi törekvések és ujszerü 
tctrsadalmi jelenségek fölött, mogorván és megbékületlenül be kell 
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gubódzkodniok komor életfelfogásuk pókháló szövedékeibe, emberek, 
akik valósággal szó szerint értelmezték az irás szavát "hogy az ember 
meghal az ö sátrában", akik holtakhoz hasonlóan a külvilág számára 
mintegy meghaltak, a kor és elismerésreméltó törekvései számára csak 
az elkeseredett világfájdalom sötét szavait hordozták az ajkaikon, hogy 
. minden hiábavaló és semmis", ez a világ számukra nem volt más, 
mint bünnek a mocsara, amellyel már a puszta érintkezés is tisztá
talaniló hatású - számukra minden "hiuságoknak a hiusága volt". Ám 
ennek az életfelfogásnak az igazi mélységébe való betekintésnek azt a 
meggyőződést kell megérlelnie, hogy annak a fátylai mögött a leg
gyakoribb eselben önzés, önszeretet és makacs, zárkózott lelkület rej
tőzik: mivel alkotó munkára ök maguk képtelenek, onnan. a szivük 
igazi elkeseredése, mivel környezetük szellemének fölemeléséhez semmivel 
se tudnak hozzájárulni, onnan az azzal való meghasonlás, mivelhogy 
az emberi haladás napja szavukra fölkelő útjában meg nem állott, 
onnan a türelmetlenségük. Minden semmis, amire az ö egyoldaluságuk 
pecsétje nincsen reásütve; az igazi bölcs azonban a jelenségek válto
zásában megismeri a maradandó értéket s a változások héjja mögött 
az egészséges, termő magot. "Hiuságok hiusága - mondja Kohelet -
minden hiuságos" - a valóban alkalmas, korát és hivatását átértö 
l el ki pásztor elismeri ugyan a földi lét arasznyi voltát, mulandóságát. 
de nem elégszik meg ennek az igazságnak a megállapításával, ennél 
a megismerésnél sokkalta inkább nyilvánult meg Kohelet bölcs volta 
abban, hogy a népét tudásra oktatta, p~, abban, hogy a nép fülét az 
igazság hallására hozzászoktatta, abban, hogy hiveihez olyan nyelven 
tudott beszélni, amely azoknak füleit nem sértette .,j,m abban, hogy 
kutatott, hogy fölkutatta a tudás uj kincsesbányáit is, amikkel népe és
kora szivéhez tudott férközni, abban, hogy hiveivel élt, hogy a lelkét 
oda tudta adni értük. 

Neumann Ede lelke előtt ilyen élelbölcsnek, ilyen lelkipásztornak 
eszményképe lebegett müködésében; mint rabbi· és néptanító a R. Lakis 
talmudi jelszavával tartott: honnan következtethető az, hogy a tórának 
igéi csak akkor lehetnek maradandó hatásuak, ha azoknak megszerzé
sében ( s alkalmazásában a saját személyes jóvoltunkat, a saját elő
nyünket, az önmagunk nyugalmát és kényelmét, egész valónkat 
hgyelmen kivül hagyjuk? - onnan, hogy irva van "ez a tóra: ha az 
ember a sátorban meghal" - ho1--y hivalásában teljesen felolvadjon, 
hogy tehe1sége1t, minden képességét, zajtalan munkásságban szentelje 
a közösség érdekeinek, hogy ;,.,,li 'iV ,~;"1N.:J, a tannak sátorában 
legyen az otthona. Hogy olyan férfiu, hogy olyan lelkipá~ztor, aki mint 
Neumann Ede, a R. Lakis szellemében fogta föl a hivatását mint, 
Jellem is kimagasló jelenség volt, hogy a megismert igazsá~ az ő 
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szemében nem áru volt, amelyet a legtöbbetigérőnek vásári áron adnak 
el, hanem hogy a Salamoni igét a maga komolyságában fog~a föl 
"vegyed meg az igazságot, de el ne adjad", ~ogy a tön~egnek 1téletét 
nem tartotta tükörnek, öntetszően ellesve abbal, hogy kulső magatar
tását a leghasznosabban miképen irányítsa, hanem hogy éppen ellen
kezőleg, önmagát, érett tapasztalatok által szerzett m~ggy?zödését, 
sima, hajlékony modorn dacára is férfias véle~énynyllvámtását é~ 
lelkipásztori méltóságát tartotta oda tükörlap gyanant_ másoknak - ~k1 
ismerte Neumann Ede lelkületét, tudja róla, hogy hajlékony volt, mmt 
a damaskusi acélpenge, de egyuttal épannyira törhetetlen a maga 
igaznak vallott salaktalan törekvésil esz~én~ein~k v~del~ében. .. 

Csodálatos munkaszeretet, szent h1vatasa 1ránt1 huség egyesuJt 
benne páratlan szerénységgel, önzetlen lelki tisztasággal, egyéniségének 
mindeneket megnyerő, hódító bájosságávaL lg~zán ~a~ volt, lzr~el 
szentélyének a szolgálatában, az ősi minta _s~ermt, _kiterJed~ ~eológ1a, 
tudásának homlokdiszével ékesítve. a rabb1mkus h1vatás öltönyének 
egyik legméltóbb viselője a mi időnkben, hazánknak egyik l~ghűs~
gesebb fia, hitünk igazságainak egyik legmegragad~bo s.zavu hlrdető]r, 
etikailag ragyogó jellem, telve lelki nemessé gg~!, .sz1vbeh erényekkel, a 
tudományos haladásnak, kulturának és az apa1 hl!vallomásnak harmo
nikus meggyőzödésli fáradhatatlan zászlótartája hitsorwsainak köré ten, 
s mindezekért nemcsak hozzáméltó, nagyműveltségü gyülekezetében, 
a nagykanizsai hitközség körében, h~nem . ~r~zágszerte,_ min?enütt. 
felekezete legjobbjai és máshitű egyházi és VIIagi vezérférflak reszéről 
is osztatlan tisztelet és megbecsülés környezte. Amit Samuel hakaten 
halálakor mcndottak el siraló szóval annak kartársai, azt zokogjuk el 
róla is megrendült lélekkel; "jaj a kedveslelkü miatt, jaj a jámbor
szivüért, jaj a Hillel méltó tanítványáért !" 

Aron volt, papi lélek, a misna értelmezésének megfelelöen, a 
békének, a zajtalan müködésnek, a csöndes, de lankadatlan .és __ nemes 
optimizmus enyhe sugaraiban tündöklő tevékenységnek renduletlen
lelkü híve. 

A papi köpeny, amelyet 35 eszte~dón át h~r.do~t, ugyanolyan 
szabásu volt, mint a bibliai főpapnak, Aronnak pap1 öltonye.Szegélyén 
megtisztu't istenhitnek égkékszin, az isteni tudománynak bJborr.ag~o
gásu s a világi tudásnak, az életnek, a ko~szellemn~k pirosloszmü 
gránálaimái s azok az arany csengettyűk, amtkkel a h1vatás pap1 kön
töse ékesíttetett azok nem a reklám zajának előidézésére szolgáltak, 
nem azért csö~dültek, hogy Jármáuanak, hogy feltűnést ébres,zenek, 
hogy mindenek figyeimét viselöjükre irányozzák, hanenlt..rn~ ~v. n•m 
m~~ szolgálattéte!UI volt az Áronon, mivel a nyi_lvános~ szolga.lata, 
a közérdek ezt így . kivánta ,.;,p~ '?~ 1K:l:l ,.,,p ~~1!'), ':1 ')D., a 
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hangját csak akkor lehetett hallani, amikor a szentélybe lépett, csak 
Isten előtt és csak Istenért, csak szentert és maoasztosért csak hitének 
és hitsorsosainak jogaiért, csak szellemnek és léleknek fölemeléséért 
nemesitéséért, csak vallásos közszellemnek és az ifjuság hitben való 
megerősttésének felvirágoztatásáért, csak kartársai erkölcsi érdekelért 
szükös anyagi viszonyaiknak javitásáért, az elhunytak, elhagyott özve
gyeinek és árváinak gyámolitásáért, jogos igényeiknek kiviváSáért kul
turáért és erkölcsi tökéletesedésért emelte föl mindenkoron a s~avát 
és azért rw~~ ~s, ,n~:.::n amikor kérlelhetetlen természeti törvény . 
patancsát anny1ra időnap előtt követve, ki kellett lépnie a szentélyé
böl. - Neumann Ede nem a tucatemberek halálával távozott hanem 
tovább él abban a szellemi termésben, amelynek magvait 'munkás 
kézzel vetette, a szeretetnek ama müveiben, amelyet meggyőzö szavá
nak :rejével felekezetének, kartársainak javára sikerült létesítenie, vagy 
legalabb is azok megvalósadása szá'Ttára ösvényt vágnia, abban a 
kegyeletes megemlékezésben, amelyet tisztelőinek körében, széles körük
ben hátrahagyott, a jóknak és nemeseknek ama elismerésében, amely 
hervadhatatlanul él mindazok szivében, akik egy nemesen, egy tisztán 
eltöltött életmunka után könnyezve állnak friss sirhaníja fölött. 

Hervadhatatlan érdemek koszoruzzák Neumann Edének az· 
Országos Rabbiegyesület elnökének letűnt életét, kartársainak szivében. 

Neumann Ede élete. 
1959. október 26-án látott napvilágot Budapesten. Jámbor és 

iste~félö szülők gyermeke. Atyja N. józsef köztiszteletben álló kereskedő, 
anyJa művelt lelkű zsidó asszony, ki gyermekéből papot akar nevelni. 
Atyja fivérei tekintélyes állású férfiak, egyik orvos, a másik N. Fülöp 
a budai hitközség elnöke három évtizeden át. 

Az evangetikus gimnáziumban végzi középiskoláit miközben 
Weisz Józ~efnél, a jeles és szentéletü talmudistánál, ki akk~rtájt keres
k~dö \'Olt~ tanulja a bibliát és a talmudot ismerni és szeretni. Egy ideig 
hazában IS nevelkedik. Belép érettségije után az akkor megnyilt Orszá
gos Rabbiképzőbe, melynek első felavatott rabbija. 1883. február havá
ban. nyeri hattárá ját, me ll ette a Budapesti Tudomány Egyetem bölcsé
szeti faculfásának buzgó hallgatója. Főleg Goldziher, Vámbéry, Hatala 
és Kármán óráit hallgatja. A mohammedán józsef-mondáról irt bölcsé
~ze'ti trtekezése a vallás és közoktatásügyi minisztérium költségén 
1elent meg. 

. ~~3-ban ~ál-sztotta a nagykanizsai hitközség rabbijának és egy 
é_vt muködés utan véglegesiti mint Fassel H. B. utódját a rabb!székben. 
Elsö.volt, kLweghonositotta hazánkban a leánykonfirmációt. Talmud Tórát 
alapt!ott, a 14hagyar nyelvnek szélesebb helyet biztosított az istentiszte
leten. Főképen az ö intenciójá~a tömörülnek közös vallási és kulturális 
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célok előmozdítására a dunántuli rabbik. Jegyzéje volt az 1889. évi 
györi rabbigyülésnek és az 1895. évi budapesti országos rabbigyül , snek. 
A kilencedik község kerületnek sok éven át jegyzöje és előljárósági 
tagja. Ebben a minöségben szerkesztette éveken át a kerület jelentéseit. 
valamint a közgyűlési es elöljárósági jegyzőkönyveit 

Élénk részt vesz városának kulturális és humanitárius életében. 
Elnöke a város szegényügyi és ovodai bizotts~gának, alelnöke a köz
egészségügyi bizottságnak. A nagykanizai Irodalmi és Müvészeti Kör 
is öt választotta alelnökének Az Országos Tanító Egyesület tJszteletbelí 
tagjának választotta. 

1905. óta az Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 
tagja, a föiskolánk ·uj tantervének egyik részletét az ö javaslata szerint 
alkották. Az országos egyetemes hitoktatási tanterv kidol,;ozásában 
élénk részt vett, mint a szerkesztő bizottság tagja. Az egyetemes tanterv 
középi-;kolák VIII. osztályának részét is ö készítette. 

Működésének legfőbb szintere az Országos Rabbiegyesület, mely
nek elnöki tisztét néhai Schnitzer Ármin, komáromi főrabbi, halála 
után viselte. Éltető lelke volt az egyesületnek; alapszabályait ö dolgozta 
ki és jóformán összes ügyeit maga intézte el. Tiz éven át szerkesz
tette az egyesület közlönyét, melynek legtöbb cikkét maga irta. E sok
oldalú müködése · mellett nagy irodalmi munkásságot is fejtett ki, me ly 
maradandó értéket jelent. 

1884. óta boldog házasságban élt Kayseriing Emmával a felejt
hetetlen pesti rabbi, Kayseriing M. dr. leányával, a nagynevű Philippsan 
unokájával. 

r-; :r. V enetiane:r L~tj()s J 
~----------------------Búcsúszó az ORE. elnöksége nevében. 

Elvesztettük öt, kinek megnyerő lénye mindnyájunknak szivébe 
varázsolta képét, kit mindnyájan szereltünk és becsültünk. Szereltük öt 
nemcsak nagyon rokonszenves egyénisége folytán, hanem egyenes 
jelleme, őszinte ragaszkodása, hűsége miatt is. És becsültük értékes 
1udományos munkássága nyomán, melyer egyházi elfoglaltsága és sok
oldalú tevékenysége mellett, bámulatos szargalommal és kitartással 
folytatott és melynek az általános tudományt gyarapító eredményei is 
voltak. Lelkes munkatársat becsültünk benne, aki szivesen szegődött 
minden jó ügy szolgálatába és bár az önálló alkotás képességeivel is 
meg volt áldva, készségesen csatolta erejét mások munkájához és 
követni tudta, támogaini tudta vallástársadalmi és kultúrszociális téren 
mások kezdeményező vagy úttörő erőkifejtéseit Az Országos Rabbi-
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egyesilletnek alapítása óta főtitkára, késöbb alelnöke volt és na12yszerü 
odaadással, őszinte buzgalommal szentette magát az Egyesület felada
tainak. Vele, néhai Dr. Schnitzer Ármin és Dr. Neumann Ede elnökök 
halálát követő időelőtti távozása folytán az ORE. első elnöksége a 
maga teljességében immár az örökkévalóságé és a történeté. Halála 
mély gyászba borítja az OrsLágos Rabbiegyesületet Emléke tiszteletre
méltó, sokat tartalmazó, nemes önzetlen odaadó munkásságra buzdltó . 
szent emlék marad . 

* 
Hitoktatási tante:rv. 

Az Országos Rabbiegyesület tanügyi bizottsága folyó hó 4-én 
Bernstein Béla dr. nyíregyházai főrabbi elnöklele alatt tárgyalta Bernstein 
Béla dr. tanterv javaslatát. Behaló vita után arra az egyhangu meg
állapodásra jutott az értekezlet, hogy Bernstein dr. tanterv javaslatát 
az "ORE" közgyülése elé terjeszti jóváhagyás végett. Egyuttal felkéri a 
Tanitóegyesületet, hogy az osztott elemi iskolák számára Bernstein dr. 
tanterve alapján, az osztatlan elemi iskola számára pedig önállóan 
dolgoztassan ki részletes javaslatot, amelyett együttes megbeszélés után 
az. egyetemes tantervjavaslatba felvesz és az "ORE" közgyülése elé 
teqeszt. Elfogadta a bizottság az Orsz. Izr. Tanítóegyesület ama javas
latát, hogy írassék ki pályázat, amely az elemi iskolai tantervhez való . 
utasilás készitését kivánja. A középiskolai hitoktatás számára készí
tendő utasítás munkájáról a maga hatáskörében fog gondoskodni. A 
b!.zo~~ság határozatait Heves Simon dr., az "Ore" elnöke mondatja ki, 
kos~onet~t mon.d. dr. Bernstein Bélának fáradhatatlan munkásságáért, 
a bizottsag tagJamak, a Tanítóegyesület képviselöinek és kifejezést ad 
ama reményének, hogy mihamarabb sikerül majd a vidéki hitoktatás 
számára megfelelő keretet alkotni. 

* 
A szon1baton való i:rás. 

L 

A magyarországi középiskolák rendtartása. 

Ki~dta a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter 
1920 .. évi december hó 10-én kelt 113.240 számu rendelelél'el. Budapest. 
M. Kir. T.udományegyetemi nyomda 1920. 18 old. 

.. 63-tk paragrafus: Az izraelita vallású tanulők az alább felsorolt 
unnepeken felmentendok az i~kolában való · 1 é ló! u· 

· dkét 'á k' - megje en > a : jév 
mm . na~J n, !engesztelődés ünnepén, a sátoros (Sukkóth) ünne 
első, masod•k nyolcadik és kilencedik napjának délelőt jén, a husvft 
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első, második, heledik és nyolcadik napjának délelőtjén és a pünkösd 
ünnepének két napján. 

64-ik paragrafus. Az izraelita vallásu tanulókat szombati napon 
az iskolában való járástól nem lehet felmenteni, de felmenthetök az 
írás, az Irásbeli számolás, a rajzolás és a kézimunka gyakorlása alól , 
ha a szülö vagy gyám a felmentést irásban kéri. A felmentést az igaz
gató adja meg s ezt az osztályfőnök az osztálykönyv észrevételi 
rovatába bejegyzi. 

A szombati felmentésben részesült tanulók szóbeli felelelJe fel
hívhatók s kötelesek a tanítás szóbeli részében részt venni. 

Oly városokban, melyekben izraelita középiskola van, a többi 
középiskolákban az izraelita tanulókra nézve semmiféle felmentésnek 
helye nincs. 

Az utolsó pont ellen az ORE felfolyamodással élt, melyre a 
nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi minisz•er ur a következő ren
deletet adta ki. 

ll. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterium. 
117035/1922. szám. 

v. ü. o. 
Az Országos Rabbiegyesület Elnökségének, 

Folyó évi augusztus hó 22-én kelt felterjesztésére 
következökről : 

Budapest. 
értesílern a 

Hivatali elődöm 1921. évi szeptember hó 17-én K. 154682. sz. 
rendeletében intézkedett, hogy a középiskolákat látogató izraelita ~anulók 
a sátoros ünnep L, Il., VIIL, és IX., valamint a husvét L, ll., VII. es VIII. 
napján mindazon iskolákban, amelyekben dél után tanítás folyik, egész 
napi felmentést élvezzenek ezentuL . . . 

Mivel ez intézkedés biztosítja azt, hogy az izraelita vallasu 
tanuJók vallási kötelmeiket zavartalanul telje~ítsék, e tekintetben ujabb 
intézkedés szükségét nem látom fönforogni. . . 

Ellenben a középiskolai Rendtartás 64-ik §-ának azt az •ntez
kedését, mely szerint "oly városokban, melyekben izrae~ita középiskola 
van, a többi középiskolákban az izraelita tanulókra nezve sem~If~le 
felmentésnek helye nincs," - tekintettel arra, hog~ a .budap~sll Izr. 
fiu és leánygimnázium valamenny osztálya ezidoszermt ~eg nem 
nyilt meg, - a budapesti középiskolákra nézve az 1922,23. 1sk. évre 

is hatályon kivül helyezem. 
Budapest, 1922. szeptember hó 4-én. 

A miniszter helyett : 
Allamtitkár. 
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A rabbik beszerzési segélye.· 

I. 
A Magyarországi IzraelitAk Országos Irodája. 

Budapest, V. Arany jános-utca 27. 
47208. sz. 

Az Országos RalJbiegyesület Nagylekiniefü Elnökségének. 
Budapesten. 

Nagytekintetü Elnökség! 
f>.:z 1922. évi 8600 M. E. számu rendelet l. c.) pontja értelmé

ben mmdazok a lelkészek, kik az 1921. évi· 2500/M. ~. számu ren
rendelet 9 §-ában foglalt felhatalmazás alapján rendkivüli segélyt 
kapnak, a rendeletben megjelölt egyéb feltételek fennforgá~a esetén 
egyszersmindenkorra szóló beszerzesi segelyben részesítendők. Erre 
való tekintettel a beszerzési segélyösszegek megállapítása céljából a 
\'alfás és közoktatásügyi miniszter ur őnagyméltósága 156.376/922. szám 
alatt tárgyalásba lépett a m. kir. pénzügyminiszter urral. 

Addig is mig a pénzügyminiszter ur hozzájárulása megérkezik, a 
rendelet mikénti végrehajtása ügyében leendő szives tudomás és a 
beszerzési segély kiutalására vonatkozó előmunkálatok elkészíthetése 
céljából van szerencsénk a Ndgytekintetü elnökséggel a. következőket 
közöln i. 

A tervezet szerint beszerzési segély csak azon lelkészeket, theo
lógiai tanárokat és segédlelkészeket illeti meg, akik 1922. évi október 
hó l-én rendkívüli segélyre igényjogosult állásan tényleges szalgálat
ban állottak. 

A beszerzési segély összege két részből áll, nevezetesen a be
szerzési segély törzsösszegéből, és a családi állapottól függő többleté
bőL Ez a többlet az alkalmazottnak csak a jelzett időpontban 24-ik 
é etévét még be nem töltött oly édes, vagy mostohagyermekei, valamint 
az alkalmazott oly törvényes felesége után jár, akik után az alkalma
zottnak az 1922. évi lll. (október-december) negyedében családi 
pótlékra igénye volt s azt meg IS kapta. Oly gyermek vagy feleség 
után tehát, kik után az alkalmazott részére a jelzett évnegyedre az 
igény bejele:-ttésének késedelme miatt csal.adi pótlé~ nem engedélyez
tetett, a családi állapo:tól függő többlet nem jár. 

A beszerzési segély törzsösszegét és család i állapotától függő 
többletét, teljes összegét csak az az alkalmazott kaphatja, aki az 
1922. évi október h? l-ig. e.~yhuzamban. teljes_ite.tt ténylege:; szalgálatá
nak hatodtk hónapjal ez Idopontban mar betoltötte, vagyts az 1922. 
évi április hó l-től október l-ig terjedő időben megszakítás nélkül 
anyakönyvvezető rabbi minöségben müködött. Azon alkalmazottak 
pedig kiknek tényleges szolgálata 1922. évi október hó J-ig számítva 
6 hó~apnál rövide.bb, de ezen id_őponti.g a 2 hónapot már elérte) vagyis 
legalabb 1922. évi augusztus ho 1-seje után folytonos, a beszerzési 
segély törzsösszegének és családi állapottól függő többletének félössze
gére jogosultak. 

Felkérjük tehát a ~ek. ~lnökséget, hogy a jelölt feltételeknek 
megfel_~lő és a~ 1922 é~1 okto.ber hónapra rendkivüli segélyben már 
részesui anyakönyvvezeto rabbtkról, négy-négy példányban állampénz
táranként összeállitott kimuta~ásokat sziveskedjék hozzánk mielöbb 

l. 

l 

J 

l 
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felterjeszteni, melyek függőleges hasábjai a következő adatokat tartal
mazzák: 

l. sorszámot, 2. alkalmazott nevét, 3. az 1922. évi október hó 
J-én betöltött állomáshelyét, 4. az 1922. évi október hó l-én ~iselt 
alkalmaztatásának minőségét, 5. lelkészi képesítésének fokát, 6. az 
1922. évi október hó l-ig bezáról:.~g egyhuzamban teljesített tényleges 
szolgálatának kezdetét. 7. Az alkalmazott oly törvényes feleségének és 
oly gyermekeinek nevét, akik után az alkalmazottnak az 1922. évi lll. 
negyedében családi pótlékra igénye volt s azt a szóban lévő évnegyedre 
meg is kapta. A gyermekeknél a születés időpontja (az év, hó és nap meg
jelölésével) is feltüntetendö. Oly gyermek vagy feleség, ki után az alkalma
zott a családi pótlékot a jelzett évnegyedre azon okból nem kapta meg, 
me rt az illető gyermek vagy feleség utáni családi pótléka az igénybe jelenté
sének késedelme miatt már csak 1923. évi január hó l-től folyósíttatott: a 
kimutatásba nem veendő fel. Oly gyermek vagy feleség azonban, k1 
után az alkalmazott igényét az Iroda va!/y a közigazgatási bizottság 
útján már bejelentette s csak a családi pótlék kiutalásáról szóló érte
sítvény nem érk1 zett meg az Irodához: a kimutatásba fe: vehető, de 
a ,Jegyzet"-hasábban megjelölendö, az a körülmény, hogy az alkal
ma'zottnak az illető családtag utáni családi pótlékra vonatkozó igénye 
a miniszteriumhoz az Iroda vagy a közigazgatási bizottság által, mely 
időpontban és minő szám alatt jelentetett be. 

8. A miniszterium által engedélyezett besze1zési segélyösszegeknek 
a miniszterium által leendő kitöltésére szolgáló két egymással pár
)1uzamos függőleges hasábot, melyek kö~ül .az egyik . (a) has~b az 
alkalmazott részére a felesége és gyermeket utan egyenkmt a másik (b) 
hasáb pedig ugyanezek után összesen járó beszerzési segély összegének 
itteni bejegyzésre fog szolgálni. 

9. "Jegyzet"-hasábot. 
Az 1922. évi október hó elseje után nyugdíjazott, valamint az 

oly Ielkészeket, kik 1922. évi október hó els~je után !á~oztak r.en?
kívüli segél. re jogosult állásukról nem tgény]ogo.sult. allasra. .a jelölt 
feltételek fennforgása esetén a beszerzési segély n egtlleti. Ily lelkészeknél 
a "Jegyzet"-hasábban az igén;rjogosult á!láson .. teljesíte~! tényleges szal
gálat megszünésének időpontja és oka IS feltuntetendo. 

Az 1922. évi október hó elseje után elhalálozott lelkészek közül 
a kimutatásba csak azok vehetők fel, kiknek az izr. hitfelekezet részéről 
nyerendő állandó ellátásra, igénnyel bíró özvegye vagy árvái, va~y 
pedig oly családtagjai (feleség vagy édes gyermek) maradtak, ak1k 
után az alkalmazott az 1922. év lll. negyedében családi pótlékot élvezett. 
Ez utóbbi esetben külön megjelölendő, hogy a beszerzési segdy, mely 
hozzátartozó kezeihez lenne kifizethető. 

Nem vehetó fel a kimutatásba az állásuktól felfüggesztett vagy 
elmozdított, valamint. az oly lelkészek, kik állásukat időközben elhagyván, 
más, nem lelkész palyára léptek. 

Tekintettel az állam súlyos pénzOgyi helyzetére és ~n~ek f<?lytán 
a beszerzési segélyek netáni illetéktele~ felvé~elét elkerulm óhaJtván, 
felkérjük a Tek. Elnökséget, sziveskedJék a k1muta~á~okban hoz~ánk 
bejelentendő adatok feltétlen pontosságát és valódtsagát ~llenönznt, 
figyelmeztetve az érdekelt Ielkészeket, hogy az e célra beJelentendö 
adatok feltétlen helyességeiért teljes erkölcsi és anyagi feleJösséggel 
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tartoznak. Oly esetekben tehát, rnidőn a t. Cim részéről megállapítást 
nyerne, vagy felteh~tő volna, hogy valamely lelkésznek a rendkivüli 
se~élyre vonat~ozó 1génye. már l 922. évi október hó elseje előtt meg
szunt vol.~a, jóllehet ~z Illet? a rendkí.vüli segélyt 1922. évi október 
hónapra I:s felvette, SZivesked]ék az illelonek a kimutatásba való fel
vétele előtt hozzánk kérdést intézni. 
. . Minthogy ez esetben is a rabbi urak fontos és gondos utánjárásokat 
1genylő é.rdek~ről van szó, igen kérjük a Nagytekintetü Elnökséget, 
hogy a s1.ker Javára a fent közöltek értelmében pontosan és sürgösen 
mtézkedm méltóztassék. Ezúttal is figyelmeztetendők lennének a rabbi 
urak, hogy magukat szigoruan a bekivániakhoz tartani szíveskedjenek 
es hogy más ügyekkel kapcsolatosan már szolgáltatott adatokra való 
hivatkozásokat lllellőzni szíveskedjenek. 

~időn még arra kérnénk a Nagytekintetü elnökséget, hogy ez 
adatgyujtési ne csak az országos rabbiegyesület tagjaira, hanem ama 
kongresszusi és status quó hitközségekbeli rabbikra is kiterjeszteni 
szíveskedjék, akik meg t. egyesületük kötelékében nem állanak, e pontos 
elörnunkálatokat és kapcsolatos kimutalások elkészítését és hozzánk 
való mielőbbi beterjesztését ismételten figyelmükbe ajánljuk. 

Il. 

M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium. 
8920-923. szám, ll. ü. o. 

Kiváló tisztelettel 
Dr. Mezey ferencz 

irodai alelnök. 

Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának, 
Budapest. 

A közszolgálatban álló és egyéb alkalmazottak havi rendkivüli 
segélyének felemelése és drágaság! segélyének megállapítása tárgyáf)an 
kiadott 1921. évi 8400/M. E., 1922. évi 1900/M. E., 1922. évi 4200/M. 
E., 1922. évi 61:l00/M. E. és 1922. évi 10.200/M. E. számu miniszteriumi 
rendelet végrehajtása tekintetében az 1921. év1 2500. M. E. számu 
rendelet 9 §-ában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. pénzügy
minister úrral egyetértőleg, aki hozzájárulását 1922. évi 57.487/IV. a. J. 
és 1922. évi 191.523/IV. a. l. számu átiratával adta meg, a követ
kezőket rendelem: 

l. §. A magasabb képesítésü lelkészek és teológiai tanárok havi 
drágaság! segélyének teljes összege havi 800 K, rendkivüli segélyének 
teljes összege 1921. évi október hó l-től 1922. évi január hó 31-ig 
800 K, 1922. évi február hó l-től julius hó 31-ig terjedő időre havi 
1600 K, az 1922. évi augusztus hó 1-től 1922. évi november hó 30-ig 
terjedő időre havi 6400 K, 1922. évi december hó 1-töl kezdődőleg 
pedig havi 12.000 K, az 1922. évi május hó l-től 1922. évi julius hó 
31-ig terjedő időre járó átmeneti segélyének teljes összege havi 2400 K. 

A magasabb képesítésü segédlelkészeknél és kisebb képesítésü 
lelkészeknél a havi drágasági ~egély teljes összege havi 600 K, a rend
khüli segély teljes összege 1921. évi október hó 1-töl 1922. évi január 
hó 31-ig terjedő időre havi 600 K. 1922. évi február hó l-től julius hó 
31-ig terjedő időre havi 1200 K, az 1922. évi augusztus hó l-től 1922. 
évi novemb hó 20-ig havi 5400 K, 1922. évi december hó l-től 
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ke~dödőleg pedig hayi ~009 .~· az 1922. évi május hó l-től 1922. évi 
JUh~s hó 31-tg teqedo Idore átmeneti segélyének teljes összege 
haVI 2JQQ K. 

. ~· .§. A drágasági és rendkivüli segély együttes összegének meg
állap.Itasanál az 1.921. évi 8400. M. E. számu rendelet 1., 5., 6. és 7. 
P.ontjának, valamm~ az 1922 év1 1900. M. E. számu rendelet 3. pont
Jan~k rendelk~z~se1 azzal a megszoritással nyernek alkalmazást hogy 
hav~ drág.aság1 es rendkivülí segélyben a magasabb képes1tésü lelkészek. 
segedlelkeszek és theológiai tanárok közül egyáltalán nem részesiiihet
nek azok .sem: l. akiknek akár tisztán természetbeni járandóságokból, 
v?gy pe~Ig részben mgatlan, részben pedig egyéb természethem 
Jara~~osagokból (ha az 1921. évi 8400. M. E. számu rendelet I. 6. 
pontj.~nak említett helyi jöv~delmekből származott is} eredő oly jöve
delmuk van,. melynek érteke az 1000 koronás búzaár alapulvétele 
mel.lett az év1. 30.000 ~oronát meghalad J~; 2. akiknek törzsfizetés jel
Jegevel buó Ilielrilényuk és az 1921. évi 8400. M. E. számu rendelet 
I. 6. pontjában meghatározott helyi illetménytöbbietük együttes összege 
Budapest székesfőváros területén és törvényhatósági joggal felruházott 
városokban az évi 70.000 koronát, másutt az évi 60.000 koronát meg
haladja, a kisebb képesítésü lelkészeknél Budapest székesfőváros teru
letén és törvényhatósági joggal felruházott városokban az évi 25.000 
.koronát, másutt az évi 20.000 koronát meghaladja. 

Miről az Irodát tudomás és további szives eljárás végett értesítem. 
Budapest, l 923. évi január hó 22-én. A miniszter helyett: 

Petry s. k. 
államtitkár. 

lll. 

Az utóbbi rendelet lárgyában az 0. R. E. elnöksége a m. kir. 
pénzügyminiszteriumhoz beadyányt intézett és a nagyméltóságú Vallás
·és Közoktatásügyi Miniszter Urhoz az Orsz. Izr. Iroda útján alábbi 
megkereséssel fordúlt, melynek elintézése még folyamatban van. 

Nagyméltóságú Miniszter Ú i! 
A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája útján 47429. sz. a. 

hozzánk juttatott 8920/923. V. K. miniszteri rendelet ama intézkedése, 
mely évi 60.000 és tvh. 1. városokban évi 70.000 koronát meghaladó 
jövedelem esetében a lelkészektől az állami drágasági, rendkivüli és 
átmeneti segélyeket megvonja, arra indítja az Országos RabbiegyesU
letet, hogy Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Urhoz 
felterjesztéssel éljen. 

F. évi január 8-án. kelt beadványukkal e tárgyban a Nagyméltó
ságú Pénzügyminiszter Urhoz fordultunk és kiemeltük, hogy a többi 
felekezet lelkészeinek évi jövedelméül sokkal magasabb határt enged 
meg a kifejlődött és ~z érvényes gyakorlat~ mint a r~bbik számá;a és 
mégis ezek vannak kirekesztve az állar111 tamogatásbol. 

A felhozottakra ismételten rámutatva, bátrak vagyunk kiemelni, 
hogy a fentemlitett meghatározás mellett az öliami segélyezés té.nye a 

. müködö rabbik tulnyomó többségére nézve rnegszünik és annak mten
ciója, hogy a lelkészek ~nyagi. helyzelén könnyítse~, a zsidó hitfelekezet 
lelkészeire vonatkozólag 11luzónussá válik. A fokozadó drágaság mellett 
60, illetve 70.000 koronát meghaladó jövedelem mellett is nyomasztó 
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e rabbik anyagi helyzete, sőt most jelentékenyen rosszabb, mint előzü 
években, mikor 10.000 korona évi jövedelem mellett az összes állami 
S~f{élyekben részesültek. Egy másik aránytalanság is előáll az izr. 
hitfelekezet lelkészcwek rovására, azáltal hogy törzsfizetésüket kész
pénzben kapják. Ott, ahol a jövedelem alapját termőföld képezi, a 
természetben nyert járandóságok reális értéke biztositva van, ellenben 
a törzsfizetés mellett az értékeltolódások következményei egyre sulya
sabbá teszik a rabbik helyzetét, amellett, hogy törzsfizetésük reális 
értéke mcssze elmarad a földbirtokjövedelm et élvező lelkészek jöve
delmének reális értéke migütt és ezen tényleges helyzet dacára mégis 
elesnek az állami segélytől. Ily módon a magyar zsidó hitfelekezet 
lelkészi karára vonatkozólag kivételes és ~edvezőt len helyzet áll elő. 

Kérjük a Nagyméltóságú Miniszter Urat, méltóztassék ezen körül
ményeknek kegyes mérlegelésével odahatni, hogy az izr. lelkészek 
Igényjogosultságának elbírálásánál oly mérték alapíttassék meg, mely 
a reális értékviszonyoknak és azon intenciónak, mely a lelkészek meg
élhetési lehetőségeit felekezeti különbség nélkül biztosítani akarja, 
tényleg megfelel. 

IV. 

Dr. Vass József magy. kir. népjóléti miniszter úr tervbe vette a 
betegségi és baleseti biztosításnak és a közköltségen való gyógykezelé~i 
ellátásnak az izr. hitfelekezeti hil'atalokra és intézményekre, illetve 
azok tisztviselöire és alkalmazottaira leendő kiterjes1tését, a felekezet 
részéről fedezendő szerény biztósítási díjak ellenében. E tárgyban 
nemsokára szaktanácskozás lesz egybehíva a m"gyar zsidó hitfelekezet 
köreinek bevonásával, melynek eredményei alapján a nQl. népjóléti 
miniszter úr rövid időn belül törvényjavaslatot készül a nemzeígyülés 
elé terjeszteni. Fölhivjuk az érdekelt körök szives figyeimét ezen 
körülményre. 

Dr. Hevesi Simon. 
az 0. R. E. elnöke. 

* 

Az Orsz. Rabbiegyesület elnöksége felhívja a hitk. előljáróságokat, 
hogy a rabbik an_yagi helyzetének kérdésével behatóan foglalkozzanak. 
E tárgyban az ORE elnöksége bizalmas felhívást intézett már előbb a 
hitközsé"gekhez. Most, hogy az égető kérdés a nyilvánosság előtt 
t~rgyalásra és napirendre került, főleg pedig tekintve az állami segély_~
zések terén beállott súlyos helyzetet, ismételten nyomatékosan kérjuk 
a kitközségek vezetőit, hogy ezen fontosságában alá nem becsülhető 
kérdést a felekezet méltóságának és erkölcsi kötelességének szem előtt 
tartásával sikeresen megoldani igyekezzenek. 

{: 

T ARSADALOM. 

A papnevelés problemája. 

Az Országos Rabbiképző Intézet felső tanfolyamán, mely öt 
évfolyarnol ölel magába, jelenleg tíz hallgató van. Cs?nkam~gya:
ország sziikségletét födözni ez korántsem elég. Ez _Időszennt ~s 
több nagy hitközség rabbiállása van iire~edésb~n. Hitoktatókra IS 
mindenfelé szükség volna; a hitoktatók hiánya IS aggodalmat keltő 
"elenség. A magyar zsidó hitfelekezet azon komoly feladat előtt 1
•11 hogy a rabbik és vallástanárok utánpótlásának nagy és meg
~ldást sürgető problemájával foglalkozzék. Után~ótlásr?l és nem 

ótlásról van szó. A színvonal lesülyedésétöl .önzkedm kell~ söt 
p ak lehetőleges emeléséröl kell gondoskodni~ mert a. papi- és 
an~ásoktatói színvonal alábbszállásával hanyatlik a hitközség és 
va á . la 
hanyatlik a magyar .zsid~s g szmvo~a . "ndulnak az ifjú zsidó 

Hogy a. ~iibbipályara ol~ ~~s:~n a I studium nehézsége, a 
nemzedék tagJai~ annak oka kg~ős terhe az előképzettség meg
világi- és vallást tudományok e k' éb aktuális okai is. 

k á os akadálya De vanna egy . 
szerzéséne sz m . · . A bbik prekárius közéleb és 
Ezek közölt három emelkedik k1. ra. T vábbá a rabbik 

J·ogi helyzete a hitközségek kebelében' ez egy. o bbik lét-
é t l é az a köriilmény, hogy a ra 

dotációjának el g e ens ge, . . a rabbik hely7.ete anyagi 
fentartása nincs kellőkép bizt?sttva, hogy . ·k De fájdalom van 

gondokkal ~s ~álsá~~kk:~át:IJ~ltk~:s:g:e:s:a~asztalható elle~s~ge~ 
egy harmadik IS, a~ n "l' Y. hitközségi administráció, a vtlágt 
magatartás, melyne a . VI ~gt téve és mely nem egy hitköz
vezetök részéről a rabbt ki van k ok éllenségeskedésben mutat
ségben igazságtalans.ágokbanf é·~őd:ének a felekezet méltóságának 
kozik, a hitélet, a hitközség eJ ' . 
kárára. 
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Dr. Hevesi Simon. 

Hogy az ilyen körűlmények nem gyakoroinak kedvező hatást 
a pályaválasztás előtt álló ífjuságra, hogy a kedvezőtlen kílátások 
következtében tehetséges emberek tartózkodnak attól, hogy a 
zsidó papi pályára menjenek, azon csodálkozni nem lehet. A 
müködő ra bbik valóban elismerésre méltó idealizmus! fejtenek 
ki és messzemenő önzetlenséggel szalgálják hivatásukat, sokan 
közöttük mindent adilak hitközségüknek, ami emberi erőtől, tehet
ségtől, jó akarattól és hivatásérzettől kitelik, nem számítva méltó 
és kielégitő el/enszolgáltatásra~ megelégedve azzal amit a sors, az 
élet, a helyzet nekik nyujt - de ez nem állja útját annak, hogy 
a hivatás vonzó hatása az ifjúságra fokozatosan csökken és végre 
teljesen megszünik. 

Ha a magyar zsidóság komolyan akarja biztosítani magának 
egy hivatása magaslatán álló papi generáció kiképzését és föl
nevelését, úgy már most, a jelenleg működő nemzedéknél kell 
kezdenie munkáját papjainak megbecsülésével, azok anyagi- és 
közéleti helyzetének szanálásával és az igazságnak ,és méltányos
ságnak, valamint a felekezet érdekének és méltóságának megfelelő· 
magasabb színvonalra emelésével. A zsidóságnak komoly érdeke, 
hogy a vallási élet és annak megjelenési formája ne potemkinfalu 
rosszul tapasztott sárfala legyen, vagyis hogy ne sülyedjen odáig, 
míg azzá válik; pedig azzá kell válnia, ha a magyar zsidóság 
nem fog és nem tud gondoskodni kiváló papok neveléséről. 
A magyar zsidóság komoly érdeke, hogy kitünő papjai legyenek, 
akiknek múködése a vallási élet szilárdságát komoly valósággá 
tegye - és hogy papjait abba a helyzetbe hozza, meiy őket 
hathatós és eredményes működésre képesekké teszi, hogy 
erőiket hivatásuknak szentelhessék bénítatJanui és csorbíttatlanul 
és hogy állásuk méitósága sulyt adjon törekvéseiknek és műkö-désüknek. · 

Az említett három irányban kell teh.át a magyar zsidóságnak 
kötelességét teljesíteni; A hitközségekben a belső békét főntartva 
a rabbiknak a kellő tiszteletet és jóakaratú erkölcsi támogatást 
egyértelműen megadni, a rabbik helyzetét a hitközség beléletében 
és igazgatásában kellőképen biztosítani és végfil a rabbik anyagi 
létfentartását igaz áldozatkészséggel az ügy érdekében gondosan megalapozni. 

Ezen feladatok teljesítését a hitfelekezet, a hitközség fogalma 
involválja mint tulajdon létjogosultságának, létképességének és r 
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lét E es hitközségeinket belső igaz értéké.nek elengedhetetlen föltéte ·~lölf vonatkozásokban 
megilleti az elismerés, hogy ezen megJ 6 ányos jelenség 
kötelességeiket teljesíteni törekszenek, de ez sz ~v !adat melynek 
nem maradhat ez országos érdek. és. egyet~m~itk~zség~k működő 
helyes felfogásával és becs!iletes teiJesltéséáve a t bi tosíthatják de 

ék é é k eredményét m r mos z , 
papjaik tev eny~.g ne . h' tása magaslatán álló rabbikar
·biztosítják véle a Jövendőt ts, a tva 'dóság erkölcsi 

á é b. tosítják vele a magyar zst 
nak fenmaradás t s tz . . . . lát biztosítják véle tulajdon érdekeit, erkölcsi és kulturahs sz.mvonaét ' 
J'övőjUket és az egész magyar zsidóság · . . 

Dr Hevest Szmon. Budapest. 



TUDOMANY. 
Zsidó és m agyap vonatkozások a pádu 1. 
egyetemhez 700 éves jubileuma alkalmáb -~ 

Néhány hónappal ezelőtt a ád · 
0 

• 
világ nagy érdeklődése és részvét p uaJ e~!etem a tudományos 
Az 1222-ben alapitott és ko á eméellett megulte 700. évfordulóját. 

. r ra n zve a második t 
pában, a VIlág leghiresebb főiskolái kö é t . egye em Euró-
óta, de kiváltképen a 16 é 

17 
z artozik, ahova fennállása 

meg ezer diák iparkodott, ·ho;y a; o:t:~~a~~~~ mindeniinnen ezer 
tudást és magasabb szakmabeli kiké zés ?aeumban nagyobb 
Magyarországból 1536-ig 205 tanulóP. tkt nyerJen. Csak magából 

E 
1ra ozott ott be 

zen egyetem és a zsidósá k . . 
olyan érdekes kulturmozzanat fo~dul~z~l az Idők folyamán több 
hogy e folyóiratban _ ámbár t f ö, melyek méltók arra, 

M
. .. pos estum - róluk s ó é 
mdenutt, ahol hitsorsos eleink k z ess k. 

levegőjében és fényében csak né . ne a nagy társadalom szabad 
ott nyomban ébredt, hajtott fejle~ 1 ~o:gási lehetö~~get engedtek, 
a bennük szunnyadozó s~elle . , v!r gzott és gyumölcsözött is 

. . ml eru és a tudomá 'd 
mmaen ágazatában alkottak becses kak ny maJ nem 
sen hozzájárultak az általános k It m;~ at, melyekkel lényege
második felében a span ol és ~ ur oz. ~zt ~áttuk . a· középkor 
őseinknél is, főképen az ~jkor első pr~venc71 zsidóknál, ezt olasz 
Dante állitólagos barátja és annak sz za.daiban. Immanuel Rómi, 
nápolyi király héber tanitó'a óta t unokaf~.vére, Leone Rómi, Róbert 
jegyzett fel , kik a világi tu~omá ö~~netunk sok oly zsidó férfiut 
nyelvészeti, orvosi és mathemati~:io d' a~, ~evezetesen a bölcseleti, 
szert és ennek révén fejedelmekkel ISCiphnákban nagy hirre tettek 
tanárokkal közelebbi érintk é b ' egyháznagyokkal és egyetemi 

Ezek közül néhányan e~á~ ~'b sőt barátságba is jutottak. 
az ottani egyetem tanára· l é u an, v~y annak közelében élvén 
viszonyba kerültek. Kö;~~ök s hallgatóiVal is közelebbi szellemi 

talán elsőnek juda Mencz, páduai 
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7abbit (1462-1504.) kell kiemelnünk, ki egyidejüteg az ottani 
~gyetemen bölcsészeti előadásokat tartott és kinek képe még a 
mult század közepén az egyetem lépcsőházának falán látható volf.l 

Utána nemsokára Elia Delmedigo még nagyobb szerepléshez 
j utott a páduai egyetem falai közt. E férfiu 1480 körül, még 
nagyon fiatal korban a páduai Talmud Tóra-iskolához vezetőhelyre 
meghivást kapott. Az olasz Talmud Tóra-intézetek akkoriban nem 
kizárólagosan a héber tudományok szolgálatában állottak, hanem 
tanitottak azokban arithmetikát filozófiát és medikát is.' Delmedigo 
ott ugy belemélyedt a bölcsészeti tudományokba. hogy nemsokára 
ő maga· keresztény diákokat is elegáns olasz nyelven irt fordítások 
és commentárok által bevezetett Aristoteles, Maimuni és Averroes 
filozófiai rendszerei be. 8 A fiatal, csodaelméj ü Delmedigo, kinek 
tanítványa, késöbb barátja és protectora, tudományra nézve egy 
másik csodaifju, gróf Giovanni Pica di Mirandola lett, oly nagy 
hirre tett szert, hogy midön a páduai egyetemen tanárok és tanulők 
közt heves vita támadt, az egyetemi · tanács a velencei signoria 
hozzájárulásával Delmedigora bizta a vitás thema elintézését. 
Véleményezése, melyet az egyetem Nicolo Vernia averroistával 
tartott nyilvános disputációban kifejtett, olyannyira köztetszésre 
talált, hogy ennek folytán a bölcsészet nyilvános tanárának lett 
kinevezve, mely szakon Páduán kivül még Florencben, Velencében, 
Perugiában és Bassanóban is előadott. "A páduai egyetem • -
mondja Szhiavi ~ - menedéke lett mindenkinek, aki szabadelvüen 
gondolkodott és a tudománynyal szemben minden vallást egyen
lőnek tartott. • Nyilvánosan tudományos előadásokat tartott még 
Páduában a t 6. század elején Elia Levita, a nagyhirü héber 

.grammatikus, Egidio di Viterbo biborooknak héber tanitója, kinek 
a héber nyelv keresztény körökben való elterjedése körOI nagy 
érdeme van. Nyelvészeti értekezésell Sebastian Münster, késöbb 
heidelbergi és baseli egyetemi tanár, adta ki. Levita tanítványai 
közé tartozott Georgius Selve püspök, későbbi francia követ is, 
Páduában előadásait bevégezvén, Levita Velencébe ment, hol az 

.aquilejai patriarka házában élt. 5 

' Griitz l. kiad. 8. kötet 449 l. és Blau L. Leo Modena. Budapest, 
1905. magyar szövegü rész 90 l. ' 

• Szhiavi, Nuova, Antologia, 47 K. 331 l. 
• jewish Encyclopedia s. v. Elia Delmedigo. 
' Szhiavi, i. m. 504 l. 
' Kohn Sámuel. A szombatosok. Budapest, 1889. 12 1. 
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Valamivel késöbb egy negyedik nagy zsidó tudós tartott 
Páduában keresztény hallgatók előtt nyilvános előadásokat a fllo
Z?fiáról, mely szakmában irodalmi müködést is fejfett ki. Ez 
Abrahdm Balnzes orvos bölcsész és nyelvtudós, Dominico Orimani 
bíbornok háziorvosa volt, ki ezen egyházfőnek két latinnyelvü 
munkát dedicált és ki elsőként irt syntaxissal bővitett héber 
grammatikát, melyet Dániel Bomberg, hires nyomdász latinra for
dit~a a ~éb~r s~öveggel együtt 1522-ben kiadott Keresztény 
tamtv~nya1, kik bizonyára nagyobbrészt egyetemi hallgatók voltak, 
ugy tisztelték és szerették, hogy emlitett nyelvtana kinyomatása 
közben bekövetkezett halála után (1521.) egészen a sirig adták 
neki a végtisztességet. 

Ak~ortájban Pád~át nemcsak egyeteme tette tudományos 
gócpontta, hanem a zsidó község tagjai közt annyi volt a kor
szerű müveltséggel is biró ember, hogy ezen város igazi 
C'.,tl::l C't::n :'1Nr,~ '11)1 lett. Telítve volt tudósokkal és írókkal.6 Ezek 
közül még különösen kell kiemelnünk Menachem Cion Porto Cohent 
vagy ahogy nem keresztény tudósok körében neveztek Emanuei~ 
Portot, ki 1660-ban bekövetkezett haláláig Páduában rabbinus 
volt, nem zsidóknak is tudományos előadásokat tartott és kiröl 
mint magyar keresztény diákoknak héber mesteréröl később itt 
még bövebben lesz szó; utoljára, de nem utolsónak említjük még 
Chojim Vita Canlírini (1644-1723) orvost és bölcsészt Ez 
miután Bernardus de Laurentius a világi tudományokba bevezett~ 
20 év.es ~o~ában a páduai egyetemen doktordiplomát nyert és 
o~os1 m~ködése mellett még a páduai zsidó hitközség rabbi
b~vatal~t IS ellátta. Mint orvos a város patríciusi családjainak 
b~zalmat nyerte meg és mint hitszónok oly érdeklődési keltett 
varosszerte, hogy. préd~káció.it ~nn!i keresztény szokta hallgatni, 
hogy egyszer emiatt zsidó htve1 mmd a nöi karzatra szorultak. 1 

D~ sok más, nem Páduában lakó zsidó tudós is némi 
szellem~ nexusban állhatott az ottani egyetem egyik-másik tanárával. 
Igy tudJuk ~1: hogy Leo Modena, a velencei költő, nyelvész és 
exegéta. ~arat]ának Giovanni Vislingiónak, a páduai egyetem elsö 
anatomlal profeszorának dedicálta :'1":'1' mC,J c. héber-olasz szótárát ' 

Ugyanezen hires keresztény anatomus és botanikus bizalma.s 
' Morpurgo, l. c. 
' jew. Eneyc!. sub voce. 
• Blon i. h. 59. 1. 
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érintkezésben volt Baruch, vagy Benedetto Luzzatóval, az ügyes 
szonettapoetával. 

Azonban nemcsak a tudomány hozta egymással érintkezésbe 
a zsidóságot és az egyetemet, hanem a nervus rerum gerendaru~ 
is létesített bizonyos kapcsolatot e két tényező között. A páduat 
zsidó hitközség tartozott minden első hóesés alkalmával, midőn ~z 
egyetemi tanuJók az úgynevezett kappanünnepélyt tartott~k, nek1~ 
6 aranyat fizetni. Erre a furcsa kantribucióra a város többi polgáraJ 
szintén kötelezve voltak, de a tanuJók kihágásai miatt 1633- ban 
megszüntették ezt a mulatságot; de a zsidók a taksát még tovább 
is fizették.g Amellett majdnem mindig jó vi~ony volt a diákok és 
az ottani zsidók közt, úgy, hogy midőn 1415-ben a városi tanács 
a zsidó bankházakat és ruhakereskedéseket bezáratta, az egyetemi 
hallgatók, kik legjobb vevöik közé tartoztak, az ellen remonstráltak. 
Midőn 1684-ben Páduában a kenyéririgy polgárok által szándé
kosan terjesztett álhirre, hogy Buda visszavivása azért nem sikerült, 
mert a törökökkel együtt 30.000 (?l) zsidó azt makacsul védte, a 
ghettót megtámadták, az egyelemi hallgatók, úgy látszik, csendesen 
viselkedtek, mert különben Cantarini, ki vnll' ,nil c. müvében ezen 
zavargást részletesen lefrja, bizonyára felemlítette volna. A vesze
delem csak augusztus 20-án mult el, mikor a Buda körüli harcok
ban részt vett páduai nemes Conrade Zaccho visszajött és a 
gonosz hamis hírt megcáfolta.10 Misem jelemezheti jobban az 
egykori jó viszonyt a páduai egyetemi hallgatók és az ottani zsidók 
közt, mint azon körülmény, hogy olyan monda keletkezett, mely 
Ractziwil Miklós herceg és Samuel juda Kafzenellebogen közti 
szivélyes barátságról szói.U 

A páduai egyetemről, mely már századokkal ezeJött oly 
liberális volt, hogy zsidó tudósok előadásait engedélyezte, minden 
csodálkozás nélkül feljegyezhetjük, hogy rendes nyilvános tanArai 
közé már a mult században zsidókat is befogadott és 1882. óta 
többször egymásután Emilió Morpurgot rector magnificusnak 
választotta és emlékszabrot is állított neki ; de dicséretére mégis 
azt a tényt kell róla hangsulyoznunk, hogy már akkor nyitotta 
meg kapuit zsidó hallgatóknak és megkoronázta öket a bölcsészeti 

• Részleteket ezen bizara ünnepélyról l. Ciscato Ant. Gli ebrei in Este, 
este 1892. 213-221. 1. · 

" Kohn S. Héber kútforrások, Budapest. 1881. 124-128. 1.; 
11 Edelmann. ~,Mlt' l'l~,,). 
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és orvosi, doktori babérral, midön europaszerte a bázeli zsinat 19 
ü_lésében hozott határozat értelmében még minden főiskola az 
ajtót becsapta előttük. n . 

1517 -1721-ig Olaszország kiilönféle tartományaiból, valamint 
Német- és Lengyelországból, ott fölvett zsidó tanuJók közlil 229-en 
lettek _az ottani e~yetemen doktorrá avatva, 13 de nem úgy mint a 
katholikus doktoransok, a székesegyházban, a collegio sacro ellltt, 
hane~, mint egyéb hiten levő más szegény tanulók, az ugynevezett 
collegiO venetóban, melyben a velencei szenátus által kiküldött 
comes palatinus is jelen szakott lenni. 14 Hogy milyen kedveskedéssel 
szoktak más vallásu, doktorrá avatott tanulők kollégáiktól bucsut 
venni, nem tudjuk; de az izraelita fiatal tudorok tartoztak 
gradatiójuk előtt a többi diákoknak I 70 font "confetti"-t szállítani 
és késöbb a 15. században, diplomájuk elnyerése után ebédre 
kellett őket meghívni. 

. Magyarors~ágból - amint ezt Veress Endre 1915-ben meg
~elen~: ~ páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és 
1rata1 c1mu és nagybecsű munkája alapján állíthatjuk - 1825-ig 
egy magyar zsidó hallgató sem iratkozott ott be. Szerző szerint 
- lásd bevezetést ~IV. I. - ugyancsak 1837-ben tünik ott fel 
az első magyarországi orvosnövendék; de ez tévedés mert 
mun~ájának 138. l. lent szerepel mint beírott orvostanhallgató 
lg?ahus Kollinsky, Filius josephi. Erről, az anyakönyv szerint 
mar 1825-ben beirt Kollinskyról egész bizonyossággal állíthatjuk 
hogy zsidó és unokafivére volt az 1848. október 6-án Bécsbe~ 
egy utcai szabadságharcban a torlaszon elesett Kollinsky Adolf 
dr.-nak.15 . 

1864-ig, ameddig a Veress készítette anyakönyvi kivonat 
terjed, Páduában 25 magyar zsidó tanuló iratkozott be az orvosi 
fakultásba; l pedig, a zemplénmegyei Possában születet! Berger 
jakob Mdrk, 1846. november l-én a jogi karon lett felvéve. 
~laszo~szágban már azelőtt régen nyitották meg az ügyvédi pályát 
IS a ZSidóknak és 1810-ben, midőn a franciák által elfogott tiroli 
Andreás Hofert a mantuai hadbiróság elé \ állították, védöjeül 

" Kaufmann C. Donegliana Izrael, Budapest, 1895. 7. I. 
'

1 
V. ö. Morpurgo l. c. és jew. Ercyil. s. v. Padua ; 

'.' Mo~ur~o i: m. 5. _1. jegyzet l. és Veress E. Matricula et acta Hunga
rorum m umvers1tahtus ltahae· studentium l. bev. VI. I. 

" IMIT Évkönyv. 1899. 173. l. 
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hivatalból a zsidó Giachino Basevi, Lombardo-Veneto legkiválóbb 
jogászainak egyike - amellett nagy héber és kál~ nyelvész ~ 
lett kirendelve, ki azonban Napoleon nagy haragjával szembe 
minden forensis tehetsége és ékes szólása mellett a nagy és szeren
csétlen szabadsághöst megmenteni nem tudta.16 

• 

Hogy Magyarországból a mult században, az 1849. utám 
szomoru években, zsidók nagyobb számban mentek . Pád~ába 
tanulás végett, azt Veress könyvének XIV. lapján a zs1dók JObb 
gazdasági viszonyainak tulajdonítja; mi azonban, tud~án, h~g~ 
azon időkben sokkal több magyar zsidó ifju a pest1 és becs1 
egyetemen volt beírva. azt hisszük, hogy a Páduá~an tanult hitsorsos 
honfiukat - 1849-1864-ig összesen csak kilencen voltak -
Olaszország szabadabb levegője és az ottani hires fakultás von
zotta oda. 

Veressnek beható és részletes kutatásokon alapuló, kultur
históriailag megbecsülhetetlen müvében, a magya_rh~ni zsidóságot 
érdekelhető említett néhány ujabbkori adaton ktvül, találhatunk 
még egy, · a páduai egyetemen tanuló unitárius i~jakkal _össze
függésben levö oly memorabilis adatra is, mely szmté~ Cikkünk 
keretébe való és ennek értékét lényegesen emelheti, de m1elött erre 
rátérünk, kell, hogy abba a szellemi légkörbe helyezzük'm~gunkat: 
melyben ezen, magyar és zsidó szempontból érdekes Irodalmi 
jelenség felmerült. . · . .. 

11 A 16. század elsö felében-iqanagy történehrónk, Gratz -
"valóságos rajongás • keletkezett keresztény theologuso~ kör.ében ~ 
héber nyelv iránt. Az egész világ héberül akart ta~ulm, mm~enk1 
a héber nyelvet és iratkincset akarta megértem. Még röviddel 
azelőtt luxusnak, sőt veszedelmesnek és az eretnekséghez közel
álló bajnak tekintették a héber ismeretet, most a reformáció folytán 
a theologiához szükséges tantárgyak közé sorozták. Luther maga 
tanult héberül, hogy azáltal alaposabban hatolhassanak be a biblia 
szellemébe. Reuchlin, Münster és az id. Buxtorf irodalmi és tan
széki müködése kedvelt studiummá tette a héber nyelv megtanu
lását kivált a reformátu~ok és unitáriusok körében. De a katholikus 
papsAg is szerette és tisztelte a héber nyelvet. Midön a doge, 
Marino Grimani, egy velencei papi szemináriumot meglátogatott, 

'8 Sulamit, V. évf. II. k., 144. l. Bartholdy : Krieg der Tiroier Landleute. 
331. l. és Educatore Jsraelita, 1854. 107. és 209. 11. 

'7 1. kiadás, 9. kötet, 226. I. 
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héber beszéddel és héber szövegü énekkel üdvözölték. 1s joggal 
tehetjük tehát fel, hogy a sok száz magyar tanuló közül, kik a 
16. és 17. században Magyarországból a hollandi és olasz 
föískolákat fe.lk.eresték, nem kevesen azért mentek Páduába, hogy 
ott a theologia! és bölcsészeti ismeretek mellett a héber nyelvet is 
megtanulják. Erre pedig ott, ahol annyi kiváló zsidó nyelvész 
nyilvános előadásokat tartott, amint azt fent láttuk, sokkal jobb 
alkalom nyilott, mint Leydenben és Utrechtben. 

Hazánkból e két században vagy 250 tanuló mindenféle 
rangból és keresztény felekezetből, de 1550- 1650-ig tulnyomóan 
protestánsok és unitáriusok iratkoztak be a páduai akadémiába. 
Az utolsók között néhány olyant is találunk, kiket, mint a szombatosok 
liturgiai irodalmának megteremtöit és a héber nyelvet értöket 
ismerünk. Páduában tanult Eössy Andrds, a szombatosság meg
alapítója 19

, Bogdthi Fazekas Miklós 20, Dalnaki Nagy Lőrinc 11 és 
Arkosi Gelei Benedek.u Több, mint valószinü, hogy Péchi Simon 
olaszországi tanulmányi utjában, melyre nevelő apja, Eössy András 
küldte, Páduában megállt és magát ott a héber nyelvben és a 
zsidó rituális ismeretekben tökéletesítette. 

Hogy kik voltak nyelvrnesterei ezen Páduába vetődött unitárius 
és a szombatosságra hajló magyar diákoknak, ezt csak Dalnokira 
és Árkosira vonatkozólag állapíthatjuk meg egy igen ritka müvecske 
alapján, melyet gr. Apponyi Sándor: "Magyar vonatkozás u külföldi 
nyomtatványok" c. munkájának II. kötetében 833. sz. a. tartalmilag 
röviden ismertet és melyröl később még szó lesz. Ezen érdekes 
könyvecskének szerzöje a fent már említelt Menachem vagy 
Emmanue/e Cion Porto Cohen, latin fordífájá és kiadója pedig az 
erdélyi Dalnaki Nagy Lőrinc volt. 

A Triestben született Menachem Porto szülővárosában és 
Páduában rabbi volt. Kiváló mathematikus és csillagász hirében 
állott és pápuai nyilvános előadásait szivesen hallgatták keresztények 
is. Szép irodalmi müködést is fejtett ki, me! y . miatt egyetemi 
tanárok, papok és más keresztény tudósok nagy és nyilvános 
elismerésben részesitették. Következő munkák jelentek meg töle :u 

" Blau i. m. 62. l. Egy Orimani Márcus 1568. paduai pr~efectus volt. 
"_., Veress i. m. 90., 99., 122. és 123. l. 
" Szerzöröl szóló ezen bibliografiát a következő források alapján álli

tottuk össze: C_o~riere lzraelitico XV. évf. 148 l.; Fürst, Bibl. jud. lll. k. 116 1.; 
Revue d. ét. JUives 43 k. 133-134 l.; Monatsschrift 41 k, 617 1., 43 k. i 

• r 
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l. "1n1c~ '1!:11)1 egy 12. fejezetböJ álló héberül irt arithmetika, 
melyet egy előszó kiséretében tanítványa, Gerson Chefecz adott ki 
Velencében 1627. 4° 

2. m1,:~nn '1)Jtv 100. c•~vn 'J'll~ c,:~ru:1 c,:~n~,:~n, Porto astronomico, 
két duodec kötetben, melyet gróf Benevenuto Petazzonak dedicalt. 
Padua 1636. Ezen 160+200 lapból álló kettős könyv asztronomiai 
munka, melyben a szerző sierint: "Ove si ha La Dattrina di 
fabricare le Tavole dei Sini, Tangenfi e Secanti con la risolutione 
d'ogni Triangulo- sferico" stb. stb. Hogy mennyire becsülték szerzö 
idejében ezen munkáját, arról tanuskodhatnak a könyvet bevezető 
prózai és költői approbatiók tudós keresztény 'barátaitó~. Andr~a 
Argoli, a páduai egyetem mathematikai tanára csa~ azt kifogásolJa 
a· munkáján, hogy a:zt nemzeti érzelemböJ nem lahn, hanem olasz 
nyelven irta, miáltal a többi nemzetek csak nehezen férh.etnek 
munkájának gyümölcséhez. Argoli leveléhez csatlakoznak . d.Icsérő 
énekek páter Alberto Campano, a páduai egyetem theologtai p~o
fesszorától, Catervo Diamantina tanártól, pater Tomaso Ercolan~tól 
és egy szép szonetta Benedetto Luzzatotól a jónevü olasz zsidó 

költötö l. z• . 
3. Breve e facile introduzzione alla geografia e trigonometna. 

Padua, 1640. "4° 
Porto ezen 10-56 lapra terjedő olasz nyelvü munkát "Ali 

iHusztrissimo ... Gioan Battista Grimani" dedicalta, ki a ga~dag 
és előkelő Orimani családhoz tartozott, mely az olasz zsidók 
jóakarója és a héber nyelv pártolója volt. . 

4. Dipluranologia,25 qua duo Sacrae Scnpturae miracula de 

419-420 1.; jewisch Eneyc!. X. k. !33 1. s. v. gróf Appo~yi Sándor ~ungarica. 
u. 833. sz., de ezen idézett források egyikében sem talaiható szerzonk mun-

káinak teljes összeállitását 
u A Kaufmann-féle könyvtár katalógusa (Frankfurt 1906.) 23. 1.. 288 sz. 

a. Porto ezen müvét a héber könyvek közölt és nyolcadrétünek i~éz1. llyent 
sem Steinschneider, sem Wolf, sem Ben jacob, sem mások nem ISmertek és 
ha ezen bejegyzés a Kaufmann-féle katalogusban nem tévedés, akkorazOcar 
Haszeforim ezen eddig ismeretlen és érdekes bibliografiai adattal illető helyen 

kiegészitendő. . · r · 
•• A könyv ezen eimszavának idézése körül a ró~a szóló b~bhogr~ 1a1 

munkákban valóságos chaos mutatkozik. Maga A~~ony~. Sán.~~~' kme~ bizO
nyára kezében volt a könyv és aki valamennyi 1dézo1e kozott leghiv.ebben 
közli eimét és tartalmát munkájában - ll. 833. sz. - Dip!ur.analog1a-n~k 
írja, holott könyvének végén, a tartalomjegyzékben helyesen D1pluranologta 
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regressu Solis tempore Ezechiae et inmobilitate Luminarium sub 
josue deciarantur ab Ernmanuele Porto, Rabino. Ad lllustriss. et 
Reverendiss. Dominum D. Rubertum Papafavam Abbatem. Padua 
1643. 4° 

E 72. lapból álló igen ritka könyv gr. Apponyi Sándornak 
fent emlitett müve 833. sz. a. közölt rövid kivonata szerint a 
következőt tartalmazza: "Cimlap, az I. lapon az ajánlás, egylapon 
G. G. jelzésű rézmetszet, mely a szövegben megbeszélt csodát 
ábrázolja. 71 lap. l lapon az előszó, melyből megtudjuk, hogy a 
szerző munkáját olasz fordításban III. Ferdinand császárnak meg
küldte, továbbá, bogy az eredeti héber szövegböl azt az erdélyi 
Dalnoky Lőrincz forditotta latinra. 3-6. lapon héber, görög és 
latin üdvözlő versek vannak, melyeknek három utolsója "Praeceptori 
suo benemerito T. Benedictus Arcosinus Transilvano-Ungarus" 
jelölve. A 7. lapon Laurentii N. Dalnaki Transilvano-Ungari ad 
Christianae doctrinae studiosos Exhortatio," lelkes buzditás a héber 
nyelv tanulására. 18-31. lapon a dissertatió. 31. laptól végig 
meg a szerzőnek Papatavahoz intézett levele található." 

Menachem Portonak ezen utolsó és a magyar zsidó iroda
lomban még soha szóvá nem tett művecskéje cikkün~ végének 
úgyszólván piece de resistance-jét képezheti, mert szép tanuságot 
tehet két magyar unitarius és egy zsidó tudós közti szivélyes 
irodalmi viszonyról és mert a szombatosok liturgiai irodalmára 
némi új fényt vethet. 

Porto ezen értekezését, melyben két, a csillagászati tudományt 
érintő biliai adatot sajátságos módon magyarázni akar, eredetileg 
olasz nyelven írta és lll. Ferdinand császárnak, a művészet és 
tudomány nagy támogatójának, szándékozta ajánlani, Hogy ki
nyomhassa a vele levelezésben álló ifj. johann Buxtorf, bazeli 
bankárhoz fordult azon kéréssel, hogy ott kiadót szerezzen neki. ll6 

alatt emliti. Apponyi után Veress is igy idézi. Wolf bibliografiájában lll. 878 
alatt e eim - Steinschneider Monatsschrift 43/420 sz. 2. szerint - mint 
Diplananalogia szerepel. Fürstnél, Ill. l 16. és valószinüleg ö utána a jew. 
Eneyc!. X. 33. is Diplomologia lett belőle. Pedig a helyes eim csak Diplur
analogia lehet, amint ezt dr. Heller Bernát ig. tanár szives volt megállapitani 
~s mint azt Wolf is IV. 945. helyreigazitotta: Dipluranalogia =Két Uranologia. 
Ep oly zürzavar mutatkozik a könyv magyar kiadója nevének - Dalnoki -
irása körül, melyet hol Dalmaky, hol Dalmakins, hol Dalnakynak irtak. V. ö. 
az itt emlitett forrásmunkál(at. ... 

•• Revue d. ét. j. 43/133-134. 

l ~ 

Zsidó és magyar vonatkozások a páduai egyetemhez 77 

Minthogy ez nem sikertilt, béberre fordította és a kéziratot volt 
tanítványának, az erdélyi Dalooki Nagy Lőrincnek kUldte, aki azt 
latinra fordította, hozzá saját szerzésű, 11 lapra terjedő lelkes érte
kezést a héber nyelv tanulásáról irt és 1643-ban Páduában kiadta. 
Ebbe a quartalaku könyvbe tanulótársa és hitsorsosa, Árkosi Gelei 
Benedek (unitárius) Portohoz, az ö nagyérdemű tanítójához címezve, 
három üdvözlő verset írt. Dalooki az 1643-ban megjelent munka 
kiadását csak Kolozsvárból intézbette el Árkosi által, mert Páduá
ból már 1638. őszén tért vissza hazájába, hol a kolozsvári unitá
rius gimnázium tanára lett, mig Árkosi csak 1645. elején távozott 
Páduából.27 Lehetséges, hogy Árkosi, ki vagy két éven át, 1641-1643. 
Páduától távol volt és közben a hollandi Franekerában orvostudori 
diplomát oyert, otthon is volt és maga vitte el a Portó ktildte 
kéziratot Dalnokinak és 1643. elején visszatérvén Páduában, azt 

ott kinyomatta. 
Ezen olasz zsidó tudós írta és magyar unitárius tanár kiadta 

könyvecske eddig teljesen ismeretlen volt előttünk. A magyaror
szági könyvtárak köztil talán csak a gr. Apponyi-féle, rit~ságok
ban oly gazdag lengyeli könyvgyűjteményben tal~lható, mmth~gy 
a nemes és nagytudományú gróf volt az első, ak1 ezt H.unganca 
című magyar vonatkozású killföldi nyomtatványokat 1smertetö 

nagybecsű művében először ismertette. . . 
Arkosi, Portó tanítványa és a Dipluranolog1ában. mmt a hébe~ 

nyelv tisztelője, szereplö epigrammaköltő már pádua1 tanulótársa~ 
között is nagy tekintélyre tett szert. Nemcsak a magyar egyetem1 
tanulókat is magában foglaló Natio Germanica-nak procuratora, 
majd consulariusa lett és ezen testület megbizásá?ól ktildeté~ben 
többször eljárt, hariern az egyetem theologusa1, b?lcsésze1 és 
médikusai felkérésére egyszer, a tanév elején a pádua1 szék~segy
házban másszor megint szintén megbízásból az. orvostam elő
adói t~remben ünnepélyes beszédet is tartott.ll8 Irod~lmi műkö
dését a Páduában megtartott templomi beszé?ének kmyo~atásá- , 
val kezdte megig és ezt késöbb hazájában mmt kolozsván tanár 

folytatta. so 
A fentemlített Bogáthi Fazekas Miklós unitarius szintén a 

u Veress c. h. 124. és 121. l. 
" Ibid 268-276. l. · 
"u. a. 124. l. 
•• Szinnyei, Magyar Irók l. K. s. v· 
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e Jeres~ ".-r: .é. e~ é:.~pjá.r ej \'Ítath.~zási tá,P(Jt nyerhet 
·án a'- ;etett ~ d és is, hogy kik a szombato::oY. 

i!meretle:l szerzT.», n mert aZG~bóJ az adatokból, 
ében ;::z itt err.litett unitáriu51iiaa vonatk0Znak, vílá-

g'>5* b':IJ5Y Pécili Sí:nrmon k:vúl mfg- néhány más jó 
·~:. <:. J-:· ~tí.:s rJJ, :ki P~ du ában sajátithatták el mind azt a 

bé o;.-· -':!~.!!, ra7.:Jilill:l.l.S hag"~rJmányos szellemet és zsidó Iíthurgiaí 
tap~ ztala 0, me zsid-5 ima}l:r;nyveknek szvmbalr.tYJk számára 
magyar n. r- v:e áWJtettséhez sz ksfge-; ltall Ezen szellemi ke!Iékek 
meguen~re a páduai Z!ídó tud<'JWlc ts az vUar.i kUzség rituális 
i •&::né-,, ei sr.d-..dl al"-11rn.asabbak v0lt.ar:, mint az Erdélyben akkor 
.cnk vZÓrvá-yrJSan e e~Jt :zsidókMk est:tJeges t;;níf.ásaí. 

MaJUli Bernát. 

" Kr..tn í. 'Z~?.-~-
:.-! ~.J. 

l '1, 21'~·-Z'~. t Harmt.t&, J AITÉYk?J!!j-,·, 1';113. 313. Il. b. C}Jfu!:ann
Har.r::.rA: Pbd:ú ~- \'Zf.imbaV.IIín::áde....áz'A kl..n, t.17-2fJ. l. 

7 

Zilldó történeti adatok. 

' Júzref í~a fe.hina i~e emet az 1918. m.ár · >:.-w P -.apló 
lárcájára, amely szeritrt Y. :;y Domokos maiobbgyáros (17!i6-ben Taöról 
Bu(1ára ltöltlaik abban a retl'...én, ben, b-...gy ,.B din t:rv- a modenJ 
ípar'JS, Pen-Btldá kírlilról-be ú·róf í.smftt.e, hliun a negyediYes riárok 
mindegyíkbl részt .ett a tatai .irúTal•. S~y Lász ~J - B'ZOI11'ára a tatai 
z: idók is IIVJTOS lu parAaiban voltak a OOdaí b! ~ lalcoscöaL (L. aWib) 

2 l. Weisz Miksa: M. Zs. Sz. XXXVII. J 
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Hogy ebben az idöben tényleg Óbuda városa "anya volt 
Izraelben", arra tanubizonyságot tesz a tatai zsinagóga frigy
szekrény-ajtajának belsö - (szemben állva) - a bal szárnyon levö, 
szépen megtartott, ünnepre szóló imaszövegnek lapja, amelyet az 
alsó két sor megjegyzéseszerint az "Óbudáról való Markbreit Izsáks 
1786-ban ajándékozott, aki most sátorát hitközségünkben ütötte fel" ; 
,.~~ u•nC,np:l ,;nN vpn v•vC,1 jW~ j:llN~ ~"i:l piN~ pt~•N Yln M.:J'!) MNt: 

•j"~ CM'il'l ClpM 1'1MN 11.:JW:l ~'iWrt 'M ':l Cl':l 

Arra, hogy Óbudán éveken át tartózkodott zsidók Tatán 
telepedtek le, még az 1786-iki esztendőnél előbbi adataink is 
vannak. Az Országos Levéltárban 1766-ból való Acta judaeorum 
49-ben ugyanis a következő megjegyzést találjuk, (Mandl Bernát 
igazgató ur szivességének köszönöm az alanti .két latin eredetiben 
és egy forditásban beküldött adatokat): Lebl Teutsch ex Weisz
kirchen oriundus, ante annos 15 in Hungariarn emigravit. Cels. 
pnnc1p1s a Dietrichstein protectionalista, qui ab octennio Budae 
commorans mutata obinde habitatione oppida Tata a Septennio 
incolit. 

Bernardus Mandl ex Nicolsburg, qui aeque annis · octo 
Vetero Budae semat retinebat, annis autern possessionibus septem 
Tattae commorat consequenterque transmigrationis suae ex Moravia 
numerat annos quindecírn non assimiliter eels. Principis a Dietrich-
stcin Protectionalite. · 

Kain Herschl Grosz Meseritsből szintén Lichtenstein herceg 
védence, 10 évvel ezeJött kivándorolt és egykor _ Óbudán lakott, 
innét pedig két évvel ezeJött Tatára helyezte át lakását. 

Ugyancsak Mandl Bernát igazgató úr 1916. VI. 20-án kelt 
levelének mellékletéböl állapitom meg, hogy az Országos Levéltár 
feljegyzése szerint (Acta judaeorum 142-143) az 1774-iki évben 
Tatán 58 zsidó család lakott, akik közül 32 volt olyan, aki türelmi 
adót fizetett. Tata környékével együtt 63 volt a türelmi adót fízetö 
férfiak száma. A Tatán akkor lakó zsidók közt volt egy Fridek 
és egy Orensteiner családnevű. Rabbinus volt a feljegyzés szerint 

• jelenleg még nem tudom megállapítani, vajjon nem rokona-e Binét 
Mardechaj morvaországi förabbi vejének, Markbreit (illetöleg Markbreiter) Simon 
Cebi lovasberényi rabbinak, akit apósa a bécsi rabbiállásba kivánt juttatni. (Lásd 
Wachstein ~:"l y,M~ :-tEl1~:"l ll. évf. 93-971.)- Ugyanazon évben telepszik 
le Szegeden az Óbudán lakott Bachrach Lázár, miután Pécsett ez nem 
sikerült neki. (Büchler, Magyar-Zsidó Szemle XXVII. 92-93 és 100-102. ll.) 
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Aaron Salamon, aki nem más, mint a Stomfáról való Kempner 
Áron ben Salamon' (L. Büchler, Magyar-Zsidó Szemle XI. 503), 
a felesége neve Theresia Marcus (az utóbbi név a papné apjáé). 
A türelmi adó beszedöje (Tol. Ein Cassiner) Singer József5 volt, 
aki bizonyára fia volt annak a Singer Simonnak, akinek szép 
latin betűs aláírása látható azon kötelezvényen, amelyet l 755. 
január 14-ikén a toler. taxa lefizetése ügyében Pozsonyban állítottak 
ki és az egész országból odagyülekezett zsidó képviselök aláírtak. 
1774-ben volt Tatán két zsidó muzsikus: Adam Musicus és Le bel 
Musicus., • 

Dr. Büchler Sándor keszthelyi fiSrabbi úrnak 1913. V. t-én 
keltezett hozzám intézett levele szerint 1771-ben O rensteiner Wolf 
volt Tatán a rabbi, akinek felesége az Óbudáról származott Simon 
Jóel leánya volt. 

Az 1752-iki összeirás szerin~ Óbudán két rabbi működött, 
az első Gtinsburg Nátán, a második Joáchim Márkus. A zsidók 
története Budapesten címú könyv tudós szerzöje szerint az utóbbi 
valószinúleg nem más, mint Binet Jakab későbbi óbudai dáján 
atyja Jóc9ánán (286. 1.). Ezen felt.evést az is meg~.rősíti, h~gy a 
Binet családban a Jochánán és Markusz (MardochaJ) név romda
mai napig hagyományos (e sorok írójának, a Binet család egyik ' 
leányági sarjának egyik öccse Márk-MarQ.echaj, a másik 23 éves 
korában elhunyt öccse Jenő-Jóchánán) Igy tehát fel kell tételez~ 
nünk, hogy az 1812-iki esztendő áb 16~ikán e!hunyt _óbudai 
dájánnak Binet Jakabnak a nagyatyját Bmet ~ardochá]nak 
(esetleg, mint dédunokAját is hatóságoknál Bened1kt Márkusznak) 

- hivták. 
A Binet név zsidó körökben évszázadokra terjedő multra 

tekint vissza. 1478 és 1480 közl)tti esztendők egyikében Türk
heimban (Elzász) a zsidóüldözés alkalmával egy Bi~et ~V):l nevezetű 
szentéletű férfiú volt kiszemelve első áldozatként: akt azonban csod~
latos módon s~abadult meg társaival együtt a biZtosnak látszó halai
ból. (L. c·nc''i w•N ~]Cl' ~:!'i 'J"'l1N)':JN'i cm'!:i ;,Ntel 20. J. Var~ó 191~.) 

Nincs módunkban semmiféle kapcsolatot sem találm a maJd
nem 300 évi kor és több száz kilomé~ernyi tér távolság álla~ elválasz
tott ugyanazon név viselö i között, azonban a zsidóknak egy1k ország
ból a másikba való elszármazása ilyen esetet nem egyet produkált 

• s· k'" ét Jeközöltem a "~,V)' n~,:,n&, :"!Sj,:l:"l 1923. évfolyamban. 
l s:~g~; József késöbb tatai zsidóbiró volt több éven át. 
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m~r. A Benediktből 6 rövidített Binet (vagy Benet) név azonban 
mmdeneE:etre román nyelvü eredetet tételez fel, a héber -~,:l 
fordítása. Feuchtwang a Brann Rosenthal-féle Kaufmann-Gedenk
buch 377. lapján leközli a Nikolsburgban mfiködött Márdecháj 
dájján sírkövét, a~i 1725. IV. l-én halt meg és akinek az atyja ~YJ:l 
volt. Budára és Obudára több zsidó származott át Nikolsburgból. 
Az 1735-iki conscriptio szerint a budaiak rabbija is, Ábrahám Lőb 
Nikolsburgból való volt. (Büchler u. o. 242. 1.) 

Az 1752-iki összeirásban szintén találunk Óbudán Nikols
burger családot. (U. o. 286. lap.) Kunitz jakab a :li'J." ).m 

(Fürth 1765.) szerzője Nikolsburgból költözködött Óbudára. (Lásd 
Richtmann: M. Zs. Szemle XXII. 327. 1.) Az 1753-ban a fehér
megyei Csurgón született, Nikolsburgban müködött morvaországos 
főrabbi, Binet Márdocháj, a Bajorországban levő Öttingen városká
ban tanult az ottani nagyhirü rabbi jesibáján. (L. jakob. Aberl 
fia által megírott életrajzát. Buda, 1832. - Orient 1840. évfolyama 
nyomán Reich Beth, El. I2

• 20 - 24. - Löw: Gesammelte Schriften. 
IL köt. 177-195. 1.) 

Az 19 l 6-iki esztendő nyarának derekán e lapok tudós 
munkatársával, Dr. Weisz Miksával meglátogatván a régi óbudai 
zsidó temetőt, lemásoltarn az ottani nagynevű dájjánnak, Binet 
jakabnak sirklífeliratát, amely következöképen hangzii< : / 

J" !:i 

'i'.l~~ ~J'n1S:1p, 1J",~ ,n 
:l"l:"l ntt~,n nw, C',W~ 

:l"li1:l :lJ'l)1 :1'1~ CC"l~!:IC:"l .l'!:i~~;, 

"lfa!:)J S•llt i", !al)J:l j)Ml1 1'!'1C 

"l:li'J~ cmc t"ra p•w;, :1110 cw;, 

J'"!:l' ::l"VP.l'l 'N Cl' :l ~n"lM~' ,OCJl 

.:"l":ll:J/1 

• Benedikt Izraelnek és családjának Il. Rudolf császár ad en~edelmet 
1598. julius 30-án Glogauban való letelepedésre (Brann, Geschichte der Juden 
in Schlesien 206. 1.) azonban nem tudja öt Brann a héber irodalomban talál
ható egyénnel identifikálni. - Ugyanott találjuk a függelékben (Anhang) XC. 
az utolsó sorban ezen -aláírást: to,~v: ,,,;:l. - 1623-ban a~jával együtt 
Benedikt Márkus engedélyt kap Golgauban egyes lakházak ép•!ésére (u. -~· 
210. 1.) Tudtommal ez az első a zsidó irodalomban ezen néven 1smert férfi~, 
amely nevet közismertté késöbb tette névrokona a morvaországos förabb1. 

Zsidó történeti adatok. 83 

Az óbudai zsidó hitközség 1810-iki év január 21-én tartott 
ülésének jegyzőkönyve ekként hangzik : "Im alten Brauhaus das 
erste Gewölb und die daranstossende Wohnung bestehend in zwei 
nacheinander folgende Wohnungszimmer, Küche, Boden und kleinen 
Keller hat Herr jacob Bineter pr. jahr!. Zins mit 115 Fl. erhalten• 
und ist ihm in Rücksicht seines Alters und juristenstelle, diese 
Wohnung in seltr leichten Preis zugelassen worden auch mit der 
Begünstigung, wenn er das Gewölb nicht selbst führen könnte, 
einern von seinen Kindern zu übergeben, durchaus aber an keinen 
Premden nicht abtreten zu können und daher wahrend der besagten 
Kantraktzeit dürf der jacob Bineter um keine Verbesserung auf 
sein en Gehalt einkommen bei der Gemeinde." 

Ezen kedvezményt két évvel ezután bekövetkezett halála után 
sem vonták meg özvegyétől, a körülbelül három évtizeden át 
áldásosan hitközségében, mint dáján müködött tudóstól. Ugyanis 
elhunytát követő néhány hónapra az óbudai zsidó hitközség 1812. 
október 28-án a következő határozatot hozta: 

Die Wittwe des jacob Binet ist auf ihr Ansuchen in Riicksicht, 
dass der jacob Bineter als jurist beilaufig 30 Jahre war, damil sie 
in ihrem Alter sich ernahreri kann, die Wohnung, welche der jacob 
Bineter mit dem Gewölb bewohnet hat, ferner zugelassen worden, von 
g br. 812 bis Ende 8 br. 814, solang die Gemeinde der Herrschaft
Iiche Hauser noch kontraktmassig zugeniessen hat, und zwar gegen 
jahrlichen Zins von ein bundert G ul den, sa~e fl.. 100 W. W." . 

Binet Jakab halála után legidősebb fiát Bmet Márdocháji 
(Benedikt Márkuszt), aki szécsényi, majd b~lassagyarmati rab~i 
volt ültette be az óbudai zsidó hitközség atyJa helyébe a rabbt· 
üln~ki hivatalba. Három év után Binet Ma~docháj 1815-ben a 
stomfai rabbi széket nyerte el és e1tá11ozott Obudáról. . 

Stomfán működött 1849. kiszlév 4-ikén bekövetkezett halálátg 
Életrajzát kimerítően írta meg jelenlegi utódja Herzog Mózes 
Sámuel, stomfai rabbi Koroth Bothenu (Stomfa, Pozsony 1918.) 
című munkájának 96-137. L-ain. . 

Binet Márdochaj gyermekeiről ezen könyv megjelenése alkal
mából Stomfai rabbik" cím alatt jelentést tettem az EgyenlOség
ben (xXxVII. évf. 35-36. sz. 30. l. Budapest, 1918. szeptember 5.) 

Binet Márdochaj felesége bátorkeszi sztiletésü leány volt. 
Ugy Stomfa mint Bátorkeszi a herceg Pálfy uradalomhoz tartozott 
és ennek k~vetkeztében a két község között (bár elég távol vannak 
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egymástól) elég élénk összeköttetés állott fenn. Ennek a magya· 
rázata, hogy Binet Márdochaj másodsziilött fia, 1 dédnagyatyám, 
Binet jochanan (Jónás) nagyanyja születési helyén Bátorkeszin 
telepedett Je, ahol kilencvenharmadik életévében hunyt el az 1884-ik 
esztendő peszach ünnep elsö napján. Utolsó hat évét mint teljesen 
világtalan ember töltötte szüleim gondos ápolása és felügyelete 
mellett. Édes anyám Goldberger Benjáminne sziiletett Grosz Fanni 
(Fégelé) ugyanis unokája Binet jónásnak. Mint 8 éves gyermek álltam 
ott és elég élénken emlékezem az ünnep másod napján, pénteken tar
tott temetésére, amikor gyászbeszédét a helység rabbija Salezer Dávid 
Lipót után, (ki késöbb a zemplénmegyei Homonnán működött), édes 
atyám a család nevében elmondotta igaz mély benyomást tevén az egész 
környékböJ gyalogosan bejött hitsorsosok jelenlétében. 8 Sírkőfeliratát 
szintén boldog emlékezetű édes atyám szövegezte meg, valamint elsö 
apósáét, jochanan fiáét Binét Józsuáét és annak leányáét, elsö nejéét, 
valamint második neje (anyám) szüleinek sírkőfeliratait is leközlöm 
ezennel. - A sírkőfeliratok ekként hangzanak. · 
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7 Elsőszülött fia Ábrahám Óbudán lakott. Jochanan Jechiel és ~ámuel 
Bátorkeszin van eltemetve, Stomfán Salamon és Léb, Jakab Érse_kujvárott, 
Élijáhu Sieskén Mózes Malaczkán, ahol rabbi volt (Malaczka szmtén !Jg. 
Pálfy uradalom). Egyetlen leánya Lea a pápai születésü Neumann. Jakab H1rs, 
ung. hradisi rabbinak volt a felesége. Gyermektelenek voltak, kivándoroltak 
Palesztinába és a szent földön lelték örök nyugalmukat. ... 

• Binét Jónás két dédunokája lett a nagy háboru áldozata, a hos1 
halált halt Wetzler Ignác és a háboruban szerzett betegség folytán elhunyt 
Binetter Sándor (Egyenlőség 1921. márc. 19. XL. évf. ll. szám 6. lap l. hasáb, 
ahol Bátor helyett Bátorkeszi olvasandó). 
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A pesti izr. hitk. kórházában elhunyván 
a kerepesi-úti temetőben lelte örök 

nyugalmát. 

Lásd ~NiW' w'"\1~ Midrás szemelvé?yek . a Tanchumából 
{Szinérváralja 1907) című publikációm lll-tk lap)át. 

T Dr. Goldberger Izidor. a ta. 
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A pesti kultusztemplom. 

. A XIX. század elejé~ Pest szab. kir. városa azon szokásjog 
alapján állott, mely a ZSidókat kizárja az ingatlan szerzéséböl. 
E_rmek folytán az ~kkor még csak nem régiben alakult pesti zsidó 
község bérelt hely1ségben, még pedig előbb egy Király-utcai ház
ban, utóbb az Orczy házban volt kénytelen templomát fentartani. 
1812-ben, majd 1825-ben, első rabbijának, Wahrmann Izraelnek 
id~jében (mh. 1826. junius 24.) kisérletet tett ugyan a pesti 
zstdósiíg, ogy temploma számára telket vásárolhasson, de ebbeli 
folyamodványát mindkét ízben visszautasitották. 

~ hitközség orczyházi templomán kivül azon időben nehány 
~agánJell:gn egyJeti templom is létezett. A mtiveltebb és vagyonos 
~ttközség~ tagokná_l közkedvelt volt a "Cheszed Neurim" egylet 
aJtai a Király-utcat Wagner házban 1828-ban bécsi mintára léte
si:c-:t kultuszfrmplorn, melynek hitszónoka Bach józsef és kántora 
Denhaj Ede az istentisztelet méltóságossá tették. 

Az 1829. évben, midőn az orczyházi templom bérösszege 
tetemesen felemeltetett, a hitközség vezetősége ismét azon tervvel 
foglalkozik, hogy telket vásárol s rajta templomot épit. November 
8-án meg is bizza Bauer Móricz elöljárósági tagot, hogy a hely
tartósághoz benyujtandó kérvényt készitsen a templomépités enge
délye elnyeréseért Egyelőre azonban be kellett érniök a pesti 
zsidóknak az orczyházi templom 1830. évben történt kibövitésével. 
De már 1833. junius 9-én kénytelen az elöljáróság megállapítani, 
hogy a helyben lakó, valamint a Pestre béjáró idegen zsidók 
részére nagyon is kicsinynek bizonyul a kibővitett templom. Ezért 
1834. április 28-án kimondja, hogy a .Cheszed Neurim" egylet 
kultpsztemplomát, mely közben ugyancsak az Orczy házba helyez
tetett át, hitközségi kezelésbe veszi. A határozat végrehajtása el-el 
huzódik s csak 1836. deczember 19-én - mely év elején Schwab 
Löb, a pestiek második förabbija foglalta el papi székét - adja 
át az egylet templomát minden felszerelésével ~gytitt a hitközség
nek. Ily módon a pesti hitközség tulajdonába ment a kultusz
templom, a két évtizeddel késöbb épült Dohány- utcai templom 
közvetlen elődje. . 

A kultusztemplom célját világosan megállapifja azon köte
lezettség, melyet a templom átvételénél a hitközség magára vállalt: 
• · · . die heilige und ewig, du r ch kelne n Zeitwechsel aujzulösende 
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l erpflichtung über sich nimmt, und auf jedll'cdc G mcinrlc zrr 
ü bertragen sich verpjlichlet, da',' ein solelza Cultu:- T< mp< l, 
ll'ie derse/be gegenwJrtig hicrorst na ·h dem . fusfer d ' \\Tie nu 
israe/it. Tempels, niim/ich mit Kunstmtissig gebilrlflem Choralgc
gesang und Kanze/reden in rein deulsdzem Idiom beste/zet. fiir 
ewige Zeiten lzierorst bestehen, durch keine wic immer 1 1anu:n 
habende Corporitat, durch keinen Zeit- und Umstünden lVeclzsel 
abgeti.ndert, vielweniger aufgelöst, sondern von den jell'eiligcn 
Gemeinde Varstand immer derart auf rechter/zalten \I'Crden mii:,'c, 
da ss ' der hi es ige Cultus-Tempel mit d em Wicner isracli{. Tempel 
immer gleichgestellt und gleiclzen Schrittes ;:u gelzen habe." 

A • Cheszed Neurím" egylet templomanak átvétele nem térí
tette el a hitközséget eredetileg kitű.!ött céljától : telket vásárolni 
s azon méltó templomot építeni. 1837. május 14-én Baskavit Löb 
józsef, Öszterreidzer Dávid, Löwy Herman, Kadisdz jo~dzim és 
Ulimann Gábor a hitközség nevében 47.000 pengő formtért ( 
49.350 o. é. frt ) és 40 darab aranyért 32 évre bérbe is veszi a 
báró 'Baldacci Antal és neje bárő Hunyadi Anna tulajdonában volt 
terézkülvarosi dohány-utcai 376. számú telk':t. Egyben a helytartó
tanácsnál, józsef nádornál s V. FeNiinánd királynál kér~lmezik, 
hogy iskola, templom és kórház céljaira a hitközség tulaJdonába 
menjen át a telek. (A király csupán kórház építésére adott telek
vásárlási engedélyt, melynek alapján 1841-ben me;_ nyílt a gyár
utcai zsidó kórház.) A Baldacci telekkel egy tagozatban fekvö, 
Nessi Péter kéményseprömester tulajdonát képezö sip-utcai 386. 
számu telket is 32 évre bérbe veszi a hitközség 1841-ben, 
öszterreicher Dávid, Löwy Hermann és Kern Salamon ~nodr 

·útján, 10.000 forintért, három eztist huszast számítva egy fonnt~a. 
1842. május 12-én újból felségfolyamodvánnyal él a hit

község ; az építkezések megkezdéséhez kér legfelsöbb engedélyt. 
Más szab. kir. ' városokban - fejti ki a felségfolyamo~v?ny -
mínt Budán (Óbuda), Aradon, Szegeden, Szabadkán, UJVIdéken, 
Nagyszombaton, söt Bécs császári ~zék_város?an is építhettek a 
zsidók templomot és iskolát A pesh zs1dók IS meg vannak győ
ződve, hogy ezuttal engedélyt kapnak . az épi~ésre s ~a lesz 
templomuk és iskolájuk, úgy az istentlsztelet ~llö f?rmát~al az 
imádkozók vallásosságát és áhitatát csak fokozm fogJa, mtg az 
iskolaügy célszerii rendezése az ifjuság vall~serköl~si nev~Ié.sét és 
kirnövelését fo;ja elöseglteni. Templom és tskola ugy a httközség 
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~agjai ra, valamint a másfelöl nagyszámban ideözörtlö hittestvérekre 
Jótékony hatást fog gyakoroln i. 

A. felségfolyamod ványra 1843. szeptember 5 ·én megérkezik 
a. buda1 helyhatóság útján a válasz, mely szerint: "Cs. Kir. Fel
Sc!![C, ke_ffyelmesen megengedni méltóztatott, hogy ezen városbeli 
zs~do kozséf! a Terézia városban 376. és 386. számmal jelölt és 
m1~:egy _1500 négyszögölnyi kilerjedésü telket Synagoga és Oskola 
éptles vegett megvehesse és tulajdon neve alatt birhassa mindazon 
~Ital . ol~y világos feltétel alatt, hogy ezen két házhely c~ upán csak 
tslem . itszteletre és oskolai célra haszndltasson, az ott most már 
nelalan létező vagy ezután építendő épületekben pedig semmi 
hasznot hajtó keresel t. i. rnesterség, korcsmáltatás, llúsmérés, avagy 
~ereskcdés ne gyakoroltasson, ott bolt ne nyittasson" s hogy az 
Ingatl an után járó rendes közadót fizesse meg a zsidó község. 

A h1lközsé~ nevére való telekátirás azonban még mindig 
késett. A Baldacet házaspár egyik hitelezöje, egy Hunyady bárónö 
ugyanis nagyobb követeléssei terhelte meg a telket s csak egy 

g tartó költséges pörösködés után, 1845 junius 24-iki törvény-
zéki határozat alapján rendelte el Pest város tanácsa a teleknek 

átirását. Néhány nap mulva, junius 28-án Szepessy Ferencz polgár
~ester és Feszt Ágoston aljegyző a szomszédok jelenlétében 
Oszterreicher Dávid és Stem józsef hitközségi elöljárókat, vala
mint Breisach Herrnann árvaatyát s általuk az egész izraelita köz
séget birtokba vezették Az elöljáróság december 29-én örömmel 
allapítja meg, hogy a Baldacci és Nessi-féle telkek mint szabad 
és tehermentes tulajdon a hitközség nevére irattak, úgy hogy az 
építkezés megkezdésének immár mi sem állja útját. 

Még három évvel a telekátirást mcgelözöleg, 1842. elején a 
hitközség világi vezetöiböl. a főrabbiból és a két templom látógatói
ból álló templomépítési vegyes bizottság ktildetett ki, az épités 
technikai és vallási kérdéseinek megvitatására és eldöntésére. 
A bizottság nagy buzgalommal fogott a reá bizott feladat meg
oldásához. Már az 1842. február 3-án Öszterreicher Dávid elnök
lésével és Schwab Löb förabbi jelenlétében megtartolt első Ulésén 
kész terv alakult ki. Két imaház volna egyszerre ipítendö: egy 
kaltustemplom és egy régi ritusu zsinagóga, továbbá egy iskola, 
lri~köz!\égi székház rabbi és kántorlakással, végül egy ri.tuális filrdö . 
Htld józsef építész bizandó meg az építéssel, melynek költsége nem 
lépheti túl a kölcsön útján megszerzendő 200.000 forintot. 
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Ez volt az első felmerttlt terv, melyröl az építési bizottsAg 
úgy képzelte, hogy ez minden jogos igénynek megfelel s így még 
1842. tavaszán megindulhat az építés. De a hitkötség kebelében 
fe nállott két párt - akkori elnevezéssel, zsinagóga és templom
párt - kölcsönös féltékenykedése, az anyagiak elégtelensége s 
nem utolsó sorban a változó politikai helyzet évekre kilóita az 
építés megkezdését. 

A Löwy Hermann elnöklete alatt 1845. január 22-én újra 
megalakult építési bizottság az előző határozattal ellentétben ki
mondotta, hogy csak egy templom fog építtelni s az építkezés 
költségeinek előteremtésére 2 ezer darab százforintos részvény 
kibocsáttatni; a templom j övedelméből a hitközség sorsolás útján 
18 év alatt visszaváltja a részvényeke.t. Az építési bizottság több 
tanácskozásba bevonta Schwab Löb förabbit, meg Oppenheim 
Simon és Brill Azriél rabbit, hogy oly imarendet állapítsanak 
meg, meiy mindkét templom látogatóit egyaránt kielégíti. A javas
latba hozott imarend szerint szombaton és ünnepnapokon a sacha
risz istentisztelet a zsinagóga ritusa, a muszaf istentisztelet a 
kultusztemplom ritusa szerint lenne megtartandó. 

E kiegyenlítő istentisztelet gondolata egyik pártnak sem tudta 
megnyerni tetszését, söt a hitközség egységét és békéjét erösen 
veszélyeztette. Ép úgy nem talált tetszést a Kern jakab és az utóbb 
kitért Kannewalder Jónás által több hivö nevében tett azon ajánlat 
sem, hogy méltó külsejü közös templom építtessék, melyben 
elóbb a zsinagóga hivei végeznék az istentiszteletet a régi mód 
szerint s ennek végeztével a kultusztemplom hivei részére kordlis, 
zenés istentisztelet tartassék. Ezért visszatértek az 1842. évi első 
tervhez, mely szerint két imaház építtetnék, még pedig - HíJdnek 
ujabb terve szerint - a dohány-utcai fronton egy 22 öl hosszú 
és 12 öl széles kultusztemplom, a Sip-utca felé pedig egy 16 öl 
hosszú és 1 O öl széles z5inagóga s kettejük között az iskola. 

A kérdés ily módon való megoldása esetére Pollák Márkas 
válaszimányi tag, ki már 1839-ben nagyobb összegeket adott a 
pestlipótvárosi róm. kath. és a pesti evang. templom részére, 
30.000 forintnyi alapítványt igér az építés céljaira. 

Ezután öt évig nyomát sem látjuk a templomépités kérdése 
előbbre haladásának. Egy izben, 1848. utolsó napján ugyan ismét 
bizott~ág küldetik kt a korális imaház istentiszteletének korszerű 
rendezésére, de a bizottság a közbejött politikai zavarok miatt 
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szabadságharc, abszolutizmus, purifikáció - hosszabb ideig 
ne~ ~1ű~ödhetett. Csak 1850. október 27-én alakult meg az ujabb 
é~ttést b~zottság, melynek elnöke Sdnvab Löb főrabbi, tagjai Badz 
jozseJ httszóno_k, Oppenheim Simon az agg rabbisági ülnök, 
to~ábbá ~ rabbtságnak két új tagja: Brill Sámuel Löb, ki atyjától, 
Bnll Ameltől vette át a hivatalt és Wahrmann juda, a néhai első 
főrabbi fia, végül még nyolc világi tag. 

Ez ujabb bizottság tanácskozásai alapján az elöljáróság 1850. 
december 15-én megállapítja, hogy ismét csak nem sikerült oly 
megoldási módot találni; mely minden igén}'t kielégítene. Leg
helyesebb volna egyszerre zsinagógát is és templomot is építeni, 
de az erre szükséges anyagi eszközök nem állanak rendelkezésre. 
A régóta húzódó kérdés következőleg lenne megoldandó : J. A kor 
követelményeinek, de főleg é!z ifjúság kívánalmainak megfelelőleg 
egy fényes kultusztemplom építtessék a telek dohányutcai részében. 
2. Minden lelkiismereti kényszer elkerülése okából kimondatik, 
hogy egy tágas zsinagóga tartandó fenn azok számára, kik a régi 
mód szerint való istentiszteletet kívánják. 3. A templomépítés költ
ségei az imaszékek eladásából fedezendők; minden más felmerült 
terv - például részvények kibocsátás; - kivihetetlen. 

Az építési bizottság, melynek ez alkalommal Weisz M. A. 
volt elnöke, fel is szólította Hi/d józsef építészt, úgyszintén Feszl, 
Gerster és Kauser építésztársakat építési terv kidolgozására, azon 
utasítással, hogy a templom a telek közepén épüljön, a Dohány
utca felé irányuló főbejárattaL A Dohány- és Síp-utcai fronton 
háromemeletes bérházak épífendők s a Dohány-utcai bérháznak 
oly nagyívelésű legyen kapuja, hogy azon át látható legyen a 
templom főfaszádja . A templom és a Síp-utcai bérház között hit
községi székház és paplak építendő. 

A régi zsinagóga hívei semmikép sem tudtak belenyugodni 
ezen megoldási módba, mely fényes kultusztemplomot tervez, 
számukra azonban csak az eddigi zsinagóga fentartását biztosítja. 
Az elöljáróság 1851. augusztus 6-iki filésén elkeseredéssei állapítja 
meg, hogy bár már sok jegyzőkönyvet szerkesztettek és sok hatá
rozatot hoztak, az eredmény még mindig csak - semmi. A zsina
góga-pártiak, kik a hitközség zömének vélik magukat, egy reájuk 
nézve méltányosabb határozatot követelnek. Ezért . az előljáróság 
- ki tudja már hányadik, de a zsinagóga hiveinek kedvező -
tervvel áll elő. Építtessék tehát a Dohány-utcai telken zsinagnga~ 
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még pedig az Orczy-házi zsinágóga terjedelmében és beosztása 
szerint. Egyidejűleg kultusztemplom is építtessék az ezen templo
mot kívánó hiközségi tagok számának megfelelő nagyságban. 

A so~ huza-vona közben a régi kuJ!usztemplom annyira 
elhanyagolódott, hogy stirgósen k1 kellett tatarozni. Az átalakított 
kultusztemplomban Schwab főrabbi véleményezése folytán 1851. 
szukkosz ünnepe óta német egyházi énekek és orgona honosult 
meg. Papp György volt az első orgonista, ki meglehetösen gyenge 
művész lehetett, mert 1852-ben négyhavi fizetéselöleget kap zenei 
kiképeztetésére. 

Egy év alatt a hitközség tagjaiban megváltozott a hangulat, 
még pedig a kultusztemplom előnyére. 1853. január 2-án körlevél
ben kérdi az elöljáróság a zsinagóga imaszéktulajdonosait, bele
egyeznek-e abba, hogy imaszéktulajdonjoguk a felépítendő kultusz
templomba irass.ék át? Az elöljáróság !853. január 17-iki határo
zatából kitűnik, hogy a beérkezett válaszok többsége a kultusz
templomnak kedvezett. Nevezett napon ugyanis az előljáróság 
elhflfdrozta, - s ez volt immár az utolsó végleges határozat -
hogy csak egy imaháza!, még pedig kultusztemplomot építtet, mihez 
a helytartóság engedélye azonnal kikéretik. A Barnay Ignác titkár 
által készített s februá( 6-án benyújtott folyamodvány kifejti, hogy 
az évek óta húzódó templomépítés kérdése főleg azért nem volt 
megoldható, mert a hajthatatlan pártvezérek nem tudtak a felépí
tendő istenháza módjára nézve megegyezni. A régi zsinagóga ldlo
gatói most végre beleegyeztek abba, hogy kultusztemplom éplttessék, 
kórusos, orgonás istentisztelettel, melynek liturgiájához, tartozik. a 
németr.yelvű vallásos ének és predikáció. Ennek elleneben a hit
község vezetősége kötelezi magát, a lelkiisme~eti sza.b~dság elvé~é! 
fogva, hogy minden időkben fenn fog tartam egy reg1 berendezesu 
zsinagógát is, a mostaninak nagyságában. 

Háromnegyed év mulva,l853 októberben a budai helytartóságnál 
érdeklődő Boskovitz J. L. elnök és Kassowitz l. H. arról értesül
nek, hogy a folyamodványt onnan pártolólag terjesztették a cs. k. 
kultuszminiszteriumhoz s hogy a miniszter döntése kedvező lesz, 
miért is az imaszékek eladására megkezdhetik az . aláirások gyUj
tését. Heinzel katonai parancsnok és Protmann rendörfőnök enge: 
délyével Boskpvitz elnök október 13-ra egybe is hivta az épités1 

bizottságot, hogy az imaszékeladás kérdésével fo~lalkozzék. Az 
abszolutizmus kellő közepén voltunk akkor s ~ég tly természetü 
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gyülekezéshez is rendöri engedély "kellett. A miniszteriumtól való
ban még októberben megjött az építési engedély, mire november 
20-án Herz Salamon, Gans Dávid, Fleischl Dávid, Englander 
Hermann, Strasser Salamon és Munk Mór tagokból álló imaszék 
eladó brzottság küldetik ki. Egy imahely ára 200, 300 illetve 500 
forint. Az elöjegyzések gyors menetben folytak: 1854. január 8-ig 
604 pár íllésre történt előjegyzés 184 200 forinttal. 

Minden remény meg volt reá, hogy az építkezés meginduhat 
s Hild józsef épitész fel is szólittatott, hogy az építési tervet és a 
kö ltségvetést haladéktalanul nyujtsa be. Förster Lajos bécsi épitész 
is jelentkezett az építésre s 1854. februárjában kimerítő "prome
moria"-ban fejti ki építési terveit. Az építési bizottság Förster 
ajánlatát fogadja el s bár Kassowitz l. H. junius t l-én külön
véleményt nyujt be az elöljárósághoz, melyben morális és tech
nikai okokból Hild tervének elfogadása mellett érvel - Hild, ki 
az ország legjobb épilésze, már tiz éve dolgozik a templom ter
vein, mig Förster Bécsben lakik s azért nem is vezetheti szemé
lyesen az építkezést - de miután három felkért bécsi épitész 
junius 23-án Förster tervét ajánlja elfogadásra, melyet a pesti 
városépítészeti bizottság is elfogadott, a hitközség öt bízza meg 
az építéssel. 

Förster Lajos 1854. öszén kezdte meg az építkezést s követ
kezöket jelenti ki: .Ich bürge mit meiner Ehre und mit meinem 
Vermögen für die Soliditat dieses Baues, so dass durch die Aus
führung meines Planes der Tempel ein festes und unerschütter
liches Gebiiude werde, allen Wechselfiillen der Wilterung Trotz· 
biethe, und ohne Gott bewahre einfretender gewaltsamer Zersförung 
auf lange Jahre hinaus seine Festigkeit beha/te." 

Az építkezés nem folyt le minden zavaró jelenség nélkül. 
Majd az előirányzott 386.588 forint és 32 krajcár építési költség 
bizonyult kevésnek, ugy hogy a hitközség kénytelen volt ujabb meg 
ui<~bb kölcsönöket felvenni. Majd pedig az építési szükebb bizottság 
(elnöke Wersz M. A., tagjai Brüll lgnácz, Englander Hermann, 
Eigner Simon, Munk Mór, Öszterreicher Dávid, Pulsehin S. Ignácz és 
Spitzer Gerzon) és Förster épitész közölt merüllek fel nézetelté
rések, annyira, hogy az épitész 1857. nyarán vissza is lépett ~ 
munkálatok: vezetésétöl. Azon túl Wechselmann Ignác épitész, kt 
l<ezdettöl fogva Förster hc;Jyettese volt, egyedül vezette az éplt
kezést, egész a templomnak 1 859-ben történt felavatásáig. 
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Az orgona kérdése sem akart elcsendesedni. Még mindig 
voltak az orgonának ellenzői, mire az építési bizottság 1855. végén 
az üléstulajdonosok közt megejtett szavazással állapítja meg az 
orgona felállításának közkivánatát. 

De kedves és jóleső jelenségek sem hiányoztak. Igy például 
gróf Nádasdy Forray julia 1855. november 2-án vallásos érz~stől 
áthatott levél kiséretében 100 forintot, gróf Zichy Ferenc htkos 
tanácsos 100 forintot, jeszenicei jankavich József udvari tanácsos 
1855-ben 50 forintot küld a templomépítés céljaira. A zsidó hitű 
adakozók és hagyományozák élén állanak Pollák Márkas 3000 
forinttal Holitscher Farkas 2000 forinttal és Singer Gerzon 1000 
forinttal: Patehin S. Ignác egy müvészi kivitelü hatalmas előimád
kozói pulpitust (sulchan) ajándékoz, mely szószékké_alakítható át; 
Munk Mór remekművű örökmécsest adományoz, Wezsz M. A. egy 
zöldszínű, Goldberger Erzsébet egy vörös és Englander H~rman~ 
egy fehér parocheszt készíttet, mindegyik gazdag aranyhtmzésu 
bársonybóL Mások ezüst tóraszerelvényeket, a kobaniták á_ldásához 
szükséges ezüst mosdó edényeket, esküvői chuppát adomanyoztak. 

Kántort is keres a hitközség épülö temploma részére s bár 
többek közölt Ketten S. párisi kántor is pályázott, egyelőre nem 
akadt megfelelő jelölt. Közben nagy g~ ász . ér~ e a hit~özséget. 
Közszeretetben álló törabbíja Schwab Lob, kt ugy a zsmagóga, 
mint a templompart feltétlen bizalmát birta, 1857. április 3-án 
meghalt. A tiszteletére rendezett gyászistentisztel~t:!n a Pesten 
átutazó Friedmann Mór bécsi kántor végezte a funkctó!. t:nekmiív_é~ 
szete annyira megnyerte a hivek tetszését, hogy 1858. Január elseJ~' 
kezdettel kántorrá választották. Nehezebb volt megfelelő rabbtt 
találni Schwab helyébe. Hosszabb tanácskozások, keresések és 
tárgyalások után - dr. Sachs Mihály berlini, dr. Schmiedl Abrah~m 
prossnitzi, utóbb bécsi rabbi neve is szóba került - dr. Mezsel 
Farkas Alajos stetteni rabbi választatott meg s 1859. augusztus 
13-án iktattatott méltóságába. 

Közben teljesen elkészült a mór stilusú kettős tornyú remek 
templom, mely úgy kül~ő és belső szépség~vel, mint hatalmas 
méreteivel felülmult minden eddig létezett zstdó templomot. 1859. 
szeptember 6-án avatták egyházi, katonai és polgári hátoságok, 
valamint nagy sokadalom jelenlétében, fényes ünnepség~k között. 
A zárkőben elhelyezett alapftási okmány büszkén állapfiJa meg az 
új templomról, hogy "wird von allen Sqchkennern und von Besuchern 
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aus allen W ellt/zeilen als ein walzres Meisterwerk bewundert; als 
die seit Zerstörung des Tempels Salamínis in israelitisc/zen Gemein
den einzig dastehende Sinagoge, weleke an Ausdehnung, an 
et habener und grandlaser Formen und Verhiiltnissen, an pracht
voller iiusserer und ínnerer Ausstaftung alles überstrahlt, was 
bisher in der ganzen Welt von israelitischen Gemeinden geleistet 
und errichtet wo r den ist." 

A budai hitközség áradozó szavakkal iidvözli a testvérhit
községet új templomához s. a fölötti örömének ad kifejezést, hogy 
"die gianzenden Tlzürme dieses neuen Zions an uns Herüber 
Liicheln." Tewele Ferdinánd bécsi tanár iinnepi tablea u készítésére 
ajánlkozik, mely a templomavatáson résztvevöket örökítené meg. 
Kaufmann józsef és Walter Ferenc a templom képével ellátott 
emlékérmet akar verni az avatás napjára. Kemp X. Ferenc a 
templom művészi berendezését írja meg. Héber és német dics
himnuszokat írnak a templomról Cohn Bisfríz Mayer, jeiteles Leó 
aradi reáliskolai tanár, a kitért Kohlmann j. Károly, Dux Adolf, 
Bauer M. L. tanító és Hamburger j. 

A templomavatás magyarul is megszólaltatta a múzsát. 
Vereby Soma 20 strófás "Dal-emlény"-t ír, mely így végződik: 

"Odvözöllek a hít ünneppompájában 
Tündöklő Szentegyház, jehova szent háza ! 
Mindenkinek háza! Ájtatosságában 
Fölszentel a nép legbuzgóbb imádsága, 
Dávid hymnusából fon reád koszorút 
Szent templom ! te légy a menybe biztos út!" 

Az avatásnál megnyilatkozott általános lelki izgalom is vissza
tiikrözteti a pesti kultusztemplom létesiilésének történelmi jelentősé
gél. Az ország első hitközségében évtizedek óta húzódó kérdés nyert 
vele szerenesés megoldást. A "kultusztemplom" a 13 évvel később, 
1872-ben avatott rombach-utcai templommal egyiitt a pesti zsidó
ság összhangos egyetértésének monumentális hirdetője lett. 

* 
Forrdsok: A pesti hitközség 1828-1859. évi jegyzókönyvei. 

A pesti hitközség levéltárának • Tp" jelzésű okiratai. 
Reich ). : Beth-Él I. 522. s köv. 
Büchler B. : A zsidók története Buda pesten, Ill. rész. 
Vadasz E.: A pesti zsidó templom el&ó ötven éve. 
Groszmann Zs.: A pesti zsinagóga. 
Budapest. Dr. Groszmann Zsigmond. 
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Dr. Wachstein B. C'10I:Irlr11'11'1o~, zur Bibliographie 
der Gedti.chtniss- und TrauerV"ortrti.ge in der 

hebrti.ischen Literatur. Wien, 1922. 

Dr. Wachstein Bernát a bécsi zsidó hitközség könyvtárának 
tudós könyvtárosa, előszeretettel foglalkozik a halottak birodal
mával, hogy annak érdekes adatait feldolgozza és a zsidó történeti 
tudomány szolgálatába állítsa. Két hatalmas kötetben (Wien 1912 
és 1917) nyujtotta a bécsi régi zsidó temető feladatainak minta
szerű feldolgozását, majd a kismartoni régi zsidó temetőét, ugyan
csak remek kiadásban. Az elöttiink levő kis munkában, mely a 
mai szomoru viszonyok folytán mozog oly szűk keretek között, a 
bécsi hitközség könyvtárában található művek alapján a zsidó 
emlék- és gyászbeszédek bibliografiájához szolgáltat jelentős 

anyagot. jellinek előzte meg e téren, aki a Zunz jl.!belschrift-ben 
(Berlin 1884, héber rész 43-90 ll.) 121 mű alapján 90szónoknak 
678 halott felett tartott emlék- és gyászbeszédéről nyujtott igen 
jól áttekinthető összeállítást. W. hálára kötelező módon egészíti 
ki jellinek munkáját és a nála megszakott alapossággal és anyagába 
való elmélyedéssel többet ad, mint amit igér. Nem száraz biblio
grafiát. kapunk a kis műben, hanem egyuttal történeti adatok 
e~ész sorozatával ékes monográfiát. 265 héber műben előforduló 
emlék- és gyászbeszédek tekintélyes anyagát tanulmányozta át, 
amely beszédek 360 ktilönböző helységben élő és működö, többé
kevésbbé nevezetes egyénről szólnak és pedig 1105-ről névszerint 
45- ről név említése nélkül. 

Ugy a bibliográfiai, mint a rövid életrajzi adatok pontosak 
és a kiváló tudós szakavatottságára vallanak. A rövid, száraz 
adatokból is sok érdekeset tudunk meg, hogy csak egyet szögezzek 
Ie, az emlékbeszédek idejéről és módjáról. A rendes, sok helyen 
elfogadott időpontja ezeknek Adir 7., mint Mózes halálának hagyo
mányszerű évfordulója, de a szökőévben némely helyen az első, 
·másutt megint a második Adárban tartották. Igen érdekes és fel
tunő az a tény, hogy sok helyiitt a temetés után való gyászhét 
szombatján tartottak emlékbeszédet a halottról (24, 32, 44, 46 
55 II.), söt az is előfordult, hogy ilyen szombaton, mely Elul 
ujholdnapja volt, tartották meg (47. 1.), ami szokásos, hogy a 
gyászhétben tartanak a gyászházban emlékbeszédeket neves halottalt 
felett dc nem szombaton. 
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Magyar szempontból különösen érdekel bennilnket W. műve. 
mert a 360 helység ,!<özül, ahol a meggyászoltak éltek, 136 Nagy
Magyarországra esik. Elismerésreméltó szerzö alapossága, mellvet 
a magyar helységneveket azonosítja, bár tulnyomó részben csak a 
régebb divatos német neveket alkalmazza és nem a magyart, mely 
persze a héber művekben ismeretlen volt. Több apró helytelenség 
is csúszott be a jegyzékébe, igy pl. 13. l O'ttJ~ talán inkább 
Csősz (Nyitra m.) mint Csúz (Komárom m.); O)mm mit szerző 
nem azonosít mai helységgel, azonos lesz Högyész-szel. Keszíí 
pedig helyesen Keszi (Nyitra m.), Lapos-Gyarmat (Nyitra m.) és 
nem Lapos, Hegyalja-Madel és nem Hegy-Mad, Pécs-Ujfalu és 
nem Pécsi-Ujfalu. Veszprém nem tartozik Weissenburg (Fehér m. 
Fehérvár)-hoz, mert Flesch rabbi csak Veszprémben élt. Wische
gorod helytelen, mert a szövegben (59. 1.) előforduló ,N'lJ))ttJ'll = 
Visegrád 46. J. p~tt!~ ~~nel''1 a családnév Lovasberény helységről 
van véve. 

A héber részen kivül rövid német bevezetés és igen jó szal
gálatot tevő Personen-, majd Orte-Register egészíti ki az érdekes 

· dolgozatot. A nagy tzorgalmu és tudományu szerzőt üdvözöljük 
és meleg érdeklődéssei várjuk munkáinak folytatását, melyet kilá
tásba helyez, azzal a kivánsággal, hogy sikerüljön neki a kiiidás 
elé tornyosuló akadályokat legyőzni, amint azt a jelen rnunkánál 
elérte. Dr. Bernstein Béla. 

A női nevek a kisma:rtoni zsldcí temetőben. 

Dr. Wachstein jeles müvét, rnelyet Wolf Sándor adott ki 
pazar bőkezűséggel: Die Grabschriften des alten judenfriedhofes 
in Eisenstadt, (Wien> 1922.) nagy érdekkel tanulmányoztam ; egy 
kis részletet akarok kiragadni belől~ mel!.nek anyaga engem ~ás 
alkalommal is foglalkoztatott és ez a not nevek, melyeket a kts
martoni sírkőfeliratokon találunk. 

Tudjuk, hogy a zsidó tudomány atyamestere, Zunz volt az 
első és eddig egyetlen, aki a zsidó vezetéknevek erede!ével és 
jelentésével foglalkozott (Namen der juden, Gesam. Sch~tften_ II. 
1-82. 1.) és páratlan alaposságával fejtett meg sokat, amt a z~tdó 
férfi és nöi neveknek származásukra és jelentésiikre nézve feltünö. 
Mert már a legrégibb idl'l óta a zsidó férfiaknál is felvettek idegen 
neveket a zsinagógai héber név mellé, de :~zért ezek általában 
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csak melléknevek maradtak és nem szorftották ki az eredeti héber 
neveket, a nö_!mél azonban a képes bibliai héber név idővel majd
nem elenyésztk a különböző országokban átvett nem héber nevek 
mellett. 

Hogy a zsidóknak német melléknevek használatát el akar-
ták tiltani, azt megértjük. hogy mi mindent nem akartak tölak 
megvonni ,_ ami természetes joguk; ez ellen lépett fel Zunz dolgo
~atával, ktmutatva, hogy a történeti fejlődés e téren is a zsidóknak 
ad igazat és nem ellenfeleiknek. Igaza van Zunznak : "Épp a zsidók 
viselik e neveket mint tiszteletreméltó sebek forradásait és vér és 
könn_yek utján jutottunk mi e nevekhez". Azért is érthető, hogy 
annytra ragaszkodtak a zsidók a családjukban élő idegen női 
nevekhez is, bár azok jelc::ntését nem ismerték és azok idővel meg
lehetösen deformálódtak. 

Valahányszor ujszülött leánygyermeket irok be az anyakönyvbe, 
mert nálam a felekezeti anyakönyv a maga teljességében fennáll, 
kisértem, hogy az idegen női neveket kiküszöböljem. Hisz ezek 
ma már kizárólag vallási célra szolgálnak, miután minden leány 
kap mellette magyar nevet a mindennapi használatra, nincs tehát 
az a jogosultságuk, mint hajdan. Ha valaki mindenáron ragasz
kodik a családi kegyelet nevében az illető névhez, úgy legalább 
elsö névnek héber, bibliai nevet vétetek fel és csak melléje a 
jargon nevet. Igy azután idővel elérem, hogy a jövő nemzedékben 
már a családi hagyomány alapján a héber nevekhez fognak ra
gaszkodni. 

Bizonyos az, amint Zunz kimutatta, hogy a zsidó mellék
nevek ~ férfiaknak, de míg inkább a nöknél, a biblia: nevek 
mellett vagy ezek kiszorításával, feJtünő nyomait viselik a zsidók 
vándorlásainak; és még az ókorban perzsa, görög, arab, aram 
neveket vettek fel, késöbb a középkorban a századok folyamán, 
német, francia, angol, olasz és szláv nevek hatoltak be család
jaikba. Azután vitték e neveket magukkal országról-országra és 
eredetakkel nem törődve megőrízték azokat a változott viszonyok 
közölt is. 

A kismartani temető felirataiban előforduló nöi nevek, 1679-
1874 közölt terjedő időszakban, általában azok, melyek nálunk ma 
is használatosak; de vannak közöttilk ritkai bibliai nevek, mint pl. 
s~~~ és ,'1)01

, meg olyan idegen származásu nevek, melyek eredetét 
nem ismerjük, pl. lPJNll':l .w~Nlln. 

• 
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Abc sorrendben állítom össze a 75 nevet, megjegyezve 
magyarázatokat, túlnyomóan Zunz idézett cikkére utalva; talán 
olvasóink közölt találkozik, aki a kérdőjelesek megfejtését eltalálja. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a Wachstein által közölt 
1140 sirkllfeliratnak több mint fele, 584 nőké és e szám viseli a~ 

itt következő neveket nagyon eltérő gyakorisággal. 

~no~. ',.,ncN; ,,,N .S'iN (Edele, német női név, Zz. 78). 

~,;''"~, N:.l"~::l (ache kicsinyítő holland származásu); ;,Sr;,•S.:! (Biume) , 
:"'.::":; NS·: (Bella). 

:.:·.1:,: (talán Gertrud-ból csinálva); Sl.:'' (Gutchen); S·1.1p.l (Onena, 
Zz. 48.) ; ;nS.l (Gold); nS~·; (Gela, Zz. 48, más kiejtéssel: 
Kel a). 

·;·-; ;,-:~.:11; N.::'''i(?); ~Jlt':'i. (más kiejtéssel N.l~.,~: Duschene). 

Ni:'ö.-:, c;:- ; S•'iJJ)n (Hendel). 
ro1S"r.. :-t'iSN:. ''iSNr (Selda, altd. Glück, Salida, Zz. 50) ; 1S011 (Süsse) ; 

;;•r;; mr; i'1S••n (Hedle, Zz. 49); c•SNlll"! (Lengyelországból származó 
nőnél; ugyanez alapból van N''S117i; talán :-t1ii' = Éva kicsi
nyítve); ,, .. n(?) 

':l~;..·~. N:hN~ (Dulza); S'ij""1t: (Treindel, holl. Tryntje, d. i. Katha
rine, Zz. 60); N:l1l::, N:.:l'lto (Taube, az olasz Palomba, a 

n;1• fordítása). 
':-re-. N~1' (a S::•; más kiejtése); S:o;v·. N::;;'. '~.ll-'' (Jetty); 11'i1:1'; 

;,~o· ; -:n'. 1'-'N', S'i':lN' mind a héber 1:l.:l1' deformálása. 

nNI;.; :-t;,;s; ::nNS (valószinűleg Leo no nt. elrontása); NS.:1•S (Liebe). 

:-~:Sr.; c•ir;, .S1•r;, (az előbbi kicsinyitése); n•S.lit:; nSr.~Nr. (Mama-ból, 
zz. 58) ; S:l•r. ; Np.l'~ (Mina, szláv kicsinyitéssel) ; S1),'r;, (Merle, 
Zz. 66) ; S1~Nr. (Matilde-böl); 1 tttN~ (talán Mese, Zz. 78). 

nr:1; (a n~l.lr. nöi névböJ; ennek deformálása lesz a S•r;N.l is). 

S-:Nt::. Si))C a :-tittt kicsinyitése. 
a~~. •SpSv (Ella és annak kicsinyitése) ; S'ill (Edel). 
N!t'toNt. nSw.oo (a ')):llt'f1~ deformálása); S'iNit. N'i"'it (Freude); :-tS.l·t 

Vöge1e); tor.mo (Fromm); So).'o (Bessl, Zz. 65); NS"!:l (talán 
PuJcellá-ból alakítva, Z z. 47); S"1ll"t (Perle). 

S-,•:t (Zierl); 'P.llm:t (bizonyára szláv, mint a kicsinyitó képzöje ~ 
igen ritka, ismeretlen név. A decisorokban, kik a héber nö1 
nevek írásával, de csak azzal foglalkoznak ·i'm ::•o. olt' •':mM. 
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t::·~ ,,,::-,~, nem található.) Si:::':.- (a .-~n:::.- kicsinyitése); NS~·::.: 
(Zimele,?); Sto~N:.- (Zarte, Zz. 60). 

(!f~ás kiejtése a NS~·J: Gele-nek); S'ivS
1
, (Ciara kicsinyítve); 

S'i.l'.:Jp, S'iJJI::Jp('?); So•;p (Kressel (Grace), Cresselin, (Zz. 32). 

NSi'"l. N:li',, S:.'"i (mind a Therese névböJ származó kicsinyi
tések: Resl stb. Nem helyes tehát Wachstein átirása: Rösl, 
mert nem Rózából való, hanem mint a köztudatban él csaki& 
Therese-böl. Ugyanez lehet SrV'i'i. Nili (Róza); .'1p.:l1; ;,~:r"; 
Sn,, S:l;;;, •S::v: (e két utóbbi a Rachel kicsinyitése). 

s~ttt; ,,ji~·. ,,J)II!' (Schöne kicsinyítve); }IJ.:j'i::ltt/, SN;•;:::t:• (Espe
ranza, Speranza vagy Sprinz, Sprinzelin ist ein Sperber Z z. 51); 
)..'~~; ;,~~C'~ 

Dr. Benzstein Béla. 



MTA KÖNYVTÁRA 

SCHEIBER 

SYÜJTEMÉNY 

IRODALMI SZEMLE. 

, Kahana Ábrahám, héber antológiája a zsidó történeti iroda
Iomból (Szifrút ha - Historia ha - jiszreélit, Varsó 1922.) 1200 
esztendőt ölel fel, a Megillat Taanittól Maimonidesig; Szemelvények 
adatnak a következő 15 műböl: A böjti tekercs. Széder Ólam. 
A makkabeusok könyve. Eidact ha - Dáni. A kazárok. A ·babi
loni főiskolák rendje és Netina és fiai (luchaszinból). Serira gáon 
levele. Ahimáac krónikája. joszippon. Ebjatar tekercse. Az 1096·iki 
üldözések (Gezérat Tatnu). Ábrahám ben Dávid krónikája (Széfer 
ha _ Kabbála). Tudelai Benjamin utazásai. Rabbi Petachja világ
körüli útja (Szibbub). Maimuni Mózes (leveleiböl és a Maimuni 
elleni iratokból). A szemelvények elég terjedelmesek, a munka 
nagy nyolcadrétben 264 oldalt foglal magában. Kaha~a minden 
műhöz rövid, de célirányos bevezetést ad. A részletek Jól vanna.k 
megválasztva és csak térkimélésből nem jegyezztik ide a részletct
meket Amit K. Makkabbeusok könyvének nevez, "Megillat Antio
chus" név alatt ismeretes, tehát nem az Apokrifákból ismert könyv. 
A kazárokról szóló szemelvény közölt van: a Schechter á~ tal fel
fedezett Genizatöredék, továbbá vannak szemelvénye~ arabs uók?ól. 
Az ujabb időben felfedezett történeti források: az Antlo~hus Meg~lla, 
A kazár Genizatöredék, az Ahimáac krónika és az Eb]átár Megtlla. 
Legujabbarr Mann az ezen Irodalmi Szemiében (elö?bi fti~et) .. elsö 
helyen ismertetett munka 2-ik kötetében közöl egy MegtHat MtaráJtmot 
és egyebet, melyeket Kahana még nem ismerhetett. Az. anyag örven
detesen gyarapodik. Kahana szép művet alkotott, tgen kellemes 
olvasmány. Néhány észrevétel. Cernach gaon. Eidact Ugyében 
hozzáintézett kérdésre adott válaszában azt mond]a, hogy a hagyo
mány csak egy és ezf igy fejezi ki: N'i'l JWt :"'i~M :"l~~tm ~:~t 
(Kahana 25. lap). Maimúni művének, amely az egész hagyo"_lá~yt 
felölelte, a :'1"\'ll'\ M:t.e~t~ cimet adta. Elég világos, hogy nem a btbhá
ból, hanem a gáoni nyelvhasználatból vette. A gondo.lat, melyet 
Cernach gáon kifejez, Seriránál is található. josztpponból a 

l 
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Septuaginta fordításra vonatkozó részletet közlí helyen K. Ebben 
olvassuk ezt a kitételt: 

o•J:-1:1:-1 o•v:~.e~ lli'S~n "llt'N .c•icc "1".: ,Nip~;,l :'1'1111:'1 S:~ n:-~ c•J;,_,,, n:··~~ 
.(144. lap) mn• ptt~S SN tt~"'1p jllt'S~ 

lit a legvilágosabban látjuk, hogy N,i'~ a prófétákat és hagio
grafákat jelenti, továbbá azt, hogy lt',tl = fordítani. Nem lévén 
terminus technicus, joszippon hozzáteszi még a bibliai ,ll''~n-t. A 
talmud Nectárírn 37b is azt mondja cuin ill lt''llll~. Ha tehát Abrahám 
ibn Daud azt mondja, hogy lbn Abitur "11~Sn;, S:J lt'i!:> nem érthető 
alatta más, mint a talmudforditás. Bischoff .(Talmudübersetzungen) 
ezt kétségbe vonta. A fordítást jelentő szavakat különben Zunz 
(Zur Gesch.) már összeállította. - A·vértanút a talmud nem nevezi 
szent-nek, hanem n1:~Sr.:: 'J1"\:"1, vagy ''l:-1J "megöW. A keresztény egy
házban a martyrolt ,.szentek". A középkorban a zsidók is így 
nevezik a martyrt. joszippon a hét ifju vértanúságának leírásában 
az utolsó ifju, a legfiatalabb azt mondja Antiochus királynak: 
"Minek tartóztatsz, miért nem engedsz menni testvéreimmel, a 
szentekkel" <c'!tl1"1i':-t 'I'IN ev>. Ugyanott olvassuk a ,.szent tóra" 
<(:"1lt'1"1i'·, 1ll"!ln> kitételt is, ami a talmudban és midrasban szintén 
nem fordul elő (147. 1.). A keresztény nyelvhasználat befolyásolta 

. a szerzöt, ö talán az irodalomban a legrégibb használója ennek az 
érdekes kitételnek. Érdekes még a betüknek számjegyül való 
használata. 2(46) ·nem (1"0)'l, hanem (1"ö>i'i' = CC = 200 (154. 
lap). - Ismeretes a prágai .Magas rabbi Léb• (17. század eleje) 
gólemje. Ez épített magának agyagból egy szolgát, nyelve alá tett 
egy isten nevet, miáltal élö lénnyé változott. Ennek a mondának 
mását találjuk Ahimáac krónikájában (120. lap). Itt egy elhalt ifju 
él a felvágott jobb karjába bedugott "istennév" erejénél fogva, él 

. az él ök között, sőt elOimádkozik, mig végre maga megmondja, 
hogy hol van elrejtve az istennév. Kiveszik és "a rothadt gólem• 
szétesik. Az Ahimáac krónika a folklore szempontjából különben 
.is igen tanulságos. 

* 
Ugyancsak Kahana adta ki újból javfiásokkal Rabbi Nachman 

Braszlav 9 meséjét (Szippuré Maszijót, Varsó, 1922. c·pv~~ l. szám). 
A csodarabbi igazi mesemondó volt, de hiányzik belöle a naivitás. 
A zsidók az erkölcsi tanftásra, az uti figura doctt-re vannak be
.állftva. Kutatni kellene, hogy honnan szedte, vagy legalább azt, 
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hogy milyen mesék voltak reá hatással. A héber stílus folyékony·· 
éi a mesék jól olvastatják magukat. 

* 
Miután Amerika "száraz" lett, következtek a visszaélések. 

Ezek közölt szerepeitek a zsidók is, kik vallási célokra hoztak be 
bort, melyet más célra használtak. Nem volt nehéz, mert az 
Egyesült Aliarnokban szabadon alakulhatnak községek és mindenki 
lehet rabbi. Az amerikai zsidók voltak azok, akik a visszaéléseken 
legerősebben felháborodtak. Felvetődött a kérdés, hogy okvetlenü! 
szőlöbor szükséges-e rituális célra. Ginzberg L., newjorki szemi
náriumi tanár, nagy talmudista, héber monografiában tárgyalja a 
kérdést ,-.,:.~~ t:·,~cc;;l ;::·;~·;;, r.1J11 -~,:l l"l:l~tvn (New-York 1922.) és 
arra az eredményre jut, hogy alkoholmentes, vagyis szőlőázalék is 
használható rituális célra. Históriai szempontból is jelentős értekezés. 
(71 lap). 

* 
Palesztinában törvénykönyvet készítenek az uj állam részére. 

A talmudot nem vehetik át szőröstül bőröstül, sem a .későbbi 

tOrvénykönyveket, mivel a változott viszonyokra nem alkalmazhatók 
egészükben. Hogy a zsidó tön~ény megmaradhasson, módosításokat 
kell rajta eszközölni. Nagy harc keletkezett a régiek és ujak közötl, 
ami az élet jele és nem kell luiságosan tragikusan venni. A historia 
ebben a kérdésben is a legjobb tanító mester. Megkérdezhetik 
bátran a talmudot is, a rabbimkus irodalmat is. Mindig figye
lemmel voltak a korviszonyokra. Eklatáilsan tűnik ez ki Asaf S. 
héber folyóiratunk munkatársának ép most megjelent munkájából: 
.A talmud utáni büntetések," (jeruzsálem 1922). Héber cime:.. 

tl~n."'' • 1:1nn "'MN c'Y'mm és első füzete egy Dr. junowitz j. által 
szerkesztett gyűjteménynek, melynek címe: "Törvény-Irodalom• 
(mll)lt't) :"MI:lt) Asaf bevezetésen kivül összegyfijti az adatokat 

talmudutáni rabbinikus irodalomból. Kronológiai sorrendben 
172 részletet ad. Babilónia (gáonok) 34, Italia 7, Spanyol~ 

(spanyol zsidók) 53, Németország és szomszédos orszá-
(MétgyiaroJrsz~tg is) 38, Lengyelország és Litvánia 41. Meg

ezekből, hogy a talmud ellen kiszabtak és végrehajtottak 
még pedig különféléket, kiváltképen Spanyol-· 

hol erre a királytól jogot kaptak. A megcsonkítás 
noha ezt a talmud megtiltja. A jogot erre a világi 
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hatalomtól adott felhatalmazásból származtatták Ie. Általában az 
európai ~özé~kori büntetések járták bizonyos mérsékléssel. Algír
ban azt IS büntették, ki kóhént átkozott, mert az arabok is bün
tették azokat, kik a próféta leszármazottjait átkozták. Az egész a 
bilntetések általános történetének egyik fejezete és egyik jele annak, 
hogy a környezet a zsidókra, még pedig a jámborokra, hithüekre 
is,. nagy hatást gyakorol. Már jehuda Hachászid mondta, hogy a 
zs1dók olyanok, mint a nemzsidók. Asszimilálják őket. 

Wachstein B. Zur Bibliographie der Gedachtnis- und Trauer
vortrage in der hebraischen Literatur. Wien, 1922. (Veröffent
lichungen der Bibliothek der isr. Kultusgemeinde Wien III. Meg
felelő héber cím. XVI + 72 lap, s•). jellinek kiadott a héber 
gyász- és emlékbeszédekről egy bibliográfiát : Konteres Hahes)>'!dim 
eimmel. Ezt egészíti ki Wachstein, még pedig a bécsi hitközség 
könyvtárábóL Csupán 5 nincs ott meg a feljegyzettekbőL A héber 
rész, amely a tulajdonképi munka, abécé sorrendben felsorolja a 
meggyászoltak neveit kör~lbelül l 00. Azután következnek ugyanDy 
sorrendben a könyvek. A német rész adja a személy- és helynevell 
jegyzékét Sok magyarországi van közöttilk, olyan idegen is, 
aki mint háborus menekült Budapesten halt meg. Minthogy a 
magyar irodalom W. előtt ismeretlen, ez a rész nem teljes, de 
azért a magyar zsidOk története szempontjából is fontos. 

* 
A "Hazofeh" VII. évfolyamába lépett az imént megjelent e1&6 

füzetteL Az érdeklődés örvendetesen nagy, munkatársak az egész 
világról jelentkeztek, Amerikából, Angliából, Hollandiából, Palesz
tinából, söt D~l Afrikából és Indiából is. Térkimél& szempont
jából az egyes füzetek tartalmát nem ismertethetjUk és csak 
legújabb füzet tanalmát említjük. Sassoon Daud Sulejman 
(London) a jemeni zsidók történetéhez szolgáltat érdekes 
arabs dokumentumokat, melyek gazdag 
vannak. Fleischer L. (Temesvár) Ábrahám Ibn Ezra 
mentárjához nyújt felvilágosftó észrevételeket és variámaoltlt 
bécsi kézirat kapcsán. A megboldogult Poznanski 
dolgozatának: "Rabbénu NiJzim Megillat Szetarim• c. 
reszlete jelent meg. Goldberger j. héber forrúokat lrOzöl a 
zsidók történetébez, (főleg a tatai sirfeliratok). Aptmlltztr V. 
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"Kalá~zok" cím ala_tt felette érdekes apróbb tanulmányokat közöl. 
Epstem ]. N. (Berhn) és Szper L. (Lublin) észrevételeket írtak. 
A füzet terjedelme 6 iv szép kiállításban. Az idei második füzet 
szedés alatt van, a hazai tudósok szépen lesznek benne képviselve. 

* 
. A s~e~t föld kutatását átengedtük a keresztény tudósoknak, 

mmt a btbhát magát. Csak legujabbarr állt be némi változás 
már t. i. az elsö pontot illetőleg is, a palesztinaiak kezdenek érdek~ 
lödní lakóországuk múltja iránt. Luncz M. A. (Jeruzsálemben) 
volt az úttörő, ki vak létére is haláláig dolgozott, Dr. Klein S. 
(Érsekujvár) munkatársunk, mások is dolgoztak ez irányban. 
Igy Horowitz j. S. rabbi, kinek posthumus héber munkáját 
Palesztináról most adja ki fia. A munka geográfíai és hístóríaí 
encyclopedíája Palesztina, Sziria és a Szinaj félszigetnek. Technikai 
okokból adjuk az angol (nem a héber) rövidített cimet: Palestinc 
and the adjacent countries by the late Rabbi j. S. Horovitz. I. kötet 
n• "H~'~l:ll'~ (sine loco, de Bécs). A kíáll!tás nagyon szép. Az árát 
nem tudjuk még. A szerző a nem zsidó szakirodalmat is felhasz
nálta és így a tudomány jelen szinvonalán álló müvet alkotott. 

* 
Népszerü Zsidó Könyvtár. Szerkesztik Bánóczi józsef 

és Gábor Ignác. Ez az uj vállalkozás hézagot tölt be irodal
munkban. Az elsö sorozat a kQvetkf!ZÖ hat füzetböJ áll: B. Eötvös 
józsef: A zsidók emancipácíója. Bánóczí józsef előszavávaL -
Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlödése. - B lau Lajos : 
A Talmud. - Kis Arnold : Salamon lbn GabiróL - Heller 
Bernát : A héber mese. - Gábor Ignác : Manoello élete és költé
szete. Valamennyí Budapest, 1922. Hogy mílyen szükség van ilyen 
gyüjteményre, mutatja az, hogy a kiadást szétkapkodták. Az uj 
sorozat, amely színtén hat három íves füzetböJ fog állani, készülö
ben van. Minden füzet ára kötve 200 korona, ami tekintve a szép 
kiállítást, igen olcsó ár. Ismertetés helyett jobb lesz, ha olvasóink 
elolvassák. 

* 
Hajdu Miklós szintén uj vállalatot indított meg e címmel : 

A Valóság lrásai. '(Budapest, 1922.) Aktuális kérdéseket kíván 
tárgyalni. Az első füzet (három iv) két értekezést tartalmaz. Hevesi 
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Sírnon: Vallásképző elemek az emberben és a zsidóságban. -
Hajdu M_iklós: Tegnap és ma. A háboru után következő helyzettel 
foglalkoztk a vallás és a zsidóság szem{'ontjából. 

* 
Addíg is, mig kíilön ismertetést közölhetünk, idejegyezzük 

boldogult Venetianer Lajos utolsó művének eimét: A magyar 
zsidóság története a honfoglalástól a világháboru kitöréséíg, különös 
tekintettel gazdasági és művelödéstörténeti fejlődésére, (Budapest, 
1922.). Venetianer m!lnkáját három kötetre tervezte, de a viszonyok 
hatása alatt az elsö kettőt ebbe a vaskos kötetbe (488 lap) vonta 
össze. A régi történet 1780-ig, összesen 67 lap, tulajdonkép csak 
bevezetés. Mondhatnók, hogy Venetíaner műve igazában 1840-ben 
kezdi a történetet. És ezt Venelianer jól tette, ha már nem lehetett 
az egész történetet előadni, jobb volt 18~0-től alaposan tárgyalni, 
mint az egészet futtában. Rövidebb korokra tagolta a történetet, 
amely mellett ismétlések és széfszakítások nem voltak elkertilhetök. 
A fö az, hogy az elbeszélés simán és érdekfeszitöen folyik. Nehéz 
oly eseményeket elmondani, melyeknél nincs még meg "a történtti 
távlat." Venetíaner ezt a nehézséget a szempontok magasságával 
és finom tapintattal küzdötte le. Érdekes és szép alkotás, amely a 
mindnyájunk fájdalmára oly korán távozott tudós emlékét dicsően 

fogja őrizni. 

* 
Central Conference of American Rabbis. Yearbook. 

Volume XXXII. Cap. May N. Y. 1922. Az "Évkönyv" évröl
évre beszámol az egyesület mfiködéséröl, amely igen eleven és 
főkép gyakorlati kérdé&eket ölel fel. Igy pl. arról van szó, hogy 
szabad-e Ujév és az Engesztelő nap közötti napokban esketni ? 
(41. lap); míkor szabad exhumálni? (42) A legérdekesebb azon
ban az a kérdés, hogy nők graduálhatók-e rabbikká? Nagy vita 
fejlődött ki, melynek folyamán a jelenlevő rabbioékat is nyilatko
zásra szólították fel (156-177). A referens /. Z. Lauterbach a 
graduálás ellen nyilatkozott. ]. Morgenstern, a cincinnatíi Hebrew 
Union College uj elnöke, a rabbiképzésről programroot adott 
(178-188). Egészen modern kérdés, hogy mikép lehetne a mozgó
fényképeket értékesiteni az oktatásban, a vallásoktatásban is (189-
220). Már vannak programmok és segédeszközök, utóbbiak a zsidó 
vallásoktatáshoz is sz~p számban. Vannak még egyéb tanulmányok 
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és közlemények irodalomról is (282- 285), hol a Hazofeh ktilön 
fel van emlltve. Egyébiránt tölem is van egy közlemény, valamint 
a francia ürandrabbin J. LévitóL Más rabbiegyesületek hasonló 
évkönyveket nem adnak ki. 

A Jiddis (zsidó-német) az utolsó évtizedekben gazdag iro
dalmat teremtett, annyira, hogy már irodalomtörténete is van . 
Nagy harc folyik közte és a héber nyelv köz.t az u~yn~vezett 
"keleti zsidók"-nál (Ostjuden). A zsargon! beszélő nép ts trodal
mivá vált. Érthető, hogy ezt a ny~lvet, amely lényegé?en a n~met 
nyelv egyik dialektusa, nyelvészileg is kezdték kutatm ... ~ leguJabb 
füzet egy doktordiszertácaio : Birnbaum S., Das heb~at~che und 
aramaische Elemeni in der jiddischen Sprache (Le1pz1g 1922): 
Irodalom nélkül készült, mert a szerző a háboru alatt egy katonai 
kórházban irta. Az egyes szakaszok : Hangtan. Alaktan: Mon.d~ttan. 
Szókincs. B. elég fontos kérdést tárgyal. A Jiddis ftlológtáJán~k 
van már bibliografiája is (feljegyezve 5. lap jegyzet) és szótára 1s, 
amely "Ychoas" eim alatt Newyorkban jelent meg 1911. 

* 
The jewish Historical Society of England. Transacti~ns 

scssions 1 ~ 18-1920. (London 1922). A háboru az angol zs1~ó 
történeti társulatot megviselte, de ezt most már kiheverte. Szép, terJ.e~ 
delmcs kötet, gyönyöril kiállításban (XXII és 233 lap, 4o). ~ag~a~ 
közt vannak az angol zsidóság legelökelöbbjei, maga az md1~1 
alkirály lord l~eading is elnökölt felolvasó ülé~en és. beszédJe 
közölve van. A felolvasások részben az angol zs1dók t~rtén~téböl 
vétettek az egyéb felolvasások 1s bizonyos rendszer szennt történ· 
nek. Ni~csenek ntind közölve. A felolvasók közölt sok a keresztény 
tudó~, söt pap is, még pedig a leghiresebbek köztil valók. És a 
témákat, melyekröl szólnak, értik is. Itt azonba~ csak egy fel~l
vasást jegyzünk fel. Cime: Zsidó tipusok faJt eredete (Rac1al 
origins of jewish types. 163-184) .. Érdemes volna magyarr.a 
fordítani, nem fajtudó~aink számára, ak1k ugy sem akarnak .felvt
lágosiltatni, hanem a magunk számára. A Társulat e.lég ke~ves 
kiadványait szavamra a Rabbiképzőnek díjtalanul atenged1. A 
háboru alatt megjelenteket pótlólag küldték meg. 

* 
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Nagyfontosságu gyűjtemény "Studien zur Paláographie und 
Papyruskunde herausgegeben von Dr. Carl Wessely". Ennek 
XXI. száma nagy quartalaku 265 lapos kötet, melynek cime : 
Griechisch-aegyptischer Offenbarungszauber. Mit einer eingebenden 
Darstellung des griechisch-synkretistischen Daemonenglaubens und 
der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt und der 
magischen Divination im besonderen. Von Dr. Theodor Hopfner. 
Mit 30 Abbildungen. l. Band. Leipzig 1922. Ez a munka zsidó 
szempontból elsörendü fontossággal bir. Nemcsak a talmudi, 
hanem a középkori zsidó demenológia .és mágia megértése szem
pontjából is. Külön értekezést fogunk neki szentelni. 

* 
A göttingai tudományos Akadémia vezetése alatt a háboru 

előtt nagy vállalkozás keretében tervezve volt a rabbinikus irodalom 
főbb munkáinak kiadása. A tervezet kidolgozásában magam is 
résztvettem, de a háboru folytán a terv dugába dőlt. Ismét a 
mpgántörekvés feladatává lett és megelégedéssel jegyezzük fel, hog}' 
Kittel Gerhard vállalkozott a Szifré Deuteronomium átültetésére, 
melyböl az első füzet, 54. §§., Deu t. ll, 28-ig meg is jelent. 
(Sifre zu Deuteronomiurn. Erste lieferung. Verlag von lV. Kohl
hammer. Stuttgart. Grundzahl Mark 5.) A fordítás szószerint 
ragaszkodik Friedmann szövegéhez, hasonló Winter- V/iinsche 
Mechilta fordításához. A magyarázatban sem jut tovább Fried
mannál, de igen tanulságos párhuzamokat mutat fel az ujtestamen
tomból nyelvileg és tartalmilag. Az ujabb irodalmat (Bacher stb.). 
rendszeresen felhasználta. A munkának csak egy részét olvastuk, 
melyhez néhány észrevételt tesziink. 

Szifre D. l, l. Ámoszról azt mondja : "Hát csak ezeket prófé
tálta Ámosz," N:mu 1''1:ii S:r;, N,~,, aminek nincs értelme. A 
]alkut betoldja a -,.,,, szót, azaz Ámosz többet prófétált, mint 
valamennyi prófétatársa. Kittel ehhez megjegyzi (l. lap, 3. jegyzet); 
Ez a gondolat Ámoszról csak itt fordul elö. Ezzel a nehézseg 
nincs megfejtve, mivel Arnosz nem prófétált többet, mint vala
mennyi próféta, sőt a legtöbbnél kevesebbet. A szöveg mindenesetrc 
romlott és eredetileg csekély javítással igy hangzott: 

N:~nl ~~,:-r t~~t:·.-: ~s;-~ 

"Hiszen sok példázatot prófétált." Ez megfelel a té
nyeknek, mert l, 3- 2, 6 nem kevesebbszer, mint nyolcszoz 
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fordul elő ez a másai: Három bün és négy miatt. Az egész 
prédikáció benyomását teszi és figyelemre méltó, hogy az 5 példából 
egy a tórából, kettő- kettő a prófétákból és a hagiografákból vétetett. 
Igy érthető, hogy Dávid (Sámuel könyve) és Salamon (Kóhelet) 
Arnosz és jeremiás után következnek - a kronológia ellenére. -
2. Iap, 5. jegyzet. A szöveg "Amram fia" . (= Mózes) kitételéhez 
Kittel megjegyzi, hogy ha Mózesröl beszéltek, az atya nevével 
nevezték, mint Lukács 4, 22: József fia; János 6, 4. is. Ez helyes 
is. meg nem is. Az igazság t. i. az, hogy a hagyomány korában 
általában az "atya fiának", nevezték az embereket. Pl. Be~ Z~ ma, 
Ben Azai stb. Csak azokat, kiknek rabbi cimük volt, szóhtottak a 
nevükön. Igy a tudósok a misná.ban és talmudban saját nevükkel 
szerepelnek. Maga a talmud konstatálja, hogy "Rabb! Jochana.n 
ben Zakkai" az ordináció után, ellenben "Ben Zakka1" az ?rdl
náció elölt.- 10. l. 8. sor. A kérdőjel nem a vers végére való, h1szen 
nem kérdés.- 12. 4. sor. Nem .jaa!", hanem .hóét.• A tann~k nem 
a szógyökböl, hanem a szóból indulnak ki. - 14 .. 1.. 8. jegyzet 
·(Friedmann 66 b, 6. §, 10, j.) :-t!)i)O :-tS~\!1 ,v ~!)i~_s 1gy. értendő: 
(Az Eu fratesz ugy gyarapszik vízben), hogy a la_Patok. k1fog~nak, a 
lapátolásra, vagyis nincs annyi lapát, amen~y1 a v1zet ~~men~
hetné. A kommentátorok az ellenkezőt mondják, hogy t. l. a VIZ 

fogy ki, de ez nem illik az összeftiggésbe. Ennyivel beérjük. 

* 
Az ismert "Hasilóach" c. folyóirat 26 év után a 40-ik 

·ubilárisnak szánt kötettel részvéthiány folytán megszünt. Társa
~almi (cionista) és szépirodalmi közlemények mellett tudományos 
dolgozatokat is közölt, az utolsó években mindinkább nagyobb 
számban. A folyóirat pályafutását, melyet orosz-lengyel terü.let~n 
kezdett meg Jeruzsálemben fejezte be. Több izbm szünetelt, mmd1g 
feltámadt d~ most a szerkesztö maga, Dr. Klausner ismert tudós, 
aki 20 ~sztendeig szerkesztette, sem bizik a feltámadásában .. A 
héber nyelv felélesztése dacára a héber folyóiratok nem tartJák 
magukat. Igy megszüntek a "Miklat", a "Maabr~t·, a "ha-Ada
mah" is. A héber időszaki sajtó 100 év mulva 1s még gyermek-

korát éli. 
* 

Theodor Herzls TagebUcher 1895-1904. 11 l. Band. Berlin 
1922. "(Judischer Verlag.) Ez a 647 lapos kötet a három kötetből 

,. . . 
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álló mü első része, bepillantást enged a cionista mozgalom kezde
teibe, föleg Herzl lelkébe. Az eszmének valóságos rajongója volt, 
őszintén hitt a zsidó állam megvalósulásában és minden erejét meg
feszítette, sőt vagyonát feláldozta ideális törekvéséért Az izgalmak 
és a megfeszített munka halálát siettette, idealizmusának áldozata 
lett. A Napló nagy ügyeit a nyilvánosság ismerte ugyan, de egyéni 
vonatkozásaik csak most domborodnak ki. Érdekes olvasmány. 

* 
jlt!IS:"i n·.1n a címe egy héber nyelvü héber grammatiká

nak, melynek szerzője M. A. Wisen, (jl'', a név átirása: bizony
talan) és kiadója a "Menorah" héber kiadóvállalat (Bécs-Berlin, 
1923. 208 lap, SG). Tudományos grammatika Olshausen, Stade, 
Gesenius, König, Bart, Brockelmann, Albrecht nyelvianai alapján 
Mzépiskolák és magántanuJók számára. Lapozgatván benne, elég 
jónak találjuk, csak a részben uj terminológia okoz némi nehéz
séget, különösen azoknak, kik tanító nélkül használják. Sokkal 
rövidebb, hogy elég könnyü és világos legyen. 

* 
Berlinben Tö.ubler fáradozásának sikerült pár év előtt egy 

Zsidó Tudományos Akadémiát megalapítani. Az eszmét először 
jellinek Adolf bécsi hitszónok vetette fel kereken 50 év elött. 
Ennyi idö kellett, hogy megalakuljon az "Akademie für die Wissen
schaft des judentums." Pályáját egy "Korrespondenzblatt" kiadásával 
kezdte meg, mely lap azonban nem került kezünkbe. Az anyagi 
eszközöket, ugy hallottuk, orosz-lengyel zsidók bocsátották az 
Akadémia rendelkezésére. Mindenesetre van pénz, mert az Akadémia 
megkezdte publikációit ezen eim alatt: "Veröffentlichungen der 
Akadernie ftir die Wissenschaft des judentums. • Eddig megjelentek 
a következő munkák: l. Spanier A. : Die T-oseftaperiode in der 
tannaitiseben Literatur. 2. Albeck Ch. : Die Komposition der 
Mischna. 3. Bauer F. : Das Protokollbuch der Landjudenschaft 
des Herzogtums Kleve. Erster Teil: Die Geschichte der Landjuden
schaft d. Herzogtums Kleve. Valamennyi Berlin 1922. (C. A. 
Schwetschke et Sohn Berlin.) Minden kötet 10 iv. Az Akadémia 
tagolását nem ismerjük, de ~ kez~nk közt levö kö!~tekböl 'látjuk, 
ho van talmudi és történeh oszlaly és kétségtelenul vannak még 
mág: osztályok is. Az t. és 3. kötetről, melyet megkaptunk, killön 
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ismertetést fogunk közölni, ez alkalommal csak az uj tudományos 
központot akartuk bemutatni. A szerzök kezdők, annak a sajnálatos 
ténynek a jele, hogy a zsidó tudománynak nincs elég munkása. 
Nem is lesz, amig a zsidóság tudománya számára nem fog tudo
mányos állásokat kreálni. 70 év alatt kereken 40 tudós müködött 
az összes európai szemináriumokon, kik közölt akárhány más 
teendökkel lett megnyomorítva. Nem elég az Akadémia. 

* 
Modona Aldo Neppi, La vita pubblíca e privata degli Ebrei 

in Egitto nell' eta ellenista e romana. (Milano 1922. Ktilönlenyomat 
az Aegyptus c. 1921-22. évfolyamaiból). Ez a 49 lapos vázlat a 
meglevő irodalom bevonása mellett fökép a görög papiruszokból 
meríti az anyagot. Képet ad az egiptomi zsidók jogi helyzetéről, 
vallási életéről, foglalkozásukról, gazdasági helyzettikről és egye
bekrőL Sok ujat nem találunk benne, de jó összefoglalás. Kiemel
hetjük azt, hogy a zsidók földmiveléssel, iparral és kereskedéssei 
foglalkoztak. Volt köl öttilk pénzember is, de uzsorásról nem hal
lunk. Modona hivatkozhatott volna arra is, hogy a hellenista zsidó 
ellenes írodalom ezt a vádat a zsidók ellen nem emeli. Pedig a 
hellenista irók is értettek az antiszemilizmushoz, ök teremtették az 
antiszemita irodalmat. Néhány megjegyzés. (12. lap.) · Proseuche 
nem ilr,~n;, · n·~. hanem :1So,i 11'.~, mint Ézsaiás 56, 7. A papiru
szokban "zsinagóga" egyszer sem fordul elö. A legrégibb, amelyről 
tudunk, a 3-ik században létezett időszámításunk elölt. (12. Iap, lent.) 
Több zsinagógán felirat hirdette, hogy "a király és királyné tiszteletére. • 
16. fent. Helyesen magyarázza, hogy a "Tébeiek zsinagógája" ugy 
értendő, hogy a Tébe fővárosból bevándorolt zsidók zsinagógáJa. 
Ezt a magyarázalot adtuk mi is "Papyri und Talmud" c. iratunk
ban. A "talán• nem jogosult. Érdekes, hogy a zsidók "lstenUkre 
és a királyra" esküdtek. (17. J.) A midras sűrűn emllti a királyra 
való esküt, jól ismerte a fennálló szokást. Egy fajumi papiruszban 
101-böl olvasható, hogy zsidó eskliszik Trajanus római császárra. 
(lS. fent.) Az egyik papirusz tartalmazza az egiptomi helytartó 
rendeletét, hogy a zsinagógában imádkozzanak a királyért (a római 
császárért), (ugyanott). LAtjuk ebböl, hogy mily régi a királyért 
való ima a zsidóknál. jeremiás és a rabbik idevágó rendelkezése 
nem maradt írott malaszt. A Ioyalitás mutatkozik a templomoknak 
a királyoknak való dedikálásában. (18. s kOv. ll.) Antinouopolis, 

'. 
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mely várost ~adrián császár alapította, tisztán görög város volt. 
Ennek temetőjében a 2-ik századból eredö héber sirfeliratot találtak 
amely igy hangzik : ' 

(23. 1.) O'W'I rl~l.:; ~l.!!CJ 

Ez a forn~ula azonos a most állalános ',1'~':.:'"':1-a l. 
fö ldbirtokosok is voltak zsidók (34.), de mezei munkások 

is (35.). 

Bouché-Leclerque Egiptom történetében a Ptolomeusok alatt 
azt írja, hogy "az alexandriai zsidók az emberiségre oly befolyást 
gyakoroltak, melynel< hatásai mai napig láthatók." (III. 149., 
.Modona 41.) .Ennyivel meg kell elégedntink. 

* 
Festschrift zum 50-jahrigen Besteben der Hochschule fűr 

·die Wissenschaft des judentums in Berlin. Mit Beitragen von Leo 
.Bitek, .Eduard Baneth, lsmar Elbogen, julius Guttmann, Harry 
Torczyner. Berlin, 1922. (Philo. Verlag.) Ez a 297 nagyoktáv lapos 

-kötet igen becses dolgozatokat tartalmaz. Btick egy nagyobb 
munkájának elsö szakaszát teszi közzé, melynek cíllle "Romantikus 
·vallás", ami a szerzö nyelvén a klasszikus vallásnak ellentéte, 
amely utóbbihoz tartozik a zsidó vallás. Mélyen járó dolgozat, amely 
-csak szabad levegőn érlelOdhet meg és láthat napvilágot (3 48). Barth, 
"Szociális motivumok a rabbinikus igazsagszolgáltatásban" a talmud
ból ismert 'J''ii lmrt' fogalmát tárgyalja kezdettől végig a kOzépkoron 
át (51-100). A cím többet mond ugyan, mint amennyit a dolgozat 
felölel, de becses értekezés. Elbogen "A zsidó tudomány egy 
százada" (103-144) bemutatja a zsidó tudomány fejlödését 1817-töl 
1917-ig. Az előbbi évben jelen meg Zunz elsö dolgozata, amely 
a zsidó tudomány terfiletét körillhatárolta és Zunz használta elő
ször ezt a terminust. Szerepel benne (136. lap, 64/b jegyzet) a 
Magyar Zsidó Szemle is, de tévesen annyiban, hogy a M. Zs. Sz. 
ujból megjelenik, minthogy nem is szunt meg. Amit az "Országos 
Rabbiképző lntézet"-röl mond, némi helyreigazításra szorul, pl. 
az, hogy a tanári kar évröl-évre választja elnökét (128). IdézzUk 
a következő mondatot: "N/lchteilig musste wirken, dass die Kraft 
der theologischen Hauptlehrer fUr den Unterricht in den Oymnasial
klassen in Anspruch genommen wurde" (129). Guttmann julius a 
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vallás és tudomány szerepét a középkori és modern gondolkozás- . 
han vizsgálja (147- 216). Torczym."f a frigyJádá ról és Izráel vallá· 
sának kezdeteiről értekezik radikális szellemben (219-297). 

Az eleven .jewish Publicalion Society of Amerika" legujabb 
kiad ványa ,.A fzirnük lábaL .. eim alatt a jelen Palesztinát ismerletö 
népszerű mtivet bocsátotta közre. (The Feet of the Mcssenger 
by Yehoash, [Solomon Bloomgardeuj. Translated from the Viddisb 
by Isaac Goldberg. Pfziladelpfzia. 1923.) 48 darabból áll, melyek a 
jelen Palesztinát, illetve annak zs1dó lakosságát, magán- és köz
élctét vonzó módon mutatja be. "J!dis" író kedvesen és szellemesen 
beszélget a ltgkti lönfélébb témákról. Velejében tárcacikkek a szent
földről és zs1dó népéről. f:rdemes volna néhányat belőllik magyarra 
fordítani, hasznos mulattatóul. 

A zsidó tudományos irodalom eddigi hazájában, német, 
lengyel, magyar területen haldoklik e.s örvendetes, hogy legalább 
Amerikában, Angliában és részben Franciaországban tovább él, söt 
feilűdík. Angliában most jelent meg először egy talmudtraktátus 
fordítása, mclynek címe: The Babyloman. Talmud: Tractate 
Berakot. Translated into English for the first time, with lntro
ductiun, commentary, glossary and indices by . _A: Cohen, 
Cambndge, University Press, 1921. Az értékes mü k1alhtasa ugy 
papiros, valamint nyomás tekintetében elsörend(í és a ~i pénzün
kön - midön ezt írom - mindössze 40.000 korona. Hálara vagyok 
lekötelezve a Syndics of the Cambridge University Press-nek, hogy 
egy pf!ldénnyal megtiszteltek. Schedzyonut csinálnatok. A Beveze
tésben (XXIII-XXXVII, lapokon) Colzen beszél a talmu?ról álta
lában és Berákótról különösen. Azután szól egy-egy feJezetben a 
Halákáról az Agádáról és a biblia használatáról a talmudban. Az 
utóbbi p;ntban szerzö a felszmen marad. A fordí~ás_ a r.abbínikus 
irodalomnál szokásos módszert követi, a szószennh hűséget, de 
betoldásokkal (négyszögű zárójelekben) és rövid jegy~~te~ben 
világossá teszi a szöveget. Vannak bőségesen szövegknh~at és 
irodalmi utalá!iok. Minder:t összevéve, Cohen érdemes m~nkat vég
zett. De mindenek felett gyönyörűség a könyvre ránézm. 

* 
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~eissmann Adolf, Liecht von Osten. Das 1'eue Testament 
un~ d1_e ~euentdecten Texte der hellenistisch römiseben Welt. 
(4-tk ktadas, 83 szövegképpel. Tübingen 1923. 1. C. B. Mohr 
[Paul SiebeckJ, XII. 447 nagyoktáv lap). Ez a gyönyörtien kiállított 
m~nka, melyet a szerzö barátságának köszönök, uttörö munka és 
zs1dó szem~ontból is döntö i7lentöséggel bir. Deissmann megdöntötte 
azt az évszazados tételt, hogy a görög bibliafordítás (LXX) és az Uj
test~men~om nyelve LSidó szinezettel bir, közkeleti szóval "zsargon", 
be~tzony1tva azt, hogy mindaz, amit a szóban forgó müvek nyelvi 
és J~lent~sbeli sajátosságának tekin tettek, nem egyéb, mint az egykorú 
görög köznyelv, az élö görög népnyelv sajátossága, amely elütOtt 
az európai tudósok által zsinórmértékül felállított klasszikus 
görög irodalom nyelvétől. Deissmann bebizonyította azt, hogy n"m 
létezett zsidó-görög nyelv sem szavakban, sem jelentésben, mert 
mindenhez, amit ennek tartottak, a görög papyrusokban és egyéb 
ókori emlékekben párhuzamokat találunk. Ez a felfogás kü!On 
fogalom lett és Deissmanismus nevet kapott. Deissmann méltán 
Nobel-díj jelölt, mert évszázados előitéletet döntött meg. Kétség
telen, hogy a "Deissmanismus • áll a spanyol és a német "zsargon"
ról is, azzal a különbséggel, hogy az utóbbi nyelvek a zsidóknak 
ghettóba zárása folytán az évszázadok folyamán elkülönödtek a 
keresztény nép nyelvétől, mellyel eredetileg azonosak voltak. 
Ez azonban Deissman kutatásainak csak egyik pontja, époly 
jelnt/Js, söt még jelentösebb az, hogy az Újtestamentum könyveit 
az ókori Kelet világába állította bele. Keleti emberek alkotásai. 
keleti lelkek megnyilatkozásai. Ezt a felfogást szellemesen és meg
gyözöen, következetesen és lebilincselő módon viszi keresztül. 
Mindezek dacára D. talán mint theológus a legkiválóbb, de ennek 
méltatása nem tartozik feladataink körébe. Részletekről, melyek 
saját történetünk szempontjából fontosak, ha Isten segit, nagyobb 
összefüggésben fogunk értekezni. Erre D. engem, ki a görög 
papyrolögiával zsidó szempontból foglalkozom, hivatottnak tart, 
mindjárt könyve elején irataimat különösen tanulságosaknak jelentve 
ki és azokat számos ízben helyeslőleg idézve. 

* 
The jewish Law of Agency with special reference to the 

Roman and Common Law by l. H. Lewinthal, D. H. L. New
York 1923-5683. (89 l. 8"). Ez a newyorki jewish Theolagical 
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Seminary of America intézethez benyújtott doktortisszertáció a 
képviselet zsidó törvényével <mn~S~·> foglalkozik, de a fogalom 
szükebb értelmében. A római jog ezt nem ismerte, azonban 
a hellenista világban széles területe volt, kétségtelenül az egész 
őkeleli világban is. Az előbbiről létezik egy monográfia is (Wenger, 
Die Stellvertretung im Recht de Papyri), amivel az összehasonlítás 
eredménye~ebb lett volna. A szerző azonban inkább a zsidó 
törvény előadását célozta és nem összehasonlító jogi tanulmány! 
tett. Célját el is éri, világosan adva elő a zsidó jog képviselell 
törvényeit, amint az a talmudban és. a későbbi rabbinikus irod~
lomban kialakult egész a Sulchan Aruchig, sőt még tovább ts. 
A diszpozíció nagyon világos. 

* 

A középkort kegyetleneknek tekintik, a zsidó irodalomb~n 

is az ókorhoz képest viszaesésnek tartják. Semmi esetre sem a~l 
·ez az etikáról. Erről most magyar nyelven is meg lehet gyöződm. 
Weisz Miksa dr. kis művéböl, melynek címe: "Zsidó Etika a 
XI-XVII. század zsidó irodalmából" (Budapest 1923.), melyhez 
Enlenberg Salamon dr. irt előszót. A 133. lapos könyv az előszó 
és bevezetés ulán 22 szerzötöl közöl mutatványokat két függeléken 
kivül. Gyönyörű erkölcsi tanítások, még pedig gyakor~atiak, nem 
légi általánosságok. Szép, tanulságos, hasznos ?lvasmany, mell~el 
Weisz a magyar zsidósjgot megajándékozta. VaJha sokan olvasnak, 
ez volna a lelkes szerző szemében a legméltóbb köszönet. A remél
hetőleg szükségessé váló uj kiadás még valamivel bővíthető. lesz. 

Budapest. Dr. B/au Lajos. 
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Egy m.em.o:randum. bevezető l'észéből. 

Még 1920. december havában emlékirattal fordultak a magyar 
zsidók az amerikai joint distrubition committéehoz, melynek meg

-szerkesztésével Dr. Mezey Ferenczet bizták meg. A nagy terjedelmű 
munkákat, mely azóta az itt járt amerikaiaknak tanulmányul, 
·elhatározásaiknál pedig forrásul szolgált, nagy vonásokban ismer-
tette a j. D. C. magyarországi bizottságának munkáját. Kiterjedt 
.az ország összes vallási, kulturális és humanitárius intézményeire, 
·.ugy szintén a gazdasági rekonstrukció kérdéseire. Mindez nagy 
alaposs4ggal és objektivitással történt. Hatása egyes folyamatban 
lévő ügyek köriil megkezdett segítő akciókban mutatkozik és amint 
bizvást hisszük, még több irányban is megnyilvánulni fog. 

Itt adjuk a bevezetés egy részét, mert az mintegy dióhéjban 
foglalja a magyar zsidóság legujabb küzdelmes történetét Az 
Amerika-felé irányított eltagolt kérelmezések sorából ez a memo
randum történeti hangjánál gazdag anyagánál és egyetemes céljánál 
.fogva magasan kiemelkedik. 

* 

A magyar zsidóság helyzete a háboru előtt. 

Külföldön élő hittestvéreinknek egészen az utolsó időkig nem 
'volt oka és alkalma, hogy a magyar zsidóság sorsával foglalkozzék. 
Mig más országok zsídó hitű polgárai sűrűn jutottak abba a 
helyzetbe, hogy a különböző népek közölt élö hitrokonaik rész
vétét, enyhítő segítséget és erkölcsi támogatást igényeljék, addig a 
magyar zsidóság ezt még abban a mértékben sem tette, melyben 
azt a különböző országok közölt élő keresztény egyházak vallás
közösségen alapuló szolidaritása állandóan gyakorolja. Talán hiba 
is volt részünkről, hogy az egyetemes zsidósághoz csak laza kap
·05olataink voltak és hogy önnön sorsunk és benső törekvéseinkbe 
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való elmerüléstik miatt a magyar zsidóság ügye szinte novum
ként hat. 

Ezer esztendeje éltink a magyar nép között, melytiek. nagy 
és J:}emes tulajdonságai, politikai szabadelvüsége viszonyainkat a 
szabéldság és haladás szellemében fejlesztette. E fejfödés hatása 
alatt zavartalanul élveztük a békét és a magyar nemzet szabadság
szeretetéböl táplalkozó intézmények keretében mindinkább telje
sebbé váltak jogaink is. A magyar nemzet nemes ideáljai szentek 
voltak és maradnak is előttünk. Megnyilvánult ez érzésünk minden. 
időben. Az 1848-iki szabadságharcban a zsidóknak nagy és dicső 
rés2.ük volt. Az ezt követő osztrák elnyomás a magyar zsidókat 
tehát a magyar nemzet egyéb részeivel egyaránt sujtotta. Innen 
van az, hogy amint 1867-ben a magyarság önrendelkezési jogát 
visszanyerte, első feladatának tekintette, mely a zsidók polgári és . 
politikai jogegyenlőségél törvénybe iktassa. A magyar nemzet 
legkiválóbb szellemei, akiknek emléke és életmunkája mindenkoron , 
a legnagyobb dícsösége és büszkesége marad, fennen vallották és 
hirdették a magyar zsidóság hűségét, hazaszeretetét és az ország 
kulturális és gazdasági életére való értékességét Az 1867. XVII. 
t.-c. ennek hatása alatt és a nemzeti akarat imponáló megnyil-
vánulása közben iktatta törvénybe, hogy az ország izraelita lakosai 
a keresztény lakósokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására 
egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak. Mikor pedig a 90-es 
években az egyházpolitika a szabadelvü továbbfejlődés útjára jutott, 
az 1895. t.-c. az izraelita vallást törvényesen bevett vallásnak 
nyilvánítoltéJ, vagyis külön és erkölcsi tekintetben megtisztelő 

módon a históriai magyar egyházainak körébe emelte és ezzel a 
magyar corpus jurisból a multak némely zavaró és félremagyará
zásokra alkalmat szolgáltató részletét is kiküszöbölte. 

Jogaink fejlesztése, vallási intézményeinknek az államban való 
elhelyezkedése a keresztény egyházakéval azonos elvek szerint 
történt. Rabbijaink, tanítóink, iskoláink jogállása és állami kedvez
ményekben való részesitése, állami javadalmazásokkal segítése 
törvényesen oly elvek szerint rendeztetett, mint a keresztény egy
házaké. Ifjaink előtt megnyiltak az iskolák és egyetemek, akiknek 
nagyrés2.e Jukrativ kereskedelmi ágaktól a többnyire anyagi 
lemondással járó tudományos pályák felé fordult. A felekezetek 
eddigelé egyéb állami 'dotációjának további rendezése végett a 
h4boru alatt a kormány törvényjavaslatot nyujtott be, mely 25 millió 
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koro~a álla~i alapot volt hivatva létesíteni a zsidóság felekezeti 
.céltaira, am1 nem materiális, hanem erkölcsi szempontokból ' fel
emelő tényként hatott. 

E néhány mozzanat is, noha csak halvány képe a magyar 
állam háb~ru elötti zsidó politikájának, azt bizonyítja, hogy a 
magya~ zstdóság és a magyar nép viszonya a legtöbb rrtodern 
ál~am Idevonatkozó alakulataival szemközt is számottevő módon, 
mmdenképpen fennkölt szabadelvűségben fogamzott és szilárdull 
meg. A szabadság és testvériség a zsidóságot társadalmilag és 
politikailag összeforrasztotta a magyarsággal s mig egyrészt a 
hatékony_ ~emzeti erők fontos részévé emelte, másrészt a gazdasági 
·és kulturahs lehetőséget biztosította számára. Ez a ttJrvényes talapzat, 
melyet egy évezredes történet patinája von be, ellenséges hullám
~ámadásoknak dacolva ma még fenn áll és bizvást reméljük, meg

,mgathatlanul fennmarad és ismét a továbbfejfödés lehetöségét adja. 
A magyar nemzet 1867. évben is az ujjáépítés feladata előtt 

állott. A zsidóság ebben a munkában az első sorokban állott. 
P olitikai és polgári jogai uj élet és tevékenység utjait nyitották 
~eg előtte. Befelé hitbeli es kulturális tekintetben igyekezett hiva
tasának megfelelni és kifelé minden vonalon a munka felé fordult. 
, Nincsen olyan tevékenység, melyben buzgón részt nem vett volna. 
,Azzal a régi szemrehányással szemben, hogy egyedül a keres
· ~edelem iránt bir érzékkel, a földmivelést, őseink e foglalkozását 
11S felkarolta. Kis és nagybirtokon, éppen ugy mint az ipar é& 
k~res~edelem terén lelkes és intenziv munkát végzett. De még 
mmd1g első sorban a kereskedelemben és az iparban, melyben 
az ország nagyon elmaradt, fejtett ki rendkivüli szorgalmat. 
Oroszlánrésze v.olt abban, hogy alig két évtized alatt Magyarország 
vált a· keletre v1vő legfontosabb összekötő úttá s mig egyrészt a 

·kereskedelemben és az iparban, nagyméretű vállalkosásaikban é~t 
alapitásaikban kiváló szerephez jutott, másrészt az országnak a 

·világháború előtt európaszerte ismert kitunő pénzagyi helyzetét és 
kereskedelmi fontosságát elsö sorban az ö munkája tette naggyá. 
Az ország számos elhagyatott terUietén tulnyomó részben zsidó 
munka, zsidó energia hozta létre s adott gazdasági lendOietet, 
megélhetést és kulturfejlödési lehetőséget. 

A szellemi élet terén is nevezetes szerepe jutott a zsidó
ságnak. A magyar nemzeti kulturában rövid idö alatt jelentős 

· eredm~nyeket produkált. Művészet és irodalom terén kiváló repre-



ilS Kutf.)k 

zentánsaink igazolták a zsidóság értékes voltát. Akadémián, 
egyetemeken, müvészi főiskolákon érvényestilt a zsidóság kiválÓ> 
szelleme, gazdagítva a magyarság szellemi tökéjét és termékenyí
tőleg hatva az emberiség ideális feladataira 

A politikai életben zsidó vallásu országgyűlési képviselők. 

főrendiházi tagok, miniszterek, államtitkárok emelkedtek ki. Egyéni
ségük, munkásságuk nagy becsét országszerte elismerték. A legfőbb
birói székekben éppen úgy mint más biróságokban és állami 
tisztségekben szereztek becsületet a zsidó névnek. Sőt még a köz
igazgatás terén is, melyet ös idöktöl fogva a magyar nemesség_ 
dominiumának tekintettek, megtisztelő módon elhelyezést nyertek. 
Budapest, az ország fővárosának föpolgármesteri és polgármesteri 
székei is megnyiltak htttestvéreink elölt. És mindez a tehetség, a 
jellem a munka és szorgalom megbecsülésének jegyében történt. 
A közéletben a zsidóság a liberalizmus szolgálatában állott. Szélső 
irányzatoktól távol latiotta magát. A jog, a rend és az egységes 
haladás nagy táborához tartozott mindenkor. 

Hitfelekezetünk belső élete is örvendetes eredményeket 
mutatott. A mi viszonyainkkal összehasonlítva itt-ott élesebb ellen
téteket tükröztető, más országokban is jelentkező vallásfelfogási 
és világnézeti kl.ilönbségekböl eredö megosztások nálunk is mutat
koztak. Ámde azért a szélágazó irányzatok önnön terülr;ttikön 
üdvöset tudtak alkotni. Ez alkotások más-más szellemtől élesztve 
tagoltságukban sokszor kiegészítették egymást és az egyetemesség 
javára hatékonnyá tudtak válni. Söt valahányszor azt a zsidóság . 
közös védelme megkövetelte, a mélynek tetsző szakadékokat a 
hittestvéri érzés elvek feladása nélkijl mindig áthidalta. Fényes 
bizonysága ez a közös erkölcsi alap erejének, mely bennünket az 
eszmei harcok mellett ts válhatlan kapcsolatban összetart. 

Bátran mondhatjuk, hogy felekezeltink minden irányzata az 
előnyös politikai helyzetben szabadságizeretű országunkban szabad 
lélekkel és szellemmel építettük meg és fejlesztettük ki intéz
ményeinket. Kevés országban épült az utolsó néhá~y évtizedben 
annyi díszes zsidó templom, mint ha~ánkb~n .. ~gyéb tn!ézm~nyemk, 
mint azt a joint distribution commlttée tt!Jart képvtselöt szmte 
csodálattal elismerték, mintaszerüek és nagy nemzetek zsidóságának 
is mintaképül szolgálhatn.ak. A felekezet törvényes képviseletein a 
két országos írodán kivtil a kUiönbözö pártokat egyesítő országos 
zsidó szövetségünk van, ahol a felekezet közérdekeinek képviselö 
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védelme sztintelenül. folyamatban van. Rabbisemináriumunk a 
a lelkészképzés és tudományos munkájával oda fejlődött, hogy a 
hazai haladó irányu hitközségeken kivül a külföld hitközségeinek 
papokat, theológiai intézeteinek mestereket nevelt. Jesibainkra, 
melyek a tóra· studiumok és hitszeretet me leg helyei, ugyanez áll. 
Elevenen lüktet a magyar zsidóságban az a történetünk tanul
ságain nevekedett érzés, hogy szent tanaink hirdetése a tudo
mánynak ápolása a zsidóság fennmaradásának leghatalmasabb 
erötényezöje. Van tanftóképzönk és éppen a háboru elölt vetettük 
meg alapját a zsidó tanítónöképzönknek, hogy vallásunk szellemében 
nevelt tanítőnökre bizhassuk gyermekeinket és múvelt leányainknak 
az ily szellemű kiképzését lehetövé tegyük. Ez intézetek erősítésére 
és munkáik mélyítésére internátust és menzákat alkottunk. Vannak 
talmud-torámk, hittudományunk világító állomásai. Van földmives 
és kézmű iskolánk, kertészképző telepünk, hogy gyakorlati munkára 
vezessük ifjainkat. Vannak kúlön felnöltek és külön gyermek
kórházaink, ·szűlö-anyák intézete, szeretetházunk, fiú- és leány
árvaházunk, vakokat oktató intézetunk, siketnéma intézetünk, agg 
férfiak és agg nök otthonai, ingyen lakások háza, felnőtt vakok · 
otthona, elhagyott gyermekeket gondozó patronage-unk, szUnidei 
gyermektelepünk, cserkészszövetség ünk, diák-menzánk, népasztalu nk, 
népkonyhánk. Vannak polgári iskoláink, közel ölszász felekezeti 
népiskolánk, ktilön fiú- és leánygimnáziumunk, zsidó muzeumunk, 
irodalmi társulatunk, kulturegyletünk. Vannak tudományos folyó~ 

irataink és lapjaink. A zsidó tudományokat úgy modern nyelven, 
valamint őseink nyelvén megjelent munkákkal gazdagítottuk és 
ebben érdekes kapcsolatokba kerültünk a világ zsidóságával. 
A szent tűz élesztése nálunk soha sem szűnetel. Palesztina 
szeretete, szegényeinek gyámolífása mélyen éketödölt be lelkünkbe, 
és szinte vallási szolgálattá nemesül!. A párisi Allianc-al testvéri 
kötelékben állottunk. És ha a zsidók egy~temességének törekvései 
terén éppen a legujabb időben mutatkozó lendület minket magával 
nem ragadott, az éppen a reánk zúdult súlyos viszonyokban leli 
magyarázatát. Ámde kétségtelen, hogy addig, mig önmagunk 
tehettUk, szenvedó testvéreinket felkarolluk és hogy a magunk 
kebelében a kultuszon kezdve a jótékonyságon folytatva egészen 
a legmagasabb kulturintézményekig mi mindent alkottunk és 
fejlesztettünk, hogy kötelességünket teljesitve méltók legyünk ama 
boldogabb testvéreinkhez, kik a többi nagy nemzetek körében 
világitanak előttünk. 
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Szabadságot és jólétet élveztünk ez országban, melynek 
odaadó hű polgárai voltunk, vagyunk és maradunk. Európa keletén 
~ magyar zsidóság kivételes helyzetben volt, melyet a magyar nép 
tisztult és nemes gondolkozása alapozott és kiváló államférfiainak 
tényei szilárdítottak. Igy értünk a világháboru kitöréseig, melyben 
a magyar nemzet ártatlan. Az Ausztriával való szerencsétlen állami 
kapcsolat, mely ellen a magyar nemzet évszázadokon át hiába 
küzdött, hatalmi állás érdekszolgálat belesodorta országunkat a 
háboruba. A nyűgként érzett kötelékbe azonban Magyarország és 
a vele összeforrt magyar zsidóság becsülettel teljesítette köteles
ségét. Mert érvényesülhet a háboru kitörésének és lefolyásának 
okaira nézve bármely felfogás, a szövetségi hűség és kötelesség
teljesítés szempontjából csak egy magasrendű erkölcsi szempontot 
ismerünk el és ennek alapjáról sem a magyar nemzetet, sem annak 
alkotó részét, alkotó magyar zsidóságot gáncs nem érheti. 

A háborunak romjaitól megcsonkított országanktól a trianoni 
béke által teremtett helyzettől elfordulván, itteni célurtkat követve 
a magyar zsidóságnak a háboruban vaiO szerepléséröl kivánunk 
néhány szóban megemlékezni. 

• 

A magyar zsidóság részvétele a háboruban. 

A magyar zsidóságnak a háboruban való részvétele vér és 
pénzáldozatai a harcok sebeinek gyógyítása és a pusztításokból 
keletkezett sokféle szenvedés és nyomor enyhítése körül tanusított 
hősiessége és hűsége méltón illeszkedik bele a magyar nemzet 
küzdelmeinek történetébe, de ép oly méltón állítható más országok
ban lakó hitsorsosainknak e világrendftö események közben hon- · 
polgári becsületből tanusított áldozatkészsége mellé. Az objektív 
történet íróinak nyugodt viszonyok között számok, tények, lelki 
jelenségek, áldozatok és· szenvedések egybevetése után kialakuló 
megállapításai a zsidó névnek világszerte való megbecsülésének 
rendjén a magyar zsidóságtól sem vonhatjuk meg a teljes elis
merést. Ez pedig amerikai hittestvéreink elött azért emeljük ki, 
hogy erősítse meg bizalmukat és irántunk megnyilatkozott nagylelkü
ségüket annak a tudata, hogy fajsulyunk, önnön sorsunk és idegenből 
ideszakadt testvéreink helyzetének megértése bennünket arra 
méltóvA is teszen. 
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Az eddig nyilvánosságra jutott adatok szerint 134.000 volt a 
magyar zsidók katonák száma. Mi sokkal többre, mintegy 200.000-re 
tartjuk. Köztük tábornokok, ezredesek és ezrekre menő egyéb 
tisztek. Voltak egyes ezredek, ahol a zsidó tisztek számszerint 
túlsulyban voltak. A zsidó rokkantak száma mintegy 30.000-re rug. 
A hösi halált haltak és a kitUntettek nagy számánál fogva és az 
antiszemitizmus hamis beállításával szemben erkölcsi érdeke volt a 
zsidóságnak, hogy az őket illetö háborus adatok nyilvánosságra 
hozassanak. De egy zsidó hitű képviselönek a nemzetgyűlés elölt 
tett erre irányuló indítványát elvetették. A most felülkerekedett 
politikai kurzus az idevonatkozó igazság felderítését nyilván cél
jaival ellentétben állónak látta. De a historiai valóság megálla
pítása elé állított torlaszokat sokáig fenntartani nem lehet. 

A háboru alatt ifjuságunk díszét veszítettük Akik el nem 
estek, nyomorékkokként, betegen, vagy elernyedt erővel tértek 

· haza. A sebesülteknek kórházakat állítottunk fel és minden jóté
konysági munkában és az anyagi áldozatokban népesedési arányon, 
vagyoni tehetségen messze tulhelyezkedve elöljártunk, noha a zsidó
ságnak igen vékony rétege volt az, mely a háboruban utóbb kétes 

· értékUnek bizonyult vagyoni előnyökhöz jutott. Az összességnek 
terhei azonban nöttön-nöttek. Igy különösen hazájukból elüldözött 
galiciai menekült hittestvéreink és az északi határok mentén aajlék
talanná vált magyar zsidóság özönlette el az országot, melyet rend
kivüli áldozatokkal, odaadó szeretettel fogadtunk be. Itt vette 
kezdetét a zsidó menekültek szivetrázó tragédiája. mely szenvedéssel 
telt történetünk egyik legszomorubb fejezetét alkotja és itt dombo
rodott ki leginkább az összetartás tudata és a testvériség érzése 
is, mely mind e mai napig él, működik és kimerültségünk óta 
hála az összes nemzetek között élő zsidóság köztil tündöklően 

kiemelkedő amerikai testvérek nemesszívűségének hatékony segítő 

munkává válhatik. 

* 
A háboru utáni sulyos állapotok. 

A háborut kÖvető nagy összeomlásnak első felvonását az 
1918. évi novemberi forradalom alkotta, melyben a nép egy része 
a rendszertelenül visszaözönlő és a demagógia hatása alá került 
katonák lelki egyensulyukat. elveszitelték. Mint megannyi országoa 
zavarok és polittkai felfordulásoknál tapasztalhattuk, most is a 
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zsidóság volt az áldozat. Az ország számos részében a félrevezetett 
né~ elsö sorban a zsidókat támadta és illdözte ki otthonából, 
akiknek VIgasztalást nem nyujtott, hogy röviddel reá a feldtihitett 
népszenvedél~ ~ ~eresztény papság és a közigazgatási szervek ellen is 
fordult. A gahc1a1 szerencsétlen menekültek számát meghaladva most 
~ fővárost menekült magyar zsidók tízezrei lepték el, akik ott több 
JOgot, több oltalmat kerestek. Az otthonukból kiűzött hittestvérek 
elhelyezése, eltartása oly mértékü munkát és áldozatot rótt reánk 
mely alatt az intézmények összeroskadtak. Az akkori lehetetle~ 
kormány mit sem tett, hogy a zsidóság helyzelén könnyítsen. 
Közben a hazafiasságból hadikölcsönökbe fektetett vagyon elérték
telenedni kezdett és a gazdasági válság jelentkezett minden 
vonalon. Mégis uj segítő alakulatok keletkeztek, hiszen uj áldozatok 
váltak szükségessé, hogy a nyomorgók sorsán enyhítsünk és hogy 
a fokozatos VIsszatelepüléseket lehetövé tegyilk. Ezt a munkát oda
adás és szünetet nem ismerő áldozatkészség jellemezte. 

Alig, hogy a galiciai menekilltekhez a forradalom menekültjei 
verődtek, a környező és az ország mintegy kétharmadát megszálló 
ugynevezett győztes országok nyomdsát kellett persze ismét első 
sorban a zsidóságnak megéreznie. A különbözö nemzetiségi vidé· 
keken raboltak és pusziltották öket az antiszemitizmus tuzetháAyó
jelszavával, de nagyrészben azon a címen, hogy magyar érzelműek 
voltak. És megindult amenekültek harmadik nagy áradata, nyomorba,. 
ínségbe sodorva szerencsétlen testvéreinket, akiket ismét könyörü .. 
Jettel fogadtunk magunkhoz. Nem kivánjuk a véres alakokat ide· 
idézni és azt az irtóztató helyzetet ecsetelni, melyben hazájukban· 
hontalanná vált ezrekre menö családok, megtört existenciák jutottak. 
De elképzelhető, hogy milyen volt az ö helyzetük, milyen 
fájdalommal, megpróbáltatással és áldozatokkal terheltté vált a mi. 
!élünk, tekintve, hogy a mindenfelé aláaknázott területen ujabb 
fenyegető veszélyek forrongtak. Feldult, vagy megszünt hitközségek, 
kétségbeesett papok, elűzött tanárok és tanítók, kifosztott kereskedők,. 
elgyötört megfélemlítettek ezrei özönlöttek el fővárosunkban. A 
drágaság, a lakásínség, az élelmezés körüli korlátozó szabályok. 
és a megingott jogrend sulyosbbitotta a helyzetet. Elszigeteltsé
günkben és oktalan g}ülölet hullámaitól körülvéve a mindig áldo
zatul szolgáló minoritásnak nyomasztó érzete közben segítség,. 
vagy részvét sugarai hozzánk el nem jutottak. 

Ehelyett jött a kommunizmus, mely végig száguldozott mind ... j 
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azon, amit eddig szentnek, jónak és igaznak tartottunk, mely 
könyörtelenill gázolt végig minden vetésünkön és pusztítani kezdte 
ama roncsokat, amelyek még megmaradtak. A kommunizmus,. 
mely elsősorban ·a kapitalizmus ellén fordult, természetesen ismét 
csak a zsidók vagyonmaradékaiban látta a könnyü préda lehető
ségeit. Mohón tört reánk és kereskedelmünk ellen, mely nagy 
részében zsidó munkából és szorgalomból keletkezett. Vallásellenes 
tendenciái folytán a vallásunk talaján fejlett összes hitbeli. és 
humánus intézményeinket feldulták és évszázados törekvéseink 
eredményeit kedvteléssei tiporták össze. És noha a zsidóság a 
vörös terror alatt a szenvedök elsö sorában állott, noha politikai, 
vallási, társadalmi, gazdasági és kulturális tényezői a kommuniz
mustól iszonnyal fordultak el, noha a zsidóság egyeteme a lesuj
tott nemzettel együtt érzett, együtt szenvedett, együtt érez és 
együtt szenved ma is, azért, mert a kommunizmus vezetöi közölt 
teljesen ismeretlen, orosz fogságban megmételyesedett zsidók, 
zsidó eredetilek és hitünktől rég elszakadtak ,is részt vettek, a 
politikai élet szinterén felülkerekedett demagógia, az egyházak 
némely eltévelyedett fanatikus tényezöitöl segítve, a zsidóság 
ellen féktelen gyülöletet terjesztett, mely nyomoruságunkat 
betetézö ismét csak kiraboltatásunkkal járó vandál módon 
lefolytatott román megszállás után a nemes magyar nép· 
érzületével, a históriai fejlödéssel, a törvény szavával és 
szellemével és a szintén elnémított legkiválóbb államférfiuinak 
tiltakozásával szemben a magyar zsidóság honpolgári jogait, 
gazdasági és társadalmi létét, egyéni becsületét .és jogos érdekeit, 
kullurális törekvéseit, a magyar nemzethez való benső kapcsolatát, 
egyszóval ezredéves vívmányait törvényellenessen támadta, vagy a 
felkorbácsolt szenvedélyek hullámain faji és felekezeti jelszavak. 
alatt - amint bizvást hisszük, ideiglenesen uralomra jutott 
irányzat ugynevezett intézményes rendelkezéseivel bontogatta. 

Az igy kialakult súlyos helyzetünkben, mely letiport hazánknak 
nemcsak belső életére, hanem mélységes fájdalmukra az idegen 
nemzetek itéletében is káros kihatásunak mutatkozott, szenvedéseink 
panaszaival mi nem fordultunk más országokban lakó hitroko
nainkhoz, nehogy arnugy is kegyetlen sors· alá jutott országunkra 
valahogyan árnyat vessünk, de azért sem, mert történetünk egész 
folyamán mi ugyan szenvedö hittestvéreink mellé állottunk min
denkor, de önmagunk javára kérelmezőképpen soha fel nem. 
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~épt~nk. Az emberiség igazságérzetébe a magyar nemzet az utolsó 
1dök1g bevált megértésébe helyezttik bizalmunkat. 

Ám~e amerikai hittestvéreinknek nemcsak a zsidóság, hanem 
az embenség történetében méreteinél, szelleménél és hatásánál 
fogva páratlanul álló és a háboru alatt és utána a különbözö 
nemzetek közölt tevékeny könyörületessége tévedéseken, homályokon 
és távolságok?n keresztül meglátta a mi nyomoruságunkat, megér
tette n~ma fáJdalmunkat és végre minekünk is idenyujtotta meleg 
testvén kezét. Legyen hála nekik ezért, valamint ama tisztult 
emberi érzésektt'íl áthatott felekezeti határvonalokon tulhelyezkedő 
nagyszabásu akcióért, mellyel congeniális amerikai keresztény 
szervezetekkel egyesülten a magyar társadalom nyomorgóinak és 
sínlödö hadifoglyaink hazahozatalának művében segítségre siettek. 
Ez az akció csak kis mértékben érintette hitfeleinket, de nagy 
arányokban áldásossá vált keresztény honfitársainkra, ami bennünket 
nagy megelégedéssel töltött el. Mi nem keressük, mi nem kutatjuk, 
hogy mely okok és körülmények befolyása folytán kerültünk mi 
utolsó helyre a többi országok annyi más oldalról is felkarolt 
zsidók sorában. Hiszen csak a hála érzetével tekinthetünk arra a 
karra, mely világszerte szenvedö testvéreinket oly könyörülettel 
magához ölelte és a magyar zsidóság vonagló testéhez annyi 
szeretettel hozzásimult. 

Az Orsz. Rabbiegyesület közleményei. 

A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája 
Budapest, V. Arany János-utca 27. 

57629. sz. 

Az Országos Rabbiegyesület Nagytekinfelü Elnökségének 

Nagytekinfelü Elnökség l 
Budapesten. 

Vonatkozással folyó évi február hó 9-én szám nélkül kelt 
b. átiratára szives tudomás végett közöljük, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága az erre jogosított és 
hozzánk bejelentett rabbi urak beszerzési segélyét engedélyezte. Az 
egyes rabbi urak e címen 18.000-32.000-ig terjedő összegben 
részesülnek. Az érdekelteket közvetlenűl értesítettük. 

Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1923. évi április hó 6-án. 

·A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája 
Buda;:Jest, V. Arany János-utca 27. 

47628. sz. 

Dr. Mezey Ferenc, 
irodai alelnök. 

Az Országos Rabbiegyesület Nagytekinfelü Elnökségének 
Buda pesten. 

Nagytekintetű Elnökség! 
Az izraelita lelkészek állami drágasági, rendkivüli és átmeneti 

segélyeinek engedélyezésével, illetve az engedélyezés alapvető ren
delkezéseivel összefüggö sérelem orvosiása iránti ügyben folyó évi 
február hó 23- án 4 7 516. szám alatt a vallás- és közoktatásOgyi 
miniszter úr önagyméltóságához a másolatban idezárt felterjesztést 
tettük, mely utánjárásunk folytán az ügynek revízióját eredmé-
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nyezte. A további fejleményekröl annak idején a nagytiszteletü 
.Elnökséget értesiteni fogjuk. 

Ezt vonatkozással folyó évi február hó 19-én 18. szám alatt 
kelt b. megkeresésükre közölvén, vagyunk 

hitrokoni üdvözlettel 

Budapest, 1923. évi április hó 6-án 

Dr. Mezey Ferenc, 
irodai alelnök. 

Az országos rabbiegyesület folyó hó 19-én 18. sz. a. kelt 
átirata kapcsán beterjesztette hozzánk Nagyméltóságodhoz intézett 
és az izr. lelkészek állami, drágasági, rendkivüli és átmeneti :.egé
lyének engedélyezésével, illetve az engedélyezés alapvető rendel
kezésével összefü~gö sérelem orvosiása iránti kérelmét tartalmazó 
és tisztelettel idezárt folyamadását azzal a megkereséssel, hogy e 
tárgyban Nagyméltóságodnál közbenjárjunk. . . 

A lelkészek sulyos anyagi helyzetének enyhltésére trányuló 
állami intézkedések keretében Nagyméltóságod minisztériuma meg
értéssel és a törvény által biztosított jogegyenlőség elveinek szelle
mében küzdelmes létet folytató rabbijamk igényeit is törekedett 
figyelembe venni. Lelkészi karunk, mely valláserkölcsi feladatait 
zajtalanul semmi körülmények alatt meg nem ingott hazafias~ággal 
és az állam iránt való rendíthetetlen hűséggel teljesitette romden
koron és teljesíti a Iegsulyosabb visz~nyok közölt s~üntelenül, 
hálával eltelten fogadta Nagyméltóságod J~akaratá?ak és tg~zságos
ságának eme jeleit, melyek némileg enyhttettek httközségemk nagy 
áldozatai mellett is oly nehézzé vált sorsán és am~lye~ egyutt~l 
mint az állami osztóigazságnak bizonyítékai erkölcst tekmtetben ts 

nagy értéküekké váltak. . . 
Am de alig hogy papjaink anyagi létalapJa tlyképpen meg-

javult megindult' az egész vonalon a fájdalmas meglepetéské~t 
ható 'rendelkezések egész sorozata, melyek a kiutalt drágaságt, 
illetve rendkivüli segélyek, söt egyéb időnkénti segélyeket egyszerre 
csak megszüntették, visszavonták, söt a szegény lelkészekne~ álla
milag engedélyezett és általuk jóhiszemüen fel~ett ö~szegek vissza
fizetését követelték. Ez intézkedések alapja telJesen tsmeretlen ~olt 
és mi ·sem voltunk abban a helyzetben, hogy a p~naszkodó.rabbtkat 
e részben tájákoztassuk és úgy tünt tel, hogy tU alapveto rendelet 
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mélkül igen mélyreható anyagi jogmegvonások történnek, vagy 
amint hir/ett, hogy egy készillő általános rendelkezés sujtó követ
kezményei minden jogi és közigazgatási gyakorlattal ellentétben 
előzetes alkalmazást nyernek, mielőtt a rendelkezés megtörtént, vagy 
.hatálya kezdetét vette volna. A magunk részéről azzal igyekeztünk 
a kedélyeket lecsillapítani, hogy Nagyméltóságod a szabálytalan 
.intézkedéseket utólag bizonyára orvosoini fogja, mert Nagyméltó
ságod miniszteriumát az egyházpolitikai kérdésekben mindig az 
igazságos mérlegelés vezeti. 

Tényleg jóval utána, hogy számos rabbi az engedélyezett segé
lyektöl már megfosztatott, vagyis f. é. január hó 31-én vettük csak 

.Nagyméltóságodnak !923. évi január hó. 22-én 8920/923. 11. sz. a. 
kelt rendeletét, mely az annak hatályba lépte elötti intézkedésekre 
is némi világot vetvén, a lelkészek állami segélyezésének ügyét 
szabályozza. E rendelet 2. §-a tartalmazza a lelké~zek drágasági 
és rendkivüli segélyének megállapítási alapjára vonatkozó ama 
korlátozásokat, melyeknek tágítását az Országos rabbiegyesület kéri. 

Nem kivánjuk a legtávolabbról sem érinteni ama jog-
.alapotot, melyen más egyházaknak legfőképpen vidéki lelkészei
nek az itt szóban forgó igényei kielégítési nyernek, hiszen 
kétségtelen, hogy a mostani rendkivüli viszonyok közölt az 
állami támogatásra rá vannak szorulva és arra nemes élethiva
tásuknál fogva érdemesek is. De a részükre természetbeni 
járandóságok, vagy pedig részben Í!Jgatlan, részben pedig egyéb 
természetben való járandóságok eimén megszabott jövedelmi határ 
és az ily jövedelmek nélkül készpénzfizetésre utalt lelkészekre, 
tehát rabbikra is alkalmazható határmegállapítás közötti különbség 
szembeszökövé teszi, hogy a lelkészek utóbbi kategóriája hát
rányos helyzetbe került, holott a jövedelmi szempontoktól eltekintve 
kétségtelen, hogy az előbbi kategoria a saját élelmezésre szolgáló 
naturáliák használata és beszerzése tekintetében különben is ked
vezöbb helyzetben van. 

Minthogy Nagyméltóságod 8920/923. II. sz. a. kelt rendelete 
elötti időböJ eredt és a rabbik illetményeinek megvonására vonat
kozó intézkedések a rabbikra nézve néhány kivételes eseteken 
kivUI általában sérelmesek és minthogy ez a rendelel az igény
jogosultság elbirálásánál az ingatlan használata, valamint a készpénz
jövedelem szempontjából a lelkészek egyes kategóriái között 
kétségtelenal egyenlőtlenségeket állapít meg, de ettöl eltekintve az 
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abban meghatározott határvonalak, mint az Országos Rabbiegyesület 
előadja, sem a reális értékviszonyoknak, sem a Nagyméltóságod 
által a valláserkölcsi szolgálatban álló lelkészi karra felekezeti 
különbség nélkül kiterjesztett nemes intencióknak meg nem felelnek, 
tiszteletteljes hivatkozással szegény, többnyire nagy családu és a 
drágább rituális élelmezés, hivatás szerint~ ruházkodás és kultur
szükségletek terhei alatt roskadozó ma teljesen elégtelen készpénz
fizetésre utalt papjaink nyomasztó helyzetére, az iránt esedezünk 
Nagyméltóságod előtt: 

hogy a 8920/923. II. sz. a. kelt és legutóbb rabbijainkra oly 
sulyos kihatásu rendeletét az Orsz. ~~bbiegyesület által külön 
beadvánTlyal megkért m. kir. pénzügym1mster ur önagyméltóságával 
egyetértésben kegyesen sürgős revízió tárgyává tenni, az abban 
meghatározott feltételeken lelletöleg enyhíteni, az ezen rendelet 
hatálybalépte elötti időből tett rendelkezés.ek által keletkezett sérel
meket orvosoini és erről bennünket az Izgalmas aggodalomban 
élő rabbikar megnyugtatása végett értesíteni méltóztassék. 

Ki is egyébiránt kiváló tisztelettel vagyunk : 
Budapest, 1923. évi február hó 23-án 

Nagyméltóságod alázatos szolgái : 
Az izraeliták országos irodája: 

Dr. Mezey Ferencz s. k. 
irodai alelnök. 

l 
'l 

t 

T ARSADALOM. 

A hittanárok képzése és képesitése. 

jól tudom, hogy a mai ídök sokak előtt nem látszanak alkal
masaknak uj szervezö munkára és legkevésbé alkalmasaknak talán 
a zsidó tanügy terén. Az anyagi kérdések, a megélhetés bajai 
annyira előtérben vannak és annyira ránehezednek az egész iskola
ügyre, hogy alig marad némi érdeklődés a szellemi szükségletek 
iránt. 

Másfelől azonban régi tapasztalat az, hogy a kUisö nyomás 
által zaklatott lelkek sokszor belső reformok után is jobban 
áhítoznak és azok a bajok, melyeket valamely kulturális területen 
külsö nehézségek okoznak, felkeltik a figyelmet az összes, az illető 
területen található hiányok iránt. 

HGgy hitoktatásunk terén hiányok vannak, azt maguk hit
tanáraink és a hitoktatás természetes őrei, a rabbik, is eléggé 
érzik, miként a hitoktatás tervére vonatkozólag hosszabb idö óta 1 

folyó tárgyalások és vitatkozások bizonjitják. De a hitoktatásra is 
áll ez, ami az oktatás minden ágára, hogy tudniillik a legtökéle
tesebb tantervek nem érnek sokat jó tanárok nélkül és viszont a · 
jó tanár keVésbbé jó tanterv mellett is tud értékes eredményeket 
felmutatni. 

A jó tanár qualitásai közill van több olyan, melyet nem adhat 
meg semmi képzés és nem biztosíthat semmi képesítés. A sikeres 
tanítómunka két főtényezöje: a hivatás lelkes átérzése és a donum 
didacticum, a magával ragadó közlés tehetsége - felsöbb hatalom 
kezében van és a leggondosabb képzés rendje, a legszigorúbb 
képesilés szabályzata nem gondoskodhatik ezekről. 

Vannak azonban a tanári munkának jelentős tényezői, melyeket . 
jó képzés és megfelelő képesílés kellöképen biztosíthat. Ezek a 
tárgyi tudás és a módszeres ügyesség. De a tanári munka lelkes 
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és lelkiismeretes voltára is lehet nagy hatással egy kiváló vezetö
tanári egyéniség suggestiv példája. 

A aazdaa tárgyi tudás elsőrendll kellék. Igaz ugyan, hogy 
b b • 

vannak jeles tudósok, kik nem jó tanárok, de nyugodtan állithatom 
egy tanárképzésben és tanári munka megfigyelésében eltöltött élet 
estéjén, hogy még nem láttam tudományos tekintetben fogyatékos 
embert ki jó tanár lett volna. 

A szak tudás fogyatékosságából, de már valamely tekintet
ben való jelentékeny korlátozottságából is a legnagyobb tanítói 
ügyesség és a legcsillogóbb külső tulajdonságok mellett i~ a tanftás 
értékének nagy hiányai erednek. E hiányok nem annytra abban 
mutatkoznak, hogy a tanár helytelent tanít, - igaz ugyan, hogy 
ez is előfordul, de ettől a kevésbbé képzett tanár is, ha egyébként 
okos és óvatos ember, annyira-amennyire menekülni tud, -
hanem többnyire abban, hogy értéktelen vagy legalább is kisebb 
értékti dolgok tanításával fecsérli idejét, a tárgyalt anyagnak leg
értékesebb oldalait nem látja és olyan elemeire pazarolja esetleges 
tanítói ugyességét vagy éppenséggel lelkességét, melyek csekély 
értéküek. Sokszor meg azt tapasztaljuk, hogy a gyenge készi.lltségll, 
de buzgó tanár, a tanitás mellett pótolni próbálja képzettségének 
hiányait, ujat tanul hozzá régi ismereteihez, de akkor aztán evvel 
az ujjal bőségesen ellátja tanítványait, tekintet nélkül arra, kell-e 
az nekik vagy sem. A tanárnak mindig "a bőviből" kell merítenie, 
mint a Kármántól írt gimnáziumi Utasítások mondták és hogy ezt 
tehesse, sokat kell tudnia és szaktudományának minden oldalára 
nézve képzettnek kell lennie. 

Módszeres készültség és a tanítás technikájában való tájéko
zottság nélkül pedig néha igen sok évig sötétben tapogatódzik a 
kezdő tanár és van olyan, aki aztán egész élelén át nem találja meg a 
célra vezető utat. Sok szaktudás, sok lelkesség és sok energia 
elvész gyakran kellő siker nélklll, mert az illető tanár nem tanult 
arról gondolkodni, hogy miképpen rendezze be módszeresen a 
maga anyagát, hogy mi legyen az a systematikus tanulság, melyet 
az illető anyagból első sorban ki kell hoznia és miként kell a 
tanítottakat egybefűzni és egybefoglalni, vagy pedig nem tud a 
kérdések és feleletek süri erdejében eligazodni és benne tiszta, 
járható ösvényt vágni és a tanulők részére helyes célkitűzéssel 
egyenes, felesleges kitéréseket elkerlllő utat biztositani. Ha ezekről 
némi elméleti útmutatás mellett gondolkodni tanult volna, a kellő 
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eljárást jeles tanár mintájára látta és szerinte egyideig gyakorolta 
volna, könnyen elkertilhette volna azokat a hiányokat és hibákat, 
melyek sokszor egész tanári pályáján tanításának sikerét csökkentik. 

Hozzá kell tennem a fent szántszándékkal nagy általánosság
ban mondottakhoz, hogy a tárgyi késztiltség és a módszeres 
képzettség fogyatékosságából eredö e hiányokat, melyeket érin
tettem, nemcsak általában mindenféle tárgyal tanító tanárok iskolai 
munkáján vettem észre, hanem alkalmam volt azokat speciáJisan 
hittanárokon is észlelni. S hogy mert ezekre térjek rá, legyen 
szabad mindenekelött azt a talán magától érthető tényt kiemelnem, 
hogy a tárgyi készültség hiányait nem rabbioklevéllel ellátott hit
tanároknál találtam; hanem olyanoknál, akik másnemti, tanári vagy 
tanítói oklevéllel ellátva hittant is tanítottak, a módszeres képzettség 
és fegyelmezettség feltUnő fogyatékosságát pedig a hittant oktató 
rabbikon észleltem, itt-ott a legtanultabbakon és leglelkesebbeken is. 

Könnyü volna az első helyen említett hiányon gyökeresen úgy 
segíteni akarni, hogy kimondanák: csak rabbi, illetőleg rabbi-
oklevéllel ellátott ember tanítson a középfokú iskolákban - ide
számítva a polgári iskolákat is - hittant. Ennek kimondása azonban 
nem kivánatos. Nem kivánatos vagy talán épenséggel lehetetlen 
már azért is, mert sokkal több középiskolai és polgári iskolai hit
tanArra van szllkség, mint ahány okleveles rabbival rendelkeztink. 
De nem kivánatos ily megszorító rendelkezés más okból sem, illetö
leg egyenesen kivánatos, hogy_ az okleveles rabbikon kivill is 
legyenek hittanárok Ez kOlönösen áll felekezeti középiskoláinkra 
és polgári iskoláinkra. Ezekre nézve igenis nagyon kivánatos, hogy 
az oktatás egyéb területein mtiködő tanárok oktassák, ha igazán 
képesek reá, a hittant is. Ez által még inkább válik a hit- és 
erkölcstan az egész oktatásrendszer szerves részévé és előáll mind
inkább az, hogy a tanítás egésze és nemcsak a speciális hittani 
oktatás megtelik vallásos tartalommal. 

Ezért gondoskodni kell arról, hogy középiskolai tanár
jelöltjeink köztil azok, kiknek előképzettséglik és kedvílk van 
hozzá, hittanárokká is képezhessék magukat. A hitközségeknek 
kellene mindenekelőtt nagyobb stipendíumokkal előmozdltani azt, 
hogy arra való tanárjelöltek ezt a munkát is elvállalják és két 
szaktárgyuk mellé "harmadik tárgy"-ul a hittant is vegyék. Rabbi
képzőintézettinknek pedig kellene előadásainak sorozatát úgy meg
állapltaniaJ hogy oly tanárjelöltek, kik nem akarnak rabbik lenni, 
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hanem csak hittanárok, megtalálják a sztikséges előadásokat. Annak 
természetesen szintén nem lehet akadálya, hogy, amire eddig is 
volt egy-két példa, rabbijelöltek rabbiképzőintézeti tanulmányaik 
mellett, ha gyözik, vagy azoknak elvégzése után l<Ulönféle szakokból 
tanári pályára is készüljenek. 

Egyelőre azonban silrgősebb és talán könnyebben meg
oldható is a rabbijelöltek hittanárokká való képzésének kérdése. 
A rabbijelöltek, úgy tudom, részesülnek a rabbiképzöintézeten 
avatott mester részéről elméleti oktatásban a pedagógiából és 
nevezetesen a hitoktatás methodikájából. Ez az oktatás talán még 
kiegészítendö lenne, amennyiben eddig hiányzott volna, bizonyos 
elméleti útmutatással a tanítás technikájára nézve is. De okvetet
lentil ki kellene egésziteni a rabbiképzőintézeti pedagógiai oktatást 
gyakorlati tanárképzéssel olyformán, hogy a rabbijelöltek, talán 
csak az V., esetleg a IV. és V. évfolyamban, idöröi időre hospi
tálnának egyik-másik kiválóbb fővárosi hittanárnál, sőt esetleg 
átvennék ily kiváló hittanár vezetése mellett . valamely osztály 
tanitását hosszabb vagy rövidebb időre. A jelölteknek ezt a tani
tását ismert gyakorlóiskolai módon be kellene rendezni olyképen, 
hogy időröl-időre próbatanítások is legyenek és ezeket methodikai 
konferenciák kövessék az illető vezető hittanárnak és esetleg a 
rabbiképzőintézet pedagógiai tanárának a jelenlétében. 

Rendezésre szorul a hittanárok képzése mellett képesítéstik 
kérdése is. Ez idö szeríni jóformán minden igazi képesités nélkül 
való tanárok mOködnek középfoku iskoláinkon, mert 'hiszen még a 
rabbik képesitéséböl is hiányzik az expressis verbis hittanárrá való 
qualifikálás. A7.ok a rabbioklevél nélkOl való tanárok pedig, kik ez 
idö szerint középiskoláinkban és polgári iskoláinkban a hittant 
tanilják, minden kellő intézményszerü képesilés nélkül gyakorolják 
fontos hivatásukat. Az illető iskola igazgatója, a tanfelügyelö, az 
iskolaligyi elöljáró, néha egyes rabbt adja esetröl-esetre a kineve
zéshez vagy alkalmazáshoz a maga szentesitését. Ez pedig mégis 
csak kevés és legfeljebb az iskolaUgy bizonyos kezdetleges 
korszakában lehet elegendő. 

Okvetetlentil szükségesnek tartanám tehát, hogy a rabbi
képzőintézet mellett egy hittanárokat vizsgáló pizottság szervez
tessék, mely a középiskolai és polgári iskolai hittanárokat az illető 
iskolákban való oktatásra képesltené, illetöleg öket az e képesítést 
igazoló hi tanári oklevéllel ellátná. 
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Amennyiben az orthodox hitközségek ezeket az okleveleket 
nem ismernék el, ami előre látható, nekik külön vizsgáló · kollegium
ról kellene gondoskodniok a maguk iskaláinak hittanárai részére. 

Az állam, különösen ha a mostaninál még nagyobb terjede
lemben gondoskodnék a zsidó hittanárok alkalmazásáról és fize
tésétöl, ami tulajdonképen kötelessége vo 1na, megkivánhatná aztán, 
hogy csak az ilyen hivatalos tekintélyü vizsgáló bizottságoktól 
kiállitott oklevél birtokosai taníthassák az iskolákban a htttant. 
Legfeljebb a már alkalmazott rabbihittanárokkal tehetne kivételt. A 
rabbioklevél nélkül VJió hittanároknak megrostálására azonban 
ilyen, a kellő tudással és a kellő tekintéllyel rendelkező testuletek 
részéről okvetetlenül sztikség volna. 

Evvel egyelőre befejezern mondanivalómat. Ezzel az alkalom
mal-csak általánosságban akartam vázolni azt, amit szakségesnek 
tartok. A részletek tárgyalása ráér. Fenntartom magamnak, hogyha 
cikkem visszhango! kelt a rabbik és tanárok körében és a részlet
kérdésekre is kerül a sor, e lapok lisztelt szerkesztöségének enge
delyével ezekhez is hozzászólhassak. Különösen a gyakorlati képzés 
berendezésének mikéntjére és a hittanári vizsgálat anyagának 
részleteire nézve volnának aztán kívánságaim. 

Budapest. Dr. Waldapfel jdnos. 

"Rabbiiskola" 
a Révai Nagy Lexikonban. 

Valamint Jákob törzsatyánknak hét évig kellett várnia, amíg 
ideálját megkapta, ugy kellett nekünk az idők keserüsége miatt 
hét esztendeig varakoznunk, amig a Révai Nagy Lexikon XIV-ik 
kötete után végre megkaphattuk a XV. kötelet. A munka nagy 
becsét több napilap és folyóirat méltatta. Kiemelték azt a nagy 
áldozatot, amellyel a Mboru után a vállalatnak megküzdenit: kellett, 
hogy ujból meginditsa ezen nagy hézagol pótló encíklopédiát. 
Szinte remegtünk, hogy ez is csonka marad. Annál jobban esik 
lelkünknek, hogy ez nem következett be. Nekünk, a rabbikarnak 
is kedves kötelességünk a szerkesztőségnek megköszönni irántunk 
való szeretetreméltóságát, hogy bennUnket sem mellőzölt, amint azt 
az olvasó láthatja a XV. kötet 800 ik lapján hat címszó alatt. Ennek 
azonban előzménye is van, amelyről az alább közlendő két levél 
tesz bizonyságot. 
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Midön 1916-ban megjelent a lexikon XIV. kötete, sajnálattal 
~ettem észre, hogy a 832-837. lapokon hiányzik az .,országos" 
Jelzövei biró clmszók köztil az Országos Rabbiképző Intézet és az 
Országos Rabbiegyesület Mint a lexikon egyik előfizetője, jogcimet 
éreztem magamban arra, hogy ezen hiányt a szerkesztöség tudo
mására adjam. Az alanti választ kaptam : 

Révai Nagy Lexikon Szerkesztösége. 
VIII., Üllői-ut 18. 

Budapest, 1916. augusztus 17. 
Főtisztelendő 

Dr. Goldberger Izidor rabbi úrnak 
Tata. 

E hó 13-án kelt nb. sorait kézhez vévén, hálás köszö
netünket fejezzük ki megtisztelő figyelméért, amelyben lexiko
nunkat részesíteni méltóztatott. Mi a lexikont forgató közönség 
köréből hozzánk érkező figyelmeztetéseket mindenkor nagy 
hálával fogadjuk, mert csakis a közönségnek ilynernil támoga
tása mellett emelhetjük lexikonunkat arra a szinvonalra, hogy az 
a legmesszebbre menö igényeknek és várakozásoknak is meg
felelhessen. 

Mi a Fötisztelendöséged által említett 2 címszót és pedig 
az "Országos Rabbiképző Intézetet", valamint az .,Országos 
Rabbiegyesilletet" illeti, van szerencsénk a következöket közölni: 
A 2 címszó! tudatosan hagyluk ki és pedig azért, mert nem 
vesszUk fel a többi felekezet lelkészképző intézeteit sem, vala
mint nem veszünk fel semmiféle magántestilleti érdeket szolgáló 
egyesületet sem lexikonunkba. A szóbanforgó intézeteket és 
egyesilleteket kizárólag azért hagyjuk ki, mert lexikonunknak 
általános érdek lödésre számottartó, tehát feltétlenill felveend ö 
anyaga oly bö, viszont a killönféle - nemcsak lelkészi - tan
intézetek, valamint klllönféle társadalmi, egyházi, testilleti érde
keket szolgáló egyesilletek száma oly nagy, hogy egy általános 
jellegli lexikonban csakis a fontosabb anyag rovására volnának 
felvehetök vagy pedig a lexikonnak oly bö terjedelmilnek kell 
lenni, amely a laikus nagyközönség felvevő képességél messze 
tulhaladja. Ezek az okok azok, amelyeknél fogva ugy a Fötisz
telendöséged által említett 2 intézményt, valamint más vallású, 
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hasonló intézményeket és társadalmi egyesületeket a lexikonból ki 
kellett hagynunk. Kérjük Fötisztelendőségedet, hogy ezen fel
világositásunkat megnyugvással tudomásul venni és bennUnket 
továbbra is nb. jóindulatában részesíteni méltóztassék. 

Kiváló tiszteletünk kifejezésével vagyunk kész hívei 

Révai Nagy Lexikona Szerkesztősége 

Molnár. 

A szerkesztöségnek ezen felvilágosítása engem nem elégített 
ki és felhoztam ellene érvelésemet, amelyre a következő választ 
kaptam: 

Révai Nagy Lexikona Szerkesztösége 
VIII., ÜlJöi-ut 18. 

Budapest, 1916. aug. 26. 
Nagyságos és főtisztelendő 

Dr. Goldberger Izidor urnak 
Tata. 

E hó 2l·il<i nb. soraira tisztelettel bátorkodunk meg
jegyezni, hogy mindazokat a lexikonban előforduló egyesületeket 
és intézményeket, amelyeket el'enérvként felhozni méltóztatott, 
lexikonunkban azért méltóztatik megtalálni, mert azok részint 
szociális intézmények, a népesség tágabb rétegeire kiható jelen
töséggel, részint pedig a· legáltalánosabb körü kulturális intéz
mények. 

Elismerjük azt, hogy jó volna, ha a lexikonba sokkal több 
cfmszót vehetnénk fel, mint amennyit a rendelkezésünkre álló 
terjedelemben felvehettünk. 

Hiszen nemcsak a Fötisztelendöséged által említett két 
címszó, hanem igen sok ezer címszó is volna felvehető, amelyekről 
egész bizonyossággal mondhatnók, hogy sztikségesek, söt a 
melyekre vonatkozóan igen sokan azt mondanák, hogy nem is 
lehet kihagyni. Természetesen arra vonatkozóan, hogy mi veendő 
fel és mí hagyandó ki, az egyéni vélemények igen ktilönfélék 
lehetnek. Nekünk azonban, mint szerkesztöségnek a gyakorlati 
követelményeket és gyakorlati lehetőségeket kell összeegyeztetniink 
és a munkát olyanná szerkesztenilnk, hogy azt minél több ember, 
minél nagyobb haszonnal forgathassa. 

Mi a szivesen felvetett két címszónak a dol~;át fontolóra 
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vesszük és ha a törzsmunkában nem ejthetjUk sorát, talán a 
pótkötetben fogjuk közölni. 

Kiváló tiszteletunk kifejezésével vagyunk kész hívei 
Révai Nagy Lexikona szerkesztősége 

Molnár. 

A lexikon XV. kötetéből megállaplthatjuk, hogy felszólalá
somat már az ugynevezett törzsmunkában is figyelembe vette a 
szerkesztőség. Sajnáljuk azonban, hogy az intézet első elnöke 
(Bioch Mózes), első igazgatója (Bacher Vilmos), valamint nagynevu 
néhai tanára, Kaufmann Dávid ezen cikk ktretében megemlítve 
nincsen, holott csak utalni kellett volna magában a lexikonban 
saját címszóik alatt már közölt neveikre. Nem hagyhatjuk szó 
nélk!il továbbá azon reménységünket, hogy a majd megjelenendő 
pótkötetben gondoskodás történik a szerkesztőség részéről, hogy 
az "Országos Rabbiegyesület" címszó sem fog mellőztetni. 

Tata. Dr. Goldberger Izidor. 

TUDOMANY. 

Mózes és Józsua könyveinek ös:régészete. 
Adatok a biblia archeologlájához. 

A rettenetes világháború az angol uralomhoz csatolta Palesz
tinát. Meg van tehát a leheh~sége annak, hogy az archeologia 
mesterei fölkutassák, fölássák és föltárják az ös- és ókornak e 
fontos telepét és kiépül majd, mint a régészet és embertan 
kiegészffő része, a Szentföld archeologiája. 

Tudtommal kutattak is e földön, köz- és magánépilletek 
alapfalai, régi zsinagógák, feliratos kövek és oszlopok napfényre 
is kerültek, de rendszeres ásatásokról, aminöket Schliemann, 
Dörpfeld, Évaus végeztek 'másutt, tudomásom nincsen, pedig az 
emberiség igen régi telepe a jordán folyó medencéje, a Földközi 
tenger melléke.1 

Irott emlékeink vannak, ott van a nagy ékiratos irodalom, 
amely bevilágít a szumer-akkad és asszir-babiloni népek bistóriájába, 
ott van Egyiptom képírásos rengeteg adattára és végre ránk 
maradt a "Könyv" katexochén, a biblia. 

Fényt vet az az ember őskorára; van utalás benne az ~sem ber 
testi fejlettségére, ősfoglalkozására, lakására, ruházat.1ra, szerszá
maira és fegyvereire. Találunk utalást pl a bronzkorszakra Sámuel 
könyvében és EzechieJ prófétánál is, de ez egyszer, mellözve a 
bibliakutatás hypoteziseit, a hagyományosan egyUvé tartozó hat 
könyvet, Mózes Ölkönyvét és józsuát kutatva, vázolni akarom a 
bibliai ősember miivelödését a legdurvább palaeolithkortól kezdve 
a legfejlettebb bronzkorszakig. A vas-ra lexikális értelemben fogják 
a "barzel" kifejezést; magam a "nebóset h • szót ércnek, fémnek, 
a "barzel• szót bronznak értelmezem. 

Ennyit bevezetésül. 

1 A Mult és Jövő havi folyóirat XIII. évfolyam 19'.l3. május havi adm6-
ban Prof. Nachmann Slousch szól a palesztinai ujabb ásatásokról. 
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l, Kőkorszakbeli emlékek. 
Ugyan ki nem ismemé a Szentirás kosmogoniáját a világ

teremtést és mint befejező!, az elsö emberpár megJelenését? 
Gyermekkorunkban megkap Mózes elsö könyvének bevezetése 
a héber vallástudományban oly fontos "maasze berésith", a tudo~ 
mány megvilágításában meg csodáljuk a fejlődéstan fokozatainak 
megfelelö beosztását a világ teremtésének a káosztól az elsö 
emberi család föllépteig. 

Ha rekonstruáljuk a ktilönbözö földrétegekben ránk maradt 
növényi ~s állati maradványokból az akkori föld képét, ahogyan 
Kranz ~1lmos festette Poloniés geológus utasításai nyomán/l buja 
növényt környezetben, akkor mint ma pl. Ceylon szigetén vagy 
Délamerika öserdeiben, élt őskorában az ember. 

Az elsö emberek termetéről a biblia nem szól, de van egy 
érdekes mythologiai töredék, amely visszamaradt, mint valami 
errati~us sziklatömb a völgykatlanban, amely óriásokról szól. "S 
IOn, amikor az ember elszaporodni kezdett a föld szinén és 
leányaik is sziilettek nekik, meglátták isten fiai az ember leányait, 
hogy szépek, feleségeket vettek azok közUI, akiket kiválasztottak 
vala ... Óriások voltak akkor a földön és még azon idön túl, hogy 
isten fiai az ember leányaihoz eljöttek volt s gyermekeket kaptak 
töltik, ök ama hösök, akik régóta a hír emberei." (Mót. l. k. 6, 
1-4.)3 Vadászatból éltek és a növényvilág szolgáltatta ruházatukat, 
amig a párás, meleg őserdökben santa!- és aloéh (ahalím) alatt 
tanyázhattak. 

CsontHivel fűzték egymáshoz a széles falevelet, a Szentirásban 
fOgefalevelet (Móz. I. k. 3,· 7.) és betakarták derekukat övvel, 
miként még most is számos primitiv törzs. A "paparude"-nek 
nevezett oláh cigányleányoknak egyetlen nyári köntöse növényböJ 
összerótt kötény (Katrinca, opreg-féle).' 

Amikor az öshéber tovább haladt a művelödés létráján, házi
állatjainak a bőréből készített magának öltönyt. (Móz. I. k. 3, 21). 

• WeilalJ und Menschheit. Geschichte der Erforschung der Natur und 
der Verwertung der Naturkrafte im Dienste der Völker. Ed. Bong & Comp. 
Leipzig, l Bd. 176-177. 

' A hagyomány az "elóhirr. • szót bírákra, előkelőkre, törzsfőkre vonat
koztatja. R. Simon ben joehaj átokkal sujtotta mindazt, aki .bene eluhaja .. , 
nem pedig .bene dajanaja"-val fordította. Genesis rabba 26. §. 

• Dr. Emil Fischer, Steinzeitliche Zustilnde bei den heuligen Rumilnen. 
Die Umschau Frankfurt a/Main 1909. szept. 25. számában. 

l' • 
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S mi volt az öshébernek a lakása? 
Bizonyára hegyvidéken a barlang, az odu, a völgyekben 

eredetileg az árnyékos fák, különösen a santalfa és áloe héberül 
'=':-tN· Amikor az állattenyésztő és földmives gazda hajlékr~ szorúlt . 
sátrat épített és az árnyékot és eső ellen védelmet nyujtó fáról 
szintén "Ohe/"-nek nevezte el. 5 

Ismerte még a lombfedte csöszkunyhót, a szukkdt és a 
hevenyészett éjjeli szállást, a melúnát. 

Éleimi szer, ruházat és lakás mellett már a barlanglakó ös
ember testének cicomázásával is foglalkozott. Felhasználta az elej
tett vad fogait, a tenger és édesvíz partra vetette csigahéjakat és 
kagylóka!, a madarak rikító tollait; kifaragta a csontot, a csigolyát, 
de kiilönösen fölhasználta ama csillogó, sárga szemcséket vagy 
lemezkéket, amit a folyók medrében a homokban talált volt.8 

Amikor még a fémnek (réz, bronznak) használatát kimutatni 
nem tudjuk, már találni a kökorabeli leletekben arany ékszert. 

Erre utal is a szentírás, amikor az Edenben fol)ó Pisónról 
mei:jegyzi: "Az egyiknek neve Pisón, amely Chaviia ország körUI 
folyik, ahol lelhetö az arany; és ezen országnak az aranya finom."' 
(Móz. I. k. 2, ll- 12). A leggyakrabban említett ékszerek: az 
orrgyiirU (nezem) és a fülbevaló (nezem aser beózen, Móz. l. k. 35, 
.(), a karperec (cemidim) a nőnél, a férfiaknál a gyürü (tabbáath) 
a pecsétgyürü (chótham) és a nyaklánc (rebid). A bennünket fog
lalkoztató könyvekben már kőszerszámok és köfegyverek nem 
fordulnak elő, csak sacralis ·vonatkozásban. 

Igy nyers kö maradt az oltár akkor is, amidön Izráelt az 
egyptomi bronzkultura ellátta volt a legkülönb gazdasági és ipari 
szerszámokkal. A szentirás ezen a primitívséghez füzödö konzer
vativizmust, mint alább látszik, eszményiti. 

Jákob még monolithot avat föl oltárnak; "Amidön Jákob 
reggel felkelt, vette ama követ, amelyet feje alá tett, felállitotta és 
olajat öntött rája" (Móz. l. k. 28, 18). Mózes fentartja ezen ösrégi 
szokást, jóllehet más megokolással: "ha köböl való oltárt készitesz 
számomra, ne építsd faragott köböl, mert kardodat lengetted meg 

• V. ö. Móz. IV. k. 24, 6 és 7 v., ahol Jákob sátrait (Óhalecho) össze
hasonUtja a santalfával (ahólim) 

' Móz. I. k. 36, 39 van egy tulajdonnév: .mé záhab" Aranyos; való
szintileg a patakról vette a nevét. Móz. V. k. l, l. meg van egy helységnév: 
.di záhab•. 
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fölötte és azzal megfertőztetted." (Móz. ll. k. 20, 22 és ennek 
alapján józsua 8, 31.) 

Sacralis jellege volt a körülmetélésnek, a milának, amelyről 
a Szentirás csak Ábrahámmal kapcsolatban, (tehát 2000 isz elötti 
korból) tesz emlitést, artélkill, hogy a műtét módját vagy szer
számát megnevezné. Bizonyára kovakés volt, ilyc:;nt használ Cippóra 
is, Mózes felesége, amidön fiait Ábrahám szövetségébe fölveszi 
(Móz. ll. k. 4, 25) és még nehány évtizeddel késöbb ugyan 
kovakéssel (cbarbóth cúrim) - isteni parancsra, tehát ősrégi, 

sinathkus törvényhozás elötti szokás - metélteti körül józsua 
Izráel fiait Uózsua k. 5, 2 és 3 v.) 

Az asylomról szóló fejezetben szerepel a nyeles köbalta 7 

(even jod; Móz. IV. k 35, 17), amelynek ellentéte a puszta, nyers 
kő (even; u. o. 23 v.). 

Érdekes, hogy a kivégzés a pentateuchus korában még az 
agyonkövezés (rogam bá-avanánim Móz. V. k. 21, 4, úszekaltem 
bá-avánim pl. Móz. V. k. 13, ll v., nagyon ritkán az agyonnyi
lazás 1 "jóró jijjóre"), mint ahogyan a kőkorszakban az üldözött 
vadat kövekkel ölték meg. 

Az Ábrahám történetében elöforduló "máachéleth" alkalma
sint kökés, hiszen a szó etymologice csak annyit jelent, mint 
"evésre alkalmassá tevö" szerszám hiszen még a nőnemű alakja 
is utal a hiányzó "even" köre és eredetileg ezen szerszám héber 
neve: .even maacheleth." 

A palesztinai föld még sok köszerszámot, fegyvert rejteget 
méhében, de a szertartás annyira konzerváló, hogy a hagyomány 
még rituális vágásra is alkalmasnak találja a kökést. (Misna, 
Chullin I. 2. i!ilD!I ,li'w:mw :-r~p!i, ~ ,, ~~~!l toM,!L.'i'1·) 

Edényeit, úgy fözöedényeit, mint vizes korsóit, bor-, olaj-, 
gabonatartályait agyagból készíti; . az bőven volt Mesopotamiában 
ugy, mint Palesztina földjén. Az ösedények iszapolt agyagból 
készülhettek korong nélkül, de a vízhatlanság kedvéért szurok
(chémor)-kal kitapasztották. Az agyagedény neve ,keli cheresz." 
(Móz. lll. k. 6, 21; ll, 33; 14, 3; 15, 12.) Volt természetes bőr
tömlö is (chémesz, nod), száraz veteményes, gyümölcs, sütemény 
befogadására vesszöböl font kosár (téva vagy szal.) 

' Rasi tájékozatlanságában a kö méretére veszi a "jod• szót: 
,, ~"~ ;'1!1 lD,lD : ,, j:l~:l 

,· 

., . 
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Sacralis edény az agyagedény, a gölöncsérmunka maradt. 
Fontos házi készség maradt a kézi malom (réchájjim, Móz. lll. k. 
ll, 5; IV. k. ll, 8; V. k. 24, 6, a malom mindkét köve, a 
réchájjim és a róchóv). Használatos a kömozsár is (medócha, Móz. 
IV. k. ll, 8). A konyhában fontos a fazék (parur u. o.) és a 
merítö kanál (kaf), amely a szentélyben valószintileg agyagból 
való volt, mint amilyeneket mi találunk a neolith- és a régi bronz
korszak agyagedényei és eszközei között.8 

2. A bronzkorszak emlékei. 

Rendkivül nehéz elválasztani a praehistorikus korokat egy
mástól, hiszen még időrendben sem egyformák; van primitiv nép, 
a milyen a tűzföldi, amely még ma is a kőkorszak kulturájában 
leledzik és volt pl. a kelta hazánk tertiletén, amely korán jutott 
vasszerszámok birtokába. 

Nehéz történelmi kutforrások híján megállapitani a határt, mert 
a szegényebb telepes még akkor is, a módosabb gazda már bronz
kaszával, ásóval műveli a földjét , az asszony meg már bronz
sarlóval (chermés Móz. V. k. 16,9) aratott. 

Mózes elsö könyve már tesz említést Tubalkainról, Lernech 
fiáról, aki fém- és bronzkovács volt. (Mózes I. k. 4, 22), de 
Palesztina földjén a kavácsmesterséget leginkább a filiszteusok és 
hegylakó népek üzték és az őshéber onnét szerezte be szUkség
letét, mint még évezredekkel később, Dávid korában, az izraelita 
harcos bronzfegyverét a filiszteus kovács készítelte volt. 

Általános támadó fegyver volt még a nyil és az íjj (u. o. 
27, 3), de ismeretes volt már a kard (cherev u. o. 40 v. és 48, 
22); a lándzsa, dárda (kidón) először csak józsuában (8, 18) 
fordul elö9

• 

A háztartásban már szerepel a bronzfejsze (garzen Móz. V. 
k. 19, 5 és 20, 19.), pöröly (keli barzel Móz. IV. 35, 16) és ülö. 
Ismerte a bronzolvasztó kemencét (kur ha-barzel Móz. V. k. 4, 20) 

1 V. ö. Kohlbach : Adatok Somogyvármegye ösmüvelődésének történeté
hez. 19 l. és VI. tábla, 12. szám. (A kaposvári áll. fögimnázium 1904. évi 
Értesítöjében.) 

1 A filiszteus Góliát gazdag fölszerelése bronz: sisak, mellvért, lábszár
vért, lándzsa és a lándzsacsúcs (chéc chaniszó) kard es nyil. Dávidot is föl
öltöztetik sisakkal, mellvérttel, karddal, de az izraelita ifjunak szokaUan e 
harci készség. Sámuel I. k. 17, 4-7 és 38-39 v; 50-51 v. Hogy Izraelben 
nem volt fegyverkovács, bizonyitja Sámuel l. k. 13, 19 és 22 v. 
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és valóságos áldás, hogy az igéret földjén bányászhat majd, mert 
oly "föld, amelynek kövei (. barzel ") ércek és hegyeiből vághatsz 
rezet" (V. k. 8, 9). Áser törzsét meg avval áldja meg Mózes, hogy 
bronz- és rézből valók lesznek záraid· (minolecho; u. o. 33, 25). 

Rendkivtil sok réz meg bronz kellett a frigysátor fölszerelé
séhez ; requiráltatott is Mózes: ezilstöt, aranyat és bronzot (Móz. 
Il. k. 25, 3). A leigázott népek zsákmányában is legfontosabb a 
fém, igy Midján népe a sarcot aranyban, ezüstben, rézben, bronz
ban, ón-(bedil) és ólomban rótta Ie (Móz. IV. k. 31, 22), jericho 
elfoglalásakor a templom kincstárába került az ezüst, arany és a 
réz- meg bronzkész!tmény Uózsua 6, 24) és a győztes Menasse 
törzsvagyonában ott szerepel a sok ingatlan és ingó vagyon mellett 
az ezüst, az arany, a fém és a bronz (u. o. 22, 8). 

A szentély deszkáit bronzzal vonták be, a deszkák bronz
lábakon álltak (Móz. II. k. 26, 11, 37. 27, 2, 6.); az oltár kellékei 
bronzból valók (u. o. 27, 3) ; bronz volt a mosdó, a tál és a 
többi edény : Kanál, üst, serpenyő, medence stb (31, u. o. 7-9, 
38, 18. Móz. III. k. 6, 21.) 

Volt külön réz- és bronzmtives osztály, amelynek élére a 
judatörzsbeli Becalél, Uri fia, Ch ur unokája kertilt; melléje ren
delte Mózes a dántörzsbeli Ahaliábot, Achiszámach fiát (Móz. 
II. k. 31, 1-6.) 

Mig Izrael a szentélyben oly pazarul használta a nemes 
fémeket és a bronzot meg rezet, addig sátrában bizonyára sok 
volt a szöttes és börkárpit, függöny és szönyeg, de fekvőhelye 

még valőszintileg az állatbőr volt. Ágyat bronzból (eresz barzel) 
nem ismert ; a kerevet (mitta; Móz. I. k. 48, 2) különben miskav, 
(fekvőhely) tartozott a berendezéshez. Azért emliti és mint ktilönöst, 
szakatlant Óg Básan királyának bronzágyát. Móz. V. k. 3, ll; 
• ime még megvan Ammón népének a fővárosában (Rabbath bné
ammón)." 

Könyveink a bronzot hasonlatokban is használják: Egyptom 
bronzolvasztó kemence (Móz. V. k. 4, 20). .,Egeteket teszem 
bronzzá, földeteket érccé" (Móz. llL k. 26, 19) . .,S eged fejed 
fölOlt fém lesz, a föld alattad meg bronz." (Móz. V. k. 28. 13). 

E korban az arany mellé kerül az ezilst mint csereeszköz 
(pénz) és ékítmény, Otvösmü. 

Már Ábrahám igen gazdag "Keszef" eztistben is (Móz. I. k. 
13, 2 és 24, 35.) Vitt is Eliezer sok arany meg ezüst ékszert 
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magával, hogy megajándékozza vele kisebbik gazdájának az aráját 
(u. o. 53 v.). 

Ebből a nemes fémböJ öntöttek bálványokat is (Móz 11 k 
~O, 20) és ktilönös, hogy a .nezem" az orrgyűrű és fO.Ibe~aiÓ 
tlyen kapcsolatban szerepel. 

. Jákobot ~endkivül bántja Simon és Lévi gaztette, amelyet 
Sztc_hem lakótval elkövettek ; vezekelni akar. "Távolítsátok el 
az tdege~ .. bálványokat, amik nálatok vannak . . . Kerekedjünk 
fel s menJunk fel Béthélbe, hadd emeljek ott oltárt isten tisztele
tére, aki meghallgatott engem inségern napján és velem volt 
?zon az uton, amelyen haladtam. S odaadták Jákobnak mind az 
tdegen bálványokat, amik birtokukban voltak és fiilbeva/óikat és 
elásta azokat Jákob a Szichem melletti terebnitus alá. • (Móz. 1. k. 
35, 2 - 4.) u 

Talán namulett", bálványképpel vagy jeggye! ellátott volt a 
fiilb.evaló, amely Arón fölszólftásában is szerepel. "Szedjétek 
(törjétek) le az arany ékszereket (nizme), amik feleségeitek, fiaitok 
és leányaitok fUiében vannak és hozzátok el nekem J" (Móz. 
II. k. 32, 2). 

A gyarapodó gazdagsággal járt a nemes fémek, az aranynak 
és ezüstnek gyakoribb feldolgozása. 

Arany lemezekkel bevonták a frigyszekrényt, az asztalt; szfn
aranyból valók a kannák, a csészék, a medencék, a kanalak stb., 
a hétágú gyertyatartó és kellékei ; arany himzésil és arannyal átszőtt 
'(Olt az egyházi ruha, a főpapi ornátuson levő lánc és gyUrii, a 
ruhaszegélyt diszífő csengetyii, színarany volt a főpap homlok
lemeze a dedicatióval: "Kódes Iaadonaj". (Móz. II. k. 25, 28. és 
29. fej. u. IV. k. 7, 13-14, 19 stb. 8, 4. stb.) 

EzilstbőJ való volt a két trombita, amellyel gyiilekezésre 
szólították a népet (Móz. IV. k. 10, 2) . 

" A targum fordítja is tt:~?i'T szent tárgyak. Igazán feltUnö, hogy a 

szentirásmagyarázóknak e targumi forditás fejtörést nem okoz. Deu!. 32, 2. és 

3. ugyan ~w,~· vel fordítja; még Abraham ibn Ezrának sem tUnik fel az 

egyszerU ékszernek ilyen forditása. Móz. l. 24, 22. szintén Ni''7i? a nezem 

fordltása. Nem valószinütlen, hogy a .nezem• alakja bálvány volt, talán 
stilizált emberforma, amulett. Az orrba való nezem .gyürü• volt. Magam sem 
régészeti, sem néprajzi gyUjleményekben .bálvány•-rendü fUibevalól máig nera 
láttam. (Minden ékszer eredetileg varázseszköz vagy amulett. Blau.) 
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A praehistorikus kor a hébereknél befejeződik Izrael hon
foglalásával, természetesen a praehistorikus kor archeológiai 
értelemben. 

Szerepel még a bronz késöbb is, hiszen Ezechie! (27, 12) 
szerint a kaukázusi népek, a tubarének és moszchok (thubal és 
mesek) szolgáltatják a bronzot, ónt és ólmot. 

Budapest . Dr. Kohlbach Bertalan, 

A kanon (xavruv) szó tö:rténetéhez. 
A röpke szavak, szólásrr.ódok keletke:iése és fejlödése, egy

nóva! élete a nyelvbuvárra nézve ép oly fontosak, mint a ter
mészetbuvárra az egyes növények életjelenségei. A xrxvúw szó a 
hosszúéletű és legfontosabb vándorszavak közt foglal helyet, Erdös 
józsef(Egyet. Phil, Közlöny, XXXII. évf. 1908, 417. old.) nagy tudással 
és széles körültekintéssel a xrxvruv szót "a mp görögösitett alakjából 
és a vele hasonló hangzású és jelentésű xá.wrx, xÓ.YYY), xÓ.YY)·ból" 
vezeti le. A szó eredeti jelentése nád, bot, de egyszersmind erő

vessző, mérték, mérleg stb. A xavwv még egy más héber, de való
színűleg görög eredetű szóra emlékezteti a kutatót. Ez előfordul 

tudtommal következő helyeken : Misna Béca l ,9 lW)~i' 'i 'i, :l,, 
hüvelyveteményeket lehet 11M~li:::l1 )1Jj':::l 1P'M:::l 1:::l'i,:l 'i'i1:::l :::l1~ C11:::l 
ünnepnapokon a hüvelyből kiválasztani szokás szerint, ölében 
vagy kosárban, vagy pedig tálban tartva a veteményeket Misná
ban eredetileg hiányzott a l1Jp szó mint a jeruzsálemi talmud 
olvasása mutatja, valószínűleg a Tozseftából kertilt a Misnába. 
Ott olvassuk : (ed. luckermandl p. 202, 24. sor) ~;,~:'! 

lUP:::l ~Ó ~:lN .,:11N ,,, ~V ,, MElJ~ lV"V~ li1.,1~~ 
l1)p:::l MElJ~ ~"11V~ li1~~~~ ~~1~,, ,'1M~li:::l N':l1 

N':l:::l~:::l N~ ~:lN 11M~li:::l1 
A Misna ke lim ( 16, 3) szól nagy és kis kanonokról szól 

C1':l1,J 0'J!Op )'J1Jp b. Sabbat 74a a kanont l1Jp a '1M~li mellett 
emllti, Misna Moed katon 27 a elrendeli: li'~~ )':::l1~1~ l'N (a jer. 
talm. olvasata li'~:::l] )1Jp:::l N'1 N~1~j'CN::l N" N~~IO::l N~ ':lN:'! 

Ezekből a p)p szó jelentőségél illetve megállapíthatjuk, hogy 
csak oly edény érthető alatta, mely egyes tárgyak tartására alkalmas. 
Az Erdöss-töl összegyUjtölt anyagból ugyan világosan látható, 
hogy a xr1.vwv szó úgy a klasszikus, mint az ujtestamentomi írókra 
életelv, határvonal, szabály értelmében fordul elö, de a könyv-
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gyUjtemény elnevezése talán a xaytiJy könyvtartó és könyvőrzö 
ha~ználatából ny~rte. Tudjuk, Blau Lajos az óhéber könyvészet 
legilletékesebb buvárától (Az 6- héber könyv, Budapest, 1902 160. o.). 
hog~ a könyvek megőrzésére a zsidóknál ép úgy mint az 6 egyp
tomlaknál korsókat, kosarakat (J. 56. o) és zsákokat hasznáflak. 
Nem lehet tehát valószínűtlen, hogy a xávwv volt az eredeti könyv 
őrzö és ettől vette a könyvgyűjtemény eredeti jelentését. 
. Ellenvetéstil ugyan azt lehetne felhozni, hogy a xavwv szó nem 
IS. fordul elö könyvekkel kapcsolatban. De ez nem bizonyít sokat t 
Hl,zen a_ xt{Jru-rt> melyben a görögöknél a tekercsek egymás mellett 
állottak, 1s előfordul mint kölcsönszó a héber irodalomban de 
sohasem könyvekkel kapcsolatban (1. Blau, t. k. 160. o.). ' 

London. Dr. Marmarstein A. 

Zsidó és magya:r vonatkozások a paduai 
egyetemhez 

cimü cikknek (előbbi számban) értelemzavaró sajtó hibáinak 
helyreigazítása. 

69. lapon 13. sorban, alulról "szakon" helyett olvasd: szakot 
69. lapon a 2. és 3. jegyzetlen "Szhiavi" helyett olv.: Schiavi 
70. Iapon 14. sorban "Chojim V. Cantirini helyett olvasd: 

Chajim V. Cantarini 
70. Iapon 6. jegyzetben olvasd: Morpurgo, L'. Universita 

degli Ebrei in Pddova nel XVI. secolo. p, i. jegyzet 1 
70. la pon 8. sorban "Bion" helyett olvasd: Bt~ 
71. lapo n 9. sorban "bizara" helyett olvasd: bizarr; "este• 

helyett olvasd : Este 
72. lapon 20. sorban "ugyancsak" helyett olvasd: ugyan csak 
72. la pon 12. jegyzetben "Kaufmann C." helyett olvasd: 

Kaufmann D. 
72. lapon 12. jegyzetben "Donegliano" helyett olvasd: 

Canegliana 
72. lapon 13. jegyzetben "Ercyil" helyett olvasd: Eneyc!. 
72. lapon 14. jegyzetben "Universitatitus" helyett olvasd: 

U niversitatibus 
73. lapo n l !5. jegyzetben "Tiroier" helyett olvasd: Tiroler 
74. Iapon 4. sorban, alulról "papuai• helyett olvasd: paduai 
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74. lapon 23. jegyzetben ., Izraelitico" helyett olv.: Israelitico 
75. _1apon 4. sorban "Giran" helyett olvasd: Giovanni 
76. lapon 7. sorban felillről "egylapon" helyett olv.: egy lapon 
76. lapo n l. sorban alulról " bankár" helyett olvasd : tanár 
76. lapon 6. sorban alulról "analogia" helyett olv. : anologia 
76. lapon 5. sorban 'alulról "Dipluranalogia• helyett olvasd: 

Dipluranologia 
76. lapo n 3. sorban .Dalmakins" helyett olvasd : Dalmaki us 
77. lapon 27. jegyzetben "c" helyett olvasd: i. 
78. lapon ll. sorban, alulról "hányat-vetett" helyett olvasd: 

h án y t-vetett 
78. lapon 6. és 10. sorban, alulról "lithurgia" helyett olvasd: 

liturgia. 
Mandl Bernát 

IRODALMI SZEMLE. 
EisJer Róbert (Feldafing) megalapította a "johann Albert 

Widmannstetter Gesellschaft"ot, melynek főcélja, hogy a nevezett
nek, a miincheni állami könytárban őrzött gazdag Kabalakézirat
gyújteményét kihasználja és a zsidó misztika felderítését szolgálja. 
Tudomásom szerint Magyarországról Bia u és Löw a társulat tagjai, 
Mint sok egyebet, ezt a tudományos törekvést is megakasztotta a 
háboru. Örömiinkre nem temette el, minek jele a Társulat első 
publikációja. Címe : Kabbala Das Buch Bahir. Kritische Neuaus
gabf! von Dr. Gerhard Seholern (Leipzig, Verlag von W. Drugulin, 
1923). Quellen und Forschungen zur Geschichte der jiidischen 
Mystik. Im Auftrag . der johann Albert Widmannstetter Gesellschaft 
herausgegeben von Robert Eisler. Band I. Ez a 171 lapos (nagy
quart) kötet csak elsö része a három részböJ álló kötetnek, hátra 
van még a Bahir kiadása és a bevezetés. Más sorrend jobb lett 
volna ugyan, de biztositva lévén a megjelenése (a Seholern nyom
dában lett kiállitva), igy is örömmel vessziik. A fordítást jegyzetek, 
tárgyiak és szövegkritikaiak, kisérik. Seholern nagy irodalmi appa
rátussal dolgozik. A fordítás jó, de a szöveg nem ritkán homályos, 
amit szerzönek nem sikertilt mindig felderíteni. Ha a mú teljes 
lesz, talán bövebben fogjuk ismertetni. Az elején betiimisztika 
van, amely az irás tQrténete szempóntjából fontos (14 s kövv. 
lapok). 

• 
jehuda Halévi költeményeinek nagy részét mintaszerüen 

és gyönyörU kiállításban kiadta Brody H., a középkori héber 
költészet legnagyobb élő ismerője. Saul Abdallah joseph, bagdadi 
szUietésU Honkongban élő kereskedő, ki a héber költészetbe el
mélyedt, Brody kiadása alapján kommentárt irt jehuda Halévi 
verseihez, melyet fiai megbizásából kiac;iott Krauss Sámuel (Bécs), 
ezen eimmel ~,!otT!.' rl':l~ (angol eim : Gibeath Saul stb.), Bécs 
1923. XXXI. 406 lap, 8°. Szerző életrajzát fia irta me6 angolul, 
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melyet a kiadó béberre forditott és bevezetésében szerzö irodalmi 
munkásságát illetőleg kiegészítette. Hogy a keleti irás olvasása és 
egyéb tekintetben biztos uton járjon, a kiadó Dr. Papo M. segftségét 
vette igénybe, aki az indexet is készítette. joseph ellenlábasa 
Brodynak a vokalizálás, a versmérték és a magyarázat tekintetében. 
Az ismert talmudi mondás szerint mindkettönek igaza van az 
istenes szándék tekintetében. joseph harci természet \'Olt és 
polemiája formájában túllőtt a célon. Nem kell tragikusan venni. 
A fődolog, hogy jehuda Halévi verseinek szövegét elég sűrűn 
javította és igaz értelmét megállapftotta. Hasznos segédeszközt 
teremtett. A munka nem volt teljesen előkészítve a nyomásra, 
mert jóseph !:>6 éves korában elhalt. Fia Felix A. joseph atyjának 
e munka kiadásával igaz fiui kegyelettel emléket állított. Keleten a 
gazdag emberek még nem távolodtak el a zsidó irodalomt~l. joseph 
az ismert Sassoon családdal közeli rokonságban állt, Chinában és 
Indiában is megőrizte szeretetét a héber irodalom iránt. 

* 
1911. óta az általunk szerkesztett "Hazofeh" volt az egyetlen 

folyóirat héber nyelven, amely tiszfán a zsidó tudománynak volt 
szentelve. Nagy fáradsággal sikerült a folyóirat köré csoportosí
tani a héber tudományos írókat az egész világról és a kedvezőtlen 
viszonyok közölt is nemcsak fentartottuk, hanem jelentékenyen 
ki is bövítetttik. Azon meggyőződésben vagyok, hogy jelenleg a 
szellemi és anyagi erök éppen csak egy héber nyelvű tudományos 
folyóirat fentartására elégségesek és az erök szélforgácsolása a 
zsidó tudománynak csak kárára lehet. Erröl meg is győztem egy 
lengyel tudóst, ki szintén szándékozott héber tudományos folyóiratot 
kiad_ni. Több volt ilyen, melyek hosszabb-rövidebb élet után meg
szüntek. A berliniek azonban - az alapítási láz korában - más 
nézeten vannak, noha az egyik szerkesztö elött, ki velem össze
köttetésben áll, ezen nézetemet kifejeztem. Hosszas előkésztilet 
után megindult a Debir ('i':J, ) negyedéves folyóirat, melyet 
Elbogen, Epstein és Torcziner szerkesztenek. A valóságos szer
kesztö, mint a cikkekhez tett szórványos megjegyzésekböJ kittinik, 
Epstein. 17 közlernény van benne, köztuk magyaroktól is. A ftizet 
terjedelmes, nevezhetjUk kötetnek is, és a dolgazatok jórészt érde
kesek Hogy a prospektusban illetőleg a megelözö levélben a Hazoleh
róJ nincsen szó, söt tagadják létezését, mondván, hogy a zsidó 
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tudománynak nincs héber organuma, emberi gyengeség, melyröl 
nem akarunk több szót ejteni. Mi folyóiratunkat, melyet nehéz 
időkben feltámasztottunk és melyért nehéz kUzdelmet folytattunk, 
jövőben i·s fenn fogjuk tartani és minden eszközzel azon leszünk, 
hogy kifejtesszük és tökéletesitsük. A hosszú betegségem folytán 
elkésett harmadik szám a negyedikkel egytilt tiz ív terjedelemben 
nem sokára meg fog jelenni. 

• 
Setigmann Caesar frankfurti rabbi, Geschichte der Jtidischen 

Reformbewegung von Mendelssohn bis zur Gegenwart, Frankfurt 
a M. 1922. Ebben a 188 lapos munkában Seiigmann ki a ,Libe
rales Judentum "~t c. havi lapban a reform zászlaját tartja, népszertien 
elmondja a reform történetét 6 fejezetben. Helyesen állapítja meg, 
hogy az ur az indifferentizmus a műveltek közölt és hogy a zstdó
ságon belül az egyház- ill. a községi politika lépett a vallásbeli 
kérdések helyébe. A. fö a községek békéje, melynek mindent alá 
kell rendelni. Ugy látjuk, hogy a reformálás elvesztette talaját, 
mióta a modernek olyan reformokat léptettek életbe a saját maguk 
számára, a melyekre még az amerikai reformátorok sem mertek 
gondolni. A magyarországi rabbik köztil csak Löw Lipót vett részt 
a reformmozgalmakban, az élők között a magyar származásuak 
közlll Ziegler Ignác karlsbadi rabbi a reform rendületlen szószólója. 
Seiigmann könyve jó tájékoztató a szóbanforgó nagy kérdésben. 

• 
Még a háboru alatt ajánlatomra az IMIT. kiiUzött egy 

pályakérdést e eimen : "A béke gonoolata a bibliában Nyelv
tudományi és történeti alapon. • A heérkezett pályamunkák közölt 
a Jegjobb Outtmann Simon-é volt, a ki a javaslataim figyelembe
vélelével a fenti eim alatt munkáját meg is jelentette Az IMIT. 
mellett az abonyi izr. hitközség támogatta főrabbiját a kinyomatás
ban és a könyv Pintér Gyula az abonyi hitk érdemes elnökének 
van ajánlva. Az előszó és bevezetésen kivül a munka két részbOl 
áll, nyelvtudományi és történeti részböl. Térkimélésböl csupán a 
fejezeteimeket iktatjuk ide. Ezek a következök: A béke fogalma a 
héber nyelvben C1"!V szó a bibliában. A béke utja a bibliában. 
A béke gondolata a bibliában. A biblia és a pacifizmu•. A munka 
világos képet ad a biblia békegondolatairóL 

• 
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A "Hebrew Union College" (rabbiszeminárium, Cincinnati) 
most adta ki "Catalogue"-ját (Értesít<) 1923-1924· re, a mely 
egyebek közt a rabbihiányról panaszkodik, mint már el()zö évben 
is. E helyen azoban csak azért említjtik, mert két uj publikáció 
megindulását jelenti be. Az egyik tudományos munkákat fog köz
rebocsájtani a tanárok és az int ézet volt növendékei tollából. 
A "Hebrew Union Press" elsö kiadványának címe: "Intimate 
Glimpses of the Rabbi's Career", négy felolvasás, melyeket Dr. 
H. Berkowitz tartott 1919-20-ban a diákoknak. A másik publi
káció tudományos évkönyv lesz ezen eimmel: "Hebrew Union 
College Annuel", mely Amerika és Európa legkiválóbb tudósaitól 
fog dolgozatokat közölni. Erröl már előbb is volt tudomásunk, 
magunk is rendelkezésre bocsátottunk egy értekezést. Az Évkönyv 
nem sokára meg fog jelenni. Az amerikai zsidóság nagy buzga
lommal dolgozik, s szemináriumait mindinkább kifejleszti. 

* 
Nemcsak a "reform", hanem a régi zsidóság is erősen mozgoló

dik Amerikában. Az ortodoxia is modern eszközökkel él, minek egyik 
jele az, hogy agádikus (magidesz) folyóirat is megindult. Ci me: 
Apirjon (j,~i~~). a melyből az első (egyives) ftizet ép most jelent 
meg. 10 közleményi tartalmaz, ha\Onként fog megjelenni, szerkeszti 
Miiler S., Yonkers N. Y. Nyomatik pedig Budapesten Katzburg 
nyomdájában. Előfizetési ára egy évre 2 dollár. 

* 
A nagy historikus Eduard Meyer, miután az ókor törté

netét öt kötetben megírta, legujabban a kereszténység eredetét és 
kezdeteit adja elő három kötetben, melyek köztil eddig az elsö 
két kötet került keztinkbe. (Ursprung und Anftinge des Christen
tums. Stuttgart-Berlin 1921 ). Az elsö kötet az evangeliumokró! 
szól, a második a zsidóság fejlödéséröl, vonatkozással nazaretl 
jézusra, mint a eimlap mondja. Szerény nézettink szerint lo~i
kusabb lett volna először a zsidóság fejlödését előadni és azután 
az evangeliumokat ismertetni. Sokat olvasván ebben a könyvben, 
különösen a második kötetben, nem látunk benne nagy haladást 
a meglévö feldolgozással szemben. SchUrer vagy juster idevágó 
alapvető munkái megkapóbbak. Meyer művének elönye az, hogy 
sok benne más ókori népek történetéből és gondolatvilágából 
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a párhuzam. A theológiai irodalomra né2ve minden esetre meg
nyugtató, hogy oly széles látókörű világtörténész mint Meyer, sem 
látja lényegében máskép a dolgokat, mint a lenézett theológusok. 
M írt már a zsidókról más könyveket is, azokból, valamint a 
jelen munkából kitűnik, hogy nem tud hébertiL Kár, hogy elemi 
botlásokkal díszteleníti e téren is érdemes munkáit. M. radikális 
állásponton van a zsidósággal (farizeusokkal) szemben és nagy
jában a keresztény theológia szemtivegén át látja a nagy világ
eseményt, a vallásfordulást. Részletek megbeszélése ily nagy munká
nál ebbe az irodalmi szemlébe nem fér bele. 

"' 
A berlini "Akadémia a zsidó tudomány számára" publiká

cióról már szóltunk utolsó ftizettinkben. Most ujabb két könyv 
van elötttink. Az egyik Baer F., Untersuchungen über Quellen und 
Komposition des Schebet jehuda (Berlin, 1923. C. A. Schwetschke 
& Sohn Verlagsbuchhandlung) VII, 85. l. s•. Ezt a kérdést, melyet 
évekkel ezelőtt a Rabbiképzön pályakérdésnek tűztonk ki, Baer 
szerencsésen oldja meg. Munkája 7 fejezetre oszlik, melyekben 
először kimutatja, hogy lbn Verga és Usque több pontban közös 
forrást használtak, továbbá, hogy vannak ismeretlen ere~etű tudó
sitások és szabadon költötiek, valamint egykoru értesítések. Sz. 
felmutatja a Sebet jehuda idézeteit joszipponból és Abravanelból. 
Végül következik a legjelentősebb fejezet a szerzöröl és munkája 
jelentöségéröl. Azon a nézeten van, hogy a munkát egy szerzö 
írta (nem több) és hogy az elsö középkori apológiája a zsidó
~ágnak. Verga a zsidók szociális helyzetére és viszonyukra is 
kiterjeszkedett. Beható dolgozat. 

Az Akadémia másik kiadványa a misna szerkesztését vizs
gálja (Untersuchungen über die Redaktion der Mischna v. Charnoch 
Albeck, Berlin 1923. C. A. Schwetschke & Sohn, Verlagsbuclr 
handlung. Vlll. 165. lap, 8°) . Két részböJ áll, az első vonatkozik 
a misna kompozíciójára (3-124), a másik a misna szövegére 
(125-165). Terjedelménél és tartalmánál fogva fontosabb az első 
rész. A második rész valójában nem a misna szövegével foglal
kozik, a szó rendes értelmében, hanem "pótlásokkal a misnában• 
és "lapszéljegyzetekkel a misnában", végül a "hézagokkat•. Ez 
utóbbiakról nem szólunk, hogy az előrésznek némi tért szentel
hessünk. Általában kedvező itéletet mondhatunk, habár ném tartjuk 
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~ dolgokat annyira ujaknak, mint a szerzö állítja és nem tart' 
!~~~~u~no~kd a Akemény itéletet, melyet a szerzö az eddigi misnakJt~~ 

. k l é . két főkérdés, melyek az elsö részben tárgyaltatnak. 
a~ JS o a s az elsö szerkesztés kora. Nem uj kérdések Az elsŐ 
feJezet felmutat mis.nákat killönbözö iskolákból killönbö~ö traktá
tusokban. A második fejezet misnákat ktilönbözö iskolákból ugyan
abba? a tra.ktá~usban. A harmadik fejezet kiilönbö7ö iskolák,nyomait 
keresi a m1snaban. A negyedik szól az első szerkesztésröl. Bemu
tatván a tartalmat rátérünk néf;Jány részletre. 

Albeck rámutat am, hogy a mísna egyes tételei, melyek több 
tárgyat foglalnak össze, de amelyek egymástól kiilönböznek, ren
~~sen a megfele~ő traktátusban szószeript ismételtetnek "Az össze
fuggés megszak1tás~ oly módon, hogy az egyik rész az egyik 
traktátusban, a m~s1k pedig a másik traktátusban külön tárgyal
tatnék, seholsem f1gyelhető meg" (J.r. lap). A .seholsem" nem áll 
Kiváló példa az ismert tétel: · 

·l'=.,N j~W C'l"'W r1,3',=W l. 
·l'=.,N j.,w C\nw 0N~,to:1 !1,3',,, 2. 

·3'=-,N C'MW j:1W M=W~ r1,N~:::~ 3. 
(Sebuót l. 1.) ·:"'!3'=-,N j~W C'JW C'l'~J rm;-,~ 4. 

Ebből az első kettő azért tartozik együvé, mert együtt álla
nak. · Mózes III, 5, 3, 4 és ugyanezért Sebuót traktátusban a talmud 
rész.letesen _tárgy~lja. (3~ Sa?bat traktátus elején ismételtetik, (4) 
ped1g Negám eleJén. Mmdket helyen az összefüggésből kiszakitva. 
A bibliai versek szelint első helyen (2) lett volna emlitendő de 
a traktátus miatt, amely M,l',=W, megfordílották a sorrendet, :n int 
tószafót helyesen megjegyzi. Sebuót traktátus elsö öt fejezete az 
emlitett bibliai fejezet elsö versein alapszik, mint 30 év elött 
Konigsberger "MonatsbHi.tfer"-jében kimutattam, a főhely tehát 
Sebuót traktátusban van. Sabbat első misnájáról a toszafisták, ezek 
a2 élesesza kritikusok,. már megjegyzik, hogy nem az első misná-. 
ban kellett volna említeni, hanem késöbb a szombaton tiltott 
munkáknál, mire nem találnak kielégitő feleletet Sebuótbarr is 
hasonló kérdést vetnek fel, amire szintén nincsen kielégitő felele
tük. A helyes felelet az, hogy a misna-szerkesztö akár juda I., 
a1cér a forrása a más helyről vett részletet a traktátus elejére tette. 
Ennyit röviden~ Semmi esetre IHlJ1l áll A. tétele. Helyes azonban 
H; amit A .. 12. lapon mond, hogy a tannaita iskolák a misnákat 
oly összl!függé'sben és oly formában rendezték, amilyenben erede· 
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tileg tanították. Ezt a tételt előadásaimban számt 1 . a anszor hang-
sulyoztam magam IS. A héber nyelvnek mint a ma k . . . ' gyarna 1s, 
mncs ternunusa a könyvszerzésre (a német verjassen). Azt d' 

héb 
. . . mon 1a 

a . er JS, .a magyar Js: trta. A hagyományt azonban nem írták 
le~ 1gy a m1snát sem. Ha tehát azt akarták kifejezni, hogy valaki 
m1snát szerzett, vagy azt mondták ,.tanulta" (:"UW, aram 'JM) va 
pedig ji'M. A szabatosabb ez utóbbi, mert ~J1V nem fejezi kig~ 
szerzőséget, hanem pusztán az előaddst, elmonddst. Berákót 28a 
azt mondja Edujót traktusróJ : M'JWj c,,= ,= a mi kiadásaink 
olvasata szerint De van más olvasat is: C,J

1
.,n C,'= ,:l. Ez a 

helyes olvasat és ez is azt jelenti, hogy ,.szerezték", "megalkot
ták•. Minthogy ji'M ige rendes.en "javítást" jelent, kiszorította ezt 
a M')WJ szó. Al becket (lll, 2. j.) a j i'M szó félrevezette, azt hiszi 
hogy "umredigiert" (azaz javitás) értelme van. ' 

• 
Muckle Friedrich, Der Geist der jüdischen Kultur und das 

Abendland. (Wien-Leipzig-München, 1923.) Ez a gyönyörü kiálli
tá~~· 659 lapos kötet a Kautzseb bibliaforditása és a radikális 
kr~hka né~á~y müve alapján készült. Mc1gas szempontok és 
csillogó dikció tüntetik ki, valamint gazdag képzelet, amely az 
évezredek felett csapong. Az agáda nem speciális zsidó tulaj
donság, általános emberi. Ahol a források hiányzanak, előáll a 
képzelet és a történeti konstrukció. Muckle más népek történetének 
sémáját ruházta rá a zsidó nép történetére, melynek egyébiránt 
nagy bámulója. Oly dicsöitö nyilatkozatokat, mint Muckle zsidó 
histórikus nem is merne tenni, Oratzet sem véve ki. A' könyv 
tartalma nem fedi a cimet, hacsak nem vessztik igazolásul az 
utolsó fejezetnek az egész könyvvel azonos eimét. Ezt a 8 lapos 
fejezetet ez a mondat vezeti be: "ln der abendlandischen Geschichte 
lebt der Geist der jUdiseben Kul1ur - dieses im weitesten Sinue 
genommen und ohne dem üblen Nehensinn des Schlagwortes 
betrachtet - in einer noch kaum g.eahnten Starke fort. ln allen 
Kulturen des Abendlandes schwingen irgendwie Krafte der jUdiseben 
Seele mit." A többi is nagyon érdekes, de térszUke miatt többet 
nem idézhetünk. Wilson is ezen a nézeten van, ha nem is felezte 
ki magát oly magasan szárnyaló mondásokban, mint Muckle. 
Kellemes olvasmány, betegnek is jól esik. - Muckle következetesen 
Nehim-ot ir Nebiim és Melech-et Moloch helyett. 

• 
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The American jewish Year Book 5683. September 23. 
1922 .. September 10. 1923. Vol. 24. Edited by Harry 
Schnezdermann for the American jewish Committee. Philadelphia. 
The jewish Publication Society 1922. Ez az 570 lapos finom 
vékony papírra nyomott évkönyv gazdag, változatos, felvilágosító 
tartalmával felülmulja az összes zsidó naptári évkönyveket. Van 
benne rendszer, nemcsak a jelen kötetben, hanem abban is, hogy 
az egyes évkönyvek más-más hasznos tudnivalót közölnek. A jeles 
évkönyv praktikus módon utal elözö évkönyveinek kiválóbb közle
ményeire. Megtudjuk belöle, mily számos hasznos szervezeteket 
létesitettek az amerikai zsidók. A jelen évkönyv 18 közleményéből 
kiemeljük a következöket: Visszapillantás az 1922. évre, (objektív 
és igen gazdag tartalommal). Kiváló zsidók az Egyestilt Államok
ban Dobsewage I. G. tollából. Körillbeltil 2000, szűletési évük és 
helyük megjelölésével, közöttük magyarok is szép számmal. Zsidó 
időszaki sajtó az Egyesült Államokban. A "jewish Publicalion 
Society" (irodalmi társulat) beszámolója zárja be a kötetet. 

IRODALMI HIREK. 

Megjelentek és beküldettek : 

Dr. Kecskeméti Lipót, Vallási zsidóság és nemzeti zsidó
ság, Nagyvárad, 1922 - Dr. Venetianer Lajos, A magyar 
zsidóság története a honfoglalástól a világháboru kitöréseig külö
nös tekintettel gazdasági és müvelődési fejlődésére, Budapest, l 922. 
Fővárosi könyvkiadó részvénytársaság föbizománya. - Dr. Gutt
mann Simon, A béke gondolata a bibliában nyelvtudományi és 
történeti alapon. Az IMIT. által pályadíjjal koszorúzott mü. Az 
IMIT. és az abonyi izr. hitközség támogatásával [Budapest, 1922.] 
Fellegi jános. Zsidóság és kereszténység,. Budapest, 1922. -
Löw J., Száz beszéd, Szeged, 1923. - Ltnksz j., Az áldás 
forrása, Karcag, 1923. - Löw J., Madách, Rathenau, két emlék
beszéd, Szeged, 1923. - Szabolcsi Lajos, Az áruló. Tragédia, 
Budapest, 1923. (Egyenlöség kiadása). 

Népszeríí zsidó könytá!· Szerkesz~ik_: .f!ánóczi József és 
Gábor Ignác. I. Eötvös: A zstdók emanctpactóJa. ll. úoldzt~er: 
A zsidóság lényege és fejlödése l. III. Bia u: A talmud. IV. Ktss: 
Salamon ibn Ga biro!. V. Heller: A héber mese. VI. Gábor: 
Manoello élete és költészete. VII. Goldziher: A zsidóság lényege 
és fejlödése ll. VII. Sebestyén : Makai Emil. IX. Rubinyi: Kiss 
józsef. (Budapest, 1922.). 

KUTFÖK. 

l. 

Esterházy Pál herceg, Magyarország nádora, 1694. október 
31-én egy köpcsényi zsidót ajánl Pozsony város tanácsá
nak, hogy a szabad királyi város területén lakhassék és ott 

foglalkozást Uzhessen. 

Generosí, Prudentes, ac Circumspeeli Domini, Arnici Nobis 
observendi. Salutem, et Officiorum nostrorum commendalionem. 
Ez levelem pr.~esentálo Sido, akarván ekkoráigh vaJo szállásárul 
el köllözkeödny, és az Város fundusára magát helyhesztetny·. Minek
okáért akaránk ez levelilnk által requirálnunk kegyelmeteket, légyen 
dolga recommendálva kegyelmeteknél és az Városi funduson alkal
maszlassa eötet kegyelmetek, hogy protectioiok alatt lévén, keres
hesse kenyerét, nem lévén idegen az szállástul való fizetésteül. 
ln reliquo Eitesse lsten jo egésséghben kegyelmeteket Datum 
Viennae, 31 8 bris Anno 1694. 

Praetitulatarum Dominalionum Vestrarum 
Amicus Benevolus 

Paulus Esterházy m. p. 

Külsején : Generosis, egregiis, Prudentibus, ac Circumspeclibus 
Magistro Civium, judici, Celerisque juralis Civibus N. N. Liberae 
Regiaeque Civitatis Posoniensis Nobis observandis, Posonium. 

Exhibitae 2 Novewbris 1694. recommendatur certus judaeus 
pro admissione ad babitandum in fundo Civitatis. 

judaeus certus commendatur, ut in Fundo Civitatis Commarari 
possit. 31. Oktobris 1694 emanatum. 

Eredetije a köpcsényi úráda1om ~ecsétjével Pozsony város 
levéltárában, Lad, XXXVI, no. 135. 
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II. 

Esterházy Pál herceg, Magyarország nádora, 1695. szep
tember 25-én figyelmezteti Pozsony város tanácsát, hogy 
retorziót fog alkalmazni, ha a jövőben megtiltja köpcsényi 
zsidóinak a sz. kir. városba való menetelt és hogy ott 

kereskedhessenek 

Oenerosi, Egregii, Nobiles, Prudentes Hem ac Circumspeeli 
Domini Arnici Nobis observandi. 

Salutem et Officiorum Nosírorum commendationem. Panasz
képpen detegálták elöttiink Köpcsény Sidoink, nem tudván mi 
okbul kegyelmetek bé nem ereszti öket a Városban hogy keress
kedhetnének, holot ennek előtte mindenkor Szabad volt nékik ottan 
keresskedny. Annakokáért akaránk kegyelmeteket praesenlibus 
requirálnunk, ernlétet Sidoinknak kereskedésre való bé járásokat 
megh ne gátailya kegyelmetek hiszen Pálffi Ur S1doinak Sincsen 
nagyob jussok mint ezeknek, mégh is csak szabadon kereskednek, 
mindazonáltal ha továb sem foghja be ereszfeny kegyelmetek 
eöket, talán tudhatunk mijs kegyelmeteknek más dologbban hassonló
képpen Szolgáln.y. In reliquo Isten éltesse kegyelmeteket Datum 
Viennae die 25. Septembris 1695. Praetitulatarum Dominationum 
vestrarum. Amicus ad officia beratus 

Paulus Ezterhdzy. 

KUisején : Generosis, Egregiis, Prudentibus, item et Circum
specfis Dominis N. N. judici, Magistro Civium, Caeterisque Liberae 
ac Regiae Civitatis Posoniensis juralis Civibus etc. Amicis Nobis 
observandis Posony. 

judaeorum Palatinalium admissionem pro quaestu hic exercendo 
tangens. 25. Septembris 1695 emanatum. 

Exhibitum 5. Oktobris Anno 1695 ralione judaeorum 
Palatinalium admittendorum pro quaestu exercendo responsum 
vide in libro Conceptorum. 

Eredetije papirfedelti pecséttel Pozsony város levéltárában. 
Lad., XXXVI, no. 144. 

Közli : Dr. BO.chler Sdnd01. 
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