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Dr. KOHN SÁMUEL 
(1841-1920.) 

Előszó. 

A Magyar Zsidó Szemle kiadóinak hálás- köszönetlel 
tarLozom azér l, hogy a jelen, néhai dr. Ko h n Sámuel pesti 
főrabbi születés,ének századik évfordulója alkalmából ki
adoll ,emlékmunka bevezető cikkének megírására engem 
kértek fel. 

Hálás vagyok nemcsak azért, merL nekem személyesen 
is gyakran volt alkalmam az ő kiválóságánalc még ~Jelében 
hóuolhatni, hanem azérl is. merl annak a Társulalnak 
vagyok immár csaknem másfél évtizede elnöke, ameh' ala
pilásál Bacher Vilmossal, Bánóc·zi Józseffel. Gold
z i h c r Ignáccal, K a u fm a n n Dáviddal, B l a u Lajossal és 
az akkori zsidó tudományos élel sok más kiválóságá,·al 
egyetemben főleg dr. Ko h n Sámuelnek köszönheti . Ter
mészetes folyománya voll ennek a körülménynek, hogy az 
ujonnan megalapítoll Társulalnak első elnökéYé dr. Ko h n 
főrabbit választolták meg. Sokszor bebizonyull, hogy ülléz
mények felyirágozásának, lendületes előretörésének az az 
1előfellélele, hogy jó legy:en a kezdeményező mmika. ~em 
szarul bizonyílásra, hogy, ezL a feladatol első elnökünk ki
tűnőcn végezle el. Az ország zsidósúgának a Társulal relé 
irányuló rokonszenYe nagy mérlékben annak voll köszön
belő, hogy dr. ICo h n Sámuel voll Társulatunk elnöke. 
Egyrészt a magyar zsidóság részéről a Társulalnak juttalolt 
jelentékeny anyagi eszközök telték lehctőYé a rejlőclésl, 
másrészt az, hogy a Luctományos életben súllyal és ranggal 
biró kulalóink, luclósaink már az ő kedvéért is igyekeztek: 
szellemi munkájukkal az inlézményl előbbre vinni. 

N em az én feladatom, hogy dr. Ko h n Sámuel iro
dalmi munkásságát kellő megYilá,gílásba helyezzem. Van .. 
nak, akik erre hivatollabbak Nekem. minl a Szenlírással 



H \\'ertheimer Adolf. 

kapcsolatos tudományok és a magyar zsidó törlénelem 
mlívelé ére létesíletl Társulat elnökének azl mell főleg hang
súlyoznom, hogy ő Yolt a magyar zsidóság törlénelmének 
eddig legkiYálóbb és Iegeredményes1ebb művrelője. De ki 
kell emelnünk azt is, hogy ő a zsidó lludományok más 
áaazataiban i nemzetközi viszonylalban is 1e!ismert ered
n;ényeket érl el. 

Társulatunk az ő útmuta lásainak szdicmében ~oly
t atta mu nkásságát a zsidó tudományok valamen nyi ágá
n ak összhangzatos művelésében. Az l hiszi, hogy ebben az 
irányban olyan eredményeket ért el 1eddig is, - ~s riCméli, 
hogy ol)~ sikeresen műkö dik a jelenben is - a mi m egtelel 
annak az irányításnak és annak az impulzusnak, am ely.et 
néhai nagyérdemű első elnökétől, dr . K o h n Sámueltől 
kapotl. 

Ismétellen köszön öm, hogy Társulatunknak •e helyen 
is alkalma nyilik első elnöl<!e iránt érzett hálás kegyel·ellé
nek és elismer.ésének ujólag kifej,ezést adJhatni. 

W ertheim er Adolf. 

Dr. Koha Sáauael ceateooáriuma. 
Gölz Schwerin bajai és bác.smegyei főrabbi unokája, 

Kohn Sámuel 1841. szepl. 21-én született Baján. Száz é \'C 
elmúlt, hogy egy. kialakulni kezdő korszak hajnalán a 
magyar haza földjén , a magyar ég alatt egy újszülött gyer
mek szemei megnyiltak a napfény előtt és megkezdődött 
egy élet, mely a magyar zsidóság egyházi, vallási és kul
lúráU~ élelében jelenlő&éggel hírt , kimagasló jel cnlősé.Jre 
lett szert és elindúll fejlődési útjára egy tehetséggel 
megáldott lelkiség, mely méltó örököse volt Götz Schwerin 
szellemének. Szüldésének éYSzázados fordulója fölhf,· ben
nünket, akik ismertük őt, hogy ünnepcljü.k érdemét és szel
lemi örökét tolmácsoljuk a jövendő nemzedéknek. 

·Midőn e sorokat írom, tiszteletlel adózva emlékének és 
elismeréss·el bokros •érdemének, előttem áll tisztJeletparan
csoló alakja, méltóságot kifejező egyénisége, előkelő lénye. 
Az értelem ereje, az ész tisztasága, a meggondoltság digni
tása szólnak hozzám vonásaibóL ÉS ezeknek beszédes ki
fejezé&ét találjuk meg fiatalabb korából származó arc
másában is. 

Eletét és működését bölcseség és méltóság jellemezte. 
T1öbb mint egy félévszázadon át Yolt egy hitközséean.ek 
papja, a Pesti Izr. Hitközség lelkipásztora - és ez egy
ségessé, elágazásai mellett í-s egy darabból kovácsolttá tem 
papi működését, m.elynek tartama alatt, lehet mondani 
korszakok változásait élle át. ű volt a magyar hitszónoklat 
úttörő je és ~eghono-sitója a Pesti lz.r. Hitkö;zséaben és ezért 
bizony harcot is kellett vívnia az elfogúltság és maradisát( 
szellemével, melyuek .ebben a pontban kedvezett a német 
nyelvnek elterjedts~ge a fővárosi polgári társadalo.I;D.ban. 
Papi m.űWid.ése; melyet álláspontjához való ragaukodása 
rodlett nagy bölcseség és békeszaretet irányitott, üdvösen 
mozditottn elő hitközségén-ek minden irányú fejlödését. 
Ame,lett bőven kivette részét a kor szük~letei által is 
követelt és ezeken túl a tisztán és ideálisa.n öncélú tudom,6..
nyos tevékenységből és kutató munkából is. 

Éles ész ereje nyilatkozik meg alkotásaiban. Láljllk ezt 
már a M o r d e c h a j b. H illéiről irt igazán mélyen szántó 
tanulmányában és már előbb a S am a r i t a n i s c h e S t u-



IV Dr. licl'esi .:iimon 

d · ; · I) l' p c n L ·1 l eu c<) S am a r i L a u o E j us q u e 
l l' ll ls . ' . . - ' " " ' ., c um \'c r si o 111 bus a uli q u 1 s n_c x u c_1p.1u .. mu' ei >Cl~. 

Halhalatlan érdeme életének ludoman.' os l~mun• : A z, s 1~ 
dök tiirll'nete :.I a gyaror~zágon (I. k?L: A mohac~1 
vé~zin), mclynek mcg~llapítúsa1t basztal_a_n 1~yek ·z~·ek fl-

•[101e'11 J-1'y1il h'l!I\'nl mcrt azoknak rgazsaga bele fog 
g\ l l ' 'o. ' " l l' . 't l ii\·úlni a .1 önndőbc, i~ azo h· a a ?olcs~ \:}ll One asa', 10~y ~z 
· · .. . k e'lcltiiüve élőként hatókka tesu oket holtuk utan Is. 1gaza · , · 't' J • s b · Történészeli munkásságát szepen egesZI 1 n a zo1p a-
to>okról írt mü,·e, melyben ennek a ne1'ezebes sz·ektan~k 
keletkezését és fejlődését tárj a e\é~k, go11d.os, s~aba~o~ cs 
vilá•ros előadásbtm és a magyar zs1dosag Lanénelenek l_I·eber 
kútt'öiről szóló szakműYe. Sok más ne1·ezeles __ tudomanyos 
munkálal hagyla el tollát , ami~ről eb})en, a kolet?en resz
letesen és b<:hebben lesz szó. i\ agya~·anyu tudom~~os el
foolallsága me!lett mindig, élénk fl,gJ-~elemmel kíser~e a 
m~<rvar zsidósácr közéletél es annak mmden mozgalmaban 
m~·fe2 huzgn.lom~al velt részt. Alapí~ój~ voll ~z Izr. Magy~r 
Iro<hllmi Társaságnak és hosszabb _1de1g elno~e,. az Orsza
gos Hahbiképző Intézeten pedig, nun t a h.omlle~k~- taná~a 
fejlell 1ló üd\·ös ie\·ékci~ység~L, es, a r:abb_rgencraciO!< ~z ep 
sorál avatta he a vallási tamlas es lutszonoklat muvesze
tébc ameh-ben hálás tanítványainak nemcsak mesl-ere, 
han~m hh·en köYelell példaképe is Yoll és m!l.radt . 

Hivatalos ténykedése és ügykezelése, mmt kla~sz1kus 
emlékkép ragyog előttünk, minl a ~ölcsesé~pek, a lu~g<tdl
sánnak az emberismeretnek és a mmtaszeru gonclossagnak 
kiÍcjezése. Akik vele_ e~yült működlünl:, hálás elismeréssel 
adózunk nemes ernlekenek 

És velünk egyült elsősorban Yégtelen hálával tartozik 
neki a magyar zsidóság, melynek fejlődésére üdvö~ hatást 
gyakorolt és melynek honpolgári jogait a tö!'ténelnu tényt=;_k 
és lénymegállapítások fundamentumával erősítelte m~g es 
ha az idők viharai azoknak básLyáin rést is ütöttek, a 
fundamentum, mclynek köYeit tudományos tárgyilagossá~
gal az igazság bányáiból aknázla, a jövendő számára JS 
megmarad. 

:\!időn szülelésének centennáriuma életének és müködé
sénck cmlékét fölidézi, hálával és tisztelettel hódolunk a 
szép és tiszta emlék előtt és mélyen átérezzük a bölcsek 
tanításának mély igazságát, hogy a jók és nemesek, az ig:~
zak élclmunkájának halása L(tl földi lélük sorompóin JS 
élő ható erő marad. 

Alujuk emlékét. 

Budapest. Dr. Hevesi Simon. 

Kohn Sámuel é; Hir>rhlcr Ignác v 

Koha Sámuel és Hirschfer Ignác. 

Az cmlékezés életrekellő erejének nyomán n újkori 
magyar zsidóság kél magasan kiemdb:eJő egyénisége jele
nik meg előttünk: Kohn Sámuel pesli főrabbi, akinek 
ez évben Yoll szüleLése százéycs fordulója és H i r sc h l c r 
I g n ú c orvos, akadémikus és főreneL akinek mosl Yn.n ha
lála fél-é\'Százados fordulója. Közel két é\'lize;1es korkülönb
ség voll kettőjük közötL Amidőn Kohn Sámuel papi mun
kájához fogott, HirschJer Ignác már álblánosan elismert 
tekintélye volt a felekezeti életnek és amidőn ez korán el
fáradva, visszavonult a közéleltőL amaz munkájának még 
csak legelején tartott. Közös munkakifejtésük alig terjed 
egy .éYiizedre, de ennek a párhuzamosan "haladó murikának 
eredményei sok évtizeden ál útjelzők maradtak a magyar 
zsidóság életJében és felekezeti létünk legtöbb mozzanatának 
még ma is irányítói. 

Dr. Hirschler Ignác született S:omfán 1823-bau, 
meghalt Budapesten 1891, novemher 11-én. Bécsi és párisi 
egyetemi tanulmányai után Pesten nyilott orvosi rendelőt_, 
ahol minl szemgyógyász a tudományos \"ilág és a belegek 
által>elismen··e, a legelsők közé tartozott A na!!vmű vcltsé<rü 
és előkelő modorú férfiú a társadalmi és ~litikai é~t 
sok kiválóságának nemcsak onosa, hanem meghitt barátja 
IS volt. Innen ered az ő valóságos államférfiúi iskolázott.., 
sága. A felekezeli életbe 1860-ban kapcsolódolt be. A kor 
szabadelvű szellemélől áthatva, befelé az egészséges asszi
miláció érdek>ében, vagyis a vf!llási integritás megőrzése 
mellett a zsidóknak magyar nemzeli eredéseért buzaólko
dott - kifelé pedig társadalmi berolyásának latba ~~tésé
:v;e.l a z?idók polgári egyenjoguságának meg\·alósít:isáért 
feJtett k1 eredményes küzdelrnct. A vallása mialt az e-•ve
temi katédrától elütölt ludós orvosról bálran mondh~Úa. 
Kohn S~muel, hogy a zsidóságért többel áldozott mint 
sokan, ktk zsidó ján1borságukkal kérkednek. 

-!'-- ~za~a~ságharcol követő abszolutizmus lejártával a 
pesh lutkozsegben is új élel LámJ.dl. Az ifjúsácr kibukt· ll 
e.z abs J t l ' , ,., ,\ a 

zo u {Ormany gyamkodása alall álló világi Yezelőkel 



VI 

és 1861-bcn Hirschler 1!-(nácol állílolla az ország e1ső zsidó 
gyülekezelén ek élére. .\z elnöki sz~_k.ből o~y. alko tm á~!'t! 
adolt u pesti hitközségnek, amely az onkormanyzaLon épult 
f.elekezeli igazgatásával és szabadelvű válaszlójogáwü mai: 
nnpig is alapja e hitközség szervezel~nek és min~á~l _szol
gáll számos heJ- és külföldi hilközs·e~~ek. _ :"- poh:1km n~
akció újraéledése ugy an csakhamar lavozasPa k~eny.sz·en
tetle a hitközség éléről, de lovábbra is érvényben maradt 
az állala készílett hitközségi alkotmány. .Midőn HirschLer 

Io11a' c másik átfooóbb alkotásához fogotl, az 1868-9 évi 
.o , e .. 

kongresszu hoz, amelyet bízvást nevezhetunk a magyar. 
zsidóság alkotmányozó gy.űlésének, már Kohn Sámuel ifjú 
pcsli rabbi segítőtárskép álll mellelte. 

Dr. Ko h n Sámuel, Ludós rabbiknak leszármazottja, 
szülelelt Baján 1841, szeptember 21-,én, meghalt Budapcsten 
1920 március 1bén. A kismárloni és pápai jesibák lálo-
gatá~a ulán a boroszlói szemináriumban Ftank~el lakiariás
nak a mérsékelten haladó hislóriai zsidóság tudományos 
kép~selőjének voll kedvelt tanítványa. Amikor a Bach
korszak nyomása alól felszabadult pesti zsidó érbelmiség 
magyar hitszónok meghívását sürgette, ta Hirscnler Ignác 
irányítása mellell működő papk~er.eső bizotts~J! 1866-ban 
az akkor 25 éves boroszlói rabbijelöltet fedezte fel és hívta 
a fővárosba, ahol azután 54 éven át állt szent szolgálatban. 
Mint a szószék és a rabbihivatal megmagyarosítója, mint a 
hazai zsidóság történelének hivatolt kulatója és tudós meg
irója, mint lelkipásztor és ember időtálló érdemeklet szer
zett magának. E helyütt csupán a Hirschler. Ignáe!eal való 
együttmunkálkodására kívánunk rámutatni. 

A XVIII. század végén és a 1 XIXI. század dején Eu
rópa több országában kormányrendeletek szabályozták •az 
ott lakó zsidóság belső szervezeLét. Hazánkban két komoly 
kísérletről tudunk, amikor egységes szervezéret iparkodtak 
alkotni az egész magyar zsidóság számára. Egyik volt az 
1844. évi paksi rabbigyűlés, :amely, azonban nem .tudott 
eredményre jutni. Másik volt az abswlut kormány~ által 
1S51-ben Budára egybehívott, rabbikból és világiakból álló
v-egyes bizottság; ennek megbízásából Löw Lipót kimerítő 
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tervezelet készített, amelyet azonban a kormán}~ nem lép
tetelt életbe. Az alkotmány helyreállítása után HirschJer 
Ignác közbenjárásár·a EötYös József kultuszminiszter az 
uralkodó állal 1868-ban egybehívalla a kon.gresszust, amely. 
az ő ·elnök.lel·e alatt 1868 december H-től 1869 február 23-ig 
üJ.ésezelt Pesten. A kongresszusnak célja volt egy felekezel
igazgatási központ megszervezése, valamint az egész hazai 
zsidóság részére egységes önkormányzati szervezel megle
!l"emlése. Hir.schler Ignácnakl<ohn Sámuel meghiltbiZ!3.lmasa 
volt és így feltehető , hogy a kongresszus alapgondolatainak 
kialakílásábnn a pesti papnak is része volt. HirschJer i~ 
Kohn is szigorúan alkotmányos felfogásu férfiú Yolt, altik 
iparkodtak tisztázni a fogalmakat és a jogköri batár'Ok pon
tos kijelölésére törekedtek. l\Iindketlőjüknek eltökélt szán
déka voll, hogy az egyel~emes gyűlés kizárólag csak feleke
~etigazgatási kérdésekkel foglalkozzék és csakis ebbe a 
Mrbe tartozó határozatokat hozzon , minden vallási jellegű 
kérdéslől távol tar l va magát. N" em rajtuk mulott, hogy 
konzervatív oldalról a tárgyalás anyagába bevitték a Sul
chan-Aruch kérdését, illetőleg kövelelték annak kimondá
sát, hogy a hitközségek a Sulch.an-Aruchban kodifikált 
törvény-eken alapulnnk. Ezzel elkerülhetellenül Yallási 
térre siklott a kongresszus és meg is hiusuJt annak e.red
ményessége. A hazai zsidóság egységes szen-ezete helyett 
három szervezeti szabály keletkezett és így az eddig - bár 
lazán - összetartó zsidó egyelemesség három egymástól 
függell_enül csoportba tömörült. Ko h n Sánmel ugyan - ny.il
ván H1rschler Ignác tudtával - az egység me;gmenl>ése ér
dekében közvetítő indíl"ványt lett, amely szerint kimondat
nék, hogy a; hitközségek »mózesi-rabbinikus« alap-on álla
nak._ A konzervatiYokat ez azonban nem elégítette Iti, a 
haladók pedig a Sulchan-Aruch ,, becsempészését. látták 
benne és így Kohn Sámuelnek békekísérlete eredniénvleleu 
maradt. ~· 

A jogk?ri halárok tisztázására ,-aló törekvés e1..edmé
ny·ezle a kongr.esszusi szabályzat azon porltjál is amel v a. 
11aibbil a hitközség » lisztviselőjének " minősíti. Ha ~zem eiütt 
tartjuk az akkor dívó felfogást, meg tudjuk magyarázni 
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ezen meghatározásnak okál is. A mull századközépí szalJad
ehU:ség haclat üzent mindcn »klerikáliznmsnak« és a zsidó 
világiak e~ szerűen be\·illék e felfogást fel~ekezelünk kö
reibe is. A valóságban azonban a rabbik vallási érzél<ieny-' 
ségc, de még a konzervalh rabbik vallási hajthalallansága 
sem voll klerikalizmus, világi haLalorura való lörekvés, ha~ 
nem kizárólag a ni1lási intézmények érintetlensége fölött 
Yaló őrködés, illetőleg a g) ülekezetek minden munkájából 
yaJó ré-;zlkérés. TéYedésben voll tehát Hirschlee Igná<.: is, 
aki a rabh;kal nem létező hatalmuk lelörése okából hiva
talnokká minősítette és tévedésben Yolt Kohn Sámuel is,. 
aki a béke kcu\·eért e minősítésl elfogadta. Azóla fokozat-o~ 
san tért hódít a felfogás, hogy a rabbi hitközségének nem 
hivatalnoka. hanem Yallási vezetője, akinek helye van a 
világi vezelők tanácskozásaiban. 

.\. gyakorlalban Kohn Sámuel tarLolla magál az akkori 
szabályzathoz és soha bele nem szólt a világi vezetők: 

ügyeibe - viszont a gyakran -vállakozó világi vez-el,ők min'd'
egyike Liszleletben tartolla az ő papi jogait. Ebben a har~ 
móniában fejtelte ki hatodfél évtizeden át áldásos papi 
munkáját Ha papírfonna szerinl nem is jogából kifolyólag,. 
az élet valóságában mégis az ő tanácsa, sokszor irányítása 
mellett keletkezelt a nagy hitközségnek számtalan vallási, 
kulturális és szociális intézménye. A országos felekezeti és 
kultúrmissziól teljesítő H.abbiképző Intézetet is Hir.sdller 
Ignác és Kohn Sámuel szot·galrnazására 1étesítelte egy .lmn~ 
-gresszusi halározal alapjáll a kormány 1877-ben. 

Kohn Sámuelnek, a nagy papnak és Hirschler. Ignác
nak, a nagy világi vezelőnek neve soha el nem ·halványuló 
belükkel van beína a magyar zsidóság történetébe. Mind
keltőjükről elmondhatjuk nokat a szavakat, amelY'ekét 
Kohn Sámuel mondolt a Hirschler Ignác fölölt tartolt em .. 
lékbeszédében: :\em mindennapi ember volt és nem min
dennapi munkát végzelt. « 

Budapcs l. Dr. Groszmann Zsigmond. 
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Kohn Sámuel. 

Elsárgull öreg írá~okal lapozgatunk, régen megíd zs1dó 
könyyeknek ódon Yilágábau járunk: messzciíínl IJaugulJlok 
ónran~· ötvözetben körül\ esznek minkel, t>lm ull időknek 
szl'llcmisége ezüstpatinás megtört fényé,·cl me~ra·~,1d ben
nünket ... 

A kései u lódnak mullbarévedező lekintele elő ll az ö r "i k
f,éYalósácr ulján járó hősök imbolyognak és közül ük éY
százados::.ládalban kiemelkedik - régi belűk fölöll: tudó
soknak és tanílYányoknak méllatásaiból, sajál munkáil>ól, 
írásaiból és beszédeiből kirajzolódik egy nagy papn,tk, 
zsidó közéleli férfiúnak, történetíró tudósnak, korszakol 
formáló szónoknak élele, egyénisége és működésc. 

... !Száz eszlenelő tell el Ko h n Sámue l születése ó la. 
ö meatért az ősökhöz, de itt maradtak és élnek a magyar 
zsidó~ácrban alkotás,ti, ma is halnak llívei közölt lellei, 
tevékenységének eredményeit hirdelik í rása i. lelkiségél idé
zik megörökíLett szavai, - életének mű\·e előltünk van. 
Lapozgaljuk, olva~galjuk az elsál·gull öreg írásokat és meg
jeleníljük a régi betűk fölölt Kohn Sámuel alakját. 

... 1841. szeplember 21-én súlletelt Bajáu.l Atyai nagy
apjaKohn Schwerin (~ötz bajaiés il áesmegyeifőrabbi 
voll, ::myai részről :\euschloss Jakab dunaszerdahelyi 
rabbinak voll az unokája. Természetszerűleg a esalúdi 
habryomál1yok, a nagyszülők életének példája már kiskorá
ban Kohn Sámuel lelkébe ollollák a Iradicionális zsidó'>áa 
szerelelél ~és felkeltelték érdeklőclésél yallási kt'nlések é~ 
termrszelfölölti problémák irál1l. ~Iaga írja,~ hogy kilenc 
éves korában már sokat töprengeli az érzékfölölti Yilág 
rCJielmein. Főleg az foglalkozialta képzelclél, hogy lélez
nek-e azok a Yarázslók és démonok, amehckről a mcsék 
szólnnk. Egy ízben meg is kérelezte akkor-már kilencn·n
éws nagyapját, Kohn S('hwerin Götz-t, aki talmudi oko<>
kodússal válaszolt: »H<1jdanúb<mlehelidk ilyen dol•1ok. mert 
a Biblia beszél varázslókról. a gemára•< már déJ~onokról 
és csodaállalokról is; de azóla a Lennészel megváltozott és 
ezek a természetfölölti dolgok nem léleznek Löbl ·é. 

. Ugya~a~k_or_ naay_apj_a _áll~nclóan. ösztönzi unokúját, 
am1 kor Has1bol es a ~llsnabo l kill<lllgalp, h ogy ) szorgn lm a-

l Dr. Groszmann Zsigmond: Kohn S.lmuel . .\Iag ya.t Z-id,', St, !ll c t ()20. 
1- 2. szán1. 

2 Dr. Kob n Sámuel: Ko h n Schll"erin Götz. 1899 33. l. 
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san foglalkozzék a lermészelt:umal, geográfi<h·al és nyeh·
h:nna l is. ' 

A núnden kérdés iránt érdeklődő és a zsidló tudomá
nYok iránt különös Yonz:llmal tanusíló gyermekifjú eleinte 
szülőYárosa gimnáziumában tanull és egyidejííleg p e r l eS Z 
B a r u c h As e r kiYáló bajai alrabbi yezetése meHell tal
mudi studiumokkJl fo~lalkozo ll. Később II i l cl es h e im e r 
I z r á e l kismnrloni és ' somme r Sámue l pápai jesiváján 
tanult. ~Ih·el azonban ludományszomját egyik helyen sem 
elégíthelle ki. 1858-ban az akkor már négy éve megnyilt 
boroszlói r abbiszemináriumba iratkozott be, ahol dr. 
Fr .ln ke l Z ak a r i ás iránYHúsa melletl n vo le é\·en út a 
zsidó luclománYokba mélvedt. ' 

Botoszlóban hamnros~an a lcgkiYálóbb növendékek közé 
tartozolt és a szemináriummal párhuzamosan az egyetemet 
látogatta, ahol 1865-ben bölcsészdoktorrá avatták. Disszer
láci(,j:íl kél évvel korábban »Der Pwphet Elija in der 
Legeude címmel jelent meg.3 

HuszonöléYes korában, még rabbivá avatása előtt meg
híYla a Pesti Izraelita Hitközség, hogy bemutatkozó szónok
latot tartson. A hét évvel korábban4 felavatott gyönyöríí 
Dohány-utcai nagytemplom szászékén 1866. júnms 2-án, 
szon:baton elélelőtt megjelent a lánglelkű ifjú rabbijelölt és 
ajkatról elhangzott az első magyarnyelvű zsidó prédikáció. 
Az akkor magyarosocló pesti zsidóságra leirhatallan hatás
sal Yolt az első magvar hitszónoklat· az ízic:r-véricr ma avar 
pesti zsidó ifjúság lelkesedésében fÁklyás~enett~l ak"'arta 
ünnepelni a fialal szónokol, ez azonban 'Kohn Sámuel tilta
kozására elmaradt. 

ötvennégy évig, 1920. március 21-én, hetvenkilenc éves 
korában beköYelkezett haláláig üll Kohn Sámuel főrabbi a 
Pes li Izraelita Hilközség r~tbhiszékében. P a p i l1e lk ü
l e l é l, amellyel az első magyar zsidó pap reinkarnációja 
leli, kialakították a nagyszülői háznak hagyományos szel
leme. a nagyszülők megalkuvást nem ismerő konz·ervativ 
felfogása párhuzamosan a boroszlói rabbiképzőnek haladó 
Yallásos irányával és akadémiai magaslatra ernell zsidó 
tudománvossác:rával 

:\[a g y a r~ á g i l pedig kikrislálvosítotlák a szülői ház 
mcllctt egyéniségének legőszintébb hajlandóságai. :\[ár gyer
lli(•kkoráhan olyan élményei \'oltak. amelyek izzó magyar-

3 Brc,]au. 1863. K. nyom. Frankel: :'>1onatsschrift für Gescb.. u. Wi"s. 
<k> Judcnt. 2-ll -255., 281-296. o. 

~ Dr. Gro~zmann Zsigmond elöad;ísa Kohn Sámuelről. IMIT évkönyv. 
1911 335. l. 
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ságál kitermelték és fokozták Alyjá.ról följegyezte:' hogy 
részt veU a szabadsághar('ban »csákó,·al és kaszánll« . I:e
vonull a nemzelőrséc:r sorába amelyben Yele együtt »maJd
nem minden fegyveiiogható h~jai zsidó yolt lalálható , és 
később is szolgált a magyar seregben. Ezekel és a szahad
ságllarceal összefüggő egyéb eseményeket, amelyeket gyer
mékkorombnn átéltem, már minl t'iatalCiüher följegyeztem 
magamnak, úgy, amint eml~kezel,l'n:IJe mélyen. }l~;·éső.dl~l~ ... 
Nagyapám, ki különben éj l él utam g szokott foht~nsm e_,o!t 
ülni, egyszerre nagy. szargalmasan kezdte olYasm a;; UJSa
oolml amelyekből szenYeclélyesen feloh'asla és magyaráz
galla 'a harctérről érkezell luclósílásokat a maga kiiré gyííj
tüll gyermekei, tanílványai és egyéb látogal_ói előtt . H.a 
ma!!Var győzelemről és sikerekről olYasott, kipirullak orcái. 
élé1~k ÖI?öm rac:ryogoll szemeiben, szemmelláthatólag meg
ifjult. Ha a m~gyarok kudarcairóL, vagy vereségeiről kel
lett olYasnia , akkor hazugság voll minclen. vagy pedig így 
iUelt a magyar vezérek hadilen'eibe . . . « 

lgy alakull ki Kohn Sámuel magyarsága, így teljese
dell ki magyarságel és zsidósága. - zsidósága, amely har
móniál teremtett a hagyományokhoz ragaszkodó és mérsé
~ellen haladó felfogások közl s megalapozta. azt a vallási 
irányt, amely ma is él az ő gyülekezetében. 'Azért löltötte 
be nagy tapintattal, higgacltsággal! önmérsékléssel és bölcs 
mérlékkel lelkészi hivatalát, merl mindig az Yoll az állás
potllja, hogy a zsidóságnak a középídon kell haladnia. 

A tradíciók és haladás szellemében is ezért lt1doll ki
.egyenlílő szerepe t Yállalni h i tk \ö zs é g é b e n is . c\ pesti 
rabbiság nlinden lagjáYal, különhöző felfogású rabbilárstú
val , :\Ieisel főrabbi\·al, Kayserling, Brill és Pollák rabbik
kal, Yalamint ma mlíködő ulódaiyal is mindig békcssé,rhen 
és kölcsö_nö~ megbecsülés jegyében ~!líködp t t eg}·ütt. 
Nagyon vtgyazolt arra, hogy soha ellentet ne lámadjon a 
rabDisági ·éS világi vezelők közölt: a suum cuique elYe ala
poz~a, meg tekintélyét, egyéniségének súlyál és ma1·adandó 
halasa l. 

i í_~y lelt fokozato~a~: gyL\lekez~téi~ek népsze1·ü, de puri
t~n, unneplést ne~n, turo p_apJa. ak1t l~Ivatalában ügyes-bajos 
h1lfelel~nek százai es ezre1 kereslek fel; akinek papi áldását 
ezrek es ·ezrek kérlék élcl"úk C'semém·einél: boldorr esketés-
nél és szomorú gyászszertartásnáL · "' 

Fára~l;~tatlanul dolgozolt hitközségéérl, annak minden 
e~· es tag.ta.ert. .. A hí~ó szó~a mindig elment hívei közé és 
deleeg alakJa, uunepelyes, Liszleletet parancsoló megjelenése 

5 Kohn Schwerin Götz, 1899. 107. l. 
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s papi sz~n-a ünneppé aY::tloll núnden eseményt, amelyen 
szcrerel 'á:Llll. Fia~ala~!) é,·eiben középi~kolai hitoktatást 
is végzett cs ezzel 1s kozrcbatol L ezrek es ezrek magyar 
zsidó ~lclkiséoének kialakításában. 

l\. ora zsidó kÖZ é l e l i fÓr U lll a Í n végzell U1Ullkás-
Sá~-l értékeléséhez először fel kell vetHenünk a beszédes 
kol.·törléneli Hp el, a történelmi hálleret ... 

"?\anv emberek nagy ideje voll i XIX. század második 
fele . Ez~k az éYek hozták el a magyar zsidóság lem:.melpáció
jáL és recepciójál s velük egyidőben a fő\"árosi polgársá~ 
megmagyarosodásáyal egyült megtörlént a pesti zsidós.ág 
.ma•ryarráválása is. Ekko1· lélesülnek a "Jlagyar IzraehLa 
E.é~ll1Ü és Földművelési Egyesület ' és a ''~l agyarító EgyleV«; 
me~indul a magyarosílás előbbreYilelére "Der ungarisebe 
Israelit cím ü németnyel vű folyóiraL 

1Jrrvanebben a korszakban megujhodik a zsidó tudomá-
nyok ~l.üvelése és a hagyományos ludás új kutatások erecl
menyeiYel és álérlékeléséYel,. képzelt tudósok munl,ája nyo
mán magas színYonalra emelkedik. 

Ebben a korban Kohn Sámuel hivalássz·er.ü küldelést 
\.öll be. A közéleti férfiú előrelátó egyénisége mosl bonta
kozik ki, amikor papi működésének első évtizedeiben a 
kongresszus o n figyeljük m~g állásfoglalását, amellyel 
élcsen ellentétes vallási Yilák összecsapásaiban Yédi a 
középulal és a szélsőségek viharzásaiban keresi a kiegyen
lílést a felekezeli élet kiépíLése terén. illindent megtell, hogy 
megóvja a magyar zsidóság egységét, s nem rajta múlt, 
hogy ez nem sikerülhelelt. 

Eredményesebb lelt azonban levékenység'e a kongresz
szuson a r a b b ik é p z ő fe l állí l ás a ücrvélJenG Ennek 
a kérdésnek ő voll a refercnsc a kongresszu~v állal kiküldölt 
bizoltságban, ő dolgoz la ki a rabhiszeminári um túvezelét 
és az inlézcl ünnepélyes nregnyilásán is, 1877-hen, ő tar
tolla az aYató beszédet. A rabllikénző yezértö bizotlsá,.gának 
h~szo_nöl é\·ig \'Oll tagja. rahlliYÍzsgákon ismétellen ·elnö
koll cs sok rabbiavatást Yél.(ZCll. A rahhiszcminárium relső 
l2nl'ol:-;·amán .homiletikál adott elö és az lll~l'z Chájim « egy
letep_ R_ereszlul dolgozolt a szemináriumi nöYendékek meg~ 
segllesen. 

>\;~·~ hoz.zákapcsolódik az Izraelila Tanítóképző laléLet 
mu~k~]ahoz ts, _an~el~·n~k állandó igazgatólanácsi tagja volt. 
Zs 1_d? _o~ l a l as u gy u nk kialakulása is összerarroll nacrYí 
egyentsegevel. 1868-han !táró Eül\'iis Józse!' kulluszm.iniszt~r: 

r, Dr. Kálmán i)dön: Ko h n Sámtl'l. Em'ékkinyv a Rabbiképző Intézet 
Öt\<:né,e-; jubileumára. 1927. 67. l) . 
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a~ izraelit~ elemi iskolák JőigazgalójáYá7 ne\ezlc ki . Gold
zth~r Ignaccal együtl a hiloktalás eredményessé lételére 
vezerional .elkészílésén dolgozik, az ő ösztönzésére Jélesül
lek az Izraelita Siketnémák Orszáaos Intézelének és a pesti 
zsidógimnáziumnak megnyílását i"s lehelövé tevő aLlpítd.
n:yok. 1\Iindig szereleltel részt vett az Orszá,gos IzraeliLl 
Tanítóegyesület munkájában és egyideig annak elnöke volt, 
majd lisztelelbeli elnöke letl. 

Részt vetl az Izraelita ~Iagyar Irodalmi Társulal meg
alakításában. :\IegalapHása évében, 1894-ben, annak egy
házi elnöke lelt. A társulat évkönyYeiben szargalmasan dol
gozott. Elnöklete alall alakult meg az L\IIT-Bihlia szer
keszlő bizoLtsága és ő készítelte a 1\fagyar Zsidó OkleYéllár 
tervezelét is. 

Közrehaloll a Magyar Zsidó Szemle megindításában 
és annak legelső munkatársa voll. G\.olsó két nagyobb 
iniíve is a Magyar Zsidó Szemiében jelent meg. 

l\Híködése 'első napjától párlfogolla az egyetemi il'jú
ságol és résztvett az ösztöndíjegylet megalapításában is. 

így i n t é z m é n y ek egész sorával gazdagítolla a ma
gyar kullúrát és minden igaz ügy. pártolójakéul elősegílelte 
azt, hogy a magyar zsidó kullúrális és szociális élet rchirá
gozzék s 'egyült növekedjék a ma((\~ar zsidósággal. erősítse 
és fejlessze azt. 

... Lapozgalva 'Kohn Sámuel köny,·eit, megjelenik előt• 
tünk íróasztala fölé görnyedő alakja, látjuk a l ü r L é n P l
i r ó l, mint forrásokat kulal, kéziratokal vizsgál és ismerleL 
páratlan szargalommal és türelemmel ellenőrzött adatokat 
·1esz közzé. 

?llinl törLénelíról, hajlamai elsősorban a magyar témák 
fell- vonzolták. A magyar zsidóság történele érdekellc, 
hosszú előtanulmányok ulún megírta és 18!4-ben ki<tdla 
"A zsidók LörLénele ;\lagyarországon a legrégibb időklől a 
moháesi vészig« címí.is munkájál. Xagy lárgy.ilagosságg<tl 
megírl könyve és annak függeléke, <tmclyben a l'orrások
ka l igazolja megállapílásail, ma is nélkülözhetetlen alap
velő törLénelmi könvYúnk. Hasonlóan el nem aYuló l'őmű,·e 
."A_ szomhalosok«,9 • ameh·cl 1889-ben adoll ki. .:\[indkét 
könyve sok fáraelságról s 'nagy ~zorgalomról Lesz lanúságol, 

7 Gro5zmann: Dr. Kob n S:\mucl. Izr. TanUgyi Ért<·,í:o. 1941 1 O. 

súm, 92. l. 
8 Budapest. Hatvannyolc kiada.lan okirattal. 
~ Történctl1k, dogmatikáju:~ é' iroda.lmuk, kl1ltin >S tekintet tel l'c~hi 

Simon é:etére és munk.\ira. - ::'llcgjcl,·n~ Budapcs·en. 
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mcrt neki »magának kellcll előbb nl..ind1en Lég.lá.L össz•e
hordania«. 

Bibl~ográfiája10 közel száz munkáját emlíli tör
téneti műYei mellelt beszédeit és más zsidótudományi érte
kezéseit sorolja fel. Tör.lénelirásán Gractz hatását ismer
hetjük fel, vallásos szellemiségünk mcglisztílására pedig 
Lőw Lipól halása alalL törekedelL Gr;uelz halása voll a 
na~:,ryobbik, elsősorban a zsidóság törliéneLe érdek~elle, az 
voll a főtöi~CkYése, hogy a magyar zsidóság törliéneLét mana
déktalan Leljességgel illessze a világ zsidóságáról szóló his
tória egt'szébe. Kulalla a zsidó vallás Iejlődését is ezt ra 
munkájál azonban nem az íróasztalánál , hanem ~a!lVon 
kilerjcdl papi funkcióiban művelle. o. 

l\ ohn Sámuelnek, a h i ts z ó no k nak főiérdeme az 
hogy a pesli szászékel megmagyarosílolla és hatásávaÍ 
mag):arrá tetle a hazai hitszónoklalot. Sokszáz templomi 
bcszPdel mondoll,11 sokezer alkalmi szónoklatot tartott. 
Beszéde_ibei,l nem a. slílus szépségével, pálosznak ct,ejéVlel, 
l1anem mkabb a logika vasköYell{JezleLésével és a SZiavaknak 
egyszeríí égével akarl halni. Valláserk·ölcsi és társadalmi 
igazságokal hirdetett , ma is idöszerll ek azok ra sZ;avai 
a_melyekke! a _mJagyar zs~dóság ~lr-él·egcződésiét sü:ngeti. Ham~ 
fws ~c~z~d,C!b-en mcgunncpll, 1867-ben, [alkotmányunk 
v1sszaalhlasal, ugyanebben az évhen a koronázást honfiúi 
h~séggel imádkozik a királyért születésnapjá11, 1869-ben, a 
I:c1~száml~lás ~lől t. a m~oyar zsidóság magyar nemzeti elvi 
allasponl.Jál h1rdeti. Gyaszbeszédel mond báró Eötvös Jó
zsef halála után, ünnepli a király uralkodásának huszon
ötödi!t é\~fo~dulójál, beszél arról, hogy " l\1it tegyünk az 
ellenunk mlezetl Lámadásokkal szemben«. hatalmas szónok
latot lartolt 18?8-~a?: Hogyan fogadjuk és hogyan háláljuk 
meg az cgyen.Jogusüást?" - címmel. 

~c~zé?eil lap~nga_tva, sokszor úgy érezzül<, hogy m~g
állap!lasD;.I a maJ zs1dó szószékcn is elhangozh~ünának, 
p~nasza es buzdilá~a ma is ujra meg ujra ícWszcrű. Az idők 
v~lloztak. de a hJrcletések Uf,ryanazok mar:Hitak. I\ohn 
Samnel szónoklalai ma is ulat találnak a lelkekhez hirde-
tései ma i.s méllóak az ő gyülekezeléhez. ·' 

(')ssze~oglalva Koh_n SámuPI ,llkolóle,··ékem·sé~,;él, meg
ál~apílhat.]uk, hogy mmdcn munkájában az lchegelt szeme 
elölt, hohry ,a magyar nrmzeli ideált szolgálja és 
annak szol.galalába állílsa a magyar zsidóságot. Hármas 

10 Dr. Weisz Miks..1: Ko h n S:ímu -l ir:'ís:ti. :'lfa.gvar z , idó Szemle, 1 Q 20. 
2. szám. 5. l. · 

11 Dr. Kohn S:ímuel: /.sinal:"<'>gn.i !;d>lloklatok. 1875. 
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köLelesség voll mííködésének alapgondolata: mag,·ar szó
noklat tartása, magyar intézmény;ek életrehívása, ·magyar 
mult kutatása. 

· ·. 1Me~szelűnt hangulalak óarany ötvözetben körül
vesz~_ek n~mkd, elmúll időknek szellemisége ezüslpalinás 
meglorl 1enyével elragadja lelkünket. . . A kései utódnak 
~~llb~rév;edező tekintete elölt az ör.ökkévalóság útján járó 
osok Imbolyognak és mi olt ülünk csöndes áhitatban az 
ősi nagyLemplomban. A tarkacirádás arabeszkek sokasáaa 
~ nemeshajlású bollh•ek a pompás csillárok fényözönél~d 
u_sznak, elhalkul a zsollá~os ajkaknak éneke - és íme. olt 
fonn az emelvényen lassan felemelkedik a szósz.éknek bíbor-
~árpi~ja és megjelenik fölötte dr. Kohn Sámuel, a pesti 
1zraehta gyülekezel hitszónoka és papja. Hatalmas sudár 
termeléről méllóság és lenyügöző fennköltség áramlik szél 
s a templom áhitatos csendjében a hívek ezrei elölt mcssze 
zengenek szavai-.12 · 

Budapest. Dr. Katona József. 

12 U. o.: 127. és 133. L 
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Dr. Kohn Sámuel történeti muokáioak 
jelentősége napjainkban. 

Szenvedések, megpróbáltatások idején nagy hajlandóságunk 
van arra, hogy a történeti multba merülve, keressünk bátorítást, 
vigasztalást.1 

A magyar zsidóság multjának történelme is napjainkat fog
lalkoztató és létünket közvetlenül érintő kérdések központjába 
került. Az elmult évtizedekben és a közelmultban fokozódó érdeklő
déssei kezdtük keresni a magyar zsidóság multjára vonatkozó ada
tokat, hogy multunkból !11erítstink reményt és védelmi harcunkhoz 
innen szerezztik a fegyvereket. De amikor elővettük, hogy minő 
történeti munkáink vannak, meg kellett állapítani, hogy a magyar 
zsidóság teljes történetit felölelő könyvünk nincs. Egyetlen egy van, 
amely tudományos vértezete és közvetlenül a forrásokra alapitott 
oknyomozó jellege folytán alkalmas arra, hogy rá, mint történeti 
igazság kútf~jére hivatkozhassunk és ez Ko h n Sámuelnak a "Zs i
dők története Magyarországon" (Budapest, 1884.) 
címü könyve, de sajnos, ez is csak részlet, mert csupán a 
mohácsi vészig terjed. 

A magyar zsidóság történeti öntudata csak a magyarság és 
a zsidóság kettős talapzatán építhető fel. S ez nem volt és ma 
sem könnyü feladat. Zsidóságunknak, hitünknek több évezredes 
multja, mártirjaink vére mindig elegendő erőt adott annak, aki a 
zsidóság talajában vetette meg lábát, de a "magyar-zsidóság" 
különleges ideálja mint szükebb tér, sokkal kevesebb elegendő 
támpontot nyujt.:~ És mégis bámulatos, hogy a magyar zsidóság a 
középkori világnak számára történt megsztinése után, jóformán 
első közösségi megnyilvánulásában ugyanazt a felfogást hirdette, 
amelyhez következetesen ragaszkodott az emancipáció és a recepció 

1 
Az Újkor elején keletkc?ett zsidó krónikákat is nagy szenvedések 

hat!L<.a a1~tt irták lzrad nga~z:a.Já;ára és a. le ke:~ erö~ítésére. fgy József 

K.olwn lu,re~ mű'~'· .'lZ Em, k llab.Iclz.l-t 155:l-ban, Józs<?/ lb n Verg.l Sebd 
le!JU~a n:nu krómká]át is ugyanebb •n a koiS!.Ikban. 

" Lrtsd szeuőnek a speci.ális »magyar z ,:i.Jó s1.ell~mi ég« megalapozá>á
~ól ~rt cikkét: »A m'lgyar zsidó iskol:1 l'iltígnéze et< c í. ne n az !zr.~eli a T un
Uf.\'l t.rtesitő 1940. évi 1. szám;iban. 

Dr. Kohn Sámuel történe!i munkáinak jelentősége XVII 

virágzása idején és ami mellett tett hitet az alkonyat bekövetke
-zésekor, I938·ban és 1939-ben, a zsidótörvények hozatalának 
idejében is. 

A magyar zsidóságnak ez a megnyilatkozása 1790-ben volf, 
az ezen évben hozott XXXVllL t. c. (De judaeis) megalkotása 
végett benyujtott országgyülési feliratban. Il. józsef halála ismét 
felnyitotta a gyülölet szelencéjét és a kirobbanó viharok elsöpréssel 
fenyegették a magyar zsidóságot. Elöl jártak a városok (Nagy
szombat, Pest), amelyek nem haboztak sürgősen kimondani a ki
űzetésí határozatot. A fenyegetett zsidóság az országgyűléshez 
fordult és 1790. november 29-én felterjesztést nyujtott be. Ez az 
írás multunk legértikesebb emlékeinek egyike. 3 

1790-et írtak . . . A magyar zsidóság távoli multjára vonat
kozó okmányok köztil még alig volt valami is ismeretes. Legfel
jebb Katona "Historia.Critica"·jában, 1778-ban megjelent egynéhány 
okmány vagy adat adhatott némi világosságot. Egyébként a magyar 
zsidóság árpádkori és a vegyesházbeli királyok alatti történelmére 
jóformán más adat nem volt, mint a Corpus } urisban megtalálható 
törvények.' Valóságos rejtély tehát, hogy a felirat szerzöje milyen 
történelmi adatok birtokában tehetett olyan állításokat, amelyek 
köztudattá átment magyar-zsidó történeti hagyományokként hatot
tak a maguk korában és hatnak ma is: 

"A zsidó nép már mintegy kezdet óta lakja a magyar király
ságot. Ezt bőven tanusítják a viselt dolgok régi évkönyvei, vala
mint a magyar törvények - akár a zsidók javára, akár azok 
megszorítására hozattak azok, aszerint, aminő az emberek fúlfogása 
valamely században volt. És ha egykoron, miként a régiek emléke 
az l. Lajos alatt törléntet hirdeti, megesett, hogy népiinket a 
vallásgyűlölet az országból kivándorolni késztette, kevéssel azután 

3 
Dr. Büclúer Sándor adta. ki az I:\IIT 1900. é'.'Í é,·könyvében. (286. 

old. »De Judaeis«.) A felterjeszté; ereJeti példánya az Or:;zág-o; Le,·éltár
lban van. (Cancz. fogai_ 1790., 15.525. sz.) Közszemlére '·olt téve az Orsd.
gos Magyar Zsidó :\lúzeu n 19:~8 éd eman,ip;íciós ká~lí á-;án_ 

4 
.A nagy okmánytárak, amelye:..: ig-en fonto> zsidó vonatk-ozá..-;ú okira.

t~kat IS • tartaJma.znak, csak jóval késobben jclen~ek meg. Fejér: Codex 
dtplomatzcus-a_ 1829-1844-ben: Endlichu: Rerum {_,"ngaricarum ,ltonu
menfa AtpadiOno l ~49-ben; \Venzel: Árpádkori O· Ok r ,, , IS60 _ 
1874-ben. J m .ny,ara 
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a viszonyok változtáva! nemcsak hogy visszatérhetési ~tzabadságot 
kapott, hanem még nagyobb kedvezésekkel halmozták el, mint 
e/abb. És valóban, ha a zsidó szokás és vallásban ktilönbözik is a 
nép sokaságától, de az bizonyos, tapasztalat erősíti, hogy annyi 
század forgása alatt húség és megbízhatóságban a királyok és a 
haza iránt nem dll mögötte a polgároknak. . . Ki nem tudja, hogy 
II. Endre, IV. Béla, Zsigmond, II. Ulászló, II. Lajos alatt mily 
szomorú állapotban volt a kincstár? Az úgyszólván ingadozó 
állam végveszélyében pedig ama fölötte bölcs királyok mi mást 
tartottak a legjobb orvoslásnak, mint azt, ho~y a zsidókra külön
böző kamarai tisztséget ruházzanak és hűségük s buzgóságukra a 
király és ország kincstára bízassék. Nem tagadjuk, hogy őseink 
gyakorta szenvedtek üldöztetéseket, miket fejükre majd az irígység. 
majd a vallásvédelem vakbuzgósága gyűjtött, néha pedig- amint 
könnyedén meg vagyunk győződve - a fölötte nagy haszonlesés 
is, amelytöf őseink közül sokan nem voltak mentek. De közben a 
legtöbb magyar király, ki közelrőllátta a zsidók szolgálatait,- nem 
ritkán grácia, kegy, kiváltságokkal ékesltette és állandó protekcióban 
részesítette a zsidókat. Még megvan ama kiváltságok emléke, melyeket 
egykoron IV. Béla és Zsigmond, a keresztény vallás e két buzgó 
bajnoka a zsidóknak juttatott és amelyeket Albert, V. László és HolJós 
Mátyás ünnepélyes oklevelekkel megerősíteni nem habozott." 5 

Nem tudjuk, hogy ki volt szerzöje ennek a nagyszeríi meg
nyilatkozásnak, amelynek egyes mondatai az ünnepélyes történeti 
kinyilatkoztatások erejével hatnak és azóta is a magyar zsidóság 
ünnepélyes megnyilatkozásaiban többször idézték, ami mutatja, 
hov 150 esztendeje nem csökkent hatóereje.6 

5 A szöveget dr. Büchler Sándor fordításában közlöm. 

6 Ezek a mondatok főként a 'követ'lre.zők: »Nincs a földkerekségen 
Magyarországon kívül más hazánk, nincs más atyánk, mint a kirá/.y, kinek 
kormányzására a világ ura Magyarországot és népeit bízta, nincsenek mds 
pártjog6ink, min:i a /Wthat6ságok és földesuraink, nincsenek más testvéreink. 
mint akikkel egy társadAlomban élünk és halunk, nincs más oltalmunk, mint 
a hazJ törvényei, nincs más menedékiink, mint az emberiség ama köteles
'>igei, melJikkel ember ember iránt kivétel nélkül tartozik . .. << »Kihez folya· 
modjunk s:zü.kségünlkben, ha nem mindnyájun'k kö ros atyja, a királyhoz és 
azokhoz, kikre az állam konnányzása bízatott? Honnan várjunk békét0 

nyugalmat, bátorságot, ha nem az áJ.lamtól, mely bennünket már régóta anyu-
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Büchler Sándor ismeretlen jogász munkájának tartja. 7 Nekem 
is ez a véleményem, de minden bizonyossággal nem zsidó tollából 
származik, zsidók csak közreműködhettek annak szerkesztésében. s 

. Ettől a h_omályos eredetű felterjesztéstől eltekintve, a magyar 
zs1dók történehrása tulajdonképen csak a XIX. században kezdödött 
meg és pedig jelentékeny részben keresztény tudósok munkáiban. 

Első teendőnek a források kiadása mutatkozott. Hazai zsidó 
kezekben azonban a XVII-XVIII. századoknál korábbi idöszakból 
alig volt történeti okmány. Az ősrégi magyar zsidó községek t. i. 
az 1360. évi száműzetés, majd a mohácsi vészt követő zűrzavaros 
időkben elpusztultak. Egy kivétel volt, a pozsonyi község, amely 
u~yan a XVI. században szintén elpusztult, de rövid idő mulva 
UJra megalakult Itt azonban a XIX. század elején törlént szeren
csétlenség. Amikor 1809. junius havában, a napoleoni háboruk 
alatt, Davoust francia tábornok Pozsonyt lövette, leégett a zsidó 
községháza és benne évszázados értékes okíralok. Nálunk még a 
köbe vésett héber okmányok, a temetök feliratai is csak igen 
szórványosan kerültek felszínre. 

Az első kis~rletet Kalisár István tette, a magyar zsidók teljes 
történetének meg1rására. Az általa kiadott "Hazai Tudósitások• 
180~. évfolyamának 3. számában Zsidóság eim alatt foglalkvzott 
a zs1dók egyetemes történetével a babiloniai fogság óta; a követ-

k~nt fo_ga~o~ be, mely táplál, ruház bennünket, am~ly viszont joggal meg
koveteli tol~nk a JÓ .. polgár kötelességeit? Hol találjunk támaszt, ha nem 
bennetek, kiknek a torvényhozás é3 a népek boldogításának hatalmát me _ 
adta ;-z u~alkodó akarata és Ö!ieitek gondos intéLkelé.;e ?« g 

' »Kl volt az a jogász,' ki a rzsidók panaszai, és óhaját olv mega-yözően 
ékesszólóan és nagy történeti tanultsággal adh elő latin · 1 "' , 
tudjuk.<< Id. mü 289. old. n ye ven, nem 

. 
8 

Azt, hogy nem zsidó írta, többek között ar. is bizonyitja hog . f 1 
teqesztés szövegében elófordul. a négybetűs Istennév ki!rás3. a:XU ,·~:tk~ . 
ből elképzelhetetlen. Az egésznek olyan előkelő k-uriális t!Í Z . l o z-
abban az időben ·d · é , , 5 usa. van, ahogy 
ho e z_sl ~. m_ g, lml nem tudott MagyarországoD. Feltehető, 
ta g; gy po~sonyl flskálJs uta, yagy az országgyülé~n~k egyik szab:tdehü 

g) . Ismerme kellett az egész magyar zsidó t .. té l . 
'döb el. - or ne mct amt abban az 
l . en t J~n "felkutatlan terület vo ct. Legfeltűnőbb, hog): eml!ti a :-\a 
Lajos ala~ kiuzetést, holott erről egyetlen okmányunk van . • gy 
csak Ha]mk Imre közölt 1866-ban I h , , anut I>e<hg 
őrizték. (Lad 20 N 9 ) E . · gaz, ogy Pozs_ony v.:tros l evéltárában 

· · r. · z ls arra mutat hog 6 p 
gozott. Ott volt a diéta é,; a közremükooŐ zs;d~ka ~erz ozsonyban. dol· 
tott a pozsonyi hitközség régi le éltá l - nak rendelkezésére .:tllha-

' ra, ame Y csak 1809-ben égett le. 
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kelő 1807. évfolyam 3. számában közölte A Zsidó Nép Történetét 
M1gyarorszdgorz. Ezek a cikkek természetesen csak kisérletezések
nek tekinthetők. 

Monográfiák egyes korszakokról a mult század negyvenes évei 
óta jelentek meg. Uttörö volt Zipser Mayer (1815-1869.)9 A budai 
és rohonczi zsidó községekről írt tanulmányokat, amelyek az Orient 
1846-47. és a Ben Chananja 1864-65-i évfolyamaiban jelentek 
meg. Héber kútforrásokat dolgozott fel és úttörő volt ezen a téren. 

A részlettanulmányokban igen értékes anyagot dolgozott fel 
Löw Lipót is, aki 1840-ben az Allgemeine Zeitung des judenthumsban 
közölte "Aphorismen über die Geschichte der /sraeliten in Ungarn" 
dmű értekezését, 1845 -46-ban jelent pedig meg: "Die Schicksa/e 
und Bestrebungen der juden in Ungarn" című tanulmánya.10 

Egészen új utat vágott Hajnik Imrének 1866-ban megjelent 
tanulmánya: "A zsidók Magyarországon a vegyesházakbeli királyok 
nlatt". Ez a monográfia annál is értékesebb, mert Hajnik a magyar 
jogtörténetnek modern megalapítója és annak legkiválóbb tudósa 
volt. E tanulmánya megjelenésének idején a nagyváradi jogakadémián 
a történetet tanitotta, késöbb hosszú éveken át a budapesti egyete
men a magyar alkotmány és jogtörténet professzora volt. Munkájá
nak céljára személyesen másolta le a nagyszombati levéltár okmá
nyait és főleg ezeket dolgozta fel. Ma is figyelm:t ér?emelnek és 
klasszikusan hatnak Hajniknak azok a megállapttásat, amelyek a 
zsidók magyarországi jogfejlődésére általában és Nagy Lajos alatti 

szám tizetésükre vonatkoznak: 
A magyar nemzet, mint egyik életteljes tagja a középkori 

európ;i államtársaságnak, nem vonhatta magá~ ki s~ha egésze~ az 
abban uralkodó eszmék alól, de azokat többnytre sa;dt szellemehez 
mJdosítván hatásukat is nem ritkán megVáltoztatta. Ez tapasztal
ható a zsldók állására hazánkban vonatkozólag i.s. ~~nyegesen. 
ugyanis alig különbözött az más európai áll~mbelt zstdok akkon 
társadalmi állásától · de kedvezótlen, nyomaszta voltán nem keveset 
enyhltett a magyar ~ép méltányossági érzete és józan gondolkodása". 

!l R • . - '' t · -'r Ret'ch közölte a B dh-él 5. füzetében ( !862. ;· ... egcn)e" we raJ-za Ké .· "bb 
Székesfehérvári rabbi volt. 1851-ben a pesti egyet~ doktor~á ava~t 1', 

1 
s~ n 

Roboneon lt:t t rabbi Széleskörű tudományos munkassága kulfoldt n)e 'e ~ 
és tulnyomórészben külföldön jelent meg. 

lÓ Kalend er und Jahrbuch für braeliten. (IV. és V· évf.) 
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Hajnik gyűjtéseinek eredményét még sokkal későbben is 
élvezte a zsidó történettudomány. Amikor 1903-ban az IMIT 
kiadásában megjelent a Magyar Zsidó Oklevéltár I. kötete, az ott 
először közölt okiratok jelentékeny része azokból került kí, ame
lyeket Hajnik Imre ifjúkorában Nagyszombaton másolt és amelyeket 
halála után hagyatékából veje, dr. Császár Elemér engedett át az 
Dklevéltár szerkesztőjének. 

Még Kohn Sámuel is említi főmunkája bevezetésében, hogy 
sok olyan okiratot dolgozott fel, amelyeknek másolatait Hajnik
tól kapta. 

De Hajniknak ez a munkája csak egy részletet dolgozott fel , 
egész terjedelme 47 oldal. 

Az antecessorok között meg kell említeni Helmár Agoston!, 
aki .A magyar zsidótörvények az Arpádkorszakban" (Pozsony 1879.) 
című munkájában dolgozta fel a Corpus juris idevonatkozó részeit, 
összehasonlítva a canon-jog megfelelő rendelkezéseivel. 

Ilyen elődök után lépett Kohn Sámuel a magyar zsidóság 
történetiróinak soraiba és ilyen előzmények után jelent meg "Héber 
kútforrdsok és adatok Magyarország történetében" (Történelmi Tár 
1881.) című tanulmánysoroza ta, amely az előkészület korszakát jelenti 
élete chef d' oeuvre-jéhez: "A zsidók története Magyarországon• 
című korszakalkotó könyvéhez. A munka a szerző eredeti elgon
dolása szerint nyolc részre tagozódott volna és pedig az elsO a 
legrégibb időktől fogva a honfoglalásig (-890.), a második a hon
foglalástól a szabolcsi zsinatig (890-1092.), a harmadik a szabolcsi 
zsinattól a zsidók száműzetéséig (1092 -1360), a negyedik a zsidók 
száműzetésétőlamohácsi vészig (1360-1526), az ötödikamohácsi 
vésztől a karloczai békekötésig (1526-1699), a hatodik a karloczai 
békekötéstől II. józsef uralkodásáig (1699-1780), a hetedik 11. 
józsef uralkodásától a zsidók egyenjogúsításáig (1780-1867) és 
a nyolcadik a zsidók egyenjogúsításától, 1867-töl napjainkig terjedt 
v_olna. Mindebböl csak az elsö négy rész jelent meg egy kötetben. 
Örök kár, hogy a mohácsi vész utáni történetünket nem írta meg. 
Hagyatékában. idevonatkozó bőséges jegyzeteket találtak, amelyeket 
a Magyar Zstdó Múzeum archivurna őriz a jövö történetírója 
számára. 

Kohn az o~nyomozó történetírónak példáját mutatta, csak az 
észre akart hatm, soha sem az érzelemre. Irányát nem jellemez-
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hetném jobban, minthogy ide iktatom azt a mottót, amit fömun-
kája jelszavának Polybiustól idézve önmaga választoU: 

r}órava/ó férfiához illó, hogy barátja legyen 
barátjainak és hazájának, barátjainak barátjait 
tisztelje, ellensigeiket pedig gyűlö/je. 
Ahhoz azonban, ki a történetirás munkdjdhoz fog, 
illó az, hogy mindezeket elfelejtse." 

És Kohn Sámuel tényleg minden érzelmen túltette magát,. 
mikor munkáját megírta. A hűvös tárgyilagosságra való törekvés 
a XIX. század második felében bizonyos körökben koreszme volt. 
Ez érthető a komoly történettudós riszéról, aki munkájával nem
csak hittestvéreinek akarta ősei maitját bemutatni, hanem a nem
zsidó társadalom számára is törtineti munkát írt. Ez a törekvés 
magyarázza meg, hogy Kohn műve bevezetésében (VII. old.) ellen
tétet lát ,.a felekezetiség" és a "hazafiság" szempontjai közölt: 
"Ahol a felekezetiség sérelmekre utal, ott a hazafiság helyes in
tézkedést, a körülményekkel igazolható jogos eljárást lát; a sem
leges birá/ó pedig egyiküknek sem ad igazat." Ma talán ezt 
másképen fogalmaznánk, de bizonyos, hogy a tudomány személy
telenségét Kohn tökéletesen hitte és követte. Nem volt Graetz, aki 
gyakran kikeit magából, amidön leírta a zsidóságot ért szörnyű 
megpróbáltatásokat. Kohn mentes minden szenvedélytöl és közel 
500 oldalas munkájában egyetlen mondat sincs, amely a higgadt 
tudományos előadás ténybeli síkjáról letérne. 

Pedig milyen önmegtartoztatás kellett ehhez l Könyve I 884-
ben jelent meg, két évvel Tiszaesz/dr után. Ez mindent megma
gyaráz l Megmagyarázza azt a "zsidókérdést" is, ami miatt könyve 
el6szavában panaszkodik s érthetövé teszi a tárgyilagosságra való 
törekvést, amely minden szavát jellemzi. Mert Kohn Sámueltól 
minden távolabb állott, minthogy irányított történelmet vagy védó
iratot írjon. A liberalizmus évtizedeiben ennek sz!ikségét sem 
érezte · és ezért becsületesen és· ószintén írhatta, hogy "szándékosan 
kerU/tem, hogy a könyvemben párhuzamot vessek a mult meg a 
jelen klJzt. S tartózkodtam attól, hogy az új magyar zsidókérdésr 
megvilágitsam a magyar zsidók régi történetével. A kisértés gyakran: 
közelltett; kitértem elóle." 

Ime egy igazi tudósnak becsatetes ön vallomása l! 
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Kohn oknyomozó történetet és nem króníkát akart írni s 
ezért minden állításában vissza kellett menni a történetírás ös
forrásához, az elsárgult okiratokhoz. Amíg elődei vagy föleg csak 
latin, vagy csak héber kútfők alapján dolgoztak, Kohn egyformán 
.a/apu/ vette mind a kétjé/ét és igy lett ö a magyar zsidó történet
.irds utolérhetetlen mestere. Könyvének különös értéket ad, hogy 
68 addig még ki nem nyomtatott okiratot is közölt, megteremtve 
a magyar zsidó multnak első okmánytdrát. Az okiratok egy részét 
- mint már fentebb említettem - Hajniktól kapta, ezek főként 

,nagyszombati eredetűek. A többiek nagyrészt Pozsonyból és 
Sopronból származnak. A pozsonyiakat Rakovszky István cs. és k. 
kamarás másolta, Batka János, a pozsonyi levéltár őrének közre
működésével. A soproni okiratokat Paur Iván bocsájtotta rendel
-kezésére. 

Kohnnak ez a munkája soha nem lett népszerű és nem vált 
.a közönség körében közkedvelten elterjedtté. Onnepilyes, kotur
.nuson járó stilusától távol állott az aktualitás érdekességhajhászdsa. 

· M.indíg a kiválasztottak könyve maradt, amit főként azok forgattak. 
akik el akartak mer!ilni a magyar zsidó múltban, vagy annak 
.egyes részleteit kivánták népszerűsitení. Elévülhetetlen érdeme, 
hogy amit a magyar zsidóság régmultjából tudunk, azt jóformán 
mind innen, Kohn Sámuel forrásaiból és az ö beállítottságából 
tudjuk. A magyar zsidóság középkori mú/tja Kohn Sámuel fogal
mazásdban lett közkinccsé, a kazár-kabar kérdéstől kezdve- amit 
-sokan támadtak, de végeredményben a tudomány mai álláspontja 
is Ko h n feltevéseit igazolja. u Az utóbbi hetven évben készűlt 
történeti iskolakönyveket is túlnyomórészben e munka alapján írták. 

Nagy jelentősége van annak is, hogy Kohn Sámuel történeti 
megállapításai, a magyar alkotmány és jogtörténet forrásdvd lettek. 
Jellemzö, hogy a férfikorban levő magyar jogásznemzedék ezrei 
két budapesti jogtanártól (Timon Akos és Király jános) tanulták 
ez~ az alapvető studiumot és mind a kettő a középkori magyar 
zs1dóság alkotmányjogi státusának meghatározásánál red hivatko
zik.15 Timon a Kálmán-féle zsidótörvény exegésisénél és a zsidó 

12 Lásd dr. Telegdi Zsigmond tanulmányát az 1:\IIT 1940 é k 
vében. • v ony-

13 L. Timon Ákos: Mag~r Alkotmány és jogtörténet 1917 B d 
V k" dá A ke té ' · u apes~. · . 1a <l>. » nem resz ny hilf.elekezetúek ;ogállása« címü fejezetet, 275-
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község autonom bíráskodásánál hivatkozik reá. 14 Ez az egykor oly 
közkedvelt jogi tankönyv a középkori magyar zsidóság viszony
lagos jogegyenlőségének igazolására idézi lll. Endrének a pozsonyi 
zsidók szdmára kiadott szabadsdglevele 12. pontját, amely lgy 
szál: "/!em jude i in ips a civitate constituti habeant eandem 
libertalem quam ips i ci ves." 15 Király jános pedig (akik ismerték, 
tudják róla, hogy a maga korában épenséggel nem volt filosze
milának tekinthető) szakségesnek tartotta a magyar zsidóság törté
neti fejlődésénél kiemelni, hogy e joganyag felkutatásánál, Hajnik és 
Helmár mellett "Kohn Sámuel érdemes munkája emlltendő." 16 S 
hozzáteszi, hogy Kohn "Nagy Lajosnak a zsidók kitiltása körül 
tanusitott magatartását a kornak szellemével és a királynak keresz
tény királyi minőségével, teljes tárgyilagossággal indokolja.'m 

Kohn Sámuel műve csak részlet. A mohácsi vész utáni tör
ténetUnk megiratlan maradt. De ha érezzük is az újkor történeté
nek hiányát, ez nem végzetes. A XVIII. század második felétől 
kezdve a monográfiák szaporodnak. A mohácsi vésztől II. józsefig 
pedig történetunk túlnyomórészben sívár és elszomoritó. A magyar 
zsidóság politikai elhelyezkedésének iránya az Arpádok korában 
alakult ki, az volt történetünk hőskorszaka. Ezért van fokozott 
jelentősége Kohn Sámuel munkájának, mert mínden utána követ
kező történetírónk, sőt - mint láttuk, a magyar alkotmány és jog
történetnek a zsidósággal foglalkozó fejezete is - azon a csapáson· 
halad, amit ó taoosott le. Mert akárhogy is igyekezett az oknyo
mozó lelrásnál maradni és kertlit minden általánosító megállapí-

278. old. Továbbá Király János: Magyllr Alkotmány és /ogtörléMt, !luda
pest, 1908. ))A zsid6k« cím ű feje1..etct 622 -627. old. 

14 Id. mű 275. old. 4. jegyz. és 277. old. 12. jegyz. 
15 Id. mű 278. old. 19. jegyz. 
16 Id. mű 622. old. 

17 Id. mű u. o. Tényleg Kohn et.-ekkel érvelt. Utal arra, hogy a hit
bu7galom miképen ragadja er&szakria a királyt más nem katholikus népele
mek ellen, Igy az óhitű szerbek ~rányá:ban is. »De az őszinte, mély valláSoO"'· 
ságtól áthatott király, kinek a szen-tszék iráinti engedelmességét és kegyeletét 
az a szembeszőkö részrehajlás sem ingathatta meg, melyet a pápa a férj
gyilka> Johanna és Lajos egyéb olasz ellenségei iránt tanúsltott, buzgalma 
ál.~al a hi1térltés útjára engedte magát tereltetni, mi az országn.1k nem ritkán 
kárára, a zsidóknak pedig épen st.ere.ncsétkn'>égiikre vált.« (131. old.) 

\1ajd idézi a király titkárána.k, Kükiillei Jálnos főesperesnek s1avait: 
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tást, az olvasó megérzi, hogy a magyar zsidóság történelme év
százados, mondhatjuk, évezredes tapasztalatok alapján kialakult 
irányt követ S ez abban mutatkozik, hagy - bár a magyar zsidók 
nagyban egészben követik többi európai hittestvéreik sorsát - de 
azért Magyarországon mégis különleges helyzetük volt, mert az dl
lamalkató népelemhez való viszonyuk sajátságosan alakult. M e r t 
me l y ik o r sz á g zs i d óság a m o n d h a t j a, h o g y h i t t e st
v é r e ik az o r sz á gs z e r z és fe g y v e r es h a dm ű v e l eteiben 
cselekvően vettek részt? Ez magyarázza meg, hogy a 
magyar törvények a honfoglalás után két évszázadig nem is em
litik a zsidókat· mert nem volt mit említeni róluk, hiszen semmi 
különbség köztUk és a többi lakosok közölt nem létezett. Annál 
több "zsidó"-val képzett helységnév ("zsidóvár•, "zsidó patak" ... 
stb.) és családi név maradt fenn az Arpádok és a vegyesházbeli 
királyok korából. 18 S ha helyzetuk későbben meg is változott, a 
magyarság emberséget és belátást tanusitott mindig. 

Ez a tanulság vonható le többek között a következökből : 
Bár László és Kálmán törvényei külföldi mintákra a zsidóság 
helyzetét súlyosbították itt is, d<! azért még sem volt az megalázó 
és kegyetlen mint máshol ;19 Kálmán ugyanazokat a gyülevész 
keresztes hadakat, amelyek külföldön iszonyatos öldöklést vittek 
végbe, Mosonnál széjjelverte és így a magyar zsidók megmene
kültek attól a sorstól, amely a Rajna-környéki községeket érte ;10 

•Lajos hitbuzgaJmáibau1 a iz.sóklókat a katholiku' hi~re térít~ ni é, Kr: /t.J ·n~k 
megnyerni óhajtván, - miután ebbeli száooékcí.t unfcjű markacs..águk m•a'.t 
keresztül nem vihette, - egésl :11agyarországon az ös,ze.> Z'idóka fcl~za
badltotta főhatalma alól s kiűzetésüket clrende:~e.« , 132. old.) Egyéhk~nt 
mcgállapltja, hogy Lajos a >Záműzött zsidók ingó vagyonábot nem mulr, 
rsak ingatlanaikat foglalta le. 

18 Dr. Kohn id. mű 3-i-40. old. 
19 Dr. Kohn id. mű 62 -79. old. 
20 

L. Emico rajnai gróf ser~geinek Slétverésére , onatkozó .tda~o· .t t 

id. m(í 66-:-6~. old. »Az egész nagy sereg majdnem td]esen meg~ernmi,ult 
s így az~ htsz1k, - e szavakkal ~irja be a »Chronicon Hiero:>olymha.nlJI!n 
jámbor slerzöjc az esemény elbcszél6ét - hogr maga az k>c!n keze súj:otL'l 
a kerc~ztc~ekct, mi\cl az () stine ..... lőtt li~tt;it.Jbn~J.,.-u . .:: é .. cr ·.>l -t ' n ~~quk 
:\ltal igen wkan vétettek, s a száműzeté".ben éló 

0

"iJókat. jóllc~..:t, h ~gv 
Krist.tus 6~cnségei, inká•Jjb pénzsozomjb61, mint a.z úr igaz·ágos-ác;a m.a.;, 
kemény gyilkol:bsal lemészárolták« Id. mü 67. o:d. 
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!29 l-ben lll. Endre a pozsonyi zsidóság számára a többi 
polgárokéhoz hasonló jogegyenlőséget biztosított ;11 

Az Árpádok alatt, e magyar uralkodóház védelmében a magyar 
zsidóság nyugodtan élt e hazában. Sőt ennek hatása az Árpádok 
k1halta után még 6 évtizedig eltartott. "Ebben a kegyeflen kor
szakban valamennyi más ország kietlen sivatag számukra: Magyar
ország ellenben ezután is nyájas óáz, hol béke, nyugalom és biz
tonság mosolygott a boldogtalanokra. •ii Sőt a helyzet folytatódott 
a XIV. század első felében is : "a XIV. század első felében egész 
Európa visszhangzott a kegyetlenül üldözött zsidók keserves pana
szaitól, csak Magyarország nem,·" 11 ~ 

A Nagy Lajos alatti számüzetés csak öt esztendeig tartott és 
a kiköltözök ingó vagyonukat magukkal vihették, söt követeléseiket 
killföldről perelhették; u 

Amikor V. László idején Kapisztrán jános müködésének hatása 
alatt végzetes zsidóüldözések voltak ktilföldön, "a zsidók ostora" 
Magyarországon nem sujtotta a zsidókat ... hazánkban még 
Kapisztrán és V. László is úgy bántak a zsidókkal, mint sehol 
másutt: megkímélték őket." ' 6 

A magyar zsidóságnak ez a ktilönös helyzete vezette Kohn 
Sámuelt arra, hogy megírja az erdélyi szombatosok történeté t. ~ 6 

Ebből ís a fenti tanulságokat vonhatjuk le. 
Igy vált dr. Kohn Sámuel történeti munkássága napjainkban 

magyar-zsidó Létünk törllnetí öntudatának éltető forrásává. Kime
ríthetetlen kincsesbánya, amelyből megpróbáltatásainkban, kételke
déseinkben nemcsak biztatdsl és reményt meríthetünk, de védófegy
,,ereket is. 

Dr. Munkácsi Ernó. 

?1 L. fentebb. E1 az okirat a. :\[ag)·;tr Zsidó Oklevéltár I. kötetéb€1n 
32. ''· a. ar 55 oldalon van közól1·e. Liw továbbá dr. Kohn id. mü 
127. old. 

00 Id. mü 128. old. 
2:1 ld mü 129. old. 
2-1 ld Ill Ü 132--135. old. 
~5 ld nu~í 206 207. old. 
2G •.\ ~7ombatosok, történe:ük. Jogm.atibjuk és iroJ.:tlmuk. Kulönös 

tekint~\ tel l' ér h\' Simon főkanrelUr életére é; munkájára.« Budapest, 1889. 
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Levelek. 
Közread ja: dr. Bücbler Sáador. 

Dr. Kohn Sámuel érdeklődése irántam 1890-ben kez
űődötl, miclőn közvellenül érettségi vizsgám előlt a Cc~
tcnarium S. I. L. Rapoporl's gyüjleményes numkában ln
.ndatlan hébernyelvli kéziratok alapján történeti dolgoza
lom jelcnl meg Bécsbeh és nyomban a maiura ul~n. a 
l\Jacrvar Zsidó Szemle VII. évfolyamában a magyar. zs1dok 
uj~tb"bkori törlénelével foglalkozó tanulmányom. Közös 
tárgykörünk, a magyar zsidók mulljának kutalása, egyre 
közelebb hozoll bennünkel egymáshoz, de nem kis mérlék
])en volt része ebben dr. Kaufmann Dávid rabbiszcmini
riumi tanáromnak is, aki alkalmat nyújtott, hogy olt
hona elbűvölő társaságában tanílYánya s az arisztokrata 
magalarlású pesti rabbi találkozhassék s vele hislóriai 
l;. ércléseket megvi tasson. Tudományos és más vonatkozás ú 
kapcsolalunkról ez az ill közöll néhány levél ad tájé
kozlalást. 

Dr. Acsády Ignác az "\.lhenaeum Kézi Lexikona szet·
l,eszlésénél, amint erről az 1893. márc. 27-én írotl előszó 
beszámol, egyik mnnkatársának hívott meg engem, ez Yoll 
ulóbh az ok, hogy amikor cl1~. Kohnt a Pallas ~agy. Lexiko
nának szerkesztője felkérle a zsidó tárgyú cikkek mecrírá
sárn, széleskörü elfoglaltsága miaU enggm bízolt merr ~zok 
elkészítésével az L-el kezelőelő részleleklől fogya. 

0 

I. 

Tisztcll Doktor úr! 
Budapest, 1895. márc. 20. 

, Vonatk?zással legnapi megbeszélésünkrc, van szcren
~sem 1_11eHe~{ellen átlenni az L-S-ig terjedő czikkeket, 
1lletye Jegyzekeke l, s az c g és z e n új czikkek számára tisz b 
pap1ros~. Ha valamely fonlos, kiYáll magyar vonatkozásli 
cz1k~ _Ium arad l, _tessék nzl bálran mecrírni. Az L-S. betíík
k~l J.o volna 1mnél előbb végezni, h~gv hozzároahasson o. 
to.hb1hez, merl az S., még inkább a t.· (Zsidó) b'etű a IC•'
t??l~, _le~fonlosabb és legnagyobb czikkeket tartalmazzák 
h.Jvalo ilsztelettet Dr. Kolm. · · 

* 
~. Mi~ő1~ n~~~·.a_t~·jn, I<._ohn Gölz Schwerin hajai rahhi 
ftdek_~~. ~JOgi allaJal 1_nc~u·la pr. Kohn. a nagyatyjár-a mél
~n Jmszke unoka, ak1 valasztekossáuában irrazsáe~érzeléhcn 

hiJ~~~c~_l ~ondolkodásban és példás o me leg °CSalád·iassá.gba~ 
hu orokose voll, hozzám fordult 'életrajzi adal~kérl. 
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II. 
Budapest, 18!JG. április 22. 

Igen ltszlell Doklor l lr! 
I l'g~ rn SZl\ es azon adalol, ml'!_y. szcriul hold. iircgalyCl

ma! zel. erd éh i l"órabhin;tk :tbrlák ,·álaszlani, m inél el ü bb 
yelcm közölni". .\l onograph iámal m.1jdncm bcl'cjezlem s í!.(y 
nagy szü.ksl;gem YaJl ezen rám uéz' c löliille érdekes .Hial l"ol. 

1\.iY:iló liszldclll'l Dr. 1\.olm. 
* 

1901-bl'll jelcal meg A zsidók lörlénele Bud<Lpesten c. 
monognll"iám, ez a Tencer-díjj,ll julalmazoll pályam(í; erre 
c~loz a kcszlheh·i rahhihciklal.:ísomra küldöll levelé
nek kl'nlése. ,\. p~l~·amü 1897 szepll'mber Yégére érk•ezell 
az lzral'lila :\Iagyar Irodalmi Társulathoz. a n<'gy. lagú 
bírúló-l>izollságb<m deinic Dr. Kolm is helyet foglalt. 

·nr. 
Budapest, 1897. szeptcmher ·.J. 

~agyon tisztcll Kolléga úr! 
:\"agyb. meghíYójál, mivel csak rilkún jö,·ök a városba, 

elkésYe Yetlcm, s így csak utólagosan. dc nérl nem k•e
\ésbbé őszinlén gratulálhalok bírnlalába való beígtalása 
n!kalmáhól. Legyen Isten áldása a k5zle és hitközsége kö
zötl kölöll rrigyen és siker kísérjc müköclésél. 

~I ikorára Yárhatjuk pályamunkája befejezését? Ha új 
haláskörében kis propagandát csinálhal az Dirr érdeké
ben, tegye meg; ráfér a Társulalra. 

Alkalmilag talán ellálogal Bpestre; akkor mcQheszélek 
Kolléga úrral bizonyos nagyobb, meglehetős l'onLos ügyel, 
mell~·el már régebben foglalkozom. Szhélyes üdvözletlel 
ószinle barátja Dr. Kohn. 

IV. 
Főlisztelendő úr! Budapest, 1898. januá1· ::ll. 

Becses sorai l köszönetlel Y cl tem. Ha az "Orieni « 1 nin
csen Onnél, kinek Kollégái közül kölcsönözhellem, illelYe 
kinek lehetelt tnnulmányai során szüksé_ge rá? Ll Ibaigazí
tás állal nagy hálára kötelezne. Annyit tudok, hoQy szemi
nárista Yoll, aki kölesönvetle. :\li a pesli rabbik élelrajzail 
illeti, azt lanácsolnám, hogy az é l ők kk e l ne l'oglalkoz
zék, legalább IJehaló~m nem. Boldogult Brillel bálran be
fejezhetné cikksorozatáL Kényes dolog törlénelel írni L'lők
röl. Ha dícséri,- bók Yagy hizc'lgés; ha ócsárolja, - lúma
dás vagy legalább urlvariatlansá~; törléneli igazságot nehéz 
dolog írni róluk és - fölösleges. Ha :\Jeisl éldrajzát írj .L 

1 Dr. Juliu~ Fürst által Liprséhen kiadott »Der Orient« címü hetilap. 
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vigyúzzon; Kayseriingnek róla írl köny\·e, anúnl azt neki 
meg is mondotlam, rnerőllcn helytelen. 

A »Pallas az ::\ bctlí ó la a cikkekel nem is fizcllc. 
Onnek igért példány érdekéhen lcgközelcllb keresek alkal
mat beszélni. 

Szí\'é ly cs üdrözlcllel és ki,:úló liszleleltel Dr. Koi!Jl. 

v. 
:'\agyon lisztcll Doklor úr! Budapest, 1898. febr. 27 

Bocsánatol kérek. hogy mind a mai napig l'éslem Yála
szommal. Csak szerdán este érkeztem vissza Bécsből. hon.í. 
fiam esketésére ulazlmn, s ezen rám s családomra nézye 
nagy esemény s a vele járó előkészületek Jeyelezések 0s 
izgalmak annyira lekötötlék egész időmel hogy alig luci
tam, mihcz fogjak clübh. Lelkiismeretemel azzal nyugiat
tam meg, hogy az a kél nap, melyen e hónapban cse lle"· 
idejöhetcll Yolna, amúgy is elmúll már. "" 

J\Iinlán ajánlalOinnt - elvben - elfogadta, uiszkréci<'l 
alall köz·elebbit közlök. 

, Ezek _nlán_clvároin 'b. ludósílúsál, vaj,ion, illelve milu
rara elvarhalJuk-e. Oszintén Öt'ülnék, ha közelebbi vi
szonyba lépnénk ,egymáshoz. 

Szívélyes üd,·özletlel Dr. Kohn. 
, VI. 

I\ cd ves Barátouli Budapest. 1900. X! I. ;~. 
1~. pe~tmegyei főleYéltárnok rendelkezésemre akarja 

b~esaJL::lm a mcgyei le,·éllárnak, mint állítja. na!5v s7ámú 
zs1~ó "?natkozású okiratait úgy, hogy_ még _ lakásomra is 
ad.Ja, kenyclmesebb másolás vécrctl. Houy felesle les mun
kál ne v~gezze~. tudassa. velem."'vajjon tJeyéltárl~an knla
loll-e, masoll. 1llel\·e nul másoll már mire néz,·e minél 
hamarábiJ kérem b. válaszát. l'gyanez' áll az édesatvjára~ 
V(matkozo _adalokra nézve. Hol Lanull., kikUli van :-l,n;,-ia 
( eselleg 111Jlycnck azok) , ü·l-c ,·alamit (mil? hol,?\ há1iv 
éves sat. .\em ludhalni, nem vehclCm-'e használ. · · 

ro
"l ~~:~~nk'a3 s a kis :\larcsn1 fényesen Yannak. l;oldzihcrék

fáJ,d<:lom nem mondhatom ugyanezt. 
Sz1velyes üdvözlellel Kohn. 

VII. 
, , K_edves_ Barálom! 1900 kt ·>~ 

heniessel es k' . , , . 1 ·.. .. , , · 
0 · -' B .. ·l l , , " l ; et esse JO\'<Jk ma. A kenles egy harhC't' 

uc 1 ct ··, me j engem nagyban érdekel. A zsidók tört. 
2 

Aty;ím Büchlcr P. rnúri rabbi, akit dr. Kohn p<:;ti rabb it.tnac'<h llctk 
.akart n1-e<'b' lll_'c rni . :1 ]' 1 ' . ·c e·.:gem. 4 l\lari,b. leányum. 
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Buda pesten. ~ 96. lapján közöl egy levele t, amelyd F erdinánd 
ír B u d a, 152H. pünkösd elő ll l szombalon « (m ájus 15-én). 
~Iárpedig Ferclin. 1;)28. febr. 28-án u L o l j á r a volt Budán. 
(L Feszler VI. ·103. l. ) 1529. május h avában L i n z b en 
voll, mit számos akko riba n o ll kelL levele hizonyíl, közte 
hal olyan, m elyn ck m ásola tá l magam készíletlem. Hogyan 
it·ha ll a Lell á t akkor az ö n á lta l közölL l evel eL B u dán? 
Pedig Hajnik (A zsid ók Magyarorsz[~gon sa t. 221. l.) szinlén 
közöl l evelet Ferdin ándtól (Na~szombalnak) , mely ugyan
<:sak Budáról, m égp edi g szint:en Sabbaiho a . f Penthe
cos l. kell . 'Akkor pedi g ismétlem, h i z o n y os,. 'hlügy, F •erdin. 
ne m Bud án, h an em Linzben volt. Hajnik, kit •e napokban 
felker es lem, gulaülés kövelk•eztén nem érlelte meg, mit 
b eszélek vele. H ogyan magyarázza ön e feltíínő körül
m ényt, m ely pedig meglehetős fontos a bazini vérvádra 
nézve. 

Kérésem pedig az: Aszóban forgó leveleknek ön, iHetve 
1Ltjnik csak egy részél közölle. Nagyon óhajtanám ismerni 
az egészet; ha másolatai közl meg van ez a két levél, bo
csássa r övid i dőre rendelkezésemre. 

A nagyszombati 1539.-iki zsidó égel·ésre n·ézve csak 
későbbi ada la im vann:1k, e g y ko r ú források:at nem isme
rek. n em találhattam semmi részlelet a szomorú -esemény 
leJ'oly úsára Yonatkozólag._ Nagy. hálára kölelezne, ha e te
kintelhen segítségemre Yolna. 

Én t. i ., eg_yes részlelekel nem tekintve, 1526-1699-~g 
majdnem leljesen megírtam a zsidók törléneléL A kéziral 
<Jly terjedelmes, b ogy. valószínííleg minl külön kötelet adom 
ki , ha Isten megsegít, a lavasz elején. A többit önre bízom. 
A liiröknek végképi kilakarodásával a rákö\'elk•ező nagy
mérvíí zsidó beYándorlással kezdődik a zs:i!wók ujabh törté
nele. frja azl meg ön. 'O gy látom, hog\' ön is úgy érzi, hogy 
job]) ez így , nüntha az egészet, ani'inl terveztem, ketten 
írjuk meg, hololl elöaclási modorra. a források felhaszná
lására és megbírálására néz,·e más-más úton .Wtrunk és 
nehéz elolog Budapest és Keszlhely közötl me •úllapoclásra 
j'utni mindcn egyes pontra néZ\'C. 

Cgy hallottam, hogy Aranka nem sokára ir: e -(í (.~n, mícr 
vissz~rutazik , kikeresem összes anyagkészletemel 1700-tól 
toYábiJ. Sok adaton kíviil vannak rnásolalaim, kivált a 
kassai, nyitrai és nyilramcg~'CÍ le,·éllárakból. Ha i11ár egyült 
nem dolgozhatunk, eg~·mást legalább segíthetjük. 

E napokban beszéltem Frisl'l1-sel.5 Az DIIT mát· a jövő 

'' Dr. Frisch ,\rmín tttM>s prsti tanír, k i az Izraelita \Iagyar Irodalmi 
T~rmbt ki ;•d>•sában 1!)0:!-h ~n mcgjcknt \[agyar-Zsidó Oklc,éltár I. kö·etét 
~Z<' rkes,tette. 
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esz tendőb en akarj a kiadni 1541-ig terjedő okira tgyüjlemé
ny ét. Azok ulán, mikel Frisclllől h allottam, elhamarko-
dott, hiányo s fércmunka lesz. . ., 

Goldziher ék sokkal job,ban_ vanna!~, mmt ~elolt, d~ 
azért még korántsem he,·erlek kt a csapast, mel}; oket é~le . 

Arankának, kit mindny ájan már várva varunk, ugy,
szintén a kis Mariskának csóko l küldök. 

Szívélyes üdvözlellel őszinte barátja Dr. Kohn. 

* 
A magyar zsidók törlénele ~-I. kötetének , anyagából az 

állaiam feldolgozott részl m egkulcllem dr. h .-o hnna.k : erre 
vonatkozik dr. Bánóczi József levelének oélzása. 

VIII. 
Főtiszt. kedves Barálom! 1903. febr. 5. 

Abrahamson úr. ő tekintetességél ön csakugyan rám 
szabadítolla l S merl félig-meddig azzal biztatta, ho~ry 
»Unentcreltlich« focrom neki az ön kötetét küldeni, hát <:sak
ugyan 3 K~ért adt~n neki 5 K helyett - ami a böcsületes. 
ám - !S a könyvet utánvéltel küldtem. 

K·ér.cm én. mi, nem vagyunk jótékony, egylet s a Büch
ler Sándor' könyve se óly,an makulatura, hogy fűnek-fának 
ingy·en osztogassuk ; tetszik tudni. S ha valakinek Bernben 
kell •egy német könyv, hát a kiadóhoz fordul s megfizeti; 
de ha magyar könyv kell, a szerzőtől koldulja. Ebbe én 
nem megyek bele. Csak azért se. 

De mert az ön kedvéért engedlern az 5 K-ból keltől: 
ennek fejében én is kérek valamit öntől, és pedig 

L viszont ír nekem le,·elel, 
2. megsúgja nekem, hogy hál ki írjamosta Kohn Zsid. 

tört. 2-ik kötetét: Kohn-e? Kohn-Büchler-el? Büchler-e't 
3. ha ön v. ön is, akkor: mikor lesz meg e munká,~al? 
4. Hogy mért vagyok oly kíváncsi, azt élőszóval fo

gom ·elmondani, úgy vél·em, 
5. ha máskor Pestre jön s föl nem keres direkt le 

fogok utazni ReszthelYre - csak hocrv én se k~ressem ott 
Ont fel; igenis. • o. ' 

Ezzel maradok, aki voltam, az On hű Bánóczija. 

IX. 

, . Budapesten, 1904. márcz. 6-án. 
Fóhsztelendő Rabbi úr! 

!f!tkö~ségem ~omolyan foglalkozik azzal, hogy: rabui
collegmmat egy UJ rabbi alkalmazása által kibővítse. Ez. 

6 
Goldziher Miksa szép reményekre jogoslt6 egyetemi hallgató halála. 
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üg_vben a minap bizalmasan tanácskozlunk. ,\zon rabbik 
J,özl. akikre rcflcklállwluuk, lennészelcsen Főliszlelendő 
( rr is SZl'rcpcl. még pedig n elsők sorában. 

Illetékes helyről \'Cllcm a megbízást, hogy, azon Lizal~ 
mas l\rnlésscl roniuljak Főtiszlclcndőségedhcz. vajjon a 
rabbi-állásra rrflektúl-e, i!Iet,·e hajlandó volna-e maovar 
próha-szónoklalol tm·Lani dohány-ulcai lemplonamkí')"an 
eselleg már a jövő MOEl ünnep valamely napján, mivcl akko; 
nagyob h és míveltehb b a ll ga lósága volna. 

Fontolja meg kérem a dolgot és luclassa vélem clhalá~ 
rozúsál. A magam szempontjúból, de meggyőződésem sze
rint hitközségem érdekében is nagyon örülnék, ha az új 
kollégái Onhen nyerhelném meg. ~Iinden közdebbi fel
,·i l(tgosílással szí\'csen szolgálok. 

Szi' élyes üch<>zlellcl é-; kiltinéí tiszte lellel Dr. 1\olm. 

x. 

Az Országos Izraelila T :mílóegyesülct közgyiílésén1913-
ban előadást Ltrlollam Budapeslen Eötvös .Józser háróróL 
l\1időn ez alkalommal dr. Kolmnál jártam a Svábhegyen, 
ldfogásolta, hogy az 18()8-iki kongresszu!'on részt veU neo
lógokat elnökpártnak és az orlhotl:>xokat rabbipártnak ne
wzlcm. Sok érdekes cmlékel közölt vekm eklwr Eöt\'Ösrö l, 
n~~·anekklr lucllam meg Dr. (ioldziher Iqnác professzortól, 
hogy a kongresszusnak Eöh·ös elképzelése szerinl mi voll 
igazi rcnclellelésc, amil később, Kaposvárolt a IX. izraelita 
községkerületi ülésen lm·loll s kinyomatoll előadásom
han lettem közzé. K0hn óhaja volt, hogy írjam meg 
küliin kötelben a magy<~r zsidók emancipádójának törlé
nelél eh h ez csaLlakozó okmány !árral. EvYel összefüggően 
került akkor szóba Rlllagi illór és ennek fennma,.arll nap
ló_.:t és ez incHtolt arra, hogy Eötvössei foglalkozó előadáso
mal megkülcljem Dr. Ball.tgi ,\!adár tudományegyelemi lör
lénellanárnak. 

Bp., 19U VIII . 1:3. 

Igen tiszlelt kcd,·es Barálom Uram' 

Xagy élvezeLLel és tanulsággal olyastam Eötvösről és 
a magyar zsidóságról írt nagybecsű értekezését. Köszönöm, 
hogy megküldötle. 

Értékes adalék művelődéslörlénelünkhöz a Hirschler
Meisel ügy, mely ily alakban ismeretlen előttem. A mű 
eleje szét} összefoglalása évszázadok eseményeinek; de min-
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dl'll ízébrn ismet·em Föh·ös 1810. már('. ;H-ki beszéde ,l 
pes t i hitközség le,·élláráhól küzöh·e be<'sesebb, minl a ilo~y 
eddig ismertük. (isszes .\Iunkáih<Íl. Sokkal lömürchb s köz
wtlenebb. A SlullcJ·-féle Országgyíílési Tudósítá..,ok, mely
nck eredeti kézirata gyííjlcménycmben vm1, <·sak ennyit 
montl a l'őrcndiház mán:. :ll-ki üléséröl: >A förcndek némi 
módosílással ell'ogadlák a zsidók polgámsíl:í.sa cránli izenc
tél a Karoknnk 1és Rende knek. <' S ápr. 1-én, midőn c;; hitc
lcsílletell, ismét csak tárgyi ismerteléssci szolgál, dc nz 
egyes szónokok beszédett mellőzi. 

Ha sort kerílck szegény atyám életének megírására, az 
is nagy fényt fog velni az egész emnncij)alionalis mozga
lomra, melyben boldogult atyám elsőreneW szerepet Yilt 
EöL,·c;>sscl oly szaros ~<apcsolalban álloll, hogy a XIX sz:í.
zacl uralkodó eszmémck tenrajzál c a v ü ll készílellék 
cl, s együtl fogtak bele kido~goz:í~ához . "'-

HéYízre vagy egy hétre szereltem volna elmenni s 
al5kor eseU,eg igénybe vctlem volna a premontreiek v~n
degsz·eretelel Keszthelyen: de már úay hí.lom kiforrvialll 
az időből. "' ' ""· 

Szereleltel üdvözli egykori lanára s i·~az harálja 

Ballagi AL1dár. 

XI. 

Kedves B11rálom! Budapest, 901. lX. 13. 
, Fogadj~ köszönelem szí,·es ~oraiérl és jókívánsánaiért 
11~y ()n, n_unt. .\t~~:r;k.~ . kinek még Imiónos i~<>szüncltcl t ,1 r~ t~zom _azer:_l ~ J_OJ zu küldcményérl. melynek múr több 
uzsonnal k?szonok. Zalaegerszegi sikerérwk7 őszintén öri'tl
tem, -. kar. hogy nagyobb hü-hól nem <.:sinúllak "·ele 
'l\Ianapsag nem árt az ilYesmi. ., 
b l\li ross~ . nyaral é'llü!lk., Feleségern olykor súlYosan 
b:~eg 1 vo,ll es. nagyon g~'ongclkedik LTnokúimmal is sok 
Ti~m~ < .'olt: _Én magam nagyon clcsigáz,·a érzem magam. 

O.. a:kdJ~. 1A1 .1~ Ist_en, hogy az új é'' jobbakal hoz számunkr·a 
nne es r.mkanal· hozZ'I szí1e·1 · 1 'l ·, "l' 't·· , , ' -· ·· t<nHncenowlanaktelje-

:~~ ese b .1f1 ege~zsegel. ~Iaresá('skának feh·irárrzúsiH és Z'l\''lr-
al·an .. l o ke ogsagol. Hemélem .lw•rv (>nnek ":__ h l tet:~·ci,nk 

SI ,eru ne· - mérr 111 ., .1 · . 1 "'s·, 1 • , • 
iga b ál' "' uS IS lOZ. 0.; SZIVCIVCS Ücl\·özlellel 

z arc Ja . Dr. Kohtl. 
* 

7 Zalaegerszegen a< új templomot avattam 



XXXIV Levelek 

Ajánlottam dr I\.oh~l.na k , hogy a u~_inl Lőw, Lipól írl 
vaJaha i<rrn becses naplOJCRyzclck•el (Low Iuunanu<e l- Ku
lim·í Zsigmond, Szegeeli Zsidók 1 92~201) , ő i s Yesse par>írTa 
cn1Jékezésél rabbi pályájáról, ami becses lörléneti kútfől 
jrlcnlcne. Az czl \' issza ut asíló keltezés n élküli J,e,·él, m ely
brn uz ő l érl bántó eselek mia ll clkeseredettsége nyilalko
zik m ccr, voll utol só ír ásos, dc nem uto lsó sz·emélyes érint
kezésüJ~k . m cly nemes életének uto lsó évéig L·crj•edt. 

XII. 

KedYes Barálom! 
T egnap vetl levelében Lelt, rám nézV'e meglepő propo

zicziójára n em állha tok rá. Kél oknál fogva nem. N em 
csatlakozom azoknak sorálloz, akik magut<ról beszélnek, 
ill etve bcszéltelnek ; hiYalaloskodásom immár 47. évében, 
kiYált tekinleltel az utóbbi Liz esztendőre, olyan Lörlén~ekre 
tekinlek vissza, amelyeknek általam közelről ismer l indíló 
okai és lefolyása, ha azokat nyilvánosságra juttatom, bot
rányos feltűnést okoznának, amelybe aggkol'!Omban bele
menni nem akarok. f:n mindezeket lcírlam és !egyre új ada
tokkal kiegészítem és meghagytam gy·ermek,ei!nmek, hogy 
halálom után kiadják, már csak azért is,_ hogy m~gmagya
rázzam: miért tartoltam magam távol élelem utolsó éveiben 
hazai felekezeti életünk minden megnyilatkozásától. 

Ejtse el kérem tervét, amely1,e nem állhatok rá. 
Sok szívélyes üd\·özlellel igaz barátja Dr. Kohn. 

Zecbarja könyvének egysége. 
.A második zsidó honalapitás problémái Zecharja 

próféciáinak tükrében. 

Bevezetőül. 

Háromszáz esztendeje folyik a vita Zecharja könyve utolsó 
fejezeteinek eredetisége felett. 

j. Mede (1655) arra gondol, hogy a IX.-XI. fejezetek Jere
miás prófétától származnak, mivel Máté (XXVII, 9. k.) evangéliuma 
Zech. XI. 12. k.-t Jeremiás szavaiként idézi,l Flüge (1784) már 
·nemcsak IX.-XI., hanem a XII.-X!V. fejezeteket is exilium elötti 
időkböJ eredezteti, Newcome (1785) szerint pedig a IX.-XI. fej. 
keletkezését röviddel a 722 elötti évekre, a X!I.-XIV. fejezetekét 
viszont az 586 elötti időkre kell tenni. Említésreméltó még 
Berthold! (1814) föltevése, amely szerint a IX.-Xr. fej. szerzöje 
Zecharjáhú ben Jeberechjáhú, akire jesája (VIII. 2.) hivatkozik.1 

Grotius (1644) azt a lehetőséget vetette fel, hogy Zecharja 
utolsó fejezetei egy, az exilium után élő ismeretlen próféta alko
tásai. Nagy népszerűségre tettek sze rt Stade 1881 -82-ben meg
jelent tanulmányaP; ő azt tételezi föl, hogy Zecharja utolsó fejezetei 
a görög korsza~ban, 300-280 ante közölt keletkeztek. Az ujabb 
kutatók, - főképpen protestánsok és nyomukban több zsidó tudós 
is - amellett törnek lándzsát, hogy a makkabeus korszakban 
kell keresni ezeknek a próféciáknak keletkezési idejét. Némelyek 
egész ante 130-ig is elmennek. 

Az említett elméletek ellen már a mult század első felében 
•többen állást foglaltak és megvédték a vitatott részek eredetiségét.' 

1 
. Me~j·egyzendő, hogy a 1\Iá.té-i<.lbct csak tartalmilag érintkezik 

ZecharJa szov·egével. 
2 

Ezt a. nézetet teszi magáé1·á Jaabe- is 197 :"ii ':)~-!.:'' ,,,,':ílt1; 1. m. \I. 
Seg~l, Tarbiz VII. (1936) 247. 1. jegyzet. 

· Deuterosecharja (Z. A. W . 1881 1- 96 · 188? r-- 1-2· T5-303 ) 4 Pl I-I · · ' ' - . ~J J ' J ' •• 
. · e~gstenberg (D1e Authentk d es Danid 1md d ic Inte.,.ri tiit 

S~ch~rJa. :S:rlm, 1831. ), H avernick (H andbu h d er hi sro ri -~t·h -krlti:ilen 
Einleltung 1/.n d as Alte. T~stament. II. Thcil. Il. Ab theilung. Erbngen. 
1844.) és masok (l. Sel!m ~40, E issfclc.l t, E inkitung 193o.l., 486 kk.'. 



2 Dr. Löwinger Sámuel 

Akadtak természetesen az utóbbi évtizedekben is kutatók, akik 
a kétségbevont próféciák hitelességének igazolására törekedtek. 
Elsősorban kell megemlítenünk a katolikus van Hoonacker pro
fesszort, aki egy nagyobb tanulmányt5 szentelt annak, hogy e feje
zetek eredetiségét megvédelmezze és könyvünkhöz irt kommentár
jában is keresztül viszi elméletét 6 Mint érdekességet ismertetjük 
az ugyancsak katolikus Grill feltevését, 7 aki azt hiszi, hogy 
Zecharja még az exilium előtt írta ezeket a fejezeteket. 8 Hogy ki
küszöbölje azt a nehézsége!, ami abból származik, hogy az 1.-VIII. 
fejezetek keletkezési ideje közfelfogás szerint az 520 körüli évekre 
esik, azt az elég valószínűtlennek látszó elméletet kockáztatja meg, 
hogy a Szentély építésére vonatkozó próféciák (I.-VIII.) 15 évvel 
korábban hangzottak el. A könyvben szereplö Dárius, nem Dárius, 
(522-485) a perzsa uralkodó, hanem · apellativ értelmű és 
Cyrus egyik alkirályát jelzi. Idetartozik még Klausner jeruzsálemi 
egyetemi tanár állásfoglalása, aki szintén nem tartja lehetetlenn.ek, 
hogy ezek a fejezetek is magától Zecharjától származnak. Ö a 
próféta utolsó éveire teszi keletkezésüket 9 

Az utolsó két évtized irodalmából kiemeljük még Heller 
professzor kutatásait, aki főképpen a vallástörténeti háttér vizsgá
lata révén a következő eredményre juP0 : "Zakariás könyvének 

5 Les chapitres IX-XI\'. du Iivre de Zacharie. Revue Biblique. 
Anil Juillct, 1902, 161-183, 347-378. 

G Le~ douze petits prophctc~, traduits et commentés. Paris., 1908; 
L m. Go<>ts.berger, Eimeitung in das Al((! Testament. Freiburg im Breisigau, 
1928, p. 1 66, l. jegyzet. 

7 Zur Autheutie von Zacharias Kap. 9-14. Von P. Dr. Severin Grill 
in Ilciligenkreut (Nieder-österreich). Bib11sdhe Zeitschrift. Achtrelmrer Jahr
gang. Freiburg im Breisigau, 1928, 40-44. 

8 »Es ist viclmehr denkbar, dass wir in dem gamzen Abschnitt eine 
authentischc Arbeit des Propheten ,·or un<> haben, welchc di<!ser bereils 
l'Or dcm Exit ahgefasst hat. Es ist nicht bloss möglich, sondern sehr wa.hr
schcinlich, dass in den Kap. 9-14 dem Kern nacll eine Jugendai'beit dcs 
Propheten \·orliegt, dic dieser balld nach dem Tode Josias (608) und teil
webe vo r d em Fall :\ ini,·es (606) ruiedergeschrieben und seiner nachexit 
Prophezdung beigefügt hat.« 

9 1 20 .,Ni!V':l 'M'!VO:"! j1'lli:'1 
10 Zakariás könyvének utokó fejezeteirőL (Magyar Zsidó Szcml·e, 

192:l, 16-22.) Kuta~tásait későlbb német nyelven is közzétette: Die letzten 
Kap. dcs 13. Sachar:ias im Licht'e dcs spiiteren Juden:tums. Z. A. W. 19.27. 
151-155. 
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utolsó fejezetei tehát a közönséges időszámítás előtti második 
században érnek, Dániel könyvével együtt szentírásunk legkésőbben 
keletkezett iratai. Mind a kettő már-már a rabbinismus talaján áll. 
Dániel könyve az l:!schatológiájában csendül ki : a hal?ttak örök 
életében. Zakariás utolsó fejezetei az egyetemességnek, az emberi 
szolfdaritásnak prófétai eszméjét összekapcsolják avval a phariseus 
vezérlő elvvel, hogy a vallás mindenkire, minden helyre, minden 
időre vonatkozik, vallás és szentség hassa át az emberiséget." 

Figyelemreméltó még két jeruzsálemi egyetemi tanár feltevése : 
M. C. Segall az első Szentély utolsó évtizedeiböJ keletkezteti egy 
ismeretlen szerzőtől ezeket a fejezeteket. 11 Szerinte nem Ezekiél 
hatott erre a prófétára, hanem fordítva. Ennek nellJ sok valószínű
sége van. Sokkal hihetőbb, hogy egy elismert nagyság hat egy 
késöbb élő prófétára, mint az, hogy egy olyan kétségtelenül ön
álló és korszakot alkotó egyéniség, mint Ezekiél, egy ismeretlen 
kis próféta befolyása alatt állana. A nemrég fiatalon elhunyt másik 
jeruzsálemi professzor, jeles hazánkfia, dr. Klein Sámuel, szintén 
visszautasítja Segall feltevését és egy perzsa korban élő prófétára 
gondol, aki talán valamivel késöbb élt, mint Nechem ja.u 

A legujabb tudományos kommentátorok közül a protestánsok: 
Nowack15 és Sellin, 14 valamint a mi Kahanánk' 5 a görög korszak 
mellett fo~;lalnak állást. A katolikus junker16 nem tartja lehetet
Iennek az utolsó fejezetek eredetiségét.17 

ll 1"'-'ta :'1''1:7 Tarbiz (VII) 1936, 2-17-257. 
U :'1'11:'1' t'iN Tcl-Aviv, 1939, 25, 237-238. 
13 Dic kleinen Propheten (Göttingcr IIandkonuncntar zum Altcn 

Testament) Göttingen. (Dritte neulbearbeikte Auflage) Göttingen. 1922. 
14 Dás Zwölfprophetenibuch (Konunentar zum Alten Testament). 

Leipzig, 1930. Zweite Hi:ilfte: Na.hum-:IIaleachi. Leipzig, 1930. 
15 

'll'11;) ftlli'El Cll ü':llml C'N':lJ :'1'11l'1 ,'Jltl pSn, i!Vll '"!1 it:O II. rész l\Iicha 
(Wynkop ), Nachum (Hirschier), Chabakkuk (Löwinger ), Cefanja (:\Iar
golis), Cha.ggai-Zecharja (Ka.hana), :IIalea.chi (:IIargolis), Tel-Aü,·. 1930. 

l6 Dic Zwölf Kleinen Prophetcn. (Die Heilige Schrift des .<\Jten 
Testamentes) II. Iliilfte. Xachum::\lala.:hias. Bonn, 1938. 

17 A katolikus szerzöket sem köti dogmatikus szempont ebben a kér
désben »Vom wiss.cnschaftl~clhen Sta.ndpunkt aus kann danun heu!:<! no,·h 
kcine sichere Lösung der Frage nach Vcrfa<cSer und Zeit der :Kap. 9 -1 ~ 
gegx:ben \Yerdcn. Auf katholischer Seite hiilt man darum mei.,tens, wenn 
auch keines,,egs ausnahms!los (Ygl. z. B. Rb. 1906, S. 73. wo L1.gra:ngc tlie 
Siteichung der »Söhne Jal'anse< im 9, 13 ablehnt und die K<tpitcl »der 
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Magam, miután több éven keresztül foglalkoziarn szeminá
riumi előadásaim kapcsán könyvünkkel, arra az eredményre ju
tottam, hogy ezek a fejezetek is Zecharja próféta szellemi termékei. 
A két rész közölt fennálló ellentéteket a történelmi helyzet válto
zásaiból igyekszem magyarázni. Szerintem a IX.-XI. fejezet kelet
kezése a Szentély felépítése utáni évekre esik, a XII.-XIV. feje
zetekben ránkmaradt beszédeit pedig működésének utolsó éveiben 
mondotta el Zecharja.17a Érveim csak ritkán találkoznak van 
Hoonackeréval és Klausnerével, mert ök főképpen a messianisztikus 
eszmék fejlődésének tekintetbevételével magyarázzák ezeket a feje
zeteket és nem is azokra az évekre helyezik az egyes beszédeket, 
mint én. Elsősorban Zecharja korának történeti eseményeivel össze
függésben próbálom a próféciákat megérteni. Persze azért a messiási 
kérdést is tekintetbe veszem, amennyire az szükségesnek látszik. 

Görög vagy perzsa korszak? 

Láttuk, hogy hat évszázad (722--:130) csaknem mínden lehe· 
tőségét számbavették a kutatók. Ebből a hat évszázadból hármat 
azonban könnyen kiküszöbölhetünk. Az irodalmi hatások vizsgá
lata révén kétségtelenül kitűnik, hogy amint az első nyolc feje
zeten megállapítható Ezekiél hatása, ugy, vagy még talán foko
zottabb mértékbe~ az utolsó hat fejezet is elsősorban az ő prófé
ciáin alapszik.18 Igy tehát már két évszázad kiesik a lehetőségek 
közül. Minden bizonnyal exilium utáni próféta beszédével van 
dolgunk. 

A makkabeus korszakra sem gondolhatunk, mert már Ben 
Szira, aki művét, közfelfogás szerint, a makkabeusi idők előtt írta 
ismeri: ~int gyűjteményt a "tizenkét prófétát" (XLIX, 10.). Ne~. 
valószmu, hogy még Ben Szira utáni időkben is beiktattak volna 

gri<?rhische~ Epoche« .zuschreibt. ) di~ tra.ditionc:lle Auffa;&ung fest, ... Sollt 
abcr. das .l.~rgebms emer ~enaueren Untersuchung über die EntwickJung 
der lSraehttshcn Eschato1ogie dazu führen, hir diese Kapitd eill!en amkm 
Verfasser zu fordcrn, so st~nde dem Ergebnis natürlich '· · 1 · l · h . . . .. "eme r Cl c ogma-
ltsc es Ihndemis im Wege« (Junker 113-114). 

17
a Z<·rubbabel föllépé~e idején Zecharja eaész fhtal lehetett méa 

(L. Haller, [Die Schriften de; A. F 1) Da9 Judenr:m. c··tti 192" "8". 
»Ist lia " . . G . . . u ngen, o. "' . 

18 
g.,at em ret> (f!aog. 2, 3), so Ist S·tcharja cin Jüngling.«) 
L. Heller profess1or tanulmányát: M. Zs. Sl., 1923. 16-17. old. 
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ujabb részleteket ebbe a gyűjteménybe. Erre különben már Ed. 
Meyer rámutatY 

Szabadon marad számunkra a görög korszak első százada 
és a perzsa kor kétszáz esztendeje. 

Milyen adatok utalnak bennünket a görög korra? Ha elte
kintlink azoktól a bizonytalan, feltételezett történelmi kapcsolatok
tól, amelyek alapján egyesek a makkabeus korba szeretnék tenni 
ezeknek a fejezeteknek keletkezését, nincs más ok, ami miatt a 
görög korra gondolnánk, mint a IX, 13.-ban említett "Jáván", 
amely nép itt, mint a zsidók ellenfele szerepel. Az tény, hogy 
ennek a népnévnek használata már a Tárgum szerzőjét20 és annak 
nyomán a hagyományos exegézis kiemelkedő képviselőit arra 
indította, hogy ezekben a beszédekben a makkabeus kort előre 

megjövendölő próféciákat lássanak. Ök azonban természetesen úgy 
képzelték, hogy Zecharja próféta előre látta az évszázadok mulva 
bekövetkező eseményeket és semmieset re sem tételezték azt fel, 
hogy azok a beszédek a makkabeus korban íródtak volna.21 

19 Ursprun'g und Anfange des Chri,tentum~. Berlin, 1921. II. 6 8. 
old.: »Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts ist der Kanon der Propheten 
langst abg.eschlosSien. Jesus Sirach kennt (-19, 10) neben Jesaja, Jcrcmia 
und Ezechici die »Zwölf Propheten«, cL. i. ilue Zusammenfas,un" zu <'inem 
Buch, deru, Otu0$xa~pogrtji:OV B·ei dieser Sachlage crscheint e:> 

0

un'llenkbar, 
d.ass prophetische Schriften noch im zweiten Jahrhundert in de.n Kanon 
hatten Aufnahme finden und in die abgleschlossene Sammlung JüitLn citl
geschoben werden können.« U. o. 3. jegyzet: >>Für Deureroza.charja ;,t 6 

~·o:Uends auS>geoschlossen, weru1 Stade _mit der >.chr wahrscheinlic,hen .\nnahn1" 
ZATW .. II. 30. ff. recht hat, dass an dem SchhL>s dcs S'"mmdbuc.h~"· 
hmter Z~charja, ursprünglich die anonymen Stücke mit der g!eichhufendcn 
C berschnit ,,1:'1' ,::11 ~IP~ gestell t waren: »Ausspruch, Wort Jal1wes in Land 
lladrach und Damaskus« Zach. 9-11; Au-spru,:h, Wort Jahrres liber 
Israel« Zach. 12- 1-l; »Ausspruch, Wort Jainres an IsraeL« ;\lill. 1 :~, 
und dass dann, als für daS> drittc Stuck aus 3, l falschlich der Eigcnn.tm<> 
1Iak,achJ herausgelesen wurde, die beiden andcren, die anonvm blieb .rt 

~u :em Buch des Zaclurja geschlagen wurden. Da die Be1!<'~nu 1w tk~ 
.. uc e~ _als »DIC zwolf Propheten,, die;cn \'organg r·urau"etzt m:--. cr 
alter sem, als Jesus Sirach.« Ujabban Cannun i; ezzel én·cl " ;nakk htcu~ 
korba \alu helyezé, ellen (Some no:cs on Zcch. c 11, .\fO -l i 1CP7 13() 
46); Lm. Junker 112, ' - · ' 

1
_ ~ 0 IX, 13-ban még j1' ,1''l::l ":5):-t így fordítja ugy., 11 ~·:~)::l: ":5),', .le m.,r 

a o. \Cisbcn a 1":5;)~1 szut a korctkczöképpcn írp {It; l'110''.l::l pt:.,t:·•l 

"l .'~jl'-'1!':'11 '~1·- C1-~·to'N1 
- L. :\L Sc gal], Tarbiz 1936, 218, 1 O. iq~ y Lel. - - •• 



6 

Van Hoonacker, aki magának leeharjának tulajdonítja az 
utolsó fejezeteket is, ezt a kitételt későbbi glossának tartja. Azt 
hisszilk azonban, hogy ez teljcsen fölösleges. Nincs semmi szűk
ség arra sem, hogy ennek a népnévnek használata miatt, esetleg 
mind a hal fejezet, vagy akár csak a IX. keletkezési idejét a görög 
korban keressük. 

Minden komoly kutató elismeri, hogy Zech. IX, 1-2a. Ezek. 
XLVII, 13-XLVIII, l-el van kapcsolatban, továbbá, hogy a IX, 2b-4. 
Ezekiél föniciai fejezeteinek (XXVI-XXVIII) hatása alatt áll. Miért 
lenne az olyan killönös, hogy ugyanaz a próféta, aki annyi buz
galommal használja fel Ezekiél anyagát, egy ugyanott előforduló 
népet is említsen. Hiszen Ezekiél a XXVII. fejezetben kétszer is 
említi a föníciaiakkal kapcsolatban Jávánt (13. és 19. vers). Igaz, 
hogy ez ellen azzal lehetne érvelni : Ezekiél csak mellékalakként 
említi ezt a népet, nálunk pedig fö!>zerepe van. Ennek is meg van 
az oka. 

l. Dárius (522-485) megszervezi a perzsa birodalmat és 
20 satrapiára'2 osztja, az első ilyen satrapiához tartozik - mint 
arról Herodotos beszámol - Kis-Ázsiának nyugati és déli part
vidéke, amelynek középpontja Jó nia. 23 (Történeti könyvei III, 89.) 
Tudjuk azt, hogy a kisázsiai görögök fellázadnak ellene és részint 
emiatt indul meg a nagy küzdelem az e·urópai görögök és a perzsák 
között, amely tulajdonképpen Nagy Sándor isszusi diadalával ér 
véget (333). Palesztina és Kis-Ázsia nincsenek egymástól olyan 
messze, hogy az egyik terilleten lakó népet ne érdekelné, hogy mi 
történik a másik helyen, tl illetőleg hogy az ott felmeríilő változásokat a 

22 IIcrodotO> (Történeti könyv-ek III, 89-9<!) szerint ; más források 
több sa.trapiát cmlitenek; pl. a bellistuni felirat 23-at, Dá>rius sírÍirata 29-e t 
sorol fel; J. c~réb 487. old. 69. jegyzet. ' 

23 Az eJ,,i) »járás« a kö1·ctkezökr:! terjedt ki H erodotos szeTint : 
>•Az ionokra, az .!\zsiában lakó magncsiaiakra, aedlokra, karaiakrá, lyki~iakrai, 
milya~iakra és pamphyliai::l!kra.« 

21 Hogy m<:Myire értesülve vo!tak a perzsa biro<ialom leo-tá,·olabbi 
7ugaiban élők i, minuen fontos ügyről, jellemző, hogy a behist~·ü felira~ 
&ram \áltozatát az e]efantinei zsiuó kolónia irásai között találták meg. 
P"l<·"tinában különben is tudhattaJk a zsidók a föniciai.<lk révén is a »o-ü rÜ"" 
kérdésről«, mcrt Dánus már fctha'>málta a föníciaiakat a görögök "elle;. 
»Walu~~d <Jes Skythenzuges waren <Jic wirhtjg~ten Posten auf der Flotte 
d: r < '.r~echen 1 orbchahen. Ersl ab D;Lr<·io> a ufg rund der wahrend der 
l~"l><'<llllon gewonnenen ErfahrungPn g<'gen die Griecl1en mi sst ra1Ii ,dt 
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maga szempontjából ne venné számításba. Meg lehetlink róla győ
ződve, hogy még a Jegegyszerűbb palesztinai zsidók is ismerték ezt a 
"kérdést". A későbbiek folyamán majd foglalkozunk még Zecharja 
korának "görög problémájával a, illetve kapcsolatba hozzuk ezt a 
próféciák tartalmával. Itt megelégszünk annak hangsúlyozásával, 

. hogy még a perzsa korszak elején sem feltünő, ha Jáván, mint 
fontos történeti szereplő jelenik meg az irodalomban. 

Az irodalomban jártas rétegeknél azonban nemcsak hogy 
ismert volt, hanem egyenesen "várt" probléma volt ez. 

A zsidó történetszemlélet szerint az idők · kezdetétöf a 
messiási kor eljöveteléig sok nagy küzdelmet kell az emberiségnek 
végigharcolnia. A "dánieli történetszemlélet" : a nagyhatalmak 
egymásután Ieszerepelnek, és ezután következik a messiási idő. 

Ennek a szemléletnek meggyöződéssé válása éppen az exilium 
körüli évszázadra tehető. Már a hatalmas asszir birodalom bukása 
(606) mély beny~mást tett a prófétai körökre. Az a hatalom, amely 
nemrég még a VIlág ura volt - egymásután igázta le a nagy és 
kis államokat - romokban hevert. A romokon keletkezett két 
másik birodalom: Média és Újbabilónia. Júdeára Nebuchadneccár 
az újbabilóniai hódító igája nehezedett rá, de már Jeremiás előr~ 
látt~, hogy ennek az uralomnak sincs nagy jövője. Hetven év és 
ez IS ~z enyészet martalékává lesz. Midőn a jeremiási jövőbelátás 
a megigazulás felé haladt, már látszott, hogy a "messiás" egyelőre 
még ~em az ~g~zi. Ez_ csak Cyrus25

, a perzsa hódító. Fellépése 
nagy Jelentö~egu a :s1dó ~ép és a világtörténet szempontjából, de 

lmég sok mas lehetoséget IS rejteget az idők méhe. 

Genezis tizedik fejezetének, a néptáblázatnak, az akkor ismert 
népek csoportosításának tanulmányoz~sa azt mutatta, hog mé 
v~n a hármas ta~ozó?ású e~beriségnek egy olyan csoportja, yamel; 
.ahg szerepelt. Sem es Cham ivadékai már addig is nagy és 
mozgal'?as, évezredeket betöltő történeti multra tekintettek vissza, 

wurde, wurdoen, die Phönizier zur Fiihruno- der Flott h 
P 'k Ge hi " e era.ngezocrcn 

r.are ' sc.. chte der Meder und Perser I I (Gotha 191 O) 67. E "' . 
7 ből ért ül .. k · ' · •zra IIT 

- . es un·, hogy a ZSldók föníciaiakkal >-zállíttat"ák h . , -' . /. :· 
cédrusalt Jáfó kikötöjébe Feltehet···k 1 . .. l_ .. a]ólkon bbanon 
t.ikaJ· hi '--t . k"" lik" . • JU ' lOg) ezek a fomom hajó;,ok a poli-

re~<.<:: 1s oz - a zs1d&kka! miután a fá .· 
megl'le'ndégelik őket. ' t k1rakták és baráts.ágos,m 

25 J es. XLV, 1. 
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viszont Jefethtől, a harmadik noachidától származó népek is sorra:. 
kell hogy kerüljenek. 

' Ebben a listában három olyan nép-, vagy országnévvel talál
kozunk, amelyek részletesebben foglalkoztatták a próféták képze
letét, illetve, amelyeknek a valóságban jelentösebb szerepük volt 
a zsidóság és az egész akkori ismert világ történetében : Mágóg, 
Média, Jáván. 

Mágóg. Ezekiél két fe jezetet (XXXVIII- XXXIX) szentel 
ennek. ~ 6 A babilóniai fogságban sí nyl ő dők lelkében felmerülhetett 
az az aggodalom, hogy miként a multban Assziria Izráel állami· 
életét, Babilónia pedig Júdáé! semmisítette meg és hurcolta a 
népet idegen területekre, úgy megint akadhat egy ilyen messziröl 
jött hódító, a "sémita" Assziria és a "chamita" ~abilónia ut~n, 
immár a " jefetida" Mágóg és ismét szélrombolJa az Ezekiél 
álmainak megfelelöen felépülő új zsidó államot. Ezeknek az aggo
dalmaskodóknak megnyugtatására mondotta el Ezekiél a Mágóg
beszédeit, Igen, lesz egy ilyen kísérlet, Mágóg felvonul majd az 
ujjászervezett zsidó állam ellen. Kiséretében lesz több jefetida nép: 
Gómer, Túbál, Tógarmá, Társis, továbbá Párász és más nem-

26 Hogy Ezekiél melly népet értette :.VIágógon, nem tudjuk biztosan . 
A skythák jön:nek leginkább számítá-.b.:t. Ez egy harcos, IJ.aJgy nép, amely 
északról tör elő. Már Jeremiás egyes hdyeit reá voruatlroztatják . ( I, 14: 
IV, 7; XXV, 9.) Assziriával, újbabilón.iával, Médiával és Perzsiával kap· 
f'SO]atban szcrepel. (L.: Prasek I, 141- 152.) Herodotos sokat foglalkoz1k 
\ele. Amit a nem-zsidó forrá,sokból tudunk a skythákról, amellet t szól, 
hogy Ezekiél valóban rájuk gondol, amidőn egy olyan népről ír, amel y csak 
azért rohan ja meg a távoli országokat, a véJ,et:en népeket, hogy k1rabolja 
és elpusztítsa ölret. Az előtte lévő Gómert már könnyebben azonoSI(thatjuk 
rokonhangzás révén az &k:iratokban szereplö Gimir:aa-val (a,klkádul) és a 
Herodotosnál (Történeti köny,·ek IV, 12) e:őforduló Kimmeriá,·al. He rodotos 
adatai megmagyarázzák, hogy Erekiélnél miért van csak melléksz.erepe 
e.nmek a népnek. Ezekiél korá>ban ugyanis már ez a nép alárendel t S2lerepet 
töltött be. »Amint tuujulk, a kimmc;riusok a skythá'k elől menckül tek Azs1ába 
és telepedt~k volt le a félszigden, ahol most a görög Sinopé városa épült. 
Hasonlókép tud juk, hogy a skythák az ő üldöz:ésük közben törtek be a 
méd földre, me rt eltévedtek az úton.« (Herodotos u . o .,); l. m. Praselk, 
I, 112- 123. A Mágóg-legcnda későbbi fe jlödésé,·el H eller professzor 
foglalkozik. l. Gog und :\Iagog im jüdischen Schrifttum (Jewish Stud. in 
Mem. of. G. A. Kohut). New-York, 1935. 350-358. 2. Góg é;; i\1ágóg. 
(Il\IIT -f:vkönyv.) 1935, 31- 47. 3. Góg és M{tgóg. (Etnögraphia-~épélet.J 
1935, 23-28. 
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jefetida népek is, ez a támadás a_zonban n~m sikerül, M~gó_g népe 
Izráel hegyein fog elpusztulni. Nezzenek bizalommal a JÖVŐ elé és 
készüljenek a hazatérésre. . . , 

Említésre méltó, hogy a jefetida népek különösen Ezekielnel 
és az ö korához közelálló szövegekben szerepelnek, ezekben az 
évtizedekben kapcsolódnak be e népek a "történelembe". 

Média és jáván. Média. Az asszir ékiratok már a IX. század
ban ante említik. Vezetőszerephez az asszir birodalom rombad ön
tésekor jut Ninive ostrománál (612) a babilóniak és a . skythák 
vannak Kyaxaresnek, a méd uralkodónak segítségére. n Ujbabiló
niával osztozkodik Assziria területi örökségén ; a skythák nyilván
valóan az elvihető zsákmányból nyertek kielégítés!. A második 
helyen említett jefetida néptől, Mágóg népének felvonulásától, nem 
sok jót remélhettek a zsidók sem. Ez olyan hatalom lehetett, amely 
inkább a népek megrohanásában és kifosztásában élte ki magát, 
vagy legalább is ilyennek tűnhetett fel eddigi szereplése alapján . 
Az utána következő "je felida", Média, azonban már az a hatalom 
volt, amelynek fellépése értékesnek Játszott zsidó szempontbóL 
Jesája nevéhez fűződnek olyan próféciák, amelyek Médiának (XIII, 
17; XXI, 2) Babilónia megdöntésében szerepet juttatnak. Vannak, 
akik ezeket a fejezeteket elvitatják Jesájától és későbbre teszik. 
Jeremiás Nebuchadneccár birodalmának megdöntését várja Médiá
tóL (LI, ll, 28.) A jeremiási várakozás nagyon természetes volt. 
Média azzal, hogy társörököse volt Újbabllóniának, természetes 
riválisává lett. Júdeát és a Szentélyt az újbabilóni hódító pusztí
totta el, a zsidók tehát önkéntelenül is a másik nagyhatalom felé 
orientálódtak, amelyben nemcsak katonai hatalmat, hanem egy el
jövendő nagy államszervező népet is sejthettek Ez a jeremiási 
jövendőlátás nem következett be, bármennyire is plauzibilisnek 
látszott az ö korában. 

Igen érdekesen küszöböli ki ezt a nehézséget Dániel könyve. 
Nem akarok belemenni itt annak a kérdésnek megvitatásába, hogy 
vajjon az egész anyag, amely Dániel neve alatt gyűjtetett egybe, 
töle származik-e, de az egészen bizonyos, hogy Nebuchadneccár 
és utódai alatt, továbbá a perzsa kor elején élt egy Dániel nev ű 
látnok, akit foglalkoztatott a birodalmak egymásrakövetkezésének 

2
7 

Junker-Delnporte, Dic \ ölker dcs antiken Orient'. Fr~ :Imr 6 im 
Breisigau. 1933. 279. old. 
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problémája és, aki legalább is körvonalaiban letektette azokat 
a látomásokat•, melyek szerint a következő lesz a "messiási" 
ko;t megelőző birodalmak sorrendje: Újbabilónia, Média, Perzsia, 
Jáván. Amennyiben az á}talunk ismert történeti leírások a való
ságot tükröztetik vissza, Ujbabilónia után nem Média, hanem Perzsia 
következett. De Perzsiát, mint ilyet, egyik próféta sem említi. 
(Persze Jesája XLIV, 28 és XLV, l-et figyelmen kivül kell hagynunk,) 
Ezekiél említi ugyan perzsiát, de csak mint másodrangú népet (XXVII, 
10; XXXVIII, 5). A népek táblázata (Gen. X) egyáltalán nem 
ismeri a perzsákat. Ez a hiány egyébként egyik leghatásosabb 
bizonyitéka lehet annak, hogy az úgynevezett "Papi Kódex", 
amelynek állítólag egyik része Genezis X., nem származbatik a 
perzsa korban élő szerzőtől27a , illetve nem tételezhetjük fel, hogy 
ebben a korban szerkesztették volna azt, vagy akár csak hogy 
javításokat eszközöltek volna rajta. Ha valóban a perzsa korban 
nyúltak volna ezekhez a szövegekhez, szinte lehetetlen lenne el
képzelni, hogy valamilyen módon "bele ne csempészték volna" ezt 
a nagy szerepet játszó népet a többi közé. 

Dániel könyve két módon is elsímítja az ellentétet, amely a 
jeremiási (részben jesajási) jövendölés között és az általunk ismert 
adatok között fennáll. Először is azonosítja Médiát Perzsiával, 
vagy legalább is egy uralomnak tartja azokat és méd-perzsáról 
beszél több helyen (Dán. V, 28; VI, 9, 13, 16; VIII, 20)28

, má
sodszor pedig az újbabilóniai és a perzsa uralkodók közé beiktat 
egy méd uralkodót, akit Dáriusnak hívnak (N'10 lt'l'i, VI, l (XI, l); 
,,~ VilO lt'illt'n~ j:J lt'l'i, IX, l). Ez nem azonos Nechem ja XII, 22-
ben említett '0'10:"1 lt'l''11-val, aki 522-485 között uralkodott. Ennek 
a "méd" Dáriusnak Achasvérus az apja, a perzsáé pedig Hystaspes, 
amint ezt nem-zsidó forrásokból tudjuk. A méd Dárius tehát a 
perzsa Cyrus (ac'o-,tl lt'i1:J Dán. VI, 29) előtt uralkodik. Arra gon
dolnak egyesek19, hogy a "méd" Dárius talán Cyrus egyik al-

27a L. m. Proksch, Genesis, Leipzig-Erlangen, 1924, 485. 
28 ~lás helyeken a perzsa mcHett nem említi a méd nevet. (X, 13, 

20: XI, 2). Egyébként n:l.lta. mirlJ(J.ig a m(.'<l név van e1őször cmlíll·e, Eszter 
küny,évcl ellentétben, amely a perzsa nevet teszi elsö helyr'el. (I., 3. 14. 
1 8, 1 9.), kivéve X, 2-t. 

2~ L. Grill idézett cikkét »Die :\1ehrzahl der Erklarer ncigt daher heute 
<lahin in diesem Darius ~1edns nicht den persischen Dariu~ I zu sehen., 
sondem lt'l'i, appelativisch zu fa,scn und in dem Namerr irgcntLeine mili-
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királya. Tudjuk azt, hogy Cyrus milyen kiméletesen bánt a meg
Mdított Média utolsó uralkodójával, Astiagesszel ; az is lehetséges, 
hogy nem magát a volt királyt, hanem egy Dáríus nevü méJ 
herceget nevezett ki egyidőre Babilónia élére. Ez a Dárius talán 
Kyaxarésnek, a nagy méd hódítónak a fia és Astiagesznek testvére 
volt, Az Achasvérus név tehát a Kyaxarés héber megfelelő je. 30 

A harmadik jefetida, Média, ily módon betöltötte volna sze
repét Dániel könyve szerint. 

Utána egy olyan rokon nép következett, amely nem volt 
ugyan megemlítve Genezis X.-ben, de amely a valóságban ural
kodott az akkor ismert világ nagy részén. A zsidókkal szemben 
ez jóindulattal viseltetett, de semmiképpen sem képviselhette azt 
az uralmat, amelyben lsten uralmát a földön megtestesítve lát
hatták. Nem kerülhette el a figyelmüket, hogy Cyrus, a ,.messiás", 
csak politikai előrelátásból előzékeny a zsidó vallás irányában; 
ugyanolyan tisztelettel kezeli a pogány isteneket is, mint a "zsidók 
Istenét", aki pedig nem tűr meg maga mellett más isteneket. 

A méd-perzsa uralmat 'az első komoly jefetida (=árja) tör
ténelmi alakulatnak tartották, amelyet azonban 'még másoknak is 
követniök kell. 

A skythák (Mágóg), mint támadók már nem rémitették a 
zsidókat a perzsa kor elején, mint régebben. A perzs:~ birodalom 
nemcsak hogy megvédte saját területét a skytha támadások ellen 
h~nem k~sőbb - Dárius alatt - még arra is kisérletet tesz, hog; 
leJgázza oket azokon a területeken, amelyeket birtokolnak. A jövőbe
látó Dániel tekintete inkább egy másik nép felé fordult: ez Jáván. 
Genezis néptáblázata (X, 2) éppen Média után említi ezt a nevet. 
Ez azonban nem indította volna Dánielt arra, hogy a jövő nagy 

t~rí~ch~- o~er politisebe Per'ö~lichkcit m crblwke-n, die , 0 n Cyru; mit 
ko~tghc~et :\lacht1·ollkommenhctt ausgestattet und ah \'izckönig ttber Babi· 
lomen emge~tzt wurde ... :\lit grös,tcr Wahrs"hcin.lichkeit nirnmt man an 
dass unt~r diesem Dar. :\Ied. tlcr ktzta ::\1.-<krkönig Astyages >U ver: 
stehen se1 .... « 

30 A görög Kyax:ares né1· az ir!t.ui l7vach.;;I.tra-ra vezetlwtú Yi sz ~ 
g';~sek 6~· é 97·l Ebb?l. künnycbben kcletk"Czhctctt az Ach;.s,(.ru, né1·, 

n.us , les, - Damel könyve szerint - amidön átveszi a h'ttalma.t. 
Ez lS ame'b.ett sz6lna hogy valóban Kya. . f' k' /. 612 1 . , . . • xarcs w., a 1 mar - } n nagv 
sz~r~pet JalsZJk, a ha tehát 539-ben szintén idös ember. L. m. Go<'hl><·rge; 
Damel. Bonn, 1928. 48. old. ' 
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nemzetét lássa már akkor benne, mint ahogy nem foglalkoztatta 
képzeletét az első helyen emiltett jefetida Gómer sem, valamint 
az utána következő sok más nemzet sem. 

Más prófétai iratok is említik ugyan jávánt, de nem mint 
valami jövő előtt álló népet. 31 Midőn tehát Dániel azt hiszi, hogy 
a Genezisben lévő helyi sorrend [Média (=Perzsia), Jáván) idő
rendi sorrendet is jelent, bizonyára már megbízható értesülésekre 
támaszkodik. A görög nép kultúrája, államszervezési képességei, fejlett 
flottájuk létezése nem volt titok sem a perzsák3

ll, sem a zsidók 
előtt. ss Egy prófétai le!kű, Istentől ihletett férfiú mi.ért ne láthatta 
volna meg előre ennek a népnek a nagy jövőjét? Miért kell fel
tételeznünk, hogy csak akkor foglalkoztak ezzel a problémával, 
amidön ezzel foglalkozni már nem tartozott a prófétai feladatok 
közé? Kétségtelen, hogy sokan elsősorban azért kételkednek egyes 
Dániel-szövegek eredetiségében, mert azok a későbbi eseménye
ket sokszar kísérteties pontossággal előre mondják el. Ezzel 
szemben nincsenek tekintettel arra, hogy legalább ugyanannyi 
esetben egészen problematikus a szövegek és az események azo
nossága. 

Hivatkozhatunk, mint anaJógiára a Nostradamus34 irodalomra. 
Még a világháború és az azt követő évtizedek eseményeit is megta
lálják az ö "jövendöléseiben ". Elképzelhetjük kön::~yen, hogy éppen 
a makkabeus korban, amídön már a "görög-kérdés" élet-halál 
problémájává lett a zsidóságnak, elővettek régi prófétai szöve
geket, amelyek, ha nem is pontosan, de nagyjából azt hirdették, 
ami késöbb bekövetkezett. Éppen ekkor emelik "szent szöveggé", 
kanonizálják ezeket a régi írásokat, amidön úgy látszik, hogy "igaz 

31 L. Jes. LXVI, 19; EZJeL XXVII, 13, 19; Jóél IV, 6. 
32 Lásd Jir.ku, Altorienl!allischer Kommcntar zum AlLen Testament. 

Lcipúg-Erl!angen. 1923. 38. olrd. "jl' ... akkad: Ja-a~1-na-a-a..a, Ja-:v· 
na-a-a, Ja-Ya·na.Dic:>es Volk ... wirc.l zum ersten ~la!le un 8. Jhd v. -~h. 
\On dem assyr König-e Sargon II. ah. cin VoVk crwahnt, das in der .'\ahe 
1on Tyrus »inmitten des ~1eeres« wohnt ... Sargon Il. Xach,·olgcr Sanhenb 
bedient sich >>jonischer« Scc1cutc. Auch dic persis-chen König..; crwiihnea 
des öftern die Jonier.<< 

33 V. ö. a 31. jegyzetben említett helyekkel; Dán. VIII. 21; X. 20; 
XI, 2. 

31 L. Vághidi, )Jostradamuso é:cte és jö,·cmlö~ésci a XX. szátadra.. 
Budapest, 1940. 
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próféta" írásáról van szó36• De nem kell csak a Nostradar:n~s 
kérdésére gondolnunk, ha párhuzamot keresünk ehhez a kanomza
láshoz, hiszen napjainkban is hányszor találkozunk olyan utalá
sokkal, hogy ezt vagy amazt a bekövetkezett eseményt vagy folya
matot, már régebben élt filozófusok, történészek vagy politikusok 
pontosan úgy látták, ahogyan az napjainkban megtörtént Ha a 
közelmult és az elmult évszázadok kiváló elméitől nem tagadjuk 
meg a "prófétai" előrelátás képességét, miért legyünk olyan kis
hitűek éppen a mi régi szerzöinkkel kapcsolatban, akik valóban 
egész nagy távlatokból vizsgálták a világtörténet fejlödését. Látjuk 
az összes nagy prófétáknál, hogy nemcsak területileg tekintik át 
az egész ismert világot - amire már az emlitett Genezis nép
táblázatának tanulmányozása is ránevelbette öket - és nemcsak 
az elmult évezredek történései alapján alakítják ki világszemléle
tüket, hanem a jövőt is fürkészik. 

Káros ezt a tényt elhanyagolni, hogy ezáltal elhárítsuk a 
prófétáktól a "jóslás" illetve "jövendőmondás" gyanúját. Az igaz, 
hogy egyes emberek jövőjének megjósolásával nem foglalkoztak, 
de igenis egész lelküket eltöltötte az a remény, hogy a zsidó nép 
és az egész emberiség történetének eljövendő eseményeit legalább 
nagy vonalakban hallgatóik elé tárják. A jövendö-látásukkal hitüket 
és reményeiket akarták megszilárdítani. Az "emberi világtörténet
nek" kezdete és vége van. Ki kell tartani bizalommal az "isteni 
világtörténet" korszaka, a "messiási" korszak eljöveteléig. A zsidó 
népnek, amely ennek az "isteni világtörténeti" korszak bekövet
kezésének előhírnöke és záloga, elő kell készülnie a következő 
fordulatok víszontagságaira, amelyek esetleg még nem is lesznek 
az utolsók. Ez a történetszemlélet egyébként a középkor és az 

35 
Ez a folyamat egyébként szokáso< l-ehetett és teljcsen mt'gfdelt " 

régi hagyományoknak ?IIiből állapították volna inkább meg, hogy a régi 
történeti 1 onatkoz;ísú é' a jö1·őre vonatkozó prófétai írá>ok kiiziil 
ilnelyek a prófétaiak, mint abból, hogy bekövetkezik a:z, amiről 
bennük szó van. (Deut. X\'III. 15-22; Ez·t>k. X..\:XIII, 33). Persze. ha 
egy pr6féta lériyegcs dolgokban ig;tznak bi10nyult, akkor mir 'blyan írás:tit 
is fell'ették, amelyeknek tartalma n-cm kö1·etkczctt be ;;tó.szerint, mert ha 
a telj•es, az Ös>zcs ré;zlctekre kiterjedő 1J.cköv;;tkc7i'"t kívánták voltn meg, 
a,kkor igm »szegény« lett Yolna a prófétai irodalom. 
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újkor történetlátására is rányomta a bélyegét, ami ellen Spengler 
oly nagy apparátussal veszi fel a kilzd.~lmet. ss . 

Miként Dániel és kortársai Jerernlas szövegeJt (Dán. IX, 2) 
tanulmányozzák, úgy Zecharja korában is bizonyára érdeklődnek 
Dániel-szövegek iránt. (Dánielt maga Ezekiél is említi már ; XIV, 
14, 20; XXVIII, 3). Ennek alapján ismerik, söt várják a jáván
kérdést. De ráterelödbetett a figyelmük a görög ügyre még az 
esetben is, ha a Dániel-szövegeket egyáltalán nem is ismerték, 
midön a kisázsiai görögség a perzsa kormányzat ellen támad, 
illetve mikor megindul a közdelern az európai görögség ellen. 

A "görög-kérdés" tehát már a perzsa kor elején felmerül és 
probléma marad a következő két évszázad folyamán. Ennek a 
népnévnek előfordulása nem utal bennünket feltétlenül a Nagy 
Sándor utáni, még kevésbbé a makkabeus korszakra. 

Azzal azonban, hogy igazoljuk a Jáván szó használhatóságát, 
még semmiképpen sem bizonyítoituk, hogy a próféciák Zecharjá
tól származnak. Ezt teljesen meggyőző módon ma már nagyon 
nehezen lehet igazolni. Arról lehet csak szó, hogy ha sikerül a 
próféciákat úgy magyarázni, hogy azok Zecharja korába jobban, 
vagy legalább is annyira beleilleszthetők legyenek, mint más kor
szakokba, akkor megszünnek azok az okok, amelyek alapján 
mindenáron más időkre próbálják tenní ezeket a fejezeteket. Ha 
Zecharja korából szármm·hatnak ezek a beszédek, akkor elmond
hatta öket maga Zecharja is, amint ezt a hagyomány is állítja, 
bizonyára nem minden ok nélkül. 

Érdemes ezzel a kérdéssel egyébként azért is foglalkozni, 
mert ha sikerül e fejezetek · eredetiségét igazolni, egy próféta 
szellemi örökségének integritását állítottuk vissza. 

Az új honioglalók problémái. 

Hogy a proféták sokszor számunkra homályos mondanivalóját 
megérthessük, bele kell mélyedniink koruknak alapvető kérdéseibe. 
Csak ezekből kiindulva juthatunk a valóságot legalább is megköze
lítő eredményekhez. . 

36 Der UntJergang des Ahcndla.nd.cs. i\Iünch.en, 1923. I-II,, l. m. 
D.~· Szemere Samu, Spengler filozófiája. Budap~st, 192-l. (Mi:ndent tudok 
konyvtára l O.) 
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Megtörtént a csoda. jeremiás hetven esztendős jövendölése 
szinte matematikai pontossággal bekövetkezetf37• Ujbabilónia össze
omlott. Szabad volt az út az elhagyott otthon felé. Hogy milyen 
nagy feltünést keltett a prófétai terminus beteljestilése, mutatja az 
a tény, hogy a későbbi irodalomban38 mily nagy előszeretettel 
idézik ezt. De hogy a valóság mennyire távol állott attól, amiröl 
egyes próféták álmodoztak, azt nem is kell részletezni. 

A fogságba hurcolt zsidó népnek csak egy kis része indult 
haza. Sokan voltak közöttük, akik rendületlenül hittek a zsidó nép 
feltámadásának lehetőségében, egy részük azonban abból a réteg
ből került ki, amely az elmult félévszázad alatt sem vert gyökeret 
új települési helyén39 • Palesztinában maradtak ugyan kisebb zsidó 
csoportok szétszóródva40

, de a többséget az asszirok és babiló
niaiak által odatelepített idegen elemek alkották. Ha a hazatérők 
egy teljesen rendelkezésükre . álló szabad területet kapnak vissza, 
hogy új életet kezdjenek ott, akkor is nagy nehézségekkel kellett 
volna megküzdeniök. Hát még így, amidőn eJienséges érzületű 

idegenekkel voltak körülvéve és számolniok kellett a perzsa fenn-

37 Jer. XXV, 12; XXIX, l 0. Nem egész világos, hogy honnan kell 
ezt <1 hetven é1·et számítani. Az egyik szerint inkább ::'\ebuchadnEX:cir fellé
pésétől (605!6), a másik szerint Jeruzsálem pusztulá~ától (587'6) . \·ég
er~ményb~ tnindkét alakban igaznak bizonyult. Ha l'\ebuchadnC<'"fu- fellépe
séto~ szárnltjuk, aikkor 536 körül telik le a »hetven év«, a. má-ik e;,etben 
pedtg a Sventély újjáépítésének befejezésekor (516). Egyébként ezt a 
kerek számot Jeremiás csak olyan értelemben ha,;~-lita, mint ha mi ... zt 
mondanók: egy é1·század, vagy egy emberi élet. (L. Jes. XXIII, 15-17., 
v: o: Zsolt. XC, l O. ) Ezekiél hasonló értelemben beszél ne g v ven évről 
Egyiptommal ·kapcsolatban (XXIX, 11 - 12) . · 

38 Ezra I, 1; II. Krón. XXXV I, 21-22· Dán IX 2· Zech VII, 5. , . " ' ' . I, 12; 

3
D Kittcl, Geschid1te dcs Vo~kes Israel. 3 Ban<.l ? IIa"lft 

1929, 32-l kk. · · - e. Stutt~urt, 
40 Sem I ' l J ' . '[· .. zrae, sem uda lakosságát nem hurcoltik el tclje~séa-üklx·n. 

r a ez mea-tortént volna akk 1 , , " él é ". .. ' or nem te lelett volna ktserletet Iz rád i!Lmu 
·et nek megszunte után Chizkija (II. Krón. XX..'C 1 kk , ., .XI t kk 

és ké~öbb Jósia (II. Krón. XXXIV, 6~ kk.· II~ Klr: XXIII ., -1"5-\..:kk: l .!1o~v
1 

a rég1 I ,.el t ül én é " · • · ' ' ' • ' "· zr.~ er_ et lo zsidokat 1s Yi~sz;aswktassák a jeruzs:ili"'ni szcntél}-

~~;16 Aut~~~~ á~~ k~pcsolatos e,;cmények azt mutatják, hogy Jú..Lí.b.an 
. dék fso he Y.z-et >olt, Ezzel a kérdéssel egy külön értckeLé,.bcn 

szan ·ozom oglalkozni. 
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hatóság politikájával is.61 Tekintetbe kell venni azt is, hogy a 
perzsa birodalom maga is kialakulásának első évtizedeiben sok belső 
és külső ellenséggel és s~ervezési nehézséggel küzdött. Termé
szetesen ez is súlyosbbitó hatással volt a zsidók helyzetére. 

Mindezen nehézségek ellenére akadtak férfiak, akik hittek 
abban, hogy a Szentföldön a zsidóságra még nagy hivatás vár. 
Az ö működé5üknek köszönhető, hogy a zsidó nép ismét gyökeret 
vert a régi talajban és még csaknem egy évezreden keresztül 
szervezett egységben élt ottan. A palesztinai patriarchátus post 
425-ben szünt meg. Addig tartotta magát a palesztinai zsidóság 
egységes vezetés alatt a Szentföldön, nem számítva a kisebb 
megszakításokat Ha nem sikertil a zsidó népet ujra belegyöke
reztetni az ősi rögbe, ismét hazát teremteni számára abban az 
országban, ahol a régi nagy próféták hirdették az egész világ 
számára az isteni igét, nehezen hihető, hogy a zsidóság meg
teremthette volna idegen földön az "isteni eszme" fenntartásának 
"emberi eszközeit". Ha a zsidósag nem helyezkedett volna el ujra 
a világ "országútján" azon a földsávon, amelyen az összes világ
hódítóknak szükségszerűen át kellett vonulniok, nagyon kérdéses, 
hogy eljutottak volna a zsidó gondolatok a világ népeihez. 

Chaggainak és leeharjának és a vezetésük alatt álló prófétai 
szellemil politikusoknak volt a feladatuk, hogy a régi prófétai 
írások szelleme uralkodová legyen a zsidó közösségben. Olyan 
módon akarták megszervezni az új gyí.ilekezetet, hogy az a régi 
évszázadok próbáját kiállott intézmények talapzatán nyugodva, 
folytassa abbahagyott munkáját. De a politikai és vallási intéz
ményeket az új idők követelményeivel is összhangba kellett hozniok. 

jeremiás42 és Ezekiél43 már leszögezték véleményüket az
irányban, hogy az ujjáéledő Izráel jövőjét csak Dávid házból szár
mazó uralkodó vezetése alatt képzelik el. 

Föltehetjük, hogy midön a multban kutattak példakép után, 
nemcsak a próféták írásait tanulmányozták, hanem az intézmények 
fejlődés-történetét is szem előtt tartották, azok minden erényével 
és hibájával együtt. 

41 l\Iég Ezra (IX, 8-9.) é; ::-'echemja (IX, 36-37) is érezték függő· 
ségük megalázó voltát. t: XXIII, 5; XXX, 9;XXXIII, 15-24. 

4." XXXIV, 23 kk; XX..'{VII. 2~-25 stb. 
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A Bírák korát, a Dá /id-dinasztiát megelőző évszázadok zűr
zavélros rendszerét, amidön azt sem lehetett elérni, hogy a leg
nagyobb veszély idején közösen lépjenek fel az ellenséggel szem
ben, nem lett volna tanácsos utánozni. A szakadár Tíztörzs-birodalom 
dinasztiáinak tragikus sorsa is csak emelhette a Dávid-dinasztia 
tekintélyét a prófétai iskola szemében. Dávid király utódai fél 
evezreden keresztül, jól-rosszul, de betöltötték hivatásukat. Persze 
ismerték e dinasztia bűneinek hosszú lajstromát is, de ezt kiegyen
lítette bőségesen az a sok jó, amit a zsidó nép annak alapítójának 
és egyes kiváló tagjainak köszönhetett. A Krónikák könvvének 
szerzöje is valószinüleg ezekben az évtizedekben él.U Nem ·foglal
kozik a Birák korával, Izráel történetét is csak érinti, Dávid és 
Salamon hibáit elhagyja és a dinasztia többi tagjainak bűneit, ha 
nem is hallgatja el, igyekszik kimutatni, hogy mindig elnyerték 
megérdemelt büntetésüket, a jó uralkodókról viszont bőven beszél 
sok olyan adatot közölvén, amelyekről a Királyok könyve mit se~ 
tud. Propagandacéllal megírt történeti rr.unka ez, amely megbízható 
forrdsok alapjdn, határozott célzatot tartva szem előtt, adja elő 
mondanivalóját, hogy meggyőzze az olvasót a Dávid-dinasztia 
érdemeiről. Ha szabad-királyválasztó gyűlést hívtak volna össze, 
e munka . hatása alapján bizonyára egy Dávid-házbeli herceget 
emeltek volna a trónra. Erről egyelőre nem volt szó, de valószínű, 
hogy a perzsák adtak bizonyos hivatali megbízást egyes Dávid
házbeli hercegeknek is.4s 

· A másik fö kérdés a Szentély és papság ügye volt. Itt is 
adva voltak egyrészt a nagy próféták, Jeremiás4.6 és Ezekiéin uta
s~t~~ai. A~i~t el~épzelhetetlennek tartották a zsidó nép restaurá
CIÓJal a Dav1d-dmasztia nélkül, ugyanúgy természetesnek tartották 
hogy a zsidó nép vallási élete nem nélkülözheti a Szentélyt, ~ 

-lJ A Krónikák könyvének m:l.i. alakja már sok k' "bb' betol•la'-~ ·' 
bő1 ült. , c~o 1 ' ~~u 

15 Eg,·es vélem' k · Sé b ... · enye- szennt ' árrár (Ezra. I, S; Y, l .t) azono~ 
l~n~c a Dan~-hátból származó Senáccárral (I. Krón. III. 18. ), mások azt 
lú.~nk, l:o~}: Zcrubbábdlel a:zonos. Ez utóbbi ellen az szól. horrv minJ:,ét 
ne,· bab!lom:u hangzású Ze bb·' b ·l "l ' · · "· . .. . . . · ·. ru ,, c ro magárol nem tudjuk brzto'"ll, ho.~y 
'olt-: pctzsa hnatalnokr megbízása, Eu,íból ez nem tünik ki Yilá"'n.>3n 
c~upan. Chaggm (I, 1; II, 21) nevezi Júda pcchá].ának· l. m Ezra 

0
\"I 7' 

.tG XXXIII, 18 kk. . . • ' ' . 

'
17 A XL-XLVIII. fejezetek. 
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J 'ták és kóhaniták közreműködését. Nevetséges szembeállitani 
evi · XXVI f . Chaagai és Zecharja törekvéseit jerem1ás VII. és . eJezeté-

vel, ~hol a Szentély pusztulását jövendöli meg.48 Az természetes, 
hogy az összes próféták küzdöttek a Szentély körül ta~asztalható 
visszaélések ellen. Az is vitán felül áll, hogy az erkölcsi törvények 
megtartását sokkal magasabbra értékelték, mint a Szentéllyel kap
csolatos kultuszt. 48• De annak a kornak embere számára érthetet
len lett volna a vallás áldozati kultusz nélkül. A központi Szentély 
azonfelill módot nyujtott arra is, hogy az áldozati kultuszt ellen
őri zzék és megóvják az elfajulástóL És mit is állíthattak volna a 
Szentély helyére? Talán a bámáhkat? Áron leszármazottai helyére 
talán olyan vallási vezetöket neveztek volna ki, mint a bírák kora
b~li Micha, vagy a Tíztörzs-birodalmában dívott rendszert akarták 
volna újjászeevezni? A leviták és a kóhaniták az egyiptomi ki
vonulás óta kitartottak hivatásuk mellett. Ha voltak közöttük sokan, 
akik méltatlanok voltak a papi köntösre, remélni lehetett, hogy a 
megújhodott országban akadnak majd olyan lelkületű férfiak, 
mint amilyen a papi származású jeremiás és Ezekiél voltak. Azt 
se tévesszük szem elöl, hogy a salamoni Szentély közel fél
évezredes fennállása alatt a zsidó egység jelképe volt. A Szentély 
építése egybeesik a zsidó nép politikai egységének és hatalmi 
csucspontjának évtizedeiveL joggal hihették a próféták, hogy az 
új Srentély felépítésével ujra ott folytatódbatik a zsidó nép törté
nete, ahol Dávid és Salamon uralkodása idején abbamaradt, de a 
fo~ytatás még sokkal dicsöségesebb lenne, mert kiküszöbölnék azokat 
a hibákat, amelyek egykor az állam két részre való szakadását, vé
gül mindkét rész pusztulását és a vallási élet züllését eredményezték. 

E két nagy kérdés helyes megoldása jelentette a jövőt. Ezek 
megvalósítása lebeghetett mint ideál a próféták lelki szemei előtt. 

Chagarai és Zecharja küzdelmei a Szentély 
ielépítéséig. 

Az említett két probléma közül a Szentély, a papság ügye, 
valamivel könnyebbnek látszik, mint a Dávid-dinasztia dolga, mert 
ezzel kapcsolatban csak a saját népük közömbösségével és az ott 

(S L. Junker 92, aki szintén visszautasítja ezt a szembeállitá<.t. 
48

a Et eg:é'oként Zech. VII-\'IIl. fejezeteiben is kifejezésre jut. 
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Jetelepedett idegenek akadékoskodásával kellett szembeszállniok, 
de a Dávid-házi "fejedelem• kérdésének már a perzsa kormányzalot 
is közelről érdeklő vonatkozásai voltak. Ha eleinte hajlottak is arra 
a perzsák, hogy engedményeket tegyenek a zsidó nép önkormány
zati törekvéseinek, olyan értelemben, hogy zsidóknál is népszerű 
helytartókat rendeljenek föléjükH, vagy, hogy eltűrjék az állam által 

enem dotált, de valamennyire elismert népképviselöket50, később, 
midön Dárius uralkodásának elején a különbözö meghódított 
országokban az elszakadási törekvések élére olyan egyének állottak, 
akik a régi híres uralkodók leszármazottainak mondották magukat 
- például Babilóniában, Nebuchadneccár állítólagos leszármazott
jának, Médiában pedig Kyaxares vérbeli utódjának vallotta magát 
az a férfiú, aki függetlenségi mozgalom élére állott51 - való
<Színűleg nem szivesen látták az ílyen vezetöket.52 Az is megnehe
zítette ennek a kérdésnek a megoldását, hogy a belső ellenségek 
.az árulkodás eszközeitől sem riadtak vissza és olyan vádakkal is 
előállottak, amelyeknek komoly alapjuk nem is volt. 53 

Térjünk azonban vissza a zsidó körök állásfoglalásához. 
Amennyire a próféták és a pártjukon álló lelkes elemek meg voltak 
győződve az évszázadok próbáját megállott intézmények vissza
állításának helyes voltáról, ép oly kevéssé tartották ezt szüksége&
nek ama rétegek, amelyeknek nem volt érzéke a magasabb eszmék 
iránt. Sajnos a nép és a papság vezetöi közül sokan ezekhez tar
toztak, legalább is eleinte. Ezek az elemek természetesen nem 
sub sp.eci~ aeternitati$ ítélték meg az ügyeket, hanem napjaik 
adottsagamak szemszögeiböl. 

Z~rubbá?el lenne a világi vezér. Nagyon jól tudhatták, hogy 
z.e:.u~babel mllyen ke.vés befolyással bir a perzsáknáL Világosan 
k1t~mk ez Ezr: V. feJ:zetéb.öl. Tatnáj, a Folyamontúlnak kormány
zóJa még névrol sem 1smen Zembbábelt (V, 4. 10.). Feltunő az 

49 Sé»baccára és Nechemiá.ra gondol1·unk 
50 T . · 

(E V 
alán ilyenek lehettek, »a zsidók helvtartója« é~ ~ »zsidók \'{-n.eic 

zra , 9; VI, 7). · 
51 Prasek II, 32, kk. 
52 Scllin arra g d 1 h babel Le' . on ° t, ogy Zembbábelt a perz-ák ki,égezték. {Serub-
. tpzig, 1898.; Stud. I. {1901) 1 kk. II. 163 kk.) Ké "bb 

ban módosította felt é·~ 1 . ' · · 50 <lLOU· 

l . ev :.ct; . Kittel, Ge;chi'=hte de~ Volke; hrael '6? old 
. Jegyzet. · · " -· · 

53 
Ezra VI, 7 kk.; N ech. IV, 1 kk. stb. 
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is, hogy az arameus nyelvű levélváltásban Zembbábel neve nincs 
is megemlítve.5' Az ö politikai vezetésétől nem sokat várhattak 

egyelőre. Nemcsak a perzsa kormányzó ~ö!~etett be~e55 , hane.m a 
Palesztina területén élö idegen telepesek 1s. De mmt egyémség 
sem állhatott hivatásának magaslatán. Chaggai korholó szavainak 
hatása alatt lát hozzá a szentély-építési munkához (1, 2 kk.). De 
a nép nem hiszi, hogy valaha is befejezi ezt a munkát, amely 
meghaladja az erejét. Nem ok nélkül kételkednek benne, talán ö 
sem hisz önmagában. Nagyon rászorul maga is Zecharja biztatá
sára: ~Nem hatalommal, nem erővel, hanem a szellemmel, -
mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura" (IV, 6); "Zerubbábel kezei 
alapították ezt a Házat, az ö kezei fogják befejezni." (IV, 9). 

A papság képviselője Jósua, a főpap sem lehetett olyan 
egyéniség, akiben a nép az ideális lelkivezetőt láthatta. 57 Hiszen 
joggal várhattuk volna, hogy legalább ő, a hivatott egyházi vezér
férfiú ne várjon Chaggai kemény szavaira, sőt neki kellett volna 
visszautasítani a nép kifogásait a Szentély ujjáépítése ellen: "Nincs 
ideje az Örökkévaló házának felépítésére." (Chag. I, 2.) 

Egész biztosan akadtak olyanok, akik a próféta szavait még 
jobban kiélezték és még keményebb szavakkal adtak kifejezést annak 
a gondolatnak, hogy az ilyen főpapoktól és az ilyen papságtól 
nem sokat várhatnak. Ha a főpapok ilyenek, az alsóbbrendű 
papság még rosszabb lesz. Konkluzió: nem érdemes áldozni a 
Szentély céljaira. Nem áldozni persze sokan hajlandók voltak. 
A dolgok ilyen fordulata természetesen ellenkezett a próféta inten
cióivaL Azért korholja a főpapot, hogy a helyes útra irányítsa. 
Amidön az már hajlik szavára, a védelmére kel Zecharja. Nincs 
könnyű dolga. Hangsúlyozza, hogy Jósuának vannak bűnei. Láto-

. 
51 

Talán az. Ezra VI, 7-ben előforduló N"i~:'l' l'lM!l kifejezés őt jelzi. 
r::gycsek ezt a kitételt későbbi bet·oldásnak tartják (Sigfri.cd, Esra unJ 
:\echem]a und Ester. Göttingen, 1901., 45. old.; L m. Kahana Ezr:L·-
.:\ech<"1llja. Tel-Avi,·, 1930. Pérús Maddai ). ' 

G:; Ezra V, 1. kk. 

5G Ezra IV, 1. kk. 
57 

A Tá.rgum szerint (Zech. III, 3) fiai nem megfelelő há.zas.;ágot 

k~tött<·k j'"llt'::J ~s, i'lt'J j1:'1., j'::JOJ1 j'J::J :'11':1 ~1:'1 és 6 nem akadályozta meg 
<)ket (Rási); l. m. Ezra X, 18. 
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másában az égi Vádló (Zech. III, I. kk.) marasztaló itéletet akar. 
Nem veszi tekintetbe, hogy jósua "tűzből kiragadott üszök", aki
nek hibáit el kell nézni a jövendő javulás reményében. Leveszik 
róla szennyes ruháit, bűneinek jelképét Tiszta süveget és új ruhát 
kap megtisztulásának jelétiL Ha a jövőben Isten útjain jár_.. akkor 
boldogulni fog. De nemcsak az ö bűneit távolítja el az Orökké
való, hanem az ország bűnét is (III, 9). A nép is bűnökkel van 
tele. Ne használja tehát fel a nép a föpap emberi hibáit ürügytil, 
hogy a szent célokra ne áldozzon. A főpapnak, az országnak, az 
az egész népnek valóban sok bűne van, de ha ettől megtisztul
nak, folytathatják szent feladataik végzését. Nagyon sok küzdel
mébe kerülhetett a prófétának, amíg a többséget jobb belátásra 
birhatta. 

Nemcsak az építkezési költségekről volt szó. Tudta a nép, hogy 
a Szentély fenntartása is jelentős összegekbe kertil és hogy a szol
gálatot teljesítő papság ellátásáról is nekik kell gondoskodniok. 
Az anyagi helyzettik pedig igen ros~z volt. Chaggai és Zecharja 
csak úgy győzhetie meg ezeket az egyszerű embereket a Szentély 
építésének szükséges voltáról, hogy a gazdasági élet rossz ered
ményeit a Szentély hiányának tulajdonították. (Chag. I. 5. kk.; IL 
15. kk.; Zech. VIII. 9. kk.) Ezt megértették az egyszerű lelkek is. 
Hasonlóképpen midőn Isten és Izráel viszonyát akarták a régebbi 
próféták megvilágítani, sokszor a férfi és asszony viszonyát hasz
nálták példázaluL A hűtlen asszony becstelenségél még a leg
primitivebb emberek is átérezték. 

A Szentélyben lévő menóra hét mécsese, "lsten szemei•. 
·Ezek őrköd ve fognak világítani az egész ország jóléte fölött . Ha 
a Szentély már állani fog, isteni védelem alatt lesz a nép. Minden 
meg fog változni, a rossz gazdasági helyzetnek vége lesz. De ne 
sajnálják azokat a kiadásokat sem, ami a Szentély fenntartásával 
rájuk hárul majd és azt a pénzt sem, amivel hozzá kell járulniok 
a főpap és a Dávid-házi hercegek és udvartartásuk ellátásához. 
"Ezek az olajnak két fia (Jósua és Zerubbábel), akik ott áll!.ak az 
egész föld ura mellettu (Zech. IV, 14.) elválaszthatatlan ftiggvényei 
a Szentélynek. Csak· e három tényező egytittműködésétöl, harmo
n~kus munkájájától remélhetik helyzetük javulását, amire annyira 
:vagyakoznak. 

Zecharja többi látomásai is ezekkel a kérdésekkel lehetnek 
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összefüggésben. 55 Talán azzal is érveltek, hogy kár ilyen nagy· 
terheket vállalni, mert úgy sincsenek biztonságban. Erre felel a 
második "látomás" (Zech. IL 1-4.). Nem kell félni azoktól a. 
hatalmaktól, amelyek szétszórták Júdát és Izráelt, vagy azokhoz 
hasonló erőktől, mert íme lsten támasztott új hatalmakat, , hogy 
elriasszák azokat leütvén a szarvait ama nemzeteknek, amelyek, 
szarvat emelnek Júda országa ellen." (4 v.) Megint felmerült talán 
a félelem, amely a fogságban élt zsidókat töltötte el: Mágóg, vagy 
egy más messzíről jövő hódító romba dönti azt, amit ök annyi 
fáradsággal felépítenek. Felelet: a perzsa birodalom elég bizto
síték az esetleg fellépő veszedelmek ellen. 59 

Voltak talán olyan akadékoskodók, akik azzal akarták elgán .. 
csolni a Szentély építési munkálatait, hogy azt hangoztatták: előbb 
jeruzsálem falait kell felépíteni, hogy biztonságban legyenek szom
szédaik támadásátóL Ezt két okból is vissza kell utasítani. Ez olyan 
nagy összeget igényelt volna, amit az akkori szűkös viszonyok között 
a legjobb akarattal sem teremthettek volna elő. Ha ebbe kezdtek volna 
bele, akkor sem az egyik, sem a másik feladatot nem végezték volna 
el. Attól is tartani kellett, hogy egy falépítési akciót a perzsa. 
kormányzat ellen irányuló politikai mozgolódás előjelének tüntet
hettek volna fel a zsidók ellenfelei. Találkozunk ezzel a váddal 
Ezra IV, 12. kk.- ben : "Tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, 
akik följöttek Tőled, mihozzánk jöttek jeruzEálembe, a lázadó 
és gonosz várost, fölépitik, befejezik a falakat és az alapokat 
helyreállítják. Már most tudtára legyen a királynak, hogy ha ez a 
város felépül és a falak befejeztetnek, akkor adót, vámot és uti
pénzt nem fognak fizetni . . . ez a város lázadó város s a kirá-

58 A látomások magymázastaiba sok új érdekles elemet vitt be Rothstein, 
Die Xachtgesichte des Sacharja. Lcipzig, 1910. Az ujabb irodalomból kiemel
jük: R. Press, Das erste Nachtgesicht des Profeten Sacharja (ZAW. XIII. 
[1936] 43-48); H. Schmidt Das vierte Nachtgeslicht d. P. S. (u. o. 48-
60); Galling, Das 4. Nachtgesi.cht d. P. S. (Zcits.c:'hrift f. Missions.kuooe 
u. Religionwiss. 46 [1931] 193-208); l. rn. Heller professzor bírálatát! 
Dr. Hirschler Pál pályamunká.jár61: »A babil6n:i elemek Jechezk.el és 
Zecharja látomásaiban és elöadásábaln.« (Rablbiképzö InJtéz,et Értesítöje, az· 
1929/30. évekről 24-25. ). Á~talában nyolc látomást kü~önböztetnek meg: 
L (I, 7-17). II. ( II, 1-- 4). III. (II, 5-17). IV. (III, 1-10). V. (IV, 1-
14). VI. (V, 1-4), VII. (V, 5-11'). VIII. (VI, 1-8). 

59 Lehetséges azonban, hogy ez a látomás működésének egy későbbi. 
periódu,ában keletkezett. 
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Iyoknak meg tartományoknak károsítója s fölkelést mívelnek benr.e 
az őskor napjaitól fogva ; ezért pusztíttatott el a város . .. ha ez 
a város feléptil s a falak befejeztetnek, nem lesz neked részed a 
Folyamontúli (tartományban)." Többek közölt ezeket írják a zsi
dóság ellenségei a perzsa uralkodónak, amídön a zsidók kisérle
tet tesznek jeruzsálem falainak építésére. A vád eredménye az lett, 
hogy utánanéztek a törteneti könyvekben és kittint, hogy valóban 
félni lehet a lázadásokt61, betiltották tehát az építési munkálato
kat, Hogy ez a falépítési kisérlet mikor volt, Dárius elötti idők

ben, amint Ezra könyvének szerkesztője gondolja, vagy esetleg 
később, ahogy egyes krítikusok áHítják, alapjában véve lényegtelen. 
Valószínű, hogy a forrás nem téved az idő tekintetében, csak az 
uralkodó nevére vonatkozólag nem volt pontos hagyománya. 
Artachsaszta, illetve Xerxes nevét Dárius előtt említi (IV. 24.), 
akik a mí történelmi ismereteink szerint Dárius után uralkodtak. 

Az odatelepedett idegenek, akiket rokoni kötelékek fűztek a 
Palesztinában maradt zsidókhoz és akik csakhamar családi kap
csolatba kertiltek a hazatérőkkel is, 60 könnyen találhattak "taná
csosokat" (Ezra IV., 5.), akiket éppen a zsidók közül béreltek 
fel, hogy így próbálják elgáncsolni a templomépítési törekvése
ket, afeletti bosszúérzettikben, hogy öket nem engedték résztvenni 
a Szentély építési munkálataíban. Hogy mílyen eszközökhöz fo
lyamodtak egyes elemek a falak építésének megakadályozásában, 
azt ktilönösen Nechemja korában látjuk. Könyvének VI. fejezete 
részletesen beszá~ol ezekről. Szaobalat "nyíltlevélben" - amely 
tudtommallegrégibb a maga nemében a világirodalomban -azzal 
gyanúsííja meg Nechemját~ illetve tudtára adja, mínt "jóakarója" 
hogy többek között azt is beszélték róla : ". . . te és ~ 
zsidók arra gondoltok, hogy fellázadja tok, ezért építed te a falat· 

·t~ pedig királyukká akarsz lenni ... prófétákat is állítottál, hog; 
hirdessék rólad jeruzsálemben, mondván: király van Judában" 
(6-7. v.). De a "nyíltlevél" kudarca után ennél sokkal rava
szabb fogá.sokhoz í~ nyúln~k. Felbérelnek egy tekintélyes zsidó 
embert, ~k1 rá akaqa venm Nechemját, hogy éjjelente zárkózzék 
be orvgy1lkos~~tól_ v~ló félelmében a Szentélybe. 61 Ezzel azt érnék 
el, hogy a SaJat h1ve1 között is megrendülne a bízalom iránta. De 

60 L. Ezra X, 18; Nech. VI, 18; XIII, 28. stb. 
61 J\'ech . VI, 10. 
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még tovább mennek: prófétanőket és prófétákat bérelnek fel 
Nechem ja ellen. 62 

Megfigyelendő jelenség, hogy Nechemja, akí maga is magas
rangú perzsa hivatalnok, és a perzsa uralkodó közvetlen környezeté
hez tartozik, igyekszik ezeket a kihívásokat bölcs mérsékJettel kivé
deni, ahelyett, hogy a központi kormányzathoz fordulna védele
mért. Rendkívüli finom diplomáciai érzékkel kellett rendelkezniök 
a központtól távol élő politikusoknak, mert sohasem tudhatták 
hogy a perzsa vezetököröket, kik és hogyan informálják, illetve: 
hogy kinek adnak azok nagyobb hitelt. Afelől sem lehettek bizto
sak, hogy ki az őszinte barát, vagy ki a felbérelt bujtogató. 

Nincs sernmi okunk feltétt!lezni, hogy Zecharja idejében 
jobbak lettek volna a viszonyok e tekintetben, mint Nechem ja ko
rában. Ezra IV. fejezetéből látjuk, hogy júda és Benjámin ellen
ségei éppen a Szentély építése idején "ellankasztották júda népe 
kezeit és elrémítették öket az építéstől, béreltek is ellenük taná
csosokat, hogy meghíusitsák tervüket" (IV. 4-5.) 

Az ismertetett szempontok figyelembevételével közelebb jut
hatunk valamivel egyes látomások lényegének megértéséhez. 

A harmadik "látomás" (II. 5-9.) eszerint azt jelentené: nincs 
szükség arra, hogy mérőkötelekkel méregessék Jeruzsálem széles
ségét és hosszát és ennek a méregetésnek az legyen az eredménye, 
hogy a lehetetlen nagy "költségvetési összeg" elvegye az amúgy sem 
nagyon áldozatkész nép kedvét mindenfajta építkezéstőL Nincs 
egyelőre a város falaira szükség, hiszen: "Nyilt városként lesz majd 
lakva J~ruzsálem a benne levő ember és barom sokassága miatt, 
Én pedtg leszek neki, úgymond az Örökkévaló, tüzes fal gyanánt 
köröskörül és dicsőségül leszek benne." (IL 8-9.) Egy ilyen "!áto
mással" sikeresebben visszautasíthatta az alattomos támadásokat,. 
amelyek éppen azért voltak veszedelmesek, mert az ideálizmus, a 
"mégnagyobbatakarás • jelképe alatt jelentkeztek. Leleplezni az ilyen 
álszenteskedő tendenciákat sokkal nehezebb feladatnak tant fel 
mert bizo~yítani nehéz lett volna, sokkal hatásosabbnak bizonyult: 
ha egy meg "szebb és ideálisabb" gondolatot állít ezzel szembe. 
Ezáltal eléri azt, hogy visszatérnek az eredeti,· de megvalósítható 
tervhez: a Szentély építését folytatják. 

62 Ncch. VI, U. 
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Ugyancsak a Szentély építése elleni intrikákkal_ v~n szeriotem 
összefüggésben a hatodik63 és a hetedik6' Iátomas ts. L~hettek 

I anok akik azt híresztelték hogy kár áldozni a Szentély épttésére, 
o Y ' ' f d't''k 'd Ilyen mert a gyűjtött pénzt nem a megjelölt célra or t Ja "?al · 
gyanu nem volt ismeretlen fogalom már a királyok k?raban sem a 
Szentéllyel kapcsolatban. Jóás király felelősségre vonJa ~ p~po~at, 
mert nem fordították a begyült összegeket a Szentély. ktjavttásara. 
(ll. Kir. XII. 7. kk.) A gyanunak kiküszöbölésére ett~! kezdve az 
ajándék ezüstöt külön, erre a célra készült perselyszem szekrénybe 
rakják, amelyet csak a király számtartája jelenlétében bontottak fel. 
Igen érdekes, hogy a Krónikák könyve (II.. ~rón. ~XIV. 2. kk.), 
amely ezt a történetet szintén előadja a Ktralyok konyvével. ?ár
huzamosan, elhallgatja azt a tényt, hogy a király meg~ya.nusltja a 
papokat nyilvánvalóan azért, hogy a közönség lelkiiletét~l ta voltartsa 
azt a g~ndolatot, mintha a papok már a régi időkben IS a Sze~té~y 
körüli pénzekkel visszaéléseket követtek volna el. .. A Krómkak 
könyvében a király csak azt kifogásolja, hogy a lev1t~k. nem sz~:
galmazták eléggé a gyűjtést. Valószínű, hogy a Krómkak szerzoJe 
nem ok nélkül eszközöl ilyen változtatást65• 

Ezra is gondosan ügyel arra, hogy a Sz~ntély céljaira gyűjtött 
pénzt és ajándékokat egy bizoltságnak adJa át pontosan meg
számolva és Iemérve. (Ezra VIII, 24. kk.) Midön megérkeznek, 
elsö dolguk közé tartozik, hogy pontos jegyzék szerint. átadj.ák ~ 
Szentély számára szóló összegeket és értékeket a Jeruzsalemi 
bizottságnak. (U. o. 33 v.) 

A repülö tekercs" látomása (a hatodik; V. 1-4.) ennek 
alapján érthetőbbé válik. Magát a képet Ezekiéltől ves~i ~ölcsön.~6 
Az itt szereplö tekercs az Ezekiélével ellentétben ónás1 méretu. 
"Hossza húsz könyöknyi és szélessége tiz könyöknyi." Ez ~ 
méret is a Szentéllyel kapcsolatos. (1. Kir. VI. 3;: II. Krón. Ill. 4.J 

63 Zech. \', 1-4. 
61 u. o. v. 5-11. 

65 L. m. Kittel, Dic Biicher der Kronik. Göt6ngen, 1902. 149. old. 
GG Etek. II. 8-III, 1. kk. Alapmoú,·urna.it, mint könyyének legtöbb 

helyén, itt is Ezekiéltól veszi ugyan át, de egyéniségének megfelclóen átala
kítja azokat. Ezt a jelenséget majdn·em núnden it,·étclnél meg lehet állapí
tani. Zt:charja nem áll s7emélyileg a látomás~k középpontjában, mint 
EzekiéL Ezekiél »megeszi« az ő >>lekercsét«, Zecharja csak »hitjaa a llr~pülö 
tekercsel«. 
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Aki .lop innen" az nem más mint, aki visszaél a Szentély számár . 
gyűj.t~tt pénzekkel, az ~ahhoz képest kipusztul" (V. 3. Az Im~, 
forditasa), vagy: olyan k1fosztottá és üressé lesz, mint ez a hatalmas. 
üres tekercs. Nehezebb a másik kifejezés: :-n~ ))!l!l'J:-1 A ))!lll/J szót 
mindenesetre ki kell egészíteni értelmileg a 4. vers alapján: l'!lt'J:-t 

i 1,ll'; '~ll':l, de a :"11~ szó akkor is nehéz67
• Legegyszerűbb lenne 

m? l':llt'J olvasni68
, akkor azt jelentené, aki ennek a javára esküszik 

azaz igérete~ tesz, hogy egy bizonyos összeget áldoz a Szentélynek: 
vagy egy bizonyos mennyiségű fát, illetve követ fog szállítani a 
Szentély építése céljaira, igéretét azonban nem tartja meg. Mivel 
lsten "házának" fáival és köveivel kapcsolatban történik a vissza
élés, az ajándékozott építési anyag elsikkasztás<~, illetve az erre 
a célra történt felajánlás teljesítésének elmaradása, a bűnös "házá
nak" kövei és fái elpusztulnak az átok következtében. Ez a láto
más kettős cél u: megnyugtatás azoknak, akik amiatt nem aján
dékoznak, mert félnek, hogy a pénzt nem fogják arra a célra for
dítani, amire azt szánták; egyben fenyegetés azok számára, akik 
a már felajánlott összegeket nem akarják megfizetni, azzal a ki
fogás:al, hogy úgyis elsikkad az a Szentély gondnokai kezén. 

A hetedik "látomás" (V, 5-ll.) tulajdonképpen az előbbinek 
folytatása. Nemcsak a Szentély körüli bűnöknek kell megszűnniök 
és a bűnösöknek elpusztulniok, hanem az egész országból el kell 
tűnnie magának a bűnnek is, jelképesen visszaszállítják azt Babi
lóniába és elhelyezik ott egy neki való szentélyben, amely ellentéte 
a jeruzsálemi Templomnak, ahol áldozatkeszségnek és becsületes
ségnek kell honolnia.69 

67 Sellin srerint a ))!lll'J:-1 után ip !liS ·~wC, szavakat k-.ell tenm; l. m. Roth· 
!Olein, Die l\achtgeschkhte des S<!!charja 141. 

68 L. m. Ex. XIII, 5; Deut. I, 8. stb. 
69 E látomás is ha:tározottan Ezekiél hatása alatt áll. Sel!lin a kö,·ctkező 

m~gya.rázatot füzi V, 9-hez: »Die Vorstellung der Weiber mit Storchflügeln 
Wlrd SlCh an alte Bildcr werblicher Diimonen anlehnen, ygl. die babilonisebe 
Lili/u Je remias, ATAO S. 604. Sie bilden den Gegensatz zu den Keruben, 
dic die Gottheil durc h die Lüfte führetl v g l. Ps. 18, 11; Dan 7, 13 us\\·. nl"'! · 
ist hier einfach W ind Ygl. Ez.ek. 3, 12, 14.,« Ez a magyarázat sok tek.inte.t
ben. kiegészíthető: bizonyo~, hogy Zecharja Ezekiél nagy látomáeit (L X.) 
tartJa szem elótt; mind tartalmilag, mind stili~ztikail ag annak hatása alatt 
áll. Stilisztikai szcrnpontbé>l figydcmre méltó, lwgy az egész Szentírásban a 
:"1l:"1'; alak csak Ezekiélnél ( I, 5, 23 ; XLI I, 9 ) és Zcrharj{mál (V, 9) fordul 
elő. A i::"1'!:ll:!::l M~i kifejezés az Ezek. L és X-ben előforduló n1';-al is össze-
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A legnehezebb "Iátomások" az első és a nyolcadik (I, 7-17; 
VI, 1-8). Zecharja merkaba-Iátomásai nem sokkal érthet?~~ek 
számunkra, mint Ezekiél "máásze-merkabá "-ja. De valószmuleg 
Bábellel kapcsolatosak. Az elsőnél dátum is van: Dárius második 
évében vagyunk, 520 körül. A 12. versből megtudjuk, hogy a 
templom pusztulása után kb. 70 év telt el. ~zt talán .n en:. kell 
szószerint venni, hanem felfelé kerekítve. JesáJa és Jeremiás Jöve~
dölése alapján Babilőniának meg kellett volna sulyosan ~ako.lm.a 
azért, mert Júdeát elpusztította. Igaz, hogy 539/8- ban Bablionia IS 

perzsa fennhatóság alá került, de ez a büntetés korántse_m ~olt 
olyan nagyságú, mint amilyet Babilónia megérdemelt volna bune1ért. 
Elég, ha arra gondolunk, hogy mig Nebuchadneccár leromb~lta .a 
Szentélyt és a lakosságat fogságba hurcolta, addig Cyrus Babllóma 
meghódítása alkalmából a nép és a papság felszabadítójaként sze
repe!F0 és természetesen a lakosságat sem telepítette át más terü
letre, amint azt az asszirok és babilóniak megtették a meg
hódított népekkel. Összehasonlíthatatlanul jobban járt Babilónia, 
mint az általa eltiport és tönkretett Júdea. Ezekre az igazságtalan
ságokra vártak a prófétáktól választ. Erre felel Zecharja : "Igy sz ól 
az Örökkévaló, a Seregek Ura: Buzgólkodiarn Jeruzsálemért és 
Cijónért, nagy buzgalommal. És nagy haraggal haragszom a gond
talan nemzetekre, mivel én keveset haragudtam, de ök bajra segéd-

függésben van: O'l!:l~~::l :"I'M:"! :"1~'i ':J (I, 20) 0:"1:l :"1'M:"1 Mli '::! (X, 17). Babilónia 
és Pa1esoztina. közöbt a »légikiözldredés« motivumát is Ezekiéltől veszi, de 
miként az előbbi látomásnál is megfigyelhettük, itt is a saját egyéniségének 
és tárgyának megfelelűen átalakítja, szin!Je racionalizálja azt. Ezekiélt a 
szellem v~gy a szél >>haja fürtjénél« fogva viszi Baibilóniából Jeruzsá;Lemoo 
(V III, 3), igaz, hogy csak 1-ítomásában. De Zecharja ilyet még látomásá
ban = >>lát«. ű cs:alk avt >>látja«, amint az éfát vi,zi a> ·l-ét ~>as&Z<Yll)'« az >>eg 
i>s a fö1d köz!ött«. (L. Ezek. VIII, 3: »f:s vitt engem a szellem ;(vagy szél) 
az ég és a föld közlött; l. m. E:wk. III, 12 ; H: Xi4I, :/l, stb.).: Ig>enéJrde
kes; hogy Zecharja szinte fél az >>irracionális« elemektőL A gonoo;zságot 
personificáló asszony be van zárva az éfába. Ez tehát nem Yiheti azt. Ezért 
másik két a.sswny is e1őkerül, akiknek »szél van a ~zámyaikban, (V, 9 J. dc 
eszébe jut: még nem is emlíLette szárnyas voltukat; pótlólag hozzáfűzi: »és 
szárnyaik Yaon:nak, mcnt a gólya súrnyai«. Ezek az ártatL'Ul szállító szárn,·as 
ass7onyok ,·issza.viszik az i-.:eni szellem ellentétót a :"1Vfll'i- t megfdd<) hdy~rc, 
Babilóniába. Ez egyébként III, 9-cel i> ös,z.efüggés.ben van (•>és clmozdítom 
amaz országnak bünét egy napon«). 

70 The Cambridge Ancien! Ilistory (Edited by Bury-Coock-Adcock). 
Cambr. 1923. 225. old. 
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keztek." (1, 14-16.) Ha még nem következett is be Bábel valódi 
bünhődése11, még eljöhet az idő, amidőn eléri őt a megérdemelt 
büntetés: Jeruzsálem szenvedései nem maradnak megtorlatlanul 
már azért sem, mert Babilónia az Isten által Izráelre mért csapást 
rosszlelkűséggel megtetézte. Ugyanezt a gondolatot fejezné ki a 
nyolcadik látomás vége: "Lásd, azok, akik Észak országábe (Babi
lónia) me nnek, lecsillapították lelkemet az Észak országán". (VI, 8.) 
Babilónia, melyet nem ért el méltó büntetésé a perzsa uralom 
kezdetén, nem kerüli el sorsát. Dárius első éveiben lázadások 
voltak Babilóniában - amint már említettük - talán ezek m.eg
torlása lesz egyúttal a régi próf~ták által megjósolt megfelelő bün
tetés számukra. 

Babilónia bűnhődésének más vonatkozása is van a zsidók 
akkori helyzetével. A Babilóniában élő zsidók, hogy elkerüljék 
azokat a csapásokat, amelyek új otthonukra várnak, siessenek haza 
és cselekvőleg vegyenek részt az őshaza ujjáépítésében. Ennek 
gazdasági szempontból is nagy értéke lett volna, de nemzeti és 
vallási szemszögből még sokkal nagyobb a jelentősége. Ezek 
alapján könnyebben megérthető a harmadik látomás függeléke: 
"Haj, haj, fussatok hát az Észak országából, 72 úgymond az 
Örökkévaló ... Haj, Cijón[ba] menekülj, 73 Bábel leányának iakója, 
mert így szól az Örökkévaló a Seregek Ura: Dicsöség után kül
dött bennetekeF' azon nemzetekhez, amelyek kifosztottak benne
teket ... mert ime kezemet emelem reájuk, hogy z:>ákmányul 
legyenek szaigáiknak ... " 75 (Il., 10-13.) Siessenek tehát haza 

71 i\mdyct Jeremiás annyi szcmecléllyel ecsetelt könyvénd: utolsó 
(L-LJ. 1 fejezeteiben . 

7~ L. Jer. L, 8; LI, 6. 45. 
73 SclJin: >lnach Zion rettet cuch « a LXX. alapján. 
74 

A szo,cgben ';n ';Irt• ,·an, de lehetsége;;, hogy a 13. vers , ég én lé' ő 
alak alapján corrumpálódott ez a hely, ahol ez a forma mindenképp~n 
hd~énvaló, mert ott a próféta azt mondja, hogy majd megtudják, hogy öt 
a1: <~rökké, aló kü~dtc, ha m g,·alósul. amit hirdetett. (L. m. a 15. \C~ 
'égét. . A i~::l::l szónak tal;ín itt nc;n i> dic,ő,ég, hanem "gazdagság értel
mct kell adn.i (L Gen. XXXL l; ]<.:>. X. 3; LXVI. 12;, Nach. II .. 10 ,tib.). 
A meggazdagodott babil6nia: zsidók, amidőn 'is,uhozz;\k ö~cik földjére az 
ÚJ szcrzLményeiket, ist{'ni küldeté't 'ég{'zn~k. )ner t legalább egy részét 
,j,szaszcrzik a zsidó nép számára annak. amit a babilóniaiak ,·ittek el 
l'alesztinából. 

75 Jer. L, 10. 
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a pusztulásra itélt országból. Jöjje~ek vis~za ~é~6 idejekorán, mert 
ott még a babilóniaiak sorsa érhe!i öket IS utol. 

A VII-VIII. fejezetek új egységet alkotnak. Valószínüleg 
több beszéd töredékével van dolgunk. 

Felmerült a probléma, hogy meg kell-e még tartani azokat a 
böjtöket, amelyek a Szentély és a régi állam pusztáJásával k~~c.sola
tosak, midön a Szentély már újra fel lesz építve, illetve az UJ allam 
rekonstruálva lesz. Az is lehetséges, hogy némi gúny is volt ebben 
a kérdésben. Mintha azt kérdeznék a prófétától: vajjon a Szentély 
felépültével és új rendszer bevezetésével megszünnek e azok az 
állapotok véglegesen, amelyek az elmult hetven esztendőben_ ura_l
kodtak? Bekövetkeznek-e azon szép idők, amelyekről a régi pro
téták beszéltek? A feleletben már kifejezésre jutott, hogy a Szentély 
felépítésén és . a vele kapcsolatos formai újjáéledéserr kívül még 
sok más tényezőre is szükség van: elsősorban az erkölcsi törvé
nyek megtartására. A külső körülményeiknek is sok tekintetben 
meg kell változniok, de a legfontosabb követelmény: "Beszéljetek 
igazat egyik a másikának; igazság és béke itéletével ítéljetek a ti 
kapuitokban. Egyik a másik ellen ne gondoljatok rosszat a szive
tekben és a hazug esküt ne szeressélek ... " (VIII, 16-17). Ha 
az igazságot és békét fogják szeretni, akkor "a negyedik hónap 
bőjtje, meg az ötödiknek bőjtje, meg a hetediknek böjtje, meg a 
tizediknek bőjtje júda házának lesznek vígsággá és örömmé és 
jó ünnepnapokká" (VIII, 19). 

Láthatjuk az elmondottakból, hogy mennyi problémája volt 
azoknak a mozgalmas éveknek, amelyekbe Zecharja működésének 
első periódusa esik és amely időből könyvének elsö nyolc fejezete 
származik. Ezeket kell elsősorban szem előtt tartanunk, ha meg 
akarjuk értet:~i a próféta későbbi beszédeit. A várakozások meg
valósulása, vagy sikerie/enségbe való fal/adása, új problémákat 
vetett fel. A próféta következő beszédei tehát nyilvánvalóan az új 
helyzettel lesznek összefüggésben. 

7
G Hogy a babilóniai zsidók e:ég ga.zd:tgok voltak, mir a perzsa l<or

~zak dején i~, azt litjuk Ezra I, "l, kk-ból. Todbbá a. Zech . \ ' !, 9 kk.'-'ben 
elmondottakból. 
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Ellentétek Zecharja I-VIII. és a IX-XIV. feJezetei 
között. 

Ha valaki f.~lytatólagosan elolvassa Zecharja tizennégy feje
zetét, könnyen raJön, hogy a két rész között vannak eltérések. 
Az eltérések létezése azonban még nem jelent két szerzöt is. 
A~okn?k ige~ sok oka lehet._ A legészszerűbb ok: a helyzet meg
valtozasa, amtre okvetlen tekmtettel kellett lennie a prófétának. 

Vegylik szemügyre a legfontosabb eltéréseket az első nyolc 
és a következő hat fejezet között. 

Az első nyolc fejezet a bevezetésen kivtil (1, 1-6) két 
nagyobb egységre oszlik: a nagyobbik rész (1, 7-VI, 8) nyolc 
"látomást" tartalmaz. Ennek toldaléka a főpap koronázásáról szóló 
néhány vers (VI, 9-15.) A kisebbik részt a VII-VIII. fejezet 
alkotja. Közös tulajdonsága ennek a nyolc fejezetnek a tartalom 
hasonlósága és hogy mind a kettőben találkozunk dátumokkal 
amelyek Dárius uralkodása szerint számítódnak 77 Lényeges eltéré~ 
is van azonban a két rész között az angelus interpres78 tekinteté
ben. ("1~,,, 1N;~) Ez csak a látomásokban szerepel (1, 7-VI, 8). 
Azért tartom ezt kiemelendönek, mert ebből láthatjuk, hogy az 
olyan fejezeteknek is, amelyektől nem tagadják meg a zecharjai 
eredetet, szintén lehetnek az előző fejezetektől eltérő sajátosságai. 
Ha tehát két és fél fejezetnél elnézhetjük azt, hogy itt valami 
nagyon jellemző sajátosság hiányzik, ami az előzöknél megvolt 
anélkül, hogy megtagadnők töltik az eredetiséget, miért jelentené 
ennek a hiánya másik hat fejezetnél azt, hogy azokat más szerzö írta. 

Feltehetjük azonba11 a kérdést: mi lehet annak az oka, hogy 
míg az első nyolc fejezetben, mind a látomásoknál, mind a következő 
részben (VI, 9-VIII, 23) találkozunk dátumokkal, amelyek ugyan
annak az uralkodónak (Dárius) éveihez fűződnek, ezzel szemben 
a IX-XIV. fejezetekben ennek semmi nyomát nem találjuk. Ez is 
érthetövé válik, ha feltételezzük, hogy ezek a dátumok egy késöbb 
élő szerkesztö tollából származnak, aki datálási munkájánál Ezra 
könyvét tartotta szem előtt. Ezra könyve pedig beszámol az I-VI. 

77 I, 1, 7; VII, 1, a.kinek nevével a komheli szövegekben tal.álkoz'Unk.' 
Chag. I, 1; II, 10; Ezra IV, 5, 24; V, 5, 1; VI, 1, 1,2-151; Nech. XII, 
22. (A Dá;niel könyvében szereplő Dáriusról már s;z6lottunk.) 

78 I, 9; IV, 4; l. m. Ecek. IX, 21 XL, 3; Dán. X, •5·; XII,: 6, 7. 
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fejezetekben azokról az eseményekről, amelyek a Szentély felépíté
séig, 516-ig teltek el, viszont teljesen elhallgatja a Szentély be
fejezése (516) és Ezra hazatérése (458) közölt történteket. A ,. szer
kesztönek", illetve a "datálónak" a Szentély után következő év
tizedekre vonatkozólag semmiféle történeti adat nem állott rendel
kezésére. Csak dicséretére szolgálhat, hogy ámbár tudta, hogy 
ezek a fejezetek is leeharjától származnak és a Szentély felépítése 
utáni évtizedekben iródtak, mégsem igyekezett pontos dátumot 
adni olyan korra vonatkozólag, amelyre nézve nem állottak rendel
kezesére kielégítö adatok. A történeti forrásoknak nemlétezése 
feleletet ad egyben arra a kérdésre, amit a mai kutató felvet: 
miért nem érezzük lábunk alatt azt a szilárd történeti talajt az 
utolsó hat fejezetnél, amit az első nyolc fejezetnél tapasztalha
tunk.7t Véleményem szerint ez az Ezra-könyv szerz6jének a "hibája". 
Ha a Szentély felépülése elölt eltelt évekre vonatkozó néhány tör
téneti fejezet nem maradt volna reánk, Zecharja elsö nyolc feje
zetének megértése is igen nehéz lett volna. 

Próbáltak stilisztikai alapon is ellentéteket konstruálni a két 
rész között. Ezek azonban nem meggyőzőek, mint ahogy nem 
hirnak meggyőző erővel azok a stilisztikai megfigyelések sem, 
amelyeket a könyv egységét védő van Hoonacker hoz fel bizo
nyítékul 8 ~ Hiszen stilisztikai alapon nagyon nehéz bizonyítékokat 
hozni akár pro, akár contra. Ehhez nem áll elég nagy mennyiségű 
szöveg rendelkezésünkre. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett 
eschatológiai eltérésekre is. 

A legkomolyabbnak látszó ellentét a két rész közölt azonban 
a bennük megbeszélt térndk különbözö volta. De eqnek is meg
találjuk az okát, ha azt vesszük tekintetbe, hogy a Szentély fel
építése utáni korszak nem hasonlított annyira az előtte eltelt év
tizedekhez, mint ahogy a sablonos évtizedek szt ktak egymásra 
hasonlitani. Éppen olyan mélyre ható fordulópont volt a Szentély 
ieJépítése a zsidóság életében, mint a hazatérés ténye. Sokszor 
rámutattak már arra a csalódásra, amely az első hazatérők lelkét 

79 L. Ile'JIJ.er 1\f. Zs. Sz. 1923. 16. old. 

SO L. ·Scl11in 5-!? »Di~ sprach~schen Berii.hrungen dic er (l'!In 
Hoonackcr) S. ~60 au!fuhrt, smu derart1g al'!gemein, dass ma n &ich daruber 
wundert, dass e1n em>ter Fors.ch(!r, der H. il) auderer Ri~htunO' ist <ich 
nicht entblötlet, sie heranzuziehen.« "' ' -
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eltöltötte, midőn a nagy álmok megvalósulása helyett a sivár 
valósá~ állott elő ttük, ugyancsak hangsúlyozták, hogy milyen 
csalódast okozott az, midőn az új Szentély alapjait lefektették 
(Chag. II, 3. kk. ; Ezra lll, 12- 13.), de nem mutatnak eléggé 
hangsúlyozottan rá arra, hogy milyen nagy lehetett a csalódásuk 
midőn már a Szentély felépült, vele kapcsolatban a papság ujjá~ 
szerveződött és a népben már meg volt a hajlandóság, hogy el
ismerje a Dávid-házból származó hercegek vezetését. Chaggai és 
Zecharja talán túl is mentek buzgóságukban a lehetőségeken 
midőn a Szentély felépítése utáni időkre gazdasági boldogulást é; 
általában azoknak az időknek bekövetkezését helyezték kilátásba, 
amelyeknek megérkezését hiába várták a hazatérés után következő 
két évtizedben. Hiába igérte Chaggai: "Még egy keveset, és én 
megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet Meg
rendítem mind a nemzeteket és idejönnek drágaságai mind a nelli
zeteknek; megtöltöm e Házat dicsőséggel 81, mondja az Örökké-
való, a Seregek Ura ... Nagyobb lesz ez utóbbi Háznak a dicső-
sége, mint az előbbié ... "(II, 6-9.). "És felfordítom a király-
ságok trónját és megsemmisítem. a nemzetek királyságainak hatal
mát és felforgatom a szekereket és rajtaülöket ... Azön a napon ... 
veszlek téged Zerubbábel, Seáltiél fia, én szolgám ... és teszlek 
J?.ecsétgyűrű gyanánt, mert téged választottalak ki, úgymond az 
Orökkévaló, a Seregek Ura." (II, 22-23.) 

Hiába csillogtatta meg Zecharja költői képeiben és látomá
saiban az eljövendő boldog idők szépségeit. Sikerült neki a nép 
jobbjainak lelkéből kiírtani a gyanakvást jésúa, a főpap és Zemb
bábel személyét illetőleg. Elhítette velük, hogy a Szentély felépü
lése után a menóra hét mécsese, mint Isten szeme · fog őrködni 
az ország jóléte felett és- a főpap, a Dávid-házi leszármazottai 
együtt fogja ezt a fényt mindig ébren tartani. Felkeltette a nép 
szivében azt a reménységet, hogy a Szentély felépülte után megint 
olyan idők következnek, mint Dávid és Salamon korában: a zsidó 
nép gazdag lesz, jólétben fognak élni, mint a Dávid-házi jó ural
kodók idején a Szentély körül, mely ismét a zsidó nép büszke
sége lesz, mint régen volt és a bűnöktől megtisztított papság fog 
benne szolgálatot teljesíteni. 

81 Talán itt is gazdagságot, tinc><!ket kell fordítani, minl Zcch. ll, 
12-ben. Erre utal a párhuzamo~ :'111'.:M szó b. 
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De a valóság megint csalódást okozott. Hogy mit reméltek 
a Szentély felépítésétől és a vele kapcsolatos személyi kérdések 
megoldásától, azt Chaggai és Zecharja beszédeiből ismerhetjük 
meg nagyjában, de hogy milyen lehetett a való helyzet, arra 
következtethetünk Ezra és Nechemja könyveiben található ada
tokból. 

Lássuk a főkérdéseket A Szentély múködése megindul. 
Annak nagysága és a hozzátartozó szervezet össze sem hasonlít
ható a régivel. A gazdasági élet megújulásának, amit pedig oly 
hangsúlyozottan igértek meg a Szentély felépítése utáni időre 
Chaggai is meg Zecharja is, semmi nyoma sem volt. A csalódás, 
amely ezzel kapcsolatban a lelkekben élt, nagyban hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy azok az állapotok, amelyeket Maleáchi próféta írásai
saiból és Ezra-Nechemja könyveiből ismerünk, létrejöttek. Áldo
zatul csak a nyáj hibás állatait akarták bemutatni, amelyekkel 
a polgári kormányzónak nem mertek volna kedveskedni, a terurnát 
és mdaszért, a papok és leviták járandóságait sem akarták beszol
gáltatni82, aminek az volt a következménye, hogy a papok széf
széledtek az országban. 83 

Hasonló csalódás várt rájuk a vallási vezetök személyét 
illetőleg is. Azt remélték, hogy a megjavult főpapok és a papság 
mindenben jó példával fognak előljárni. Vallásos életük és jámbor 
cselekedeteik révén közelebb kerülnek Istenükhöz és nyomorúsá
gos helyzetük is megváltozik ennek következtében. De semmi jeiét 
nem látták e reménységek megvalósulásának. Sőt a történeti for
rások arról beszélnek, hogy jésúának, a főpapnak ivadékai is 
összeházasodtak idegenekkel.8' Eljásib főpap - Nechemja kor
társa - rokonságba került a zsidók ellenségével. 85 Zecharja tehát 
?iába tisztította meg jelképesen jésúát és a papságot bűneitől, 
mkáb~. a~oknak lett igaza, akik azt állították, hogy az ilyen veze
tök muködésétöl nem lehet sokat várni. 

. A politikai vezetés. Hogy mi lett Zerubbábel sorsa, nem 
tudjuk. Vannak olyan feltevések, hogy a perzsa kormányzat el
tétette láb alól, ami nem is lehetetlen, tekintettel az elszakadási 

82 l\Ial. I, 7 kk. 
83 Nech. XIII, 10 kk. 
84 Ezra X, 18. 
85 Nech. XIII, 28. 
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mozgalmakra, amelyek éppen azokban az években dúlták fel a 
perzsa birodalom békéjét és amelyek élén olyan trónkövetelők 
állottak - amint már rámutattunk - akik régi uralkodóházak 
törvényes utódainak vallották magukat. De, ha nem is lett 
ilyen tragikuz vége Zerubbábelnek, az egészen valószínű, hogy 
teljesen vissza kellett vonulnia a szerepléstöl. A Dávid-házi her
cegek működéséhez fűzött várakozás még a legkevésbbé vált valóra. 

Minden reménységük, amibe a próféták szavainak hatása 
alatt bizodalmukat vetették, semmivé vált. Az idők inkább meg
cáfolták, mint igazolták jövendöléseiket 

Amennyiben feltételezzük, hogy Zecharja még a Szentély 
felépítése után is folyt-atta prófétai működését, nem is várhatjuk, 
hogy ugyanazokról a témákról beszéljen ezután is, mint annak
előtte . Ha nem akart maga is áldozatul esni a nép többségének 
lelkét eltöltő kétségbeesett csalódásnak, akkor azzal kellett foglal
koznia: van-e ebből a nyomorúságos helyzetböJ kiút? Merre vezet 
ez? Látnia kellett, hogy a Szentély újjáépítése és a papság re
konstruálása még csak kezdete az újjáépítésnek, a Dávid dinasztia 
restaurálása olyan módon, ahogy azt eleinte elképzelték, az ö 
viszonyaik közölt nem vihető keresztül: azt kellett kutatni, hogy a 
perzsa birodalom új szervezetének megfelelöen lehet-e olyan zsidó 
politikai vezetés létrejöttét remélni, amelynek segítségével mégis 
elérik céljaikat. , · 

Zecharja utols6 fejezetei a történelmi háttér 
megvilágításában. 

. A prófétákat reálpolitikai elgondolások vezették, de egyben 
megingathatatlan optimisták is voltak. Midön a mult sikertelen
ségein töprengtek, rendszerint meg is találták azoknak okait, vagy 
az emberekben, vagy történelmi körillményekben illetve a kettő 
egyi.ittmü~ödésében. Zecharját sem rettentette viss~a a jövő álmai
nak ~zövögetésétöl az a körülmény, hogy sok minden nem úgy 
s.1keru!t, al~og~an kortársai várták, vagy ahogyan ö maaa is remélte. 
Ugy nem 1~ Slkerüihetett, hiszen ahhoz, hogy megin~ olyan hely
zet?e kerülJenek, mint amilyenben az első Szentély építése körüli 

.~vhzedekh.en voltak, szükség lett volna a következökre: 
l. Juda és Izráel összes lakói, vissza kell, hogy térjenek 
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mindazon helyekről, ahová számuzték őket és ahová önként ván
doroltak ki az elmult évszázadok folyamán. 

2. A két országnak ismét egységes vezetés alá kell kerülni. 
3. A vezetöknek zsidóknak kell lenniök, akik kellő szeretettel 

·és érzékkel birnak népük vallási és politikai kérdései iránt. 
4. Az egyesített két államnak azokat a területeket vissza kell 

· szerezni, amelyek Dávid és Salamon korában hozzá tartoztak. 
5. A zsidóságnak népi fölényben kell lennie ezeken a terü

leteken. 

Voltak olyan jelenségek, amelyek ezeknek a reményeknek 
tápot adhattak. · 

Miután Kambyzes Egyiptomot is meghódította 525-ben, 
mindazok a területek a perzsa birodalom uralma alá kerültek, ahol 
zsidók értek. Ebben is Isten uiját láthatták. Ime, egy, a zsidók 
iránti barátságos érzelmekkel viseltető birodalom jogara alá kerültek 

. az összes zsidók és megvan annak a lehetősége, hogy mindnyájan 
hazatérjenek. ' 

A perzsák a zsidókat katonai célokra is felhasználták. Éppen 
Kambyzesröl értesítenek bennünket az aram papyrusok86, hogy 
az Egyiptom határvidékén meglévő zsidó katonai telepet zsoldjába 
fogadta. Utóda, Dárius megengedi a Szentély építésének befejezését; 
még anyagilag is támogatja őket annak fenntartásában. Ugyanez a 
Dárius ujjászervezi és satrapiákra osztja birodalmát, amelyek közül 
az a satrapia, amelyikhez Palesztina is tartozott, kb. azokat a 
területeket foglalta magába, amelyekre egykor Dávid király hatalma 
terjedt ki. Egy másik satrapia, Jónia, lakói Európában élő roko
naik támogatásával a perzsa kormányzat ellen fordulnak. 

joggal remélhették azt, hogyha az összes zsidók visszatérnek 
régi hazájukba és annyian, vagy még többen lesznek, mint mielött 
szétszóródtak, ismét nagy katonai hatalmat fognak képviselni. 
Ennek a gondolatnak szolgálatában vonultatták fel azokat az im
ponáló számokat, amelyekkel a Króníkák könyveiben taláikozunk, 
amidön júda és I.zráel hadseregének harcait írja le a szerzö. A kis 
Júdea 580.000 főnyi hadsereget állít ki Asza alatt és megveri az 

8
6 

Sachau, Aramaisebe Papyr.i. und Os.tra!ka. Lepzig, 1911. Tafel 
l u nd 2. 
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etióp Zerach milliós had seregét. 87 Ha a perzsák is tudomást sze-
reznek ezekről a régi eseményekről, elö fogják segíteni, sőt siet
tetik, hogy a zsidók minél nagyobb számban térjenek vissza ösi 
teriileteikre, hogy ilyen erős és hűséges satrapia alakuljon azon 
a teriileten, ahonnan Kis-Ázsiát meg Egyiptomot is sakkban tart
hatják. Ha a nagyarányú visszavándorlás bekövetkezik, megszerzik 
a népi szupremáciát és hűségtik révén azt is elérik, hogy a satrapia 
vezető hivatalaiba zsidók keriiljenek. Az álmok tehát végered
ményben reálpolitikai síkon mozognak, hiszen úgy képzeli el, 
hogy mindez a perzsa birodalom keretén beliil, annak támogatá
sával és annak javára fog teljesülésbe menni. 88 

Kiséreljük meg ezeknek a szempontoknak figyelembevételével 
megérteni Zecharja utolsó fejezeteit. Arra itt persze nem vállal
kozhatunk, hogy az összes szövegeket végig kommentáljuk, illetve 
hogy filológiailag ts tisztázzuk, megelégsziink azzal, hogy azokat 
a kitételeket emeljük ki, melyek fontosaknak látszanak feltevésünk 
szem pontjából. 

a) IX, 1-8. 

Ez egy térképszerű leírás. Nemcsak Júdea tartozik az Örökké
való országához, azaz ahhoz a politikai egységhez, amelynek 
középpontja az Ö Szentélye és ahol a zsidó nép él, hanem • Az 

Si II. Krón. XIV, 7 kk.; l. m. II. Krón. XIII, 3 (Abija serege 400.000 
emberból áll, Jerób-eámé pedig 800.000-'böl); XVII, 14 kk. (Josafátnak 
1,160.000 katonája van); lásd Steuern3!g'el, Lehrbuch der Einleitung in Ja;> 
Alte Testament. Tübingen, 1912. 380 kk. 

88 Fe1merül a.z: a 'kérdés, hogy ezeket a szempontokat a próféta miért 
nem vette figyelembe már működéséinek kezdetén. Valószínűleg gondolt 
erekre kezdettől fogva, de nem akarta, hogy ezeknek a nagystílű lehetősé

geknE"k febevése =t1eg a kisebb, de könnyebben megvalósítható tervél-nek 
létrejöttét megakadályoz-za, mint ahogy látjuk, hogy elutasítja a falak restau
rálásárua:k 1g1ondolatát, midőn a Szentély építését akarja szorgal.maa:ni. Az ~9 
lehetséges, hogy Dárius. e1só éveiben nem lehetett reálisan többet remélru, 
mint azt, hugy a val'ási é; állami élet alapjait 1efektessé.k:. A perzsa bimda
lom ujjászervezésc é> a görög-perzsa el~entétck kirobbanása adbattn. a köz
'\etlen impulzust a prófétának a 'benne szunnyadó nagy tervek mcgfogal
rnazá-ára. 
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•brökkévaló igéje (van) Chadrach8~ országában90 és Damaszkusz91 

az Ö pihenőhelye; az Örökkévalóé Én Ádám 92 és Izráel összes 

89 L. Noth dkk~t: Laasch un.d I-Iarrak. (Z, D. P. V. LII, [1929) 
124-141). A Szentlrásban csa,k itt fordul elő ez a helységnév, de Guthe 
(Kurzes BMbelwörterbuch 276) azt hiszi, hogy Ezek. XLVII, 15 (1"11,1) 

és Num. XXXIV, 7 ("1:"1:'1 .,;,) szintén ennek a névnek maradványait őrizte 
meg. A Zikr-feliratban l"IIM alakban srerepel. Érdekes egy középkuri exegéta 

felfogása (E1i,erer, Beugency-böl, ed. Poznansky. 206); srerinte Ezek. XL \"II, 
16 kk.-ban elöfor<lul6 j'1ln azonos Chadrach--ohal. Magarrn is gondoltam erre, 

mert ez grafikailag könnyen lehetséges, különösen, ha feltételezzük, hogy 
zsidó körökben is. használták a l"ITi! alakot A 1 betűt j -nek nézte Ezekiél egyik 

másolója, a T-ot pedig l-nalk. A maszóra is ismer ilyen kettős olvasatot 
jl1'MI-"ll1'M' (Cha:b. II, 17), a LXX 1i'li'l:l hel}'Cttlptn:l-t ohas. (Pid: VIII, 29.). 

L. m. Delitsch, Die Lese- urud Schreibfehler im A. T. BerLin-Leipz-ig, 1920. 
112 b., 120 b. 

90 Scliin r'"IN:l heLyett ['"IN N~ szavakat teszi, ami azt hi=, feleSil.eges. 

91 Dávid hódította meg. (II. Sám. VIII, 5; l. m. II. Kir. XX, 34'.}. 
92 Az IMIT így fordítja ezt a kitétJe.lt: »mert az örökkévaMnak szeme 

van az emberekre.« Az újabb exegé~á.k sok mindent megprób-álnak, hugy 
valami értelmesdbb szöveget kapjanak. Rendszerint Adám helyett Arám-ot 
olvasnak; C"IN j'V = »Arám szeme«; áMítólag Juliánus csász·ár Dama•zkuszt 
a »világ szemé«-:ruek neyezte (Junker 160); mások C"l~ '"IV -ra gondolnak 

(Nowac'k), vagy j1V~-ra (Ries.s.ler). inetve 0)1-ra (Ball) javítják az j'il-t. 

Két ujabb lehetós~g is felmeriiJJhetne: 1. Talán arra az j'il·ról v.atn szó, amely 
NIU!Il. XXXIV, 11-ben szerepel Palesztina ha!táraival kapcsolatban. Tekin
tl!ltl!el arra, hogy ez a fejezet - miként Ez:ek. XL VII-XL VIII. is. - minden 
bizonnyal: a próféta szeme ellőtt vam, mlidón a megnagyohbodott Palesz.tin.a. 
batárairól beszél, megvan ennek a fö1te,·és.nJeik is a lehetősége. Azért nevezi 
El'1N j'V »Arám határán ' levő Ajin<<-na!k, me rt volt egy másik A jin déLen. 

(Józs. XV, 32; XIX, 7; I. Kréln. IV, 32.) úgy látszik, később ettől akarták 
megkülönböztetni az »Arám« szó hozzátéte1é,·el. E felte1·és elLen azzal lehet 
érvelni, hogy ez a helysé'g egyébként nem volt olyan jelentós, hogy említeni 
érdemes lett vulna. 2. Felmerül az a lehetőség is, hugy j'il helyett nem 
jl)l~-t olvassunk, miként Rie;Siler, hanem j10V-t, 01N-ot pedig Edóm-nak 
oh·assuk, '-' helyett talán lehetne p-re gondolni. Eszerint így szólna a 
Icitétel fordítása: »hasonlókélppen az örökké1·alóé Ammón, Edóm é~ Izráel 
összes törzsoei.<< Ammón szintén azok közé! az urszágok k;özé tartozott, ame
lyeket Dávid meghódított (II. Sám. X, 1; XI, 1; XII, 26.l). Edóm is zsidó 
ural um alá került Dávid alatt. (I. Sám,. XIV, 4 7 sze ri n~ már SJ. ul alatt; 
l. m. II, Sám. VIII, 13 kk., I. Kir. X~, 14 kk. XXII, 48; II. K.ir_ 
III, 9; VIII, 20 kk. stib.). Persze feltűnö 1enne, hogy l\fóáb miért ninct,l 
említve, l1iszen azt is meghódítOitta Saúl (I. Sám. XIV, 47), illetve Dávid 
(II. S{Jm. VIII, 2). Ha elfogadjuk a-z;~ a fel~e,·ést, hogy »Én Adám<< 97:tval:-
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törzsei (illetve azok a területek, ahol azok régi időkben éltek)~ 
de Chamath93 is [odatartozik,) amely határos azzal, Cór és Cidón 
is, ámbár azok nagyon bölcsek." Bölcsek és gazdagok voltak a . 
föníciai városok, sok kincset gyűjtöttek, de mindez elpusztul és 
az egész terület Isten országának fennhatósága alá kerül. A föníciai 
városok sorsában fog Filisztea is osztozni. "Istenünknek marad 1 

ö is94 és lesz, mint egy nemzetség Júdeában és Ekrón olyan, mint 
jebúszi." Olyan sorsra jut, s éppúgy Júdeához fog tartozni, mint 
jebúszi-Jeruzsálem. Azzal zárul a leírás, hogy Isten a jövőben 
örködni fog e terület biztonsága és békéje felett: "nem vonul át 
rajta többé elnyomó". Nem kell félni egy új Mágógtól, amely az 
újjáépített országot letiporja. Erre az aggodalomra már utaltunk 
Zech. II, 1-4.-gyel kapcsolatban. Talán a "mert most láttam 
szemeimmel" (IX, 8) után következett a "négy szarvról" szÓló. 
látomás és csak egy későbbi szerkesztő vitte innen el és helyezte 
el a többi látomás közé ezt is. 

Az Izráelre és az északi határokra vonatkozó ki tételek, továbbá . 
a föníciai városokról szóló ' részletek minden bizonnyal Ezekiéire 
támaszkodnak. 9'a A filiszteus városokra vonatkozó anyag tekinteté
ben már vita van. Azt hiszem azonban, ott is Ezekiél lehetett a 
forrása95, de más szövegeket is tekintetbe vett.95a Az is elképzelhető, 

ban Arnmán és Edóm rejlik, akkor azt lrell gondolnunk; hogy a ;\Ióáb szó 
talán ere<letileg ~zerepelt a szö,·eg'ben, d·e késöbb kies-ett. A szö,·eg korrum· 
pálá~ azért következhetett b e, amennyiben feltéitdezzük, hogy az Ámmón 
és :\Ióáb sza·vak is szerepeitek benne, mert egy kéöbbi korrektor azt hihette, 
hogy a prófétai szavak elkntétben vamook Deu t. XXII l, -!-el (~e jus,on 
be ammúrrita és móábita az öroklkévail.ó gyü.Leklezetébe; Livedik nem~:cdékük 
sem .. J ; l. m. ugyanott az Edómra (8-9. v.) és a »m<limzérra« vonatkozó 
(3. V.J törvényeket. Ez utóbbi s:zó egyébként csak ott és nálunk foniul elő 
(6. "·) a Szentírás.ban. A jövőben tehát is.mét Isten országához fognak tar
tozni mindazok a területek, amely.ck vele s:wmszédosak, illetve .tmel yekre 
'alaha b igényt tartottak: az aram ki9 ál~amok, Ámm6n, :\Ióáb , Edóm:, 
Fönícia, F~isztea. 

93 L. l I. Sám. VII l, 9 :kk.; Dá:vid és Sal~mon birodalmának ész:tki. 
határa (I. Kir. VIII, 65; l. m . II. Kir. XIV, 25, 28 ; Am. VI , 14; I. l(rónt. 
XIII, 5; Il. Krón. VII. 8; Vlfl, 4). 

91 Sellin: »Das C~ \Or Nl:"! bezieht sich auf Arann un.d Phöniticn.« 
:\'owack: "c~ cmpfangt ~o fort au> 7 b. scine Erkbrun g; wi e Juti a so auch 
<lics.cr Rest der Philbter.« 

!tta A XXVI XXVIII. fcje 7ct?k . 
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hogy előtte olyan ezekiéli szövegek is voltak, amelyek nálunk már 
nincsenek meg. Ezekiél megjövendölte mind Főniciának96, mind 
Filiszteának97, hogy Isten megbünteti öket azokért a gazsagokért, 
amiket a · zsidó nép ellen követtek el. 

Dávid és Salamon király korában valóban kiterjedt a zsidók 
hatalma ezekre a területekre, kivéve a föníciai városokat: "Salamon 
király uralkodott az összes országok felett a Folyamtól (Eufrátesz), 
Filisztea országig és Egyiptom határáig." (I. Kir. V. 1.) Nem lesz 
érdektelen elolvasni Herodotosból (Történeti könyvek III. 90.) azt 
a leírást, amelyet arról a satrapiáról ad, ahová Palesztina is tar
tozott: "Posideion városától, amelyet Amphilochos, Amphiaraos 
fia, Kilikia és Syria határán alapított, e várostól az arab rész kivé
telével, (mely adómentes vala) Egyiptomig, a terület háromszáz
ötven talentumot fizetett. Ebben a járásban van Phoinikia, az úgy
nevezett palesztinai Sy ri a és Kypros. Ez az ötödik járás." (Geréb 
fordítása). A herodotosi leírás nagyjában megfelel azoknak a terü
leteknek, ahová Dávid és Salamon hatalma kiterjedt. 

Amidőn ennek a satrapiának uralmára gondoltak, tulajdon
képpen a régi igényeket élesztették újjá. Úgy látszik, hogy a Króni
kák könyvének szerzője tekintettel volt erre a gondolatra. Midön 
Salamon és a föníciaiak viszonyáról beszél, - akik nem voltak 
Dávid uralmának alávetve, - olyan adatot említ, amiből az tűnik 
ki, hogy nem Salamon engedett át a föníciaiaknak városokat, amint 
azt a Királyok könyve tudja, (1. Kir. IX. ll.) ellenkezőleg, ö kapott 
Chirámtól városokat. (II. Krón. VIII. 2.) Történeti forrásokkal 
akarja tehát alátámasztani a zsidó nép területi aspirációit föníciai 
területre. 

b) IX, 9-16. 

Nem annyira világos mint az előbbi r~sz. Szó van itt jeruzsálem 
királyáról, aki el fog jönni. Ez "igazságos és segítségben része
sülö", "szegény ugyan és szamáron nyargal", "békét beszél a 

95 V. ö. Zcch. IX, 6: C'MlVt,!:l ilN~ 'M"l.:l:"ll 1 Ezek . .\:.\:\', 16: MN 'M'"I:J:-tl, 
c•n.,.:l l. m. u. o. a 13. ,·erset. 

~5a Am. I , 6--8; Jer. XXV, 20. 

96 XX\'III, 25-26. 

97 XXV, 16- 17. 
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nemzeteknek", de nagy területek felett uralkodikg8 és nagyobb 
eredményeket ér el, mint a szekérhaddal és lovassággal rendel
kező hadvezérek, mert az Örökkévaló harcol helyette. 

Nem lesz szükség azokra a perzsa csapatokra, amelyek júda 
és Efráim tertiletén állomásoznak, hogy féken tartsák a perzsa 
birodalom ellenfeleit. Egy zsidó király vagy satrapa vezetése alatt 
el fogják ezt a feladatot a zsidók végezni, az ö fegyvereiken Isten 
áldása lesz: "Mert feszítettem magamnak Júdát ijjképen, felfegy
verkeztem Efráimmal, felébresztem fiaidat Cijon, a fiaid ellen Jáván 
és olyanná teszlek, mint hősnek kardja." (13. v.) A zsidó uralkodó 
vezetése alatt fel vonuló hadsereg természetesen nem a perzsák ellen 
fog vonulni, akik jótevőik, hanem bástyául lesz a nem messze 
fekvő Jáván-satrapia esetleges támadásai ellen. 99 Ebben az Isten 
védelme alatt álló hadseregben megbízhatik a per:~:sa birodalom. 

c) A X. fejezet. 

Az előbbi beszédében még csak általánosságban beszél 
"Jeruzsálem királyának" eljöveteléről. Ebben a fejezetben már 
összhangba hozza korának konkrét lehetőségeivel is ezt az álmot. 
A messiási színekbe csapó kép iH már hozzásimul a közönség 
által is jólismert való helyzethez. Nem beszél tovább királyról. 
Ezt helyettesíti a ,sarokkő" (ml:l-satrapa), akinek úgyszólván királyi 
hatalma van. Feltünö azonban, hogy a Dávid házából származó 
uralkodóra való reményét nem említi, holott ez, tekintetbe véve a 
két forrás-fejezetet (Ezekiél· XXXIV és jeremiás XXIII) amelyeken 
ez a beszéd és részben a következő is felépül, várható volna. Jeremiás, 
miután a "rossz pásztorokat" korholja és az eljövendő "jó pásztor
ról" beszél, határozottan Dávid-házbeli utódra gondol: "Ime, napok 
jC>nnek, úgymond az Örökkévaló és tdmasztok Ddvidnak igaz 
csemetét, uralkodik, mint király és boldogít és jogot és igazságot 

98 IX, 10 : »Ü raU.ma pedig tengertől t engerig s a Folyamtól (Eufrá
le;z a fökl Yé géig.<< L . m . Zsolt. L XX: II, 8. E z a Zsoltá r 'miru::l·en b izonnyál 
ll próféta s-teme előtt lebeg. Itt is a megnag yobbodo tt Palesztill:a b a tá rair,a 
gondol . \" . ö még G<>n. XV, 18; E '{ . XX III, 31 ; Ám. \'III , 12;' :\Iicha \ ' ll, 
12 ; I. Kir. \', l. 

99 Talán Egyiptom fékentartás-a sLempontjá.bó l is érték--es l esz ez a 
katonai crö, mint ahogy valóban Egyip tom d éli részén is lét t:l e tt :z ;idó 
ka·onai telep. am<:ly a pe rzsák szol gáhtáb.m állot t. . 
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-tesz az országban. Napjaiban megsegittetik Júda és Izráel biz
tonságban fog lakni." (XXIII, 5-6.) Ugyanigy gondolkodik Ezekiél 
is: "és egy pásztort támasztok föléjük, hogy legeltesse őket, 
szolgdmat Dávidot; ö fogja legeltetni öket és ö lesz nekik pász
i orúl. Én, az Örökkévaló pedig leszek nekik Istenül és Dávid 
szolgám fejedelem közöttük .. És megadja a mező fája gyümölcsét 
és a föld megadja termését és biztonságban lesznek föld jükön . .. " 
(XXXIV, 23--27.) Valószinü, hogy a Dávid-házbeli utód eljövetelét 
azért nem említi mert az sem belső, sem külsö szempontból nem 
látszott ezekben' az években célszerűnek. A zsidók nem sokat bíz
hattak benne, mert látták, hogy a Zerubbábel működéséhez fűzött 
remények - melyeket maga a próféta is élesztett - nem valósultak 
meg, a perzsa kormányzat előtt pedig gyanus lehetett minden olyan 
mozgalom, amely régi uralkodóházak nevével volt kapcsolatos. 
Nem adta fel a próféta véglegesen a Dávid-házi uralkodóhoz 
kapcsolódó reményeket, csak egy időre felfüggesztette azokat; azt 
remélte talán, hogy ha nem hangsúlyozza ezt a tényt kOlönös 
módon, akkor inkább előfordulhat, hogy a perzsa kormányzat 
mégis egy ilyen herceget vagy hercegeket nevez ki a vezető tiszt
ségekre, nem is gondolván esetleg arra, hogy itt régi uralkodóház 
rekonstrukciójáról van szó. Ezt a kérdést csak akkor dönthetnők 

-el, ha volna valami biztos adatunk Zerubbábel további sorsáról. 
Maradjunk tehát amellett, hogy, ha a próféta nem is említi a 

Dávid-házi utódokat, esetleg titkon remélte: lsten mégis úgy irá
nyítja a perzsa uralkodó szívét, hogy a zsidó nép többi álmának 
valóraváltásával egyidejűleg lehetövé teszi a régi próféták jöven
dölésének beteljesülését ebben a pontban is. 

Az első két vers: a nép olyan, mint a nyáj, amelynek nincs 
pásztora. A pásztorok: a politikai vezetők, akik judát és az egész 
satrapiát, az ideális eljövendő zsidó országot kormányozzák, most 
nem zsidók. Természetesen semmi érzékük nincs a nép bajai iránt. 
Egyetlen gondjuk, hogy azokat az adókat behajtsák, amit a köz
ponti kormányzatnak be kell fizetniök és ami a maguk és környe
zetük fenntartására szükséges. Maguk a zsidó vagyonosabb emberek 

. sem törödnek szegényebb testvéreikkel. Olvassuk el Nechemja V. 

. fejezetét és jó képet kapunk ezekről a zsidó gazdagokról. Ha 
Nechemja önzetlen és áldozatos munkáját látva, úgy viselkedtek 
mint ahogy onnan ismerjük meg öket, mit várhatunk töltik eg~ 
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olya n korban, midőn nincs előttük egy ilyen ragyogó mintakép. 
Nechem ja utal is a régebbi kizsákmányoló kormányzó zsarolásaira: 
"Az előbbi he lytarók ~wo pedig, akik előttem voltak, megterhelték a 
népet . .. A legényeik is hatalmaskodtak a nép felett, de én nem 
cselekedtem így lstenfélelemböl." (N ech. V, J 5.) 

jó összefoglaló képet ad a Dárius által bevezetett kormány
zati rendszerről Delaporte101

: "Das ganze Reich wird in Provinzen 
oder Satrapien eingeteilt. Doch ware unklug, einern einzigen Man~ 
in jeder dieser Provinzen eine Macht anzuvertrauen, die der könig
lichen Gewalt entsprache; er ernenni darum jeweils drei hohe 
Funktionö.re, die voneinander unabhangig sind und selbst wieder 
von andern Beamten, den "Augen und Ohren des Königs", über
wachi werden. Diese erschienen unangesagt, haben ausserordent
liche Vollmachten und genügende Streitkrafte zu ihrer Verfügung, 
um die sofortige Ausführ~ng ihrer Entscheidungen zu erzwingen. 
Der Satrap wird mit Verliebe aus den Familien der sechs Waffen
genossen erwiihlt, die dem Dareios in seinem Kampfe gegen 
Gaumata beigestanden haben. Er bleibt auf seinem Posten solange 
dem König beliebt. Er ist Inhaber der Zivilhoheit, erhebt die 
Steuern und verwaltet die Gerichte. Ein Sekrö.ter ist ihm zur 
Seite gegeben, dem amtlich die Kanzelgeschafte übertragen sind; 
von diesem werden vor aliern Berichte an den Hof über die Hand
lungen des Satrapen eingefordert. Der General endlich, der dritte 
hohe Beamte einer Satrapie, verfOgt über die bewaffnete Macht 
und halt die beiden andern in Sc hac h." 101 

Már maga ez az új kormányzati rendszer olyan érdekesnek 
lünhetett fel a prófétának és környezetének, hogy az lenne feltünö, 
ha erre semmi utalás nem volna. Zecharja két helyét is össze
függésbe hozhatjuk ezzel a kormányzati rendszerrel. lech. X. 4-ben 
találkozunk az említett tisztségekkel. Midön megsegíti Isten az ö 
népét, megváltozik a helyzete: 

100 
Vitás, hogy zsitlú pecluíkra gon<lol-c ott, vagy idegenek~. 

101 
Jun,kcr · J),·bporte, Utc Völkcr <Je, antiken Ori<·nts. Freiburg- im 

Br<'i,igau, 19:l:l. 290 291. old. 
10~ L. m. f'ra.ck, Cc·<;chi, htc der :\!~der unKl Pcr~c r. Cotha, fC) fO. 

l l. 17 - 48: »Erst in dem /.ci taltcr des hcrannahcndca V(·rfalh wunJ.e , on 
dit· ·•·m str<,ng <'ingchalLenen Crund•atJ;e limgang ;.;enommcn. %uct>:t. 
ge>< hah di<·s 1Ur Zeit Dar<·i<h I l., "h Kyros der Jüngcrc in Kkin<t-.l<.'ll den 
s.,tra[><.·npo>t<·n mit der Stc1Jung citw~ Kor1"kommandantcn v~:rband. « 
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l. mo u~~ "Tőle fog származni a satrapa." A .-;o szó tulaj
donképen sarokkövet jelent. De már a Tárgum így fordítja: ,,·J.':l 

:"'•:S~. Tudatában van tehát, hogy itt politikai tisztségrói van szó. 
A modern kommentárok is ezt vallják és felsorakoztatják a Szent
írás' 03 azon helyeit, ahol ez és a következő két kifejezés 
(,11, ,:"'~M':l~ 11tvp) politikai, illetve katonai vezető személyek jelölésére 
szolgál. Arra is lehet gondolni, hogy a mo szót éppen azért 
használja a satrapa jelzésére, mert az megfelel a saprapa aram
perzsa alakja (m!:mwnN, khastra-pan) második részének. 

2. ,11, lll:lC "Tőle fog származni a titkár." A Tárgum itt ezt 
a fordítást adja: ;r•n•tvl:l :"''J~. Eszerint nemcsak az első főhivatal
nok (a satrapa) fog a zsidók köztil szármami, hanem annak 
ellenőre, a "Sekrater" is. 

3. :"'t:MStl nwp lJtltl "Tőle fog származni a tábornok.'' A har
madik vezető tisztséget is zsidóval fogja a perzsa kormányzat be
tölteni. A Tárgum szerint: :-t•.:~,p ~:pp11 :"I'JC. E három legfőbb tiszt
ségen kívtil a kisebb hivatalnokok is zsidók lesznek, vagy azok 
az ellenőrzö "repülő bizottságok" tagjai is népük fiaiból fognak 
kikerülni: ,,", wm .,_, Nl:' lJCC • Tőle származik minden magasabb 
tisztviselő". A Tárg um itt is eltalálja a jó értelmet: S.:~ p.:~,n• i'l'JO 

n,M:l 'nlCJ,P. 

Ez a prófétai elképzelés kissé merész kivánság, de nem 
tartozott a lehetetlenségek közé. w 

Persze, ha zsidó nép csak kis számban él Palesztinában, 
nem remélhették, ha csak egy kis realizmussal is mérlegelték a 
helyzetet, hogy a perzsák ilyen nagy szerepet fognak szánni nekik. 
Ehhez legalább arra volna sztikség, hogy a zsidók ezen a terü
leten számbelileg és hatalmilag első tényezök legyenek. Ez csak 
akkor következhetik be, ha Izráel és Júda maradékai visszatérnek 
azokból az országokból, ahová az asszírok és babilóniaiak száműz-

103 :"IJO Jes. XIX, !:l; I. S.'tm. XI\', 38, ,11, Jes. XXII, 23: nt:nSt: l'll:'p 
Jes. XXI, 17; tt•JlJ Je,, Ill, 12: LX, 17. 

101 Eliifordult az is, hogy az ós!akók küzül nc,·eztck ki ilyen dók<.-;M 
hi,;\talnokokat. L. Prasek u. o. »Sonst hat c, auch Fiillc gcgeben, da", der 
! 'osten ·cinc s Sa trapen oucr militárisck:n Kommando mit einh,•i;m~cJ • ·a 
b<·sctzt wurdc, so in E g ) ptcn mit lloruzasutc nne t ... ln dc-m zwciten lkt'r<:s
; ug- narh Gricrhcnlam1 kommartdie r ic der :l[eder Datis . Ein~ CrÍ s'< he 
aus l' ~likarna"o' . . . wurde ll König" 'on Kilikicn ... « 
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ték öket. Sőt még Egyiptomból is hazajönnak, ahová önként ván
doroltak ki, vagy menekültek el. Szinte azt kiáltja népének: "Ha 
akarjáiok, nem mese." "Erőssé teszem Júda házát (visszahozom 
Júda száműzötteinek összességét Babilóniából), de József házát is 
meg fogom segíteni és visszatérítem öket (azokról a helyekről, 
ahová az asszirok száműzték öket), mert megkönyörültem rajtuk 
és olyanokká lesznek, mint amilyenek akkor voltak, amidön még 
nem hagytam el öket." (X, 6.) Izráel és Júda testvériségben egye
sülve fogják dicsőséges történeti útjukat folytatni ott, ahol a régi szép 
időkben Dávid és Salamon uralkodása alatt abbahagyták. "Vissza
hozom Egyiptom országából és Assúrból összegyűjtöm öket és 
Gileád országába és fel a Libánonba telepítern le öket, de nem lesz 
elég nekik." (X, 10.) Bizalmat akar önteni az otthonlevökbe. Ismét 
hangsúlyozza: ne csak a babilőni száműzöttek, a Júdabeliek haza
iérésének lehetőségét vegyék számításba, hanem gondoljanak 
József-Efráim szétszórtjaira, Izráel birodalmának száműzött száz
ezreire, meg az egyiptomi diaszporára is, ami szintén jelentős volt. 
Miután világosan kifejezésre juttatja, hogy a zsidó nép összességének 
visszatérését reméli és geográfiailag meghatározta, hogy honnan 
fognak visszatérni, azt is jelzi, hogy hovd fognak letelepedni ezek 
a nagy tömegek. Északon Libanon és Básán, keleten Gileád ha
talm~s területei mind zsidókkal lesznek betelepítve. Ezzel kiegé
szíti a IX, 1-8.-ban leírt területeket A vers (X, 10) végének 
~zokott fordítása: "de nem lesz elég nekik" ; annyian lesznek, 
hogy még az így kibővített határú Palesztina sem lesz képes öket 
befogadni és még további területeket fognak birtokba venni. Arra 
is lehetne azonban gondolni, hogy a befejező kifejezést így for
dítsuk: "És nem lesz elegendő nekik?" Ne aggodalmaskodjanak 
amiatt, hogy nem lesz elég hely. Ilyen nagy területeken majd csak 
elférnek. 

d) A XI. fejezet. 

A IX-XI. fejezet közül, amely egy nagyobb egységet alkot, 
kétségtelenül ez a befejező részlet a legnehezebb. Itt is pászto
rokról van szó, de végig a rossz pásztorokról. Az előbbi pásztor
fejezetben megcsillogtatja a zsidó nép boldogulásának lehetőségeit, 
közülük fognak kikerülni a "pásztorok", vezetők, visszatérnek a 
számüzöttek, megnagyobbodott országuk van, amely harmonikusan 
illeszkedik bele a hatalmas perzsa birodalomba. 
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Ez a fejezet elsősorban Ezekiél XXXVII, 15-28. verseit 
tartja szem előtt, de nyilvánvalóan az egész XXXVI. és XXXVII. 
fejezet tartalmára és más helyekre is tekintettel van. 

Szerkezete tekintetében hasonlít az előbbi fejezethez. Itt az 
első három vers a bevezető: minden gyászba borul, mert szomorú 
ügyekről van szó. 

Legtöbb magyarázó határozott személyekre gondol és alig 
megoldható nehézségekbe ütközik, különösen a 8. versben sze
replö "három pásztor" miatt. Több mint harminc föltevést koc
káztattak meg eddig ezekre a pásztorokra vonatkozólag.105 Nem 
találunk a zsidó történelem folyamán egyetlen "hónapot" sem, 
amidön három olyan pásztor pusztult volna el, akikre ezt a pró
féciát alkalmazni lehetne. 

Azt hiszem, akkor járunk helyes úton, ha nem keresünk e pász
torok mögött a történelemből ismert egyéniségeket, hanem arra gon
dolunk, hogy a próféta lelkét aggodalom tölti el; mit ér az, ha az 
előbbi fejezetekben megrajzolt jövö úgyahogy megvalósu l. A Szentély . 
is felépült, a vele kapcsolatos személyi kérdések megoldása is a 
prófétai "előírások" szerint oldódott meg, mégsem hozta el a 
várt eredményt, nemcsak azért, mert a külsö körülmények nem 
voltak még elég kedvezőek, hanem azért sem, mert lelkiséggel 
nem töltötték ki a keretet Ez a nagyobbméretű "keret" is csak 
formaivá, tehát értéktelenné válhatik, ha a vezetök a megnagyob
bodott hatalmi kört ugyanolyan lelkiismeretlentil fogják ellátni, 
mint az eddigiek, a nép pedig a régi nemtörődömséggel fogja 
kezelni a közösség ügyeit ; hiányozni fog belöle az áldozatkészség. 

A sajátmaga által alkotott jövő - kép összeomlásatól való féle 
lem diktálja szavait. 

A "három pásztor" (a satrapa, a titkár, a tábornok) hiába 
k~rül ki a zsidók közül; ugyanolyan rosszak, mint a régi vezetök ; 
"E-; elpusztítottam a három pásztort egy hónapban (egyszerre, 
vagy egymás után) és rájuk únt a lelkem (ezek sem kellenek) és 
az ö lelkük is megutált engem (ugyanolyan istentelenek, mint az 
előbbiek voltak)." (XI, 8.) 

Az ezekiéli álom szerint a sírjából újjáéledt, egyesitett nemzet 

l Q j Krem.er, Dic IlirtenalJcgork im Buc he Zacharias. :\Iünstcr i. \\'6 tf. 
1930. 83-85. old. 
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sem boldogul, Anarchia uralkodik majd közöttük (nami meghal, 
haljon meg s ami elpusztul, pusztuljon el, a megmaradottak pedig 
emésszék fel egyik a másikának husát." XI, 9.) Csak számszerű
leg valósul meg Ezekiél szava "megsokasítom öket juhokként 
emberrel, mint szent áldozatok juhai, mint Jeruzsálem juhai az 
ünnep napjain, ilyenek lesznek a rombadölt városok, telve ember
juhokkal ... " (XXXVI, 37-38.) csak "öldöklésre való juhok"-ká 
lesznek. (Zech. XI, 7) 

A három pás'ltor mellett két "bot" is szerepel. Ezekiélnél 
az egyik Júdát, a másik Izráelt jelképezte, itt azonban módosul a 
szerepilk.106 A "kedvességnek" nevezett "bot" az új zsidó állam 
és a perzsa bírodalom közötti együttműködést jelképezi. A lelki
ismeretlen pásztorok müködésének eredménye az lesz, hogy fel
bomlik a harmonikus együttműködés a zsidó nép és a perzsa 
birodalom között. "Erre vettem a botomat; a kedvességet és szél
vágtam azt, hogy fölbontsam szövetségemet, melyet kötöttem, mind 
a népekkel." (XI, 10.) · 

Júda és Izráel egyesülése sem sokat ért, ha nem tanulnak 
meg áljozní. Joggal fél attól, hogy ugyanazok a bajok lépnek 
majd fel, mint Salamon halála után: nem fogják vállalni a közös 
kormányzati terheket; a visszatért Izráelnek újra akad egy Jeró
beáru ben Nebátja, aki egy új szdkadás élére áll. Aldaznak ugyan 
a kortársai is, de nem annyit, amennyire szükség volna. 107 "És 
lernérték béremet: harminc ezüstöt." (XI, 12.) Ez egy asszony, 
illdve egy rabszolga értéke.108 Semmiesetre sem fejedelmi bér. És 
szólt hozzám az Örökkévaló: "Dobd el a kincstárba azt a pom
pás drágaságot (gúny ez:!) amennyit érek nekik". (XI, 13.) Akik 
csak ilyen áldozatokra hajlandók, amidön a nemzet legszentebb 
céljairól van szó, azok nem érdemlik meg az isteni védelmet. 
"Erre szélvágtam a második botomat: az egybekötés!, hogy fel-

106 Látjuk, hogy itt is <iwt.kítj•• az ezekiéli képet saját egyénis(gén('!k 
é, mundanivalújának megfclclt,cn. 

1°7 Láttuk az e15<) rész tartalmának átt~kinté,énél, hogy mcnnyi nchéz
M:ggd kellett a prófétának mcgküzdoeni,• a Szcntély anyctgi szük<;<\g·let<.•ú.nck 
ell>tcremté>é.ttél. 

108 L. Le,. XXVII, 4; Ex. XXI, 32. 
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bontsam a testvériséget Júda és Izráel között. • (XI, 14.)109 Annak 
sem volt semmi értéke, hogy Júda és Izráel ujra egyesült. 

I!lle az egész ideális épület, mint kártyavár omlik össze a 
pásztorok lelkiismeretlensége és a nép kicsinyes anyagiassága miatt. 

e) A XII-XLV. fejezetek. 

A bevezető formula - amely IX, 1.-ben és Maleáchi I, L-nél 
is megtalálható - mutatja, hogy ez a három fejezet új beszéd
csoportot alkot. Sok tekintetben eltér ez a három fejezet tartalma 
az elözö háromtól. Nem találunk itt utalást sem a perzsa biro
dalomra, sem Izráelre.110 Ha leeharjának tulajdonítjuk ezeket is, 
két lehetőség merOihet fel. Arra lehetne gondolni, hogy ezek az 
I-VIII. és a IX-XI. fejezetek közé illesztendök, vagy pedig úgy 
próbáljuk a mondanivalóját megérteni, hogy a hagyományos sor
rendet követjük. Inkább ez utóbbi valószínű. Midön ezeket a beszé
deket elmondja, már igen idős ember lehetett. Sok csalódásan 
mehetett keresztoL Mestere, Ezekiél hatását éppenúgy világosan 
Játhatjuk ezeken a beszédeken is, mint az első tizenegy fejezeten. 111 

Nem is a régi próféciák megvalósulásába vetett erős hite szenve
dett törést élete alkonyán, hanem megint a külsö körülmények 
késztetik, hogy beszédeiben más témákra forduljon. 

Az új kormányzati rendszerhez fűzött várakozások éppenúgy 
semmisekké váltak, mint az a reménység, hogy Izráel és Júda 
száműzöttei újra hazatérnek; a perzsa-görög háború is javában 
folyt, anélktil, hogy a zsidóknak abban jelentős szerepük lett volna. 
Sőt az is lehetséges, hogy közben egyes türelmetlen elemek meg-

10~ :\!iut;ín ccO>C:tcltc :lt.t a hclyz(·tct, ~mdy akkur fog beku\etkezni, ha 
a \czct<ik nem fogn~k hivatisuk m.tga<Ltt:lm állani, i<met jc'llcmzi <l ldki
i<..JlH.~.rctlen p;'tsztorok;at (16. \Cr~, é:~ n"t~t·gjó!:lolj:L 1n· gérdenH..·h 'égzctuk b kiJ
Yetk"7.;•(t (17. \·crs). 

liO KiH~\t' X fl. l. ~o\\ack 5/l ri at: ,,!Jure h da h·n.-ugdüg c ,1-t~ll'' .,ll 
:-oL. 'h·U<'i....:ht unser Stütk \·on1 ,.,H~('h·"n·kn, ~.la~ si(·h g ·J~n ,.\.;..~ur und 

Ac;~} ptcn ll'<'nclcn, untcrschi ·den w<" nl< n.< T<Jl.1n us zetü;;g-~;.h~n \'illl e fel
itat, o~mcly nyi!·,án\'a]ó:m a «".«-rkcs<·tt.től ,z:trmazik, :\b!. l, 1-grcl. aho1 
~N-l!" ';lN :Ul end p.írlJUzamosan_ 

lll Ez n k,;,ö, jcll~·mz,~ i~mcrtet<; jel mindh;írom n;cg,·obb <'gv--é:-,"<'n 
(l \lll: lX -XI; XII- X!\; kli.:mrhct<í. Pnszc itt i, tapa-zt.'ll.h.,t(, ::tz 
a ](ll'n-..ég, hogy E:u"k. k ~pe it a nnga ítlé-.én:·k é.:. réljárnk tn gfdei~··~n 
ftt.tlakítja. 
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róbálkoztak egy erőszakos kisérletteL Ezek n~m volta.k arra tekin
fettel, hogy a próféta zsidó király, vagy ~ormanyzó "ki.nevezését a 
perzsa uralkodótól várja. A Szanballat "nyi.ltlevelében Jelzett moz-

1 m amelynek súlyos következményei lehettek, talán éppen 
ga 

0 
' · l ö ö 'd" · zecharja működésének utolsó penódusát mege z 1 ore es1k. 

~ revizionisták" erőszakos kisérletének112 az lehetett a következ
mé~ye, hogy az olyan témák, amelye_k a ~erzsa ura~om elleni 
törekvésekkel voltak összefüggésben, hlosakka váltak. Söt, még az 
olyan prófétát is megöléssei fenyegették meg, aki beszé_deiben ~elJö 
tartózkodással foglalkozott politikai kérdésekkel, mmt amilyen 
Zecharja volt. .. 

És lészen ama napon - úgymond az Orökkévaló, a Sere
crek Ura - kiírtom a bálványok neveit az országból, hogy ne 
:mlíttes;enek többé; s a prófétákat is, meg a tisztátalanság szelle
mét elmozdHom az országból. És lészen, midőn valaki még pró
fétál akkor szólnak hozzá atyja és anyja, az ö szűlei: ne élj, 
mert hazugságot beszéltél az Örökkévaló nevében és lés2.úrják az 
atyja és az anyja, az ö szülei, amikor prófétál." (XIII, 2 -6.) 

Ha megszünik a "tisztátalanság szelleme", nem lesz szükség 
prófétákra, de az ö korában még erre igenis szükség van. Hibásan 
cselekszenek azok, akik már most el akarják pusztítani a prófé
tákat. Nem kell semmiféle történeti eseményt keresni a XII, 10-ben 
mondottak mögött "és rámtekintenek, akit leszúrfak és gyászolnak 
miatta, mint ahogyan gyászolnak az egyetlen felett és keseregnek 
miatta, mint ahogyan meggyászolják az elsőszülötteket." Leszúrás
sal fenyegették bizonyára sokan a prófétákat. Nem kíváncsiak 
beszédére, azért sem, mert úgy sem valósulnak meg eddigi igéretei 
sem, és még bajba is kerülhetnek az ilyen beszédek meghallga
tása miatt, mint ahogy bajba kerültek, akiket félrevezettek azok a 
próféták, akikre Szanballat utalt "nyíltlevelében", (Nech. VI. 7.), 
akiket a "királyságra" törekvő jelölt fogadott fel. A túlóvatosakat 
inti a próféta : megbánják még és keservesen meggyászolják igaz
ságtalanságukat 

Azáltal, hogy nem beszél azokról a nagyvonalú tervekről, 
mint az előbbi három fejezetben, csak részben szűkOI témaköre, 

11
2 Az sincs kizárva, hogy c,ak propaganda folyt egy ilyelll terv meg

valósítására, ameilyet a perz•ák máJr esirájukban elfojtottak a szokott kegyet
lenséggel. 

Zecharja könyvének egysége 49 

amennyiben főképpen júda és Jeruzsálem, illetve a Dávid-ház viszo
nyaival és a környező népek Jeruzsálem elleni támadásával foglalkozik 
bennük, vallási szemszögből nagyon is kibővül, mert hangsúlyozza, 
hogy Jeruzsálem a föld összes népeinek vallási központja lesz: 
a messíási korszak szépségeít is szemtik elé vetíti. 

A zsidó közösség helyzete mínd súlyosabbá kezd válni. A 
körülöttük élő, odatelepedett népek arra készülnek, hogy még arra 
a kis központra is, amely Jeruzsálemben létesült, ráerőszakolják 
akaratukat, vagy megsemmisítsék azt. Nechemja kűzdelmeít kell 
míndig szem előtt tartanunk, ha bele akarjuk magunkat élni ebbe 
a helyzetbe. Nála is látjuk, hogy a perzsa birodalom keretein 
belül nem volt lehetetlenség egy ilyen "helyi" háborúskodás. Neki 
is fegyveresen kell védekezni támadói ellen.113 A zsidók, akik 
szétszórva élnek az idegenek között, m Nechemját támogatják, de 
csak titokban, mert hiszen ki vannak szaigáitatva a körülöttük élő 
ellenséges többségnek. Ha a hazatértek lelke felett úrrá lesz a 
féll!lem egy ilyen támadástól, amínek hatása alatt engedékenyeb
bekké válnak az idegenek és köztuk lévő "hitetlenek" követeléseivel 
szemben, megszűnik még a lehetősége ís annak, hogy valaha egy 
életképes nép és vallási közösség fejlődjék ki az ősi rögökön. A 
nép elkeveredett volna az idegenekkel és a Szentély hasonlóvá lett 
volna a keleti szentélyek sokaságához, amelyeknek semmi egye
temes vallási jelentőségük nincs. 

A lankadók kezét akarja Zecharja megerősíteni. Igaz, lesz 
még egy nagy felvonulás Jeruzsálem ellen - Ezekiél is beszélt 
erről (XXXVIII-XXXIX), ő maga is foglalkozott velem - de ez 
csak sikertelen kisérlet lesz. Isten "támolygás csészéjévé teszem 
Jeruzsálemet mind a népeknek köröskörül." (XII. 2.) Zűrzavar fog 
keletkezni a támadók között, minden lovat megver az Örökkévaló, 
"bó_dultsággal, lovasát pedig tébolyodással .• a népeknek minden 
lovat vaksággal verem meg" (XII. 4.); elpusztítja mindazon népe
ket,_ amelyek Jeruzsálem ellen vonultak (XII, 9.); "elrothad mind
egyiknek a húsa. . . szemei elapadnak üregeikben és nyelve elrot
had a szájában. . . és lesz nagy megzavarás az Örökkévalótól 
közöttük stb. " (XIV. 12-15.) 

113 Nech. IV, 10. kk. 

114 U. o. IV, 6. O":lrM C'~lt'l'l'l C',ll'l',, 
115 II, 1-4; IX, 8. 
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Ezek a felvonuló népek nem leszn_ek olyan. óvatosak, mint 
fT zteusok aktk visszakUidték Dávtdot, amtdőn Saul ellen 

eon~tt~k, (l. Sám. XXXIX. l. kk.), mert féltek, hogy "sátánná" 
lesz köztuk harc közben, . azaz . ellentik fordul,_ ellenkezőleg 
kényszerítik a köztuk élő zstdókat ts, hogy testvéretk ellen harcol
janak· és Júdának is kötelessége lesz, hogy részt vegyen Jeru
zsále~ "oslromában". (XII, 2.); .és Júda is ha:col Jeruzsálem 
ellen " (XIV 14.) Ezt azonban veszítikre cselekszik, mert Isten 
megkiméli júdát a közlUk fellépő zűrzavartól - "de Júda háza 
felett nyitvatartom szem emet." (XI.I, ~-) - sőt fontos sz.erepel 
juttat nekik; ök fogják kereszttil vmm a legnagyobb puszhtást a 
támadók között. (Xll, 6.) . 

Erkölcsi haszna is lesz annak nemzeh szempontból, hogy az 
idegenek között szétszórt zsidó telepesek is részt ves_zne~ ~ jeru
zsálem clleni támadásban, mert Isten éppen ezzel akaqa ktfeJezésre 
juttatni, t>ogy a nemzet minden egy_es tagjának megvan a hiva!~sa: 
minden rétegnek vannak érdemet és szerepe. "És megsegih az 
Örökkévaló Júda sátrait először, hogy ne nőjön Dávid házának 
dicsősége ... j ú da fölé. Ama napon megvédi a Örökkévaló jeruzsál~m 
lakóját és lesz a tegyengtilt közötttik ama napon olyan, mmt 
Dávid, Dávid háza pedig olyan, mint Isten, azaz lsten angyala 
előttük." (XII, 7-8.) 

De a:z. idegen népek köztil csak a gonoszak pusztulnak el. 
Az arra érdemesek, akik "megmaradtak mindazon nemzetek köztil, 
amelyek Jeruzsálem ellen jöttek, felzadíndokolnak évröl-évre (Jeru
zsálembe), hogy leboruljanak a Király, az Örökkévaló, a Seregek 
Ura előtt." (XIV, 16.) jeruzsálem a világ vallási központja. Szuk
kóth ünnepén dönt Isten, a világ Ura, az esö felett. 116 Az összes 
népek fel fognak zarándokolni jeruzsálembe, hogy esőért könyö
rögjenek. Még Egyiptomnak is jönnie kell, amelynek nincs sztik
ségc esőre, mert ha nem zarándokolnak fel, Isten megbünteti 
öket más módon. 

A világ minden részéből felzarándokló népek lovainak csen
getyűjén ez a fellrás lesz: "Szent az Örökkévalónak. És olyanokká 
lesznek (mint) a fazekak111 az Örökkévaló házában, mint a me
dencék az oltár előtt." (XIV, 20.) A messzi országokból jövő 

116 L. Heller, M. Zs. Sz. 1923., 18-22. 
117 A 1'11'1'0:"1 :"!':"ll hd~tt talán 1'11'1'C::l 1'111-t Leheline olvasni. Eszerint 

a lovalt c!>Cngetyüjén olyan felirat lesz, mint a SZJell.télyben lévő sz,ent edé
nyeh".tl.: A__ ':'C egyébklént a i''1ll:l-kal együtt szerepel 11endszerint a Szenbély 
edén)'C'l kol.out. (Ex. XXXVIII, 3· l. Kir. VII 45· 11. Kir XXV 14-15· 
J LII . . , ' ' • ' ' cr. • 18-19 stb.). Nmcs sok értelme lan11J3,k, !rogy egyiket a máSlikhoz 
t;,;:~tsa. Val6szlnúbb ennél, hiogy n »lovak CSIC'ng'etyiíj~t«, amely nem a 

Y~ ta~toz6 szersz{un, haSO'nlitja két olyalll tárgyhoz, MJ.ciyek közis
~rl 'lnrlQZJ6k.a.i. a SZ>~.".tl.tély felsz.erelésé:n.ck. 

Zecharja könyvének egysége 51 

zarán~o~ok lova!n is jelezve lesz, hogy az Örökkévaló Szentélye 
felé vtsztk utasatkat De jeruzsálem és júdának összes fazekai 
Isten szolgálatának lesznek szentelve, mert ha az a sok nép fel
vonul mindenfelől, kevés lesz a Szentély szokott felszerelése · 
jeruzsálem és júda lakói ezt azonban nem fogják nyerészkedésÍ 
célokra kihasználni. "Nem lesz kalmár többé Isten házában", 
(XIV, 21.) hanem vallásos lelkülettel fog az egész nép közre
működni Isten nevének megszentelésében. 118 

"És lészen ama napon: élő vizek erednek Jeruzsálemból 
felerésztik a keleti tenger felé, ·s feleré~_ztik a nyugati tenger felé 119: 

nyáron és télen lészen l És lészen .. az O rökkévaló királly á "az egész 
Földön; ama napon egy lesz az O rökkévaló és egy az O neve." 
{XIV, 8-9.) . 

Befejezés 

Zecharja érdemei akkor is kiemelkedők ha valóban csak 
nyolc fejezet szerzője lenne, ktilönösen azért: mert azokban az 
~vekbe~ ~ang~ottak el szavai, amidőn a legnagyobb sztikség volt 
prófétat btztatasra : nagy és életbevágóan fontos korszaknak kez
<letén. Természetszerüleg megnövekedik alakja, ha működésének 
toyábbi fejlödését. is figyelemmel kisérhetjük könyve utolsó hat 
feJezetének tanusaga alapján; a Szentély felépülése után kifejtett 
mu~kássága ép olyan nagy fontossággal bir, mint az alapvetés 
éve_1ben foly~atott ktizdelm~i~ mert a legszebb intézmény is pusz
tutasra van Itélve, ha alapitasa után nincs aki a kezdet kűzdel
mein átsegítse. 

• . Csaknem két és féleze; esztendő telt el Zecharja prófétai 
Ifiuködése ?ta, de sem a zsidó nép sorsára, sem az Isten-hit egye
teme~ elteqe.dés~re v~n~tkoz~ jövendőlá~ása nem vált még valóra. 
Irásai ma ktil~nösen Idoszen~ek : a zstdó nép majdnem ugyan
~~on pr?blémak előtt. áll. mmt az ö korában. Palesztina földjén 
Ujból zst~~ kezek sz.azezrei szorgoskodnak egy szebb jövőért. A 
,;~armadik honalapitás kérdései nagyon hasonlítanak a "máso
dtkéhoz". Nem akartunk tanulmányunkban az egészen kézenfekvő 
párhuzamokra rámutat_ni. Ezt elvégezheti maga az olvasó. 
· Isten nevének elismerése a föld összes nemzetei által is csak 

álom ma, d~ még _nem vo!t . az embe~iség történetének olyan 
sza~a~za, amtdön, mmt lehetoseg ez annytra reális lett volna, mint 
n~pJ~t~~ban. Elég, .ha arra utalok, hogy immár a köz/ekedési és 
~özle~t eszközök fejlődése réyén az egész emberiség mennyíre 
közeljut?tt egy~~sh?z. ~a már JOggal beszélhetlink ., világtOrténetröl", 
mert mmd pohhkai, mmd szellemi tekintetben valóságos kapcsolat 
Jétesűlt a vtlág összes népei között. 

· J?r. Löwinger Sámuel. 
l18 L. m. Nech. XIII, 7 kk. · 
119 L. Ezek. XL VII, 1 kk. 
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Az izraelita felekezeti igazgatásra vonatkozó 
újabb jogszabályok. 

.\.fenti címen a dr. Kiss Arnold temlékkönyvben (1940.) 
mccrjelenl lanulmánvban nagy. vonásol,ban vázolluk a fele-. 
kez~tnek az államhoz való jogviszonyál,, a:z 9rs1z,ágos Iroda 
jocrállásál .és a községkerületi bíráskodas ta~gyaban kel·e t
kc~elt újabb jogszabályoka~, illetye joggy~ko~la~~· :ranul
mányunk moslani, második I~észebe!l a l11ll~ozs•eg1 1gazga~ 
lásra. a hitközségi aclózásra .és ~z 1skola~dora vonatkozo 
fonlosabb jogszabályakal fogjuk 1smertetm. 

I. Hilközségi igazgatás. 

A hilközsécri igazaatásra vona'lkozó jogszaoályok, ame
lyek részint a konQrc~szusi szabályzatban, r.észü~t az 1885. 
évi 1924. és az 1888. évi 1191. •eln. V. K. M. sz. kon:endel/e-1 
tekben vannak lefekletve, a dolog természel!e szerint tarány
lacr csak kis mérLékben módosúlLak .az elmult k·ét tévtiz•ed 
al~lt. A koncrresszusi szabályzat idevá,gó r•endelkezései a 
gyakorlalban" általában jól bevállak és •ezért az 1935. évi 
Izraelila Orsiá<1os Gyűlés állal alkotott Kiegészítő Szabály,
zal sem érintette lényegesen a lwngresszusi statutumban 
és az emlílelt körrendeletekben foglalt szabályrozást. 

l. l\1eO'említendőnek Larljuk ebben a voruatkozásban a 
230-05-91 / 1930. sz. V. I( l\I. rendeletet, amely újból 
szabályozta a hitközségi tagoknak az anyakönyvi k·erület 
ügyeit érintő tanácskozásokban való részvételét és szava
zali jogát. Az emlílett rendelet kimondja, ho,gy az, ·anya
könyvi kerület ügyében való lan~csk~zásban es halaroz~t~ 
hozatalban csak azok vehelnek reszt res sza'Vlazhatnak, akik: 
a reájuk kivelelt legalább .évi n~gy pengő hozzájárulásit 
összeget tényleg megfizelték. Ahol a fiókhitközsé_,_~ekre át
alányösszegben lörLé11ik az anyakönyvi k•erül•e li _hozzájá
rulás kivetése, ott a kerülel közös ügyeinek tárgyalásáblan: 
csak azok vehelnek részt és szavazhalnak, 'akiknek saját 
anya- vagy, fiókhilközségi, illelve imah'ázi •egyesületi alap: 
szabályaik érleimében vagy. ily•enek hiányában az 1888. lév1 
1191. eln. sz. V. K. M. körrendelet 4. a) pontja szerint sz,a.
vazali joguk van. 
. 2. Az anyakönyvi kerülelek szempontjából fo1iLos ki-
Jelentést tartalmaz az elvijelentőségű 230-11-109/19311• sz. 
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remlel·el, ~m~ly egy. konkrél esetből kifolyólag kimondotta 
hogy az en.··enyben levő 1885. évi 1924. és 1888. é,· i 1191: 
cln. sz. V. 1\.. M. körrendelelek a hazai izraeliLa hiLrelek·c
:elr~ n~zve ké~féle. igaz.~atási e~~éget . állapítanak meg .. 
EJ0'Ik .az a:r;tyakonyvi kerulet, a mas1k a hitközség. Az anya
~ony:'l ~er~Jelet egy; anyahit~özség és a hozzáfűzölt .összes 
flókh;,~kozse~e~ együttese~, al_koljál~. Ezek az anyakönyv
vezel ol r~bisag szemponLJabol egyuttesen külön irrazgalási 
•e.&?ség~t k•epeznek, ~~~.ár ~ajál .hitköz.ségi ü.gyigazg~lásukra 
n~z~e ugy az al_l1alutk,ozseg, mml a üókhilközségek külön~ 
kul?,n aulonomiaval birnak Ennek folytán az anyakönyvi 
k~ru!.elben lakók, függetlenül atlól, hogy több hitközsécr te
ruletén bírnak lakással és így ől,et az l888. évi 1191. eh~ sz. 
y. I~. l\!. rendelet. 5. pontja értelmében szabad választási 
J~g illeh m~g ~L·ek~tetben, hogy mely, Iülközség részérc kí
v3!lnak adozm, katelesek az anyaköny,vi kerület költsé
geihez hozzájárulni. 

3. ~ .hJt~özsé~ keJ:>eJ.ében. alakult imaházi egyesillelek 
megal~kwasat ·és ,JC!gvíszonyrut a kongresszusi szabályzat, 
'~alm~unt az ;888. evi 1191. eln. sz. V. K. l\I. körrenelelet 3. a) 
poptJ~ s,zabalyo~ta., Ez a szabályozás azonban nem volt 
el.egge reszletes es Igy a gyakorlalban számos vita merült 
fel, am.~ly~ket az ~892. évi 10.738. sz. elvi jel•entőséO'ű ren-

. delet d~ntott el. UJab~a~ a~ 5358/193(3. V. K. M. sz. r'Cndelet 
sz~~ál} oz ta, a~ anyalutkozseg által az imaházi egyesületnek 
~}UJ lanelő ·e~'l ~gély._ mér~ékét, kimondván. hogy a se!!él 
?~~ze~e akken,t all.ap1ta~~o meg, hogy ahány: százalékba~ 
Jaru~nak hoz~a ~z 1:naha~1 egyesület tagjai a hitközsé~ köll
ségCihez, . a _lutkozseg az unaházi egyesül et költsé!!T"lésének 
ugyanannyi százalékát t.ru·tozik ~gélyként kisz~l~ál~allli 
(AJ;lban az esetben ugyan)s, ha. a hitközséoi ta·crok e o rész~ 
azert ala~íl ,i~1al1áz.i eg:ye~ületet, merl a I{ilkö~ség ag~ebelé
~n fenn~llo .. Ist;ntJszteleii: ber•endezések átalakítását eszkö
f0~~Z' t hitkozs.eg ~z imaházi egyesületnek évi secrely;t tar-
o 1 . szolgáltatnl. Ennek a seo·étynek a meO'áÍ.'la.p'l, .'l 

szabályozta a hivatk<>zott :rendelct) " l asa 

. :t Az elnéptelenedő fiókhilk0zségek incró és in<~'atlan 
l~~e,akme·aekl .. azkelkkallódáslól va} ó me$1hentése f;nto-s közérdek~ 

z un ne · Az Orsza<1os !roda l"t · 
konkrét ügyho""l k'4\,..l ól " . e o erjesztésére C!.!v 

hu Y acr kmiOndta a I' lt · · :Pr rium, hogy a fiókhitkÖzs ,~ a L ()' . . ,\.U uszmimszre-
k.ozása következtében ne~ tek~&~~~zan~ana~ rtnegfo&yat
fJókhilközség lulajdonát bé e .. . m gszun.nek cs a 
üm·ébeu a fio'khi'lk" , k' p Z? lllgallanak ehdegenitése 

o.; ozsegne a kozséO'ker .. l l kik "ll" . . 
tal egybehívandó közcry_űlése 1 · . 1 t""l h u, e . u < otLJe ál-

~> • U\ a o atm·oznr. Ez .a hatá~ 
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rozal fog:malosílás elölt .a közsé,~kerülel elnöksé~génck és 
az Orsz~ígos Irodának lesz bemulancló. (7016 1933. sz. V. K. 
.JI. r.) E rendelel alapján több fiókhitközség yagyona Yoll 
megmenlllető. illelye ér lékesílhoető, és az anyahilközségnek 
átadható. A telc:;:könyyi hatóságok a községkerület és az 
Országos Iroda jóYálwgyási záracléká,·al elláto~t adás'"é[eli 
szcrződés alapján a Ye\'Ő jm·ára a tulajdonjog bekchele
zésél elrendelték. 

. 5. A hit.községi hcYétel ek adómcntességét az újabb ren
delkezések többirányban biztosítják. A 1876-!(1928. VIII) h. 
P. ~I. sz. rencle1et a hitközségek beYételiCit általában menLe
sílelte a forg.tlmi adó alól, kiYé,·e a hitközség álLal saját 
(házi) kezelésben kimért kóserhús eladásából, a saját keze
lésű rituá lis fürdőből és a lemetszell szárnyasok tollának 
a hitközség által történt érlékesítéséből származó bevéte
leket. A hitközség minclen egyéb bevéte}e ~ tehát a ga
bella és a pászka elaelásából származó bevételek is - men
tesüllek az állalános forgalmi adókötelezettség .alól. . Egy 
k<mkrél eselből kifolyólag a Pénzügyminisztérium ki
mondta, (108630, 1938. VIII/a. sz. r.), hogy a kizárólag izrae
liták számára a húsYéli ünnepek a1atli fogyasztás oéljára 
eszközölt pászkaeladásból előálló jöv,edelrem meúLes a k'et·e~ 
seti adó alól. 

A Közigazgatási Bíróság 12 282/1925. P. ·sz. ítélete tr
telmében a gabellapénz JényegilEtg hitközségi adó termész'e
iéYel bír és mentes a kereseti adó alól. 

G. Megemlíteni kí,·ánjuk még e helyen a Kulluszniinisz
térium megkeresése folytán 10621}1934. I. sz. a. kibocsátolt 
kereskedelemügyi miniszleri rendreJ,el,et, aiDiely az 'eddiginél 
hatályosabban biztosítja a hitközségeknek tagjaik pászka..-
cllálására irányuló kizárólagos jogát. · 

7. A FölclmüYelésügy.i 1\Iinisztérium 21.700(1938. sz. ren.
delete kimondta) hogy na_gyállatot, - kivé\"e sü1:gős kény
szervágás eselét- elvéreztclé~e dőlt alkalmas módon való 
elkábítása nélkül levágni nem szabad. Ezz·el a rendelkeLés
sei halályon kívül helyeztetelt az állategészségügyről szóló 
1928. évi XIX. t. c. végrehajtása. tárgyában kiadott 100.000/ 
19~2. J:<~. ~I. sz. rendelet 90. §-ának 2. bekezdése, amely a 
zs1dó rllus szcrinl történő vácrásokat mentesílettc 1a kötel,ez<5 
<'lőz.el.es kábítás alól. o 
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II. Ililközségi adózás. 

A ,117011932. sz. V. K. :\I. körrenelelet érleimében a hil
l<özségi aclóki\·elés jogalapja körül előállott jogdiák eldön
tése fokozatos közigazgatási utra tartozik. A rendelel c lé
ren nem tartalmaz újítást, mert a joo·gyakorlat áW.tlábau 
azelőll is közigazgatási eljárás elé utaYta ezekel a jog,·ilá ... 
l< al, bár ellérések előfordultak. amennyiben a multban meg
törlén t, hogy ily: eselekben a községkerüieti bíróságok ítél
kezlek A. Kulluszminisztérium azonban újabban ragaszko
dik az emlílelt körrendelelbcn is kifejezésre jutolt jogsza
bályhoz, amely ily ügyekben a közigazgatási hatóságok 
l1atáskörét állapítja meg. Ezekben az eselekben az a kérdés 
képezi a jogvita tárgyát, Yajjon az illelő hitközségnek joga 
Yoll-e az érdekelt szeméh-re adót kiYelni? A. konkrél eselben 
vilás lehet, njjon az iÜető a l<ivelés idqpontjában lq.gja 
Yoll-e az izraelila hitfelekezetnek Yagy a kiYclő hitközség
nek, nem éYilll-e el az adókiYetési jog, nem forog-c fenn 
kellős lakás és az ezzel kapcsolatos szabad Yálaszlási jog, 
slb. Az áttérésekkel kapcsolalban is gyakran forelulnak elő 
jogal~pviták, neyezelesen, amikor az áttérés szabályszcríí
sége vagy az a kérelés bírálandó el, hogy a szabályszet·űcn 
más Yallásra állért személy mely: időpontig tartozik hitk0z
ségi aclól fizetni? Az ugyanazon községben létező más hit
községhez lörlént csaUakozással ka,pcsolalban az odaha
gyolt hitközség állal kh·etelt hitközségi adó tekinlelében is 
merülhelnek fel jogviták Azokban az esetek!: en. amikor a 
hilközségi aclókiYelés jogalapja körüli \'ilákban egy másik 
hitfelekezel Yagy az izraelita hilfclek~zcl egy má~iK szcrn
zele is érdekeh·e Yan. érlhelö, hogy az állam a jurisclikciól 
nem engedi át a felekezeli anlonomiának, hanem a saját 
haláságai jogkörébe Yonja. a dönlés jogát. Oly eselekben 
azonban, amikor kizárólag kongresszusi hilközségek Yan
l:ak érdekelYe, véleményünk szel"inl dc !ege J'crenda hclY.t 
foghalna a községkerületi bíróságok ítélkezése is. 
. . 1. A~ni már mosl a ,;og,llaJ} körüli Yilák egyes Yált"a
Jml Jllel1, megeq1líleni kívánjuk a .:'lliniszlériumnak azt az 
újab!), felekezelünkre nézve kec!Ycző ovakorlatál amclv 
szerinl az é\·közben áttérlek <lZ állérés ~,·érc kivct'ctl adÓt 
teljes összegben megfizeini lartoztuk, jól~ehel az 189.). évi 
XLIII. t. c. 2-!. §-a értelmében a más Yallásra állérők csak a. 
kilépés idejéig esedékessé Yáll e•rvházi tarlozás,tikal köte
lesek megfizetni. Az új abb gyak )~lat itren hclve~cn abiJól a 
felfogásából Üleiul ki, hogy a hilközségi adó. iíüul a Jütköz
ségi l<öllségvelésbe a hilközségck intézményes fl'nnlarlá~a 
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céljából ~eh· ell ö~s~_eg, ,tulajdonképen flZ é~' első napJan 
esédékes es az a korulmeny, hqp;y az ado han Y0gy negyecl
éYi I~szlclekben fizethető, ezen nem Yállozlal. A ~linisz
tériumnak ez az álláspontja annál inkább helytálló, merl 
::~. törYény szószerinli magyarázala mellett tömeges kilérések 
a hitközség köllségYetési egycnsú!yál Yeszélj'cz lelhelnék. 

"Ugyancsak nagyjelenlősé.gíí a l\ ulluszminisztériumn ak 
.egy konkrét eselből kifolyólag hozo tt 11458/1939. sz. rende
lele is, amely megállapítja, hogy az átLérő és az elhagyoU 
egyháza közötli külső kapcsolal az ahhoz fűződő következ
mények, jelesül az adófizetési köleleZietlség szempontjából 
csak az álYe\'Ő egyházba lörlénl feh,élelről szóló érlesílés
s.el szűnik meg, tehát mindaddig. míg a befogadó egyház Jel
k észe részéről az ét·lesílés az 1868. é\'Í LIII. t.-c. 7. §-a érlel
mében meg nem törlénl, az elhagyoll fel-ekezet az állérl 
hívőt tagjának tekinllleli és meg is adóztathalja. 

2. A hitközségi adókiYel<és j o ga l a p j a körül felmerül t 
vitás ügyek eldöntését a 4170/1932. V. K. l\f. sz. körrenelelet 
az állandó gyakorlatnak n1egfelelően fú ~{ozalos !<özi~gazgntási 
haiáskörbe utalta Má<>a helyzel akivelés·jogérvénycs
s é g c Lekintelében előállolt vitás ügy eknél. EZ'eknek a jog,:i
táknak az eldöntése a főfelügyeleti hatáskört gyakorló val
lás- és közoktatásügyi l\Iinisztériumol illeli m~g. A kivelés 
'jogén·ényessége alatt az értendő, ho_gy a kivelésre jQ_gosull 
halóság vagy intézmény (pld. hitközsé_:s) a kiYelésl az en~e 
vonatkozóan megállapílotl szabályok betartás á val eszkö
zölte. Ha lehál a fél azl vitatja, hogy az adókivelés az alap
szabályok rendelkezéseinek m~gsérlésével történl

1 
jo_Jérvé

nyességi vita csele forog fenn, amelynek eldönLésc a Knl
Luszminiszlérium haláskörébe tartozik. Igaz ugyan, h0>6Y a 
Közadók Kezeléséről szóló Hivatalos összeállítás (K. K. H. 
ö. 600 1927. P. ~I. sz. rendelet) végrehajlása tái·gyában ki
adoll Ulasílás (60.000/1927. P. 1\I. sz. r.) 102. §-ának 3. bekez
dése érleimében annak a kérdésnek az elbírálása, hogy ,az 
arra illetéke:; halóság jo~én·én_yesen állapíloUa-e meg~ kö
velelésl, a közigazgatási bizottság adóügyi bizollságán~k a 
haláskörébe tarlozik, melynek határozala ellen a KöZigaz
gatási Bírósághoz van belye panasznak - azonban a Knl
tuszminiszlérinm jogi áll:J.spontja szc1"inl a 102. §. szövege
z.ésébőt kitűnőleg az. ily üg:vck'.Jen a közigazgalá<>i h~zollság 
a<;Ióügyi albizoltsága csak akkor járhal el, ha a szóbanfoegó 
hLtközségi adó együtles kezelésbe vonaLott be. Ezzel szem
ben a Közigazgatási Bíróság több eselben ítélkezése alá 
vont oly jog~rvényességi vitákat, amelyek nem együttes ke
zelésbe vonl hilközségi adó tekinletében merüllek fel. A ha-
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táskór tehálebben a kérdésben még nin~s ~iszt~z,:a. !L~d,·~
Jevőlea az izraelila hitközséetek a szegedi es pecs1 ln \'C lelc
vel ne~n kérlék az adók egyÜttes kezelés~e vonás~l, hanem 
-a kivelell a~ók behajlá.sa iránt .. es~t~nk~~t .• ~~r~sik. meg a 
városi adóhn,alalokal, Illebre ko zs egi e.o !Jai osagokal. 

3. A hilközséai adó mérv'ének megállapíl~sa az _egyss 
hitközséaek · önko;mányzali haláskörébe larlonk. A, kl \"ele.~ 
túlzott '~lla mialt 'teh.ál csak a hitközség alapszabalyszeru 
szerveinél ker:eshelő orvoslás. Ezen a téren új~lás_L je~ent ~~ 
1927. GVÍ V. t.-c: 71. §-a, a~1cly ~zeri~t ha. a ~e~wgp hato
ságon kívül valamely mas, kozadok kiYel~ere .1~15osull 
hatóság, hivatal, testület, inlézi~lény, ~ általa kn·eth,elo szo}
gáltatás mérv-ét o~y magas~1 alla,p~LJa 1~eg, h?g.Y az ?Z ~do-

.. zók fizetőképességél veszelyeztel1J JOgaban _a ll a _penzu~y.~ 
miniszterne.k, az illelő hatóság, hi,·atal, testulel, 1~té~me!l~ 
állal különben már jogerősen megállapitott közado f1zel~I 
felléleleinek megváltoztalásá,·al azt több .. é\Te, f,elo~zt_api, 
vagy pcdLg az illel? k~zszolgáltalásnak kozadok modJara 
való beha j lásál bettltam. . 

A gyakorlatban csak a lE)gritkább, egészen kiri~:ó cs~~ 
tekben került sor a törvény alkalmazására. A Pénzugymi~ 
niszlérium a hozzá beérkező ilytermészetű panaszokallaz·z,al 
teszi ál a Kultuszminiszleriumhoz, hogy a behajtás korlá
tozása iránl csak abbru1 az esetben kíván intézkedni, ha a 
Kulluszminiszlérium azt indokoltnak találja. A Kulluszmi
niszlérium a panaszokat az illetékes egyházi főhalóságnak, 
illetve Országos Irodának szokla kivizsgálás és véleménye
zés végctl kiadni, amelyek szükséJ esetén a méllányos meg.~ 
egyezést közvelítik. 

· 4. A hitközsé.gi adókra vonatkozó újabb joggyakorlal
tal kapcsolalban megemliteni kívánjuk a Hatásköri Bíróság 
Jazon álláspontját, hogy a hitközsé.gi adók, minl közjogi jel
legíí szolgállalások rendes birói úton nem hajU1alók be és 
>a hitközség magánjogi tartozása fejében v<nelell közpolgári 
végrehajtási eljárás tárgyául szabályként nem szolgálhat
nak, vagyis nem foglalhatók le. (1932. HB. 4.8(15. sz. hatá
rozat.) 

III. Iskola 't dó. 

1. Ezt a felekezeti adónernel az Országos Iroda az el
múll évtizedben építelle ki az 18G8. éri XXXYIII. t. c. 11. 
§-a :1 lapján, amely kimondja, hogy a hit[elekezelek, hol 
hívcik lakna];:, a saját erejükből fenntm·lolt iskolák fennál
lásának biztosítása céljából híveik anyagi hozzájárnlús'ál 

• 
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igén1 bL' whelik. Az iskolaadó, amelyel az iskola.I,ennlarló 
k~erc'sztény egyházak régóta szednek hh·eiktől) nemcsak a: 
hítközst;gi tagokra, hanem azokra a hívelu-e is kivelb.elő, 
akik a Iülközség tcrülelén föld-, ház- vagy kereseli adó,·al 
·numak mcglerheh·e és így alkalmas arra, hogy a hit
község állal fenntarlolt iskola terheihez a helyben nem 
lakó, sokszor yagyonos ingallan- és üzlettulajdonosok 
anyagi hozzájárulása is igénybevétessék Az iskolaadó ré:Yérr 
több pusztulásra ílélt zsidó iskola volt megmenthető. Az 
iskolaadó természelesen csak az iskola fenntar.Lására szal
gálhat és ezért gondoskodásnak kell törl,énnie arról, hogy 
oly sze~1~élyek, akik ne~n tagja~ a hitkö~ségnek, ,de mint 
h eh·beh mgatlan- vagy: uzleLLulaJdonosok Iskolaadot tartoz-. 
nak fizetni, ne legyenek igény:bev,ehelők a hitközségi lago
kat terhelő kultusikiadások fedezése oéljából. Ezért külön 
iskolai költségvelés készítendő és az iskolaadó kivetése és 
kezelése elkülöiúlcndő a tulajdonképp.eni hitközségi adólól. 
A kialakull gyakorlal szerint a hilközségi ü11gok és az iskola
adó fizetésére kötelezett egyéb szremélyek iskolaadóval csak 
az állala fizetendő állmni törzsadók (föld-, ház- és 5o;o-al 
kivetelt állalános kereseti adó) arányában terhrelhetők níeg. 
(4760 1935. V. K. l\1. r.) 

2. Az iskolaadóval kapcsolalban megemlítendő méff a 
78.517 1932. YIII. sz. V. K. l\I. rendelet, amely kimondolLa, 
hogy orlhoclox izr. hitközségi tagok,_ ha külőn isko!á.t n_?m 
tarlanak fent, a helybeli slalus quo Iskola fennlarta;I kolt
sége ihez hozzájárulni tartoznak. Hasonló rendelkezest tar
talmaz a 70.12-!; 193-1. VI. sz. rendelet is. 

* 
Leaközelebbi alkalommal a felekrezreli tanügyre, az 

anvakö~lyvYezetésre és a hitközségi alkalmazottak jo.gv~szo
ny'aira Yonalkozó jogszabályokat fogjuk ismertetni. T~rmé-
szelesen e folyóirat keretei közölt nem lehetséges az Izrae
lita hitfelekezeli igazaalás újabb joganyagának rendszerres 
és részleles tacrlalása~ Eay ily:tru~Lalmú kézikönyv kiadása 
Ionlos közérdeket szolaálna, mert az egyellen ilyren lá1~gyú 
munka, a Barta Lajos"' állat szerkesztelt >> Hitközségi Ugy
kezelés « c. köny'' ma már. nem kaphaló és annak az 1901. 
éYben törlénl megjetenése óla az izraelila frelekrezeli, ~gaz
galásban mélyrehaló változások köYelkezlek be. 

Dr. Bakonyi László. 

A magyarországi zsidóemancipáció e:ózményei 

A magyarországi zsidóema~cipáció 
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Nyolc évtiZied !Jelt el, míg az emancipáció o-ondolatból tör· 
vény lett Magyarországon. II. József uralkodásána"'k idejére esik a 
zsidók helyzetének első megjavítása. József ugyan elvil·eg kijclen
tletúe, hogy a zsidó polgárjogban nem részesülhet (ezt még 180:2-
!Jien is hangsúlyozta az országgrűlés), de ő volt az, aki azt a remé· 
nyét fejezre ki, hogy >>a szé~es.ebb körű kereset, karjaik hasznosí
tása, a gyűlölieres korlátozó törvények és megvetést keltő jelvények 
eltörlése, a jobb tanítással és n yelvök megszünésével együtt elő 
fogja segíúeni sajátságos előítélebeik h."iirtását«, esetleg kereszté· 
nyekké, de legalább is hasznos polgárokká válnak. Józsefet ugyan· 
azok az irányelvek vez;ették a jobbágyok és zsidók hehzetének 
megjavításánáL * Az üldöz;és a Legjobban egyenlősít és mik~r 1781-
ben a proúestantizmus országszert,e üm1epi istentisztelebeken adott 
hálát a türlelmi rendie1etért, a >)1elki isméreten váló 'uralkoclást tilal• 
mazó, .. kiegyelmes rendelés«-ért, Tomlási János haJasi lelkész 
a dömsödi úemplomban >>A szorongattatások. köiött, rem·hűlést 

óhajtó Izrael népének, a szabadulás iránt, isteni ígeret ál~! lett 
bíztatása ... « (Pest 1782.) címen tartott előadást. 
. _A zsid6emancipáci6 hazánkban l\Iagyarország szellemi. poli

hkal és gazdasági átalakulásával tartott lépést, annak tüneue és kö
Vietkezmény'!e. 

I. 

_A .?CVIII. ~zázad szellemi teh.-i.ntetben a fehi.lágosodást je· 
len D:, torténehmleg .. a .. nemességgel, szemben a központi hatalom, 
a k1rályság megerosodését. II. J ozsef uralkodása az elm-omott 
társadalmi réúegek :frelen:elés~t, a kultúrai és gazdasági kiegYenlí
tés államprogrammJát Jelenb. Iskola mesters-éP1ek so"t 'u · 
ál ·ák 'l k . . ; "' ' sze enu 

p "dók _llYl ~1a k me?" a ZSidók számara is. A jobbágyok. nők fl ]Ogam.a be ~z~sz~ló1 <l;,kadn.ak az irodalomb:m. A raéiona.~ 
lZffiUS az em n rte embol szánnaztatja a jogokat, melyek a 

* Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-!g. 
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tem1észetnél és születésénél fog-..·a illctn2k meg mindenkit. A fran
cia forradalom ekét, az "ember jussát« hirdeti a fe lvilágoS'ultság .. 
Egyik röpiratíró - ~agyváthy - a zsidóról azt írja, hogy «Őtet 
a Teremtő szinte oly ép Kéz, Lábbal felkészínette«, mint mástj 
Az oltalom a társadalom legkisebb tag ját is stemély szerint il1eti 
meg, yaJlja ugyanő. »Ha núnden ember, az tegyházra való tte
kintet nélkül, melyhez tartozik, hacsak 'erkölcsi~eg jó és polgárilag 
hasznos, egyenlő köztámoga.tásra érdemes, akkor a zsidók is ugyari
abban részesítendők« - hirdeti Ber:oeviczy Gergely, ki még en11Jek 
a korszaknak a gondolkodóihoz számit. Ha azonban a tennés:zet és 
értelem követelményeit a zsidókkal szemben is hangoztatják, azért 
nemcsak erela·e alapítják a jogokkal való fdruházás'uk kövtetel
ményét, hanem felmétik a zsidók hasznosságát a haza és IlJ!lri}~s
ség srempontjából, vagyon- 'és véráldozatukat a hazával szemben, 
Eerzeviczy már a zsidók ellen müködő ércliekharcot, valamint az 
álla.m közgazdasági érdekét is hirdeti. Ezenkívül kifejezésre jut a 
zsidó Yallás megb.ecS'ÜLés.e is, melyben a többi vallások fonásátti.sz
telik. »Ha a Sidó Biblián merjük hitünket fundálni, ha a Sidó Sol
tá::-okat merjük, sőt szeretjük templornainkban é111ekelgoetni, nints. 
okunk rá, hogy a Sidó nemzetséget, különös szokásáért a lakos
ságból kirekesszük annyira, hogy Élete megszenvedésteért Türe
dclem adót kívánunk«, - hirdeti Nagyváthy. 

A zsidók jogainak kérdése annyira felszínen van - s.egíoett:e: 
ebben a József halálát kövtető 11eakció is, - hogy maga az 
1790, 91. évi országgyűlés is intézkedik róla. Ez az orS!Zá.ggyüJ:és 
e:n é o ként igen mérsékelten ·foglalkozott neformokkal, hisren a 
II. József jobbágyvédő intézkedéseitől megrémített nemesség an> 
nál erősebben akarta körülbástyázni jogait. Mégis, Concha Győzó
azt írja az országgyűlés határozatairól: »Legfőbb elvi kérdéseiC
ben . . . a legféltékenyebben őrzik a régi rendies alkotmányt és. 
társadalmi srerkezetet ... hol a kapcsolat a neformok és az orszá,g 
ősi alkotmánya, vagy tán jobban mondanók nern,esi társadalmi 
srerkezete között nem olyan szembesz:ökő, 1egye.n.ese!n mteglepnJeJ.{ 
elfogulat1anságukkal, liberalismusukkal, mint a ... zsidók jogá1-
1ására vonatkozó tárgya~sokj- s javaslatokban.« lJ. József azonban 
a királyi hataJom összpontosító törekvéseiben oly me5szine ment, 
hogy ~ ország függetLenségér is fenyeg~etbe, ezért nemzteti viss~-. 
hatás lS volt eren az országgyülésen, meJy· külsősé_g1ekben is meg~ 
nyilatkozott. Ebbe a nemzeti srelLembe is elfért a zsidók jogai· 
nak kérdése, melynek szabályozását is fe'adatává tették a kikül-
dött regnikolátis bizottságnak. · 

~emcsak az újítók szállnak síkra a zsridók jogaiért. Egyike; 
a ZSidók leghatározottabb szószótóinak a'l »Igaz hazafi« álnéven 
s:rereplö röpiratíró. ö sokkal mérsékelnebben szabaelJelvű a kor 
többi írójánál és. a Rousseau-féLe szerződési államelm~Let visi-
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szahatásaként már szerves eredetűnek fogja fel ~z államot, annak 
ré terreit a test részeive l hasonlítja össre és mmden k:érd~t a~ 
erré~re való bekintettel vizsgál. Ebben a szemlél~t~n lS k1em cli 
a 0 zsidók hasznát és kívánja: »Adgyuk meg rm IS e:oeknek a 
hasznos tagoknak mindazt, amivel a te rmés21et és a természet 
Urának szent törvényei s21erint tartozunk.« 

Nem külföldi eredetű jelszava k frányítják ,az . írókat. r~lf~
crásukat Mária Terézia és Il. József allambolcseszemek tamtásat
ból merítik és a magyar viszonyokhoz alkalrnazzák. Hajn~c.~)'\'~ 
az élé!J a jocregyenlősé<Tet hirdetik az írók, de sokan külon IS 

melegtct~ foglalkoznak a o zsidókkal. És ha ~gresek a zsidókat a 
haza fiainak tekintik, meg kell gondolnunk, hogy abban a kor
ban a katolikus hit állam-vallás jeUegét úgy értelmez~ék, ho&"Y 
testrel-léLekkel csak katolikus lehet magyar, a nemkatolikus esak 
test srerint lehet az. A protestánsoktól is megtagadták a magyar
ságot. Zsidók építhettek templomat, is,kolát anélkül, .. hog)' e zt 
az állam akadályozta volna - protestánsok nem. Buntették a 
katolikusról a protestáns hitre való áttérést, ez elLen. külön .. küz· 
döttek a f·elvilácrosúlt írók. Az állam nem avatkozhahk 1elkusme
reti kérdésekbe"' hirdették és ecryik latinnyelvű röpinat ezLJel kap
csolatban arra is utal, hogy a z~id6kat nem volna szabad kárhoz
tatni Krisztus ke11eszthaláláért. 

Nagyváthy a »jövő század<< regényét álmodja t~eg és ábránd
jaiban szabadítja fel, előítélet és elnyomás alól, a zs1dókat, de az ő 
felvilágosúlt elmélkedései és Berreviczy Gergely elméleti köz
gazdasági fejtegetései mellett már egésren gyakorlati hangok is. 
megszólalnak a zsidók ügyében. Nem a zsidók helyzetét, hanem 
a ke11eskedeln1et akarja előmozdítani a németnyeh-ü röpirat: »'Bc
schwerden und ohnmassgeblicher Vorschlag, \~;ie dem Handel 
in Ungarn abzuhelfen warte.« A kereskedelem hiányát a röpirat 
írója azzal akarja megszüntetni, hogy a nagykereskedést és vás.í.
rokat meg akarja nyitni a zsidók számára. Családonként csak 
egy tagot akar 1er11e a ke11eseti ágra en~cdni, a többi földmívelésre 
volna irányítandó és ebből a célból műveleden földterületek 
volnának rendelkezésükre bocsájtandók. A zsidók beolvasztandók: 
a nemret testébe, ennek eszköze a polgári munkakörök megnyi
tása. Már ebhen az időben is kifogásolták, hogy a zsidók nem 
művel~ek földet, amire Nagyváthy, ki maga is gazdálkodó, a 
Georgikon későbbi alapításának egyik részese vólt, ezt feleli: » rem 
szántanak, nem vetnek - mert nincs mit. << Pedicr a királvhoz 
intérett petíciójában maga a zsidóság ajánlja fel, h~gy mocsáras 
homokos, bozótos terüLeteket is hajlandó megművelni. »A ma~ 
gyarságnak dícséretére válik, hogy efféLe embernelen üldözésekben 
és izg~tásokban soha .net;n ~tt részt« - irja ezzel kapc.>olatb3Jl 
Ballagt Géza. »Freymutluge Ausserungen zur Belehr,tmg der Ju-
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den und ihrcr christlichen ,\nhanger« a z 1 790-ben megjelent 
röpirat címe, melynek célja, hogy igazolja Nagyszombatnak azt 
a kíváltságát - melyct II . József meg akart vonni -, hogy nem 
tartozik tűrni terüle tén zsidókat. Minthogy ez a kiváltság egy 
állítólagos vérgyilkosságon alapszik) első sorban a vérvádat pró
bálja i<mzolni. De arra is hivatkozik, hogy a keneszténységnek is 
érdeke~hogy legyen olyan hely, melyen a kitért zsidókat keresz
tény vallásoktatásban lehessen résresíreni anélkül, hogy hitson;o
saik üldözéséi)ek volnának kitéVIe. Nagyszombat hazafias érdemei
nek felsorolásával igyekszik bizonyítani, hogy a város méltó erre 
a kíváltságra. »Bemerk:ungen eines Wcltbürgers bey Lesung der 
gedrucktJen freymüthigen A:usserungen über die J.udenge
schichte zu Tyrnau« címen Pozsonyban megjelent röpirat válaszol 
erre. Rámutat a válaszoló »világpolgár«, hogy sem a gyilkos, ~m 
az állítólag meggyilkolt neve nem szerepel sehol és így az eset 
maga is kétséges. Gróf Haller József a regnikoláris bizottság eló
terjesztésében is foglalkozik ezzel a kérdéssel és kimutatja, hogy a 
vérvád l\fózes törvényeitől ugyanolyan távol van, mint a zsidó 
hitre támaszkodó keresztény vallástól. . 

Concha Győző azt írja: »Mutatják a közvélemény kedvező 
hangulatát a zsidósággal szemben az elLenük harcoló iratok is.« 

Az 1790. évi országgyűlés olyan hangulatot tanusított a 
zsidóság iránt, hogy egyik röpirat (Kereszturi JózSJef-Sz.iml'ay 
Antal: Második Leopold magyar király EleutJerinek, egy magyar 
prófétának látása szerént 1790) s:rerint »az országgyűl~~ bölcs 
intézkedése folytán még a zsidók is bélrességben várhatjak Mes
siásukat«. Egyedül a bányavárosokból voltak kizárva, amire ilyen 
tréfás hangon utal, előbbi mondatát folytatva a röpirat: »Csak 
»aranyos városainkba« nem szabad Il!Ckik men:n:i, hogy kömyül
metélkicdésnek törvényeik alá a körmöczi aranyainkat is ne ves
sék.« Ez a leülönös vád az 1844-iki országgyűLésen is felnrerült, 
a bányavárosok követJei valóságos rohammal igyekezbek a zsidókat 
városaiktól távoltartani, de a szabadelvű követJek rámut:a,Uta.k, hogy 
Körmöczön nemrég történt lopás, noha zsidók nem lehettek a 
városban. 

Általánosan hirdetik a korstak írói, hogy a zsidók hibáiirt 
elnyomatásukban kell keresni az okot, »mert a Boldogság forrá
sait bedugjuk előttük« - mint Nagyváthy hirdettJe. Fel kell 
Öket szabadítani és mcgszűnnek az ellenük felhozott pana5ZPk', 
mondja Berzeviczy. Nevelni, tanítáru kell a zsidókat vallja gróf 
Haller József, és ezt hirdeti a többi író is. Ha bűnös a zsidó), 
bün!Jessék meg és »ne kaphasson ajándékokkal :mJegvasárolt oltal

mat<<; a becsületJes zsidót viszont ne érje semmi megszorítá.s ~ 
kövellelte Berreviczy. 
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Hogy a zsidók helyzetének javítása nem a felvilágosodás 
koreszméjéi:ez, tapadt, legjobban tanusítja, hogy a bekövetkezett 
visszahatás rdőszaka sem jelent változást a zsidókkal s:remben való 
állásfoglalásban. 1807-ben egyik követ bővíteni kívánja a zsidók 
jogait, mert »a zsidó is tsak ember,« a bányavárosok zsidómentes
sége ellen is felszólalnak. És a reformok újabb jelentlrezése rö<>"
tön előtérbe hel}"Czi a zsidók kérdését is. Az 1833. évi ors.zá~
gyülés~n ~ölcsey már utal más országokban jelentlrezö zsidÓ
emancrpáoós törekvésekre, óhajtja a zsidók beolvadását Wesse
l~nyi is. 1834-ben báró Mednyánszky Alajos, a konrervativ poli
tikus, Pol1í.k Leonhoz, a pesti hitközség elnökéhez írt levelében 
a zsidóknak a mezei munka felé irányítását ajánlja. Rámutat, 
hogy »sok ezer elhagyott te1ek« van és azért remélhető, ho<ry a 
v~rosok. és céhek fé;t~k~ny~gével sremben nem lesz akadál';a a 
:zsrd_ók mgatlanszerzesr ]Oganak, mely »az emancipációs javasht 
egytk legfontosabb feje:retJe.«* A zsidók ügye közvetlenül nem 
került szóba az 1834-ik orszácrgyűlésen de a jobbágyok emberi 
jogainak tárgyalásánál, miko~ a kon~rvatiV'Ck álokoskodással 
a_kar~ák a kérdést halogatni, hogy nem lehet a jobbágyokat a 
tobb1 nemntemes9el szemben J<,edvezményezni, Deák Ferenc ezt 
mondta: >;Én e ti;irvény jótéteményét minden polgárra kívánom ki
teq~zúem, . de mmtho.?y az úrbérben c~k a jobbágyokról rendel
kezunk, mmdenek elott azokat kell elintéznünk. << 

_A negyvenes éVIek zsidóemancipációs törekvései már nem a 
fel~~gosúltság !é~üres terében, hanem a kialakuló nemzeti állam 
r~htásában úekmtík a kérdést. A népi elv válik uralkodóvá és a 
:srdót _a n~p részének rekintik. 1844 s:repúemberben az általános 
emanc1pácró tárgyalásánál, l\1ihályi máramarosszi<r~ti kö\'et ío-v 
érvel: »Gya~ran hivatkoznak a népre, feledik, h;~y a kérd~~ 
oszt~ly (a zsrdók) annak egy részét teszi.« Ez a valósá<rszerűsé~ 
a ZSidókérdésnek ~?le_g az _országgyűlésen jut kifejezés~, az iro
~l?m m~g a~. Eotv~s-Va]da PétJer romantikus felfogását tük
~~~·_-(\. zsrdók ugyére rs áll, amit fdsőbüki Nagy Pál az örökvált-

b ugyére mondott, hogy az »nem demokratiai hanem tisztán 
~onarchiai« mozgalom volt. Most már nem az >>~mber jussáról·( 
ir~k~~ a ~~zet egységéről volt szó. Ezért a A.\'III. sz..~adba~ 

éa 1 Y: a XIX. század elején a nemzetet képviselő köz
nemess cr akar JO<>"okat d . 'dók k , . k ók b llred b a ma ZS! na . Mar nem egyes gondol-
k oz eme e~t ~zel1eme, hanem a nemzet közvéleménye nvilat-

k
ozott émeg a zsrdok ~e~lett. 1840-ben negyven vármeg,·e, illhom 
ereszt ny egyház papjal errész r-. •• < '6 · 1 

· ké désb b A ' <> ..... manc1pacr s Irodalom szólal meg 
a r . cn. rendek 1840-ben kétszer felirtak mert a főrendi 
tábla és az udvar nem akart:oí.k a rendek által ja;asolt széleskörű 

·• Ben Chananja 1865. május 3. 
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jo<~kiterj<'sztést megadni és csak a nüsodik leirat után a lkották 
m~"", annak ért'<'lmébcn, a törvényt. Dc a n~ndek jóakarata ezúttal 
is ~cgnyilatkozott. Honráth i\Iibály azt írja, hogy a fő11cncliek, de 
különösen az udvar korlátoásai után »a ren.cLek rebát, nehogy e 
néposztály állapota még súlyosabbá váljék s jövendő eman:cipátió
juknak elébe még több akadályok vettlessenek, a királyi választ 
egész terjedelmében nem fogadták d, hanem abból csak azon 
pontokat szemelték ki s iktatták törvényhe, melynek e néposztály; 
sorsának yalódi javítására szolgáltak«. A rendek őszintén óhajtot
tak javítani a zsidók helyzetén és ezért még az udvarral is s:z;embe
sálltak. 

Az 1839. 40. évi orsciggyűlés irodalmi visszhangját Ballagi 
Géza vizsgálta akadémiai székfoglalójában. Dolgozatában érdekes 
adatokkal világítja meg a zsidók magyarosadási buzgalmát. Már 
a XVI. scizadban két külön hitközségre, magyarra és németre, 

oszlik a budai. A pestmegy>ei és szabolcsm egy>ei zsidóság már 
a hannincas években, az 1840. évi törv.ény előtt, erősen magyaro
sodott. A nemzet részének tekintették őket és mikor 1841-ben a 
pesti és óbudai zsidóság egy beadványában »zsidó nemZJet« kifeje
zést használ, a pestmegyoei 11endek kioktatják őket, hogy 'ők »a 
zsidókat valamint akkor, midőn azok polgári jogokban való része
síttetését indítványoztatták köVieteik álttal a köZJelebbi országgyű
lésen, úgy most is n em külön nem2)etnek, hanem külön, eddig csak 
türelmezett vallásu fe1ekezetnek kívánják tekint•eni«. KöVietkleziet
lenségbe esik tehát Ballagi, mikor mégis úgy látja, hogy a zs~dók 
mulasztásba estek aáltal, hogy a nekik nyujtott törvényi elő
nyökre nem buzgóbb magyarosadással felelnek. Három német
nyelvií röpiratot idéz, amelynek írói művdtségre, korsreru pap· 
nevelésre és e rkölcsi javulásra buzdítják felszabadított hitsorsosai
kat, de nem szálnak s·emmit a magyarosadásróL Ugyall!ekkor 
két magyarnyelvű zsidó írót is említ, kik viszont ezt hangsúlyozták: 
legjobban. Egyik maga az écLesatyja, Ballagi Mór, ki azt írta, 
»Ha (a zsidók) l.1agyamrságon valaha polgárok akarnak lenni, 
gyermekeiket magyarokká és sem németekké, sem franciákká, 
sem angolokká nem szabad nevelniök«. Másik író Rosenthal 
Móric, ki »A zsidók és a korszellem« címen fejtegeti, hogy mí.í
veltségben, erkölcsben és nyelvben magyarrá kell válni. A .Példa 
azonban azért nem s:oerencsés, mert Ballagi Mór röviddel azután 
kitért, Rosenthal pedig már röpiratában úgy értelmezi a korszel
lemet, hogy gyermekeivel együtt csak azért nem tér k~, mert »ez 
által úgysem tenne többet, mint ha egy heringet a nagy 1Jengerbe, 
vagy egy rnákszemet Arábia homokpusztáiba dobna«. Ez a fel
fogás legalább is olyan helytelen értelmezése az emancipáción.ak, 
mint ha a német anyanynelvű röpiratírók elfelejtkeznek ·a magya
rosodásról. A törvényhocis semmi esetre sem azt kívánta a zsi
dóktól, hogy jogaik ellenében hagyják el hitüket. 

A magyarországi zsidóemancipáció előzményei 

Gorove István az 1840. évi arslággyűlés után (Xcmzetség, 
1842), figyelmeztette a zsidóságot, hogy a legközelebbi orscig
gyí.ílés vizsgálni fogja:, hogy a zsidóság »mit tőn értünk,< - talán 
erre ad választ 1844-ben Klauz:ál, mikor megállapítja, hogy a 
zsidók mindent megtJetrek, mít Isten és ember tőlük kh·ánt. 

Az 1840-ik évnek a hangulata a legközelebbi orsággyülésig, 
rövid néhány év alatt, mégis megromlott. Mint Horn Ede írta, 
néhány év alatt félszázaddal vettetett vissza a kérdés. A re.ndek 
hangulatváltozásának fő okát az 1840. évben megalkotott Yáltó
törvény következi111ényében 'látják Az egyik zsidóellenes követ 
világosan tett célzást azokra, »kik váltók tekintetéből a zsidók 
varázskörébe bocsájtkozni kénytelenek valának- Klaucil Gábor 
válaszolt erre a vádra• és rámutatott, hogy a váltóval a zsidó u.gyan
azt teszi, mint a nemzsidó és s0k zsidót is !l;lemzsi.dók használnak 
fel eszközüL Másik beszédében Klauzál arra is rámutatott, hogy 
még senki11e sem tukmálták rá a váltót Hogy azonban a váltó 
nem adósi minőségében érintette 1egsúlyosabban a nemességet, 
arra Horváth Mihály világít rá. Az 1840. évi hiteltörvények -
írja - >>a kíváltsá.gai által eddig, a hitel és kereskiedelem kárára 
kö1iilbástyázott, sérthetetLen nemest, a hitelező irányában 1nind 
sremélyére, mind vagyonára néZVIC a- köztörvény alá vetette. E tör
vény;ek nettJék le alapját, a jogok és kíváltságok srerint osztá
lyokra szakadozott nemoetben, a törvény előtti ~yenlőségnek s 
egyeng1ették útját általában a demokrátiai elvek terjedéséneke. 
A gaz~sá.~i s~keret vál~zása és eiDJel kapcsolatos törvények 
a nemes1 kiváltsagok vég~t Jelentették; e:z;ért volt annyira érzékeny 
a nern.esség a váltótörvény követlrezrriényei iránt. Ezúttal nem
~k a zsidók voltak a- bűnbakok, hanem az ügyvédekre is kiter
J~ztet:ték ;=tz _ellensoenvet, pedig __ zsid~ ügyvéd nem volt. Még év
ti1ledek utá~ IS panaszkodtak az ugyvédek, hogy régi tekintélvü.l.ret; 
~z 184?. év1 váltótörvény kövletkeztnényei rontották le. (Bu&.pesti 
ugyvéd1-egytet ~vkönyve 1869-71.) A váltó mintegy jelképpé 
lett, mely a rég1 ~ranykor 1etüntét tesresítettle meg. Ezt sínyl-ctte 
meg az emanctpácLÓ ügye aLI 1843/ 44-i országgyűlésen hol ugyan. 
c.5<i;,k váltót Jrell:ett v<?lna beváltani; melyet az 18-!0. 'évi orszá<r-
gyulés állított k1 a ZSidók jogai tekintetében. · "' 
. ft:, rendlek mindvégig olyan adósságnak tekintették az cman-

CI~Ációt! mely;et a _zsidók iránt le kell róni,ok. 1844-ben Klauzál 
Gá~or Jelenbette k1, hogy az 18-!0. évi kezdő lépés volt. »követ
kezik most annak folytatása. Meg k-ell adni a zsidóknak a polgári 
képességet«. Gróf_ Dessewffy Aurél 1840-ben hivatkozott a 
ho~y az 1790. évi orsággyűlés által tett igéretet kell be át~' 
1~t:i7-ben Szögyén László vallomást rett róla, hogy tslo-be~· 
mm.~ a főrende~ akkori válasziratának szö,-egezöje, >kl.Zon üzenetet 
lelk~Ismerere croszakolásával volt kénytelen srerkeszteni«. Kossuth 
pedig Angliában tartott felolvasása során sajnálkozásának éS szé. 

5 
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crvenkezésének adott kifejezést, hog y 1848-ban nem sik-erült a 
~idókkal szemben a z igazságot érvényesíteni. 

1846-ban eltörölték a tüPelmi taksát. 18-!8-ban jogilag nem 
szabadult fe l a zsidóság, de ténylegesen egyenlő joggal v.ett részt 
a nemret önvédelmi harcában. E z az egyenlősüLés 1849-ben, ·két 
nappal Vilá gos előtt, a szegedi országgyűlésen jogi kife je zést is 
nyert, d e a törvény már nem léphetett életbe. Semmi esetre sem 
áll a zsidóemancipá ció megszavazására, amit Pethő Sándor a nem
zetiségekne k ugyanakkor adott jogokra mond, hogy ez a »despe
ráció végső kapkodása« volt. A zsidók, mikor ők már meghozták 
a maguk vérá ldozatát, utóla.g jutottak volna elismeréshez és ők 
olyan egyértelműen álltak a nehéz órákban a nemret mellé, hogy 
az ő hűségüket nem kellett kedrezményekkd megvásárolni. 

A szabadságharc után ez a tényleges egy;enlősü1és folytató
dott, mert az abszolutizmus, majd a provizórium egyforma jog
talanságban tartotta az ország összes lakósait. 1861-hen, mikor a 
nemzet benyujtotta a maga követeléseit a dinasztiának, a felirati 
es a határozati párt szónokai egyformán felszólalnak a zsidók jogai 
érdekében. Deák Fenene híres felirati beszédében is benne fog
laltatott ez a követelés. Mikor pedig az országgyűlés enediDény
telen maradt, a határozati javaslatban is kif~jtezés t ny~ert, hogy a 
zsidók jogi helyzetét meg akarták javítani. Az emancipáció az ös:i
szes fücrgő kérdések megoldásával együtt, az alkotmány helyre-. 
állításá~al valósult meg. A kormány ekkor ismét tan•ujelét adta 
annak, hogy szívén viseli a zsidók helyzetét és a törvény sorsát 
nem akarta függővé tenni semmiféle esetle_g~ességtől. Kecsk!e
méthy Aurél naplója így számol be az emancipációs törv.é~y meg
hozataláról: »A zsidóemancipátió törvényjavaslata a mmtszterta
nács által tétenett ily speciális zsidótörvénnyé. Horváth Bódi er;e." 
deti javaslata általános volt, hogy a polgári és politikai jogok gya
korlatában a vallas nem nesz különbséget. TPeforttól hallom, hogy 
az általános vallás-egy;enjogosítási törvénynJek l!egfelsőbb s~.nc~ója 
aligha lett volna kieszközölhető és azért alakíttatott ama tjorveny
javaslat speciális zsidóemancipátióvá á ltal.« 

Voltellenzés is az emancipációval szemben, az 1840. évi törvényt 
sok hely;en nem is hajtották vég11e, Kassa bá~yavárossá akar~a 
magát átminősíteni, hogy ne legyen kénytelen zstdókat befoga?m; 
Debreoen városa 1844-ben 3000 aláírással ellátott tiltakozó trat
tal is megtoldotta azt az utasítást, majd pótutasítást, mel!Jel ~1?
ször a zsidók városi polgárjogai, majd általános emanCipáclóJa 
ellen tiltakozott; a bányavárosok köVICbeÍ még tettLeges elLentá1lás
sal is fenyegetőztek, ha megvonják azt a kedrezmé~yt, hogy nem 
költözhetik falaik közé zsidó; 1849-ben Sopron városa ellenezte 
az emancipációt; de igaza volt S:tentkirályinak, mikor arra muta
tott rá , hogy igazi népvéLeménynek azokat a municipális gyűlé
seket kell uekinteni , melyek a követek u tasításait á llapították meg 
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b; őket az emancipáció kövebelésére utasították. Az emancipáció 
.je llenzőinek Beöthy ödön adta meg a legméltóbb választ. ' 

II. 

Mielőtt az emancipáció körül lefolyt srellerni csatára vetnénk 
'tekintetet: nézzük meg magát a zsidó polgárt, aki ereknek a har
coknak a tárgya volt. Milyen volt az emancipáció kora előtt élt 
magyar zsidó? 

Az ernancipációs küzdelemben sokszor az emancipáció hívei 
is sötét színekk!el rajzolják az elnyomott zsidót, hogy a fels.mbadí
tás szükségességét annál jobban érzékeltjessék. Bizonyos, hogy a 
jogtalanság nem alkalmas nemesebb lelki tulajdonak kifejleszté
sére, az elnyomatásnak megvannak az erkölcsi árnyoldalai, melyek
ről azonban - az emancipáció többi hív>eirel - Kállay ödön 
joggal állapította meg, hogy »az institutiok vétk!e, melly;ekkel őket 
páriává tevék«. Az előítélet egyik forrása az is volt, hogy - nem 
ismerték a zsidókat, kik mélyen a társadalom alatt éltek. Voltak, 
akik számára a zsidóság inkább szív- és könyvélmény volt, mint 
Eotvös, ki mint igazi doktrinér, az antiszernitizmust is könyvből 
tanulta, Bartmann és Streckfuss irataiból, a zsidó erkölcstanításo
kat a srentiratokról szóló · irodalomból merítette. Élményszerű 
kevés van művében, mellyel az 1840. évi emancipációs küzdelmet 
megindította. Az országgyűléseken a vádak tették szükségessé, 
hogy a néppel és a zsidósággal együtt élő követek adatszerűen 
eLevenítsék meg a zsidót és rajzoljanak róla hű képet a torzképek 
helyett. 

Egy társadalmat nem a kiváltságosai, hanem a tömegei jel
lemezrek. A küzködő, átlagember életét és egyéniségét kell 
meglesni. 

A mult század elejérCíl Makó város jelentését közli Kecskeméti 
Ármin. A jelentésben azt olvassuk: »Itt az orvos az urasácrokon 
kívül csak a zsidóknak kell, de mutatja az is, hogy szo~bati 
napon, mikor a zsidók orvosságot nem V<CSznek be, a patika jöve
delme megszünik. A köznép, ha baja van, magát a tJcm1észetre 
bizza, vagy kuruzslókhoz, kenő-fenökhöz folyamodik.« E,zt a testi 
gondozást hangsúlyozza Fáy András is 1847-ben, mikor gyakor-
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Jati célból. biztosítási intézet léiJes.itésérel kapcsolatban~ vizsgálja:. 
a népességi viszonyokat .• \. Tudományos Akadémián 1856. fub~ 
már 25-én tartott felolvasás azonban részletJeSJen, szinte sremlé
letesen mutatja be az akkori zsidóság egyéni és családi életét 
szembeállítva azt a nemzsidó lakossággaL ' 

Pestmegye főorvosa, Glatter Edvárd, tartotta az előadást ezzel 
a címmel: »A zsidók biostatikai viszothyaá. << A némtet kiadásan 
mely Wetzlarban jelent meg, éutelmesebb· a cím: >~Übier di·e Liebetl!S: 
d1ancen der Israeliten gegenüber den éhristlicl1en Comfessionlen.«· 

~1inthogy a zsidó úgy öltözködik, lakik, mint a máshi!t:ű, a:z; 
étektörvényeket csak »kivétleksen. tartja meg«, a lakosságban szét
szórva él, tehát szerző a fő nyomatékot »a 111emretiségnek !eddigel<& 
általában s különleg nagyon lbevéssé mélt!atott momlentrnnára« 
helyezi. Bizonyítékul képet rajzol Mosonmegye zsidós~áról: az 
1833. és 1855. évek közötti időszakróL 

A megvizsgált huszonhárom év alatt egyiet1en törvényrulen 
gyermek sem született. »Nagyon csekély bevándorlások történtJek.<e 
Á.ltaláean kevesebb a liliz.asság, mlert a :zs,i,dó férfi csak akkor háza
sodik, ha biztosítottabb kilátása van a k:er,eSJetne. A jövő miatt: 
való gond szüh."Ségessé teszi, hogy a házasuLandó ifjú ~kintetqe1 
legyen választottja vagyoni helyzetére, enn>ó!k e!Lené_r;e mégis Ídvé
telntek számit zsidók közt, különösen fahm, a szerencsétlen há~s
ság. A jövő nemzedék kárára, kömli rokonok gyakran házasodnak 
össze. Ez, valamint a szülők gyenge testalkata, gyenge utódokr;a, 
vezel Teherben lévő nő inkább kÍméli magát a zsidóknál, JrevéS> 
a holtan születés. Hamis azonban a;z; a nézret, hogy a zsidó nő ter
mékenyebb. Egy-egy zsidó házasságra 3-4 gyermek esik. Nemek 
szerint több a férfi a zsidóknál, ellJenben Irevesebb az iker. 

S.remlátomást kedVIezÖ a halálozási arány. Nem a jólét az, 
mely a kedvező arányt előidézi. A zsidók »szegényebb emberek, 
kik majdnem általában házalással tengetik nyomorú létöket ... 
Folyton kűzdve a leganyagibbgondokkal & töb;bié-J.revésbbéü,ldözvle! 
a nyers tömeg balítéLete által, mint mindenütt, úgy itt is egyedül 
a családi életben talált kárpótlást földi léte rerhéért, de a melyen 
Ö azon erővel csügg, mi többnyire oly ta.nítmány eredménye, mely 
az élet súlypontját nem a síron túl keresi.« A zsidó »csaknem bál
ványozó szeretettel csügg ~rmekén és folytonos 'ápolás-, gondos
kodásnak kell tulajdonitani főkép, hogy a tennésreténél fogva,.. 
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'kivált pedig a hiányzó fajveg yülés rniatt gyengélkedő zsidó gyer
mek már az élet első hónapjában a megélés biztosabb tényezőivel 
bír. << A zsi<tl6 fiúgyermeket a nyoleaelik napon »ártalom« éri, de 
szerző megjegyzi: »Nem értJesültem esetről, hogy itt valamely 
gyermeknél a műtét stJerencsétlen következményűvé lett volna.« 

Megóvja a g)'lerrneket »az izraelita anyának azon gondosko
dása, mely minden meghlílést visszatart6zta,t s mihclyt a csecsemő 
rossrul érzi magát, azonnal orvosi segélyhez folyamodik.« Ez még 
azokat az ártalmakat is el1ensúlyozza, melyeket sZJerző a nyalánk
ságokban és abban lát, hogy a zsidó szülő nem tudja gyerrn.ekle 
kívánságát megtagadni és azt hiszi, hogy minclen kívánat teljesí
tésével jót ,tesz gyermekének. »il1íg az izraelita apa nyári tikkasztó 
_forróságban s t!é.li forga·tagb.an házaló batyuját hátán cepelve beb,a.
. rangolja a vidék.et, acidig a honmaradó izraelita anya szorgosan 
·gondoskodik, hogy a kisdednek baja ne essék, megőrzi öt minden 
meghűléstől ... s a g)nermek legkisebb rosszulléte eLegendő arra , 
hogy azonnal orvost, vagy sebészt hivjon a házhoz .« 

A fiúgyermek a f·ejl:ödés éveit szellőZ'etlen iskoLaszabában 
tanulással tölti, majd a'Pja üzletében segédkezik. Az árúnyalábok 
emeigetése sokszor gerincferdülést okoz. Ilyen fiatalság után har
i!Jlinc év k0rül nősül az ifjú. »Étletbebb korában szorgalom. mér
.téklet, józanság és sza.liályos é1et különbözteti meg a többi népes
·ségt&l ... célszerű ruházat s másféLe vigyázat által védve minden 
!időjárási befolyás ellen«. A zsidó életmódnak azonban ámvolclala 
is van. »A zsidó korán vénül, idején megszürkül. vagy kopa~zodik: 
nrert dacára a benne lakó é1etszívósságnak, a fiatalságától fogva 
·elpuhtllt test nem áiJhat ellent erélye9en azon nyomorúságoknak, 
melyek életrnódüával járnak, azon folytonos küzclelmeknek, mikk.el 
~~ládjá111a.k jövendőt bi:?';tosíthat s az ennek föleli jövendője mi
.attt emésztő g0ndnak. A zsidló mélyen és súlyosan érzi mindazon 
!bántalmakat. mel)"ek,et a világ 11'eki okoz.« Ezért gyennek'én.ek 
~porgat, pénzt gyüjt, mert >>a néptömeg csak a gazdag zsidót 
suveg~elú »Ily aggódó gondok, veszödések és hajhászás közt korán 
megvénül az lemben< . 

A zsidóimáJ a meglett korúak nagyobb számúak. mint másutt 
azok, akik munkálloodnak, szercznek, fe.ntartnnak. De ezáltal a; 
apák tapasztalc·üai.kat. nézeteiket is átörökítik ftaikra ))És, há t~ya.k
Tan találunk zsidókat a mű,·észet. tudomány első képvi.~lői közt, 
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ez részint .. . biostatikai arányaiban :fieksúk; ezen arányokban fuk
szik Jegnagyobb részt oka azon vallás folytonos 1éllezésén.ek is, 
meir éppen úgy dacolt a tűzrel-vassal való anyagi üldöztetésekkel 
és a gyűlölség s megv>etés fenek.edésével, miként ellent állott á 

cosmopolitai szemléletmód csalogatásainak s fenntartotta magát, 
szétszórva a föld kerekségén ... « 

:\z orvostudomány és statisztika tárgyilagassága találkoznJak 
össze ebben a képben, mely megegyezik az írók és politikusok; 
meglátásával is. A dolgos, józan, mértéklJet.es élet csaknem min
den író elismerését kiváltja. Nagyváthy azt írja, hogy a földesú'J:1 
meg sem tud mozdulni a zsidó nélkül, kinek erkölcsösségét azzal 
jellemzi, hogy a tömlöcökben a zsidó »ritka rna.dán<. Ezt az utób
bit Klauzál is megállapítja félszázaddal később, 1844-ben. A zsi
dók erkölcsösségét - úgymond - »mutatják a rabok tabellái«. 
Még Zsedényi Ede helytartósági tanacsos, ·ki a kormány állás
pontját képviselte és ellJene volt az emancipációnak, is kénytelen 
megállapítani a »családi kör~li pietást, józanságot és mértékletes
séget«. Klauzál a zsidók jótékonyságát emelte ki több beszédében. 
A keresztény koldus, ha másutt nem is kap al.amizsnát, a zsidó 
ajtajától nem távozik üres kézzel. Kiemelte a zsidók jótékony in
tézményeit, kórházait. Egyik vád az volt, hogy a z5idók »külön 
professzorokat tartanak« gyennekeik mellé és !elkülönítve tanít
tatják öket. Beöthy Ödön erre így felelt: ))Hiba-e, ha a zsidók 
jól nevelik gyermekeiket? Van-e a zsidók közt sok, ki írni nem 
tudna? Maguk költségén építenek iskolákat. Én sok próbatéteLen 
voltam jelen, hol meggyözödtem, hogy bizony zsidó gyermekben 
is van felfogás.« A zsidó iskolák ))próbatételein« mások is jelenJ 
voltak, köztük Kossuth Lajos, mindenki csak elismeréssel emlé
kezett meg ezekről az iskolákról, külön a leán)"lleVJelő intézetekrőL 
Dubravitzky Simon pestmegyei alispán 1840-ben tanúsította: ))Ma~ 
gam is hallottam, hogy a pesti egyetemben az orvosi tudományok
ban a zsidó ifjak a 1egszorgalmasab.bak.« Gróf Teleky László eren 
az országgyűlésen külön ki akarta monda.tni, hogy a zsidók dok
torok lehetnek. 1843. október 1 0-én Palóccy László kiemelte, 
hogy a zsidók közt is terjed a felvilágosodás. Török Pál szuper
intendens 1839-ben, templomi beszédben, sorolta fel a zsidók 
erényeit. A részegség, bujálkodás ismeretlen a zsidóknál. Házas" 
ságaik szerencsések, szentnek tartják az esküt, mértékleteSICk. 
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. , , , n súl ·ozza a zsidók állhatatos-
Szinte mindegytk szonok, és tro t~.;'rt \ürik valamint az össze
sáaát mellyd a szenvedeseket 11 u e. ,' ·nt lakeim köz-

b ' F 1 veleiben szmte nevszen , 
tartást. Kazinczy erenc, .~ . ' á~ndásokat, kik annyira megbí~
lésével nevez meg egyszeru zstdo . t b't ráJ'uk lehet bíznt. 

' t kéznato a ran 
hatók, hogy csomagot, penz ' l' 't tlek )lmeghite1ezhető em-

d b' , t hűsé0esen te JCSI e . ' 
Min en meg tzas b, tán 'mítanak ))interest«. 
blenek« és a kölcsönzött penz u " Il!lembbsza dagabb városi zsidó, 

ll " .. ka muv>e te aaz , 
Szándékosan me ozzu ,_::

1
b h _ élt é- munká~-

, k · 't ,.\z érdeK" : Q O') an " a kimagasló bb egyene raJza · . ." , E ": vilá a ot vet az a 
kodott a zsidó a föld népe kore~enG. darre ;z~p lapb~n éppen az 

, . 867 b a Falust az omu ' -
level ts, melyet 1 - en k ' 'k ltete'se're eg·y fehérmegyet, . , .ó 'd" "ségéne erze e · , 
emanctpact l oszeru . , h · ertesse a körm·ék 

. .. . k d Letenyev LajOS ut, ogy tsm , , 
váhvolgyt tsgaz a, , k , d .t Az orvos ))lleayecl sza
zsidó orvosának, Reich Móma. er em:t. . - - . ~é szen-

d 'ta önzetlenül sőt teljes odaengedessel tgyeks~tk a, ~ , l 
za o .' , . 186± évben Btcsken es l•ev>edéseit enyhítem - tqa, - · · · · "k k .... l csak 
csu th on 132 súlyosan hagymázban (tip h us) sze~VJC~~.. ~~zu l 
2 áldozat es·ett. A közel Lefolyt 18 66-ik évben vtdekünkon a c 10k-

, b d' l t ·k 'p raO'admányában csa' !era-járvány oly nagy merv en u , mt : o , , _ .. 

1 az 1832-ik év nmlta felül! ... az orvos gyogylre~es.e alá ~ru~· i· 
községekből összesen 956 beteg. melyből a ha.lálo~ás c,~k ,JO vo t, 

" redrnénv nem csupán szorga:lmas utanalata5ana.k, de e nagyszeru e 1 , , • f , . 
· d tapintatos elj'árásának és szakertelmenek ts cn]es egys:rersmm . , . · , k .. 

b. 't 'ka e'rdeme az ho<Jv n1aO'as naptdt jakkal tnseges oz-tzonyt e . . . , oJ b .. 

1
.. .. 

ségeinket 5 a magányzókat egyáltalán nem. terhelte; - ku o~o~~ 
a szegényebb népcsaládok iránt, volt n_agy figyelme, ~e~n cs..1.k _ dtj
mentesen nyujtott azoknak gyogysegelyt, hane::n g; ogys:rerckkel, 
tápláló s üdítő élelmezéssel. fm-~rokkal stb., mg~ert lát~~ d· ;, · 
nemJeslelkű jó hajlamaival megelozte a magany es orsza":~s ~
gélyt, kimerült betegeinek a leghatályos..l.bb gyógysze~ekbol t. 1,; 
éleimiekből díjtalanul osztogatott s ez által sok bekovetkezheto 
nagyobb bajoknak elejét vette«. 

III. 

Ezt a zsidóságot rajzolta meg a társad~lom vcszetlcln:ét:ck .at 
emancipáció ellenfele, ezt védte az embenes gondolkozasu koz
nemesség. 
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Az em.111npacw dknzői érv~inck a rúgóját rendszerint nem 
nehéz kilapintani. Berze1·iczr >'ZiCrint >>mdlékbekinllerekből« kiáltják 
Jci kiírosaknak a zsidókat s e melléktJeki.ntJelle.k sokszor károsab. 
bak. A »Freymüthige .-\usscnmg-en« írója Nagyszombat kíváltsá 
gát akarja védelmezni. "\ 'C\ ' lii. száz.1.dban g róf Batthyány Alajos a protestánsok megszorflúsát templomaik építésében ró j ja meg 
és ezt ann<íl igazságtalanabbnak tartja, mert a zsidók - türdmi 
adó elLenében, - bírhol építhetnek templomokat. Az 18lJ-i or
szágg} ű lés szónoka, Lón~-a y Gábor. azt kívánta, hogy a zsidókat a 
Mzal,ástól és korcsmatartástól tiltsák el. Ez volt a fielszólalás vérr. 
célja. ennek érdekében kifogásolta. hogy a zsidók ))Olyan vallá~t 
gyakorolnak. mely a statusba be nem vétellett«, nem tettJek pro
fessio fideit. külön bíróságok, nem a köztörvé~yek alapján ítél
keznek felettük. 

EU'kkel a d.dakkal szemben elméLeti je1ent6sége volt annak, 
mikor Székács József, Albach Szaniszló, Török Pál a keresztény 
egyházak szószékeiröl védték meg a zsidó vallást. Török arra is 
rámutatott. hogy a zsidó val!::í.s elveit egyretlen kieresztény sem ta
gadhatja meg anélkül. hogy önhitét tagadná meg. Eötvös viszont 
a zsidóság szent könyveinek sz,ellremét ítéltie olyannak, melv az 
emancipáció mellett a legp~·omósabb érvet szolgáltath;ttja. · 

Az emancipáció ellenzői ))nemes szívöm1edéslllek« nevieiik a 
.szabadelvűek érveit, és azt hirdetik, hogy a zsidók mellett elhang
zott százatok ,'mind csak pililantropikus kinövések<:, a tönrény
hozónak nem kell_ a szíve után járni ))Pedig a törvényben a szív
nck legszebb alapJa fekszik« - feleli ene Beöthy ödön. 

A jog és az elöítél:ot, a nemz,et és a kíváltságos társadalmi 
rétegek érdeke mérközött meg a negyvenes évek országgyűlésein. 
De még az ellenzök is érezték hogy a merev elzárkózás nem fér 
me~ a~ id?k szellemével. ezért ök is hajlandók voltak ))léptenként«, 
a tobb1 retegek felszabadításával együtt, mindkét fél ))Clökészíté
sé,·el ~ heh·e t adni a joo·ok kiterjesztésének csak az >>uo-rastól<\ óvtak. - "' · ' b 

Az emancipáció gondolatának népszeríiségéne Jegjobban az 
vall, hogy a ker·esztény egyházak szószékein lehetett a kérdéssel 
foglalko~ni. 183~. farsangján a Pozsonyban időző főrendi nők 
>:szellemi mulatsag után sóvárogtak s fölkérték Pyrkcr érseket, 
rendelJe Pozsonyba Albach ferencrendi barátot bőjti prédikátor
na~«. Albach ))Szellemi mulatságul« a zsidók emancipációjáról 
szonoko.It., a "t~~11plomot az oltárlépcsökig megtöltö közönségnek1, 

- a ZSidogyuloJo Poz<:onyban ... (Pulszky: Élerem és korom) 
, 1\z 18-HJ. évi o~s~~gyülé~n Dubravitzky Sirpon volt a v;e~ér

szonoka az emanctpació védelmezőinek a rendi táblán. ))Fel
~~v~m a t. Rendek figyeimét egy oly néposztályról való gondos

o sra - mondotta -, mely :lz egész világon elszórva, vallási 
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.. bb. .. tál ·októl elszigetelten. közés olgári helyzetére nézve a to I osz y - t a Sidó 
á llcfmányi tekintetben igen ferde á~apotba~ ;';':n. PErg:~ szabad
népet .... ott, hol ezen !léposz~ly~ .kmega ade\ ~so Ig'-- Éjszak-

/. lett az a kozallomanyna vesze m : ' l" ~g, ~:~an a szabadsáo- hazájában, ők is a többiekkel e_gyen o 
po%e;;ok. A~gliában látj~k, hogy _Sheriffnek vá~zthft~~\!.~~
cia b és más mívelt országokban rs meg vanna P<; ga,r b ~ 

Látjuk Miendelssohnt mennyire vitte tudomanyat · · · ök 
i~ ~sak az emberiség szempontjából ve~s~k i~ ~- dol~?\ h?gy , t 
csak azért mert az Istennek közlevego jet SZIVFk, tur~ m1. ta;a 
firessenek? ... Azt kívánom tehát, hogy_ e~en vallásJJ;l~ek IS Ug)k' 

k. · k · t más vallású polcrán JOo-okkal biro lakoso • te m~essene , m1n ' "' o , b · d 
adassanak mecr nekik is azon jussok, melyeket hazall:k _an mm en 
nem nemes s~mélvek és városiak bírnak .. ho,gyha kulonben érde-

eket tetnek nem-essér;gel is megjutalmaztassanak . . . 
m A főrendi táblán gróf Zay Károl~. _gró~- E~clő~y Sánd?r, gróf 
Dessewffy Aurél és mások mellett baro Eotvos Jozsef szalit leJ?
szebben síkra a zsidóságért Beszédéne~ ~ondolatmen~te egyez1k 
rctr>iratáéval. Eötvös így fejtegette a kerdest: ))E_gy szuntelen ha
ladó ivadék közé állítva azon k_orban, melyne~ Jelszava ~~bad
ság, melynek mag~s felada~, rrunclen ember: JOg?~ak klVI~ása, 
cs.a.k a zsidó az, kmek a kozepkor még eddW mulm, ne:n akart_, 
csak ő , kivel magát senki rokonnak_ nem érzi, ,csak _ö mmden el: 
nyomottak között. kinek szenvedése1 szánakozast, kn~k panasz~n 
visszhancrot nem találnak. Az idő eljött, melyben a ton·ényhozas 
e szeren~sétlen néposztály fölött_ is kiterjeszté áp~ló kez~i,t: -:- 5 
jelen izenet, rnelyben e nép polgárosítása kívántab.k, egy UJ btzo
nyítván)-a haladásunknak, egy új fényes tanúsága az~m conoequen
tiának. melh-,el képviselői táblánk a szabadság fele halad. Azon 
erős meggyŐződéssel~ hogy csa~ minden n~posztályok irá~1t R;-a
korlott hasonló igazsag, csak mmden emben JOgoknak telJeS tisz
tlelete azon alap, melyen egy szabad alkotmány épülbet s ha meg
gondolom, hogy e népnrek sorsa ,ezentúl csak a méltós.oí.gos Tábla 
igazságsoerctetétől függ. talán bátran elmondhatom: az idő eljött. 
rnelyben a zsidókra is soebb jövő vár e határokon ... Az elnyo
másnak sohanem hibázott a praetexus. Az angolok a katholiku
sokat elnyomják: a vallás az ok. . . Franciaországban Szent-Der
talan-éj keU, - ürügyül a vallás vétetik. Egész népek elnyomat
nak, - mondatik, bogy a szabadságra még meg nem értek s 
minden mondva van; mit okokkal bizonyítani nem lehet, az axio
mának állíttatik fel. az elnyomó lelkiismerete megnyug-,;zik, ha 
azt, mit öntettének megvallani szégydlene, egy maga,.,abb szük
ségnek tulajdonít~at~. A zsidók is elnyomattak itt is ürügy kel
lene - s nem htbáztk .... Egyre szabad legyen figvelmcztetnC"m 
a Förendeket, arra, hogy mindazon rossz követkczé~k. mclvekcr 
a polgárosításról jósolunk, már léteznek 5 hogyha a pulg-{u~sitás 
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ezen káros állapotot 1_1em fogja _is megszüntetni. azt legalább ~:em 
tagadhatJa meg scnk1. hogy Irunelazon ros z, nút a zsidókról t . 
dunk. a legnagyobb középkori elnyomás alatt tám.:tdott a mo tanu· 
l ' ala • • l . . J ~ l 

e I:~om~. tt na.t ~ 10gy 1gy az cl~-~·oma.s legalább a bajok meg-
s~l~et~~ehez \~z~tm ~em fog . .. );n;c~ se~ni ok_~ mely minket 
a ~K e" RR. kn-anatamak megtagadásara b1rna; runcs semmi ok 
m1 mmket egy_ oly tön-ény alkotásától visszatartóztathatna. meh·et 
száza?unk fehr.!lágosultabb szelleme kh-án, melyet nemzetiségü~k
nek erdeke enged, melyet ezreknek áldása követni fog ... << 

Az 184-±-iki országgyűlésen az emancipáció védelmezőinek 
eg~-i~ 'ezére Klauzál Gábor, azzal felelt a támadóknak, hogy 
korallapot ez, marad,·ánya azon vallá.si üldözéseknek meh-eknek 

nyilai elébb a kereszténység ellen valának intézve, ké;őbb Ódvözí
tőnk célja ellen a nem keresztény emberekre irányoztatának." 

.\ zsidók pénze természetes gyümölcse az ipar- a szarga
lomnak . Az állam elveszti a zsidók közül a jómóduakat, mert 
ezek. ha megvagyonosodtak, külföldre kényszerülnek. \'ukovics 
Sebő elítélte. hogy a zsidóktól vallásuk elhagyását kívánják és azt 
mondta:. r.:\li ezen országgyűlésen minden néposztályt rendezünk, 
ne hagyjuk kívételképp csupa gyűlölségből a zsidókat.« Bezerédj 
Isn·án kiemelte, hogy az elnyomás csak a szegény zsidókra vonat
kozik. .Sé_zzük Rothschildot, nem fejedelmi fogadtatásban ré
szesül-e nunden üt t?« \'alakit elnyomás által mélyre sülyesztení 
s azután büntetni és megvetni e sülyedésért s annak következ
ményeiért. iszonyú és égbekiáltó igazságtalanság. Karácsonyi toron
táli kö\'et szerint az ellenzés képzelt oka, hogy a zsidók szargalma 
és iparkodása által elnyomatnak a kevésbbé szargalmasok. "De ez 
igen silány argumentum, mert a zsidók iparkodása másokat is 
ipar~ serkent s ki iparral szerzi, az megérdemli boldogulását«. 
Bánhrdy ..\Jbert csanádi követ a zsidók fáradhatatlan szargalmát 
és gazdasági érzékét dícsérte. 

>;:\lit akarunk mi tenni? - foglalja össze Beöthy ()dön. Bihar 
követr. - Azt, hog,· azon 240 ezer ember, ki vallásához híven, 
történeti emlékeit szhében hordva. annyit tűrt, annyit szenvcdett, 
a föld minden részén pelyvaként szétszórva űzi létét, a,zon álla· 
potba helyeztessék, melyben él a honnak többi kiváltságtalan 
lakosa.' Beöthy, mint a többi zsidóvédő szónok, beszédeit pissze
géssei kísérte a hallgatóság. Beöthyt ez nem zavarta. »Engem 
c néphez a pietásnak egy neme vonz, - mondá - látván a szi· 
lárdságot, mellyel e nép magát fenntartja. :\fert ha állhatatos jel
lem tiszteletet érdemel, úgy a zsidó népet tisztelni kell, sok száza· 
dos szcnvedései összefűzik c népet s összetartásra oktatták -
erényre, mi bennünk nincs s cz'ért készek vagyunk bűntil számítani 
be. Tessék, pisszegjenek bátran! ... « Az sem ellenérv, - véli -
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ho")' »a zsidó valláSának hagyományát őrzi, Ez más _szóval ~)it 
o • · lel ·· t 't 1 • · e-~rt]a ,·al.lá.<;á.hoz jelent. hogy m1g \-alakJ Iciismere e :n~ m. öL<> ; 

szentül ragaszkodik, nem lehet öt polgaros1tan~. ~ szazad h?~~lo
kán felviláaosodás türelem embenesség szavai fenylenek; 'alJ?n 
hoav lehet ezekkei a monclottakat megegyeztetni? A com·ertJt;ik 
se~ini becsben nem tartatnak· Arnerikában nem gondolnak Y~luk! 
mert róluk az az előhit ho<1y' nem meggyóződésból, hanem ,-~láp 
haszonlesésből tértek Ú s ftt mégis hallatszik, hoF ha él. ~s1dok 
jogokat igénYelnek. elhagyván az utat, melyen h1tok SzO\:t>tn~~e 
mellett bold~asáo- felé törekszenek, a keresztény yallást ,·allaljak 
fel. Meavallo~. ~gondolat rettenetes:.égét felfogni nem ?i rom .. · 
fme h~~y fog,·atkozásai. vétkei eltűnjenek, nem kell egy7b?. csak 
ho•1y ke";.esztet yessen magára. Kérdem én, ha a mostaru ~Iapot
bag nem bír képességgel, egy szertartás Öt ujra teremtJ-e ~: 

De védeln1.et talál ezen az országgyűJésen a zsidók iparüzése és 
kereskedése is. amely a jólétet fokozza. Palóczy László és Beöthy 
ödön, mint 1840-ben Dessewffy Aurél, kiemeli. hogy a zsidók 
mag)-arul beszélnek. 

Rendi országgyűlésen, melyen az utasítások a rendi érdekek 
védelmét szolgálták, emlékezetesek maradnak ezek a fienkölt 
megnyilatkozások és nagy eredmény. hogy 18·!0-ben negyyen v<Ír
megye kívánta az emancipációt. 1844-ben pedig huszonhat vár
megye szavazta meg a zsidók városi polgárjogait 

A szabadságharc é\·ében Kállay Ödön eredménytelenül száli
totta fel a népképviseleti alapra helyezett országgyűlést. hogy a 
kivívott szabadság áldásaiban részesítsék a zsidókat is. Az írók 
közül Petőfi emelte fel szaYá.t a zsidóüldözés ellen és korholta az 
üldözőket: »Alig yan köztetek ol)-an. aki be tudná. bizonyitani 
csak azt is. hogy nagyapja itt halt meg, annál ke\·ésbbé, ho~y itt 
született.« Táncsics ~lihály a Pesti Divatlapban így írt: )>~Iiként 
bírjátok a kettőt megegyeztetni: a zsidók vallását, az ótestamen
tumot szent könyvebek gyanánt hirdetitek és azokat. kiktől e szent 
könyveket átvettétek, gyülölitek ?,< Ugyanabban a lapban \'örös
marty a zsidóügy egyetlen megokiásának azt hirdette: ·X em tehe
tünk sem okosabban, sem igazságosabban, mint hogy öket kij. 
J-ünkbe fogadjuk, megnyitván nekik iskoláinkat, céheinket, hi\·ata
lainkat, családi és társalgási köreinket s minden pályát. ho~y 
velünk egyiitt a közös szabadságban fölnevdkedvén, igaz é~ szor
galmas hazafiakká válhassanak. 1 18-19-ben Szemere Berta!e.n bd
ügy111iniszter gyönyörű beszédben kh·ánta megadni a jogokat a 
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z:;idóknak, kik a löbbiekkel együtt ontották vérüket közös ha
:zájukért, jogtalanul is ... 

A szabadságharccal z..'Írul le az ,cma.ncipációs küzclielmek első 
korszaka. A neg)'"\'lE!nes érek küzclclmc egy ismeretLen réteg szá
mára kövevelt, vagy ellenzett jogokat. Az abszolutitiDus után ujra 
megindult emancipációs harc művelt és jómódú zsidóságra vonat
kozott, mely ténylegesen már 1egtöbbjét gyakorolta azoknak a 
jogoknak, melyeket törvény még nem biztosított számára, Az 
.abszolutizmus elnyomatása az ·egész társadalomban nöre1re a sza
badságjogok becsét és az elnyülmÓ hatalomtól való függletlenség 
vágyát. Ez a két tényező irányítja a közélet hangulatát a zsidók
kal szemben és viszi végül diadalra az emancipáció ügyét. 
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Dr. Ballagi Emő. 

A "bosszúállóf' biea. 

G-yakran hJaHolluk a vádat, hogy a zsidó Isi.eu. kegyet
len, bosszúálló, aki megLorolja ·az apák hűnét a gyermek& 
ken harmad és negy•edíziglen. Ez a vád a Tízparancsolat 
második parancsára lámaszkodik. E váddal szemben a vé
delemnek ig_en nagy irodalma van, ele most nem evvel aJm .. 
rQk roglalkozni, hanem csak azl akarom megVizsgálnil hogy 
a héber szövegnrek ez a fordítása: »bosszúálló Isten« he
lyes-e, megf.elel-e a biblia sz.eHemé.nek. Az LfiliT új biblia
kiad1á&a :adett e k<érrdés felvetésére alkalmat, midőn a régj. 
fQrdítást kellelt átvizsgálni és átdolgQzni. -

A Tóra héber szöveg:ében ~ez a kifejez·és »él kanna« 
ötször fordul elő; ké.tszer a TízparancsQlatban (ExQuus 20:5· 
és Deuteronomium 5:9), arwnkivül még egyszer az Exodus
ban (34: 14), és még kétszer a Deuteronomiumhan _(4: 24 es 
6: 15).* 

Mitjelent a hébe1~ »kanna« szó? Semmieselre semjel6nli 
azL, hogy »bosszúálló «; és összehasonlítva a régi és újahb 
más nyelN"ű. fordilásQkkal, arra a meglepő· eredmén~ ju~ 
lunk, hogy csak a magyar bibliafordílásokbau. fm-dul elő a 
»bQsszú~ll~« szó mint Isten jelzője. 

A btbha _legl"'égihb görög fordításában, a Se:ptuaginlá.
ban •ezl a sz5n:~et laláljuk~ egó gar. eimi kyrios ho theos 
s?u, thoos zelole.s.; ~ Vulgata• latin szövege pedig. így llang
ztk: Ego Sllrn Dommus DICI~J.oS tuus· fortis zelotes. Amint 
látjuk, a Septuaginta és utána a Vulgata. is ~héber nkanna« 

• ElOfordul még Józsua könyvében 24: 19 és Nacbum 1: l-ben (élllanna) •. 
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szót a görög , zélótés -szel fordítja és Isten jelzőjél kibő,iti 
még a »kyrios, fortis , a. m. erős. szóvaL ami a héber szöveg
ben nincs meg. A görög :.zélótés szó jelentése: valamit cso
dáló , yalamihez ragaszkodó, csatlakozó, valaminek hhe. 
A görög-német szótárak így for<Iítják: Xacheiferer, Be
wunderer. Alihanger és Menge szótára még hozzáteszi mint 
elavult : jelentést: Eifere:r für das mosaische Gesetz. · 

A nyugati művelt nyelTek bibliafordításai közül Luther 
német fordításában ezt a kifejezést olvassuk: , Ich, der Herr, 
dein Gott. bin ein eifriger Gott. « A Hertz-Biblia német fordí
tása így adja vissza: ein eiferYoller Gotl«. Egy újabb, bő 
magyarázatokkal ellátott katolikus biblia a hely:esebb ein 
eifernder Gott e kifejezést használja. (Die Heilige Schrift des 
Allen Testameriles, Bonn 1934.) A brit biblia-társulat hiYa
talos bibliakiadásaiban az angol szö,·eg: I the Lord thy 
God am a jealous God: ugyanígy fordítja a Hertz Bibl~a. 
A ~rancia !ordítás így hangzik: :XIoi, l'Éternel, ton Dieu, je 
sms un D1eu jalou:-;:. Tehát ezekben az Isten jelzője ~ je;a
lous, jalou.X<t a. m. féltékeny. 

~!ás _nyelvű fordításokban majd a féltékeny, majd a 
b:'.IZgo szanak megfelelő jelzőt találjuk. Pl. a csehben: Bu.h 
silny (erős), horli\-y (buzgó ,: a dánban: en nidkaer Gud 
(buzgó). a finnben: kiivas Jumala (féltékem· Isten'-

Joggal kérdezhetjük, mikor és ho!!Van ·került bele a 
magyar bibliába Isten jelzőjéül a bos~~zúálló szó. Az ó
Testamentum legrégibb magyar fordításait a 15-16. szá
zadban készült kódexekben találjuk. A Bécsi kóctex (143G·--
1416) Ruth, J~dit,. Eszter könyvét és néhány prófétáét 
t~rtalmazza. Mas kodexekben gyakran találkozunk a zsol
tárokkal, a Döbrentei kóctex közli az Énekek Énekét és Jób 
könyvének néhány részlelét is. Ezek a kézzel írott könyvek 
a _szerzetes, leggyakrabban .apácakolostorok számára ké
sz~ltek a Breviárium kiegészítéséül, szabad olvasmanvul: 
e~~;t ta;talmaznak csak kiválogatott részleteket az ó: és 
1.; J- r eslamentumból. 
. Vol~ p~óbálkozások a biblia teljes lefordílására is. Az 
rr?dalomtortenet megemlékszik arról hogy Bálori László 
p~os sze~zete_s állítólag lefordította ~z egész hibliát a 15: 
sd ::zak~ masodik felében és a kéziralot Mátvás királv a bu-

at onvvtárban ., , t t E • • lt J onz e te. 'z a kézirat ha valóban med-
vo , nyomtalanul elveszett. ' "' 

h . ~laz irodalomtör.lénet arról is meaemlékszik hogy két 
uszt par) Tarna· ~. B 'l" . "' , "' ' s es a mt az mkvizíció elől Moldvába. 

A obo;5zúállócr hten 79 

menekült és ott ketten lefordították az egész bililiát huszita 
szellemben. Ezl a fordítást vélték felismerni a Béc i. :\Iün
t;{leni és Apor kódex megmaradt részeiben. Ez a kérdés 
azonban nincs eidöntve 

:\Iózes öt kön:nének reánk maradt legrégibb fordítá
sát a Jordánszky kóctex tartalmazza. Ez a kóclex a 16. szá
zad második tizedében (1516-19) készült másolatban ma
radt reánk: a fordítás maga régebbi időből való: alapjául 
kétségtelenül a Yulgata szolgált. Xem az eredeti szöveghez 
ragaszkodó teljes fordítás ez .. \ fordító gyakran rö\idít és 
ki is hagy egyes részeket, néha panaszkodik is a fordítás 
nehézségei miatt. :\Iózes Y. kön:nének végén ezt a megjegy
zést olvassuk:* »Itt vagyon Yége :Jiojzes öt könyvének, Is
tennek legyen hála. Ha kedég (a. m. pedig) mi fogyatkozás 
esett közte, kérem ő irgalmát, bocsássa meg. Ra kedég 
mi lelki hasznot benne Iéi, ki olvasni akarná. kérem imád
jon érettem, mert nagy munkánál kül (a. m. munka nélkül) 
Yé.ge nem szakadott. A II. kön.n 25. fejezete után a 28. kö
vetkezik: a fordító kihagyla a szent hajlék leírását. mert 
nem tudta lefordítani a nehéz sza\-akat, kifejezéseket. Ezért 
í",ay mentegeti m~gát: >> Itt két k~pitulom héán Yf).&,'"On. mi 
módon és mi szen·el mondta úr Isten szerzeni az nagyobb 
tabernákulomot a\·agy az Isten sátorát és egyházál minden 
szerszámáYal. hozjá tartozóYal és benne Y:Ílókkal. kinek 
értelme és magyarsága semmiképpen én elmémbe nem fér, 
de egyébiül sem érthetöm. 

Ebben a Ie"<Trégibb magyar fordításban a második pa
rancsnak szóban forgó része így szól: •Én vagyok te L"rad 
Istened, erős. félelmes. szerető, meglátagatYán atyáknak ő 
álnokságit ő fiokban mind harmad és negyed ízig, azoknak, 
kik engem gyílöltenek. , - Az Exodus 34. fejezetének H. 
verse így hangzik: •:\Iert az úr Istennek li ne\"e szerelmes, 
félelmes é igazságos. Tehát itt nincs szó a bosszúálló Isten
ről. De már ugyanebben a kóctexben az Y. k5uy,- 5. fejeze
tében ez a rész így hangzik: Én vagyok te Grad Isle.ned: 
Bosszúálló Isten, megfizetn?n az atyáknak ő gonoszsánil 
h.a.rmad és negyed ízig azoknak. kik eugem gyílöltenek. ~-' 
A nagy eltérésből, ami a Tízparancsolal két szövege között 
van, noha a héber szöveg mindkét helyen teljesen ecrvező. 
arra kell következtelnünk, hogy a Jordánszky kódex bililia
fordítása nem egy ember müve. Az V. köny_yet bizonyosan 

• Az idézeteket a mai helyesirás szeríni átírva közöljUk. 
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nem ugyanaz a szerzelcs fordílolta, aki a másodikat Az V. 
könyv 4. fej . 24. és a 6. fej. 15. versében szinlén olt találjt~k! 
a bosszúálló szót: " ~lert az te Urad Isten megemésztő tüz, 
bosszú álló Isten. - ~Ierl az hosszú álló Isten te közötted 
vagyon. << 

Es ezentúl a magya.~.· bibliákban a legújabb időkig v;é
aigllúzódik a »bosszúálló Isten~< lüfejezés. Midőn a Mnyv...
~yomtalás és a reformáció Lerj>edése lehelőv.é rette a biblia 
olvasását a legszélesebb néj)rélegek számára, Helfui Gás
pár, ez a sokoldalú író váUalko~óU a teljes biblia lefor~ 
dítására a héber nyel\'l)ől, felhiasználva a Vulgalát és két
ségtelenül a régebbi ma,gyar fordítáookat is. l\fózes öt 
könyve meg is jelcnl külön köloetben 1551~ben. Ebben a 
második parancsolalnak ez a része így hangzik: »Én Vlagyotk! 
UR le Istened Halalmass Bosszúálló, ki me.gbünteteJ.n. az 
atyjoknak g<n;oszságokal az ő gy·erm€]libe (kik engern 
gyűlöltcnek) harmad és negy;ed ízig ... « CStlknem ugy~ne~ 
a szöveg van az ötödik könyvben, de ott a »hatalmas« Jelzo 
elmaradt. 

Xem Heltai bibliája 1elt a magyalJ protestánsok hiva
talos Szentírása hanem Kávoli Gáspárnak a '~ulgata alap
ján v-égzett fordítása, ae 1590-bellJ megjelent vizsolyi bib
lia. Ebben. ez a rész így hangzik: »Én vagyok a le Jehova 
Istened erős bosszúállö, ki megbüntetem az aty~k 
vétkeket a fiakhan harmad és negyed íziglen, azokban __ akik 
gyűlölnek engemet ... « Az V. könyvben válfuzo,t! s,zoVI~~ .. 
ael így szól: »Én vagyok a te Urad. Istened, bosszualio1 ~r.os 
Iste;, ki meglátogatom az atyá~k hamisság.o~at a fo~.ak
ban, harmad és negyed nemzclsegtg, orokban akik e~emet 
gyűlölnek . . . « 

A katolikusok számát·a Káldi György. thrdította J,~ a 
hibliát szintén a• Vulgatáhól'; megjelent 1626-ban. Ebben 1gy 
hangzik a. más0dik {larancsolatnak ez a r,ész.e: »,Én vagyok .a 
te Urad Istened~ erős bosszúálló, megláto?"~tvan az atyá~ 
hamisságát a fiakban harrrrad ·~ n~ed lZlgUm ~,rokb~?· 
kik engem gyűlölnek .. ·'' Az ötödik kony.v megfelelo helyen 
az első. szavak így hangzanak: »Én vagy.ok a le Urad• Iste~ 
ned bosszúálló !sle~ megfiootyén ... « slb. 

'l4ly. vált al bosszúálló rst.cUl fogalma megszokdltá és· álta-
lánossá a magyar· nyelvű bibliában. . 

A'rra a k-érd~sre, hogy hogyan került bele ~ magyar 
bibliába és lett benne állandó a »bosszúálló Isben« kUej& 
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·z és, csak sej Léssei feleU1elünk. l\Iár az •elő~b em!í~etl ellérés 
a Jordánszky kóclex kél szövege közöll b1zonyltJa, hogy a 
'15. é s 16. században az 0-Teslámenlumnak is löbb fordítása 
forogfhaLott a szerzetesek kolo sLoraiban a kéziratmás~ló~ 
!i{;ez·én. Az egyik :tordíló a hilújílásnak ebben a forrongó Ide
jében talán valamelyik szekta felfogását követve, fordítolla 
a »D-eus ~élótés « -t bosszúálló Istennek. Ez lehetelt a Jeggyak
rabban használt kézirat ·és ·ezt követlék a könyvnyomtatás 
ellerjedése után dolgozó bibliafordítóink 

Csak a 19. század közepe felé, midőn izraelila vallású 
magyarok is kezdlek magyarul írni, kerülhetelt sor arra, 
hogy a héber eredetiből fordítsák le a hibliát a m agya·rul 
olvasó zsidók számára. Bloclh l\Ióric (később : Ballagi Mór) 
iVállalkozott arra, hogy lefordítja magyarra i\Iózes öt köny
;vél; 1840- 41-ben meg is jelent ez a munkája és a fordílásl 
»jegyzel,ekkel fölvilágosílolta «. Termés~etes, hogy ebb'en a 
i'ordításban nem fordulhaLolt elő a bosszúálló szó. Bloch a 
hé.ber »él kanna « szavak fordításában Luther némelkifejezé
sét (ein eifrig·er Gott) köveLte. :r\ála ,ez a monaat így kezdő

·dik: l\Iert én Jehova, a Le I slened buzgó Isten vagyok .. . 
Csalmem egy fél évszázaddal később Deutsch Henrik 

k:tjra lefordította Mózes öt könyvét· ő is a buzcró Isten kife
jezést használja. Ez maradt meg a~ DliT régebbi, 1898-han 
megjelent magyar bibliájában is. 

Midőn most az Il\IIT új bibliakiadása számára át kel
lett dolgozni a régi fordítást, fontolóra kellett venni, hogy 
hogya~ for~lí~suk ~ héber szöveg »él kanna « kifejezését :A 
»b_uzgo « ~zo Jelentese _a !llagy~rban nem egészen ugyanaz, 
nunt ~ ~~m~lben ~z »·eifng « szoé. A bu~gó szónak a magyu.r
ban k~Lfele Jelmües·e van: 1. valami iránt lelkesedő , lelkes, 
,v~lamihez ragaszkodó , pl. vakbuzgó, ügybuzaó · 2. benső
~e~~es, mély érz.ésű, pl. buzgó imádság. Egyik öje,lenlés sem 
llhk Isl~n személyéhe~. Époly; ke\'éssé hasz.nálhaljuk az 
angol »Jealous «? fran,cJa »Jalo_ux·«-nak megfelelő féltékeny 
~zót. .~nnek a ~elenlese . s,cm Illik Isten nevéhez, ahhoz :

1 ie1fogashoz, ammt Isten lenye a biblián végig,·onul. 

. .. T·e!1át ~~-· új _fordítást a _második parancsolalnak egész 
s~ov;egel, er kolest tarlalmát figyelembe véve kelleLt meaáll _ 
~)l~n~nk. Isten , megtiltja népének, hogy idegen isle~'ek:l 
l~,ad}on , hogy f,a~agolt képekel csináljon, hogy leboruljon 
e~?Ltuk ~~s szolgalJa őket. Ezt a tilalmat megei;ősíli azzal ,a 
lnJelentessel, hogy »megemlékszik az atyák bűnéről a fia-

6 
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!wn harmadíziglen és negyedíziglen« de csak »azokon, akik 
eno·em !.f\'ííJÖlnek'<; ellenben: »kegY'elmel gyakorlok lezred
ízi~lcn ~~okon, akik engem szerelnek é~ parancsolalaimat 
m;glarlják. << Ez nem bosszúá!ló ~eJ?-j:egeLés, han,em azt j~-
1enli hocry Isten figyelemmel lnsen népét, szamon~arlJa 
és s;ámo~1kéri csclekedeleil, elvárja tőle, hogy más Istent 
nem imád és az ö parancsolalnil megladja ; tezért figyel
mezleli a bünlelésre és a j ulalomra. Mindezt figyd,embte 
yé,·e ebben az új fordílisban a bevezető szavak így hang
zanalz: ,, :\I ert én vagyok az Orökké,raló ,: a te Istened, a 11élt'V,e 
őrködő Isten ... « 

A.z utóbbi évtizedekben a k~ereszbény felekez,e~el{ is 
szüksécresnek tarlották a régi magyar bibliafordítások át
clohroz1sál. A katolikusok bibliájának, Káldi György fordí
lásKnak átdolgozását, a Szenl István tá.rs_ulat Szentír~ás-bi
zoltsácra irányította; l\Iózes öl könyvél dr. Takáls Ernő 
fordíl~t!a. Ebben már nincs szó a bosszúálló Istenről. A:. 
parancsolalnak ez a része így hangz~k: »Én, :az ·ur~ a t~ I~
lened erős és féllékeny vagyok s megborlorrn .az !alyak velket 
azokn'ak a gyermekein meg a harmadik és negy1edik nem
zedékén akik gyűlölnek engem, de irgalm1asságol gyakorlok 
ezredíziglen azokkal, akik szerelnek 'engem és me_glartják 
parancsolataimat. « 

.-\. protestáns felekezetek is hosszabb idő óta foglalko~~ 
tak Károli Gáspár bibliafordításának átdolgozá.stával. HI
Yalalos elismerést a legújabb áldo\gozás azáltal11yert) hogj'i 
a Bril és külföldi biblia-lársalat 1938 óla ,ezt adja ki, az 
átdolgozó nevének megemlílése nélkül, a régi Kárali-bib
lia helyett. ök is elhagy,ták a ,,bosszúálló Isben<< kH~j,eiést. 
Ebben a bibliában a masodik parancsolatnak ~ez a része· 
így hangzik: ,, Én az úr, a te Istened, féltőnszer·elő IsLened 
Yagyok, aki megbüntetem az atyák vélkét a fiakban har
mad- és negyed ízig, akik engem gyűlölnek. De irgalmasan 
hánok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek ~és pm·an
csaimat megtartják '' 

Igy tűnt el a bosszúálló Islen kifejezés minden magyar · 
bibliáhól. 

Balassa József. 
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Az ötvenes évek sajtója és a zsidókérdés. 

I. A sajló hangja. 

1849. augusztus 13-án nemcsak a magyar szabadságharc 
bukoll el Világosnál. Elbuktak vele együtt a társadalmi YÍ',:'
mányok a liberális eszmék is. A győzles hatalom lerme
sz,elszerÚlecr nem ismerle ~el a sz,erinve lönTényi.elen ország
gyűlés tör;ényeit sem, így a Szegeden hozolt zsidó eman
cipációs törvényt sem. 

A győzelmes reakció figyelme kiterjedt a közhangulatra 
s az ez(irányíló sajtóra is. A 40-es éYek szabadelvi.í hangját 
felváltja a reakciós hang s ez a hang - kiváll az első 
években - a zsidó.k<érdést is reakciós hangon kezeli. 

1gy már 1849. végén az érlékhamisílást zsidó bi.ínnek 
mondja a Pressburger Zeilung. Fokozottabb ellen
őrzést kíván Nagyszombatba a hús árúsílásánál. ?\IinL a 
J\Iagyar Hirlap közli panaszát, csak így lesz »Leljes mér
tékünk, igaz fonlunk, a kufárnők és zs i cl ó cs a l ó k elő
vásárlásai megszünendenek << .l A nyereszkedés állalános 
zsidó bűn a sajtó szerint. Krakkóból írja a Pesti Napló,2 
hogy »Olt csak a speculaleurök s 1l~affikáló zsidók forognak 
és kéml:és, nyerészkedés kedvéért-e .... a legborzasztóbb 
híreket terjesztik << . 

A Szépirodalom is ellenszenvesnek ti.inteli fel a zsi
dót. Ari ,el Ef!y éj az alláborban c. tárcanO\'ella az 
alibunári honvéd-tábor.ban játszódik. Egyik főhőse egy. 
rendkivül ellenszenves zsidó. Az elesellek gúnyáil akarja 
megvenni a zsidós-beszédű Römpöly Icig. Avval az ürügy
g?el, hogy, p~lin!rát á_rul a hu~zo/Ok.J?-ak , kikémleli a magyar 
ta~01·t. DamJamch ~eszr,eveszi ~es p1szlolyával ulána lő .• \ 
zs1cló elmenekül s a császáriakhoz megy. Egy, halfontos 
ágyúlövedék megöli. Ám kaflánjában Kaszás huszár mea-
találja kémkedése díját: ötven aranyal.3 o 

. A kacsmárost mindif! zsidónak rajzolja a ' sz ép-
Irodalom. 4 

A zsidó beszéde mincli!r komikusan torzíloll· a paraszl-
ember legezi és lenézi a zsidót.5 ' 

l Magyar Hirlap ( = i\!. H. ) 
1849. XI. 23. 

2 Pesti Napló (= P . N.) 1850. 
VI. 20. 

3 U. o. 1850. VII. 18. skk. szá-

mokban. 

i fgy Berecz Károly Tf.trai Le
velek-ben, P. " • 1850. IX. 11. 

5 L. A három asszony c. tárca· 
noYellában, P. N, 1851. VIII. 2 
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Xincs a sujlónak érzéke még a forradalom vérlanúi 
ir:ínl :scm, ha ezek zsidók. így a Pesli .Napló leírja, hogy, 
eg\' zsidó asszony férjét és felnőll fiá! az oláhok megöllék 
18.18-h:m s az mosl adója mérséklésél kéri. 1-Iidőn eluta
sítják, megnszlegc~i a, ~iszlvisclőkct s _erre ~1ajcl, ~nnyit 
köll minl a mcnny1 ado ]U volna. A Pesl1 .N aplo fclnaboro-
dik ~zen az aljasságon. 6 

.. 

"\ aú1wnak állandó tárgya a zsidó. Szántó ~Iihály lréfás 
leveléb"'en ·ír kél zsidóróL Közülük Péler rongyszedő voll, 
de mosl már gazdag uzsorás. Zsebében van az egész falu. 
A másik zsidó, Leopold, szinlén embernyúzó.7 

Természelesen felújul a régi vád is: a zsidó nem alkal
mazkodik a kereszlény szokásokhoz. így a Gömörbe sere
gestül vándorló zsidók, főleg a ko csmárosok.8 

Ismél más Yád a hirtelen meggazdagodás vádja. így 
Alsó,·ereckén "feles számban laknak zsidók. Házaik zsin
dellyel fedetlek, míg az olt lakó rutének házaikat szalmával 
fedik be.9 

Főkép e ko csmárosokat szidja a sajló. A kocsmában 
- írja a )lagyar Hirlap - Icig hathatós sv;adával bíz~ 
talja ivásra vendégeit s gondosan duplázza kréLájával az 
adósságol. Pár hónap múl\' a Icig kidobatja vendégeit vis
kóikból s egyre gazdagodik. Ezen a köziglazgatási tiszt
viselőknek kell segítenük.lO 

A szepességi nyomor oka is )) némely zsidók féklelerr 
üzérkedési és nyereségi vágya «. ll 

Radics Pál r. kat. lelkész írja - me_gnevezés nélkül 
hogy egy öreg zsidónő hatalmában tart egy keresztény 
leányt s ezl kínzással kényszeríti komédiázásra12 

A kacsmárosok elleni izgatás megtermi gyümölcsét: 
gróf Reglevich János földesúr elrendeli, hogy kistapol
csányi birtokán zsidó nem lehet fogadósl3 

Még a járványos idő haszna is a zsidóé! A na,gylaki 
kolera-járványkor a tótok halnak, s a halotti torokhan 
fogy a pálinka, a zsidó árendás nagy örömére.a 

, D~nasz~rdahelyről írják a Pesti Naplónak, hogy ott 
mar tobbseghen vannak a zsidók de nem foalalkoznak 
földműveléssel, vagy iparral, hane~ kereskedők.i'5 Hasonló 
panasz érkezik Csekéről. Ilt birtok-nélküli zsidóknak 2-

11 P. K 1850. XI. 6. 
7 U. o. 1850. XI. 30. 
8 U. o. 1852. II. 26. 
9 U. o. 1852. III. 2. 

10 M. H. ·1852. XI. 22. 
11 P. N. 1853. VII. 17. 

12 

1853. 
13 

11 

15 

Budapesti Hirlap (= Bp. II.) 

v. 14. 
Bp. H. 1854. IV. 8. 
P. N. 1855. IX. 4. 
U. o. 1855. IX. 19. 

Az öt1 en es é1ek sajtója é:; a zsidókérdé" &5 

300 marhájuk van s oll legelhetik ezeket, azon a földön, 
amelynek adójál a nép fizeti .lG 

A .> zsidó szemlelenség c, -el nem közelíli meg a yelencci 
nép tolakodása - írja KecskeméU1y Aurél.17 

A zsidóság· nagy elszaporodásáról ír a BudapeSIT Hir
lap SopronbóL Két-három év előtl 10- 12 z.s.idó család Yolt 
csak oll, mióla szabad az ipar, azóta 100-120 család lakik 
olt. :\Iinden utcán vannak zsidó bollok. A szomszéclos fal
vak .is telYék zsidókkal. >> Xem szükség fejtegetni , hogy e 
népségnek hazánkban szerfelelt elszaporodása igen jelen
tékeny nemzetgazdászati, sőt politikai kérdést képez, mely.
nek megfejlése nem marad az ország helyzetére mélyen 
bevágó kövelkezések nélküklB 

A zsidóság me ll e t L rilkán hangzanak hanaok. ícry a 
mikor KaposváT közvilágítására hangversenyt 1~endez~ek, 
kifogásolja a Pes li :\Tapló, hogy a rendezőségből hiányoz
nak a zsidók és kereskedők.19 

Yila zajlik le a Pesti Hírnökben a zsidóké,rdés1·ől. 

Egy hang a magyar nép ajkán címen H. K. ír }lis
kolcról. Azl állapítja meg, hogy a zsidók nem magyar szel4 

leműek. A zsidóság száraz gally a nemzet fáján. E gallyat 
nem lehet leYágni, vagy megcsonkítani; liltja a keresztény. 
magyar etika. A zsidóság némelül beszél s némel ruhát 
hord; iskaláinak tannyelve többnyire némel.21 A cikk1·e 
r. b. f.elel AradróL A zsidóság némelnyeh-űs-éaének oka 
hogy nincs emancipálva. Hib~, hogy, az izraelllák elüljá~ 
róil a halóság a gazdagok s nem a műYellek sorából ne.., 
vezle ki. Antonamiára van szükség. Az araeli hilközség ma~ 
gyar-ér:oésű, ele nem tudja azl érvényesíteni elüljárói mialt, 
hiába jár magyar ruhában s hiába magyar-n_yeh·ü. A szer~ 
keszlő megjegyzi , hogy Arad ki\·élel, a fővárosban C<iész 
más a helyzeP2 "' 

U~ánzásra mélló zsidó erénynek monclja a zsidó hit
~o,~·so~l ~agaszkodásl és segílés l a Pesti X apló.~3 Ez is két
cl u dH'sere~. 

16 U. o. 1857. X, 9. 19 P. ~. 1859. XII. s. 
n U. o. 1859. IV. 10. 21 Pesti Hírnök, 1860. x. 6. 
lb Bp. H. 1860. x. 2 . . l.t\CSZÍ 22 u. o. 1860. x . 12. 

Hírnök, 1860. x. 6. 23 P. N. 1855. IX. 19. 
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:JfcgúllapíUwló a fen l elsorollakból, hogy a saj ló 
han!,da inkább mondható antisemi lának , mint zsiclóha
r:í.Lnak. 

II. A zsidóság polilikai helyzete. 

A zsidósúg helyzele l\lagyarországon oly kérdés voll 
amely yalamilyen megoldást köv,clell. Részben a zsiclól~ 
€légedellenkedlek a korlálozó rendszabályok miall, külö-
11Üscn, amikor 185-:l. tavaszán híre járl, hogy Oroszország
_ban is jobb napok \irradnak az Óllani zsidóságra. l\1 ásr,észl 
a zsidók ellen Yaló gyülölelel fokozza, hogy a szeszkimérés 
jórormán zsidó egyedárúság. ökel vádolják még az ércpénz 
elrejléséyel s akkor tárgyalják a 48-ban a zsidók kárára el
kövelell erőszakoskodásokal, ez pedig avval járt, hogy a 
.kárYallollak ill--{)Ll túlzoll követelésekkel léplek feJ.21 

Eg"}' rövid ideig még érvényben voll a zsidók ingallan
hirlokló joga , ám rövielesen ismél életbelép a 48 előlli 
ingallanszerzési lwrlálozás. Bach egy kij,elenLése sz1erinl a 
zsidókérdésnek az egész birodalomra vonatkozó r1enclezése 
tárgyalás alalt áll .25 Bécsi Ludósílás 1859. V . 14 ... én törvényt 
helyez e léren kilálásba .2G A cs. kir. belügyminiszLérium 
rendelelel ád ki 1859-ben, hogy mivcla zsidók birlokképes
sége tárgyalás alalt áll , ne vellessenek ki amaz izr::teliLák 
birlokaikból , akik a tön'ényes halározatok ellenére hirtok
hoz julottak.27 

_\ zsidó<>ág helyzelén való könnvítések csak la korszak 
végén valósulnak meg. 1859. XI. 29--lén császári rendelet 
helyezi halályon kívi.i.l az Állalános Polgári Törvénykönyv 
12_L , §-áL .. E_vvel lehál megszűnik az az inlézkedé~_, hogy 
zs1dok 

9 
ko~L1 h~~asság~ötéshe~; kerüleli hi vaLali >en:gedély 

k-ellell.-8 I~z elso ponlJa annak a pro()'rammnak amely>el 
Bach Sándornak ~lóda , az új belügyuriniszler, g~·óf Golu
cho~sky :\~enor JClenlell be. Egyik programmpontja u. i. 
»~z 1zraelllak _állásának korszer ü, de a helyi és tarLományi 
VJszon~·ok l~kmlelbevétcléveli szabályozása«.29 

).~_ar_18;:>9. XI. 20-án a hivatalos-jelleo-ű Budapcsli Ilir
lap_ko~ll és h~lyesli a Wiener Zeitung cikkél a zsidók pol-· 
gan Vtszonyamak rendezéséről. Eszerint el kell törülni 
az egyes koronaországokban fennálló lilalmal, h10gy nem 

2
'
1 Berzniczy Albert: Az ab>zolu

tizmus kora 1\Iagyarországon. J3p. 
é. n. I L 236. 1. ' 

~:, U. o. 66. sk. l. 
2

r, 1'. N. 1859. \'. 14-

27 U. o. 1859. XII. 16.; Bp. II. 
1859. XII, 15. 

28 U. o. 1859. XII. 7.; Bp. I--L 
1859. XII. 6. 

29 Bp. H. 1859. VIII. 23. 
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szabad 'a zsidónak kereszlény inasl, legényt, szolgálót ~s 
dajkál Larlania. Csak e tilalmak megsz(ínlelésélől \'árllalo, 
hogy a zsidó iparos és földművelő lesz.30 . , 
. A földbirlokszerző jog kérdésének rövid 1dő alall valo 
e l.inlézésél helyezi ldlálásba a Pes li Napló a bécsi Forl
schrilt nyomán: Magyarországon nemcs~k házal és fölelet 
szcrezhelnek a zsidók. hanem palikákal Is. 31 

V éo-rc ma <fa a császári rendelel is megjelenik 18GO. 
II. 23-ttn_32 E "szerinl l\Iagyarországban , Horvátországban, 
Erdélyben, 1a V ajclaságban, Dalmáciában <és a Tengcr
parlou Leljes birlokszerző joga van a zsidónak, csak pa
raszlbirlokol nem vehet. Ugymúgy van ez .\.lsóauszlriá!Jan, 
Cseh- és l\Iorvaorszárrban. ElleniJen Felsőausztriá!Jan, Slú
jcrországban, Karinli'c'lban és Krajnában a zsidóna~, Ti
l'olbnn pedig a katolikusnak nincs birlokszerző joga. Ga
liciában és Bukovináhan iskolai végzellséghcz van a jog 
kölve. 

A Budapcsli Hirlap fejlegeli a rendelel kövelkczéscil. 
N cm f<~l a gácsország i bevándorlástól: az a zsidó szegény , 
nincs földre pénze. \'alószínű, hogy a föld ára emelkedni 
fog. A lap örül, hogy >> a biroelalom lakásságának lÖbh száz
ezerre [,erjedő zsidósága végre mcgnyuglaL·va Yan «. 

A pcsli izraelila Iülközség külclöllséget küld Bécsbe a 
császár-királyhoz, hogy neki hálájál kil'ejezze. A dohány
ulcai templomban örömünnepel ülnek, ennek műsora a zsol
tár éneklése, dr. l\Ieisel főrabbi beszéde és a::\ éphymnus el~ 
éneklése voll_33 Szegeden is válaszl:.mak egy küldöllségel, 
hogy ez Lőw főrabbival az éJén a szegedi zsidóság köszö
nelél >> a legmagasabb lrón zsámolyához jullassa_31 Ofel
sé~e 18'60. III. 8-án fogadja a csehországi és a vajdasúgi 
zs1dók háláját kife_jezü külclöllségeL. 35 Hnsonló küldöll
ség-ckel más hitközségek is küldenek. 36 Veszprém zsidó 
templomában Hochmul Ábrahám monclolt '' mesleri szó
noklalol. « OLL volt c hálaadó islcnliszlelclcn Pichler me!.!\'e
~őnök ~-iszlviselőivel, a lörv'énysziéki elnök és a polgármc~lcr 
lS. 37

. Tobb hasonló islcnliszlelelről van jclcnlés_3s 
, Nagy porl Y~rt fel a zsidóságra kiró ll h a dis a r<· is. 

Mar 1850. márcmsábnn J'Piolclják a hitközségekre királl 
~eg~eleme~ ndóköl~lczcllségel. Ez az intézkedés nünden 
muvell korben legJobb benyomást Lőn Ez intézkedésnek 

30 u. o. 1859. XI. 20. 35 U. o. 1860. III. 1 O. 
31 P. N. 1859. XI. 27. :w ll. o . 1860. Ill. ll. 
32 Bp. II. 1860. II. 23- 37 u. 1860. III. 17. o. 
33 u. o., 1860. II. 29. 38 Szepsiböl Bp. II. 1860. llL 3,l U. o. 1860. III. g_ 24.; ú j pestről u. o. 1860. II I 28. 
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. . . L . IJ t• ' T l' 30 A l l. tulnjdonílja a lö~~clet, l~,ussr- lS a es l. "'31-P ?· . 1ac ;~ 
sarc alól nH'tllestlt baro Haynau ama zs1do kozsé.geket. es. 
családokat, amelyek igazolják, bogYi nem vellek részl a lor.., 
rada1omban. 10 ~ • • , 

A Birodalmi Alkolmány ;). §-a szennt m1p? e n n e p ... 
t ö r z s e g y t• n j o g ú. Ez Lennészelesen a mag ai?-J ogra s~~l, 
nem a közjo"ra.tl Ennek a szakasznak az alapJan uLaStlJa 
ri L:rhún cir~dcs azl a dési örmény kercsk!edől, aki a kie;r.es.., 
kedői kar nevében kéri a parancsnokságot, tillsa el a zsi.., 
dólmak a városban való kercskedésl. 12 Ezt az egyenlőjogú
sá"ol ünnepli meg a szegedi zsidó hill<lözség. Az istenlisz
lekten Fiscllmann kecskeméti rabbi szónokol. Beszédében 
d icsöi ti a Felség kegyességél azér l, hogy, egyenlőjogúsá
<>ol rendcll cl. A zsidók is Lestvérei a lakósságnak, polgár~ 
lársai a pol<rároknak részesei a haza boldogságának és 
szenvcdésein~k. Imártlwzoll a császár-királyért s az ur,al ... 
kodócsaláclért. Befejezi az ünnepet a magyarul énekelt Nép~ 
hymnm. Kísérjc áidás a derék izraeliták sorsát az új helYi.., 
zelbcn , melyel valóban megérdemellele <<43 

A mabryar zsidóságra kivelett cgy,millió pfrtos iskola~.; 
alap sarca alól nem mentesül az sem, aki időközben áltért 
kereszlény hilre. Az u. i. bünleléspénz.44 

A sokszor zavaros zsidó nevekel akként akarják ren
dezni, hogy Geringer, a cs. kir. belügyminiszler 1850. évi 
XI. 22-i 21 .907. sz. renelelele alapján elliltja a zsidók veze-. 
LékllC\·énck önkényes vállozlalgalásál s ezentúl névváltoz~ 
lalásérl folyamodni kcll :t5 

Az összes izraelila hilközségek rendelelet. kapnak: írják 
össze a 6 - 13. é\'es tanköleles l'iú- és lcánygy.ermek·eket:16 

Elsőnek Pozsony hilközsége jelcnli, hogy, 912 ily gyermek 
van, közülük iskolába jár 788. A Löbbi beteges, úgy hogyr 
csak még 51 Yolna iskolázlalásr.a külelezhelő.47 

Kiterjed a kormányzaL figyelme a belöHetlen rabbi ... 
állásokra is. fgy a somogyi zsidókat a kir. bizLos közsé~ 
gekké alakilja s a rahbi-állásokal belölteti.48 

, A zsidóság megbecsülésére vall, hogy legfelsőbb lát o· 
ga.la~ok .. all~.tlmá ' 'al kü lclöllséggcl vesz részt az ille lő' 
ZSHlo kozseg. fgv KolozsYCtroll a Fclséo· lálocralásalmn 
az els{) díszkapui1ál fogadja az izraelila község '"'is.19 Po-

39 P. "1. 1850. IlL 20. 
~o U. o, 1 850. Ili. 22. 
41 u. o. 1850. \'li. 6. 
4 ~ U. o, 1850. Ill. 30. 
43 U. o. 1850. IV. 12. 
41 

\J. o. 1850. XII. 11. 

4ú U. o. 1850. XII. 21. 
1G U. o. 1851. I. 31. 
11 u. o. 1851. rr. 25. 
48 u. o. 1852. r. 7. 
49 U. o. 1852. VIII. 7. 
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zsonyban a császár-királyt 1857-ben a küldöt_l_ségek ~özö~l 
az izraelila cullusközség is üdvöz1_i. 50 Ugya~1~z evben 1okaJ ... 
ban az uralkodó párl kele~i slilusbaJ?- ep1~eL}, gaz?ag~~ 
clíszilelt diadalkapmral fogadJa az ottant _zsidosag. ~ lab.bt_J-. 
a Tórával Yonulllak ki s huszonnégy feh_erruhás JeaJ~,Y nra
got szór. Tarcal előtt az .. o~tani_ ~s_id?ság két. obehszlu~st 
állít f·eJ.ól Békésben a Koros lHdJUnal fogadJa a meg.) e
beli izraelila cullusközség a királyi párt. Diadalív ~lőlt áll
nak a rabbik s az elüljárók.52 ~~g.rváradon az .~r~aln~as 
barálok koloslora és az olaszi plebama-templom kozott allt 
a diadalkapu . Ez előlt állt a cultusközség képviselele_, hogy 
hódoljon a királyi párnak53-

E meabecsülésért hálás is a zsidóság. A pozsonyi izrae
lila cullu~-község é,renkint díszes küldöttséggel kül_cl kö,:ér.
libákal az uralkodónak hódolali ajándékul. fgy 18;J9. Ma.r
Lon-napján Pappenheim C. W.,. Schlesi!lg~r T. és Lipschi~z 
S. községi elüljárók Bécsbe vtsznek }Ib ak~ t. az., uralkod~
párnak, Ferenc Károly főhercegnek <;s Zs?_fta foh~rcegno:
nek és Budára Albrecht főheroegnek •es neJenek, Htldeg~:d 
főhet·cegnőnek. A f·elségek és a f·enségek kegyesen fogaciJak 
a hódolatot. 54 

Az uralkodó ünnepei l megüli a hazai . zsidóság is. A 
szeucdi izr. cullus-község ö r ö lll h a n g ok ö cS. ki r. A p. 
Felsécreik ... eljövetelének ünnepélyére címen 
Jüzclel "ád ki.55 18i:i1-ben, a császár-király születésenapján, 
az óbudai zsinagógál teljesen kivilágílollák. Az. ünnepi islcn
liszlelelen löbh kalonai és polgári méltóság voll jelen. Olt 
voll leljes díszben a hitközség elüljárósága és az ifjúság. 
Br~lUn Lipól főtanító beszéll némelül, majd imáclkozotl a 
császár-királyi párérl s az uralkodóházérl. Végül a közön
ség a l\'éphymnusl énekelle. 5n Zalaegerszegen a kalolikus 
Lcmplomban és a zsinagógában egyaránl mtt,oi:mneplik a 
lcgl'e lsőbb szúletésnapol. Mindkél helven eléneklik a Xép
bymnns l. 57 A császár-király házassága alkalmából a r>ápai 
hilközség rendez hálaadó istenlisztelctet.ss U gy an ez alka
l?mb?I a szombalhelyi zsidó templomi ünnepen a megyei 
li.~zl::1selők is megjelentek. Az ünnepség végén pénzt és 
rozscl osztanak ki a szeuénvek közöLL.59 h·sán mindhárom 
(kalolikus, evangélikus, izraelita) templomban örömünnep 

50 U. o. 1857. Y III. 29 [):, P. :>J. 1857. \'II. 8 51 u. o. 1857. \'I. 5. 5 G Bp. H. !854. VIII. 20 5:? l..'. o. 1887. V. 31. 57 u. o. 185-t IX. 10 53 U. o. 1857. VI. 3. 58 P. )<', 1854. I\'. 30. 51 Bp. H. 1859. x r. 13. ö~ lJ. o. 1851. IV. 29 
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A királ_ ·n· zen~ncé :zülé.e alkal
·r L _oso · fén~ : ünnep _ ,·olt Az éke5en dí zíl.dt 

rn u · o:,zlopain .1 rel ·_ek kéj>e volt. Wei z ...,ala
. i loj • i -han_,aú b zédet mondott. majd a nyitott 
· énv elölt imádkozott az uralkodópárért Itt i a 

. ·e--. ,-omn -fejezi be .tz imnep é~et.&1 .\z óbudai z idó 
témplQmbm 1- ban az u~ lko ó ~zületé·.enapján · zámo~ 
·n ti -'L i· jelen•olt. .Az ezen a napon tartolt kormányzói 
·~ebéd n lo,-a_ Benede- tábor .zerna!!\- me •hí,-á ·ára m e,.,. 

j nt dr .. leLd pe·ti förab 1 i . A kormányzó-táhor ze~
n _ b m tatja a förabbit a hcrcegprimá .nak .. Iá nap a 
f rabb" m _ láto~atja a her ·egprim~ t. Ez a legbarábá!:!o-

b an fo::: dja a z idó papot: körülménye en kérdezös
-- - t ~ti rnl!á .,...köz • ~ helyzetéről é· eh·álás.o:or z ivé
• c-en me_szorítá kezét . -
• J - o zén. z·idó úje·ztendőkor a pe ti templomban 

dr. . e l fórabb: be zéll I ten áldását kéri a n e me -
a~_·ar népre is. Ezt a Pe ti _·ap!ó örJmmel Y ·zi 

tudomáuL 
Bár _ óf :zéchem·i I~ [\·án e~vált.llán nem vo t a z · id ó

: • = !J_~ráf a. tra~; ·u halálát meggyá zol ja a magyar z id ó-
. ~ :2Y a .átoraljaúfhelyt zé enyi-gyásziinnep éJ költ
~e:re kiadott _gyüjtöí,- e::.ö aláírója a helybeli rabbi_. ki

e péld:!"át mí•elt híni j- zépen kön·lté.i .'~ .\ katolikus 
~m._lomh n ladott :::zéchenyi-requiemmel e_"_-idöben 1S6íJ. 
. i6-én a sátoraljaújheh·i z·illd!:!Ó~ában i :zéchem·i-ün-
e fo Yl le · - - - • 
- . i "dók bir o· _zerzőképes~é_ét a Wiener Zeitun!! l J3. 

~;i : l:i _ >Zá.mában közölt rendelet megállapította. Három 
~ntl ·esobh Balas a~-annaton néllánY z·idó katolikusok-
tól ·ásáro!t ~öldeket. X J?árbért nem a.=-arják az új birtoko
so - fizetni Am a pozs.on)i heh-tartó á!:! 20.110 3298. sz. a. 

- d· nt. ho~~· ,; :-zamenöle!! ki kell fizetnünk, mh·el onus 
in aerel fundo " 

.\ katonai atárömd5:.en i könmitést tenez a ko·
m~- _a z idók ott tartúzkodására néz\·e. sőt azt i en!!e

e ye~ . _ ."J=~- ha zonhérletek rájuk i· ruházhatúk le
~-mt · ~ 

>:-:--!·~a P_e.ti .·aplóhan .\z idó á!! jo!:!álla
p • t -L a l t a la n o P o l !! á r i T ö n· é n y k ö n ):- ,. b e-

. i S5-t \" :<. 
ti l '" i; 'k ,-;! :?fl. 
•• (> • :.w. \ u 2~ 

t. p ~·- ""jrj_ x >
~ .. B- H i· 

c l c:.: E60. -. 16. 
. 'ag .u SaJto 157:>6. i. 19., 

P • •• 13 :>6. ;: 1 e 
t • ? .. -... ~5~~ .... li 

b 0 z a L a l a e l o tt és u t á n cimmel f!é 1.elen c ~ · jel _ 
me!!- = .\ törléneli be··ezetésben han~,.ulyo_z~ a cr ·._ o=.: 
a kere-,kedelemben é az on·o latban a z 1do · na~- u~-es-
~et 6; ritka tapintatot tanú Holtak. \"ázolja a ma6Yar 

z hlók történetéL tár"'·alja az l~!O:XXIX t -c:~ ;\z l_ 9: 
·\i III. l-i nvílt paranc kimondotta a z idó.á tonenydo!fi 
e ·enlő t~ét" .\ru az lSJL XII 31-i t" az 1.;.>3_ X. 2-· nyil 
p~ranc· na,.né:.zben Z előbbi ,;·_zOD)~o'~l állítj~ \issza_ 
Az i !9 IH l-i _·v. P. me~en!!edle a z Jdona- az m~atlan
--zerzé t~ E joggat ·külón? én ii_az~ ;ban élne: i a ~~dó · 
Ez jótékonyan hatolt: _a Jd'-~ erteket_ ef!I~lle. -\ID ~ 1 t-e: 
_·y P ,-j -zavonja e JO~ot es belyre:il!_Itp_ ~ ~c -~ he!. 
zetet. fennáll a kérdé:. ho~y a meg e\'o z-tdobrr o · at~
hat-e örökö ödé~. , .. -n.· adá ,-étel útján má· z idór .\. w t
ménnk különbözók . .\ cí~ ·író "zerínl á zállha~ .\ bán_·.,.. 
ja,·akból i .,:izárlák a z:.id -kat Kh·ánato. azoriban. no~y 
bánvaré n-énn:kel ridók i- ·zerezhe:.·ene · - í~y bán_·a-
iparunAnak olc.-.óbh é: na~·obb tő ·e nyújtas:X: • . 

Az erdélué~zi z idó.,: i javaslatot aka.rnak tenru r 

z idó .á!! kuitusZ\·iszonvaira néZ\·e. KáJ·o!yYá.:-ott azaz 
nllafehén·árott) tanác· .o:ozta · az or·z~os rabbi ~ ó ·ze

hh·ott bizalmi emberea. _\zt t,;·,·ánjá · bo~y minden k.iz
sé~nek ie~,·en imaháza. képzett rabbija ~ vcllá.: taní ó ja. 
akik erkÓks! é· politikru tekintetben szeplötlen. pé dá 
vi eletről nvúj ana~ keze· é!!et - .\z állam i- ké zül ör
n~nn ('D rendezni a zsidók~ ü _ ·ét_; <~y i"'>3 II 16-án 
::" Yíit Paranc rendezi a házas·> <Tköté·eket. .\ ·álópe c:
áliami bírói haló'-á~ok elé larlozn.l·. ,._(inde- rabbibirós.á
gok . . t ú .lént meg:zúntetendök - a náluk folyamatban 
e,·ó jo!!Ü~·ek az azo~ eidönté ére hh·atott po ;ári író á-

gon:nak- átadandók •~ • 
. . -. ·ilván ~lonai o ·okból 'iltja el az ~ 1\- 20-· 

. vílt Paranc· a halárönidéki'n izraelitáknak é- ülháza
lóknak~ a házalá:.t.•:! 

A z.idó-~- e~yre fontos3bb kérdés. A Budape-ti H·r
lapnak nyih·án u~alm.u:ot~ cikke zerint a háza-. ".á_. kér és 
r~ndezé e az el ó lépé: a jo_e~_yenlö- ·_hez .\ ~idók ól 
fu~~- hogy előítéleteir\:el len~s-é · : a kezükben le ·ö pénz
hatalmat a löném·e. kormám· ·. rend janira használ"ák 
·!gy mint a közbizalom ha zno- t.l_jai a -á zári kormány 
hatalma ':édelmére é- pol!!árl.á _dik I>ec·ülé"ére mé tó · 
Ie·zne · - tgy fog a Jehom áldá~ rajtuk n~-u- dni -

'-: l: o . . 5 3 i .. U. 1 i • : - :{ é- :-- H. 15>3. •• 1"! 
l' il. J l" o.i SS?.!·-.2~. ' - L i55.l. X _:! 

·o t: , . · 5S3.. ·\· 5 • L o. 1~5-3. • -
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,\ma joo·ecryeulöség U\\al kezdődik, hogy az 1819. 
III ·1-i alkolt~á,fnyal ellenlétben 183:~. X. 2-án a zsidók bir
tokEsi jo<rál mco·szünlelik s n 18-!8. I. 1. előlli állapoLot 
lépl~ti ~i. (?<;ászárfrcndelel életbe .. \.z ezelőtt szerzelt birtok 
111ealarlhaló. Csak 1860. VI. 23-án állítja a császár-király 
vis~za a zsidók földbirlok-szcrző jogát, mint fentebb lár
gyalluk. 71 

A kalonni érdemeket a császári kormányzat elismeri. 
I~T báró Haynautól a megürült alapítványi helyek egyikét 
l?arkas Icig ny eri el. Ez a Dom ~Iiguel ncYét viselő 39 . . gya~ 
logezredben szolgáll és jobb lábát ,·eszílelte.75 

O nos i érdemel ti.i.nlel ki a császár-király, amikor dr. 
Grosz Frio·ycs on·os a koronás arany érdemkeresztef 
nyeri el. ' 6 "'" 

Az 1859-es é\·ben a pesti izraelila cullusközség a követ..
kező hűségnyilatkozato t. intézi a felséghez: 

Cs. kir. Apostoli Felség! 
"Legkegyelmesebb Császárunk és U runk! 

A hű alattvalók milliói köz l, kik a jelen komoly 
időben rendíthelellen hííséggel .és áldozatkészséggel 
a legmagasabb Lrón körül sereglenek, a l'ega:lázalo
sabban alulírt pesti izraeli la cuitus község is hatal
masan indítlat\•a érzi magát a Császár és haza iránt, 
tántorílha tatlan hűség és áldozatkész odaadás ér-
zelmeit kifejezni. < 

Legbensőbben álhalva érzi ez macrál azon szel
l~m és. L?rekYés.lől , a trón megsz,enlelt jogainak 
fonlarlasara, az Idegen elbizakodottság állal fenye
gele~L. 1;agy .. haza védelmére minden ereje meg
fes~~l.ese,·el ossz e mű.ködni, és egyesül ve bocsátja 
Im~Ja~ Istenhez , a mmden események inlézőjéhez, 
hogy tga.z~ágos vollánál fogva Ausztria dics koszo
ruzolt vilez fegyvereinek üdvöt, győzelmet adjon. 

Is~en Larlsa mea császári kir . Apostoli Felsé-
gedel!'7 o 

'b t . következő évben kibocsátolt új államkölcsönre az 
la-L~ at 1~lu~-közs9g eh:ökének, Polilzer Dávidnak javas
- ara Irt-ol 1r ala avval a meg]·egvzéssel hogy ez 
osszeg kamalai · 1 • • . · J • , 
házért ta l (L .. mmc .et?- ev februanus 18-án - az uralkodó-

r 0 unnept tslenliszlelel ulán - egy árvafiúnak, 
74 P. N. 1853. X. 9. 
75 U. o. 1853. III. 20. 

76 U. o. 1857. VI. 6. 
77 -;\Iagyar Sajtó 1859. VI. 8, 

l 

Az ötvenes évek sajtója és a 7sidókérdé> 

~ki az óbudai izr. minlafőiskola IV. osztáivál sikerrel vé
gezte s valamely meslerségre lépett, a-dassanak ki .7B 

1860. október 20-án az októberi diploma kioszlásá,·al 
új korszak kezdőelölt 

III. Allérök. 

A zsidó hitről keresztény vallásra állérők közölt leg
legnagyobb pályát Ballagi (Bloch) l\fór ful be. 184.3. V. 
11-én tér ál az evangélikus, később a református hitre. 
1851-ben a _pesti r,eformálus theológia tanára letl. 1860-ban 
már az egész hazai proleslantizmus nev,ében válaszol 
Danielik János kanonoknak. 79 

Egyébként az áttérés nem éppen gyakori. 1850-ben a 
Pesti Napló érdemesnek tartja közölni a hírt, hogy a zalai 
Szentgyörgyvölgyében egy héber-\'dllású nőt megkeresztel
nek s ez mise közben részesül az oltáriszentségben. 

1853-ban a pesti Ferences templomban 12 izraelita tért 
keresztény hitre. J elenleg - irják 1854. januárillsában -
7 izraeUta van oktatás alatLao 

Ugyancsak a pesti franciskánusoknál kereszlelnek meg 
egy zsidó asszonyt. Az asszony a templom küszöbe előtt 
térdel, a pap a küszöbön állott. Az új kereszbény nő csak 
a kereszlelés ulán lép a templomba és ott misét hallgat.81 

1787-lől 1855-ig Szent Ferenc rendje összesen 109 zsidót 
térített át a katolikus hitre82 1856-ban Pesten 6-an katoli
zállak a ferences lemplomban83 

Budán 'egy zsidó tisztviselő áttér a katolikus hitre. A 
várpl,ébániai templomban keresztelik és Charmant fopénz
iigyi-tanácsos (az országos pénzügyiglazgatóságnál) volt a 
keresztatyj a. 84 

IV. Iskolázás. 

Az Oeslerreichisrhe Correspondenz az iskolábajárás 
százalékát a következőkép állapítja mea (a zsidósácrot külön 
népnek számítva): "' o 

a némeleknél 83.1 O/o, 
a magyaroknál 64.7o;o, 
a tó loknál 46.5 o;o, 
a zsidóknál 43.3o;o, 

78 Bp. H. 1860. IV. 18. 81 Magyar Sajtó 1855. VIII. 15. 
79 P. N. 1855. IX. 20. és P. N. 82 P . N. 1855. XI. 5. 

1860. IX. 7. 83 Bp. H. 1856. III . 20. 
80 Bp. H. 1854. I. 3. 84 U. o. 1860. IV. 17. 
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az oláhoknál 35. 1 o; o, 
n szcrbcluH;l 3:t8o;o . 

Ez Yoll a százalél;:szám 1853-han.85 ZsidÓ \éallású Lanulók 
a korszak elején jóformán ('.'>ak kereszlény fclckez,eli közép
iskolákha járhallak I\cyés szúmban vannak állami lés 
Yárosi reáliskolák is. Elemi iskolák vannak zsidó vallá
súak is. 

Az egyelemen és jogakadémiákon 1848. ulán je1ennck 
IDCO' a zsldó joghallgatók, 18:'55-h en már jogtudományi dok
tor~k is vannak közülük, merl remélik, hogy ki fogják 
mondani az egyenlőjogúság elvét s így. b~rói sth. állásokba 
kerülhelnek ,\. joghallgatók száma ·meg egiész csekély: 
1855-ben a pesti egyetemen, a pozsony!, kassai és nagy
' 'áradi jogakadémián 481 beira tkozott joghallgató között 
9 ,·oll zsidó, lehál 2o/o.SG ~éhány évvel előbb, 1852-hen a 
pesti egyelemen voll 

joghallgató 
orvoslanhallgató 
bölcsészettanhallgató 

9 zsidó, 
160 ,, 

,, 
a 960 egyelemi hallgató közöll .B7 

Ewcl a csekélyszámú jog- és bölcsészeltanhallgatóYal 
szemben 1855-ben 247 orvoslanhallgató közül 77 zsidó volt; 
a sebészi osztályban 151 hallgató közül 60 zsidó volt.Ss 

A pozsonyi reáliskola megnyitásakor kalolikus és pro
testáns istentiszlelet mellelt zsidó istenlisztelet is volt. A 
főrabbi rövid beszéde után maga elé szólítja a beírt zsidó
hitű nönndékeket és buzdílja őkel a másvallású tanuló,-. 
társaik szerelelére. Ezután megáldja az új inLézményt.89 

A szerzelesi gimnáziumokban aránylag nagyszámú 
zsidó lanulól találunk. 
1850/51-ben a győri benedekrendi főgimnáziumban 330 

tanuló közül 17 a zsidó.90 
1850/51-ben a nagyváradi prémonlrei főgimnáziumb'an 376 

tanuló közül 19 a zsidó.91 
1850/51-ben a talai kegyesrendi algimnáziumban 73 tanuló 

közül 8 a zsidó.92 
'1853/51-ben a pesli kegyesrendi főgimnáziumban 496 tanuló 

közül 50 a zsidó.93 
1853/51-ben az eO'ri cisztercita nagygimnáziumban306 ;tanuló 

közül 8 a zsidó.94 

85 P. N. 1853. XI. 24. 90 u. o. 1850. XII. 13. 
86 U. o. 1855. IX. 25. 91 u. o. 1851. VIII. 30. 87 U. o. 1852. x. 28. 92 u. o. 1851. VIII. 9. 
88 U. o. 1855. V. 12. 93 u. 1854. x. 4. o. 89 u. o. 1850. XII. 7. 94 u. 1854. x. 4. o. 

Az ötvenes évek s:tjtója és a zsidókérdé> 

18.33/51-ben az aradi minorila nagygimnáziumban301 Lan u ló 
.közül 8 a zsidó95 
Aránylag nagyszámú zsidó növendék jár az ágostai 

evangélikus iskolákba. fgy a pesti, főgimnáziumbdll 185:3; 
54-ben voll 

93 ág. ev., 
28 reform. , 
3 ~örögkcleli és 

42 1zraelila lanuló .96 

Kivétel természetesen a szász középiskolák csoportja. 
A nagyszebeni ág. ev. főgimnázium, reáliskola és elemi 
iskola 876 lanulója közötl izraelila Lanuló mindössze e g y 
van 1854/55-benn Az összes erdélyi ág. ev. iskolákba 1853, 
56-ban 1394 Lanuló jár, köztük kél zsidó van.9s 

Arany János iskolájába, a nagykőrösi reL főgimná-:
ziumba 257 növendék jár, köztük 36 zsidó. \'alamenny~ 
tanuló magyar-ajkú.99 . . . . , 

A közülcli iskolák reáliskolák VE!gy cs. k1r. kal. ,gmma
ziumok vollak A budai cs. kir. felreáliskola növendékC'i 
1856/57-ben 200-an vollak, köztük 9 izraelita.l00 A .győd 
alreállanoda 106 növendéke közül 1857 58-ban 17 a zs1cló101 
A budai cs. kir. kalolikus naf,.rygymnasium (némct-nyelvű) 
ugyanekkori 237 növendéke közül 37 a zsidó102 A pozsonyi 
Obcr-Healschulénak 1858/59-ben volt 402 tanulója közül 
81 a zsidól03 A pcsli cs. kir·. kalolikus (némel) főgimnázimn 
260 tanulója közül 144 zsidó.Joaa 

A nemzeliségi területen lévő belényesi oláh g. keL 
gimnáziumban sok tanuló kap élelmet nyel\· és Yallás
különbség nélkül. »:\Tég izraelila tanuló is részesült az inté
zel eme kedvezésében. «1o1 

A valmk pesli intézelében 1855-hen 41 tanuló közül 
3 a zsidói os Az e l em i isk o l ázás a felekezeti iskolákban 
zajlik le. Az izraelila iskolákra való Lekintetlel a cs. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszlérium könyvekel l.;észíllel 
a héber oklalás1~a. Bibliai lör!Jénelek megírásával Lőw Lipót 
f_őrabbil, héber AB C-s könyvek szerkesztésével Brandeis 
Abrahám bécsi iskola-lulajdonosl s Pcnlateuchus-kiadásá
Yal Guldenlhal cs. kir. egyetemi lanárt bízzák meg. 106 

95 u. o. 1851. VIII. 1-!. 102 L'. o. 1858. IX. 23. 
96 U. o. 1854. IX. 26. 103 U. o. 1859. IX. 22. 
97 u. o. 1855. VII. 16. l03a Pesti Hírnök 1860. VIII 10. 
98 u. o. 1856. v. 28. 101 P. N. 1851. IV. 21. 
99 U. o. 1857. VIII. 27. 105 u. o. 1855. VIII. 8. 
100 U. o. 1857. x. 31. 106 u. o. 1858. x. 26. 
101 u. o. 1858. VIII. 12. 



J 

96 Dr. Csetényi Imre 

A pesti izr. eiemi, ú. n. minlafőiskolál lámadja 1858-han 
a Pesti Napló. Azt írja róla, hogy 220 fizető növendék mel-
1etl csak 11 i nem-fizető tanulója van. A magyar ny,elv is 
fontos ,rolna .lOi Am az iskola részéről megcáfolják a váda
kal. Ez az iskola nem a szegények részére készült. Feladaba, 
hogy mintául szalgáljon az ~skolálmak. ~ mellett a .. tandíj 
rendkívül csekély: 20 pkra.1cár havonkmt. Sok kJony,v1et, 
ruhát, csizmál osztanak ki ingyen. A magyar nyelVlet heti 
3 órában tanítják.108 

A pesti elemiiskolások száma 1858-han 18.279, k.özülük 
izr. 1973 fiú és 493 leány; a zsidó iskolába járt köz ül ük 7,70 
tanuló.109 Az iskola részt vesz az országos mo,zg1almakban; 
igy 1859-ben )) hazafiúi oélokra« a tanítói testülrel 25 frt 
30 kr.-t, az ifjúság 29 frt 93 lrr.-t áldoz110 Az iskola az év 
vécrén )) nyilYános próbaLétell« rendez. így 1860-ban augusz
tu~ 13-án volt ez. Délelőtt Kriegler József katolikus iskolai 
igazgató , délután Kottesevits cs. kir. helytartó-tanácsos rés 
1\Ieisel főrabbi volt jelen. Az ünnepet a Néphymnus és a 
díjak kiosztása fejezte be. A vlallás-községi előljáróság 2 
aranyat és 10 ezüst tallért , Posner és LöwM k;öinyvá,rus 
könyveket adtak a díjakhoz.lll 

Ugyanebben az évben tartja első nyilvános próbatéte
lét az izraelita tanítóképző inlé~et is. Kriegler igazgató és 
Barton iskolai tanácsos van jelen. Utóbbi számos nevelés
tani, természetrajzi rés természeltaní kérdést ad a jelöltek
nek s a vizsgálatot buzdító beszéddel fejezi be.m 

Vidéken is sok már a zsidó iskola. 
A pozsonyi fiúiskola már rég.en fennáll, 1851-ben 

leányiskolát is terveznek a vallás-község költségén.113 Ami
kor Slern Fe_r.enc sopronkerületi iskolai Jielügyelő mJeg
lálogatja P á p á t, a zsidó hitközség folyamodvány.t nyújt 
át neki: hatosztályú iskolát akarnának alapítani, de e ·tervel 
~felsőbbség visszaútasílja.114 P ré cs e t t háromtanítás lel,emi
Iskola működik.Mindhárom jó szakember.m K 1a pos v á
r o t t csak a négyosztályú algimnázium s ,egy izraelita is
kola szolgálja az oktatásügyet.l16 B u d á n és O b u d á n is 
külön izraelita elemiiskola van. A budai ·és óbudai elem:i
iskol_ák fiúnövendékeinek száma 2543, köztük zsidó 392 és 
.a leanylanulók száma 1698, köztük zsidó 227 az 1854/55. 

107 U. o. 1858. IX. 8. és 11. 112 u. 1860. VII. 26. o. 
108 U. o. 1858 IX. 22. 113 P. N. 1851. v. 9. 
109 U. o. 1858. IX. 19. 114 u. 1852. I. 2. o. 
110 U. o. 1859. VI. 18. 115 u. o. 1852. IV. 24. 111 Bp. H. 1860. VIII. 17. 116 U. o. 1853. II. 4. 
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évben.117 Az óbudai iskola kél főlanílójának 30 frl drágasági 
póllékol ád a hitközség 183ü-ban.us Ez iskolát a cs. kit·. 
helylarlóság minlaiskolává telte 1857-ben.m A budai hit
község is )) letemesen megjavítá ' tanítóinak fizetését. - Ki
emeli a Pes li N ap ló dícséretlel a l é v a i »héber igen jól 
rendezett iskolát« .120 Sikerlel en marad a cl e b r e c e n~ 
zsidók kísérlete 1856-ban kél elemi osztály létesítésére. J\'"em 
gyűl össze elég pénz_121 G á ls z é cs e n volt kél lót és egy; 
magyar iskola. Ehhez járul 1856-ban a zsidó iskola.t~:?
Dícséretlel. közli a helytartósági osztály, hogy D un a
p a t a j izraelita cullusközsége elemi isk o lá l állít fel s 300 
pfrlos javadalommal tanítói állást szer.vezY'' Jól megszer
vezi iskoláját a kecskeméti zsidóság: 4 tanítói, 1 tanító~ 
segédi és 1 iparműtanílónői állást szen-ez s taneszközök
kel is ellátja. A tanítók lakáson kívül 2020 pfrtot kapnak. 
Schlesinger W. elüljárónak és Fleischmann ~I. rabbinak 
a helytartósági osztály teljes elismerését . fejezi ki.m A 
balassagyarmati zsidó iskola kitünl a tanulóknak szá
molásbeli ügyességével_125 1856-ban szen·ezi meg iskoláját 
a kiskörösi zsidóság.126 A helytartósági osztály jelenti E g c r 
zsidó hitközségének dícséretes Levéke~_ységét IS. Három- s 
egy év múlva nrégy...oszlályossá váló iskolát állít fel l taníló
val és l ipartanílóvaP27 A r a d o n hatlanítós iskola mííkö
dik12S Az ú j p es l i hitközség 850 pfrt é d összegből két
os?:lályos iskolát állít fel_129 Károlyfehérvár (= G y u l a
f e h é r v á r) zsidóságát Feszti Károly szebeni iskolataná
csos veszi rá, hogy főelemiiskolát állítson fel. .\z 1. tanító 
500, a második 400, a harmadik és negyedik 3.10 pfrt évi 
fizetést kap. ))Vajha a keresztyén !akósság is tanulna e pél
dán!•'.- teszi hozzá a Pesti Napló.13o Pásztó izraelita 
hitközsége kélosztályos iskolát létesít.13l a fa d d i szintén 
(vezetője Venetianer Béla rabbi és dr. :\Ierklet· .J ózsef).ma 
Tokaj ugyanígy; jár el,l32 Nagykőrös szinlén,133 a hód
m,ezővásárhelyi háromosztályos iskola négyosztá
lyúvá fcjlődik;131 egy:lanílós iskolát létesít a m o n o r i Wik 

117 U. o. 1855. VIII. 29. 
11S U. o. 1856. III. 9. 
119 u. o. 1857. x. 20. 
120 U. o. 1855. XI.. 15. 
121 U. o. 1856. II. 15. 
122 U. o. 1856. III. 21. 
123 U. o. 1856. IV. t. 
124 U. o. 1856. IV. 24. 
125 U. o. 1856. IV. 9. 
126 U. o. 1856. II. 1. 

127 U. o. 1856. IV. 1. 
128 u. o. 1856. I. 1. 
129 u. o. 1857. I. 18. 
130 U. o. 1857. \'III. 7. 
131 U. o. 1857. IX. 10 . 
131a Bp. H. 1859. X. 29. 
132 P. N. 1857. VI. 13. 
133 U. o. 1857. IX. 23. 
13! U. o. 1858. III. 23. 
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- · ~~ l él é' i -100 -100 p fr! os Lanílól állíl isko
cullus-kozst·g. i' ~l 'i .izraelil ·t hilközsótr,136 a lör0kszent--
láj:íb:l _a ~ z_o. 

11 :~-" • • 1. '1: 1 ·>IÍíl rel a fc "'ténnccryci abai eul--klúst ZS!dosa<r, ' lS , Q .t n --' . , .o. -- é j 
lll! k.:_ . s-0 ·s 13,\"' A temesi bánság lentlct.e~l 16 ~wzs _g >Cfl 
tu:-- ~z~-~t <: 11. ·h mu köd il· t ~9 SZL'ned 7 oszlalyos u;kolal l at 
21 ZSH O JS ,o , ' . . '· , -' !l~l ,. l DOb 

l l '"· Y·h· 1 oszlalYu 1skolal . t 1 1C · . . . . . 
l(' . . ,l '. l • . • ·. ,bc'v·1zelle 'l r-Í. kiró ll sarcol, mml Iznaeltla: 

,\ ZSil OS<ll-! l · · < ' 

iskolanla)lül.
110

_. "·Tskoh hél tanári állására l"olyamodó 
A j)OZSOJl\1 ICa l ' . r - ·kl·' lll 

l , l·-- . --·l 8 zsidó dc eo· y zsid o l sem nevezne ü. 
81 anar -.ozu A ) Ov r l l l'k s I)l'O'esl'tns l'bl . - . ·]·ol·íbnn reneles lanlar<ty a {a o l l~ ) -'.l! < ' i _H'~~~~~~l·~s,~·lll·ístan az I -YI. os~lályban , hetr 2 oraban.H2 

cs JZ{Úmél,cti , p~llagógiai munk~ssá~r?l rit~~n ~1allt~n\ ~-f 
18-~ y ~- ;n ~l ·í. i c r IslYán varosl Jskol:n lgazga o e no . 

,)1). . l l • < • 'l'l r l ke lelet tartanak s ezen 
}éséyc] az izraelita lam O~ cr_e __ Z , ]' '] . 'l' ,' . le
K o h n Salamon [eloh·assa a feJbol-szamo asro szo o er 

kczésél 11
.
1 

- l • · Pesti - ~-\ ~sidóság sokul áldoz az iskoláiérl. Ezer Ir.Ja a 

Kapló: I'.. .. k az 'I-zraeliták ')oéldájál! '-o yes su ' < <. • ' • • , k 
Nnay százal é kját tesz1k kl 1a peslll IS ~-
l á k"i.1 a k . . . B c e s ü l é s l é r _d e ~1 e~ e z_ a z o s 1z~ tály (a zsi?ós_ág), m ;e ly ? __ clkl~lo1~!nl tud, l 

g y c r lll e k e l l s k o l a b a J a r a t J a. 

IV. írók. 

A szé cn maayarosodó zsidóság 1;észl .~e~z a .. magy~r 
irodalom ~ár tolásiban is. Garay .. J á no~ ~írkoY·el'e ~ol?,~) .. ma~ 
zsidó küldeménye közl van Low L1p0l szegech 101 abb1 
2 pfrl-ja is.115 

.- _, f"-
Balneologiai könyvet _ír Grosz Albert, _ _N1~g!vat <ld ~

orYosa X nayyáradon jclemk meg 1855-ben ko ny\ e A n a g.) 
v á r a ci i <r11 r d ök címmel. A kés~b~!i j~l ,es .. szemor;~s. _e 
művében a szülővárosa. mellell levo . Puspok- és Feln
fürdő gyógyítófürdök ismertetését adJa.146 

135 U. o. 1858. IV. 21. .XII. 6. és 1851. VIII. 2 . 
136 u. o. 1858. v. 27. 141 u. o. 1850. XI. 23. é~ 

187 u. o. 1858. VI. 8. XI. 27. 
138 u. o. 1858. VI. 8 142 u. o. 1853. I. (J. 
139 u. o. 1858. VII. 23. 143 u. o. 1856. v. 16 
139a Bp. H. 1856. v . 28. 14·1 U. o. 1855. x. 2. 
139b M. S,tjt6 1859. I. 13. 14.5 u. o. 1853. XII. 23. 
uo P. N. 1850. XI. 23.; 1850. 1<16 M. Sajtó 1855. X. 27. 
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Sa ph i r I\Iórlc Golllieb irodalmi munkássága a .'30-a.~ 
években virágzik. 1858-ban hall meg. Halálának a Pesll 
Napló cikkel szerit el: Sa p h i r i z r. h a z á nk fi á-ról sz?l. 
»Béke sírja felellee - fejezi be a cikket.w Léderer Zsig
mond síremléket emeltel Suphirnak a wühringi temetőben 
lévő . sírjára: egy Yadrózsakoszorúval körülvett lantot. Az 
emlékművel a humorista haláláunk évfordulóján, 1859. IX. 
4~én emelték as 

Zsidó írÓinknak egyik tevékenysége a műfordílás. Igy 
Helfy Ignác, aki ekkor már nem zsidó, magyar irodalom
törléneLének olasz és francia kiadását készíti és lefordíl;ja 
másodmaoával l\I a n z o n i J eKyesek c·. regényél.149 Irotla
lomlörlén~Lének olasz kiadása LTngheria lilleraria ed 
arlistica címen i\filánóban valóban meg is jelent. 

Kollányi (Kohn) Salamon, a l\'emzeti Zenede volt nö
vendéke. Utóbb a pesti zsidó iskola lanítója. Geihel Ármin 

. 36 magyar és 36 némel dalát zenésítette meg,150 A Pesti 
Napló melegen dícséri a dalgyűjleményl.m 1857-ben már 
száz gyermekdalt dolgoz fel 5-10 éves gyermekek számára 
ú j cl a lk os z o r ú c. énekesköny'"ébe.n.152 

A k,ésőbben kereszLény hitre tért, de ekkor még zsidó 
Sz ,e g fi Mór kiadja A z é l e l h a r ca i c. regényét. dsmél 
egy héber író, ki szép Lehelségél egészen a magyar iro
dalomnak szcnleli. Buzdíló például szolgálhat nemcsak hit
rokonainak, ele sok szüleletL magyarnak is, kik csak hallo
más ulán ismerik a magyar irodnlmal. - írja róla a 
p ,esti Napló153 Később azonban támadó cikkel ír a Pesti 
Napló »a szépirodalom Don Quijole-je . Sze!:(fi Mór ellen. 
Ez válaszol rá a Szépirodahni Közlönybenlö± 

Petőfi, Eötvös és Kalona németre fordítójál D u x 
AdoHol kéri a Magyar Sajló, hogy fordítsa németre Vörös
marlyt. öt Larlja az egyellennek, aki erre a munkára al
kalmas. "· ... haz'afiúi kötelességel Leljesítend, hog~- az 
elhúnyt kedv,esl megóvja azon pokoli kínlól, hogy K(ert
beny) vagy más irodálmi farizeusok állal szellemileg ln•
resztre feszíttessék, mikénl ez Aranynyal s más jeleseink
kel törlénl. 155 

Ugyanez a lap néhány év múlva kifogásolja Dux vía
játékában a Pestre kell mennie! c. darabnak nemzeti
színházi előadásakor, hogy alakjai tősgyökeres magyar ne-

H 7 P. N. 1858. IX. 8. 152 u. o. 1857. x. 17. 148 Bp. H. 1859. IX. 13. 153 U. o. 1854. IX. 27. 149 P. N. 1856. v. 8. 154 U. o. 1858. II. 7. 150 U. o. 1852. III. 31. 155 M. Sajtó 1855. XI. 21. 151 u. o. 1853. II. 6 
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, -tl· ell enere srm magyarokl.36 l\lint !ordílót, nagyon di"' 
c~é~·i Du,ol a Pesti .. · apló l,alona Bank bánjának forctí-

l:í.sal,:~r ;~:'gedi izraelila-Yallásúak j~les é~. mag.):a1: irodal!lli 
nwnkússúgáról ismereles , főrabbJJa, Lo'':. L1pot ~-uegm~ 
dílla a Ifcn-chananja c. szem~_el. ~ muv,~lodés_t;>rL_énetJ 
bni·átjainak, valláskülönbség nélkul, ~1gy}~lmeb,e ~JanlJ a a 
Pesti·~ aplól5S EYvel a Ben Cl~anan.Ja uJra _megmdult _l~ 
éYi szünelelés után 1858-ban. I· ennáUolt •egeszen 1867-lg, 
'német nyeJYű lap Yoll. . , , . 

1860~ október L-re jeleuli h~ megJeleneset dr. Me1s~l 
Benjámin Zeé\' pes li főrabbi lapp: D ·~ r. _c a r me L Ez 1s 
németnveh·ű szemle lesz. \Voctianer ki_aqasában fo~cmeg
·elenni; előfizetési ára a főYárosba?- 5, )'ldek~n? frt., l argy:a: 
~lz izraelila családi élel, iskola, zsmagoga. tortenet es tudo-
mány lesz.159 . . 

Halász (Fischer) Kálán taníló 1~60-~an .. kiadJ~ A ma
o· varnyelv rövid tan- és ismelliok i?~Yvel (Pest, 
1860. Wodianer F.) Ez az első magym~-zs1do nyelvészel~ 
munka.160 

V. Katonaság. 

A.nnak idején a magyar honvéd~é~be_n s_zép szá~n:1~a! 
veltek részt a szabadsáaharcban a zs1dok IS. Am a csaszan 
hadseregbe nem szíve;en lépnek zsidó~. _Es~~n~_nys~ám~a 
megy, hogy 1850 decemberében egy zs1do fm <;m~ent. Je
lentkezik kalonánakl61 Az 1852-es váci újon_ook ko~ol~- nm~s 
zsidó bár Vácolt 800 zsidó lakik A Pesl1 ~ap l o . surget1; 
Í10!IV' a zsidók arányszáma az újonook közöLt lS meg-o. 
legyen.162 . . . 

1859-ben is inkább pénzzel LámagatJák a zs1dok ~ cs: 
kir. hadsereact semmiul emberr.cl. így a 11agykamzsa1 
izraelita cull~s-község 500, a sümegi ~O frlot adolt_ a zala
egerszecri önkénles huszárosztály számara.163 A pesl1 ebevra 
kadisa 3o sebesült katona részére ád kórházi helyet.164 Az 
~gri cullus-község 4 ágyal ád az egri fiókkórházn~~-.~ 65 

Sorra adnak kisebb-nagyobb összegekel az ország hllkoz
ségei. A Goldberger Sam. F. és fiai cs. kir. szabad. nagy-. 
kereskedő ház a pcsli polgármesternél 500 frlot hely1ezett 

156 U. o. 1859. IV. ·16. 
157 P. N. 1858. XL 13. 
158 U. o. 1859. IlL 3. 
159 Bp. R. 1860. VlL 3. 
160 U. o. 1860. IX. 26. 

161 P. N. 1850. XII. 24. 
162 U. o. 1852. Il. 1 O. 
163 Bp. H. -1859 . . VÚ. 27. 
164 U. o. 1859. VII. 31. 
165 U. o. 1859. VIII. 7. 
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c l hősi haláll hall kalanák özvC.f,IJ·ei számára.166 ~ agydra
don Aulich l\1ór bérlő vendéglőjében hazafias reunió YolL. 
Ennek jövedelmét, 54 frl 14 l<r-l, a •hazafi as érzelmű bérlő_ 
a Józscr-ezred (37. gyalogezred) sebesültjeinek szenlellc. 16 ' 

A pozsonyi izraelila cuitus-község a sebesüll ka tonák szá
mára 3 ágyal állít fel (ugyanakkor az ág. ev. kórház 2-t, az 
irgalmasrend 15~öl , Pozsony városa 14-el)168 

A pesti zsidó kórházban ápolt 30 sebesült katona kór
terniében a császár-király szülelésnapján dr. Jakobo\its 
An lal főorvos beszéelet momL A ch e vra SZÍYart' étell, itall , 
ajándékokal oszt sZJél a legénység közötl169 

A Budapcsli Hirlap egy zsidó katonáról ír. Ez ~Ionle
bellónál nagy ezüsl vitézségi érmet nyer . }lagenlánál el
fogjá!,:, de visszaszökik csapallestébez. Solferinónál arany 
;vilézségi érmet kap. Valami állás elnyerése Yégelt a felsé~
nél kihallgaláson jelenik meg. Érdemjelei szalag nélkül \"Ol
tak feltűzve. A császár ennek okál kérdi. Xincs _pénze 
szalagra - feleli a kalona. A császár elveszi érdemjcleil. 
»Holnap főbaeli segéclemnél álveheti « - mondja neki. ~!ás
nap a főhadsegéd a nála jel·entkező katonának tiszti egycn
ruhál ád ál a kél érdemrenddel és a vaskoronarenjdídel. 
»Ö felsége hadnaggyá ne\"ezle önt ki; ilt külcli az érdem
renelekel és 400 frt szalagra valól!l70 

YI. FöldműVelés, ip,lr 'és kereskedeh>m. 

Még 1850-ben kél pesti zsidó szabó (Golclner és Singer 
'J.) k·érvényt nyújl be , hogy ezenlúl kereszlény segédekkel 
is dolgoztathassanak A miniszleri bizlos azonban kérésük
lklel elutasítja őket, mert míg a céheket ál nem szenezik, az 
eddigi rend áll fenn: zsidó iparos nem· tarthat keresztény 
1egényL171 Hasonló reformokra Lörekszik a Pesti Izr. Kéz
műves Egylet is. Elhatározza ~gyebek köz~, hogy egyelőre 
csak asztalos, lakatos, kaYács és bodnár inasokal lámo
gal.172 Ugyanez az Egylel 10 éves fennállása alall 92 lagjál 
látla cl ruházallal, útiköltséggel és szerszámokra szükségcs 
_pénzzel. J elenleg 56 "iparnö,·endék«-et lá l eL H 3 

A céhbeli inas köteles igazolni a plébános tanítását 

166 u. o. 1859. VII. 2 L 170 u. o. 1860. L 27. 
167 u. o. 1859. VIL 18. 171 P. :\. 1850. XL 20. 
168 i\L Sajtó 1859. VIII. 13. 172 u. o. 1852. XI. 7. 

.169 Bp. II. 1859. IX. 3. 17 3 v. o. 1853. \"III. 3 L 
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• ·c111 J.:eres7.l\'ny inas tippígy k<ilcles a lelkész lanílúsál 
iaazolni 17 

' .\ Jecmagn>hh zsído gyar (~oldhcrgcr óbudai gyoks-
dszon- ~s ~~~'ndÖII,\"Ol11Ó g~· :ira. Ez 1851-ben 135 111 unkást 
fo•rl:llkozlat l's 18.'>:~-ban RGOO drh g~·olcsvéget, 12. WO tucat 
ke~uliíl s :.:'::lOO drh d.szon\'('gcl k·észílelt. Sokat lenncll l.Nit
ncr ,Jak:1h öhudai gyára is no 

,\ h'lső-Y:íg mcnlén zsidók egész erdőkel héiiC'lnek és 
tennelnek ki. Yalóságos cgycdúrúságo l ííznck ,ezzel az ipar
ral. Igy n \':ígdunán íízöll talp- és deszlwkcreskedéssl'l 
jóformán kizárólag zsidók l'oglalkoznak176 

\ fölclműn'll'-"nek a zsidóklnll \',aló megkedveltetése a 
:\IIKEFE feladata. :\l l'g H~:10-hcn ülést tarl ~egy városi kapi
lány elnöklele alalL .. \lkalmasnak tartja az idől , mivel 
ekkor (már l's még) szabad a zsidónak földel vennie.177 
Pozsonyb:m is teneznek egy fölclműYelő társulatoL Egy 
rés;n·éJw úra 500 Prrt Yolna_178 

Xaicv cégek is mnlanak össze. Hoskovilz J. L. és lársa 
s Englilncler H. és fiai - minclkcllen Peslen és Bécsben is 
bejegyzett. cégck -- lwjrlcnl,ellék a pesti llörvénysz,éknél 
fizetőkép i elen ségükel. 1 í D 

A boi:Lerm elésből is ki,·eszi részél, főleg a hegyaljai 
zsidóság. Igy a loles\"ai szőlő- é'> borkiállításon 1857-ben a 
kétputtonyos szamorodniból legjobbnak Hozenv.ald Sámuel 
borál lalálják.l8° Eppígy áll a dolog ·a lótenyészLéssel is. 
Ferencz :\lózes füzesi !akós izraelita (( Kolozsvárt a Jó:. 
len)·ész lés előmozdílásáérl 20 aranyat kap Schwarzenberg 
hg.-lől, Erdély kormányzójálól.1R1 , 

1_860-ban I. 1:~-án a cs. kir. belügyminiszter közli ren
dclel!leg, hogy mindama lön•énvek eltörőllellck, ameh·ek 
izraelitákal bizonyos iparágakbó't kizárlák s a bányaváro
sokban lakást lillolláJc182 
. Ech·i Illés Pál cikket írl a Vasárnapi újságba Zs i d ó k 
Iskolája dmcn. E cikk szerinl a Talmud ~elílélőlcg· szól 
a földmün•lésröl s 1az állallenvészLésrő1 s h elvükbe a keres~ 
kedést ajánlja. Az cmancipác:ió csak akkor ulehelséges, ha 
a zsidóság Jemond ,·égkép a TalmudróL 
. . E cikkrc felel a Pesti N"aplóhan Krausz Zsigmond .. \zt 
IrJ<l, hogy "Jiózes lörYényeit nem szükséges megreformálni. 
A Talnmct nem más, minl a Szenlírás kiegészítése. A Biblia 

li! U. o. 1851. III. 20. 179 u. o. 1857. x. ll.. és XL 1, 
175 u. o. 1851. VII. 23. 180 u. o. 1857. XL 27. 
176 ü. o. 1851. L 5. 181 u. o. 1857. VIII. 5. 
177 ü. o. 1850. XII. 30. 182 Bp. H. 1860. L 17. é,; 19. 
178 U. o. 1851. v. 2. 
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pedig számos helyen a földművelés és az :1llallenyészlés 
dí<'sérel c. Semmi szükség ninc·s a Talmud ellörlésérc. :\cm 
a Talmud 1elle a zsidót kercskcrlővé. hanem a szüksé.~. 
Zakariás szav.aival (8 , 10.) fejezi he cikksorozatál Krausz: 
S z e r c s s é l c k a z i g a z s á g o L; s z e r c s s é l e k a b é k e s~ 
s é ge l!lS~ 

VII. JótékOnJ'ság. 

A zsidóság egyik legszebb erénye a jótékonyság. Yagyo
nos és szegény egyaránt hódol ennek, egyik nagyobb, másik 
kisebb mérlékben. Zsidó Felfogás szcrinl a e c cl ó ko nem 
is erény, hanem kötelesség. 

Wodianer Sándor pesti bankár végrendelclilcg bag_Yolt 
a pesli szegényeknek 200 pfrl-ol, a zsidó szegényeknek is 
200 pl'rl-~ol, a pesti kórházaknak 1000 pfrt-ol, az óbudai izr. 
kórháznak 200 pfrl~ot_18-t 

. A forradalomkor leég el L Losone újjáépítésérc a pes li 
zs1dóság 40 pfl·L-ol gyííjlöll1 s,; Losoncon mindössze 3G izrae
lila lakott 1707 lakós közül,186 tehát a zsidóság nem pro 
domo sua adakozott. c 

A császár-király 1852-i pesti útja alkalmából Flciscl1l 
Dávid hilközségi elüljáró 1000 pfrlos alapíl,·ányl Lesz a kor
m,ányzóságon._ Albrech_l fhg. halározala szcriill az alapíl
vanyl a pcsl1 Yakok mlézele élveziiSI A pesti hilközsén' 
3000 frlos alapíh·ányál a pesti zsidó kórháznak aclja.lR~~ 

A császár elleni szercneséllcn LibénYi-félc mc1·énvlct 
alkalmából több adományt tesznek. A hrtclai izraelila lzöz
~é~ ~ícsérieles _bizor:yságál aclla ö cs. k. Apostoli Felsége 
1ranl1 sz,erelelenek es ragaszkodásának. 50 sze<>ény zsid{>
nak és a lelkészeik állal kijelöll 200 szeo·ény ket':'cszléuvnck 
1--1 k~~nyerel a elo ll és fejenkinilO pkrl l~úsra.tss A Lrent'sén
meg)'ei Haj~c hitközsége ugyanakkor 20 pfrl-ol úd a kal'ls ... 
b~dt ~alomu kórháznak_18}l Ekkor létesítik Bécsben n Yoli\·
k!r~heL,. Enne!~ épíléséhez 10 fl·l-lal járull a pesti izraelila 
Cipcs~oeh: 19~ l gyancnnyil ád a józsefvárosi és a t'creue
vál·_?~l ZSJdo lakósság191 ~\ gazdacrabb pozsonYi hilkiizsl;,r 
lagJal 6G1 frlol adnak jótékony c6tra.19~ • ~ 

118831 P. N. 1857, VII. 21. 25., 26. 
U. o. 1850. IX. 13.' 

185 u. o. 1850. x. 28. 
"186 L. Lo,;onczi Phönix, IL kötet, 

2o. l. Pest, 1851. 
187 P. N. 1852. VII. 6. 

187a. ü . o. 1852. \'IIf. 21. 
188 Bp. II. 1 85:~. I\'. 5. 
l89 P. N. 185:!. III. 23. 
190 Bp. H. 1853. I\'. 1 J. 
191 U. o. 1853. I\'. 19. 
192 U. o. 1853. IV. 21. 



Dr. ( lé •;Í T!r.FP 

,fiÍ(t'k( n. Í•l.ÍI ól Í&llH J'(' les a p<., ,, Hrnkovilz. r~vcnkinl 
1t l( urt' m 1111.)'1 (.gli lu·n.\ <· J ·t (•<; f:íl 11 ,zi ki ~~ <>zcoényc k 
kowlt l ' l:ínzó'iril 1 111~ 116 pt~ldakénl id (z, a <,ajló .l 9.l 

0 

• Hór/, Ji (J f <i~· h i l t ! s.:llalll(J.n h:ll:ílakor· s zf.J! nck"ológusl 
kozol ; l l1l''-i l1 . npl o h ·Jenddt p, a. IHJf.l'./ d kl <,dc:d6\'IÍ inté
zd Pl f'l • J ug~ : lf '( ,t 's z:í g},~tll l 1:r .f! •,ztfí egyr·s ü J Clnck 0r()kös. d 
l" ., ,; szr-gt~ ll .\ gyf!l 'lllt •k-f.:,írh:ízn :tk :dapíló részvén ves L1g ja 
Yoll . ,\ p(lz <;ony i izr:wlil:ík II'Íll)IICvc:lí)jél színlén· fí Jélc·sí-· 
l<'llf' •.\ld{n., f ! lldt~ kt'rr ·, '> : tdj:t az (yr , !JOg\' utó1l..tí hnsonló 
l! •llt•f :'tlt ;tf {ll'okíl JI, IIC\ i,kd' l~ ' ,., • 

,\ ka %:ti !Jilkoz:-,(fl lllegunneplí a c·sá'tzár-kírálv lálorra
l:ís:'íl. ,\z 1-:lis:tbdllilllllll n{-\·cn Jélcsílf'll kassai á'i:-vahá;ra 
100 l'rlol. :1 szt ·g t~nysrll"'>t't zsidó elc·rni-isl<olai tanulóknak :100 
fl'lol :íd 1 ~;, 

, t'lllZr·li l'.".\' Yoll lk;j!J-hcn a Kazinc·zy százados szülc
,,~se 11:1pj:1 'l isznrlob(Jll is i'tnncplik Kazi.lwzv emlékél. Az 
tlllllf'psÍ'g 11l:'t11 gyííjl ~s indul meg a Kazinczy-alapílvánvra. 
, ,\z :il:'dt·:í~l k(.l IH·lyJwli , igen mívcll, sz ívvel-léJekkcl 
111 :t g ,v :1 r, s annáll'ogv;1 n uraelalom úgyrninl a lakóssár~ 
<:lííll nt(ll() IH•r·sben álló izrnPiila h aszonbérlők Lichlsdhcl~ 
.l:~bb ,~s . .\!Jr~tll{im .trsl vé~ck <( kezellék meg. Ugyanez a 
L_lf'hls~·ltc•,n .J:_t!(}th noll?ny C \'~ a rel'ormátus templom épílé
!-,l'llc·z ts llozz:t.JHrull fH' nzzel es kanwlmcntes kölcsönnel.196 

.\ fH' sli ll<'legá pold:t l-s IPm clési egylet (azaz a chevra 
!\n cl isa) l X.íH. X I J. 17 r n kiJzgyülés l Larl Wolf J ó zs ef cs. kir. 
tgazga l/l J'C'lHii.ír-l'{íl;izlos jclcnlc>léiJrn. Kudünder Anlal clnö
J<i'tl. 1\z Plnrt'tll (,brn llüG IJeiC'gcl és sok gycrmek1el láloll 
d a c·li<'\T:t . Kösziinetrl ntondanak dr. Balassa tanárnak 
J':íraclot:ís:í(·rl. .\ lagok száma 7!)0Jn 

,\ hirlokjog újra víssza ·Hiílúsa alkalmából a móri, 
kolll:íroJni hilkiizsé.gck és a horvátországi zsidó hilközségek 
l<i'diinhozií jólékony adomúnyokat aclnc~k.198 1860. januáríus 
2:í t>n pedig :lz l·~urópa-l'ogadóban az izraeliták táncvig.al
tll:tl r< 'llfll'znck. ,\ bcl'olvó összerrbűl 

9.i0 l'rlol a :\Iagyar 'Tudomú7tyos Akadémia palotájál"la, 
1011 fl'lol :1 helyheli gyermckkórbázra, 
1011 l'rlol a hl'lybcli nűegylctr<·, 
100 frlol a helybeli szegényt'!<, 
:100 l'rlol n hl'lybc•li izr. inségesek segílésérc fordi

hmal\.19n 

1:13 P. :-\. 1855. XII. 12. 
l!ll l L o. 1855. VIII. 4. 
1 ~1 :, l J. o. 1857. XII. 23. 
)~Hj u. o. 1 SóO. I. 3. 

19i Bp. H. 1859. XII. 2·!. 
198 U. o. 1860. IV. 8., 11., V. 26. 
199 U. o. 1860. I. 31. 
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I~áljuk ~ehát; hogy a zsi?óság ~elekapcsolódik _a net?:
zetJ ugybe 1s. :\emcsak az os ze..,seg, hanem t'f.!yene1

- 1~. 
fgy :\I eisels Salamon és Hirschler Leó pesti nagykere ·kedő 
egyenkint 50 frtot ád az Akadémia palotájának felépítésé
hez.20o A pesti izraelita hitközség ugyane célra gyujtést indít 
meg,2o1 a szekszárdi hitközség 25 frtot ád,m a na;~yvár.1di 
hitközség is gyűjtést indít.2o 

YIII. )lagJaro odás. 

A zsinagóga állalános nyeh-évé még nem Yált a magyar 
nyel\-. \'annak már zsidó templomok, amelyekben a rabbi 
magyarul prédikál. de legtöbb helyen még német a szónok-
lat m·elve. . 

'Úr. Rokonstein Lipót rabbi már több é,- előtl Pesten 
magyarul szónokolt. 1859-ben elhagyya zágrábi rabbiságát 
P es tre jön. :\Iagyarországban akar letelepedni. A :\!agyar 
Sajtó felhívja rá a zsidó községek figyelmét. Később Y::tló
ban a szombalhelYi r abbi-állást tölti be. 2o.1 

Az 1860. évi ~országos gyász Széchenyi hn.lálakor sok 
helyen a zsidóságot is érinti. Kemecse községben a római-, 
a görög kalolikus, a református és n.z izraelita templomon 
lengeLL gyászzászló. A református templomban a római- s 
.a görög kalolikt1s lelkész mellé ültetlék a bercl'li r:1bi>il is. 
A nemzeli zászlókat egy római-, egy göröcr kalolikus. eay 
református és egy zsidó hajn.don Yitte b~ a templomb~!. 
Innen a zsidó templomba Yonullak s itt a rabbi magyarul 
szónokoll a négy zászló közöll.205 Ipoh·sácron, Sátoraljaúj-
helyt is yan istenlisztelet.2os • "' 

.sz~ge~en Lőw Lipó.L szónok~ll a Széchenyi-requiemen, 
a I\.lskunsagban a katohkt1s reqmemeken jelenik mea tömc-
gesen a zsidóság.20i · "' 
. . . Putnolwn a kalolikus, református, majd a zsidó ima
~lazban v~ll Sz~chenyi-emlékislentisztelet. Itl mag~·ar kar-

·enek, maJd szep magyarságú szónoklal hangzotl el,208 
Balassagyarmaton is magyar beszéd hangzik el ez alka
lommal.:?09 

~~!nel. nyelvű, de magyar szellemű képes folyóiratol 
akar 1-tadm Baerrnann József. Később e lap magyn.r nyel-

200 P. N. 1860. VI. 26. 205 P. N. 1860. n. 22. 
~Ol Pesti Hirnök, 1860. VIII. 5 206 U. o. 1860. VI. 22. 202 Bp. H. 1860. Ill. 6. 207 u. o. 1860. v. 24. é~ v. 20, 20:1 P. N. 1860. VIII. 26. 208 
20 l u. o. 1860. v. 9 

:\fagyar Sajtó, 1859. III. 19. 209 U. o. 1860. IV. 29. 
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·iJ, ,~ dlll ék. Dolgozótársúul relkéri Lőw Lipótol és Dux 
.\doJJol 9 •v 

Ar. 18GO-b:m <.livall>ajö,·ő magyar ruhál is felkarolja a 
z'iidó ifjús:íg.211 

J> o ll :í k Uiszlú on·osjl'löll E g y p á r ko r sz e r ü sz ó 
l t if su r sosimhoz dnwn cikkel ír a Pesli Xaplóba. A 
zsid<í <·sak fdekczcl, - írja - mint nemzet mcgszünt lé
l <'Z ll i. (j m a g y a r z si d ó. Hcméli, hogy nincs mcssze az 
idfí, amikor minden hazai zsidó szívében nwgyar Jesz.212· 
S <'h" :lJ' Z .József egy újab!> cikkllen szinlén büszkén vallja 
ntag:í.l IJJagyarnak. ~linclkctlen \'árják a pesli zsidóság Szé~ 
t'ltt'll,\ i-i'llllll'Jld . ~l:l 

\ 'u h o l Imre fr :.1 zsidó b eoh ·adás ról. írja, hogy Parád 
hll'<lőn ~ok a zsidó l'i.i.rdő\'{~ndég. :\Iéllónak lálja, hogy a 
mÍiwll zsidóságal befogadja a m~1gyarság. Helyteleníti, 
!Jog,\ a 111agyar arisztokrácia lenézi a zsidókat. A zsidó 
at·iszlokrú<"ia a Császúdürdőbcn és a Balalon mellell nva-
ral - írj~t.:? 1 1 .. 

A magyar nyelv és magyJ.r viselel lerjed a zsidók közL 
dgy azlún örömmel cllagadjuk ökel magyar zsidóknak < -
írja a Pesti 1Iirnök.~1 5 Hiába kel ki a balassagyarmati 
rahl>i a ntagyar ruha ellen: hivei annál inkább hordják 'l 
nwgyar ruhál.:llG 

IX. Polgárjog . . 

Az HW). március 1-i alkotmányba foglall polgári egyen
Wjogúság a g: akorlalb~m Wkép abban nyihánul, hogy 
zsidúnak a hát.hírhalás iráuli kérelmél a pestvárosi lanács . 
.ió-Yrlemrnnycl lerjeszli l'cP1' H.ö\'idesen Bellelheim .Jakab 
llll'gvcszi a Simonyi .\goslon-Jéle házal a Yáti-úlról a Séta
Iri' l'l'lr ,·ezelú Séla'-utcán 7:>.000 pfrl-érl és 100 aranyért218 

1850-hcn már I-Ion·á lországban is megvan a legelsö 
polgúrjog zsidú számára. Dr. Sachs orvos nyer Zágráb 
,·:tros:.íilan polgárjogot, hivalkoz,·a a márciusi alkotmány 
cgycnlüjogúságol kimondó cikkelyérc.219 1852-bcn már 8 
zsidói \ l'S/Ill'k rel Peslen polgáru l, közlük Yélll n a g y ke
r l' sk l' d ií '' c r n .r ak a b i s.~~o Ugyanez édJcn a pozsonyi 
fiíisp:íni hinl'lat az otlnni kereskedelmi és iparos kamará-

et o c; , o. 1 Soü. \'l. 20. 216 u. o. 1860. VIII. 7. 
~l t u. o. 1 8()(). \'II. 11. 217 :\!agyar Hir lap, 1 8'19. XL 28. 
21:.! L". o. 1860. \ '. 12. ~18 l' 18!9. XII. 1. o. 
~1 :1 F. o. 1860. \'. 15. ~19 P. 1850. III. 19. . 
!!ll l i. o. l 855. VIII 6. :!~O v f). 1852. x. 11. 
~l~ Pesti Hintök, JR()O. VII. 5. 

.\z Öt\'enes é1 ck s:tjtója és a zsidókérdé~ 107 

nak kijelenlelle, hogy helyesli a \'ál'llCgyi izraeliLl szabt.lk
nak a városi szabócéhbe ,·aló J'ch·ét eléL.t~l PozsonvlJan már 
1851-bcn felvellek egy zsidól a polgárok sorába· rs fel is 
eske t lék. 2 ~ 2 Egy énel később ugyanígy lesznek ~layer Sall
mon kereskedőYel is.223 

BoskoYilz A . .J. pesli nagykereskedőt Bécsben vcc,zik 
fel a polgárok sorába.221 

X. Társadalmi élet. 

Az 1850-ben még fennálló pozsonyi gellól ez évben mcg
szünletik. Evvel Yégelvelnek »azon helylelenségnek, mclly; 
szerinl az izraeliták - minl megvelell páriák - egy kül .. ll1 

városrészbe szoríltaltak. ' A volt gelló lakósságál hcsorol
ják a városi lakósságba. Evvel a hg. Pálffy-család Yédőúri 
joga megszünt. 225 

Szokássá válik, hogy az új zsidó papol ünnepsrggcl 
foga{.lják. így Irsán Berenl'eld .Jánost. Ellátják lakását hú lor~ 
ral, €züsl .é lszerrel és eleséggel. A volt rabbi ..t3 évi szolgálat 
után illendő nyugdíjat kap. Ezen lényeket, mint utánzásra 
mélló példákat akarluk az olvasóközönséggel megismer
telni « - írja a Buclapesti HirlapnG 

1859. IX. 20-án fénye·s pompával fo ,~adja a veszprémi 
l:ilk,özség az újonnan megválasztoll rubiJil, Hochmulh 
AbrahámaL Bár Hochmulhol jó magyamak mondják, ma
gyar beszéd mégscm hangzoll et az ünnepségen, lwhll 
:-.umak idején Lőw Lipótol Pápán mabryarul üdYöziillék, 
ö magyarul feleli, sől beköszöntő beszéde is magyarul hang
zolt el,227 

Pes l városába 1858-han községi taná~sos'>á ne ,·ez il( ki 
Goldberger S.-l is löbbek közöll. 22s" .\z érdem jnlalmazús{tra 
val~ e mcllell, hogy 18GO-batl Dculseh Joél sikclnémainlé
~clt tanítól pedagógiai sikerciét·L <l császár-király ar~tny 
crdcmkercszllel ti.intl'li l'i.229 

A~ idők jele, hogy a Pesti Xapló mindcn gúny nélkül 
mondp el, hogy a Gyula gözössel ;.lz .\ldunáníl nélt:íny 
or,Lho?ox héber utas jölt. ~Iúzcs szerinl akarlak 
cbcdcln1, de nem lchetcll. .\ ,·endéalős eljárását kifoaásolja 
a :'\apló.2~o "' · " . 

2:?1 :IIagyar Birlap, 1852. XL :3. 2:!() Bp. JL 185 L 1\ 13. 
!22 P. "· 1851. III . 8. 2:!7 1859. IX. 30 l'. :-.:. 
~23 U. o. 1852. III. 5. :!.!8 u. 1858. \'. 8. o. 
2:?1 li . o. 1851. III. 3 2:!9 Bp. H. 1861). Ill 6 
2:?5 1. o. 1850. \'III. 8. 2:10 P. C\. 1350. XI 5. 
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Hl' sz l kl'/.d 'C'IlllÍ a h :u: ai zsidós·í.p- 1 m ü \'és z e L b c n 
is A mag) ar feslL'sz akadémia nöYendékci közül H)-cn ny,cr
nek dí<'sérú okiralol. Köztük van Berkavils Sámuel, Baum-
gnrlcn Miks.a és l.{ohnc:r: Sigmomi is.231 . , 

A nagy J'ran('Ja lrngdw, ;\Ile Hachel pesl1 felleple alkal
mából nagy elragacll.llással ír a venclég-mlívészről a Pesti 
:\apló .~32 

Jeitelcs Ignác zongora-cslet hirdrl. A i'\apló megjegyzi, 
hogy c név celdig csak a kereskedő Yilágban voll is1nc:.. 
rcles. 233 

Búr a :\apló szerinl a színbázban kómikus alak a néző
teren mh·arló zsidó legény,231 mé~is sok vidéki helyen a 
szính:ízi közönség zöme zsidó. Igy pid. Gy.öngyöst_ö,n a 
magyar színészelel »az izraelila közönség részyélc Larlja 
fenn .m Miskokon híre járl, hogy :\lolnár színigazgató 
zsidónak nem ad páholybérlelel. A zsidó közönség már 
fogadkozoll, hogy nem fog színházba járni. A színigazgalő 
€kkor nyilatkozik , hogy az egész hir csak koholmány.2SG 
ii\liclőn pedig Boka Károly banclájával Ungvárolt hangver
senyezell, az első eslén alig vollak harmincan s a második 
esl én a liimegesen megjclenl zsidók bizlosítotlák a sik~rt.23 7 

.\ nagykanizsai Kazinczy-ünnepen a Tarlsd meg, Isten, 
a magyal'L! éneklésében basszus hangjával kilünLeltc magát 
.T~>jgele zsidó Laníló.238 

»Görgei hegedlísc Reményi Eclr (egyébként állérl a 
kereszlény hitre) 1860-ban arnneszliát kapolt Boldognak 
mondja magál.~ hogy 11 évi távollét ulán hazatérhet. 239 

XI. Templomok. 

Az ötvenes években több zsidó Lemplom épült. N. tem'p
lomok megnyllásán a világi halós:igok, a k:eneszLény, egy
házak képviselői is megjelenlek és a zsidó templom emelte 
az illelő város fényét és szépségél. 

A kolozsvári zsidó Lemplom alapjál Urbán Lábornok, 
cs. kir. kerüleli paranesnok Lelte le. Az avaló ünnepen 
Kovács :\Iiklós erdélyi kalolikus püspök is megjelent; ő 
nevezi ki a rörabbit, minl a zsidók védője . .Telen volt még 
Bogdani cs. kir. polgári bizlos s a kolozsvári városi tanács. 

231 u. o. 1853. XI. 1. 23 G u. o. 1859. x. 15. 
2 ;J 2 u. o. 1851. IX. 6. 237 u. o. 1859. XI. 30. 
233 u. o. 1855. l. 18. 238 u. o. 1859. XI. 30. 
2 :H u. o. 1850. VI. 13. 239 u. o. 1860. l. L 
235 u. o. 1851. IX. 21. 
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Az ünnepi szónok a Károl_y-(gyula-)l'ehérvári főrabbi voll. 21.() 
A miskolci hitközség is nagy Lemplomol akár építletm. 

Az építésre 60.000 frlos kölc·sönl vesz fel: hátezer 10 l'rlos 
kötelezvények kiadása végc lL. ZH 

Szarvasnak is új temploma van. Igen díszes épület, de 
nagy kár, hogy egy kis zúgulcában emelkedik212 

Kaposvár is » nagyszerű zsinagógát épíllel; Barta F. 
helybeli .mérnök gyönyörű tervci szerinl«.ZH 

A pesli zsidóság 1851. évi januáriusban IJalározza el egy 
nagy Lemplom épílésél. Az új templom a Dohány-ulc·ában 
focr épülni Hild épílész szép lervei szerinl.2H Később úb'Y 
dö"i:J.Lcnek hocry a tervező Hauser, Feszel és Gerster épitész 
lesz. U. e'zek "'az épílészek készílellék az Oszvald-féle házal 
a Sélalér mellelt. 2J5 Kiemelik, hogy »az épülel tetemes 
díszéül szalgálanel fő\'árosunlmak«.21u Brszámolnak a l'ol)'a.-

' malban lévő épílésrőL Kár, hogy a Lemplom az eldugolt 
Dohány-ulcán épül, bármely szabad térnek dísze lel~elne 
a »szép és válogalotl ízléssel tervezcll terjedelmes una~ 
ház <<.211 Az é pítő bizollságnak egy kereszlény hölgy 
100 pfrlol küldölt. Az ilyen aclománj~ csak viszonzása an
nak, hogy izraelilák áldoztak sokszor kereszlény célra.~ 1 tl 
A bizollság egyébkén l 800 templom i székel már is bérbe
adolt 240,000 frl-ért. A további bérbeadással remélik, hogy 
az egész köllségel behozzák219 Az új templom_ mindinkábl> 
szépül. Schlesinger Lipól egy igen szép menn~·t·zelet aciolt 
Ennek rajza Gríímvald Károly aranyhímző-mcster művc. 
Az orgona nagyszabású ; Schulze lhüringiai mesler műve. 25° 
1859. július 29~én a már kész Lemplomol próbaképen ki
.világítollák. 500 láng éget l. A halás meglepő és igen sz ép 
voll. 251,Augusztus 4-én próbál tartanak a temploma\'alásra. 
Az avaló énekeket Friedmann ::\lóric írla. ö egyúllal kilíínő 
barilon is. Cornet Fáni. hamburgi énektanító a Hamburg. 
Nachrichlcnbcn magasztaló cikkel ír róla.252 

Előre hirdelik a h e l y b c l i p om p ás ú j i z r a c l i l a 
im a h á z 1859. szeplcmber 6-án 112H-kor megtartandó fl'l
szenlelésél.2:.3 A kilűzöll időben valóban fela\·atj:ík a ayü

nyöríí Lcmplomol. TMozva azl mondják róla, hogy sokktl 
pompásabb, minl a hajdani jeruzsálemi templom. ;\Iinclen-

210 u. o. 1852. l. 21. 2 t 7 u. o. 1855. IX. 7. 
211 u. o. 1852. III. 2. 218 p_ N. 1855. XII. 5 
2 J 2 u. o. 1857. Il. 20 249 Bp. H. 1851. VIII. 13. 
213 Bp. H. 1860. VII. 18. 250 U. o. 1859. VII. 21 
2 H P. N. 1851. l. 14. és 16. 2.51 Magyar Sajt6, 1859. VIII. 1. 
245 u. o. 1851. VI. 4. 25~ Bp. H. 1859. VIII . 7. 
246 Magyar Sa j tó, 1855. x. 12. 253 Magyar Sajtó, 1859. IX. 2. 
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~setre rönírosunk t>gyik díszt' lesz. 8 órára a templom 
mc<>telL Oll voltak katolikus, görög keleli és protestáns 
eg:.f1áznngyok, sok magasrangú katonaliszt és polgári tiszt
viseW. Cseh Ede cs. kir. helvlarlólanácsi alelnököt Fleischl 
Dá,·id hitközségi elnök fog.adla és üdvözölte, az <tlelnök 
válaszolt. Barnai Ignác hitközségi jegyző felolvasta az ala
píló~okleyelel. A zárókövel Cseh alelnök teszi le. Behozzák 
a tórákat s meggyújtják az örökmécsest Dr. Meisel avaló
beszédében Isten áldását kéri az uralkodópárra, Albrecht 
fhg. főkormányzó1~a s a községre. Dr. Bach szónoklata után 
orgonakíséreltel énekli a kár a ~" éphymnust.25J :)620. új
esztendő napján a templom megtelt Este gázfényben ragyo
gott. ~55 E:ülönösen dícsérik a remek orgonál, Schulze Octön 
thüringiai orgonakészítő művél. Ellátla az orgonál francia 
ta lálmán~IÍ pneumatikus géppel. Ez az első ilyen orgona 
a monarchiában. 256 A templomavaló ünnepre Vereby Soma 
írl alkalmi költeményt D a l-em l é n y, címen. J övedclmének 
1/::-a a pesti izraelita kórházé. 257 
. 1859. IX. 20-án szenlellék fel az esztergomi új zsidó 
1m a cs a r n ok o t. :\l eis el pes li főrabbi vezeti az ünnepel. 
Az énekkart Friedmann főkánlor vezettc.258 

XII. Kisebb események. 

. Alig alakult meg a Szerb Xagyvajdas4g, az ú. n. V<?jvo
dma, máris hírek jönnek onnan, hogy a rácok üldözik a 
zsidókat. »A :\lózes hitét kövelők kebellázító módon sanyar
galtatnak«- írják onnan.259 Az üldözés azonban lassankint 
lecsillapodik. • 

A megcsonkílotl :Jfagyarországban a hatóságok részéről 
aránylag nem sok lámadásban részesül a zsidóság. Pest 
városa éjjeli világítását már 1849-ben a zsidó Holilseber 
~Iárk vette bérbe, igaz, hogy 18.000 pfrl-lal drágábban, mint 
az előző év bérösszege Yolt.260 Éppígy a Pest-városi dolog
ház és fenyítő-intézet orvosául a 15 pályázó közül a zsidó 
Rözsa (Rosenfeld) L. Józsefel nevezlék ki.261 

A néphangulat nem kedvez a zsidóknak. Szabolcs vár
megy_ében Lugos faluban rablók kiraboltak egy zsidó csalá
dot. .\m néptömeg gyül össze és el akarja fogni a rablókat. 

25! U. o. 1859. IX. 7., Bp. H. 
U. akkor, P. N. u. akloor. 

2f>á Magyar Sajtó, 1859. IX. 30. 
256 Bp. H. 1859. l. 14. 
U 1 U. 0. 1859. IX. 13. 

258 U. o. 1859. IX. 22. 
259 Magyar Hirlap, 1849. XII. 19/ 
260 U. o. 1849. XL 15. 
261 U. o. 1849. XII. 30. 

Az ötvcné's él"ck s~jtója és a zsid6kérdé~ lll 

Az egyi k rabló igy szól: >> ••• a pénz, mcllyel e zsidótól el
viszünk, rajtatok elköYelclL csalásinak gyümölcse. S a nép 
erre engedi távozni a rablókaL 262 

A lőnényszék természelesen nincs ezen az állásponton. 
1gy Keszlbelyen kivégzik egy zsidó család gyilkosáL.263 Végh 
J ózser állásnélküli juhász kirabolla Fl eiseber J ózscf a pos~ 
tagi izraelila holloslegényt: sla tarialiter hal álraílélik és ki
végziJc2G·1 Ugyanigy jár Takács János kanász, egy vas<liny
nyei zsidó gyilkosa.265 

?lfár 1852-hen szó van arról, hogy a keresztény és zsidó 
kereskedői egyesülés egyesü l és nagy- s ki skereskedők cso
p-ortjára fog oszlani.266 

A :pesti zsidóság már jelentős tényező a városban. fgy 
az egyik malomigazgatóság külön pészachi liszlel hoz l'or
galomba.2G7 Az engeszlelönap miatl a pesti állalvásárt más 
napra leszik268 Pécsell a búsmérésl a zsidók velték át ; a 
mészárosok bezárják székeikeL269 

A pesti zsidóság vallásközségi képviselele 1859. V. ll-én 
megválasztja főrabbijává dr. :\Iciscl Benjámin slellini rab
bi l, a jeles némel h ilszónoko L. 270 

A berlini K:reuzzeilung az l mcs é l i, hogy Magyaror
szágon bántalmazták azt a zsidót, aki magyar rnhál hor
dott. Féléve még u. ez a lap azl átlílolb, hogy a köc-sög
kalapos zsidókal inzullálják. :\Iindkél hír koholmány.m 

Yégül néhány egyes személyre vonatkozó híreket 
lássunk! 

Egy fialal hazánkJia, Vambcrger Ármin, utazik Kon
stantinápolyba a keleli nyelvek tanulmányozása végett. 
RendkívüÍi tehetség. Ajánlóle,·elc van Hunfalvy Páltól. -
Ez az ifjú Vámbéry.272 

Dr. Grosz Frigyes szemkórházál l'\agyvárarlon időzése
kor Ferenc József c·sászát·-király is meglálogatta.:m 

262 P.~- 1850. lll. 21. 268 Magyar Sajt6, 1855. IX. 14. 
2 G 3 U. o. 1852. IV. 21. 2 G 9 P . N. 1886. III. 29. 
2G1 U. o. 1882. VIT. 27. 270 :\1agyar Sajt6, 1859. V. 17. 
2 G 5 u. o. 1882. VII. ll 271 P. N. 1860. VIII. 19. 
2 G 6 u. o. 1882. VIII. 6. 272 u. o. !857. I l r. 29 
2 G 7 Pestcr Lloyd, \855. I. 21. 273 u. o, 1857. VI. 3. 
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XIII. Statisztikai adatok. 

Egy magdeburgi lap nyomán közli a Budapcsli Hír
Iap, hogy a földkerekségeJ.1 élő zsidók szám'a 1860-ban 
4,232,370 fő.2H 

1857-ben az egész oszlrák birodalom 36,110,272 lakósa 
közül 670,078 zsidó van.275 

1855-bcn volt 
Magyarországon - - - - ,- - - - -
Szerb nvajdaságban és Temesi Bánálban 
Horvál-Szlavonországban-----
Erdélyben - - - - - - ~ ...___ - - -
A Határőrvidéken - - - - - - - .......... 

332,229 
16,252 
3,914 

15,657-
437 

zsidó lakós.276 

Pesl városának volt 1850-ben 95,510 lakósa. Ennek 
megoszlása: 

Belváros 
Lipól külv. 
Terézia külv. 
J ó zs ef külv. 
Ferenc külv. 

15,597 lakós, közlük 304 izraelita. 
12,298 lakós, közlük 2,725 izraelita·, 
39,792 lakós, közlük 15.920 izraelita; 
19,269 lakós, közlük 104 izraeli~a. 
8,555 lakós, közlük 95 izraelita. 277 

Magyarország kerüleleinek adatai az 1857..,es népszám ... 
lálás szerint:27S 

a pest-budai kerület 1,817.591 lakósa között 66,189 izraelita, 
a soproni kerülel - 1,872,087 lakósa között 64 416 izr<!!elita 
a nagyYáradi kerület l ,584,768 lakó sa között 50.116 izraeli la. 
a kassai kerület - 1,465,636 lakósa között 99.512 izraelita;, 
a pozsonyi kerület- 1,733,461 lakósa közölt 81,938 izraelita. 

Budapes l. 

274; Bp. H. 1860. IV. 3. 
275 P. N. 1857. XI. 10. 
276 Magyar Sajtó, 1855. X. 24. 

Dr. Csetényi Imre. 

277 P. N. 1850. IV. 10. 
278 Bp. H, 1860. Il. 8., 9., 12. 

Zs:dó segítősLen·e.etek 11 3 

Zsidó segítőszervezetek. 

JI ssel'vese•ek ál•olános jeUemsése. 

Egy halalmas drámai feszültségű hőskölleményt sze
relnénk itt bemutatni, amelynek az egész világon szélágazó 
•epikája olyan mérLékben növekszik, amilyen mértékben el
hatalmasodik a zsidóság szenvedése. Arról a rendkívüli 
segítőlev.ék•enységről óhajtunk beszélni, amely. évtizedek óta 
a külföldi zsidó sz·ervez.etekből szélárad az egész világon, 
mindenüvé, ahol zsidók élnek. 

Időben és térben a t ö r té n e t i t á v l a t sík j á n te
kintve a külföldi szerv·ez.etek murikáját, clmondhatjuk, hogy 
tközülük .egyesek , különösen azok} amelyek az orosz és 
l·cngyelországi őspogrommok állal sújtott zsidóságon akar
lak s·egíteni, már évtizedekkel a világháború előtt elindítot
ták áldást hozó tevékenységüket. A pogrommok mellett eze
ken a t•erületeken a legszegényebb zsidó rétegeknek elszapo
rodása is megoldásra váró problémaként jelentkezett, ami
nek cHensúlyozására meg kellelt kezdőelnie a kivándorol
talásnak és ezzel kapcsolatosan egyes telepítési akcióknak. 
így indtut meg már évtizedekkel ezelőtt egyrészt a palesz
tínai letelepedési mozgalom, másrészt az egyéb tengerenitilt 
országok, főként Észak- és Délamerika felé irányuló kiván
dorlás is. E telepítési mozgalom volt az első , amelynek ér
dekében Európa és az újvilág zsidósága egyaránt meg
mozdult. 

Ez a zsidó munka, ha mindjárt eredményeiben szép
nek mutatkozott és ~agy tömegek számára hozott meg~ 
oldást, arányaiban csekély. jelentőségűnek mondható ahhoz 
a segílő munkához viszonyítva, amely a világháború alatt 
kezdődött el, majd elhatalmasodott a háború után és_ soha 
el nem képzelt arányokat ölt napjainkban. Ha visszapillan
hmk nem is olyan régen elmult időkre_, megállapíthatjuk, 
hogy ·ezt a mai segítő munkát úgyszólván egy segélykiáltás 
índította meg, amely Palesztinában a világháború első ide
jében hangzott . el s amely kiáltásra először mozdult meg 
úgyszólván a világ egész zsidósága. Ez a hatalmas megmoz
dulás azután már ébrentartotta a segítőtörekvést a háhorú 
alatt is és ez állandóan fokozódó intenzitást nyert a háború 
utáni időszakban a jóvátételek idején, 1919-1925-i~, majd 
ennek a munkának egyre nagyobb arányai kezdlek kibonta-

8 
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kozni a kclclcurópai ál~.m!o!.;ban ~~25-1930-ig és a n~mzcti 
szoci:1lizm us uralomr<lJ u l asa val .1\ e~~l c_~ország?~n 19_33;b~n, 
amikor azután olyan fejezele kezelodolt a vilag zs1dosaga 
sors:ínak, amely egyrészrő l n:illió~' szem"edésft~, hozta magá
Yal, másrl-szről a segít-és leren szazezrek s~gllo megmozdu
Júsltt követelle meg. 

\';llö.iában azonban a lll a i i cl ő sz ak adja _me~ teljes 
képét a zsidó _segíl_és munkájána!_c· Teng~~re~tül,t lu}te~~vté~ 
n•ink azok, alok nuncten tehetségakkel agllal1v es penzu,gy1 
erejüket a segílés munkájának szalgátatába állílva igyekez
nek a szenveclő európai zsidóság milliós tömegének sorsán 
kiinnyílt>ni. 

Jh loYábhá most még núndig a_ történeti távlat síkjára 
hel:yezkedye az egyes segílőszcrvek feladatkörét te
kintjük, akkor azl láthatjuk, hogy a világháború ~előtt a 
szociális gondozás munkája inkább haladt a produktiv segí
tés Yonalán, míg a karitativ gondozás csak pillanatnyi inség 
idején yag:'l· Ülséges terülelen kapolt szel'epet. A 1-egújabb 
ídökig tehát a segílőszervek t evékeny ségének lényegél, a 
munkára nevelés, az 'egészségügyi kérdések és megsz,erv,ez,ett 
telepílés képezlék Az 1933. év azonban 'e téren is forduló
ponlot jelent. Azóta a történések következtében olyan ese
ményekel kellell hiltes tn~reink111ek 1elszenv,edniök, hogy 
egyik napról a másikra nagy tömegek problémájának gyors 
mt>goldása lelt a feladat,_ hiszen napon~ént ezrek és ezrek 
leltek földönfulókká, akik menekült~énl kopogtatnak ajtó
ról-ajl óra járYa, kegyellen sorsuk országról-országlr!a üldözi 
őket, otthonra azonban nem lalálhatnak, mert ta bevándor
lási és letelepedési lehelőség a minimumra csökk,ent, ily 
kcrülmények közölt csak természebes, hogy ezek a s~e:;gítő
szenek eredeti célkitüzéseil;Jel félreléve kénvlelenck min
d.enü lL elsősorban karitativ .l'ormában segíten~i, míg a kon
struktiv munka másodrendű feladatként a háttérbe szonlll. 

Az út keserves kísérletezések sorozatán át vtez/e~etl idáig. 
J\I ár az első korlátozó rendelkezések köVJetk,ezményekénl 
frl kellett ismernünk, hogy milyen egészség~el,en a zsidóság 
foglalkozásbeli megoszlása. Ez a felismerés sürgette az ál
rétegeződés megoldását: ebből a programmból keletkeztek 
azutún a különböző átképzési és kiképzési feladatok és 
~zekkel egyben a kiYándorollalás szü.ks~gszerű előkészítése 
Is. Ezekkel párhuzamosan pedig a bevánclorlási országok
nak, illelve hedndorlási telepekJllek fclkuLalása és meg
szervezése lelt a feladat. Elsősorhan azonban mindent meg 
kdl tenni a zsidókért sajál hazájukban s e feladat meHcll 
~?I~doskodni kellelt a heYándorlók helyzeléről a bevánclor
hun országban, majd amikor a renelszeres kivándorlás fá.i-
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.<]almas gyors meneküléssé Yállozoll, az átmeneli l etelepítés 
súlyos problémája került elő lée?e: . " , , , . , , 

fgy a feladatkörük szomoru feJlodeset altekmh e es, a 
mecroldás lehetőséerei t szemlétveJ elénk tárulnak azok a ~e: 
I ok is, amelyekne"'k a megoldásá~·a .. a legkülö~öz.?bb, zs1clo 
oro·anizációk létesültek (Az uldozollek, az ehezok es ot~
ho~llalanok felkarolásán kezdve, a kivándorlás előké~zíte
sén, az egyéneknek a kivánd?r~ásra való __ b~s,ze.n:_ezé~en é~ 
ncvelés·én ál az utazás gazdasafp, ~etpzelkoZJ ~s _kozlc_ked.~Sl 
nehézsécrein keresztül, annak .JOgi es gazdasagi l'ellelele~g, 
majd a 

0 

lelelepedőnek lábraál_lílásáig mindent, úgyszóh·,~?
semmiből kellelt mecrte!'emtem.) S ezek megolclasa, a gyuJ
tésrc és az elosztásr~ az előkészítésre. a megoldásra es a 
fejlesztésre alakult sz~rvezelek szélágazó rendszerekkel, so,~c 
fiókintézményükkel , szociáJis gonelolattal irp.p~egnált yezelo
ikkel mindicr és mindenütt megjelentek es Jelen Yannak, 
ahol a zsidÓság könnye hull, ahol a szenYedő zsidók se
gélyt kérő szava megszólal, vagy_ sorsuknak híre s~íts~gért 
kiált. 

fgy a segítés munkája fo~y~k és mi úlon-útfé!en halhu~~ 
rövidített idecren neYek·et~ zs1do szen·ezelek ne,·enek kczdo
belűit tartalr~azó címeket érezzük szervezetek segítségének 
áldásait anélkül, hogy kö~elebbről ismernők ezek lényegéL 
Éppen ~zért ezúttal szerelnők megismertelni legalább a !?g
fontosabb nemzetközi zsidó segítőszerYeket, ezeknek fel
actalköreit célkitűzéseit, hasznos munkáját és mindenek
előtt létesfrlésének rövid törlénetét, noha a nehézzé vált 
érintkezési lehetőségek miatt néha bizony csak hézagos 
'ad a tokat ismertethe tünk. 

.1. JÍ"alcínos ssociális munlccít és kivándoroUafcísf 
végső sservese•ek. 

Elsősorban azoknak a szen-ezeteknek működését fog
juk bemutatni, amelyeknek 1eYékcnységé,el nekünk magyar 
zsidóknak' is meg van a kapcsolatunk, amelyek azonban 
eayben valóban a vezérszólamol adják a külföldi zsidóság 
s~gílőlevékenységének nagy orcheslerében. 

l. JOINT 

Míndenekelőlt a szociális célokért küzdő szen·ezetek
kel óhajtunk foglalkozni, ezek közül is a hozzánk a legkö
~elebb álló Am e r i c a n J o i n l Dis t d b u ti o n C om~ 
m i l t e e -val röviden a J o int-Lal. Ez a szervezel törléneli 
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sorrendben nem a Icgré&ibl? o_,·ganizáció, m~ a~o.nba~ kap
csolathan álliunk vele mar eYllzedekkel ez•elott lS, am1kor a. 
mMYar zsidósátt segílségére jöll, hogy; a forradalmak és a 
prolctárdiklatm~a idején minde_nből kifoszlol~ inlJézméJ_tye
inkct ujjáépílhessük. :Mosl ped1g a leghathatosabb segitsé-
get épp'en a Joint nyújtja nekünk. Minthogy; pedi~ a _Joi?-t 
munkájából több más leány- és les tvérszer.v·ezet lS laplal
kozik minl keret-szervezetről is besz,élnünk k•ell róla. 

A' Joinl 1914. október. 4-~én alakull, amikor. az amerikai 
zsidósácr felhíYásl k apotl az amerikai tör.ök nagyköv·etlől, 
a zsidl' Moraenlhau ·Henriklől, hogy 60.000 pal,esztína'l 
zsidónak az éhhaláltól való m egmenlésér·e küldj•enek azon-
nal 50.000 dollárt mer,l Palesztina lakósságát a hadviselő 
felek minden közl~kedési lehelőségtől 1elzárták. Ennek a l{Jér
désnek a megoldására akkor nem lévén n11e_g~eLelő szlerVIczet •. 
amerikai n emes emberbarálok •elgondolása megler•emlelle a , 
Joinlol. Ekkor történt ugyanis, hogy, a nem kifejezetten 
szociális tevékenységgel foglalkozó American Jewish Com
miltee egybehívta az !amerikai zsidóság ·konf•erenciáját, . 
amclv Lguis Marshall elnöklésével azonnal nagy, össz·eget 
szavazoLt mecr paleszlínai és ~egyéb háborús segítésre. Már 
1917-ben az,o~ban tizmillió dollárr.a emelk!edett a szükség
lcl ezt az összecret Amerika zsidó hitközségeire vetetLék ki: 
a Joint átütő er

0

ejére jellemző , hogy New-York hitközségeL 
a reájuk eső ötmillió dolláros kvólál liz nap alatt gyüjtötl~k 
össze. 

Súlyos kérdés volt azonban a háború tüzében a segílés-
nek eljuttatása a szükséget szenveclő tcrül•etekre. Az Ame
rikai Egyesült Államok kormány,a nagy megértéssel elősegí
telle ezt az embersz·epelettől áthatolt levék!enységet és meg
engeelle a Joinlnak, hogy bizottságot küldjön Euró_pába, 
ahol azután a Joint •együtt dolgozolt a berlini Jüdisches 
Hilfskommitéval, az Aliance Izraelit-tel, továbbá 1a Joint 
lembergi és varsói birottságaival. Természetesen a nehézsé
gek csak fokozódtak, amikor. 1917-ben Amer.ika is belépett 
a háborúba. 

A világháború vége a zsidóság törLénet•ének horzalm>as 
korszaka voll: éhinség látogatta meg Lengyelországot, Ho
mániát és a balti államokat. Ebben az időben új államok 
alakultak, ami minclenült nagy megr"ázkócltatássai jár.t, \ezen
felül Romániában egyébként sem volt új az antiszemitiz
mus, de Némelországban és Auszlr.iában is sokszor kriti
kussá váll a helyzeL Az Egy.esült Allamok · kongresszusa 
a_z ~llalános európai viszonyokra való tekinLettel Amerikai. 
Segelyzö Szerve:lJelet létesített és cé!jaira százmillió dollárt 
szavazott meg: a Joint nagy jelentőségél mi sem igazolj~ 
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jobban, mint az a körülmény ho cry. ennek a secrélyező szer
veze~e~ !l, munkájába már hek~pcsolták ezt ~ nagyszeríí 
<>rgamzaCiol, amely így. a lengerentúli zsidósácr leafonto-
'Sabb segélyező szerve lelt. . c=) b 

A Joint akkor e nagy'fonlosságű te,;ékenysécrének minél 
'h.a ll~alósabb, kifejt~se érdekében negyV'en gyakorlott szo
c!áh.s munkassal biZoltságat küldöU Európába ezek ame
rJkal egyenruhában és az amerikai kormány n~e<ihatalma
zásával vezették a segílés munkáját igen soks:wr ableaY•eszé
lycsebb körülmények közölt A nacry se!tilőakció mt~nkájá
ban óriási feladatol jelenlett a val~ták állandó fluktuálása 
kővelkezlében uralkodó bizonylalansácrban az amerikai se
g·élyö~szegn_ek az elszát;:tol;ísa egyes ~·száJgo·k valuláján,, e 
bonyolult cs fon~os kerdesnek a rendezését ::vr 10 r r is C. 
T r o p e r. vállalla ~s, mindig _si~err~l végre is hajto lta. 

, A Jom~ ak~on .es ho~sz~ evek1g tartó nehéz munkájá
rol csak nehány ·adatot ohaJtunk közölni. 1921. juliusától 
1929. áprilisáig 300.000 meneküllet vándoroltalott ki hono
síttalo~t vissza, vagy állí.Lo~~ másk_é.pen lal pra. Ehhez' k~est 
1919- es ~.920-bai_J; ~7 mtlliO d~llar volt a Joint költség,re.
Msc, a kovelkezo ev.ekben meg további 20 millió dollár. 
Ebben az jelőszakban a Jo~nt, ~mnkájának végrehajtására 
laz egye!t celoknak megfeleloen b1zollsáaokat létesített ame
ly·ektick :f\eladaluk voll: a menekültek össZ!eírása · kana
dába, Délafrikába, Palesztinába és más orszácrokba való 
vándorolLalása ; menekültek gyermekeinek islwláztalása és 
n~velése;, ra~bik, tanítók, szellemi yezelők segélyezése; jár
vanyok IdeJen belegek gondozása ecrészségügyi szolcrálat 
ellátása, elhagyott gyermekek felk~rolása és istápolásr az 
1árvagondozás és ezeken lelül a gazclasáaüaa tönkrejutottak 
~a~l?raállítása, hitelszövctkezetek és kölcsönök nyújtása 
~~ . 

Ez utóbbi igen nagy fontosságú feladatok me!!Valósít
ihalása érdekében alapítolta a Joint az Agro-Joint-;ot amely 
;egyrészt az oroszországi zsidóság gazdasági Lalpra~llítását 
Yelle prog!'ammb~, másrészt az _ICA-Yal egyült 1929-ben a 
The Amen<:an Jomt Re c·onstrucliOn Foundalion-t (röviden: 
F.:ound~~l?n-1) _alapílolla, amellyel mi is igyekeztünk 
koz~l~e~b1 en?-lkezes~e- kerülni és a;n_ely intézmény, a többi 
et;rOJ~at orszagok zs1do~ága ,gazdas~1 helyzelének feljavílá
sal .valla~ta. A Fo~mclatton legfontosabb munkaprogrammja 
a lulelszovetkc~eLI mozgnlmak fejlesztése. Terékenységének 
eredménye ped1g az, hogy azokban az orszácrokban, ahol a 
Foundation működöll, már 1938. novemberében 687 hitcl
.szö~··clkezet, i!lcty~ pénzl~r dolgozolt 191 ezer taggal. A Foun
da.lwn ~nxag1 er~Jet ~J om~ 1és a~ ICA szolgállatta, úgy hogy 
1938. ' 'eglctg a Joml tobb mmt harom millió , az utóbbi több 
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minl kl~l milli<l do!l:í.rr.tl lúmogatla a hilelnyuj lás Ionlos 
munk:\júl. Cgyanakkor .t Foundation áldásos munkáját l:U
juk 111:11· Hulgúriában, CsehszloYákiában, Eszlországban, 
:Finnorszúgbnn. Lengyelországban, Görögországban. Litvá
ni:íhnn, Lettországban, Homániában és Törökországban, 
azonban ~ émelorszúgban és Ausztriában a szövelkezelcket 
mát· likYiclúlní kellelL "\. Foundation által támogatott pénz
l:irak 19:3~-ig tennészelesen főként saját er~jükből ötmillió 
őtn'nkl'lezcr kölcsönt folyósitoltak, összesen 581.000.000 
dollár értékben. 

::\Iindezek mellclt a Joint mindcnütl kiv,eszi oroszlán
részél a munkából, ahol segíle1ii kell. Különösen súlyos 
felarial elé állHotta az a gazdasági krízis, amely "Lengyel
országban 1925-ben megindull és 1926-ban folytalóclolL és 
amely egyformán sújlolla a kereskedelmet és az iparl. A 
helyzel jellemzésére szolgáljon, hogy, ak.k,or Lengyelország
ban 212.000 zsidó munkásember közül 500fo hirtelen munka
nélküli lelt és 63.000 zsidó kisiparos 80o;o""a foglalkozás nél
kül maradt. Egyedül Yarsó munkásainak 830Jo-át érintelte 
ez a válság. Ugyanekkor Besszarábiában a rossz termés 
miaU éhinség dühöngő l t. J.\Iindez arra késztette a J o intott 
hogy újult erővel hozzáfogjon a gyermekg10ndozás, az 
egészségügyi szolgálal, ·a felépílés és a gazdasági segélyezés 
óriási munkájához és ezeknek a nagy feladaloknak meg
oldására 1925. év Yégén újabb gyűjLésl kellett indítania a 
fedezethez szü.kséges 15.000.000 dollár mc;_gszer:z;ésér,e. S ez 
a horribilis összeg rövidesen egybegyüll, noha 1926-ban 
az Egyesüll Aliamokat is elérte a világkrízis és az amerik~i 
zsidósá!! mind nehezebben tudolt anyagi áldozatokat hozn1. 
A foko'zódó viláakrízis azután arra indHolta a Joinlot,. 
hogy a munka egy, részét áthárílsa a helyi szervezelekr·e. 
Ezérl Paleszlínában me,galakílolla a PaleszUnai Gazdasági 
E!Ivesülelel amely 1,800.000 dollárral kezelelt főképen a 
a<:'ennekao~dozás, az orvosi és egy.éb szoCiális munka terén 
dolaozni~ Leno:velorszáaban pedig szabad kölcsönlársulalo
kat"'lélesíletl ~l.nelvek l0-20 dolláros kamatmentes kölcsö
nökkel m·1.1ltak kisemberek hóna alá és ez állal azokal ál
menlellék a legsúlyosabb válság idején. E pénztárak száma 
már 193:~-ban 676 voll, majd később 915-re emelkedett._ Eze.k 
a kis kölrsönpénzlárak, amelyek néhány, év ala ll a J oml-lol 
löbb minl 2,COQ.OOű dollárl kaptak 'és ~gyannylit adott h~nzá 
a helyi zsidóság is , csakhamar oly nagy fontosságot erlek 
el hoov már-n-lár kezdlék elhomályosítani a hilelszövelke-
ze'tek jelentőségéL · 

Azonban más orsz~gokban is kiépítelle helyi szeneze
teit a Joint és amikor már mindezek sikeresen folylallák 
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munkáj uka l és az állaluk élelrchíYoll intézmények szabúly
szcr[íen teljesHellék hivatásukat, a Joinl azzal a gondolallal 
kezelelt foglulkozni, hogy leljcsíl\'én feladatáL Jclszúmoi, 
.\mikor azonban a Joint eztmegelőzően lelkiismereli h:ö :e
Je sségből kiküldölte megbizoltuil Keleteurópa g<tzclasá...ui Yi
szonyainak ujabb tanulmányozására és ennek során m~gúl
lapílolla, hogy lovábbra is szükség van, sől fokozolt ml'r
tékben szükség van az amerikai segítségre, nyomban mrg
kezdte új fejezelel j ·elenlő heroikus munkájál, aminek jd
lemzésére szolgáljon az egyetlen adal, hogy: 19:32. é\' vég(~ig 
1kb. 80,000.000 dollárra emelkedcll az az össze~, amell~ el a 
.T o i nl rész l vel l az európai zsidóság megsegílésének mtmká
jában. 

Amde az 1932. évi ujabb világkrízis nem telte l cheUh~, 
hogy a J o int ismét nagyobbszabású gy íij lés l rendezzen, 
czér l Keleteurópában és másult a J o i nl czir{ulYÚ ne,·elö 
munkájának eredményeképcn, az önsegélyezése-n alapuló 
hatalmas intézmények sajál maguk igyekezlek azokról az 
összegekről gondoskodni, amelyek szociális és oazclasá,ui 
céljaik megvalósítására szükségcsek voltak. Ez a 
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lörcln·és 
sikerrel is járlés már-már úgy lálszolt, hogy. a Joinl anyaui 
közreműködése ismét nélkülözltelőYé Yálik, amikor az únJ. 
év márciusában uralomra került Némelországban a nem
ze~i szocializmus s amikor egyik napról a mi"sikra ()00.000 
zs1dó megmentéséről kellelt gondoskodni. Ismél a lcncjcren~ 
túli zsidóság voll az. amel v a n0mcl hillesh érek ~>e<>ílsé"ére 
sietell: egyben akkor begyakorlott. egysége~ en n;egs~en·ezeU 
organizáeióra voll szükség és természelesen mcoint es.tk a 
.T o intra zúdull a halalm as munka. A J o in l ní.llalta is a rcl
ad~lol s már néhány hónap alatt - gyorsserréJy eimén -
1,3.:>0.000 dollárt gyüjlölt a némel zsidók szá~1úra. mírr cn
nek szélosztása és állaláh<m minden szociális munka f'>mét 
a helyi szenezel, ezútlal a Zcnlrah\ussehuss ú l jún nyert 
mego!clásl. .\zonb:m mosl már olyan mérelekcl Óllöllck a 
súlyosnál súlyosabb problémák, ·hoay az amerikai sc•1Íl
ségcn Jdvül meg kellelt nyerni a s~gílés munkáiúhoz "az 
<mgol és rrancia közporill szociúlis szenezelekel ·is és hc
kapcsolódoll ebbe a nagy munkáha az Ica is. 

, E széle.~ körű segílő l~'·?kenység __ sor{m a :\é mct orszúg
bo} .nagy lo~~-:ge~ben r~JZ~> menekullek prohlémáj,t mosl 
n;~u. ne!nzelko~.~- f_onlos~agu lelt, olyannyira, hogy a Xépw 
szo\ elseg egy fob1zlossa~:,ol szen·czetl a menekúllü"YÍ kér
dés n~egolcl~s~ra és ismét a .Joinl \ 'Oli az, amclv egé~z szc1·
vczctel a fo~)JZ~os rendelkezésérc hoc.:sálolla. ·.\. prol>ll·n 1,t 
azonhan 1933; ev. végérc már oly<m nagy mérclckel ölli>ll 
hogy mozgosllatu kellcll az angol és francia szcrn'zetckc 1~ 
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felül Belgium , Svájc, Hollandia, Csehszlovákia Olaszor
szág, Lengyelország és Ausztria helyi szerve~~L~it is és 
b eYonták a munkába az ICA és HIAS állal már: ~orábban 
alakított HICEM-et is . 

1934-. márciusában ujabb 3,000.000 dolláms cryüjLésl 
rendezlek az amerikai zsidók a német hitteslvéJ:'Iek érdek·é
ben. Ebben az időben , amikor már a fokozott anliszemiliz
nn;s ~lőre,~et~tte án~y~kát Közép- és Ke}eueurópa többi or
szaga1ban IS es a zsidokra gyakoro-lt nyomás egyre •elvisel
h~tetlenebb lett, a J o in l nak egy•edül Lengyelorszádban 
mmtegy 1,000.000 éhező hiUestvért kellett segítenie;", sől 
már ekk?\ ~e~gyelországban 3,000:0?,0 zsidó~ak a he!yzeL·e 
katasztrofahssa vált. Ebben az Idoben Nemelorszácrban 
núnden zsidó szervezel a Reichsv,ertpelung der Jude~ in 
D.eutschland kerelébe larlozolt, ennek végnehajt.ó szerve pe
dig a Zentral-Ausschuss lell, amelynek munkáját ismél a 
Joint támogatta, minl a segítésnek főerőssége. · 

Azonban a szociális bajok Európában ecryre na,crvobb 
méreleket öltöttek, így 1938-ban a r"elnö~eked,etl fela

0
datok 

megoldására a Joi~tnak már 5,100.000 dollárra vo1t szüksége. 
Ekkor azonban meg nem gondolhatlak arra a Joint vez.etői 
h?~ Romániában 900 OOO zsidó fog súlyos helyzetbe ke~ 
relm, továbbá arra sem, hogy Auszlriát bek<ebelezik Némel
országba, aminek következtében a hazátlan, kiüldözölt 
zsidók száma ismét 200.000-rel megnövekedett. 

Ilyen körülmények közölt ült össze 1938. év nyarán 
~oosevell amerikai elnök inicialivájára az eviani konferen
cta, hogy az emigráció kérdését az összes bevándorlási or
szágok képviselőinek bevonásával tárgyalás alá vegye. Erre 
a konferenciára természelesen a Joint is 'elküldötte megbi
zollait, akik egy alaposan kidolgorott memorandumol nyuj
tollak át a konferenciának. Ez az év egyébként is a kata
sztrófák sorozatát zudílolta az európai zsidóságra: Olasz
ország is a faji megkülönbörlelés útjára lépett, szeptem
berben megtörlént a Szudélavidék Németországhoz való 
csalolása. Egy Lengyel és Némelország közöll felmerült 
vitából kifolyólag 20.000 lengyel állampolgárságú zsidót 
ki toloncollak ::\ émetországból. Ilyen esenién y ek 1adták a 
hálteret a Joint 1938. évi emberfeletti munkájához. 

A röviden ·vázolt tragikus események folyományaké
pen ujabb és ujabb szükséglelek mcrültek fel, az enrópai 
események és ezzel párhuzamosan a J o in l működésének 
halósugarai széláradlak az egész földkereks·égrc: a .Joinl sc
gílelt Sanghai, Bolívia, a Fülöpszigetek és Kuba földterüle
tcitől Dánián kereszlül Albániáig. Az 1939. év elején pedig 
már kénytelen voll 50 országban müködésl kifejteni és e 
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célból ismél nagyméretű gyüjlésl indítani, amely 20,000.000 
d ollárt eredményezcLL Ez az év volt egyébként a Joint mü~ 
köd ésének 25-ik esztendeje. E n~gyedszázados évford'ulo 
é ppen olyan. súlyos időszakra eselt, mint az 1911. évé volt, 
~anükor a Jomt megalakult 

Aminl látjuk, a Joint segitőtevékenységének 25 évében 
benne van nemcsak Közép- és K·eleleurópa zsidóságának 
történele, megpróbáltatásai, problémái •erőfeszítései és re
ménységei, hanem a kél Amerika zsidóságának a legszebb 
hmnanilásról szóló története is. 

Ezekben kívánluk a Joinl áldásos munkássá_gát bemu
tatni. Meg kell még emlékeznünk a J o int veze lő ségéről is, 
amelyben a szociális szolgálat munkája családi tradíció: 
ecryes családokban, minl a Rosenwald, a \Varburg és a 
L

0
ehmann családokban apáról-fiúra száll a vezetés munh:ája. 

A J o int jelenle<Ji díszelnöke P a ul B a e r w a l d, elnöke E d .. 
w a r d \V a r b~ r g, de a vezeLésben részt vesz H e r b e r tt 
A. L ·e h m a n n, G e o r g B a k e r, \V i ll i am R o s ·e n w a l d 
és J o n a h B. W is e is, míg a titkári és ügyvezető igazgatóíi. 
teendőket az állalunk jól ismert, kivMó Joseph C. 
Hyman lálja el. Az európai végr.ehajtóbizolts~g tisztel.~t
beli elnöke d r. B c r n h a r cl K ah n, elnöke ped1g M o rr1 s 
C. T roper, a magyar zsidóság ügyének nemes .J?ár~fogója. 
akinek nagyon sokat köszönhelünk, mert nála mmd1g nagy, 
megértésre találunk és aki ismételten személ_yesen ellálq_ga
tolt hozzánk. 

Tanulmányunk e részének befejezése előtt idézzük az 
Egyesült Államok volt. elnökének. Herbert Hooverne~. sza
-vail, aki 1923~ban a J oinlról a köYetkezőképpen n.'nlat~o
zolt: »Nincsen fényesebb fejezel az emberszeretet egész tor
ténelében, minl az, amelyet arról a kilencévi nmnkáról 
lehelne írni, amit az amerikai zsidók véghez vilLek.« Azóta 
háromszor kilenc év Lelt el, ez évekből sok a legf·eketébb 
a zsidóság történetében, ele szalgáljon némi vigaszul. hogy 
az amerikai zsidóság nem zárta le az ernberiSzerel•cl e fényes 

·.fejezelél és annak u.lolsó oldalai még nincsenek megírva. 

2. ICA. 

A zsidó segílőmunka hőskorának ismertetése u1án most 
rátérünk e munka őskorának bemutalására és ennek során 
megemlék·ezünk először a legrégibb zsidó szervezelek közé 
tartozó Jewish Colonization Association-ról, 
röviden az ICA-ról, amelye l H i r sc h J\1 ó r i c b á r ó ala-
~~~ l 
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H i r sc h b á r ó, mint a 18. és Hl. század erryik leGelő
kelőb h sarja, 1831-ben szülelcll :\Iünchenben~ .\ c~alád 
I. Lt."os bizalmasa, maga Hirsch ::\Ióric is bejáratos voll a 
királyi wlvarokba. Szigorúan yalJásos, jámbor zsidó kör-
11.\ ezeiben nőlt fel és már gyermekkorában láthatta, hocry 
mit jclenl valójában a zsidó szolidarílás. Akkor még tá,~l 
,·oll a zsidók emancipáció ja ::\' émetországban, viszonl Ba
jororsz;ig utjain hosszú sortokbau vonullak n y ngal l'elé a 
nyomorúságos zsidó kivándorlók, akikkel Hirsch :Móric 
állandóan érintkezve, közYellen tanulmányozhatta a kelct
európai zsidók nyomorúságát. Ekkénl kétségtelenül ő volt 
az első filantróp, aki a tények megfigyeléséből indull ki és 
ő voll az első, aki érez le, h ogy a bajb,a julott hittestvérck
nek nem alamizsnát kell adni, hanem ehelyelt meg kell 
nekik mutatni a helyes életutal és olyan állapotba kell 
hozni őket, hogy azon járhassanak is. Ezért senki előlte 
n em adott még olyan összegeket zsidó oélokra, mint ő. 
X em érdektelen, ha áldásdús munkásságából néhány adatot 
felemlít ünk. 

Eredeti terve. az volt, hogy az arra utallalwn a hely.
színen segít, ez elé azonban az OI10SZ hatóságok leküzdhe
tetlen akadályokat gördíteltek Hirsch báró azonban nem 
csüacredt és naov o·onddal hozzáfogolt a kivándoroltatás 
mu~kájá:~wk m~isz~ryezéséhez. Au~.zt~iába~ n~ega.lapít}a a 
Baron Hn·sch Sllflungol, amely a kozepeuropa1 zsiclo gyer
mekek oklalását tüzte ki céljául. Kanadában nagy ado
mánnyal segíli az oda telepedett zsidók mcgerősílés_ét. :\z 
Eoyesült Állrunokban a Baron Hirsch Founclot letesü1, 
a~elvnek rendelletése a bevándorlókat fogadni~ ell;>Cl~·ezn~, 
munkát keresni számukra és eayben gazdaságilUig es Ipan
lag oktatni őket. ~Iüvének megkoszorúzását jele~1ti 18?1~ben 
az ICA-nak alapítása. Az ICA ~-el,jes~n ú)fajt~ fllanlroplk.us 
alapítvány, amely vállalatszeru mLezmeny!{:~nt ala_lmlt, Je
lentékeny tőkével, részvénytársaság formaJabar~ es ,o~yan 
jól meaalapozottan, hogy az időv~l daoolva, a haboru allal 
előidéz"'elt viszonvak közölt is biztosan fennmaradh~t~.lt. 

Ez a nacrvsze-rü ember szinle előre lálta, hogy, a koru~
mények meg- fognak vállo~ni, ez~rt nemcsak _gyarm~!O~l-
1ásra és focrlalkozásra valo oklatasra telte alkatmassa ,~z 
ICA-L hane~ az l úgy szervezle meg, hogy annak prog,nt!nr~lJa 
bővíll~ető legyen. Az IC\ nagyszerü megalapozoltsagal {~1-
lemzi, hogy Hirsch bárónak 1~96-ban be~~veL15e~~ll .ha. a~ 
ulán minden mearázkódtatás es megszakdas nelkul i ol} Llt 

' b k' hallák utódai a mun al. . , , , d ·e 
Az 50 éves ICA-nak az alapítás első plll,an~la~ol ke~ \ 

ko Ionizációs tervei voltak. abból a felismeresiJol mdu.l' a l~ • 
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hogy a zsidóság elsősorhan a földművelés állal tudja magál 
rcoenerálni. E céll kí\'ánia szolgálni az első zsidó mező
aa~dasági Lelep lélesílése Argenlinában. Ennek a 3,000.000 
nét,ryzelkilóméler nagy,ságú orszáp:nak ugyanis akkor alig' olt 
4,000.000-nál több lakósa. Az ország liberális intézményei, 
caészséges klimája, természeti gazdagsága, földjének Ler
n~ékenysége odaYonzollák a be,·ándorló zsidókat. Ezl a 
helyze let ismerle fel Hirsch báró 1893-ban és megyásároll 
itt települési oélokra 81.000 hektár területeL Erre akk')l' 
nagy szükség volt, mert ez a földvásárlás éppen összcesell 
azzal az időpontlal, mnikor ezrével meneküllek a zsidók 
Oroszországból és kérlék Hirsch báró segítségét. Ez a szo
morú körülmény csak sietlelte ezt a lelepílésl és valóban 
előzetes, alapos kiválogatás és gondos előkészílés ulán rö\Í
dcsen 589 csa1ádot útnak is indílotl Hirsch báró, majd foly
Lat·va ezt a telepítési munkál, különféle vásárlásokkal mcg
szerzelt Lováhbi 593.500 hektár Lerülelet, amelynek egy ré
szét még ő maga, majd a báró halála ulán az IC.\ zsidó 
földmüvelőkkel hetelepílett, míg a terület jó része még 
további belelepítésre vár. Végeredményében a kolonizúlt 
terület 3107 család közölt van elosztva, akik közül 1100 már 
végleges tulajdonosa a telepének, körülbelül 900 pedig foko
zalosan akkor fogja megka,pni a földleríHet Lulllidonjogál, 
amikor az ICA-val szemben vállalt kötelezettségeinek már 
eleget ~ett. 

.\.zonban nemcsak Argenlinában, hanem Brazíliában is 
telepílelt az ICA és pedig az 1923. év végén kezdőelölt olt 
€Z a munka amely 1931-ben már azl eredményezte, hogy 
50.000 zsidó él Braziliában, míg 1922-ben, Lehál kilenc énel 
korábban csak 15.000 voll számuk. 

Az ICA telepílési akciója nem állt meg Délamerikában, 
hanem folytatóelolt Északamerikában, az Egyeslill Allamok 
középső országaiban, amelyekben már 1893-ban :~00-nál 
több zsidó család éll, akikel az ICA segélyezell, sől szá
mukra földmiíves iskolákat is fennlarLotl. 

Északamerikai le,·ékenysége kiterjecll Kanaciára is .. \z 
olt végzell jó munka illusztrálására el~g egyellen a dal: amíg 
1891-ben 6414 zsidó éll Kanadában, addig ez a szám ma 
több minl 175.000. Sajnos, a háború ulán a kanadai kor
mány is bizonyos megszoríló intézkedésekel gördilell :1 
bevándorlás elé, így elsősorban csak .a földmű,·cléshez értú
kel bocsátja be az országba. "\z IC.\-t ez az intézkedés arra 
készteti, hogy gondoskodjék arról. hogy a beYándorlók ki
elégítő szakmatudással rendelkezzenek. míg a lelelencJellc
k~~. előleg~k nyújlásáva~ segíli és állandóan támoga lj a koló
nLa]ukal, 1gy pld. ma lS 200 földmüves család 1000 lélek-
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számm:d él Knn.ldábnn az I CA Jnírlfogása ala ll. Az ICA 
<líc~érelérc Yálik.,. hogy mindcn kolóniában a szakmaheli 
előadásokon felül yallásos előadásokat is tar lal a lelepesek 
számára. 

Azonban Hirsch báró kö telességének tar tolta az t is 
hogy Amerika mellelt Palesztinában is nagy érd eklődésL 
tanúsítson a zsidó gyarmatosítás ügye iránt. Már 1896-b.an 
foglalkoztatta az olt megtelepedett néhányszáz család sorsa. 
Ismereles ugyanis , hogy 1878-ban egy csoport r omán, ma
gyar és orosz zsidó kisérlelet t ett ar ra, hogy: Pal·esztinába 
Táudoroh 'a , földművelésre ren dezkedjék be. Amikor teről
ködésük kudarrot Yallotl, bár ó Rotschild-hoz fordultak~ 
laki őke t nagylelkűen támogatta eg.észen 1896-ig, :amikor 
a báró elhatározta, hogy maradandó érté kül fog létesíteni 
és ezért az ICA-hoz fordult. Így kapcsolódo lt b e az ICA 
mindj árl kezdelben a palesztinai építő munkába egy erre 
.a célra létesült külön alakul at keretében, majd évtizedek 
n;ulV:~· u~·ancsak. az ICA b e_vonásával 193.4-be~ új társaság 
lelesult Y a l e st 1ne J e wish C o lonizailon Asso
c i a l i o n n éven , amely az addig alapHolt különftéle ICA 
tel epek gondozását átvette. 

Az említett területeken kívül azonban az ICA tevék•eny
-ségével találkozunk k·eleten Ciprusban, meg Törökország
b an is. AllaJában az ICA napjainkig mindig igy•ekez•ett a 
kivándorlási munkákat elősegíteni és l·egutóbb is 1940-ben 
P eszachkor l\Iáramaros megyéből 25 családot telepített ki 
Argcntinába. Kivándoroltalásai mindig alapos ·előkészítés 
€redményei, hiszen ipari és mezőgazdasági islwlái vlil4g
szerle működnek, em ellett valóságos össz•ekötő intézménye
kel lélesílett a kivándorolt zsidók és azoknak Európában 
maradt családjai közötl, ennek segítségével ever, meg ezer 
gyermek és asszony köv;elhette apját és férjéL Az ICA 
orvosi szalgálatra is berendezk•edett és a kihajózásnál min
denképpen gondoskodik az érkezőkről, nehogy visszaván
dorolni kényszerüljenek 

Központja 1egulóbb Párisban volt.._ onnan irányílotta 
néhai nagyszerű elnöke, d'Avigdor Goldsund és ki
váló ' 'ezérigazgatója, Lou is O u n g r e vezetésével szerte 
á világban áldásos munkásságát, amely•et az 1914-ben 
kitört világháború megakaszloll, de ez a munka a háború 
befejezése ulán, 1919-ben ismét új 'erőviCI megindult. Akkor 
-és azóta, amint azl napjaink Lörlénetéből ismerjük:, nem 
az oroszországi és lengyelországi kivándorlás álll •előtér
ben, hanem évről-évre .fokozódott az általános zsidó emigrá
ció p-roblémája. Eleinte mosl is Keleteurópában volt a 
legsulyosabb a helyzet, ezért ezt a lerül·et.et 1920-ban 90.000 
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zsidó hagy~ el, ~ö.t j ell~zö adat, hogy, annak ellenér e, 
hogy a bevandoriasi orszagok bezárullak és a kYólát eayre 
szigorílo lták, 1920-tól 1930-ig terjedő időszak alatl több 
n;int , ~~O.(JOO zsidó , hagyla el , K·eleleurópát kivándor
l~s oelJabol. .. A .~ e~'an_dorlás 'ele tornyosuló nehézségek 
VISZ~nl arra oszto~_ozlek ~z I~,A-t, h~gy az egyes európai 
orszagokban a belso ko1omzácw munkáját seaítse elő. Ezért 
K.~le~európában, a fölm~veléshez értö zsidókat 'lakóhelyü'
kon Igyekezelt tamogatm, hogJi hazájukban mea találhassák 
megéUte~ésü~et. Ez a belső te1epítési akció Éitvániában , 
Leltorszagban, Lengyelországban, a volt CsehszloYákiában 
és .Romániába~ f<?!ylalódol! olykép.en, hogy az ICA azokal, 
akiknek volt foldJuk, termeszelhem kölcsönök nyújlásá,·al 
tehát vetőmag, faültetvények, állatállomány, rendelkezésr~ 
bocsájtásáva l segítette, a földel nem rendelkezők számára 
földet bérelt , majd gazdasági ·és fejszövetkezeteket alapított. 
Ezzel a r·endszerrel Besszarábiában egész ICA-falYak lé
tesültek. 

Ugyanily;en l·evé~enységet fej~ett ki az ICA 1933-tól kez ... 
dödől·eg Magyarországnak akkor még elcsalolt területén, a 
Kárpá lalja vidékén, ahol 3-·400, valósággal éhhalállal 
küzdő családnakjött segítségére és lehetövé tett;e számukra, 
hogy szegényes 2-4 holdas földecskéiket művélhessék és 
terményeiket ér.Lékesíthcssék. Máramaros megyében pedig, 
ahol földhiány volt, tejgazdaságokat létesített, tejszövetke
zeteket alapított. Sajnos, ezek közül most egyik sem működ
hetik. 

·3. HICEM. 

Világ~ör~énel~1i jelenlő&égű ismét az ICA szerepe, ami
kor az Ó!'Iá~I <CI~11gráriós problémák középpontjában társul 
a_z ·~m~nka1 Jomt-tal.. a new-yorki Hias-sal és a berlini 
Eimgdn~ect-.lel és így jön létre a H i a s-I ca Em i g r a t i o n 
Ass o c 1 a t 1 o n, vagy rö,riden a HICEJ\1, amely.et ezek a 
szervek a Joint-tal együltesen tartanak fenn. A HICE~I 
1933-tól, tehát alakulásától kezdve bámulatosan sokat 
p~oduk~lt. ötven bi~ttság~ Yan a világ huszonhárom orszá
gaban ·~S szer:ezeteiYel mmclent elköYet, hogy a rendkh'iil 
kedvezollen viszonyok ellenérc is a khránclorlás utazási 
költségei biztosíttassanak ' 
' Á~de a kivándorlá~i viszonyok fokozalosan romlotlak 
es mmkor ennek ellenere 1938-ia már 325.000-re csökkent 
a németországi zsidóság szán1a, "'az Anschluss következté-
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ben u_pbb súlyos problémák ad~t~l nk, me~·L 1~1ég 200:090 
oszlrúk zsidónl nöYek~detl a kn·arHl?rolm ke.~wszeru!?k 
szúma és ezzel a HICh.:\I felpelala el~r~e ~ ~suc~p?n1Jal. 
s amíg az 1937. év végéig a nemetorszag1 zs1dol~ k~Yandor;
Jásn é'"i 25-30.000 személyre beos,z l_ot~ al~pon tort~nhet~lt_, 
addig később a különl'éle gazdasagi ~s ,larsad:;thm ren~<el
kczrsek köyetkeztében, amelyek a zs1dokat_ r~1mden, ex.~sz
tenciális lehelőségüktől megfosztoltál~, , a lnvand~rlas ute
mét fokozni kellett. A helyzet jellemz,eser'e szolgálJon, hogy, 
:11nirr 1933-ban a kivándorlók vagyonuk 750fo-ál vihetlék 
ki Í938. év elején ez a lehetőség 10o;o-ra, később 6o;o-lw 
esŐkkent vécrül az év vérréu már semmit sem lehetett ki
''inni A' récri' Ausztriába~ pedig a zsidóknak néhány hét 
~llatt i,ellelt "'elszenvedniök mindazl, amin a régi császárság
b<m hiltes1Yéreink öt év alatt mentek kereszt,ül. Az ál~al_áno.s 
helvzelet mécr traaikusabbá tette hogy a nemetorszag1 zsi
dók ·hclnelé'i-Iek "'súlyosbodása ~gybees,ett a zsidók meg
különböztetésével Danziaban, Olaszországban és M~gyar
orszárron. összefoo'lalva ~ HICEl\1 tevékenységét, me._galla
píthatjuk, hogy ~z 1938. év folyamán a köv;etkező fel
adatai voltak: 

1. A Németországból és Ausztriából meneküHeknek !~eg
alább azt a részét akik a Németországgal szomszédos or
száaokban ideialer{esen menedékiet találtak .. Lovább vándo
roltatni, mert "'ezeket gyakran a kiutasítás veszélye fe-
nyegette. . . , . , 

2. A Hilfsveremnel (Berlmben) es a Kultusg,ememd,~:wel 
(Wienben) való együttműködéssei elősegHe~i a köz~n~tl~n 
kivándorlás rnegszervezés·él :N émetországból :es Ausz_trrabo!. 

3. Támogatui a Keleteurópában és az átmeneti arsza-
gokban lévő kivándorló~at. , . . , . 

4. V édeni és seQi:lem a tengevent uh harnuncegy orszag..
ban lévő bizoltsága'i és levelezői útján az ·eme országokba 
érkező kivándorlókat. 

5. Fenntartani a kapcsolatokat a kivándorlókat befo
gadó helyekkel és minden lehető 'eszközzd ott a lie l:·elős&
geket növeini és ujabb befogadó hely,el\'et felkutatm. 

l\findezen célok megvalósításához a szükséges lőkét az 
ICA, a Joint, a Council for German Jewry és a Hias _adták, 
míg az adminisztrációs költségeket a HICEM normális bud~ 
gelje terhére maga vállalta. 

A HICEM a bevándorlási lehelőségek növeMse !érdeké
ben állandóan behaló tevékenységet fejt ki s ennek kösz~?
J:telő az a felhívás, amelyet 1938. március 24-én az EgyesuU 
Allamokban Roosevelt elnök bocsájtott ki a menekültek 
érdekében az eviani konlerencia alkalmából. A HICEM-nek 
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rC:szc '\'<lll lovábbá abb<m is, hogy \Yashinglonhan ~z 
osztrák és német ln·óláL egyesítetlék s így é,·e~1te :n.J,o 
eno·edélyes részére váll lehelő\·é az Egyesült .\llam~kha 
való bevándorlás. Xem érdek:lelen az sem , hogy anukor 
Braziliúban az 1937. é\' Yége felé többezer turista vizum
mal elJáloU bevándorlól fenyegetett a kiutasítás veszélye, a 
HICEM emelte fel eredmém·,e.~en sznvál érdekükb-en. 

A HICEM igazgatói: Edouard Oungre és dr. James 
Bernslein, az e\'iani konferencián is részl yettek. E sorok 
írója szem- és Iüllanúja voll annak, amikor ők és a .Joinl 
meghizoltai, Bernhard Kahn és .Jonah \Yise emhcrf<!letti 
munkál végezve. nemcsak Lenekel mulaltak he amelyek 
a konferencia bizoltságainak figyelmél lekötötték, ha.nem 
a különféle államok delegálljaival összeköllelésl létesítettek, 
hogy együltesen megvizsgálják a zsidó bevándorlások lehe
tőségeit. 

Tanulságos a HICE~I szenezeli hálózatának n)·omán 
szemlét tartani a bevándorlási országok feletl, ahol már a 
kihajázásnál jelen Yannak a HICEM megbízo(tjai. Csak 
néhány adalot lássunk az 1938. évből: Argentinába ebben 
az évben 9000 zsidó ' 'ándoroll be, Braziliába 573 személy, 
Uruguayba 2115 be\'ándorló érkezett, akik közül ,'512-l segí
vett a HICEl\1, Paraguayba 500 zsidó jött, Kolmubiába 2:300 
köztük 90o;o német zsidó, Chilébe GOO család, Boliviál>a 
700 zsidó és Sanghaiba csak ebben az egy esztendőben Löhb 
minl 2000 személv vándorolt be. 

A magyarorsvzági szoeiális munkába az eYiani konfe
rencia uláni külföldi tárgyalásaink során sikerült a 
HICEM-el beka]Jcsolni és az rövidesen a MarrYar Izraclil:.'ik 
Pártfogó Irodáját ruházta fel a szükséges felaclalok ellátá
sával. A HICEl\1 ilieni müködése alatt valóLan nagyon 
.iérl,él~e~ tevékenység-el fejte,Lt, ki hajóJ'egyck nyújtásá,·al, be
uta~a~1 engedélyek szerzes~\'el, :ezerl sok százan áldják 
segilsegél, amelyben a magyar zstcló kivándorlókal részesí
telLe már eddig js. 

4. 111.\S. 

. A JOINT és HICEJ\I munkájával párhuzamosan halad 
:a lentebb már emlílelt lliAS tevékenysége, amelynek teljes 
neve: H ,e br~w Sheltering and lmmigeant Aid 
S o_c1 ~ly, szekhely~ New-\:ork, célja pedig, hogy a zsidó 
'en11gransoknak a ket Amer1kába való he1·ándorlásúl elő
segítse. E; célból_ fiókirodái vannak Bostonban Baltimore
b_:.m, Plul~del]~l?-tábcln, Chkágóhan és St. FI·ant'ist'ob:J.n, 
so l van IrodaJa \Vashinglonban is. Ez az 11:>\)8-han 
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alapítol t szen-ezel credelüeg csupán a kel•eleurópai 
zsidó beYáudorlók ügyével foglalkozott és csak a háború 
után terjesz lelte ki működését más or~z~gbeliek érdekében 
is. Mííködési köre: a. bevándorlók törv:ényes ügyeit intézni . 
egyéni eselekben közbenjárni, a bevándOI,ollak számár; 
állampolgársági ügyekel intézni és elhelyezk!edésük,et biz
tosítani, mindenekelőtt azonban a beérkezők,et a kikötőben 
fogadni és pártfogásba vermi. Általunk is jól ismert műkö
dési kör~ének az a része, amely a bevándorolni szándéko
zók számára előkészíti a bevándoroltatást, olyképen, hoaYi 
szívósan közbenjár affidavit, majd a visum megszerzé~e 
érdekében. 

Ismét csak néhány kiragadott adat a HIAS tevékeny,
ségéből: 1938-ban 41.722 izraelita léphetett be az Egyesült 
Államok terülelére és ezt a hely~etet kihasználva, a HIAS 
szenezelei 37.670 affidavit megszerzé&énél s•egédk>ezh~~k, ami 
ru.Lal 100.000 személy bevándorlását tették lehetövé, ezt 
megelőzően pedig már. 1920-1925-ig is 250.000 amerikai 
bevándorlást segítelt·ek elő. EgJ~edül 1938-ban 1a HIAS new
yorki palotájában, amely, átmeneti otthont biztosít a be
vándorlóknak, 27.305 ·éjjeli szállást és 214.936 ebédet adtak 
és a HIAS k,épviselői 935 hajón érkező 23.775 szemlélyt! 
fogadtak a kikötőben. 

5. Council for Germao Jewry. 

Az eddig ismerlelelt szerv·ekkel szorosan együttműködik 
a német zsidók megsegílésének munkájában a C o u n c i l 
fo r G e r ma. n J e w r y, mnely az 1936. év •el•ején ata~ 
kult Londonban. Külön célja voll, hogy a világ zsidó kö
zösségeinek nagyobb össz·efogást és erő}fif·ejtésiét szerv•ezze 
meg a német zsidóság megsegítésére, a német ifjúság okta
tására és kivándorollalására és telJes összmunkát biztosít
son azoknak a teslülel·eknek a munkájával, amely.ek már 
ezekkel a problemákkal addig is foglalkozlak. Nem volt 
célja tehát más szervezelek hely,etl!esítése sem Angliában,. 
sem Amerikában, sem más országokban, nem közponlosít·j_a 
a teendőkeL a német zsidók érdekében, hanem új tervek ki
dolgozására:, a már létező szervekkel való együtLes munkára 
és főleg az eddiginél jelentékenyebb tőke gyüjLésél.'e alakult. 

Amint már em1ílésl teltünk róla: az 1933. évtől kezdve 
a németországi zsidó lakósság száma évről-évre roh.amosan 
csökkent. A hitközségek központi sz•ervezete a Reichsver
tretung der. Jud·en in Deulschland, amely sz•ervezet megfe
lelő bizoltságai útján egyrészt gyüjtött, másl.'észt átvette a 
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külföldi zsidók · hozzájárúlását végeredményében pedi" le~ 
bonyolította a kivándoroltatást. E célból maaában fo~lalt 
három kivándorlási szervet, a H iHsverein der J u de; in 
Deulschland-ot, amely Palesztinán kíVÜli tenaerentúli or~ 
szágokba való kivándoro1tatással foglalkozott "'a Palestina.
amt~ot: am~ly a paleszUnai kivándorlás munkÁjál intézte és 
az, Emigralron . ~ffioe of the C_on~munity, amely; egyes sze
mely.ek •európai államokba valo vrsszahonosílását ioyekezett 
•elősegüeni. Ezzel a központi szervez•ettel karölt~·c vécrzi 
munkáját a Council, . amelynek végvehajtóbizottsácráb";n 
ru~ a megalakulás~or többek között helyet foglaltak: Dr. 
We1zmann, a J·ew1sh Agency elnöke és a J ewish Colo
nisalion Association, valamint a Central British Found for 
Gerntan J e;vry elnöke .. E két társaságon kíVÜl képviseh·e 
vannak meg a Councilben az American Joint Distribu
tion Committee, a United Palesiinc Appeal és a Refuae 
Economic Corporation, valamint más amerikai szenezetek. 

A Council különösen az új helyzet elején amikor a ki
vándorlási pánik megindult, fejtett ki óriási ~unkál a fiatal 
zsidó g·eneráció megmenlés e 'érdek éhen. Ugyanez ismétlö
dölt Ausztria megszűnésének ·első heteiben akkor a Council 
~yomban akcióba lépett, hogy; az éhinség ~eszélyének kitett 
tomegeket megmentse, majd külön gyűjtést indílott az oszt
rák zsidók érdekében. A bécsi hilközséaben felállítolta a se
gélyezési, az átképzési és kivándorlási' Le,-ékenyséa ellátá-
sára szolgáló központot is. · "' 

'1938. év ősz.én újabb gondot okozott a Councilnak a 
szudét~föl_di z_si~óság helyz~te, de aggasztó lett a d!anzigi és 
memeh hlltestverek sorsa rs. N em. csoda, ha ilyen körü.l
z;t:ény.ek ~~~ölt a gy,űjtö~t ö~szegek mihamar ~irogytak és 
UJabb gyuJ test kellett mdibanr a felmerül t szüksegletek fede
zésére. Ekk<?r intézte nevezetes felh í ,·ás át Anglia népéhez 
Lord Baldwm a német és osztrák zsidó meneküllek érdeké
ben, amely felhívásra rövid időn belül több minl negyed
millió font gyült össze. 

6. Germao Jewish Aid Commiltee. 

J\ Coun~il munkáj~val szorosan összeJügg a G e r ma n 
J_ ~ w 1 s h A_r d C? m m 1 !l:t e e tevékenysége, amely az Ang~ 
haban tartoz~odo német és osztrák menekültekkel foglal
kozott, termeszetes tehát, hogy e bizottsárnak a munkája 
~gy~e n_agyobb méreteket ölt s így, amíg Öt év alatt, 1937. 
év' vég·éJ>g 10.500 meneküll ügyét intézte el, egy:edül az 1938. 

9 
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éY foly;ml:ín u~yanil~ szúmú ujonnnn érl,ezclLet kell ett el
Wni.l és amíg .lz Hl:P. édwn a bizottság köl'sége C40.000.
\'agyis heli c 800 - Yoll, az 193S. évi utolsó hÓnapj aiban ~ 
kiillst;g hd; .c .íOOO-re emrlkcdclt. Ugyanakkor külön bizo tt
súgok foglalkozlak a némrl zsidó g~·ermekek meg menLésé
:"I'Cl. fgy maga az Inter ,\id ComnliUee for th e Care of 
Children from Gcrmany, amely g~·crmekeknek angol isko
lákban yaló t'lhclyezésé\l~l és iskolázLltásuk idej'e alatl :azok 
iCitart:í.sáYal l'og!Jlk.~zott, 1.938. no~'?mber dőlt 300 gyer
mC'l\ct hozolt Angllahn, Img a Bnlish :\Iov-emenl for the 
Cn·e of Children from (~ermnnv 1938. év utolsó l<'él hónan
Júhan Lí.OOO német zsidó gyerniekel helyez,ell ,el Angliáb1al.1. 

7. CommiU~ d'A..,sisl!mce au x R eflugiés. 

• \z nngol mcneküllü.gyi bizottságok müködéséhez ha
sonló céllal a Fran ci aor szágba men eküllek segélyez:ésére 
P ár isban alakult a C ommi ll é cl'As sist a nc 'e aux 
H c r n g i és, am ely h a,•on ta több mint 2,500.000 franko t 
fo rdí to ll a mcn ekültek támogat ására , 1939-hen pedig már a 
4,000.000 frnnkot is weghaladt ák a havi kiadásai. Külön 
b izo llságol lrtesítctt. ez a szervezet a mostani háború kitö
r ése után internált 18- G3 éves férfiak csalácltagjailllak gon
dozására. E z a szen ·ezel az osztrák, német, cseh. 1engyel, 
sől magyar és egyéb m eneküllek ellá tásáról azzal gondos
kodoll , ho gy a szerencsétlen men ekült csaláelokat tcl'epekre 
hely ezt e el. 

8. Israelilisebe Flüchllingshiife. 

CgyszólYán azonban minclen országban, ahol menekül
tek menedékel ker eslek, alakullak zsidó segílő bizottságok, 
igy lennészelesen Sváj cb an is alakult szcnne~et, az Is r a c
l i l is c h c Fl ü c h L l i n g s h i l fe , amely már 1933 ó la 
mcneküllek megsegílés·hcl foglalkozik. Ennek a szerv.ezel
nek a le\·ékenysége is évről-é n·c fokozódolt és ezt .i'eUemzi 
az a körülmény, hogy az HJ38-ik évre m egszavazott 80.000 
franc hitelkerelet az év 'égéig nz összeg huszonötszöröséyel 
lrplék túl. Ehhez képest a gyüjt ési akciók 1933-tól 1937-ig 
összesen 80.000 francol eredményeztek és egyedül 1938-ban 
1,83:WOO frnncot gyüjtöll cl· és ltasználl nk fel, amely cr<?d
ményck a Sdjcban lLlkó zsidóság kis számúra yaló tekm
tc\lel igen jch'ntösnck mondhatók. 

Zsidó s.·g í tőszen·eze:ek 131 

9. Dulsch Jewish Refugees Committee. 

Hollandiáb~n is müködölt meneküllseg é'\yező .bizottság. 
Du l sc h J e w1sh R e fua ,e es Commit.l ee arnelv Am
s terdamban Svékelt :éS rés~l vetlek benne nem'csa·[{ zsidók 
hanem protestánsok és kalolikusok is. E z a szerv a mene~ 
k~ltek .ügyének m~goldásá,L keresve,. :r:égy; bizottságat kül
do lt ki tenger.entull orszaaokba k1vandorlási lehctséaek 
felkutatása céljából. o ' o 

. !; bizottság ~e~yébként az 1939. év véaéig J\:özel négy, 
mllho h.~lland J~nn~ot, gyűjtött ~ menekültek céljaira. »A. 
Hollandiaban do zs1dok meatettek kölelessé!tiiket ezekben 
a ~ragik~s órá~ban«,- mon°dja a bizotlság;ak egyik leg
utabb kiadott Jelentese - »mert több mint 433.000 fontol 
a dLak össz•e a menehiiltek javára« . 

~ mlenekültek segélyezésé1'e hasonló bizottsácrok ala
kulLal<., azonban mindien olyan orsiáaban aho\·á ~ német 

t 'k h . "' ' ' ?SZ ra , cs,e , szudé~av1déki Yagy lengyel hitteslvéecink be-
J Ulotta~: Igy Bielgmmban, Romániában Juaoszláviában. 
Bulgánában, Szlovákiában és t!ermészel~zerGlea :i\Iaayar-
országon is. "" o 

ll. Poless•ino-munlccí• végső sservesefelc. 

E~ként isll11erteh·e az általános zsidó emigrációval fog
lalkozo sz•ervezetek munkáját, rátérünk ama or11anizációk 
tevékenységének ismertetésére, amelyek a pales~hnai telc
pilés munkáját végzik. Ezek a szenezetek tudvalevőleg 
már évtizedekkel a világháború előtt megkezdetlék tevé
J~enységüket ·és nagy, köllségvetéssel és még nagyobb lelke
sedéssel irányították a paleszlínai települést, amelv tulaj
donképen 1917. évi Balfour deklaracióval vett nagy len
düleLet 

1. Jewish Agency. 

Tulajdonképen azonban akkor kezdődölt a céltudatos 
munka, amikor 1923-ban San Hemoban becikkelyezést 
nyert az Angiiának adott mandátum. Ezzel lett teljes a 
Palesztinalelepítést Yégző nagy zsidó szerv: a .T c w is h 
Agency for Palestinc programmja: azért nem énlek
telen, ha a Jewish Agency elismertetésére vonatkozó Pa
leszlína~mandátum 4. pontjának teljes szövegét itt bemu
tatjuk »Egy megfelelő zsidó képYiselet, mint nyih·ános 
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~cstü l cL ismertessék el, hogy részt vegyen tanácsáVIal és-. 
-e•rvü tlmunkálkodásával Palcszlína igazgatásában, tovább át 
a~Ön gazdasági, swciális és egyéb ügyekben, amely·ek a 
~ emzcli Olthon fclöpHésérc és Palesztína zsidó l akossá,gá~ 

·nak érdekeire vonatkoznak. Ez a testület a l"özigazgatá,s 
állandó felügyelele meUetl, az ország f,ej1esztésében istközre
működjék és segítsen. A Cionista Szervezet ismertessék el 
ilyen leslül·elnek addig, amíg szennez,etét és ~alkotmányát a 
mandalárius halalom arra alkalmasnak tartja. Ez öf.elség•e
kormányával egyetértően tegyen lépéseket, hogy biztosítsx 
azon zsidóknak együ ltmunkálkodását, 1akik hajLandók .a 
'i'\emzeli Olthon felépítésében részt venni«. 

A Cionista Szervezet ebbe a zsidó közösség sz•empont
jából sorsdöntő munkába a nem cionista zsidóságot is . 
belekapcsolni óhajlolta, •ezért egy közös sze~veZJet létesíté
sén fáradozott. így jött l élre a Jewish Agency, amellyel a 
Cionista Szervezet 1929-ben megálliapodást is kötött, ame
ly·et a brit kormány azután 1930-ban hivatalosan elismert. 
A megállapodás érleimében a Jewish Agency for Pta1estine· 
felerészben cionista, feler.észben a nem donista zsidóság de
legállj aiból áll. A Jewish Agency legfőbb V·ezetői testül•eté
•nek. omely kél évenként tanácskozik, 224 tagja van. Hiv.a
talai Jeruzsálemben és Londonban politikai, gyarma,t
ügyi, bevándorlási, népneveloési, pénzügyi, ki)zgazdlasá.gi, ke
reskedelmi- és ipari osztályokat foglalnak magukban. Emel ... 
lett a különböző országokban P a l e ·s z t i n a-h i IV ,a t a l o
k la t tart fenn. Egyik főfeladata, hogy. a kormánytól kapotft 
cerlifikálokat szélossza s így ellenőrízze a palesztinai be
vándorlást. A Jewish Agency nem k:cormány,zószerv, mégis . 
hatalmánál és befolyásánál fogva mind J eruzsálenrben, 
mind Londonban jelentékeny szerepet visz az m1gol k?r
'Illánynak Palesztínát érdeklő •elhatározásaiban s így, mmt 
polilikai szerv is nagy fontosságú tényező. 

Hatalmas összegeket folyósít . Palesztína fe1épHésére, 
így az 1921-1936-ig terjedő időben 6,215.000 fontot, amel~, 
összegből többek közölt 1,900.000.- fontot mezőgazdaság1 
telepílésre, 478.000 fontol városi telepítési"e, 1,487.000.
fontot nevelésre, 817.000. - fonlot bevánd!Orlási köllségekre 
és 523.000.- fontol közmunkákra fordított. 

Ennek a nagy horderejű munkának pénzügyj fedezet~t 
pedig a két nagy zsidó Nemzeli Alap munkája biztosítJ~ 
és pedig a Kererr Kajemelh LeisraJel (K.K.L.) és a K·er_en 
Hajeszod (K.H.), amel_yek ugy,a_n korábban lélesüllek_, nunl 
a Jewish Agency, ma azonban teljesen •ennek keretébe tar.-
tQznak. 
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2. Keren Kajemelh Leisrael. 

A K e r e n K a .i em e l h L re i s r a e l gondoluta ősrégi: 
-a zsidó ~radícióban gyökerezik és a zsidóság legősibb föld
művelési törvényéhez kapcsolódik. Keletkezése Yisszanyúlik 
1884-re, amikor a kattowitzi cionista konferencián Sc h a
p i r a H e r ma n n professzor l•erjcszli először be egy zsidó 
nemzeti alapnak a lerveze lél, de ez a javaslat csak 13 é\r\·el 
.később került először a nagyobb nyilvánosság elé és csak 
né,gy évvel későbben H ·e r z l T i v a d a r k eltelte él•elre az 
1901-ben Baselben tartoll cionista kongresszuson. A KKL 
alapokmányának lényege az, hogy ez az alap »Örök időkig 
.érinthetetlen vagyorra a zsidó Illépnek azzal a rendelleléssel, 
hogy abból Paleszlínában és a szomszédországokban föld 
;vásárooltassék és ez a föld állandó nemzeti vagyonl képez
zen«. 

A KKL anyagi alapjait Kremeneczky János rakta 
le, aki 5 éven keresztül Wienből vezetle a gyűjtést, amely. 
abban az időben 70.000 angol fo~llot eredményezett. 1907-
.ben Kölnbe lették át a KKL székhelyél, majd minl szövet
kezetet Angliában bejegyezLették A háború kitörésekor a 
l{Jözponli irodát Hágába vitték át, ahol 192(}-ig külön e célra 
szerv.ez•elt bizottság vezette. 1920-ban a mull évben elhún~·t 
Us s i rs cQ1 ki n került az élére és közpon li if'odáját J ernzsá
lembe helyezLék át, ahol az ma is működik. 

A KKL léte a propagandán és ezt kövelőerr gyüjlésen 
alapszik. Ebben a munkában az alap eszközei a legkülön
Mloébbek; így több mint 900.000 zsidó házb~n perselyeket 
helyezett el ezenf•elül úgynevez•ett »aranykony,·ekel« fek
telelt f•el a~elybe az érdemeket szerzők neveit b~egyzik. 
lsmerete;ek a fák, liaetek és erdők ültelésének érdekében 
folyó gyönyörű akciÓk~ azo~ban folyik m.indcn~ilt _ado
mánygyüjtés bélyegek es táv1r~lo~,. alkal~u f~laJ~n~asok, 
végrendelelek, alapít~·ányok segtlsege,·el, biZtoslláSI ugyle-
tekkel kapcsolatosan 1s. , .. .. .. 

A KKL munkája az elmúlt_ e~ekben kulon_?~s~n ered-
ményes volt, úgy hogy már eddtg os~ze~en k~. ;:>:>:>.000 du-

· nam földterületet sikerüH mecrsz.erezme cs az osszes 263 pa
'leszlínai zsidó település közfrl több mint 153 telep van a 
KKL földjein ((\,ayéb .z~irló földön __110), pedig, a kilartó és 
fáradhatatlan telepítesi munka kozepeltc szamos helyen 
kellett mocsarakat lecsapolni és persze vízellátást biztosí- · 
taní. Elmondhatjuk tehát, hogy a 'KKL mir~den~l~ igazi kul
túrmunkát végez, mert a !öl? me~szerzésen k1.n~l ~<?~dos
kodik annak használhalóva telelérol, de ezen ktvul UJ 1par-
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t t'lcpckel is ll>lt'sít. l.1kóh ázakal é píl és fásíló munkája kb. 
3 :.WO OOO ra ül! eléset eredményez te. A KKL fennállása ó la 
tJoll minl G,OOO.OOü fontol gyüjtötl munkásságának elő
segítésére. 

3. Keren Ilajeszod. 

.\. m ásik n emzeli alap a fennállásának huszadik évét 
mosl b etöltö tt Ke r e n H a j ·es z o d, amely első f,elhívásá
ban szinlén a zsidó h agyományJ1oz kapcsolódik és az ön
mecr<ldóztalás eszméjét viszi a zsidó nép l·elkébe. Gyüjtési 
mu~1kája 19-:1:1 . év \'égéig 103/! millió fonlot >Cl~edmény.ezelt. 

A 'KH, amelyet célszerűségi okokból, mint garanciá
Yal rendelkező rész\'énytársasá_got Londonban oégj•eg~~
zékbe Yétellek a KKL által szerzelt földön végzi ·építő tevé
kenyséí1'él. Fő~lkotása a palesztínai mezőgazdasági telepítés 
során !t zsidó falú mecrleremlése, de a K·eren Hajeszod fel
adala a bevándorlás n~egszervezése is: ~ oélbólmá~: a di,asz
pórában a gyűjtés mcllett gondoskodik megfelelo ember
anyagról és "'éppen ezéTt elősegí_~i ,u »chaluc.«k~zés J:?Unk,á
jál. Palesztinában p_ed1g h~táskm,€~b~ larto~Ik h'~?·er 1s~olak 
létesítése a nemzet1 neveles, a zs1do kultura elomozdüása, 
eo·észséo"Ücrvi in~ézménvek, mezőgazdasági kutatások, köz
n~unkák l{özépílkezések, villamosm(íY~ek léfiesíLés,e. 

E két nemzeti alap áldásos munkásságát virágzó váro
sok, telepek és a benni~k élő több mint félmillió hiltesl-víé
rünk boldogsága dícséri. 

4. Agud.asz Jiszróél. 

Melleltük és yelük összefüggően a szociális munka ~e.~
Yégzésére nagyszerü s~enez_et~ek 1eg,ész s,or_ozata alakult, ko
zöttük nem hagyhatJuk f1gyelmen _k~vul az A gu d as z 
J is z r ó é l-t sem azt az orthodox vllagszerv~ezetet, amely 
1912-ben alakult 'és amelynek oélja a különböző ország:ok 
orthodoxiájának egyesítése Paleszlínában, de a Tóra szel
lemében és a ha",cryományos vall~soss,~gban. ,Ép~n ezér~ ~,z?
ciális munkája mellelt, hagyomanyhu oktatasi es kulturahs 
tevékenységet is fejt ki Erec Izraelben. 

5 . . W.izo, Hadasza. 

Fel kell emÜLenünk a nők munkájának egységesítésére· 
alakult \Vomcn's Zionist Organisation-l, a Wiz<;>t 
és annak amerikai tagazalát a Hadaszá-t, amely f.ennla~_t.Ja 
a jeruzsálemi egyelem kórházál, évi 1,000.000 dollár koll
séggeL 
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6. Alijat-hanóár. 

Száljunk az A li j a t-h a n ó á r-ról (J ngendalia) is, am e~.v 
HJ35-bcn indull meg és kezdelben Xémelországhól, ma.r~ 
c<rvéb európai államokból is fiúkal és leáuvokal Lelepít kt 
p~1leszlínába és olt két évicr kiképzi őket. Ezl .t nagvszedí 
inlézmén:vt H ~e n r i c L L e s"' o l cl vezeti és bennünkel azl'rl 
is ércJ.eJu!.l, meri mosl már ::\Iagyarországról is LelepH gyer
mekeket Palesztínába. 

7. American Friemh of the Ilebrew Cniwrsily. 

A palesztínai rnunka rövid ismerletése soráu me::r kd~ 
emlékezni arról is, hogy a felnőtt ifjak és lányok szellcnn 
olthonává most már mindinkább a p a l es z tí n a i c g ..Y e
Lemek és főiskol;ák válnak, ahol a hallg.llóknak és 
előadó tanároknak 75o/o-a északeurópai álbmokból szárma
zik és a t'anulók és tanárok sorában is erősen van kép.
vise!Ye Magyarország is. Az egyc~ern, mely_nek érdekében 
az 1931-ben meo·szervezctl Am e r 1 c a n Fr 1 en ds of th e 
H e b r e w U n i~· e r si L y (?\ cw-York) biz~osítja az amerikai 
társadalom adakozását, tudományos munkája mellell a ta
nárok és hallgatók szoclális gondjál is viseli s ~ninden~'épen 
megérdemli az egész világ zsidóságának leglel_:esebb en.Iek
lődését és támogatását. 

111. Kivándorlás előkés:;Uésével fogfolko2íó 
és egés2íségUglJi s~erve2íefek. 

A kivándorlás munkájának leb IŰnyolílására talakult 
S:zjervek '\'t<üamint a LelepíLés tevékenységének megoldására 
1ÓS 1a P1a'1eszlína-munka elvégzésére lélesült organizációk is ... 
merlelése ulán rá kell L·érnünk azokra a szer\'ezelckr~. ame
lv~ek 1a kivándorlásra való elő készíléssei és elsősorhan a 
tkézmüiparnakl 1a zsidók közölt való terjeszléséYel foglal
koznak. Ismerlelni kívánjuk azonb:m azokal a szenczetcket 
is, amelyek zsidó egész.ségügyi kérelésekkel foglalkoznak. 

t. ORT. 

Szálanunk kell az 1880-ban Oroszországban létesült Ort
ról mcly név az eayesület fran<·i<l elne\ ezésénck k;•zdü
bctlíiből.kelelkezett. "'Az Ort eredeli célkilűzése zsidók kon-
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strukfh· mcgsegilése: lcrmészcles, hogy mííködése elé épen 
ezért a legnagyobb akadályok gördültek, enn ek ellenére 
szíYósan kit:J.rfott febdala melletL és szebbnél szebb er,ed
mém·ekct ért el. 

~lunkájál szerte Európában, főképen azonban a naav 
tömegben {együtlléYő keleteurópai zsidóság köréblen fejli .ki: 
ipari 1 'kereskedelmi és földmiíves pályára képez, modern 
gépekkel mlíhelyekct lél,esíl, anyagokat bocsájt rendelke
zésre, 1a zsidó földművelők és k,erlész,ek ezreinek nyujt 
seaílségel, tegész hálózalát létesítene 'a zsidó földműv,elési 
szŐvetkezelcknek, m echanikai és háziipari miíhlel.Yek1et állíl 
fel, (ezenkívül foglalkozási ágak és termelő munkalerül,etek 
kikutalásával foglalkozik 

E munkalerületeken, különösen Lengyelországban ki
fejlett tevékenysége nagyarányú ,és jól megalapozott, amit 
leainkább az a tény igazol, hogy annak ,eUenére, hogy a 
némel-lengyel háború megzavarta munkáját, sől két mű
hclycsopo~lját Varsóban bombázás pusztította. az Ort-mií
helyek lovábbra is működnek és megnövekedlett szlerszám'
mennyiségekkel . dolgoznak Varsóban qés L;ngy,elors,zág 
egyéb vidékein IS. ~1:a_ a helyzetne~ meg!'e~eloen e~yr,es~t 
ruházali cikkeket keszilenek 1a szeg,eny zs1do lakossag sza
mára másrészt a zsidó kisiparosokat'látják el szerszámok
kal é~ nyersanyaggaL 

Az brt munkája Litvániában. is igen, eredm_~yes: .. a 
vilnai lcnayel menekültekkel, akiknek szama korulbelul 
12.000, áll~ndóan ipari munkát vég~ztet. E c~lhól _mű~1ely
tanfolyamokat létesített az aszlalos1par, a muszeresz&~g és 
ruhakonfekció szakmában. 

Amint már említettük, az Ort munkája nem swrítkozik 
csak ipari tevékenységre, hane~n k_il~rjed ~ mező~_azdaságr~ 
és ezen belül tejgazdaságok letes!Lesere IS. Mezogazd~ság~ 
tevékenvséaében nagy szerepet játszanak a délfranciaor-
szági farm~kolák. , . 

Xemes feladalainak megYa1ósílásána terJTiészetesen Je
lentős összegek szúkségesek, így 1940-ben 1,200.000 dollá;,t 
fordított céljaira és ebből az összegb?l 200.~00 ~ollár ~e~o
gazdasági kiképzésre, !,000;~0 dollar pedig ki-, és at~ep
zésre jutott. Az Orl elnoke e\'1:tzcdckcn at a nemreg elhunyt 
L. B r am s o n volt. 

Amin l tudjuk, Magyarorszá_gon is, igen hasznos 1~iíkö~ 
désl fejl ki. Hazánkr:: az Ort. figyelmet 1938-ban ~,neme} 
orszáai szen·ezet elnokc : 'Vllhtelm Graetz hnta fe, 
elsö~rban lehál neki köszönhető az a szorosabb ka~c&olal, 
amely a magyar zsidósággal létesült. Ennek láthato ered-

Zsidó segítőszenczctek 

ménye az voll, hogy, a Magyar Izraeliták Pártfogó Irotl4,ián 
belül megalakniL az Orl-bizoltsá.g, amely Igyekszik az Orl 
célki lűzés,eit ill megvalósílani. Az illeni Ort munka megle
r,em lésében nagy része van .\l a x a n d e r L e v c :n s l am s 
mérnölmck, az Orl megbizoltjának, aki ismélellen járt mi
lunk. Az ő lanácsai alapján jött létre a pesti izr. hitközsé~ 
fiú- és leány ipari k,özépiskolája, /a mi az illeni Ort-. 
munka gerinoét képezi, és löbb ipari tanfolyam. Az 
Ort munkássága Magyarországon kiterjed vidékre is, első
sorban Kárpálalja területére, ahol nagyon sokan dícsérik 
.':!Z Orl konstruktiv programmjának hasznos eredményeit. 

2, Ose, Toz. 

Az Orl tevékenységének e r.övid ismerleLése után meg 
.kcell emlékeznünk annak lestvérinlézniényéről, nt ugyan
csak Oroszországban a zsidó lakosság egész~égének megvé
désére 1étesüll Ose-ról, mely a társaság orosz nevének kez
dőbelüiből keletkezelt clne1·ezés. Sz,entpétervárolt 1912-beu 
alakLill ,ez az intézmény, amelynek munkalervél orvosok 
dolgüzlák ki és amely feladatául válaszlolla, hogy küzcljön 
a gyermekhalandóság ellen, foglalkozzék leslnel'eléssel, az 
isk"'olák eaészoog,esebbé lélelével, harcoljon a lüdő1·ész ellen 
és az egé~z vonalon igyekezzék egészségesebbé tenni a zsi-
dók életmódját ' 

E célból fiókjai létesüllek :\Ioszkvában,, Yilnáb}~l, Yla
divosztokban Varsóban, Loclzban, Oc!esszaban, hiC\'hcn, 
Karkovban Ibsenevben és más helyeken, úgy hogy a világ
háború ' kezdelén már tizenhét szenczete mí.íködiilt. .\ Yilág
háború alatt állandóan jelen voll a fronthoz közel l'chi.i 
helysérrekben amelyekben e,~y-kél orvoshóL he:e;5ápolókból 
,és gorfdozókból álló bizottságok útján igyekezett gon~l~;s
~odni a mcneküllekről és az elhagyott gyermekek c·zrcJrol. 
Az Ose e levékenvsé•Je során 1917-ig nyokvanöl tPlepcn 
10.000 gyermeket hely~zell el, 1:30.000 be:e_gel kc·zelt.és 25.000 
iskolásgyermeknek adott ebédet. . , 

N agy kiadásainak körüll~elül GO.~ o:áL .. a kmcsl~r szuh
yenciójából, míg a hilányzó reszl gyujtesboi és a Jomt hoz-
Járulásából fedezte, , , . . 

, Az Ose munkája kiterje~t az Or~sz_orszagg:ll~1ala1os 01= 
szagokra is, így elsősorban h.cl~leur?t!ara: Az Os.~. ~1~1 Len 
gyelorszáaban létesített hasonlo cél u mlézményt k fo z elne
vezést k~ptak. A viszonvok vállozásá,·:~I HJ2t-h~n .. meg
:kezdte miíködésél az o se" berlini fiókja _is, aho~ _kesohl: ?r;z 
Iroda központja is székhelyet kapott, mtg Angliahan 1!J __ _ 
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b en :lla!.nltak meg az o~c tsoportj<ü. Legutóbb az Osc köz-
pontja Pá"isba kerü_ll. _ .. . . _ . , 

WJ' u tán, annkor h.ozep- cs I .... eleteuropaban .nao,
mérl 'kben romloU a zsidók hdyzctc, az Ose szcrvezle m~g 
az on ·osi egészségügyi ellátást és a. gyermek_gondo~~st. Ki
ter jed t te,·ékcnységéhez m ég gondpilia yetle a N cmelor-
Z<i~ból és .-\usi lriából j öYő elhagyott gyermekekeL Fcl

ad:ttainak megmlósílásához szúkséges köllség,·eté.; összege 
19~18-b ~m 580.000 dollárt lett ki. 

.\z Ose fáradhal atlan munkásságál folytalm 1939-bcn 
~-,ondo:kodik a n émet zsidó gyennekgondozás melletl Besz
~zarábiábau, BukoYiná.ban, Homániában és Erdélyben. lo
Yábbá Li h á"niában és LctlOI·szágban többezer csecsem-ő' és 
iskolúsgyermek egészségügyi felügyeletéről, tüdőbetegek 
• ryóoyílá~áról és Franciaországbem sokezer gyermeket he
~·et· d különbözo yidékeken. \· állalja a legUtóbb lezajlott 
1iémet-lengyel háború áldozatainak megsegítését is. mindig 
eayültml.lköJye a Joint-tal és a Yöröskercszttcl. Az Osc-Toz
n~\. e villanatban 6-!2 oh·an intézménye, poliklinikája, am .. 
bulnnciája van, amelye!~ a zsidóság egészségének biztosí
tása érdekében na",o:· kii.zdelmet folybtnak. 

IV. 2';sidó jogvédelmi és kere•uerve:e•ek. 

Ezekben ismerteh·e a főképen szociális célok megYaló-
ílásáért létesült szen-ezetek működését. rö\·iden azokkal a 

zsidó ·zen·ezelekkel is óhajtunk focrlalkozni. amelyek in
káb!• :1 zsidók jogainn.k Yédelmére afakullak, tehát elsősor
ban politikai szen·ezeteknek n2yezhetők. Ezek közül' három 
oly:m szenezet munkáját fogjuk ismertetni, amelyek eg~·
má. sal együttműködYe le,·ékenykednck, azonban ezenf~lul 
mindegyik a maga terülelén is fejt ki működést egyreszt 
'aját országa zsidó ága jogainak védelmére, másrészt más 
országokban élő hiltestYérek megsegítése ércleké1)en. E há
rom szerYezet: :1 The Board of Deputies of British Jew~_,. 
az Alliance Israelite Uni\·erselle és a The American Jewish 
Committee. 

1. The Board of Deputies of British Jews. 

A The Board of Depulies of British Jews 
az at~ol zsidók kerelszenezelc amel v na av lörlt'·neli multra 
tekiulhet vissza, li 60-ban al~kult," amiKor III. Györg~ 
királynak hódolalukat mulallák be az angliai szefard z~t
dók, amit a király nagy, örömmel fogadott. Ez a bizoltsag 

Z:,idó !'1- __ g ítÖ~LCf\t.:Z -i...:- k 

alakulása ulán már egy héttel a jamaikai hitközsé~ segélyt
kérő folyamodYányá\·al foglalkozott és ezt kö ·:e.ően néhány 
hél muh·a testületében már helyet kaptak az askenáz
z~idók is . 

.\ Board hiYalalos elismerését azonban tulajd:mképen 
csak 1836-ban nyerte el és fokozalosan a londoni zsidóság 
képYis·eleléből az angol zsidóság országos iroclájhá fejlődött. 
~Iai elnevezését ugyancsak 183G-ban kapta. Feladata: figye
lemm el kíséne az angol zsidóság .iólé,ét érintő külső körül
m ényeke[, igyekszik a zsidóság teljes emancipációját bizto
sítani és e cél érdekében képviseli a zsidóságót az állam 
életében. Emellett óYja a tengereniuli zsidó hitlesl\·érek 
érdekeit és befolyását érYényesíti idegen országokban is, 
ahol a zsidóklt elnyomják . 

.-\ testület életében fontos dátum az 1833-ik éL amikor 
Si r -:\I o se s -:\I o n t ef i o r e lett az elnök. akine;;. idejében 
készültek el a testület ma is énényes alapszabályai. 
1\Iontefiore a polgári életben sheriff Yolt. aldt YiktóriJ. 
királynő trónralépésekor 10\·aggá ütöttek. -:\Iély y.:tJ.Jáso~-.;á
gával nagy hazafisága párosult, óriási tekintélyét állandóan 
és láradhal:atlanul énényesílette hittcst.-éreinek érdekébe;L 
Közmondásszeríí tekintélyére jellemző, hogy Yilágkörüli 
ulazásáYal lényegesen hozzájárult kor,t zsidósága sor~ak 
javílásához. Erre az időre esik a hírhedt damasku i és 
rhodosi Yénácl, amikor -:\Ionteliore teljes eredménnvel köz
benjárt a török szultánnál és ennek köntkezmén~ eként a 
Yénádat hamisnak jelentelték ki. Ki\·áló elnökének mükö
dé e hosszú hekre a Yilág z~idósága közponljá,·á lelte ..1 

Boarclot s tőle reméllek segítséget mindenütt. 
Egyébként a Board célkitűzéseinek megfelelően. a kül

földi zsidók érdekében alakull .\ngliáb.m 1878-ban a J o i n t 
Fo r e i g n C om m i t t e e, amely -td:e en a Bo.trd irányí
tá a mellett müködik. E külúbryi bizottság mük0désének 
legneyezete ebb lénye egy memor:mdum átadása, amelyet 
Lord Baconsfieldnek és Lord Salisburynak. _\nglia telj
hatalmú meabízolbinak nvújtolt.lk ál a berlini kon~::,rre ·szu-
on és ezzel"' sokezer· zsidó cxisztcntiáján:tk fohtalásál biz

tosítolta a Board hatalmas befold.stt. Emellett az or )SZ 

J}Ogrommok problémái és a többi" anti zemita mozgalmak 
ugyei is a Board külügyi szcn·éuek áll::mdó gondját ké
pezlék. 

. A világháború c ak fokozia a Board munkájál és a 
Jomt Foreian Committee a Yilá~háhorú iLlején is hat:llmas 
ereclmém·eket érl el ami clsüsorban .tk.kori lilkárán:tk, 
~u c i e ri" W o l f n ak 'érdeme, ;tkí no~.gy befolyású és a kül
ugyekben különösen jártas hirlapíró Yolt. 
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:\ három utolsó l>dizedben. nagy mérlékben fellángolt 
antiszemita irányz;Jira való lekmletlel megalakull a Board 
n:l'' '· jelcnllíségű sajtóbizo ttsága, amely hadjár13.lol inlézett 
a ~~~~almnzás munkája ellen. Információs röpiral~i és meg
bízh~ló kiadYányai beszédes tükrét adják mindazoknak a 
problémáknak, amel~·ekkel __ a vil~g zsidóságának az elmult 
éYlizedekben meg kellelt kuzdeme. 

A Board munkakörébc tartozolt mindig a Palesztina
munka is, amellyel egyik albizoltsága, a P 1al,es tine 
R o y a l C o mm is si o n (Palesztinai Királyi Bizotlság) fog
lalkozik. 

2. Alliance Israelile Universelle. 

A Boardhoz hasonló célokkal lélesült párisi székhely
lyel az Alliance Israelile Univ ·er:s ·ell 1e A damas
kusi vérvád és más keleli zsidóüldözések ha lása a latt a 
francia zsidóság már 1853-ban hozzáfogott e sz,erv1ezet meg
alapításához és végre 1860-ban meg is alakult az Alliance, 
m elvnek első elnöke Cremi,eux, Franciaország igazságügy
minhzlere volt. Az Alliance hármas programmja a köv;et
kező: 1. polilikai tevékenység: küzdelem az egyenjo.gúsí
tásért, harc és védekezés a zsidóüldözések és vádak 'ellen; 
2. humanisztikus munka: üldözöttek anyagi támogatása és 
elhelyezésükről való gondoskodás; 3. nevelési f,el1adatok: 
iskolák létesítése. 

Az Alliance ennek a programmnak mindig és mindenütt 
meg is felelt, Északoroszországtól Délafrikáig. IsmeretJes, 
hogy Tiszaeszlár idején a magyar zsidósá,gnak is segí~ett. 
Kullúrális t evékenysége során 150 iskolát tartott f·enn 
Azsiában, Afrikában és a Balkán-államokb1an, •ezekbe~ az 
iskolákban 1925. évben 40.000 növendék tanult. Az Isko
lákban működő tanerőket az Allianoe Párisban sz:ékelő 
tanítóképzőjében képezlék ki. 

Az Alliancenak minden országban alakullak fiókjai, 
így ~Iagyarországon is, il t a bizottság elnöke h a t v a n' i 
D e u ts c h J ó zs ef volt. 

3. The American Jewish Committee. 

A harmadik polilikai célú szervezet a T h c Arn e r i c a n 
J c w is h C o.mmi ll ee, amelyet 1906-ban alapílot tak. Célj'a 
ugyancsak a zsidók vallási és polgári jogainak megvédése 
és a zsidók megsegílése, a világon bárhol üldözzék őkel. 

lll 

E s:uerv megalakulását az '1903-1905. évi orosz poarom
mok tellék időszerűvé. Az előkészítő tanácskozá~okon 
Sulzbeq~e r philadelphiai bíró elnökölt aki az első hat 
évben a b1:ut>ltság elnöke is marad l. Az Ő utóda L o u is 
Ma r s h a ll lett , akit dr. Cyrus A d l e r köYelett majd az 
ő halála u.lán M. Stro o ck-ot válaszlották elnökkÓ aki idő
közben szmtén -elhúnyt. A Commiltee 1930-ban külŐn német 
osztályt állíloU fel a nemzeti szociálislák által közz·élett 
zsid<?ell~nes propaganda tanulmányozására és a némelor
szági zsidók helyz·etének könnyíLéséi'e. 1930-ban képviselői 
az Amanoe képviselőiv•el egyült !'észt vettek a Board által 
•egybehívo tt párisi konferencián, amelyen a macryar zsidó
ságot S t e r n Sam u elnök állal ve:uetett küldŐttsécr kép-
viselte. "' 

A Commill-ee meneküllek lámoaaLás.a kivándorlók 
seg.ély·e~é~·e, zs~dó gyerl!lekek állandó istápolása melletl az 
·eg,ész ':llago~ mfor.t?ác1ókat gyűjt a zsidók hely:uetél·e Yo
natkozolag, Igyekszik befolyását érvényesíteni az üldözte
tések megakadályozására és évről~évl'e részl vesz az Am e
r i c a n J ·e w i s h Y e a r B o ok kiadásában. 

4. The American Jewish Congress. 

Az ismertetelt három nagy politikai szerYe:oet mellett 
azokhoz hasonlóan polilikai oélzatú az amerikai zsidó lút
község·ek kerelszervezebe, a T h e Am e r i c a n J e w is h 
C o n g r ess, amelynek eredel1e 1909-be ny,úlik vissza, ami
kor. az ·első New-York-kehillá-t sz<::rvezték. Amikor pedig 
·ez az alakulat elvesztelte néps:uerűségét, hatalmas mozgal
mat indítottak, hogy a zsidó érdekek képviselelére egy:sé
~es sz·~rv·et Létesítsenek. 1916-ban aztán a American Jewish 
Committee-vel oly értelmű meg.egJ,ezésük jött létr.e, hogy 
egy a~apításra kerülő új szerv, az American J cwish Con
gr,~ss csak a világháború következtében előállolt problé
~~k!':al fog foglalkozni. fgy tarthalta meg a Congress első 
ules·et Philadelphiában 1918-ban, a fegyYerszünet kihir
detése ulán, ahol mindjárt egyhangúlag két határozalot 
fo~adtak el: 1. a Congress a Balfour deklaráció alapján 
elosegíti a zsidó otthon felépíLéséL Palesztinában; 2. támo
gatui fogja a zsidó kisebbségi jogok elismertetését a béke
s~~rződésben ujonnan alakított, vagy megnagyobbítoLt euró
pal államokban. 

, A Congr.ess ez.eknek a kérdéseknek a megoldására nyil
vanos ·értek,ezlelet tartott, röpiratokat, könyveket. ujságo
.kat, a Congr.ess Bulletin-t adta ki, ellenfelül női osztályt és 
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J fliS, g ' . ' • . • "l • ) ) . 
1' \ l'l()i t C\ t~kt•nységcl IS fC J se tH~< <l. 1 1 

tn:);1.1Jm a· Congress programmjál ki terjeszlellék és a 
kiiv,·tkcz() munkaten-PL állapílollák meg: 

1 A zsidúk polgár1, poliliknl, gazcbsági és Yallási .i?gait 
mindl'nüll, ahol azok fcnyegelve vannak, vagy, megsertet
lll'k in\'Ciwwek meg' édeni. 

'·>. ~\ Co nnre. s má<> zsidó Lestületel\k d is. ·együtt óhajtdol~ 
gozni a zsidÓk nemzelL kisebbségi jogainak megvé~·éséért, 
J\iUünüscn azokban az (tllamokb,an, .aho~ eze~ct a JOgokat 
dismerlrk var1y az ország törvenyetbc Iktattak. 

:1. A C~ng1~ss küzcl a zsidók egyenjogosítá_s~érllés segit
sl- r, et nyújt , ha törvényes joga~l~at megvonJak, va,gy ha 
}nazs:í"lalnnságol kell elszenvedmok. 
" ,1. ö 1 üzd a zsidók gazdas~gi mc~különb~zl~t.ése. ellen 

az cgl-sz yi\:ígon és dősegíli a zsidó elet k'!l~u:ahs es. g!l~
(bsúgi rejleszlésél, lodbbá hasznos gndasag1 es kulturahs 
iulrnnrm cl alapítását. 

fl. "\1:\s országok zsidóságával Yaló együ.ll~~ködé~.e bi.z~ 
to~il:h:ír:t és a zsidó jOf:,>X>k állalános megVIedes.ere elosegü1 
a World Jewish Congress lélesílésél. 

5. .World Jewish Cnngress. 

l.:ttjuk tchút , hogy amikor a zsidók helyzete i_gen 
súlyoss(t Y:'ilt, az amerikai zsidóság .a. ·world Je\\:ls? 
C n n~]· ess megalapíl:ísával akart yJlagszervezetet letes~
h·ni hog:v n kö~pouli szerv legyen a Yilág zsidósága j?gru
n:tk\neg~· édésére E célból 100 tagMl álló előkészítő bl~o.~t
s:ígol :11akitollak .\merik:íban, ~uncly összehívta ~ _kik~l
d0ilek v:Uasztó-úlést~l. Ezen 99 hitközség ezren feluh kep
vist'll1ie jelent met>' és ott 1052 amerikai delegáltat vál~sz
tollak· .. \.zonbau .\~ertkJ. melletl a többi vilá,']:részek zsidó
::.:'ig:l i.: rdkészüll a World J C\YÍSh Congress-ra é" így ~93?· 
au~usztus 8-án Genfben a Xemzetek SzöYetségének_ brte
nt'\mi üléslennében a világ zsidóságának 230 dclegátus.:t 
idenlétében me"tarlhatlák a \Yorld Jewish Congress-t, 
;nl'lwt hivalalos~n D r . St e p h e n S. \Vis e nyilott meg. 

,Azóta a \Yorld Jewish Congress. mint a világ zsi~ós~
gának központi k~pvi:elele, igyt.'kszik a zsidók egyenJ~
, gán,\k é bizton ágának t'rdekéhen befolyását érYény.esi-

trni, különösen főfeladatának tekinti. hogy az eut:ópai zsi
dók érdekeit megYédje. Sajnos, munkássága e téren kez
deltő l fogva teljesen híába,·alónak bizonyult. 

6. Council of Jewish Federalion and Welfare Founds. 

Ettől függetlenül azonban kéls•églelen, hogy a lrngeren
túli zsidóság a világ zsidósáiglU ~érdekében meghaló, uagyszeríí 
munkát végez: a mérhelellen sok szen\'edés és ten'gernyi 
nyomor enyhílé~ére a legtöbbel áldoz az amerikai zsidóság. 
Ezért nem lesz erdektelen bemutatnunk a nab'Y segílőmun~ 
kához szükséges pénzösszeg előteremtésére kialak[lolt C!.(y

séges amerikai kerelszervez•eteL Az amerikai zsidóság köz
ponti pénzgyűjtő szerve és egyben segílőleYékenysé,:~énck 
kerete a Council of Jewish Federalion and Wel
fa r e Fo u n ds. Ebben a szervezetben minden gyííj tésl és 
minden segílőakciól központosítanak és azoknak munkájál 
egységes ·elvek szerint irányítják. Az 19:~8-ik évi hiznlmas 
jelenLés 32, 'e keretbe tartozó szen,ezelet sorol fel és azokat 
hat csoportba osztja tevékenységük szerinl: 

Az l. csoportba tartoznak azok a szervezelek, amelyek 
kiYév·e Palesztinát - a tengerentuti országok zsidósá~,t 

támogatására, ujjáépítésére és kultúrális fejlesztésére ala
kultak. Ebben a csoportban négy szen·ezel gyűjt és segít, 
míg Palesztináért másik négy szervezel dolgozik. 

A II. csoportba tartoznak azok a szenezelek, amc·lyek 
Amerikába beyándorlóknak tesznrk szolgáLllo t: az Egye
sült Államokban ilyen kettő van. 

A III. csoporiba larloznak az Egyesült ,\llamokhan 
általános pártfogó te\'ékenységet ki fej lő (karítaliv) szene
zelek Ilyen négy. van. 

A IV. csoport az egészségügyi és jóléli ügynökségrk 
csoportja, amelyből hét van. 

Az V. csoport az Egyesült .\llamok zsidósága érdeképen 
működő nevelési és kultúrális szcnezeleké. Ilyen van négy, 
állalános és kél hh·atásbeli iskolákkJl foglalkozó szen-ezet 

A \T csoport nyomozássnl és tanácskoz~ss:•l_ foglalkozó 
~zervezelek csoportja, amelyböl az Egyesull .\llamokban 
ol van. 

A 32 szervezetből 8 Lcnneren1ulí és 21 nemzeti. Ynla
~ennyi részesedik a jóléti "alapokból. <'Zl'nkh·ül mé~ ;)() 
kJ~gészílő szen-ezetük yan, amelyek szintén knpnak ~llkal
lllJlag támogatást. 
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A 32 szen ·ezet bevételei és kiadásai a kimülatás sz,erint 
a kö\·ctkezőképen alakultak: 

bevétel: 1937-ben S 10,274.465, 1938-ban $ 13.121.195 
kiadás : 1937-ben s 9,799.773, 1938-ban $ 13.011.4'98 

Befeje2'.és. 

Ezekben ismerteltük a külföldi zsidó segílősz,erv.ezelek 
munkáját. Természelesen vannak ezeklen k ívül is organizá
ciók, amelyek itt helyet nem kaphatlak, azonban arra töre
kedtünk, hogy a fontosabbakat, amennyir,e anyag rendel
kezésünkre állolt és annak bemutatása tanulságosnak mu
tatkozott, ismertessük és fől,eg azon igy,ek,eztünk, hogy, min ... 
den szervezet munkájából inkább azt mutassuk be, ami 
abban typikus. 

Bevezelésünkben egy h atalmas drámai köHem~ny. elő
adását igérlük, úgy véljük, hogy. a segítősz,e~v,ez,etek munká
jából meg kellene éreznünk a zsidó sors drámaiságát akkor" 
is, ha magm:ik nem lennénk részeséi annak, h 'a magunk is 
nem lennénk tanúi a szemeink előtt lepergő sz,emnedések 
végtelen sorozatának. N em elég azonban az es·emények: 
szenvedő hősének lenni, a történelmi te~vsZJerűség úgy 
akarja, hogy a körülöltünk és a velünk végbemenő törléné
sek életünk mestevei legy,enek. Azok a fájdalmas törté,nlelek~ 
amelyek a külföldi segílőszervez,ebek munkájából a szí
vünkbe markolnak és amelyekre 'Visszhangzik szomorú 
élmények sorozata a mi lelkünkből, szalgáljanak jövő éle
tünk okulására és legy·enek példát mütatók ami siá'Inunkra. 
Ha ennek az óhajtásnak és reménynek felemelő megvalósu
lása bekövetkezik és ennek érdekét szolgálhatták az itt elő
adottak, akkor ez a tanulmány elérte célját. 

Eppler Sándor. 

Az amó~ákról 145 

Az ámorákról. 

l\Iegkísérlem papírra vetni, hogy mi késztetetl az ~ma
r ák számának m~gál~apílásával foglalkozni. 1908-ban jelent 
meg a newyorki heber encyclopadia az Ocár Jiszráel 
második kötetének 84-95-ik lapjain a~ ámorák azon név
j·egyzéke, amelyről összeállítója, Bernslein Ábrahám ko
~oly és ~lé~g~ nem dícsérhető, fáradságos munkája 'alap
JaD megrogZitest nyert a következő: 245 olvan amora ne,·e 
van ezen jegyzékben felvéve, akiknek megemlítése az ez
előltiekben nem található. Az összes olt icisorolt amórák 
száma 1812. 

Kön:yvtisztelő , tudós, jámbor atyám belém ollotla azon 
meggyőződést, hogy: higyjek a nyomtatott szónak. Elfo
gadtam tehát szentül, hogy 1812 amóra yolt. Sem több, sem 
kevesebb. Ezen felt-evésem tápot kapotl Hániná liázáó 
arnóra a talmudban kétszer is közölt (Erubin 32a és Peszá
hím 9a) közismert mondásából, mely szerint: Szilárd meQ"
győződésünk, ho~ a h'aber (mely szól főleg a tudósra szok
ták alkalmazni) nem bocsát ki keze alól meg nem felelő 
dolgot. Azaz b izalommal kell viseltetni vele szemben. Annál 
is inkább. mert Strack Hermann L.: Einleitung in Talmud 
und Midrás cimű könyvében C\Iünchen 1921) szintén elfo
gadja ezt a számot (116. lap). 

A.wnban tanulmányaim közben kény.szerül \"C lettem 
ellől a bizalmarntól eltérni. Kelubot 23a alalt ugyanis szó 
van, hogy Nahardea város pusztulása közben Sámuel ámo
rának leányai fogságba kerültek. Miclőn erről rabbi Hanina 
.Prlesült felszólította Semen bár Abbá ámorál, hogy vállsa 
ki a rabságba jutott egyik rokonleányt és vegye feleségüL 
Felvetődik a kérdés: Ki volt ez a Scmerr bár. Abbá? Szan
hedrin 14a alatt olvassuk, hogy rabbi Johanánnak rosszÜl 
esett, hogy nem volt módjában öt felavalni. Utána nézlern 
a dolognak és megállapílottam, hogy ez a nézet uralkodik, 
hogy ugyanaz, mint Simon bál~ Abbá. Csupán az jelleg ... 
z_etes, hogy a babilóni talmud rendesen Semen, a palesz
lJnai pedig Simon név alalt jelzi. (Strack lU.) Viszont 34 

10 
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O<·:ír né,·jcgyzékbcn mindkeltő külön-külön szerepel. 
1

\ 

clsíi n clsíí, a másod ik a második arnora nemzedékben. ~ 
szcrinl S lra<"k magáYal ellent mond, amidőn elfogadja az 
Odr mcgállapíl:l.sát , hogy 1812 ámora voll. l\Iegolvastu

111 
tehúl n Oc:ír n évj egyzékben az ámorók számál és mcglepe
t6semrc a következő lévedésrc akacltam. Halszázn~gy (G01) 
h áromsoros oszlopon vannak leközöh·e a nevek. Ez Lénylccr 
1812. Azonban ez tévedésen alapul. Ugy látom, hogy. hirLele~ 
n élJ en megfeledkezelt a szerl\leszlőség ( személyHeg talán 
Eisc•ns lcin .Jncla Dávid, a szerkeszlő?) , hogy a lap lcg,·égén 
m ég kél né,· yan (a második Tánhuma es Tafdái). Igy az 
amorák sáma n em 1812, hanem -1814. Guttmann -Mihá

1
y 

ezen m egállapílásomat leközli Máfteach há-Tálmud címü 
J< önyYéhcn '.\mora {( cikk al alt (III. 188). 

Dc to,·ább foglalkoz,·a az üggyel, azt látom, hogy, ma
gánll Simon bár Ábhával is tévedés csúszott be az Ocár 
lajstromába. Ugyanis a neve kétszer van kisz·edve ugy.an
azon két 'hely megjelölésével (Bámidbár rábbá XIII. 7). 
J\"em csoda, bogy megingolt a bizalmam a névje",cryzékkel 
szemben. EllökéHem magamal arra, hogy az egész anyagot 
alapos yfjzsgálat alá veszem. l\Ieggyőződtem róla, hogy tény
leg Semen bár Ábbá és Simon bár Ábbá egy személy.. Csu
pún az Ocár névjegyzéke teszi meg őket három ámorának. 
J'\ em volt egy az első és egy. a második nemz.edékben. Ha-. 
nem azl kell mondanunk, hogy a második nemzedékben 
éll, mert veje lett a nahardeai Sámuel amorának, aki mint 
Háb kortársa az első amorai nemzedékhez tartozolt Erről 
és egyébről értesitelt•em az Ocár szerk!esztőjét. Azonban 
csak részben felelt meg kívánságomnak, amidőn a tizedik 
kötel legvégén a 4-ik lapon az amorák cikk alatt tizenkét 
sorban egy jegyzelet közölt le (Getzow). Közben (London 
1910) megjelent Hyman Aaron: »Toldoth tannaim ve amo
raim« dmű könyve, mely. a harmadik kölet utolsó (1246) 
lapján 3400 (háromezernégyszáz) ámoráról tesz cmlílést. 

Mindczen előzmények alapján jogosúll voll azon törek
vésem, hogy elej.élől vé_gif! felülbíráljam az egész anyagot. 
I~bhől kif!olyólag jelent meg1''R1es[mát hárÁmoriáim « címfí 
közleményem (Budape<;t, 1923, Hácofe VII. 163-192, 321-

Az amórákról !47 

33~) - Négy évre megind uH Berlinben az Eneyclopáelia J u-
daica, melynek Gultmann }liháh~ a talmud' t- a ·ak ._ 
ik L" ' fl 'l',, ·' 1 aro} szer. 

esz OJC e szo llasara egy újabb né\'jeayzéket áll'tottam 
ö~s-~e az amórákról (II. 643-68, Eskol <=>II. 845-8~2). De 
küunt, hogy ennek alapján sem Yolt lehetséaes az amorák 
számál m~_gá~l~p~tan~_ -_<Qut:mann u._o. 6-H,=illetőleg 811). 

.\ cél el-~resere UJ modszerhez kellett foh·amoclnÖm. 
Képlelesen szólva akl\lént törekedtem aláaknázni ezen beve
h etellenr:ek látszó sziklavárat, hogy csoportokra osztottam 
a~ ám~rakat. Az l. csoportba kerültek azok, akik 200-nál 
tobbszor :annak megemlít\·e a talmudokban és midrások
iban , 2. akik 200 és 100 között, 3. 100 és 60 4. 60 és .50 stb 
(lásd a táblázatot: Hászoker n·. 14i). F~ltételezy~ ho~ 
azon ámorák, akik legalább háromszor vannak mecr~mlít'~~ 
minden valószínűség szerint léteztek: a számukat 

0hétszáz~ 
nyolcvanegy,re voltam kénytelen tenni (i81). Abból az clcron .. 
dolásból indulva ki, hogy ezeknél se~ másolói elírás ~ern 
sa j Ló hi~ a esele nem forog fenn. ;.ráskép áll a dolog 'azok
nál, akiklliek a neve csak kétszer található. Számításom sze
rint ilyen legalább háromszázharmincnyolc (338) Yan. Eset
leg ötszázhatvan (560). Viszont azok, akiknek a ne\~e csak 
e?J·ellenegy.szer ·fordul elő a legalacsonyabb felt-e,:ésem sze
rmt egyezerkétszáznyolcvanhat (128G). Az összes ámor~üc 
maximális száma így nem emelkedhetik t~l kettőezerhárom
száznegyvenhélen (2347). Mert az sincs kizán·a, hog;v, van 
-ámora, akinek a neve többször fordul elő és mécrse;~ 'léte
zett Ilyen például Hyman szerinl (Toldoth 122. lap) -Achá 
:bár Abbá, akinek a neve nyolcszor is van megemlítve l's 
szerinle mégsem létezett. 

Azoknak az ámoráknak a neYét, akik kétszáznál löbh
ször ·és azokét, akiknek nevük kélszáz és e21·száz közölt ta
lálható, felsoroltam a Rászokérban (IV. t"'so). A többieket 
nlkalom:adlán szintén leközölni óhajtom, ha a jó Isten 
megsegít és fedezetem lesz rá. Kéziratban nyomtatásra ké-
szen van. ~ 

Hyman igen jelentékeny három kötetes Toldoth című 
munkájában sok sajtóhiba van. Sől ellentétek is. A kezem
ben lévő példány lapszélére minrlkellőből többszáz meg-
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jegyzés l írtam fel. Ez is kiadásra vár. J elenleg az ellenf:éLe,ki 
néllányát közlöm az első lapról példaként. Harminch'árom 
ámora ne,·e yan leközölve, akiknek az atyjuk Ábbá V'olt. 
Ezek közölt szerepel: 1. Acha bá1~ Abbá, holott a 122. lapon 
Hyman azt írja, hogJj ilyen nevű ároora nem létezett. 2. 
Bibi bár Abbá, viszont a 264. lapon azt mondja, hogy l~het, 
hogy Bibi Rábbá voll a ncye. 3. Jismáel bát~ Abbá (Hulin 
128). TéYes, mert 122a alatt van. A 817. lapon közli Hymá1~. 
hogy a Dikduké szofrim szerinl Simon bár Abbának kellrene 
lenni. 4. Rábin bár Abbá a Dik. szof. ~zerint (93. lap) Ábin 
bár Sebá. 5. Sisá bár Abbá az 1230. lapon a JuchaszirJ. 
szerint Sisá bár. Rábá. Mindezek tehát törlendők vagy leg~ 
alább is kétesek 

Yiszont vannak olyanok, akik eselleg felveendők letlek 
volna: l. Jebám.ot 36a alatt meg van említve Abbáje bálj 
·Ábbá. Hymannál hiányzik Lehet azonban, hogy azért 
hagyta ki, mert u. o. J ebámot 119b .alatt ugy:ana~on közire-
mény Abbáje bár. Abin neve alatt szer.epel. 2. Nátán bár 
Abbá a 954. lap szerint kettő volt (lásd közl.eményemel Há~ 
swkér V. 93). 3. Az 1208. lapon felvdődik a kérdés, vajjait 
Pápá bár Abbá Risbá, aki Hulin 54a. alalt van megemlítve,. 
án10ra (tudós) volt-e vagy sem? 4. A 226. és az 1100. lapok 
szerint Ámi bár. Abbá és Rámi (Rómi) bár Abbá egy sz•&~ 
mély. 5. 1138. lap szerint három Sámuel bár Abbá volt (lásd 
közleményemet Hászokér. V. 94). 6. Sásó (Sisá) bár. Abbá 
az 1230. lapszerint a Juchászin bár. Rábá nev& közli. 

Ilyeténképen Hyman .munkája bármilyren jrelenlékeny, 
is, valóságos standard wor.k, f.eiülbírálás nélkül nem hasz .. 
nálható. Ezenkívül azt is tapasztaltam, hogy néha ok nél
kül gúnyos, sőt lekicsinylő, bántó kHej~e~éssel illeti úgy 
Gratz Henrik megállapításait egyes tannák és amorákra vo
natkozólag, valamint >Weiss J. H. feltevéseit a Dor Dor v~ 
Dorsovban. l\Iindczekről külön-külön kellene fog1alkozm. 
Talán erre is ad a Mindenhaló időt és segítséget nekem. 

Tata. Dr. Goldberger Izidor 

A faji elmélet legujabb állá a 149 

A faji elmélel legujabb állása. 

A népsz.erű tudományos elmélelek sorsa rendesen az 
·~zokott, lenm, .. hogy ugyanakkor, amikor a legnagyobb elter
J,edeltseg~lek o~."'~~dep.ek, amik~r ~ :népszerűség tetőfokán 
all_anak ~s. ,a kozonseg l}1ég eskusz1k rájuk, az iskolákban 
meg lanltJak, a katedrakan és szószékeken mécr hirdetik 
őke,t, .ugyana;kko; ~ tu~om,~ny csöndes műhelyeib~n, a Iabo
ralormm?k es kiserleti muszerek magányos. zárkózott Yilá
gában .. mar mess~,e tul :--annak rajtuk és új, jobb, az igazság
hoz koz,el~bb ~s~ elm,eletek, kö~v?nalai bonlakoznak ki. A 
lapogalazo prob~lkozasok es k1serletek új eredményei új 
aszpekluso~at nyünak és kényszerítik a tudóst új állásfog
Ialasra. í~ r V?lt ez az anyag megmaradásának elYé\-el, 
m~lyen r a ~admmmal kapcsolatos kutatások ütöttek elég 
s~·el.es nesl, Igy volt ez a nepszerű természettudományi mate'~ 
nalizmussaL melyet a Planck-féle quarilumelméletből ki
b?}~~a~oz~ll mod,ern a~om-felfogás szoríLotl ki hatalmi pozi
~l.oJábol ·CS sz;reny v~l;ményeT?- s~erinl így nn ez a leg
UJabb, tudomanyos VIlag-szemlelell mazaalommal amelYe! 
fa j í e lm é l e t n ek neveznek. " ' · 

_ A faji elmélet lényege a fajok v á lt o z h a t a tlan s á
g á b a V•e lelt hit. W eismann Ágost, a csíraplazma elmélet 
megalkotója, a nagy freiburgi biolóaus bizonvos n1.értékia 
a bibliai kozmogónia igazságának i~ szolgált~ anúkor rá'= 
mulalolt arra, hogy a szaporodásnál az élőlénv sejtanyaaá
nak egy paránya, a csiraplazma álkerül a keletkező ú] líő
lény szerveze~ébe és körülötte és belőle épül fel az új lén.\' 
testanyaga (szóma-plazmája). A szaporodás ritkább eseté
~en az őssejt oszlódik, egy sejtből keltő lesz, kettőből négy, 
es ez így l'olylatódik tovább, elannyira, hogy nünden egyes 
leszármazottban az őssejt plazmájának legalább egy igen 
apró hányada megmarad. Ugyanígy Yan e..z a kopulációyal 
t>o:ténő szaporodásnál is, azzal a különbséggel) hogy ill a 
szulők csirasejtjei egyesülnek és viszik át a keletkező mag
~alra ::t csiraplazmát Ennélfogva a szaporodás bármelyik 
formájánál megmarad az ősi plazmaanyagnak az a rt-sze, 
lnely a faji jellegzetességet Yiseli és átadja a generációk 
sorozatának, így meghatározva a faj karakterél az idők Yég
telenségéig. i\Veismann saját szanü szerint ~az átöröklés 
e hál azon alapul, hogy egy, meghatározott chemiai s főként 
ln~lckuláris szerkez.elű szövet e~:,ryik nemzedékről a másikra 
szall ". (Das Keimplasma, eine Theorie der Yerecbung . 
.Jena, 1892.) 



150 Dr. II ~1 esi Ferenc 

\ mikro~kopikus kulaláso k á ll al clmélyíl ett modern 
tudomány spirema,1 kromoszóm ~~/ gaméta 3 zy~ol~ 1 ~s gén5 
dmélele lényegben ugyanezt tamtja, azzal a l{]legeszüéssel 
Jwny szálnbayeszi a tenyésztésnél felmerülő ellérések·el is' 
az~~- n. m utációkal, melyekről azl tanílja, hogy. azok létü~ 
ket a Yélellenn ck köszönhetik, ll'trehozataluknál külső fak~ 
loroknak szerepe n em lehel, - mert amint mondani szok
ták : az egyedek sz c r z et t tulajdonságai nem ör.öklődnek 
csak a faj i jelleg öröklődik. Szerinlük a faj nem vállazhat 
meg az egyedeknek külső b ehalások foly,lán lélrejötl módo
sulásui állal. 

.\ fajok keletkezésének és állandóságának ez az elmé
l!~ t e bizonyos mértékig ellentélben áll a darvini és ig•en 
éles ellenlétben a Lamarck-i fejlődéselmélettel. Ezt az ellen ... 
tétel igyekszik álhidalni a v<életlen, em e r g e n s mutációk 
tanáYul a modern tudomány. A kromoszómák génjeiben 
fellépett yalami \·áltozás, mely a faji sajátságokat módosí
totta , - ám e módosulás nem tekinthető szerzett kvalilás.
nak, - ez magától alakult, külső ok nélkül létrejött, fellé-, 
pell , felmerüll tulajdonság, mely egy, új alfaj, vagy vállo~ 
zat előidézője. Ez által a species állandósága meHett tér, 
nyilik a mutációs változatosság elméleli indokolása szá
mára is. (Baleson és De Vries. Utóbbinak standard műve: 
A muláeió elmélete.) Lényegileg ez az cmerg ,ens evo-
1 u c i ó theorémája. 

'Ez elmélet szerint a szerzett tulajdonságok nem. örök_, 
lődnek, csak bizonyos, a csiraplazmin lör.Lént változások. 
Bizonyítékul felhozzák, hogy; a circumcisió nem öröklődik, 
az l generációról generációra meg kell ismételni. Ada J uke 
leszármazottai szinte kivétel nélkül gonoszteYők, a derék 
.fonatban Edwardséi. mind becsületesek. mivel őstermésze
tük.meg nem Yállozhat a nemzedékek során. (:\Jéhely adata.) 
A 1\ougarel család farkasvaksága 1637. óta minden nemze
dé~ben kimutatható (?\ ettleship gyűjtése), a vérzékenység 
nő1 ágon fiúkra öröklődve törvényszerű valósá<J (Slahel 
111 egállapítá_sa). a. b!'achydaktilia .<rövidujjúság) 1~ ep:másít.
hatatlan valtozal1 Jelleg (dr. Drmkwater csaláclfái) - e 
t~nyek egyl?.l -~gy_ig bizonyítanák_, hogy a szerzett tulajdon_, 
l;agok nem oroklódnek. 

E~z~} szemben f el~e_J;~tjük a kérdést: Hogyan j ö ll létre 
a~ elso os hrachyclaktJlla.]a, hogyan keletkezett a N o ugare
tek farkasvaksága a család ősébC'n. Ada Juke erkölcstelen-

1 

Fonalas k~pzödmény a sejtmag plazmájában • a szaporodásnál meg
oszlott spiréma, az átöröklés hordozója • a pete és ondó • a kopulációbői 
keletkezett uj sejt • a faji sajátságok hordozói a kromoszómában. . 
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s~.g~ öröklö __ L~ '' ~ll-c, ~~ l_w ige_n, hogyan szrrezle üZl elsö er ... 
~o lcstd?J?-. ~s~' ag) ~n ala mmt_ú.i Yáltozat lépelt-e fel és ha 
J g~n, mler l. , kérd esekre, annnt föntebb lát l uk a tudo
many nenlál~ep~s egyebel Yálaszolni mint azt ho;y Yahmi 
vél ellen Y oz as, rombolás történl a csira~e ·t! ;-r • 1 . 
nz lán a kromoszómákkal tovább öröklo"d"k <\rJ. . n, t nfHl' ) 
·1 1 a (j' kb · 1 · ·l!f\ az c c-ll {, 10gy ."ene ~n eredellleg benn voll a hajlain a v·'lto-
z~sra. (Orlhogenes1s.), E hajlam lll[lt_ga se fo<rlalható alö ·~ 
venybe, ugyancsak velellen faklor o 1 

Igen er~t.len tud?mány az, mel~r ok helwlt a ·'l ti 
kény telen h~valko_zm. pe _v~jjon ez~ a ,> \·élellen " 11~~g~ ~~~~ szerzelt lula.Jdonsag ... e es kizarhat]'uk-e telJ' esenak ··1 >· l . t-

kb f l · ·l · · l - · u so 1a a-so e o yasa ~ cs1rap azmara? Számos péÍdájál idézh t · 
~ szcrze_lt tulaJdonságok örökletes voltának. ·.\z álörifk~~~ 
~r~.dal,maban, gyakr~n szer~pel az órások rö\·icllálásának 
c.ro}dekenyseg.e. A fu~om .13níszer apró szerkezcti elemeint 
valo pepe~seles, a mmuc!ozus alkatrészek tulközelről Yaló 
l;u~amos es J?~rev: szemlel_~se .röv~dláló\·á teszi az órásapát 
es ~me, nem-o~as fJa, un~kaJa es dectunokája rövicllátón szü~ 
le~1k. S~elle1~1ekben m.eg_ határozottabban nmt,ükozik ez 
a Jelenseg. Hryalkozom Rtbot esaládfáira amelvek szemlé ... 
leles~n mulatJák, hogy miként öröklődik az ·ős szerzelt 
zene1, szobrászal1, feslészeli és írói hajlama és lehetsén-e 
ivadékai során. "' 

Lehet-e a szerzett tulajdonsácrok öröklékem· Yoltál tet ... 
jesen kiküszöbölni, amiko1~ nélküle a jelenségek· e•rész soro-
zatál megmagyarázni képtelenek volnánk? · "' 

A faji elméleltel foglalkozó tudomámok főlr(j a l>io~ 
lógiai, kísérJeleik SOrán már eljutoltak odái<,- ];OQY }~ÍZOllYOS 
~~lső halások_nak n_mtáeió-k.épző,. válloz~Lalal(íló ~Crcjét 
kenylelenek ehsmerm. A laboratónwnokb:m ma már lul
julollak amerev faji kategóriák dogmáján . .:Ucgállapílotlák, 
hogy a R ö n t g en-s u g a r ak nemcsak az egyedi életre 'an
nak_ biológiai hatással, hanem a faj élclére is. A D r os o
p ~111 a me l a n o g as l e r (eg_y muslica faj) muláció aránya. 
llllllden 16 r.-nyi röntgenbesugárzás halása alatl l u/o-al 
emelk·edik. l\Ii ez, ha nem külső hatás féredmt;nye·1* .\ 
lll!erev elv ál van törve, bizonyíll\'a van, hogy, szcrzctl tulaj
donságok öröklődhelnek, JelléYe, ha a csíra anyagán lud
nak a külső halások én-énvrsülni. Ez megmngya.rúzza, hogy 
a cirrumcisió, mely felüleli halás, mié~~ nem örökl?dik. de 
ugyanakkor megmagyarázza a mulá(']_ok .~elcl~ezes~l _oly 
esetben, amikor: a fel nem ismer:l, dc lelezo halasok t ro lel-

• Schaefer: Schiiden durch Wegfall, Verlinderung und künstliche Ent
stehun~ von Strahlen. München 1940. 



!52 Dr. H e1c;i Ferenc 

]Csen (; n ény esülnek , a csirasz~h· ?.lel!- , a kromoszómákou, 
JJ!e[ye a bCilllÜk f'el[etcJezl'll gCn(uzet•eken. 

Ezzel a f:1ji Yúl,tozatok öt·iik ~~~laj~ons~~ainak elv~e ~s 
mcabukoll. :\fo l mar nem lehel lobbe mas1thalatlan faJi 
inf~rioril:ísról, yagy szuperioritásról beszélni. Sngárhalá
sok tellurikns h;lt:í.sok, kii.lső hatások. miliő hatások, te
m é~zlrs, domesztikáció. nc1·elés egyarán l crednH~ny,ezhc
tik a vúll'aji jelleg Yáltozásál jó yagy rossz irányban, re
generáció ngy degeneráció , B1·olució vagy v!sszaesés r~elé. 

2\tnoa az a lény, hogy ·északról dél fele haladva, az 
acqual~·i·r egvre sölétebb '"~izínií emlwr-változa l o kal találunk 
alálámaszlj.\ ' azt a felrogúsl, hogy a hő és la föld ásványi' 
suu·árzásainak hahí.sa nemcsak a pigmentrétegeken én•ényc
sü.l, ele azon tul a csiraplazmában is kiYáltja u pigment
fokOzódás hajlamál és azl örökletessé tudja vállozlatni. 
I\Iírr a trópusokon élö fehér embereknél eddig még nem 
fi;elhellék meg. hogy a barnára süll szülők gyermekei 
t.ulpigmenláll~n szülclnének, addig amerikai fajkuLalók be
számoln3k a négerek fokozatos és öröklődő depigm~nláló
dásáról. yalaminl arról a me1·észebben hangzó megftgyelé
sükről. hogy a fehérek szintén fokozatosan módosulnak a 
rézl>öríí tipus relé. 

:\Iindl'z 3zt bizonyítj~, hogy a mulációs sajátságokal 
kömyezeli behalások módosílhatják és a faji kereten belül 
n változatok szerzelt tulajdonságokkal rnódosíthalók. Ezek 
után ú. n. ~ raji « inforiorílásról vagy szuperiorilásról be
szélni badarság, hiszen e tulajdonságok formálhaták és 
igy nem örökkél'alók. Természelesen a vállozékonysáff és 
változalossúg a sp c c i cs (a valóságos faj) korlátait ál nem 
törheti .. \ módosulás a főfaj kerelén belülmarad (az ember 
nem lesz n cm emberré). A módosulás csak olyan, mint a 
tenger felszínének Yállozalossága, a vihar fel veri hullámait, 
a szélcsönd lükörsímán'i. teszi., maga a víz lényegében víz 
marad mindig. :\16gis lagaclhalallan, hogy 1e korlátokon 
belül szabad játéka van a külső körülmények hatásá
nak, a helsö alkalmazkoclöképcsseg erejének és így a mulá
ciók szerzell tulajdonsártok állal való kivállásának Hivat
koZilom ke-H a legújabG némel tudományos kulalásokra, 
?md~·ek :~ eivilidt"ió fajromboló halásával foglalkoznak. űk 
IS már l'l1smerik külső momenlumok szerepél a változatok 
létrehozalal ánál.* 

_Amint a_f izikai jelle[[ móclosulhal és mutádókra bont
halJa a spce,esl, a körülményekbefolyása alatt, úgy módo-

• Heinz Z~iss-Karl Pintschovius: Zivilisationsschaden am Menschen. 
München-Berlin. 1940. E müben 21 szerzó foglalkozik e tárggyal. 
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suihal a szel~emi és erköl.csi jelleg is, ami annál inkább 
lehetséges, mtvel a szellenu sajátságok kapcsolata a kromo
szómák.h~.n és génekhez mind a mai napig tisztázatlan, sőt 
kétséges JS. 

Ha pedig lehetséges a szellemi és erkölcsi tulajdonsá
gok megválloztalása, úgy ennek módja a jó irányítás. a 
p,éldaadás, a helyes nevelés. Nem a fajok kiírlása. nem Jél
lehelőségeik korlátozása" nem a képcsségek kifejlődésének 
meggállása, hanem azok elősegítése, nem a rosszindulat, 
hanem a szerétet képes egyedül a jó sajátságok ki\·állására 
és a rossz tulajdonságok ell'ojlására. (Az állalfajok domesz
tikációjának története ugyanezt bizonyítja.) 

A megfelelő környezet, a tehetségek kibontakozásának 
elősegítése, az erkölcsi irányítás, a jó nevelés egy; jobb 
muláció kifejlődését segíti elő, a rossz környezet, a rossz 
példa, a rossz nevelés, a gyülölelteljes bánásmód elegene
rálja a fajt. Ada J uke il·adékainál nem az öröklött rossz 
tulajdonságok hatottak., lumem minclen biz01myal elsősor
ban a helytelen neyelés, a szomoni társadalmi helyzet, a 
szerencséllen körülmények. 

Egyébként még az is, aki mere,·en tagadja a szcrzclt 
tulajdonságok öröklődő Yollál, kénytelen elismerni, hogy, 
egy emberi Yállozat (all'aj, lörzs, nemzet. közösség) kereszt
melszeiét minden generádóban az illelő kor c g y e d e i ké
pezik. .\z e g y e d newlhetőségét senki sem tagadja. A ne,·e
lés az indi\'Üiuumot jobbá tudja lenni, ennélfagya a mulá
ció szin'V'onala is emelkedik, ha egyedeit jól neyclik. Xincs 
i~az úlörkölésre, minl fajképző momenlumra szükség, az 
IÚ. n. fajt a minden korbeli helyes incli\iduális ncn~lés 
:magas színvonalra emelheli és ott mcglarlhatja, anélkül, 
hogy az öröklődő tulajdonságok azt károsílhalnák. :\Jár 
':bből a szempontból is helytelen az a faji elmélcl, mel;)í 
JaVíthatatlan fajlálo.·ól beszél. :\leg kell próbálni, meg kell 
kísérelni! - t essék velük szereteltcljesen bánni. behatóan 
~~s jóindnlallal, elnézéssel és türelemmel f<?glalkozni ~~s az 
lDferiorisnak ítélt fajok bebizonyítják egy,enjogúsCtgukal 
szellemi és erkölcsi tekintetben. 

Elsatnyult geltó-iYadékok, a nyomor prédái .l szabad-
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~ág légkörl-l)l'n . a hd.' es lcslJll'\ t'lés és a sportok halása 
~llatt atll-Uidd lt•szuck, ezt bebizonyította az élel. Einvo
mott né.prk szellemi rn•jc és alkotóképessége hirtelen ·ki
dr:ígzik és gazdag aral:ísba szökken a szólás, a gondolat, 
;1 szellem szabadságán.lk korszakaiban, míg a szellemi rab
s:íg, az l'lnyomalás napjaihan cls:llnyul a nemzelek szel. 
lcmc. Erkillesi lekintelben mélyen igaz a ma cl á e h i szó: 

Hogyau trnyl'sz a híín. Jwgy a nemesség? 
:\l' lll ronda lég, nyomor szülé-c azt, 
~cm uapYilág, szabadságérzel ez l, 
Alörükilve késő származékban 
,\l ak b a n és sz e ll em h e n ö nm a g á l? 

Yl>g(•zctül még annyit fíízök e fejlegetéshez, hogy a 
ludom:íny :íllúsponlja szerinl a faj fogalmának a külső 
lényez{íkön kíYiU és jrlcnlőségbcn mcssze azok fölölt eg)'~ 
krilériuma van, a ll cm z ők ö r et,rysége. A faj névvel hely
telenül illeldl emberi mulációk (a sárga, fekete, rézbőrű. 
fehér, a hrac!Jy- és dolydwkcphal, a prognát. or1Jh!Ognát 
stb., a szőkc, barna. fpketc és albinó, a kék vagy barna 
szemíí emberi \'állozatok) egylőlegyig ugyanabba a nemző
körbe tartoznak, tehát egymással keYercd,·e teljes értékű 
és lo,·úbh szaporodni 1<épes iYadékoknak adnak éJeLet. 
Eunéll'ogya tdjesen jogosul-allan őket külön fajként kez•elni.* 

Budapest. Dr. Hevesi Ferenc. 

* Cikk<:m m<~íra:>.! után jutott hou;im Prof. .\ugu'>t Bier könyye: 
. ·.:uc <~-irhtspunktc in der \'crl'rbung Berlin, 1938). me! y ~ikcrc.; kL ér
letckn,J <;Úmol be a fransmwáció terl!lc~én. Szertőnek sikerült a lupi!UJS 
/ulcus-t át~hkf•ani fupinus angustijolius és polyp!tyllus-c.á. 

A Rabbiképző- Intézet e:r)1ür;énetéh<·z 

A Rabbiképző-Intézet elötörtéoetéhez. 

A kongresszusi zsidóság 2 877. évi felterjesztése 
a Rabbiképző érdekében. 

1~5 

.\ XIX. századot mozgató eszmék éreztelték hatásuk~l 
a magyar zsidósá~ra is, ap_1ely különleges helyzelének meg
felelően halolt nssza reaJuk. Csak két mozzanatra mula
lunk rá. A század középső évtizedeit Európaszerle az alkot
mányujilás jellemzi ~éhány, éYszám: Franciaorszáa III. 
J,özlársasága 1871-re lek in l vissza, az egység~s X émct~rszág 
18í1-ben, az egységes Olaszország 1870-ben. kapta új alkot
mányát, Svájc 1871. módosílolta mélyrehatóan államrend~ 
jél, l\Iagyarország és Ausztria kiegyezése 1868-ban történt. 
Ebben az időben alkotta meg a magyar zsidóság szükebb 
közülcle is a kongresszusi statuturnot (1868), Y~thminl az 
az orthodox szabályzalot (1871). 

Egy Ihásik jellegzetes vonása a XIX. századnak az újíló 
és hagyományőrző erők . éles ellentéle és hC\'es össze
csapása. Ennek pedig az a szenvedélyes harc felel meg 
nálunk, mely a »hittönényhü és a haladó tábor közl 
zajlolt le. A küzdelem itt, a keleti és nyugati zsidóság réte
geinek találkozásánál, oly párallanul he\·es volt, hogy ,-é~ül 
a hagyományhü csoport még csak közös szen·ezelben scm 
fért meg a haladó irányzatuakkaL így kö,·etkezell be a felc
kezet két, sőt három szeryezetrc oszlása, ez a pélelállan 
jelenség, amely leginkább a Köneszelh Jiszrael és az Agu
dah viszonyára emlékezlel a mai Palesztinában. 

>>Ebben a kiizdelemben a rabbiképző«. a szemma
rium<< elejélől fogYa az újak és rég iek, a modern kullúra 
hívei és ellenzői ütköző ponlján'l váll. .:\lintcgy harei jelszó 
l•ett a kél lúbor közölt dc sehol a viláo·on nem olv mérték~ 
ben, minl nálunk. -t ' "' • 

. Erről a harcról lanulsátros fogalmat nyujt az a fcHct·
Jeszlés, melvel1877-ben. lehit a Rabbiképző megnyitásán,tk 
éYébcn, az Országos Izr. Iroda a miniszter!anáeshoz inlézcl!, 
el.lensúlyozni azt a beadYányt, mclyel a_z. autono1;1 ort!~. 
kozvelilő bizottság terjesztell fel _a numszlerlana_es e!t', 
h?gy az intézel felállítását megakadalyozza .. \ fel terJesztest 
lnvonatosan az alábbiakhan közöljük 

1 
Dr. Blau Lajo.;: .-\z Or~zágos Rabbiképző-intéz~t clótörténetéhez. 

:IL Zs. Sz. 1917. 31. évf. 89 lap. 
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Xagyméllósúgu l\Iiniszlerelnök úr! 
I\.ef:.zvelmes Urunk! 

TuJamásunkra juloll, hogy az ·úgynevezett »aulonorn 
orthodox izraelila közvetítő bizottság<< a nagyméllósáau mi
nisztertanácshoz kénényt nyujtott be, melyben - mlnteay 
utolsó erőmegfeszítéskép - a rabbiképezele szándékolt f~l
állítása ellen tiltakozván, az országos izr. iskolaalapnak _ 
az állítólag fennálló két izr. hitfele~ezet közl - l-eendő f,el
oszlása érdemében kérelmét terjeszté elé. 

* 
I. Tiltakoznurik kell mindenek elölt folyamodóknak 

az iskolaalap feloszlása iránti kérelme alapjait k!épező azon 
önkényles állítása ellen, mintha a hazában két ecrymástól 
~ülöm'ált ,egyenjogosílott i~r. ~ütfelekeze! ~lla1~a !•e~lll, vagy, 
1smerlelnek el: a magy/ar torvenyek legreg1bb Idóktől fo<Tva 
csak egyféle izraelitákat ismernek és tudtunkkal nem féle~ik 
eg~' törvényhozási inlézkedés sem, melynél fognt két izr. 
hitfelekezet eledaráltnak látszanék. 

Ellekint\·e azonban a törvény szaváitól, vallásos szem
pontból sem lélezik két ízr. hitfelekezel sem e hazában, sem 
egvebüll e kerek földön. 
~· Tudományosan conslatirozott tény. az, hogy a második 

jeruzsálemi templom elpusztulása óta a zsidóknak egységes 
lithurgiájuk, egyforma istenliszteleli rendjük nem volt soha. 
A jeruzsálemi templomhoz kötölt áldozati szertarlások eles
tével, egészen új zsinagóga - rendel kellett meo·állapítania 
a különböző országokiJan elszórtan lakó, semmi l;:özös haló
ság intézkedése által egybe nem fűzölt zsidósáanak A népek 
gyűlölele és a lérítők üldözése ellen küzdő , egymástól füg
gellen hitközségekben mulhatatlanul különböző szerlartá
.soknnk, szokásoltnak, erkölcsöknek és ima-minláknak kellett 
ke!elkezniök, melyekre azonban nem csekély. hefolyássaJ 
vollak azon országok és nemzetek, melyekben és melyek 
közölt laklak, s azon külső viszonwi1~, melyekben a zsidó
ság az illelő országokban létezett. v 

Igy kelelke~tek ~s ~élezne·k ma is a spanyö1, a német, a 
lengyel, a cbas1deus1 nlus, melyek több külsőség Lekinteté
ben ellérnek egymástól, dc felekezeli különbségel soha és 
sehol meg n~m állapílollak. Söl egves nagyobb községek
ben. eg~:es v1dék~khen is fc:_ilődtek kisebb jelenlős~glí dol
gokr,t nene helv1 szokások Yalmninl másrészt az üldözések 
megszűntéYel, a~ Yállozolt k~rviszonvok sem maradlak min
dcn befolyás nélkül az üldözés koráhan keletkezett szoká
~okra, olya~myi~a, hogy imaköny\·cikben me(f is vagyon 
.Jegyezve, nuszerml ezen községben ilyen és azd'n községb-en 
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olyll;n szokás, ezen községben ezen ima. más községben 
ped1g ugyanazon alkalomra más ima mondalik. 

Magyarországban a különbségek fellűnőbbek · mert ilt 
az egymás .mellelt fe~vő köZ:ségek, majd a lengyel, majd a 
német,. ma~.d a. cha~1deus nlusl, sőt némelyek a spanvol 
r~lu.s_t, 1~ k?vel1~ s JO,~b-~n "kit~nletik a helyi szokások kü
lonf~lesegel~: Meg fellunobb a Jelenség például az északa1nc
rikai EgyesuU Államokban, hol a zsidósácr me(fhonosílolta 
ugyan azon e&y. ~árosban is a különféle ~itus~kat egymás 
mellelt, de mmd1g u.gyanazon egy, hitfelekezet kebelében. 

Hogy ezen ellérések nem állapítanak mecr hitfelekezeli 
különbségel, s hogy különösen nem lélezik két zsidó hil
felel{ezet: orthodox és reformislieus zsidó felekezet azt be
bi~o~yílolta a. tudon~ány, meiy bebizonyította a~t, hogy 
zs1do orlhodox1a vallasunk természele szerint nem is ]élez
hetik. D,e mi csak azon ~a~a?zla~.atokra hiYa.lkozunk, melye
ket haz~kban a nem~sl?o lS konnyen gyüjthelett. - Mert 
ha a zsmagógarend korul tapasztalt eltérések hitfelekezetf 
különbséget involválnának, akkor hazánkban nem két, ha
nem sokkal több zsidó felekezet léleznék. - Hiszen a po
zsonyi és mármarosszigeli hilközségek zsinagoga-rendje kö~ 
zötl, legalább oly nagy a különbség, mint a pozsonyi és 
szegedi hitközségek közölt, sőt a pozsonyi és ó-budai lül~ 
községek zsinagoga-rendje közötl legalább oly nagy a kü
lönbség, mint a pozsonyi és szegedi hitközségeké közötl, 
sőt a pozsonyi és ó-budai hitközségek zsinagoga-rendje kú
zölt semmi különbség nincsen; pedig a pozsonyi és már~ 
marosszigeti hitközségek azokhoz tartoznak, melyeket a 
»Hitőr « ort.hodoxnak mond; a szegedi és ó-budai .községek 
pedig azon párthoz tartoznak, mely a congressuson . több
ségben volt. - De maga a » hitlönényhű zsidó alapszabá!_v-. 
zat« - mely szervezetébe askenaz<< (nemet) és szefard 
.(Lengyel) rítusuakat fogad be leginkább bizonyít állításunk 
valódisága mellett. 

Nincs tehát e hazában két zsidó hilfelekezel, de vatl 
igenis az egy zsidó hitfelekezet ~ebeléb,en, mint más _hilfele~ 
kezelében is, két párt, mely partok, luve1 ~~m :allaselvek, 
hanem egyedül kultúrlörekvésök allal kulonböznek egy,
mástól<<. ~. 

II. J\Iár az 1843 -!-ik évi országgyűlésen jött szó~a cgy1 
rabbiképző intézet felállításának szüksége, ekkor mmt az.. 
országos törvényhozásnak a magyar nemzetiség érdekében 
nyilvánított. kivánsága. . --

Miután awnban a zsidóknak nem volt sem_rmnemu ala
Pítványuk, melyből ezen intézet f~nntarthato lett volna, 
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,,, akorlati jrlcnliíségre ezen óh:-~jlás csak akkor cmelkeo
h.elelt, midőn az »iz r. orsz. iskolai pénzalap :c meglerenüé
.sén·J n pénzhrli eszközük hiányából származolt akadályok 
dháríltallak. 

Ezen pénzalap mikénli keletkezése általánosan "ismert 
dolog l<'rrn, egyedül arra szorílkozunk, hogy, a rabbiké
·pczd•c [Örténclének számos phasisaiból a következő leO'ne-
vczel csebi> momenlumokat kiemeljük: "' 

.\zon izr. orsz. bizottság, mdy az iskolai pénzalap ki
'~lésé\'cl és behajlásával foglalkozott, és általában ezen 
pénzalap ügyében az ország izr. hitközségeinek összesé11ét 
képviselle, a kormány állal J'elszólíltatván, hogy, az alap 
hováfordítása tárgyában ja\'aslatokat tegyen, oda nyilatko
zott. hogy az alap jövedelméből rabbik~pző intézet állít
iassék. Ennek ellenében akko r o n t ö b b r a b b i - bálor
kodunk megjegyezni hogy nem hilközségek. hanem csak 
rabbik, kik pedig községi llivat,lluk körén ki\'ül mandálum
mal nem hÍt-nak, s nem papok, hanem csak egyszerű szak
tudósok - folyamodással járull O Felségéhez, hogy az nla
pilvány ne .iskolai s ne hilfelekezeli célokra fordíltassék .. 
hanrm rokkant katonák segélyezésére. 

1.856. évi márr. 29. kell legfelsőbb elhalározásáYal ű 
Felsége az izr. iskolai pénzalapra vonatkozólag rendelni 
méllózlaloll, hogy annak rendeltetése legyen. 

a) egy rabbiképző intézel felállítása; . 
b) minlafőtanodák alapítása s amennyiben e kél cél 'el

éré->c megengedi, szegényebb izr. elemi iskolák segélyezése; 
c) vak és siketnéma izr. gyermekek számára alapíl\'á

In-i helyek szerzése. « 

. \ fölterjeszlés aztán előadja hogy az »ellenkező 
rabbik« még különhöző ellenjavasiatokat teltek, így azt 
ajánlották, hogy a rabbiképző intézet legalább ne Budapes
ten nyiljék meg. vagy hogy helyelte inkább egy hatalmas 
zsinagógát 'építsenek - de ezek a kísérlelek eredmén_yte~ 
Jenek maradlak Az 1868-i kongresszus többsége kinyílvání
tolln, hogy szü.kségcsnek tartja a rabbiképző felállilásál, 
űfelsége pedig e határozathoz hozzájárult 

III. A felterjeszlés a továbbiakban ismerteti azokat az 
ol<okat, amelyek miatl a m~ryarorsz:),gi orthodoxok n!yany~ 
nyira ellenzik a rabbiképezele felállítását, és főoku! a na
gyobb világi mííveltségíí rabbik iránl mcgnyílvánuló fél
téken.vségel jelöli meg. »Nemzeti érdekből különösen kell 
sürgelnünk a rabbiképezde mielőhbi felállílását, mert B?
roszlól?an jelenleg is löbb, minl husz magyar. "ifjú látoga~.ta 
a ra h IH szeminárinmot; mcrt további új .intézet felállílás~'lJe-
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lenleg Bécsben is lerveztetik és alá nem becsülhető veszte
sérmek kellene tarlanunk hazai érdekeinkre nézve ha a rab
biképezd e felá~lílásában Bécs állal megelőzlelné~k . 

IV. E~lef!ZL a felterjeszlés a » liilőr vezetőinek azt 
n javasla~al ~s, ho~y az iskolaalap egész jövedelme iskolai 
eélo~ra lordlllass~k. Az Iro~~ nézele szerinl ugyanis •a 
rnb.bik.ép,ezde az Isl~olaalap JOVedelmének oly kis részél 
fogjU 1genybe venm, mely az ezen inlézel fennállásával 
járó l<özmüvelődési nyereségé\'el szemben felette esekélnlek 
inonclható, de mcly összeg népiskolai f'élokra fordílva Üelé
oitö eredményhez vezelrii képes nem volna«. - Szomorú ?? . , , • . . • ... 
Jelense~«, -;--- IrJa -. m1sz~rml Ily lanoda fölállítása dogma
tikus kerdes~ek. tei?.ntetnek«. i\1egállapítja, hogy az a réteg, 
amelynek kepviselm most a rabbiképző fölállításának ter
véve;! szemben ' nép.is~olá~ ala,I?ílását javasolják~ nem sokkal 
korábban az elemi Iskolakat Is a vallásra veszedelmes in
iézmé?}:ekne~ ny~lv~níl_olta. igy 40 én'el azelőtt a po
zsonyi Izraelita hllkozseg _"rendezett iskoláL« tartott fenn 
de a rabbik megtiliották az iskola lámorratását ami minll 
>>szinle a z;;i~ó vallás tönkrejutását jó~llák "' Az iskola 
azonban meg1s fennmaradt mint a Todesco család alapít
ványa, egész 1876-ig, mikor is az új pozsonyi k0n11resszusi · 
hitközség átvette. Ilyen k)rülmények köz t alaku ll"', az első 
hazai rendes izr. felekezeli iskola «. 

Az iroda felterjesztése hevesen kikelt az olvan rabl)ik 
ellen, kik az ily kultúrális kérdésekből vallási kérdést csi
nálnak. Ilyen az »autonom hittön'ényhű zsidók központi 
közege állal hittérHőnek felfogadolt rabbi Hillel «, ki az or
szágban többhelyütt szenvedélyes előadásokat Lartotl a rab
biképző felállításának megakadályozása érdekében . 

Befejezésül ismétellen annak a reményének ad kifeje
zést az Iroda, hoO'y a miniszlertanács »törekvéseink meg
hiúsilására irányz"'ott ellenkén-ényben előadott álének fi
gyelmenkívül hagyásával a Yallás- és közoktatásügyi mi
nister úrnak a rabbiképezele fl'lállílása körüli eljárását he
lyeselni kegy:eskedendik«. 

* 
Ez a felte1:jesztés is k~pel ad arról, hogy mil_yen ~th~

dalhalatlannak látszó ellentélek dúlták fel a magyar zsldo
ságol. Minl tudjuk a hitlörYényhű zsidóságnak« a 
r~bbiképző intézet relá!lílásál nem -~került meg~kadál):o~
nw., az még a felterjésztés éYében ~~''-;.hen megnyilt, .ol~ tdo-. 
Pontban, mikor méO' ·Európa Lerulelcn csak Bot:oszlo,~l~t!, 
Páduában, Berlinben"' és Vilnában állolt fenn rabl)lképzo m-
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lé eL .\milől tehátleginkább tarl?l~:: haladó mag,)'"~r zsidó
.: nem köYelkezett be: a szemmanw_runal m~~elozhettük 

~~"'/set, hol a rabbiképző intézel csupau 1893. evben nyílt 
mecr. 

"'Focrlalkozik a Iroda fcllerjesztése azzal a kérdéssel is 
hogy a o magyar zsidóság két árn;yala~a egy, vagy ~é~ f~le~ 
kezet kerelébe tartozik-e, és leszo15ep, hogy valláSI es Jogi 
szempontból egyaránt csak egy, zs1do felekez,et van hazánk ... 
ban. Ezt a kérd~st a törvényrhozás i~u~é lclten és Ig,~n ~)·eható~n 
tár~-yalta. Deák Ferenc az 1869-72-I országgy,u1es iolyaman 
még úgy vélekedett, hogy, »a _Móz.e~ v~ll~sl. követők, úgy
Játszik, itt Magyarországon k et. kulonbozo ld~k~~etre os~
lottak; az egyik a másiktól, a~nm~ ~zt ~~guk alh~Já.k~ valo
sáaos do!!matikus kérdésben IS kulonboz1k . . . Terl?-eszetes 
kö'Vetkez~énye a vallásszabadságnak ~z., ,hog~. ~k1k csak
ugyan doamákban különböznek egymastol, kulon feleke
zelel alko~sanak« . 2 Az országgyűlésben az_onban :'1-Z ,a _helyes 
felfogás alakult ki, hogy t?r;ény.~ink ~zermt a zsidosag_egy ... 
sécrel alkot; csak egy zs1dosagol1sme;t az 1~40,: XXI~. es az 
18'67: XVII. t.-c. is. Az 1191/ 1888. Vh.M. szamu rendeletben 
Trefort miniszler meg is állapítja »Kétséget nem sz,env!ed, 
hogy úgy a congressusi, minl a~ ort~odox ;és ~tatu~ quo, 
ant-e alapon álló izraelita hilk?zsegek _os,sz:ve;e _ugy al.l~
politikai szemponlból, :valammt a zs1dos~g a~la~pbntJá.J;ol 
is egy és ugy;anazon vallásfelekezethez tartozoknak tekm .. 
tendők«. . , 

A vita azonban sem a törvényhozás n;egny.1latko~á~ 
sával sem a kultuszminiszler megállapításaval nem er.t 
vécret' és még évtizedekkel később is hangoztatták orthodo~ 
ré~zről, hogy az orthodoxia külön felekezetet alkot. 

Befejezésül hadd idézzük Trefort miníszter szavait a,z 
1880. évi március 9-i képviselőházi ülésén ·elmondott besze· 
déből: »:Én megvallom, gratulálok magamna:~ hoz_~á,, ~ogy 
hivataloskodásom alatt ezen inléz·el (a rablnszemmanum) 
létre j ölt. «3 

Dr. HirschJer Imre. 

2 Ze.ller Arpád: A magyar egyházpolitika. I. k. t 91. l. , 
3 Ze.ller id. m. 2. k. 986. l. 
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A Vitae Proph~tarum zsidó vonatkozásairól. 

Epiphanius. és Dorotheus egyházatyák műYei közölt 
találhalo egJ;, k1.s 1~1unka, me~ynek Vitae Prophetarum a 
neve. Az els~ kía?a~ban1 E p 1 ~h a n i us sz erepel szerzö
ként. Ennek 1gazsagat egyesek vJtallák mások erősílellék -~ 
most való,színűn~.fogadhaló e~, hogy Epiphanius fordílój~, 
jll etőleg aldolgozoJa az eredetileg héberül yacrv aramul írt 
kis munkának, amely i. e. vagy, i. u. I. száz<.ldban keletke
zett, s amelyet a fordlló keresztény; interpolációkkal látott el. 

Több vállo~atban maradt reánk,3 közös Youása azon
ban valamennymek,4 hogy prófétákról szól, születési és 
halálozási helyükről, lovábbá működésükről és életkörül
ményükről közöl hagyományokat. Ezek a hagyományok 
sűrű érintkezést és vonatkozást mutatnak rabbinikus és 
aggádai elemekkeL Klein Sámuel professzor mulaloll reá 
,e terület fontosságára és kíaknázatlanságára. ö a V. P. 
genealógiai feliratainak és geográfiai meg,icgyz.éseinck szen~ 
telt figyelmet.5 Az aggádikus elemekbeható vizsgálatát azon
ban fájdalmas korai halála megakadályozta. 

A köv.etkezőkben a V. P. aggádai ·elemeiről szólok, tér 
hiányában J ,ez sajá s, J er ,emi ás és E zék i el próféták
ról szóló leírásokat elemzem.s 

A Vita·e Prophetarum Jezsajásról szóló leírás~ gazdag 
párhuzamot nyújt a zsidó hagyományhoz. A prófeta szár-

l Basel, 1529. 

2 Delitzsch neki tulajdonítja. L. Der Prophet Habak"llk, t 8-13 P· IV é:. 
De Habacuci proph. vita p. 80. . . 

3 L. ezekr<íl Schermann: Propheten u. ApostellegenJen. leipZig, 
1907. p. 2-37. Nestle: 2\Iarginalien u. :\falerialien. Tübingen, 1893. p. 7. 
és kik. Ismeretes 5 görög, továbbá latin és sz ír nyelvü. változat, . . 

4 A kiadások közill a legjobbak: Nestle: D1e dem Ep1phamus 
zugesrhriebenen Vitae Prophetarum in doppd~cr grei;:h~ hcn Re ·ens on. 
'Tübingen, 1893. _ Schermann: Vitae prophetarum, Le1pz1g (Teul>ner). -
Riessler az Altjüdisches Schrifttum c. g)'űjteményében (Augsburg, t928 p. 
871-880) kiilönbözö versiók relhasználásával egységes .. fordítást ad. 

5 Vitae Propbetarum .,CD."! "ll· Klausner-Emlékkonyv ~· t 89- 209. 
6 24 prófétáról kapunk itt leírást, a sorrendre vonatkozolag l. Scher· 

'lilann: Prof. u. Apostellegenden p. 39-42. 

ll 
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n\:lt:ísúníl a l.1tin Hrsic)i ki)zli: genere nobili ·orlus in .Jcru
salclll, I_L Lh·i régi ~~a~cyomány nlapján egyenesen királyi 
('~:li:ídhol stármaz lal.Ja ~ 

p,·{jl',;l:ínk mártirhalálúról szóló ismert legendát itl is 
mcgl:tláljnk:r• .i\lenasse, .Júda királya keltél'üriészcli .Tezsa
jásl w E l<•gcndál megőrzi az aggáda, Jezsajás - apokry
plwn, az egyh:ízalyák, pcrzo.;a iszJámi és későbbi legcnda
kör i'Jk11 

.Tl'b:nnol Wh . c 1nvm::~ j'Cnl' 11~Jc 111~:!1~ iCH~ '~lll p jl)l~lt' 'i 'ln 

.il'Jilll' 11~ J'1il illelle • • . il:! :llM:ll 

Az :1gg:ída hozzáfűzi még, hogy a pról'éla a király elől ecry 
('{>dnlsl'ába mPncküll, ·ez l álfürészclbék, s mikor a vas 

0 
a 

sz:íj:íhoz ért, akkor J\övclkczell be a halál.12 
.J cr Szan h X. 28c. szcrinl a fából kicsüngtek a próféta 

ruhájának rojtjai (nn'ml ill1'l1'l1 iCM) és czállal ismerlék fel. 
Ezl cmlíli Bcrajla di Jesua is13 (Eisenstein: Ocar Midrash)m 
p. :! l~) . lo,·:íb!Já az iszlám legendája (Tab ari. Annales ·ed. 
Levden I G L) kk.). Ez ulóbhi az elbeszélést ál viszi Zechar~ 
júr::,, 1\Prcvlclő Júno<> alyját·n. (l'ahaei I. 734. Tha'clabi 
p. 210.)11 

Erréíl oh-~tsunk az cliops uyelvű Ascensio Jesaine
h.tll,1~ amely n zsidó rredelü első részhen a próf,éla 
mártirillinál beszéli el, a kereszlény eredetr'e utaló második 
részben pedig vizióit.16 

7 Ilidor IIispalensis, dc ortu et obilu Patrum C. 31-57. :IIigne P. 
lal S:l, 14-1. 

8 :ll<'g. lOb. u. a. Pcszikta eJ. Buber p. 117b. 
v ayf,crx~l o~ ÚT:o J\!aYaacrT, 'tl)i) {Jetcrl'Mw; 'loGorx -rrploGek Et; Mo 

10 Az dhe,;zélés alapj<in II. Kir. 21, 16, v. ö. Josephus, Ant., X. 3. l. 
11 Ennek behaló t;í.r.gyal:'t5át l Heller: Zersagte Menschen, M. G. W. J. 

193fl. p. 40-l5 
12 l'cszikta Rabhali IV. ed. Frioornann 14a. l1':lliM szcntjánosfáról 

sz l> l. 
13 Ginzberg, Legcncls VI. 375. s'crint a kgenda tendenciája az, hogy 

büntess·• n prófétát, mi'cl eg)'szer nem tett ekget a cicisz paranc~nak 
ll L. HfllN. En·. d I,l,nn. IV. J:lOl -2. s. v. Z:.kariya;- :II G. W. J. 

} Q 3 (J P• '13 --4 l 
!ú Kautz.sch .\pokryphcn u. I'scutlepigraphen des A. T. II. 119-127; 

gör..g S?üvcget aciott ki Cebhardt: Dk :\s-ensio I-aiae als Heiligenlegen<.Ie. 
ZfwTh. 1878. p. :Dl é, kk. 

1 G S< hinc r ,;,•rin' ( Gc,chi.·htoe e.c. I II} p. 283.) az Ascensi o az ebó 
Sllár·•dban kdetk-ezett é-. Igy s,·h.,nnann el.'\tt (op. cit. p. 78.) oelfogadhattí: 
Qu(·Jl· un'*!l"('r Text<' ist teilweisc <lic apokryphe As.ccnsio. Valójában a 
pr6f~ra mártiriumárbl s16ló elbeszélést Simon b. Alaj régi hagyományként 

A Vitae Prophc ' d , • ar .. tm z:-.. o \·ona kozi.s . .i 1,1 t ~3 

.\ próféta ketléfüré ·z ele' . 'L k . . . ·k "- se me" o ·ol o la tm \·crsió is mcgcgyezi az aggádánkkal: Tradu . 
dtWIHlS ex. caus_is ~n terJedum fui ss< Il~ a~tlem Hehraet 
apl·pellaverll nrmc1pes s 1 c Is.nam. ml<l quod eo-; , • · oc omorum et 1 '· ll '1C .J 7 allcre quod tes la t D . pop u um uumo•T-
>,oleris videre fa · .. '~1 e O~tmo ~d .\foyscm: -:\o111 

l v·I· D _ClCinmc<~m«, IsleaususesLexda-
mare: » Ic 1 dminum sed en l · : 
c x c c 1 sum e l e l c v a l um. " (U ae m\ s. u ]J} cr Is o li u m 
ll l ')(j ) J b 19· · · ' SL CS. \.aUlZS('h .p. -· c.- a.ua.)·anezlaii1euokol'·l 1· 

~ b as al 1a: ~r.s 1:1, :-~.:·1.:1 

.~lt'll Ci • ~O_:l . ,", :l,llll' ,,, nN :'INiSl n'1t)~ n~l 'i1; 0,~:"1 'JN,, N'? ':l 

J c zs. marhrmmara ulai a Hebr ll 3- . . 'k 
l ', l 'k19 (J t' · ' · , t lS, Ismen · az 

e&,ry
1
Iaza ):a) . u~ 1manu~, ,Dial. C. Tryph. c. 120; Terlul-

II.~I.ns, d~ I ~~tenlw 11, Ong111es. Hicrom·mus)lS és, .. t _ 
nanus sz1r. I\.lncsesbarlancr 20 • a nev 0 

. Heller. sz,eri~l (lo.c .. ~it.) e legenda perzsa eredclu,~t 
mncn kerult at az acrgadaba ez pcdicr az iszla·111 l"crc tá···. halott.. " ' o - · ~b 11c J <Il .l 

. »~.C?gel !ölgye ~Jatt temelték el a Yízforrásnál, ameh·el 
ChJzkiJJ~ ~art el.«-2 A. próféláYal kapcsolalban már i(Jé
zetl aggaclak nem, ~mlíl1k !l sírja 1.1clyét, de A.bol dr . .\'útán 
(ed. Schechter XXXIX. p. ;:>9.) szermt ez Jeruzsálemben YoiL 
A város közelében levő vízforrásról tudunk II. Kro·n ·>? • 
3ob 'J93 ' . . . .,_, 

- o • es a talmudi hagyomány, neyét is megne,·ezi: j er. 
C hag. I. 6.: m•1cn lllli::N:l il'il m~'lll 

A V. P. szerint Siloach f~m·ása a próféta imájára bugy~ 
gyant fel, ugyanezt megtaláljuk az .\.scensio görög Yáltoza~ 

közli (ll1':l 111101.:1) és· így nin<:s bizon) Ít\'a, hogy e legen !:t a V 1'.-bc 
az Ascensióból k-erült, valószínűleg az; általánosan i=ert eleme! egymá:.!•'IL 
függetlenül mindketten megrögzítették. 

17 Jezs. 1, 10. 
l8 V. ö. Rási ad Jezs. 1, 1. és Orig. hom in Jes. Wn. p. b7.) 
19 Schürer, Geschichte des Volkes Israel Ilf.1 p. 390 - Gintber~, 

Legends VI. 375. Kfostem1ann, P. R. E.2 VI. 588. 
~ 0 Riessle r: Altjüclisches Schriftium ·!O . .t-6 p. 989. v. á. Lat(:tnle, 

Mitteilungen III., 60/1. 
21 Dhahhak elfogja és szétfürészdi D,;chamsched-et. (firdous:·\lo: I I. 

47.) Részletesebb költői feldolgozása az anyagmk l Larionoff, Journal 
Asiatique VIII. és XIV. 1889. p. 59-83., l. Heller op. cit. és Kautt.·.ch 
IL 122. jegy. és kk. 

22 ő-:.oxd'tw opuo; •Pwy~i.. Ric,;ler ezt hib:ís:ul bei der Qa lf..: Rogél 
fordítja, p. 874., J. JI. Kir. 20. 20 II. Krón. 32, 3b .. Sir:1rh -18, 17., 

\. Ö. Buh], Gcographie etc. p. t:39, 112. 
23 Tar g. ad Joe. I. Kir. 1, 33, 38. j~M'l S~ = ~mS·~·' v. o. Z l>. 

P. V. V. 1. é,; kk. és Klein V. P. 1EIC:'l '~ P 191 -5. 
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tábim is.2J Siloach , minl jelentél{!eny forrás, előfordul az 
acrgádáb:m . (j er. T aan II. l. Echa R. Pesz. 18.). 

" A V. P .-nek Jeremiá_s!ól szól_ó leírás~ szi~lén aggá
dai nyomokra ulaP5 A profelál a nep megko~eZI2s Ugyan
ezt mecrrögzíli l\Iidrás Aggáda N um. 30, 15. ed. Buber p. 
157.27 I~meri Jeremiás megkövezéséről _szóló e hagyományt 
\'isio Pauli 49. és Hippolytus 1, 1. (Pllra, Anal. sacra II. 
p. 236.) A Paralipomena Jeremiae27a szerinl Jret'emiás nem 
Ecrviplomban, hanem Jeruzsálemben szem·edtJe a mártir
J,fLí.lt és a Yúros északi részén temellék ePS V. ö. még Sal
sclet Hakkabhala. (Ed. prin. 9Hb- 101a.)2!l 

Valamennyi reeensio megemlíti , hogy leLemei Fáraó 
palotájához közel fekszenek,3° az egyiptomiak Liszt•eiLék őt, 
mert a próféta imádkozott érettük. Ugyanis az őkret so'kat 
nyugtalanító kígyóktól és krokodilusoklól31 a próféta imája 
kö,·elkezléhen szabadullak meg. (L. u. a. Midr. Ag. Num. 
30, 15.) Jeremiást mint a krokodilok eUeni véclőt mutatja 
be az Apokrypha Anecdota II. 164. 

Ez az •elbeszélés ahhoz a törLéneli tényhez kapcsolód
hatott, hogy Jeremiás Tapiméban való tartózkodása idején 
Fáráó palotájának kapujában prófétált. (Jer. 43, 9.) 

»J er.emiás a templom bevéleire előtt ra frJgyládát szik
lába rejtette el,32 a hegyek közé, ahol Móz•es és Áron nyu-

24 Gebhardt, Die Ascensio Isaiae als Heiligenlegeude ZfwTh. 1878. 
p. 331. kk. 

25 Klein S. s-zerint Jeremiás m-'!gö1etéséröl zsidó hagyomány nincsen. 
Ez azonban, mint e dolgozatból kitűnik, téves. 

26 'Ev Tá•ímXt; 'Aryór.-rou At8op>oAl)8ek ór.o ·ro:J Ar.wfí hcAeÓtl)crav 
v ö. Basset Apockryphen Etiopiens I. 25~29. 

n ',S!:IM:"I'V 1l1ll!t O':l:"IN W'IIV 'JI:i~ 0"'11:~1'1 l/'111~ 1'1:li'1 .,N'ilV' 'J:l 1t'lll!t 1~J'i 
.01,'J:l l':"IIV 0"M 1J"l1:"1 0'J1,1 ',)) 

27a V. ö. Harris, The texts of the words of Baruch P· 20. és Kabis:ch; 
Die Quellen der Apokalypse Baruchs. Jfpr. Th. 1891. 18. 1. 66-107. 

28 Cod. Sinait. (Srhcrrnann p. 45. ) megemHti, hogy .!\'agy Sándor 
exh.umálta és magával vitte Alexandriába. Az idézett midrás teljesen meg
egyezik ezzel. t'11i1JO.:I.,NJ 1r111~ 'i:p1 1't'I11:J:V N'lll:"l Ol'11Jc::',N 1'1: 

29 Ginzberg (J. E. VI. 102.) e hagyományn~k zsidó eredetét igat
zolja, ugyan ö Legens, VI. 400: the stat·ernent ... about the martyrdom of 
Jererniah .•. is taken from Christian <;ources. 

30 Scherrnann: Propheten u. Apostellegenden p. 85 . 
. n Erre \Onatkozólag l. IJic S ·hlange im Mythth und Kultus. Ba,el, 

1867. !\'estlc, Marginalien p. 50 

3:? r,pr.:rx~:.'i 't·f,v '1.'.,-iw-r~;'i ':';~ YfJ}L'J') 

A Vitae Prophetarum zsidó vonatkozásairól 165 

~.?d Lak."~ sziklát az i~ Lenn~ v pecsétjével jelöli meg és meg~ 
Joven~oh~T hogy , fellamadaskor először a láda fog feltá
madm .. « tl_asonlo hagyományt őriz meg a Makkabeusok 
másodi~ ko~yve. _(2, __ 4-;-8.) J~Demiás elrejletle a pusztai haj
lékot, ladá~ res_ a fuiSLö_lőszer oltárát. Egyesek a kisérők közül 
Jll Cg akart~lk Jeg.J:eZ~l a helyel, dc a próféta megrólla őkel: 
a hely J:?l?dadd~g Ismerellen ].esz, núg Isten meakegyel-
mezve nepenek, ossze nem gyűjti őkel.33 o 

_ Az aggáda fels~rolja ~ I!láSOdik szenlélyből hiánvzó 
o,L dolgot, ~ fr1gylada mmd1g közöttük szerepel.3! (Jer. 
'I:an. 65a., ~er .. · M;ak. 32a. Jer. Hor. ~7 c. Tanch. Num. R. 
lv , ll.) .~z a~gadlst~ .. <~- .. Aclw) ezl Chaggai 1, 8. alapjáu 
:"11:J:N1 hianyzo :"l belujehol következleli. 
, A taln;udi aggáda szerinl Josijja rejtette el a frigyládát 

(fosz. Szota XIII. l~ ?uckermandel p. 318. jer. Sek. VI. 
49c.)_,35 hogy ne_ ke~ulJene~ _B~~ilóniába. Más hagyomány 
sz·ermt el,rabollak . es , Babilomaba vilték. fgy R. Eliezer 
(Tosz. Szota }oc. ~lt. es Tosz. Sek. II. 18. Zuck. p. 177.)36 
R. Jehuda velemenye szerint llJJ 101po::~ '1'1N I. Kir 8 8 
alapján l. J óma 53b. 1 • ' • 

A_'V_. P. E~e.kie~ről s~óló leírása beszámol a próféta 
él~lraJzt adatmro!, lurdetéseről, megöletéséről és sírjáról. 
Tobb, az reredellvel megegyező részleten kivül lecrendai 
elemeket is találunk beru1e. " "' 

Babilóniáb'an hall mea, meaölte őt Izrael fejedelme, 
mert a próféta a bálványin~ádás ~ialt mecrrótta őt. -:\lártir
ha!áláról értesülünk a Snlselel Hakkabbala-ból is. (Ed. 
prmceps 100a.) Ginzberg szerint (Legelicls \T p. !22. ez al-
vé~el a Visio Pauli 49-ből. · 

_ r/Ezékiel sírja keltős barlang volt, egyenlő szintű a 
felddel és fölötte a sziklába épített épület van. A kettős 
si_rban •a :"1.,1:1.:1~:"1 nwc aggádai értelmezésének hatását érez
zuk. ünk. Nn,c.:~ '1:1 Vulgata: spelunca duplex. Erub. 53a. 

33 
Kautzsch, I. p. 88. - Paralipomcna Jeremiae Ries-t·r 3, 4 p. 906. 

34 
0''11N j1'1l!tl ll' N j :"l 1S• ~l j11l1N,il jO '10M p'1i1N:"I ll',i'l:il :"1':"1 C'"l:l"l ':'l 

W,pl'l il1'111"1illVOI"' jOIV 0'~11'\l Jórna 2lb-ben hiányzik :"'Mil'l:i:"l ji:IV és hel}ette 

l'll'.:lll' áll; az j1'1N pedig c ::m:ll n'i1!:1.:1 által bővül. L. még Jóma 52b 

Borajet 12a. Keritu t 5 b. Ab. dr. :\'. XLI \'. ö Bacher: Ag. Tan. II, 125. 
Ag. Pal. Arn. III. 112.jegy. L. Guttmann: l\lafteach IIIb. 91 és kk. Heller 
E. J. X. 553. 

35 Jóma 52b. 

3G C,:l:l., 1"1',) 
]6ma 53b. 

ltJl l:"I'IVN' Deut. 28, 36. bekö,·etkezésétöl féh e. 

ll,N Jezs 39, 6. és I. Krón. 36, 10. alapj:tn, ' ' · ö 
t 
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mm ,,,~ 0; r.:• ,,,o, . •:-~o l. 1\~:nnlós: a Targum 9nk~l?~z aggá~ 
dikus párbuzamaL Bp., ~939. p. 26. ~ ~ze~1el SlrJa rót be ... 
számol Tudélni BcnJámm l\laszol BmJamm c. lllŰ\"ében 
(Ed Grünhut el ..\.dlcr, Jerusalem, 1904. I. 67; II. H1-14i 
és R. Pl'fachja SziV\ u v haólá.m, ed. Grünhut J en1salcm • 
1905. p. 5a-5b.) E sírról Al-Harizi is í r (Tahkcmoni ed: 
K:tmiuka p. 293. és 392.).37 

A Próféta gyilkosa Dán, illct,·e Gád törzséből szárma, ... 
zol!. Yilágos utalást zsidó hagyományb an erről nem talá~ 
lL•nk., dc e törzsekel már Jákób áldása is megrója. (V. ö.: 
(;m. 19, 16, 19.) Dán törzse }liba b ál-ványál szo lgálUa 
(Birák 18.) Jerobeám közöttük állitolta fel oltárá t. (I. kir. 
12, Hl.) Dán törzséről nyilatkozott R. J ehuda : ;•v Jllti1HÓN P''N 
(S<~bbosz 67b.) Bálványimádásukra vona tkozólag l. méao 
Szanh. 96a. - :.\linclezck alapján a keresztény hagyomány 
Antikriszlusl a Dán törzséből származtatja. (V. ö.: Tesla
meu ta XII. Patr iar charum. Riessler. p. 1206.) 

Dr. KomJós Oltó. 

37 Ocar Jiszrael \' . p. 1-!-l. ezt té,escn J úda Haléd t ől idézi. 
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ANTIMON. 

Ein Kapitel aus meinem "Mineralien der Juden". 

Der hier veröffentlichte Artikel über das Antimon ist ein Teil 
-meines Buches "Mineralien der juden", Teil I. : Metalle. Die 
übrigen Teile de:> Werkes sind : ll. Edeisteine; III. Gesteine; 
IV~ Erden ; V. Wasserlösliches; VI. Brennstoffe; VII. Lapidarien; 
VIII. Mineralnamen; IX. Nomina propria und Lehnwörter; X. Al
chemie, Planelen und Oestirne. 

Literatur: E. O. v. Lippmann, Alchemie (vLA) Index - ders., 
Abhandlungen, Index - O. Dalman, Arbeit und Sitte (AS) -
Ruska, Steinbuch des Aristoteles 175. - ders., Kazwini, Heidel
berg, 1896. - ders., Alaune und Salze. 

I. Antimon-Mt!tall: In seiner Kosmographie sagt Kazwini : 
Die mineralogischen Substanzen sind zahlreich und der Mensch 
kennt von ihnen nur wenige (Ruska 6). Dieser Erfahrungssatz 
bestatigt sich auch heute noch in weiten Kreisen der Oebildeten. 
Die Kenninis der Mineralien war auch bei den juden eine sehr 
beschrankte und man wird sich nicht wundern, dass unsere 
Kenntnisse der im jüdischen Schrifttum vorkommenden Mineralien 
einen sehr groBen Mangel zeigen: die Unverlasslichkeit. 

Ein Schulbeispiel hiefür ist das Antimon. 
Antimon (SpieBglanz, Stibium) sol! bei lskenderun und 

Antakie in Syrien vorkornmen, ist aber seit alter Zeit nicht aus
geheutet worden. Es findet sich als Zusatz zu Kupfer in Bronze
geraten. Leider sind bisher zu wenig Funde chemisch untersucht 
worden, so dass sich über die Herkunft des antimonhaltigen 
Kupfers nichts sagen Iasst. Erzeugnisse aus reinern Antimon haben 
sich bisher nicht gefunden (Peter Thomsen in Ebert, Reallexikon 
der Yorgeschichte sv.). Für alles, was das Antimon betrifft, ist der 
erschöpfende Artikel v. Lippmanns rnaBgebend. Er sagt: Das 
wichtigste Erz des Antimons, das Schwefelantimon, Antimonsuifid 
Oder OrauspieBglanzerz, auch OrauspieBglanz oder Antimonglanz 
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genannt, bildet prachiige Drusen wohlausgestalteter, heligrau bi 
silberwei/3 gianzender Nadeln. Es lass! sich schon bei gelind 

5 

Warme aus- und umschmelzen und ist auBerordentlich Jeicht er 
metallischem Antimon reduzierbar. Es kann daher nicht wunde~~ 
nehmen, dass Letzteres schon zu sehr entlegener Zeit an meh 
als einern Orte bekann t war, wenn es auch oft n ur ftir Blei ode r 
ftir eine Art Blei gebalten wurde. So z. B. erwies sich eine i~ 
den Ruinen von Telloch im Zweistromlande aufgefundene Vase 
aus dem Anfange des 3. jahrtausends v. C. als aus reinern Anti
monmetall bestehend. Aus den Graberfeldern von Koban bei 
Tiflis, das der Zeit gegen 1000 v. C. angehört, kamen kleine 
Gerate und Schmucksachen aus gediegenem Antimon zutage. 
Gebrauchsgegenstande der altesten babylonischen Periode, zu der 
man noch kein oder nur wenig Zinn besaB, enthalten nicht selten. 
bis 3'/. Antimon, steilen also wahre Antimonbronzen dar, die viel
leicht der Zinnbronze vorausgingen. In gewissen französischen 
Depotfunden aus der Bronzezeit sind neben 85'/o Kupfer und 
8·25% Zinn etwa 6·75°/1 Antimon und Blei vorhanden, in Fund
stticken aus den Pfahlbauten des Neuenburger Sees 10, selbst 
15'/0 usw. Auch in China stellte man bereits zu sehr früher, 
wenngleich nicht naher angebbarer Zeit metallisches Antimon und 
Antimonblei dar, also ein Hartblei, das dem in japan noch jetzt 
zum GieBen von Spiegein tiblichen glich und vielleicht mit dem 
Char sini identisch war oder doch unter diesem Sammelnamen 
mitbegriffen wurde. Endlich verstanden auch die japaner und nach 
Rivero die alten Peruaner Antimonmetall abzuscheiden und es 
mit Silber, Zinn und anderen Metallen zu legieren (vLA l :629 ff). 

Nach diesen ausführlichen Nachweisen v. Lippmanns Uber 
das frilhe Vorkommen und Verarbeiten des Antimons kann dieses 
unter den bei juden der misnischen Zeit erwahnten Metallen nicht 
fehlen, obwohl es bisher in ba'as nicht erkannt wurde. Die Schul
tradition lasst uns namlich hier, · wie in bezug auf Realien auch· 
sonat nicht selten, im Stich. Beispiele hiefür bietet schon der Bibel
text und ich habe solebe in meiner Flora der Juden angetobrt 
Diese und neuere Beispiele möchte ich der Identifikation von 
ba'as und Antimon hier vorausschicken. 

· 1. D'2""1M 2 K. 6, 3 lies D'lli'V1 F l : 60 l Omithogalum. 
2. 'D;, jes. 19, 71ies 'alefi d. h. Cynodocea (F 1 : 572. 577). 
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3. O"lt" o~~ Ps. 74, 14 lies le'amles-e J·am de H . d 
" D h , " n aten es 

Meeres . as vor ergehende Livjatan fordert hier die N 
von Seeungeheuern. ennung 

4. 1l1DM Ps. 91, 4 ist von der Massora in den T t t t 
E · t · · . ex gese z 

worden, s ts eme geJstretche und schlagende KonJ'ekt , 1 d . ur. amma o 
konnte ~egen er spateren Bedeutung des Wortes nicht mit der 
BeschreJbung des Engels in Verhindung gesetzt werden. 

5 .• 1MEl_) Ps: 91, 5 bedeutet hier nicht "Furcht", sondern 
,.Grube , . w1e Htob 39, 22. Es ist von nachts gdahrlichen Fall
gruben dte Rede. 

6. elnlt' lies mit der Massora "§ohat, Grewia (F 4: 32. 36) . 
. 7 .. :'ll"lt'~n Dt. l, 44 lies te'a'Senna,' wie die Septuaginta richtig 

h est: d1e Btenen werden vor der Honigernte ausgerauchert. 

Der Schultradition ist für die misnische Zeit ebenfalls 
mancher Ausdruck für Realien unbekannt geblieben. Ich möchte 
hier nicht eine Reihe damals schon versehallener Pflanzennamen 
auffUhren, nur auf einzelne Beispiele meiner Flora verweisen t:nd 
beschranke mich hier die Meerzwiebel, hasab (F 4 : 605) anzu-
führen. · · 

Antimon stent misnisch neben Gold, Silber, Blei 'l::IM, Zinn 
jli~•cp und Eisen. Werkstticke daraus sind: Spie6 (Bratspie6) 
sappud, Armleuchter, Gewichte, Faden. Es kann zum Veriöten 
eines Loches oder zum Verstopfen verwendet werden wie Gips 
und Kalk. Die Tradition lasst uns hier ebenfans in Stich. Sogar 
Maimuni erkiart an beiden Misnastellen ba'as wnd kazdir Zinn. 
Da das Wort in den tannaitiseben Steilen nellen Zirin kassiteron 
steht, ist diese Erklarung unhaltbar. 

Belege fUr ba'as: T Sota IV. 299, 21. - Rh. 24b. - Bb. 
89b. - jSnh. VII. 24b, 44. - Men. 28b. T IX. 526, 34. - Kel. 
10, 2 neben 'ofertl.- 30, 3 bis. TKel. Bk. lll. 571, 32.- TKel. 
Bm. I. 578, 8. 

Targum: Num. 31, 22 Nt::IY ms. ~'PP.- Ez. 22, 18 rPl (TW 
bedil). Targ. j, a~&cb bei Bertinoro ~u Kel 10, 2 M~l. Ein Verlwm NJ 
Targum Ps. 34, 6: erblassen. 

Die Erkllirungen Zinn von Ben Jebuda, Bleilegierung in 
m~inem Artikel "Zion", eine Art Zina bei Krau6, Arcb. 2: 300, 

.J:>el ]astrow tin, plumbum album, palbtinahebrilisch Zink, bei 
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D.1lman Nli'::N Zinn sínd unrichtig. Richtig ist nach den daneben 
genannten Metallen: Antimon. 

ba'a~ ist also misnisch Antimon, ebenso aramaisch N:\/::tt und 
Nli'.J>.', Jelztere im Targuru Num~ 31, 32. Ez. 22, 18 für bedil. Levy 
slelit es im TWB zu arab. y•::, was kaum annehmbar ist, BJ 
3280, da diesem arabischen Worte hebriiisch be~a entspricht. 
Lebovits s. v. slelit f':lN zu Zink. 

II. Das Buch Henoch führt an ver~chiedenen Steilen einige 
Reihenfolgen von Metallen und die Ubersetzer konnten eines 
derseiben nicht identifizieren. 

Nach Kautzseb lauten diese Metallreihen : Kap. 52, 2. 6. 
(p. 265): Berge von Eisen, Kupfer, Silber, Gold, weichem Metall 
und Blei. Sie alle werden vor dem Auserwahlten wie Wachs vor 
dem Feuer sein. Kap. 65, 7. 8: ... wie das Silber aus dem Erd
staube gewonnen wird und wie das weiebe Metall auf der Erde 
entsteht, denn B!ei und Zinn wird nicht aus der Erde gewonnen 
wi e das erste. Kap. 67, 4. 6 : Berge des Goldes, · Silbers, Ei sens, 
weichen Metalls und Zinns ... aus jenern feurigen flüssigen Metall 
entwich Schwefelgeruch •.. 

A. G. Hoffmann (Apokalyptiker unter Juden und Christen. 
Das Buch Henoch. Jena 1833. p. l, 370. 372. 2, 521) übersetzt: 
"flüssiges Metall" und meint, es bezeichne das Quecksilber. Er 
bemerki aber dazu, dass dies nicht passt, da nach Kap. 5, 6 auch 
der Berg aus diesem Metall besteht, und jene Zeit festes Queck
sitber nicht kannte. In der englischen Übersetzung von Charles 
heiBt es: "so ft me tal", in der hebraischen von Kahana r.ppt~ M-'MO 

"gelautertes Metall". 
Nach Dilimann (Henoch 1853. p. 25. 167) bedeutet athiop. 

Kap. 52, 6 natabtab: Tropfen, tropfbare Flüssigkeit. Kap. 7. 8. 
schein! natabtáb durch athiop. 'arrar und na'ek, d. h. B!ei und 
Zinn verireten zu sein. Kap. 67, 6 steht natabtab esat, nach Di!l
mann: im Feuer geschmolzenes Metall, · Metallguss. Hienach 
scheint natabtab ein leicht schmelzbares Metall zu sein, das dem 
griechischém · stagon entspricht. Die Ordoung der Aufzahlungen 
richtet sich nach dem Grade der Harte und Schmelzbarkeit der 
Metalle, sodass dieses weiche, leicht schmelzbare, flüssige Metall 
-der Übersetzungen nur das Antimon sein kann. Das erhitzte 
.Schwefelantimon hat auch Schwefelgeruch, den ihm der Apo-. 
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kalyptiker in seiner oben erwahnten Vision (Henoch 67, 6) zu
schreibt. 

lll. Antimon-Schminke: Bei Babyloniern und Agyptern ist es 
weil verbreitete Sitte, mit Antimon die Augebrauen zu schwarzen. 
Sie war den Bewohnern von Syrien-Palastina bekanot gewesen, 
ist heute noch beliebt und wird hebraisch, aramaisch und arabisch 
kohl genannt. Darauf deuten die Schminkstifte aus Bronze, die 
ab· und zu in den altern Schichten gefunden wurden, wahrend 
sie spiiter haufiger werden (Peter Thomsen: Antimon in Ebert, 
Reallexikon der Vargeschichte sv. Er ftihrt auch Bruno Meissner: 
Das Antimongebirge, OLZ 17: 52 ff an). 

v. Lippmann berichtet hierüber: Eine wei t bedeutendere 
Rolle als das metallische Antimon spielte jedoch das Schwefel
antimon oder GrauspieBglanzerz und zwar in Gestalt seines 
feinsten, g!anzendschwarzen Pulvers, das sich vartrefflich zurn 
Schminken sowie zum Bemalen oder Verlangern der Augenbrauen 
eignet. Gebrauche dieser Art, vermutlich Überreste der bei allen 
Völkern des Erdballs weil verbreiteten Sitte der Körperbemalung, 
lassen sich in den entlegensten Kulturkreisen nachweisen, z. B. 
in Mexiko, in Abessynien, in lndien, wo schon dem Brahma ICO 
Himmelsjungfrauen Augensalbe darbringen, in Babyl~nien, de~sen 
alteste Grabstatten aus der Zeit um 3000 v. C. bereJts Schmmk
napfe und -töpfe aus Alabaster enthalten, vor all.em a~er i~ A~a
bien und Agypten. Im Klima dieser Lander erwe1sen_s1ch n~mhch 
metallische Praparate wie Brauostein (Mangansuperox1d), BleJglanz 
(Schwefelblei), Antimonglanz usw. auch als höchst wir~same 
Vorbeugungs- und Schutzmittel gegenüber den endem1schen 
Augenkrankheiten verschiedener Art (vLA l : 6~9 ff)." 

Die Augenlider wurden mit einern Anlimonpraparat, dem 
kohl dunkelblau crefarbt (vgl. Ez. 23, 40. Zur Geschi~hte unse~es 
hieraus entstande~en Wortes Alkohol siehe Kobert, HJstor. Studien 
aus dem Pharmakol. Institut d. Univ. Dorpat lll. 1893. P· 36!5-8). 
Über kohl siehe F l :20. 22 f. ko~l ist nach Dozy (Suppl.) _zwar 
nicht Antimon sondern Bleiglanz. Die Analysen modernerp lig~p
tischer Augen~chminken und Augensalben Heferten _u~ter ll . ~~· ~n 
nur einmal Antimon, doch ist es fraglich, ob es ~~c um Wir IC .e 

Augenschminken handelte. Sickenberger kenntd~l.el~:~~~~~s~u;i::~~= 
glanz als kohl. Ascherson sagt dagegen eben · · 
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lich nur Schwefelantimon. Eine von mir im Bazar zu Konstanti
nopel gekaufte Augenschminke, die pulverisiert mit zerstampft 
Gal~apfeln vermengf wurde, bestand nach Analyse von Prof. Bill:~ 
Gre1fswald aus Magneteisenstein mit Beimengungen von Kohlen
stoff und Spuren von Schwefel. ko_hl bezeichnet die Augenschminke 
als Schönheitsmittel, i!mid nach ihrer Substanz. Daher sagt man: 
geko~let mit i~mid.i~mid aus Hira erwiihnt Amr b. Madikarib, 
dessen Leben noch zum groBen Teil in die Gahilija fllllt. Wahr
scheinlich hat sich die Sitte von Agypten aus tiber den vordern 
Orient verbreitet. Neben der agyptiseben Abstammung des Wartes 
i~mid sebeint mir dafür auch folgende Bemerkung Scbweinfurtbs 
zu sprechen. Eine Haupteigentümlichkeit der agyptiseben Rasse 
ist die beispielias dichte SteiJung der Wimpern an beiden Augen
lidern, welebe dieselben mit einern kontinuierlichen schwarzen 
~ume beranden, was den mandelförmig geschlitzten Augen der 
Agypter den so lebhatten Ausdruck verleiht Die uralte und noch 
beute haufig getibte Sitte des SchwarzHirbens der Augenrander 
vermittels Antimon, kohl, ein Verfahren, das aus sanitaren Rtick
sichten erkiart wird, erscheint sornit nur als die Nachhilfe eines 
von der Natur sehr deutlich vorgezeicbneten Typus (Jacob, Alt
arabisches Beduinenleben. Berlin, 1897. p. 238}. 

Die Quellen, aus denen das Steinbuch der Aristoteles schöpft, 
verstehen un ter dem itmid, das, was bei den Krankheiten der Augen 
aber auch bei vieler!e{ anderen so wohltatig ist, bald Antimon-, 
bald Bleiganz und die Übersetzer bezeichnen es auch als itmid 
(vLA l : 636). . 

Jede Frau und jedes Miidchen braucht kihl und henna zum 
Schminken. kihl wird aus Damaskus gebracht, ·zerrieben und von 
einer kundigen· Frau mittels eines scharfen, glatten Messerchens, 
mirwad, aufgetragen. Das mirwad wird mit Speichel befeuchtet, 
dann in kihl tüchtig gerieben, worauf damit die Augenlider ge
farbt werden Qacob, Beduinenieben p. 48). 

Das schwarze Augenpulver, kyhyl, besteht aus dem Russ 
von einer Art Weihraucb, Russ von Mandelschalen, Schwefelblüte 
usw. ín verschíedener Zusammensetzung. Es wird auf die unteren 
und oberen Augenlíder aufgetragen. Das Auftragen von ky~yl, 
kiihiil heiBt jekhiil tekahhiil oder itekahhal. Der Behalter myklulleh, 
pl.· mytsá~yl ist· aus AÍÓeholz 'íid o.der aus Gazellenhorn dum 
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gazál und die Su~sta~z wird mit einern Stabehen mirwtd, pl. 
mar~wid oder .mtt emem Stachel des Stachelschweins Sók nis 
autgetragen: Bet den 'Otabeh wird kyhyl von Mannern und Frauen 
gebraucht, Jedoch von den Mannern ·meist nur an den Festen 
ky~yl bezei.chnet nicht nur das schwarze Augenpulver, mit de~ 
die Augenhder zur Verschönerung bemalt werden sondern auch 
das feine SchieBpul~er, das auf die Z!lndpfan~e aufgesch!lttet 
wird. Man sagt .Scbütte Pulver auf die Z!lndpfanne des Gewehrs" 
wörtlich: "Schminke das Auge des Gewehrs", ikhiil ain el-binde; 
O· J. Hess, Beduinen 106. 131). · 

Antimon ist ein Metall, dessen Entdeckung man seither 
- aber wohl mit Unrecht - in das spiitere Mittelalter setzte. 
Plinius und Dioskurides nennen es stibi, stimmi. Das Wort 
Antimon kommt zuerst um 1460 bei Basilius Valentinus vor. Die 
Septuagintestellen f!ir stibium (Ez. 23, 40. 2 K. 9, 31) werden 
ebenfaUs angeführt (Paul y-Wissowa, Reallexikon d. k1ass. Alter
tums. 1894. sv.). 

Die Etymologie von Antimon sucht v. Lippmann (Aichemie 
1 : 642) in antnos. Arabisch itmid und seine Nebenformen führt 
er auf stimmi zurück. -

Einen etymologischen Versuch f!lr itmid hat W. Max Müller 
mitgeteilt (OLZ 1900: 390) und auch ~liV 11t:l cll'n~ 2 K. 9 30 
am dem Agyptiseben abzuleiten versucht. Der Erktarung von'clt'.~ 
kann ich nicht beipflichten, da der Vers sich ohne weiteres erklart, 
wenn man in C\lt' hier das zu dem Nomen co, Medikament (pl. 
O'OO, pl. der Verschiedenheit C:'looo) gehörende Verbum erkennt. 
Frei übersetzt bedeutet es hier: sie heilte (schminkte) mit pukh 
ihre Augen. Der Abieitung von itmid aus dem Agyptiseben hat 
S. Fraenkel mit Recht nicht beigeplfchtet (Fraenkel 153. 292. ZDMG 
50 : 655). Aus stimmi soll itmid entlehnt sein. Da dies aber wahr
scheinlích auf agyptisch matm zurückgeben wird und Antimon 
nach Ágypten aus dem SÖmalilande eingefílhrt wurde, ist hier 
an afrikanischen Ursprung zu denken (Guigues p. XXIX und 157 ff). 

Arabisch itmid ist nach Ruska, Steinbuch 54 Bleiglanz und 
nicht Antimon, kuhl (Ruska, Kazwini 7. Ruska, Alaune 119. 175). 
Ruska sucht im arabischen itmid eine Enstellung von stimmi CvLÁ 
~ : 646). Bei den arabischen Medizinern, Avicenna und Ka5ef 
tlmid Schwefelantimon, stibium (Steinschneider, Heilmittel der 
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Araber ~O. !654). Richtig . ist es aber Antimon (E. Wiedem. LVr 
334), sttmmt: Schwefelanhmon, auch Schwefelblei (v LA 1 : 38g) 
Stibium stimmi bei Dioskurides (vLA l : 762). Meyerhof, Droge~ 
nr. 50 : ko~/ ~agar. Meyerhof, Ghafeki nr. 106. Gezzar p. 19 
Guigues ~*· Berggren rns. al-i!mid portugisisch antírnono (Meyer~ 
h of, Essa1 sur les noms portugais de drogues dérivés de r Ar abe 
p 5), Estubina = sti bium. · 

Die mit der Schminke zusammenhangenden 11tl, Sm.::~, . 
N",:t, N'~1~ behandle ich beim Zinn und den Edeisteinen zu /!:ll. 

Lewin sagt : Bei Giftrnittlern fand man Sublimat, Bleiazetat 
Antimonverbindungen, die gerade damals als Arzneimittel auf~ 
kamen (Die Gifte in der Weltgeschichte 439). Im Anfang des 17. 
jahrhunderts empfahl rnan für den Nahkampf eine Kugel, die 
unter anderem neben dem PuJver noch in bestimmten Mengever
hil.ltnissen Auripigment, Antimon und Arsenik oder Grünspan, 
Antimon und Auripigment Aconit und Bilsenkraut enthielt (das. 
576). Mit unseren heutigen mörderischen Kriegsmitteln lassen sich. 
diese Handfeuerkugeln nicht vergleichen. 

Nachtra.r. 

b ed il. 

Der etymologische Hintergrund des hebriHschen Wortes für 
Zinn : bedil ist bisher unbekannt geblieben. Heute sind wir in 
der Lage, auf Grund der als Zinnpest bekannten Erscheinung des 
Zinnes diese Etymologie vorzulegen. 

Bei gewissen andauernden Temperaturabkühlungen zerfallt 
das Zinn in Pulver. Zinngegenstande sebalen sich, bekommen 
graue Flecken und zerfallen. Diese überraschende Erscheinung 
der Zinngegenstande lieferte den hebriiiseben N amen des Zinnes: 
btdil von badal "abblattern, sich abscheiden, loslösen, freihangen•. 
Es ist sehr naturlich, dass die ungernein auffallende Erscheinung 
des Zinnverfalls in der frühesten Zeit der Sprachbildung beobachtet 
wurde. 

Ost (Lehrbuch d. chem. Technologie p. 792) schreibt hier
flber: Bei niedriger Temperatur von + 20°C, schnelJer bei -20" 
kann das Zinn in die graue Abart von 5.8 spezifischem Gewicht: 
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iibergehen, wobei es unter starker VolumenvergröBerung zu PuJver 
zerfallt. Ansteckung befördert diese .Zinnpest", wel ch er manche 
Orgelpfeifen und. Gerate. in ungeheizten Raumen ertegen sind. 

Besonders mstrukhv beschreibt Herr Dr. E. Baskai den Ver
Jauf der Z innpest (Természeth1dományi Közlöny 1942. 7 4 : 44 ff): 
Eine interessante Erscheinungsform des Zinns ist das graue Zinn. 
Seinem Namen nach ist es ein graues Pulvcr. Dieses entsteht 
bei + 18°C, wenn der Gegensland aus Zinn varher stark und 
.andauernd abgekühlt wurde. Der Gegensland zerfallt dann in Staub. 
Jn kalten Gegenden ist dieser Prozess haufig wahrnehmbar und 
ist sowohl in praktischer, als auch in geschichtlicher Beziehung 
sehr bedeutend. In lechniseber Hinsieht schon deshalb, weil sich 
die jahresdurchschnittstemperatur unseres Klimas unter + t8°C 
hltlt und lang andauernde groBe Kalte den Prozess beschleunigt. 
Zinnerne Gegenstande, wie Medaillen, Krüge, Schüssein und 
sonslige rnit Zinn überzogene Musealgegenstande sind dauernd 
instabil oder aber metastabil. Glücklicherweise verlauft die Um
wandlung recht langsam, da das Zinn in groBem MaaBe ab
kühlbar ist. 

In historischer Hinsieht hat dies eine wichtige Auswirkung. 
Es lieg! namHeh die Frage nahe, dass, wenn das Zinn ein Bestand
teil der Bronze und seine Herstellung eine vie! einfachere ist, als 
die des Kupfers wie auch dessen Zinnlegierung, wie ist es mög
lich, dass die Archaologie aus der vorgeschichtlichen Zeit nur 
wenig zinnerne Gegenstan de aufweist? Mit andern Warten: warum 
fügt sich den Kupfer- und Bronzezeitaltern keine Epoche des 
Zinnes an? Die Möglichkeit seiner auBerst leichten Herstellung 
und Bearbeitung halte doch das Zinn hiezu geradezu pradestiniert l 
Die chemische Wissenschaft gibt hiefür eine einfache Erklarung : 
ein einziger kalter Winter genügt, damil zinnerne Reliquien zu 
nichtssagendem, grauern Staub zerfallen. 

Der Veriauf dieser Umwandlung ist recht interessant An 
einzelnen Steilen des dauernd überkühlten Metalls erscheinen 
Pteeken und Schuppen befallen seine Oberflache. AuSerdern ver
gröBert sich sein Volumen und auf seiner Oberflache entstehen 
Ausbuchtungen und Blasen, die sich allmalig ausbreiten. ln ihrer 
Umgebung wird der Zinn zu einer spröden, zerbrechlichen, zer
reibbaren Masse und nach einiger Zeit entstehen an diesen Steilen 
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LOcher. Dieser Zustand ist dann auBerordentlich gefahrlich. Ge
langt namlich von diesem so entstandenen grauen Staub auf die 
noch .gesunden" Partien des Zinnes oder auf andere zinnerne 
Gegenstande, so beginnt an diesen Steilen ein ahnlicher Prozess 
von neuem. Die Berlibrung einer einzigen Partie genligt hiezu 
vollauf! Wie bei Lebewesen infizieren sich die librigen Steilen 
des zinnernen Gegenstandes durch den Staub des bereits kranken 
Metalls, daher der Name: die Zinnpest. 

Das oben angefUhrte Verbum : badal, frei abhangen, erscheint 
auch in einern anderen hebriiiseben Ausdruck. Das Ohrlappchen 
heiBt hebriiisch beda/ oun. Das Ohrlappchen hangt namlich in 
der Rege! frei und ist nur an den Ohrknorpeln, nicht aber un
mittelbar an den Unterkiefern angew<~chsen. Nach arztlicher An
sieht ist das frei abhangende Ohrlappchen das normale, wahrend 
as degenerierte angewachsen ist. 

* * * 
Dr. Samuel Kohn ,.r Oberrabbiner von Budapest, hat in 

seinen samaritanischett Studien (Breslau, 1868) p. 95 das Lebn
wort für Zinn, Kassiteron behandelt. Für sein Gedenkbuch habe 
ich darum die vorliegende über Antimon und Zinn zur Verfügung 
gestell t. 

Immanuel Löw. 
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Zur Rechtslage der Synagoge im Mittelalter. 

Yorliegeude Zeilen b ezichen sic-h auf die Fra c der 
Rcchlss lellung der Syi.Jarrogen auf elen Scl t d gd · B l .. ·d d .o . ' 1u z er ama~ 
llgen. e lfll;nd un ~uf diC Slellung, welche die Svn:Juo
gen mne!' 1a er nnttela~terlichen Organisalioncn .'gen~s
sen. ~s l.Iegt uns da ran , festzustcllen, wic weil der im \ !Lcr
lum nhllehe ~chut~ der Synagogen auch noch im ::\fillcl
?ller (MA) weüerwirkt~ , bemerkenswert 'ist aber auch <iic 
fa~sache, dass es zwischen ~en einzelnen Epochen der 
':ei folgun~en und d~s Fanatismus immer wieder aut:h 
hci:t~ Penode~ gab, m denen die Gotteshauser, die loca 
rellg_wsa « der ms Ghet1o verhmmten Judcn den Schulz de

1
• 

Behorden genossen. 
.Unler »Synagoge" (Syn.) Yerstehen wir das Synauooen

gebaude, bezw. das Belhaus. Ursprünglich gab es ~leben 
dem Aus~n1ck Syn. auch andere Benennungen dl's BeL
I~auses, w1e z. B.: Bet Ha!_<.keneset, :\Ioadc El (") Bel Te
filia, ~snoga, Proseuche. Prosetíklerion, Tempei, Sdm](~, 
usw. Nach Leopold Löw bezieht sich nichl nur »Moade El « 
(P~. 74,8~, sondern auch Mikra (Jes. 4.5 a:If Svn., was um
slritlen Ist. Der ursprüngliche Sinn des .\usdrucks Sehule 
(Schul, Schola) für Syn. ist ebenfaUs umslrillen. Zuerst 
kanunt er in Rom vor im J. 1111 und bczeichnet eine Kör
perschaft, verbr~itet sich dann im 15. Jhl. in ganz Europa. 
In Pressburg Wird erwahnt: judenschllll ' 1. Sept. 1416,1 
~, Judenschul « : 1434,2 der juclen synagoga .3 die Schul ,1 

m1 J:. 1526, »Judensynagog«,5 im J. 1452 Synagogar .6 
. Uher den Ursprung der Syn. sind dic ~Icinungen ge

tellt. Löw meint, sie seien aus dcm Profanleben (Gemeinde
h~us) entstanden, diescr Auffassung 1\'iclersprechen Jber 
die .meislen anderen Aulol"en.7 Elbogcn teilt dic stark v~r· 
breltete Ansicht, die Syn. sei erst im Exil entstanll>en, und 
zwar sogleich als religiöse Institulion8 

Im spaten Altertum war die Syn. bereils ein wollibe
kanuter Begriff; nach dem Talnnul bilden zehn ~Iiinncr 

1 2\Iagyar Zsidó OkleYéltár, ~lZSO , IV, :-Ir. 45. 
2 Das. IV, S. XLIX. 
3 Das. S. 325. <i Das. S. 332. :; Da~. S. 3H. G Das. S. 378. 
7 Leopold Löw, Gesammelte Schrif~en. I\', 4 ff. 
8 Ismar Elbogen, Der jüdische Got1esd:iens1, 446. t;her Enbtehun~ 

'Und Entw:icklung der Synagoge, vgl. I. Abraharns, Studies in Phari..aí>m 
an<! the Gospels, r., 1 ff., ferner Koh!er, Systemarisebe Theologie Je, Ju· 
dentums, 325 ff. 

12 
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c:JH' re!Jgi•'se (;emL'it.~dc, und ~L.timuni kodifizierl di.c Tal-
.•1, <lJss zehn :\lant1et zu cmcm synagogalen Golles-

::.a< 1 ~, J l l d t d' · ·· · d i< n st nülig sind.9 In den er~ len a.lr mn. e1: .. el~ ·Ct ro;m-
schen J\.aiscrzeil besuchten nde Hc1den diC JUdischen Gol
tcshauscr. Es handelle sich llierbci nicht etwa um zu~allig•e 
J3L•:;uche vou X eugierigen, sonder.n. um "Mensc111en, die re
<~elmassJ•l zu den jüdischen Gottesdiensten kame~ und teil
~·c1~e sicÍ\ dem .Judentum (als Jire Haschem) anschloss.en:l<> 

In den grossen Synagogen halten die einzelruen Grup
pcn der Besucher ilu·e feslen PHilze; in ~er Syn. zu ~.l>ex
:mdrien halte jede Handwerkt>rzunfL Ihren abgel•clll!C.n 
Pl<! l z ll 

Zur Zeit dcs Urchrislcnlums wurden die Svn-n von 
.JudL·n und Christen gemeinsam benulzl12 Die erst:tm chrisl
liclH'Il Bclh;iuser wurden in Hom dem entsp-rechend im 
l. J hl. nach d em ~fusler der Syn-n eingerichtet.l3 Bis ins 
3 . .Jhl. lchnte sich die Kirche an die EinriahJtungen der 
Syn. an, ersl ,·ou da an bcgann die r\nlehnung an• den ehe-· 
nwligen Tempelkult zu Jerusalem.l4 -

lm 3. Jht. ,·or der búrgerlichen Zeitrechnung gab es 
schon zalllreiche Syn-n in Paliistina, und nach talmudi
scher Auffassung gab es bereils in Babylonicu (bes. in Ne
hardca) \'iele Syn-n. Zur Zeit. des Pompeius gab 'es be!'e'ils 
in Hom Syn-n.15 :-\ach Philos Aussage war es Augustus be
kanut , dass die Juden in Rom Syn-n besassen,t6 was nicht 
zu Yerwunder~ . ist,. b~scl~re~bl doch Horaz die Syn-n in 
Rom als Begnfle. die m ubhehen Gespriichsthemen vorzu
kommen pflegen. z. Zeit Theodorichs (nm 520) gab es 
Syn-n zu Genua, ~eapel. ;\lailand. Ra,·enna Rom.l7 

~m nördlichen Europa gab es vermutÚch zuersl im 
Rhemland Syn-n. Dies scileint wenigstens aus der ·Tat
sache hen·orzugehen, dass ein kaiserlicher Erlass aus dem 
J. 321 die Synagogenaltesten« von Köln erwahnt. Aronius 

9 Samucl Krauss, Synagog<ue Altertümer, 100. 
10 z. B. in Antiochia, Damasku!;, Rom. 
11 Georg Caro, Sozial· und Wirt,chaEtsgeschdtte der Julen im :\Iit

tel.alter usw. I, 30. 

3 4
lZ b;chelb:cher, Das Judentum und das \\'esen de' Chríslentums, 143, 

13 G;cscler. Lehrbuch der Kirch ngesclúchte, I, 1, 91. narh \'it ring a., 
De Synagoga v "'tera, u.:.v.:. 

1 ~ L \<'netianer, Jüd'srh•s im Chris~tu~, 17. 
1 ~ Ferdln.and GregorO\'iu,, Ge",:hicbte der Stadt Rom ~~ Legatio ad Caium. ~ 23 . ' I, 309. 
1 ' Cregoroviu', I. 306 
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hall es 'Jür wahrscheinlich d. , 
r ·ei ls eine Syn. gab.lB ' ,lss es denmach in Ktiln he-

Fúr ~inc grössere Zcilspanlll' o'bl , . . 
'J\n<Yaben uber S:yn-n abet· . ,-,l cs nut YCrl!li!Zcll • 
U 

b d E .. ' , \om ll J h l . J . r , . rlmn en. _ rwahnt scien nur: . · \V · .. m lau l'It s~ch d1e 
derloses Ehepaar. eine Syn tar fU 01 ms ed>aut L'lll kin
meinde eine Inschrifl nnd .'u\ , 1 u~ e~·lullcn sic YOn der (,c
liebe Gedachlnisfeier. T\ach (;c~ ,1

1
111 em .\bll'l.)en rine j.l hr-

103"1 <Yebaut 19 Zu l\Ia1·11z · d ~r.lc z "urde dH' s, n 101 t 
b · ' Wlf llll S . -

Syn. gebaut,2o natürlich an SlelJ , fmJne_r. J 101 eine » lll'Ut• « 
vernichlel wurde.- Die,Snl , e c ~l)l'lug~n. ~.til' illi .J . IO!lG 
im 12. und 13. Jht 21 d' - ·. · 011 h.n.tn 1nrd ofler erw.thnl 

F 
· I· d I ., leJemge von •\Vlen im J 1'>01 o·• . 

•CIC man s II. von Kaslilien (l'>t- r>~-> · - ·. - 7.. Z t . 
lusien gegerr die Kirchenvorseh-.. ~L-- .-1·)-~ ~vurden in .\nda 
erbaut 23 die Svn zu \u - . b 1 u. z.~ llt l'Jche neue s.·vu-n 

' J . .vurz Ur"' \\'lrd 1111 J 1')3() . 
.dicjenige von Hacrenan w· . 1 "'· , -, · - . crwiihnt..:l 
14. Jht. crab es at ch .t uH c lln J 12.>2 reslaurit•J·t.3-, J 111 

Deulschl~nd.2s Im J. 1~~5 w.Y~~olh.ek~.11 helaslt:IL' Syn-n in 
mil der Bedinrun verk f 1 ~ the :s.~ .u. :m Sc hallhansen 
Stall macheu darf27 · au t, dass det· l\.aulcr dJaraus kl'incn 

. In28Ung~rn. gab es wahrsc.;heinlicll selwn im 11 .Thl. 
~~;~-~l. 29 dleJemg·e von Buda win! zuersl im ll. .lht. Pr-

.Es g:;tb i~. MA. hiiufig gemiciele Syn-n, hczw. Hdhi'm
~er lll ~nva_Lh_a;us~rn, so bek~mnllielt in En"land im n Jhl 
1·erner lll Zur1ch 1m 14. und in Konslanz [~11 ,-J Jlll ~~; ·,) .:· 
'V'alsyn n ab .. b · · · · . t l-seh - . g es u ngei~s auc h not'! J in der :\'eu zei l .1h'!t'-

Fu
- ·etnl .von18den zahlreichcn Bdraumen in Berlin u7lu 
r 1 1m . Jht.31 • A 

18 Julius Aronius, Reg•'sten z.ur · J • h d ~ Ge~ w ie cr Jud,,n u,w. ~r. 2. 
19 Aronius, N r. 1 53. 
20 Das. Nr. 21 L 
21 Das. Nr. 296, 330, 398, 649, 6~6. 713, 7o5. 
22 Das. N r. 363. 
: 3 Dubnow, Weltgeschichte dcs jtidis~h<•fl Volkcs, V, 7ó 
-·i Aronius, Nr. 450. , . ·· 
25 Das. Nr. 589 .. 
26 Caro, II, 171. 
~7 W d B . . Lö as er esummung von J· ,\!eg: 1\', lll , 2(1 <'nhpll· ht. 1. ... 

al wenstein, Gesrhichte der Juden am Ho.IMlli«, n.•ch Krauthcill'lcr. \!lttel-
terlicbe Synagogen, 90. 

28 Kohn Sámuel, A z&idók torténetc \fag-rarohl~ígon, 57-58 
29 Das. 337, 399. 
3° Krautheimer 88 
31 Das. 89. ' . 
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. . .11 dic .\.nna.June, die Syn. sei ur-
c \' i r~t:wh, twdccld'~~ e r oder teilweisepro~an~er 

~prunglu h cm P r . c r l oe~' escn. :J2 in welchem d1e (,-e
\cr:. a nunlutH!::>_l lnli!>icrl war und nur nebenbei die 
mc•ndc.rcrwaJl~n~/~~en' C.ollcsdicnste abgehalLen wurden. 
lil.glíe'hrn u~ 

1 
eJ· e~~ A.nn~lmJe niil Hinweis auf eim.elne 

.\!Jm .'·rrsuc· 1 c '~c;·meintli<'hc Profanhandlungen, dir 'Ín 
,~· ·.r·kl•c!~ett?deJen w beweiscn, oder auch mit missvers~n-
1~:;~:~ \~n-~~rsleÜungen zu bekriiftigen.33 w,el~n auch. lffi 
\acrtunl od er ~IA . in der Syn. Hancllungen vo zogen ''ur
' 1· · ke'nem inneren Zusammcnhang slandiCII! zu de::1 
den. r IC lll 1 · p. t' h akt er truO'en c lll: dien~tcn oclcr gar remerr 10 anc ar o • 
,~.?(' z~ B die 'öffenllic:he Einl'orderung .. vo?: Schulden,, so 
k<inn;;n eliesc .\kle noch nicht als Beweis ~ur. den Prol~n
rh·11·aktcr der Svn-n gellcn, da wir derar~Ige Handlunoen 
ni~·!Jl nach der Auffassung der heuligen ?eit, SC?ndern nae~ 
den .\nsc!Jauungen jener Epoche bcurlellen mussen;, zwet
fell doch nicmanci am sakralen Charak~er der k3:thohsC'hcn 
Kirchen dcs ;\IA.-s, unu docl:l gab es m den ~1r~hcn des 
~L\.-s ::\Iassenversammlungen, \Vahlen un~ GetsLllchenver• 
sununlungcn: bis zum Konzll von Lyon lm J. 1274 sogar. 
H:mdelsmessen und \Varenverkauf.34 

\Yas sagen nun die Quellen über die sakralc Be~~u
Lung der Syn-n? . Im . Schulch3:n Aruch, ~racl:l Cha~:Jll1l, 
§ l;"JÜ ff. fiuden w1r d1e halachisch en Be~':ímn:;tungen uber. 
die Sm. das. § 151 handell von der Heliigkell ldlerselb~n~ 
Dascfbsl' werden Svn. uncl Lchrhaus als zwei vcrschied,ene, 
voneinand er gelrenute Begriffe b'ehandelt. In diesem. v.,r erke 
findel sich nicht die geringsle Spur. davon, dass rl1e Syn
des ::\1A.-s irgendwelche prol'ane Beslimmung gehabt hiitte. 
Aus anderen historiseben Quellen können folgende An. .. 
gabcn festgestelit werden: Im J. 1128 studierben in cinern 

52 Z. B. Löw, Krauthcimer. 

.J3 Krauthcimer baut sein ganres Werk »Ü'ber di.e mittelarterliche Syna· 
gogc•, das recht viel wertvoll.es Material enthiil!t, auf di.eser unhal1Jbaren: 
Hypothesc auf, und erldii.rt z. B. seine Abbildiung Nr. 16 in seinem genann
ten Werke als llProfanszene«. Auf genannrem Bilde ist das Innere einer Syn. 
zu sehen; vor dem Vorbeterpult steht ein Mann mit einern Buche in d·er 
Hand, in der Syn. sitzen Mii.nner auf dem Fussboden mit Büchem in d61l 
~an den, der A ron Hakkodesch steht entblösst da, ohne Vo r hang; e5 handelU 
'
1ch :U"'' ohne Zweifel um einen Gotliesdienst am 9. Ab, und ~eine,fialls 

um eme »Profanszene<<. 

. ~1 0. DOt!ring, Deutschlands mit,telalterlJirhe Kunstdenkmaler ab Ge· 
""lucntsquelli>, Leipzig, 1910. nach Krautb.eimcr, 91. 

Zur Rechb age der Synago;-e im \littelal•er ISI 

Fulle die Juden von Worms B'b . 
Rechtsfüllc der Juderr weráen1 ~11fmmentare m der Sy nY 
handell 36 Auch 1'n Unga vie aeh "o r der SYn ,·er-. rn wurle ·-d· h -
der. Syn. gescl1lichtet.a7 Im 11 Thr JU Isc .e Prozcs.se vor 
jüd•sehc Prozesse var der s,:n· , · ge.Ite.n. m J!e~tsqhland 
richtsbarkeit fand allerdin • . ·I '~ls ubltcl1. Jud1sche lic
i'ach auch in den SYn-n sta1~. me 1 

•. nur v?r, sondern Yiel
nungen an sfmmige Schuldn~rs1n"T~ be:1chtel, dass. ::\Iah
Syn. ausaerufen wurden a9 E . ner lill 13. Jht. m der 
von BehŐrden an die J~d ~~enso war es üblicb, Ecliktc 
Dies gesehah allerdings d~~ f~~~~~t ?thnlbzu ,-erkümJen. 
dadurch der sakrale Charakt d- a . a er, ohne dass er er Svn b . l - J t' word en ware. In Köln fand d' . .. . ~ · e~m rac 1 1gl 
im 13. Jht. ebenfaUs in der Sv~e st~~1~~he Gei:Ichtsbarkeit 
tuten zu Dortmund fordern · · ,)!. und che .Tudensta.
ín der Syn. stattfinde.41 (nach LJI), dass der JwrJenerd 

Einige Falle sind bekaunt · d · · 
lich c B a u p l a t z c f ü r S - , In cn en c~JrlSlli~he C e ist-

l' v k- · . ynn an Juderr 'erkautten. Der-
ar Ige :r aufe haben mchl nw: einen geschiiftliehen Cha-
Ba~lcr, sond.ern .hab~~ .auch eme gewisse grundsiitzliche 
D e l3ulunf[ fur die offizlelle Anerkennung oder zumindest 

u ung der. Syn-n. Im J. 1210 erwarben dic Juden von 
~·ege!lsburg emen Platz vo':i Abl v(;m St. Emmeran, worauf 
Sie eme Syn. bauten und emen Fnedhof einrichleten. Die
s.es ~echt wurde von der Abtei den Judcn im J. 1227 slrei
tlg oemacht, abe~ _nach !angen \' crhandlungcn noe h im 
selb~~ Ja~re beslabgt.4~ 'Cm das J. 13:ro gab es zu Goslar, 
Strelt1~keilen unter ~J~n .J.uden, welebe sieh um zwei Syn-n 
g~uppierl.en. Im J. UJ..f hess der Stadlrat eine Svn. haucn, 
d1-e samllJche Juden der Sladt bcsuchen solllen. tln;.l die von 
den ,.Tuden spiiter abgczahll wurde.~:l Im J. Uüü wurde ,·om 
Mag1slrat. von Frankfurl a. :'ll. das Ghctlo niedergerissen 
a.us l~ehmschen Gründen, und cs wurcle den Juden kost-en
~~ em neues Quartier, dahei ~HH'h l'ine Syn. aul'geiJaut. 

Iese Syn. besland bis zum J. 1711, als sie beim B ranele des 
Ghcltos vernichlel wurcJeH Der Domprobst von Bambc1·~ 
verkanne den Juderr ,·on Fürlh im .J. lüHi éinl'll Banplatz 

·! '> Aronius, Xr. 224. 
. 36 Das. N r. 711. Au" d em Judenrerht Hemnc:hs, :'llarkgratén \OU 

Me1%en und dem Osterlan le 1265 
:l7 \,eset' \'Om J. !251:§ 30: :\IZSU, I. '\r. 22. 
38 Caro, II, 187. 
39 Im J. l 235. Aroniu,, ;:-.;r. 175; ,·g!. Caro. l, ~jQ . 
4° Caro, IT. 1 78. 41 ,\runith, ;\r. 6(1~. .;~ Da' ;\r :ISI, -liO. 
43 Caro I!, 18:~ und 320. 41 Kr:tutheimer. 22i-23J. 
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. . , s ·, '"' .rudcnpri\·ileg Kaiser Tle!nri~·hs IV. an 
ll~r <'til< • .\

11 
Sf'C' \ ' <' 1' \ 'OtÍl ·1\) Febr. 1090 wu·d lll § 11 cr-

l!•luden\oll . d' S 'l tl S 
( < • 1. . . ler· I{ischof ,·cm:md an re [H ze 1cr . y. n. 
\\" 111111 ( . I~S ( . ' ' J' ' ll' l S ·.lll t';. 'sl ·rlll'rdiw•s unklar oh lne. r l IC l'!gcn H' 1e .. YU.. 
sle .s 1: • • ,.., , • . ' • ,· IG 
od<'r d i(' (,c11JL'IIHIL' zu , ll slellen sc1. .. 

Dir ,\nlikl> kannic kein Bau,•erl>ol ~.ut: Sy n-n, da
her nai> cs ín .it'<il'l' ).(l'iiSSl'l'Cll Sladl gewonllch mclnyne 
" . 1"'1 J) I. l' t· ·,1'l'!llichC' (ieselzochung dcs M.\.-s gcn•ellllnu:Le. ,J\ ll· . \ ,... . •• . . s ~ 
Íltl Prinzip ftrr jcdc Stalll ode~· JCdes Oo~·i n~r e rn; . ~n~ 

. Dícsr Baubcschl'iinknng hal t• r n unbeabslchü.gbcs .' orl)lld 
im 1\alil'<'ll Omar, der in jcdt'l' SLarll .'~ur em~ Syn. cr
lauhlc '' [Jn Orieni \\'nnlc diese \'orsl'lll:1ll allcrdmgs kautn: 
jemals \ 'Cl'\\ irklichl. Es winl. wohl benchtel, dass Harun
al-Hasch id (i8li 1-\ml) YOII serner Umgebung den Hal cr.
hiell, in jedcr Sladl nnr dic bct·cils besLeh'e!1den ~yn-n z.u 
b<' lassen und ~ cuhaulcn niclll zu genehnugen, uh<er dl!e 
M1sführung dicscs .\ns<"hlags isl <~ b er ni.chls b.ekannt. .\_udh' 
in chrisliichen Liindern \\'llrde d1esc Emschrankung mcht 
immer slrClw durchcrefúhrl. Thcodoosius II . (4.08-450) ver~ 
bol \\Ohl LH'~c Syn-~1 zu llauen

1 
und er erfauble nur d·iJe 

\uslwsscrun11 der bereils Yorhandcnen; 'C t' ord111el!e auch an, 
dass dic hereils ohne Gclll'hmigung erl>au~en Syn-n zu zer ... 
slörrn scien, scine· Gesclze wunlen auch spii.Ler öfber wic ... 
derholl nnd ertauglen eine allgemeine grunúleg1cndc Bed,eu
tung, abel' das genannie Vcrllolth·ang doch nicht all;gemcin: 
durelL Der Wcslgol cnkönicr .\lm·ich ll . (-181-507) ü.bem,ahm 
dic wescnllichslen Tt'ill' dcs Codex des Theoclosius, mil den: 
erwühnlen Yerbolcn im J . 306.t8 Theodorich ~enehmigLe 
507- ;)ll dic RenO\·ierung der. Syn. zu Genua, abcr nicht 
dercn .\ussehmückung.19 Das Corpus .Iuris Civilis des .Tus• 
Lini:m (527 -,)()5) übernahm das genannie Verhol des Theo· 
dosins , nnd dicses \' erbol war in Byzanz aud1 noch im 7. 
Jhl. in Knll'l. 50 Diese Einsehriinkun•;en wurd•en spaler nocli 
ort wieuerholl, so von den Püpslc1~ Greoor IX. (1227 -H), 
Nikobus lll . (12Ti - 80). und von dcn-Syi~oclen von -Hreslau 
mHl, ~-iC'I~ (ani~ Ycranlassung von Pa[)Sl Clemens IV.) im: 
.l. 12ö, Dtcse Synoden beslimmcn, die Jnden dü.rf•en keine 
nc.uc Syn~n ~1aue~1; haben sie aber schon welche gehaut, 
muss<'n ste ste \\'ll'der nicdcrreissen; alle dürfen sic reno-

4 ~ Das. 221. 
~G ·\roniu', '\r. l 70. 
~• Elhog<"n, 541; Caro, I. 122. 
48 llubnnw, 1\", 59-60. 

~~ Ca.s~ioJorm. \'ar. ll , 27 ; Caro, l, 60; Dubnow, IV, 2o. 
"0 llubnow, IV, 91. 
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vicren, abcr nicht dadUL·ch Yers .1 .. .. 
J) cr Saehsenspiecrel (13. JhL) ~ Ionern oder crhohen.'L 

· · S "' · bestmunl dass \\'C'I' ol1nc I~ · 
laubms eme vn baul B ' -1-. · , usse zahlen m.. 5'' \\T· · 
dagegen im Orient eine derarlirrc . u~.se. · .. 1c \\'~mg 
lich l wurdc zeio-t eir1 Ber· ht bB ~ms~hr.mkung 'enYJrk-

' "' Ic enJanuns · 'l' 1 •l l'> .Jhl.), wonach es damals in B crd , ' 011 u~ e~ ( - · 
rrab."3 Aher auch im \Ve l ab ~d achlnndz.wanzig Syn-n 
J)ureh l'ührun<r keine Red e s. en ann \·o.n e_mer stn•ngc,n 

t- sem, so crab cs m l· raJI!·I'urL a 'I im .J. 1241 melu·ere s,, _ 54 D' o. . < ... • · ' • 
. J n n. IC Immer WlCderkehrcndc 

W1ederholung des V·erbols zeicrt auch d1'e T ... · k ·t · 1 
l r" l ~ d o ~ass1 a ·c1 111 t er 

Durc 1 u 1rung esselben. König Phil1'np III o d. l · 
T 1'>83 d · p . 1· . Yeror ne c 1111 
. . - , ' ass ma n lll • rankreich kcine netlCI1 S . - l 
d .. f' 5iiJ E l d . 'n. en )mle'n 
ur ~· · 1; n~ an wurde das Verbol öfler wie.Jicrholt zu-

er7s t Im h.onzll v?n Oxford im!· 1222, in Anlehnung an' cÍas 
l\. Lalerankonzll vom J. 121;)56 ferner im J. 12:53 in fol
gender Form, ,. Syn-n dürfen nur dorl crebaut werden \\O 

e~ \velche schon. z .. zt. König Johannsb gab .. oi Ecluat:d I. 
gmg k~rz vor. Verlretbu~lg der Juden noch \Ycitc~_, er l'ügle 
n?ch d1•e Besl~.mmun@' lunzu, dass man Betrüume in PriYat~ 
hausern zersloren mü.sse. 

Auch anderweitig·e Anfeincluncren von Syn-n ~ind 
z1:1 v.ermerken .. Bereils Ju.stinian spri~llt feindselig vom jü
dlschen Gememdegoltesdiensl.59 In emem Sebreiben klaat 
Innoz•enz III. um .1200 ~arüber, dass die Kuppel der Sy~. 
zu Sens (Frankreich) die benachbarle Kirche ü!Jerraoe 60 

Vom 13. Jht. an wurdcn Juderr immer öfler gezwungc1~ in 
den Syn-n Bekehrungsprediglen anzuhören.6 1 Bonifatius 
VIII. (1294-1303) liess »elen Nachteil beseitigen . elen das 

51 Aronius, Nr. 724, 725; vgl. Dubnow, V, 180-181. 2l!J. 
52 Homey>er, Die deutschen R~chtsbücher, :-Jr. 590. lll, 8. S. :107, :\ 5 ; 

nach Ar onius, N r. 458 ist dies ein Zus.atz zum Sach ,enspiegcl. 
53 Caro, I, 274. 
51 Krautheimer, 227. 
55 Dubnow, \', 49. 
56 Caro, I , 350 . 
.'i7 Das. II. 30. 
58 Das. II, 51; vgl. Dubnow, V, 71. 

59 Novelle 146. de Hebra<."is. 
60 Dubnow, V, 16. 
81 Zwangsprooigten gab es nach .\ronius :-Jr t12 in c.i~m Em/ocl

~alle bereits im 9. Jht. Na.ch Dubnow, V, 96, g:lb e;; wdc~e 111 ~pAmcn 
un 13. Jht, Seit der Sy node von Ba;el im J. 1131, 'e~breJ:<."'<' ''l h d·~ 
Insti1tution der Zwangspredigten ü.ber ganz Europa. \ gl. Stoob ·: !he 

]1H.len in Deutschland wahrend des :'llittebl'ers, !67; ferner Lu ··a.., lll ,\er 

Martin Philippsan Festschrift, 80. 
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1\Jw.lcr w \\ clzl.tr durell den ~~ubau der Syn. crlillen 
h.tiH'Il soJJ. ü:' Tn . izilicn wm·de es Im 11. JhL verboLen, die 
J\uppl'!n der S1 n-n höh er od er schöner zu bauen als die 
TilrlllC der h1rZ·hcn G.l Im .T 13:35 wurde bei Papsl Benedikt 
x J I darüi.Jrr I\.!aac crhohen, d ass der Gottesdiens l in der 
Su1. zu Pressilu r; in der benachharlen Kirche dic ,\ndadü 
sirm • Ht•tH'dikl ,·(•rorclnet , die Saehc sci ZLL unt.ersuehen, und 
"t' lill cs sic h so 1 crhallc, müsse dic Syn. nied,ergcrissen 
"t•rclt'n. "cr sieh IYidcrsrlzl, müsse besLraft wierd-cn.ui 

Fiilk ne\\altsamcr Zt•rslörung und Beschadi
~ u n g ' , , 1; . ·' n-n gal> cs alJ und zu hereils im ausgchenclen 
:\JI<'rlum . lm J :38~" unle dic Syn. von Kallinikum zcrstört, 
dit' -.l' 1;r,, alilal "unle \'On Bisehol' Ambrosins gulgchcissen. 
und t•r ht·nHilllc sit' h , Kaiser Tlwodosius I. zu sciner . \nsich t 
zu bt•krhrcn. "as ih nt allerdings nich l gelang. Der 1\.aiser 
z,,.:lllg l'iclmeht· d ie L' cbclliiLt•r, die Sy n. wicclerhcrzuslcl
lcn 65 Einen üblen Angrifl' erlcblcn im J. 418 dic Juden zu 
:'ll:tgonu. aur der Insel Minorca. Bischof Severus stachcltc 
dil' YCJ"sammelle Volksmenge ge~en die Juden auf, diese 
ühct·ficl die .llll.lcn in der Syn., die Jnden wurden tcils ge
tült'l. teil~ zwangsweisc getaul't; und diese >>HeldenlaL <' 
wurde Yon sc,·erus selbsl aust\1hrlich niederQesclu·i·ehen 66 

Finige teils unidare- Bcrichte über derartige Fülle 
lit•gcn auch aus dem mohammcdanischcn Orient vor. Omar 
11.~(717 7:!0) licss augelJlich alle jüdischen und christli~·hen 
l.otleshituscr zerslören. Der Kali!' Ah\lulawakkil (8!7-8öl) 
licss die Syn-n zerslörcn. Eine andere l'\achricht besagt, 
<lass '\al'innanides (1:1.Jht) in Jerusalem eine halbzerslörte 
Sy n . I'OJ·fand, in weleber er wicder Gottesdiens t ·einrich
lL'k "7 Es isl allerdings unklar, ob es sich hier um eine ae-
wall sam Zl'rslürle Sn1. handclL "' 

J m \\'esten dagegen gab cs zahlreiche Fülle in de neu 
S~ ll-ll Zl'l'Slörl odcr gewalls:un eniwendet 1\'U;'den . ._,\us 
DL·utschland fiuden sich z. B. über falcrende FiiHe urkund
liche \ul'zeil'lmungen: Im J. 1001 sche;kle Kaiser Heinrich 
ll. dit> S,Yn. 1·on :.rerseburg dem dorligen Bischof.GB Isaak 
lH'n IL!ntl, \ orsieber der jüdisC'hen Gemcinde von Mainz, 

•'' C.uv l :JOú 
G.l l luhno\1 , \ ' , 4:l7. 
131 .IIZSu, l , r. :16 vgl Kohn S.mwel. !29. 130, 152. 
"·' Schu·!t , J uJt"che .\[erkwürdigkcíten, II. 21 ó. 

Gt; Sc·veltl', De 'irtu!i:bu~ aJ J uuaeorum con versionem in ~[inoricen~i 
ÍH u: l..1dt , Llubnv\\, IV, 57 '), 

l' i l lulmow. \. l SS. 
"' \roniu,, '\r. 110. 

Zur R echtslage <ler Syna.goge im .\Iittelalter 185 

wunle beim ersten I~reuzzug gewallsam aelaufl nachher 
zündcle er am 29. ::\1m.1096 sein Haus und ~lie S 'n. an und 
verbrann.Le ~~lbsl darm.s: Am 30. l\Iai desselbe~ J.-s- zcr
sLörlen dJe. l\.l euz~ahrer dte Syn. von Köln·70 im sciben :.ro
nule überft•elen s1e a~ch die Syn. von Speyer, was ih~Ien 
a~er dur~~~ das ener,g1sche Auflreten des Bischofs zunüchst 
m1sslang. Um d~s J abr 1100 beLeten die J u elen von l\faiuz 
in der Obersla.dl 1111 Lehrhause des Rabbincrs Juda b. Ka
Ionymos, und m der Unterstadt an Stelle der (vernicht:eton) 
Syn. 7

2 Die Syn. wurde offensichllich im J. 1096 zerstörl 
was aber aus .de~ belreffenden Urkundc nicht ganz kla; 
hervorg.eht. Bet emem Pogrom zu Franklfm·t a. ~I. am 2L 
Mai 1241, wurde nach einer UrkLmde auch die S\'n. zcr
sLörl.73 Damals wurden wohl zahlreiche Svn-n zerslörl 
denn es ging eine gewallige judenfeindlichc· Welle durc!{ 
alle ?eutschefl: LaD;de, da man die JudJen beschu1digle mil 
den m Schlesien emgefallenen Talat'en zu sympathisieren. 
Im J. 1258 wurde den Juden zu Hildesheim der Schulz 
»gekündigl«, und die Syn. wurde geschlossen.74 Bei .den 
Judenverfolgungen zu Sinzig imRheinland im J. 1265 (ocler 
1266) wurden 72 Personen ln der Syn. verbrannL75 lm J. 
1287 \Yurde die Syn. Yon Andernacll zerslörl.76 Und im 
J. 1338, z. Zeil der grossen Judenverfolgungen in Süd- und 
•W·esldeulschland wurden die JuJen aus Rufach verjagt, 
ihre Syn. wurde entwendct.77 •\Viihrcnd des >Schwarzen 
Todes « (1384-49). als die gewalligsle Pogromwelle rles 
MA.-s wütele wm·den diemeisten Syn-n in Deutschland ge
raubt und d~n MagistraLen zugeteill, sie wm·den dann teil
weise niedergerissen und als Bauplütze für Kirchen bc
nulzt teilweise aber anderweilig verwendel,78 so wurde 
z. B. 'dj•e Syn. Yon Speyer enteignel,79 .dicjeni~e :on Erfurt 
ebenfaUs so die Syn. von Nürnberg-, diC bereils Im J. 1~6 
·'erbaul w~rde wurde damals zerstört, um als Bauplatz tur 

' 
69 Das. N r. 186. 
70 Das. Nr. 188. 
71 Das. N r. 183. 
72 Das. Nr. 209 .. 
73 Das.. Nr. 529. 
7<l Das. Nr. 640, 
15 Das. N r. 705. 
76 Krautheimer, 219. 
77 Das. 194. 
78 Du;bnow, V. 307, 
19 

Krautheimer, 146. 
80 Das. 196. 
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l8·i Dr. Hcinrirh l;utunann 

. 1. · . ·!J e z11 uicneu '1 '' ;ihrl'nd die Sy n. von l3ambcr0' 
Cllll' \. ll c . 13 J I t . b 

_ cbcnf:llls eiu aller ll au aus d em . 1 . - erst I~n J. 
115o bet der \ ' erlrcilmng der Jtulcn .a~s Bamberg enteignet 
"~unlcY Xach einer unklarcn l bcrltc~ erun~ sc~loss~n sich 
beim Pogrom von 1·120 Y_ieleJuden lll \VICn ln d~e Syn .. 
ein und leglen Hand an s1ch.8·'. I m J. _1429 w~rde die Syn. 
,·on .\lillenbcrg den Ju_dcn entr.~ssen , SIC kam lln J . 1751 ~1 
die neuocbildcle Gemcmde zuruck.81 I m J . 1438 wurden d1e 
Judcn ~~us .\lainz ,·erjagt unu ihre Syn. wurde geraubL.S& 
Sd1liesslieh wurde die über b under t J ahre alle Syn. von 
.\ ürnbcrg im J. 1499 entwendel, und die J u d en wurd1en \'er ... 
ja•rl, die jüdischeu Grabs leine \\ ur den z ut· P fiastcrung Y on 
Sl~usscn \·erwendet.sö Zu nen nen wür e no ch di•e Zerslönmg 
der etwa dreihunder t J ahre allen Syn. Yon R egensburg im 
J. 1519.8< 

Das Jahr 1096 brachle au ch üb er die Juden von Prag 
viel Cnglück: eine dorlige Syn . wurde zur Kapelle gemacht 
und etwa ein halbes Jht. sp~Her verbrauute eine andere 
Syn . You Prag.ss Bei der Vertreibung der Juden aus Eger 
im J . 1350 \\"Urde ihr.e Syn. entwendet, diese wurde von 
den Juden im J. 1361 zurückgekauft, im J . 1430 wiederum 
entwendet, 1435 zurückgegeben, um im J . 1468 endgülli~ 
entwendet und in eine Kirche umgewandell zu werden.ss 

Die Geschichte der V crfolgungen in Frankreich reicht 
bis ins 6. Jht. zurück. Bei einer durch Bischof A.vilus ver~ 
aniasslen J udenverfolgung zu Clcrmont im J. 576 wurden 
die Juden in der Syn. überfallen, viele von ihnen wurden 
Z\\'angsweise getauft und die Syn. wurde zerslört.9o .\.us 
einem Bericl1t aus dem J . 585 geht hen·or, dass die Syn. 
von Orleans schon vor langer Zeit zerslört wurde.n Der 
fünfzehnjahrige König Philipp II. der ganz unter dem Eln
flusse des Klerus stand, liess an einem Sabbat, am 16. Febr. 
1180 alle Juden Frankreichs in den Syn-n verhaflen und 
ausplündern. 92 Kurz vot· der Verlrcibung der Juden aus 

81 Das. 250. ~2 Das. !81 ff, 
83 Dubnow, V, 320. 
8! Krautheimcr, 192. 
85 Dubnow, V. 319. 
86 Das. VI. 184; Krautheime r, 250. 
87 Krautheimer, 177- 179. 
8S Das. !99 ; Aronius, ~r. 229. 
89 Krautheimer, 214-215. 
90 

Aroniu,, !:\'r. 38; Caro, I , 96, 100. 
91 Aronius, Nr. 48. 
92 Caro, I, 358. 
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f riu~kr.cicll i ~n 13. J h l. dr 1111gen zu Chateau-Thierrv ·Riiubtr 
in dJe Syn. em und r;tuhle~ l die Torar ollen .9.3 Kö-ni;,. Philipp 
I\'. sch~n~le _nach \ ertrerbung der .Tuden aus F~ankreich 
j 111 J. 13_06 dre S~n. von P~ris sein em Kutscher Y1 S e un 
J a hre spa ler, als d JC J~d en "'.Jeder nac·h Fr ankreich zurü<·k
kellren kt?.n nl~n , ka ul ten sJ e ein en Teil ihrer frült eren 
Syn-n zuru ck.9" 

~wei Fii ~l e aus Ungarn sind hier nocn zu er\\'ahnen: 
KöUJg LudwJg der Grosse schenkle im J . 1361 die Syn. d er 
8 us l~ressburg vertn e!J cnen.Juden seinemA.rzt.e.us Ferne '· scí 
der I· 8 1~ der au.:' S o~ ron (Üedenburg) vertriebenen J u den 
zu er~v~hn.en . _Uber 1hre Syn. verhandelle der :\fagistrat 
Y(Jll .. 1~2 ; brs 1 ;)~8 . .\lan woliLe den .J u den eine gewissc En t~ 
schad1gung :'lllbieten, aber nur unler der Bedinrunrr, uass 
die .J ud.~n d1e ang.ebolene ~ntschiidigun.g blinldilir~gs ~nneh
mcn m u ssen, da Sle sonslmchls bekamen und die Syn zcr-
slörl w crde.97 -

Almlich e ,V erfolgungen . sind au ch aus d em englis ch en 
1\L\.. zu vel·zeichnen. Der B1schof You Canterbury liess im 
J. 1282 alle Bethauser der. Julien in London schliesscn:~& 
zu n em1en wiire noch die Zcrstörung der Syn. zu Hom 
dureh die Franzosen im J. 1495.99 

Sch li esslich mögen hi er d iej enigen F iille ang:eführt 
werden , in denen ei'lle Yergellung oder Wiedergutmaclmng 
durch die Behörden zu Yerzeichncn ist. Diese Beispiele 
zeigen , dass manche Behörden den Willen - wenn auch 
nicht immer die ~Iacht - besasscn, die Gotteshauser zu 
b cschülzen. Als gewalUiitige Yolksmassen zu :\Iilano und 
Hom di·e Syn-n zerstörlen, zwan11 Theodorich der Grosse 
(-J.U~{-526) den schuldigen Teil der llevölk:enmg, die Syn-n 
\\'i eder herzuslellcnioo ·Als wührcnd einer JudenYeefolgung 
zu Sp.eyee im J. 1195 die Syn. verbrannt wurde, zwang Kai
ser Heinrich vr. die Stacll dic Svn. \\'Ícdcr aufzubauen.lOL 
Im J . 14l6 wurde die Syu'. zu Pressburg vom Pöbel und 

~3 Das. II , 1 05. 
~ ± Kohn Sámuel, 136. 
95 Duhnow V 274 
,ry~ 11ZSO., I, 's. X~Xl\' . ~r. 2, vgl Kohn, 131, :--<o:e l; u. S. l 36. 
9

' :\fZSO, I, Nr. 305; II, S. 559 560. 
~8 Dubnow, V. 71. 
n~ Gregorovius, VII, 367. 
10° Ca ro, I, 60. 
101 Aronius Nr 337· Krautheime r, S. !46 führt da,; von .\ron ;u~ 

berr its al s unril'htig ~rwi('S:ne Da·.um 1196 an 



JS.'l Tlr. ll<'inrich ( :uttnunn 

. Jhucrn erl>rodH'Il und gcplündcr l : ein Teil det· Tülct· 
~,~;:.dc' ol'fassl und hcslr:tl:l tO~ - . 

Eil~' lliiufige Erschcllll~ng ~l?s .\1.\ .-s '':<lr d1~ U 
111

_ 
\\:Jndluug von Syn - I_t tn 1\ _~r~·h ·c n . ~ac~1 l ~ l_bogen 
" .1,. cs in rollianisch cn l .:wdet·n ttbllcl1 , Syn-n 111 Kl!'<.: h cn 
111;1zu" :mdl'ln . in Deutschland da!.;egen,to:l dic Sy n-n nicdler
í'lH't'isscn. und an ih re Stelle 1\ irc! H· t~ zn ~auenlo~ Diese 
:\ thst•rung d :t rt' wo hl n ut· als allgern~mc H_J_~h Lsc!1nur be-
1r:wlli<' l \\'Crden. denn l'S gah zalllrctt'hc hJHc, m dencn 
·t ut·lt in Denlschl:md s,·n-u in Kireheu umgew,anddL wur:kn 10'• lhoeoen nibl es' auch Beispick l'ür die p,csts~cllmw 
\on . .Jn,.I~I:' dass"'man die Syn-n, in dencn s.o laut gebeLeL 
wurdt• . da~s man cs his zllr Kirche hörL.e, weggcnommen 
und zur hirclH' gemach i halLe. Im Altertum gall die Z·er
slömno \Oil S\'Jl-ll als slrafbnr·e Handlung. Es kam aber 
\Of' d;..,.., S\ n-'n oewallsdrn in Kirchen umgcwandcll wur
dcn: und z\\ :tr :~tf \Yunscil der Hegicrung YOn Byzanz. 
.luslinian fll:tl'illc daraus ucradezn einen Grundsalz. Er gah 
bei Frobt•nurg des Vand!t'!cnt·eichcs im J. 535 d•en Bel'ehl, 
dil' zallln•ichen Syn-n in KitThen umzuw.andeln. 106 lm 
(j .lltl ct·oincr cs -ebenso den Syn-n zu Pal•ermo, wo~cgeJn 
dic .IL~den"' b~i Pa ps l (~regor de'm Grossen pno_l,esliert-en.1°: 
In Sp:micn gab es vor det~ .\nslrci_b?ng dc:· Juden zwcr 
urossl' \'erl'oluuncrsepo cltcn , den »betltlf!'Cn Kneg«, 1388-90. 
fn dcm elwa"'7o"'jüdische Gemeind•cn v·ernichtel_ wm·den, 
und die Terrorjahre 1 -11:~ -13 . l'nl~r den Syn-n, dl·~ dm·!Jals 
inl\irelll'n tltll<re\\' :mdell \\'urden,swd hesonclers eLte heulen 
J>ral'hls_,nagog~n von Toledo zu beachlen, die noch bctüe 
YOI'il:mdcn sind und unler Denkrmtlscllulz slehen.108 

\ber :mch im :\'orden gab es zahlrcichc üh_nliehc Falle. 
~\u<,; tlt•m .1. 1121 win! in Biihrnen ein »Ailar m der Syna
uonc cn\ iilml w ora us man schliess·cn kann, da ss di·e Syn. 
i;l ~'i ne Kirche ' umrsewanddl wrrrdclo~ ,\us \Vürzburg wird 
beril'hlel class dot~ nach 1170 an Stelle der Syn. •eine Ma
rienkapeÚc sland.1to Cnklar bf.cil>l. oh dic S\'LJ umgewan
-tldl, od er nicdcrgerissen und als L3:tuplalz \ 'Cl' \ \ cnld'cl wurde. 

to~ :-.rzso. 1. s XXX\ . \Tr. 22. 
10:1 Zulettt in Wien im J. 1670. 
JO l Elbogen. Der jütlí,;rh<' Gotte'>tli..,ns~. ·151. 
10:, Ju,tcr, L(•s juifs dan' l'e:npirc Rum.ain, :368. 3. 
106 Elbogcn, 150- .J51, Caro, I , 59- 63. 
107 Caro, T, ö:l . 
1l1H llubnow, \. 258 261; 210; Elbogt•n 150. 
tO~ Aroniu", '\r. 220. 
110 !>as. ~r. 301. 
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In ~Iainz wircl im Dez. 1218 eineK'. 
1 

· 
.. J L. d·G 1 · ll Cletndcr JudeJ,crasse crwa 1n , 111 e1 .J U( en eme frülwrc s . -,., · 

·ms Encrland wird ein cler.a ·t· . : yn. \'er~mLei.' 11 Auch 
l{~inricll III. (1216 - 72) bes~·hf~~Ilal·haHL ''edr~e1chnet. , Kön~!! 

d · · · , . "' c me Ie neue Sy n m Lon on,_ um_ Sle m eme l\ uT he urnzuwandeln lu h r· - l 
vvurde eme 1111 J. 1012 erbauLe Syn nacl d . ·\' 1 . \O u 
(ler Tuden au,s Köln im J 1426 . · . 1 . e1 erLPetbung 

· . · lll eme Kirche u 1 e · !~,~ll.m Ebenso ·er!5mg e~ der Syn. von Mainz J l Jg .'~31~~ 
11gen Judc~wedr~tbung 1m .r. 1462,111 ebenso ~a~~s et ~1 . 
der Vcrlretbung _Im J. 1476.115 Ein derarlicrer Fali '"i~~~u~~~ 
aus Ungarn bcr1chLeL_ aus Lajla~jfalu, i~ J. 1739, wo aus 
dee Syn. ge,:· allsa~n eme .Hochusk_apellc gemacht wurde.ns 

Vom S c h u t z d e r Sy n- n Ist festzustellen d · 
für die S~aalen des Allcrlums , ~- B. Aegypten, B~by~1~ie~1~ ~om , festsLand , a~l~ golLgewcrhlen Pliitze, so auéh dic 
Syn-n. -~l~ do ca re_lt~wsa « ~u beschülzen.n• In Rom gab es 
vollc JUdtsche RelJgiO~sfretheiltmlel~ Caesar und ~-\uguslus, 
und •es beslanden bcretls damals Syn-n in Rom.11s Aueh im 
Oslrömisch?n _Reiche war. die Zerslörung von Syn-n ebenso 
verboterr w1e un allen Rom.119 Kaiser. Konstantin der das 
qh_risl~nlUt_n _zur Staatsreligion erhob und die jüdlsche Re· 
llgHm m •euugen Dekrelen recht unfl'eundlich behandelte 
gab doch den Funklionaren der. Svn. zu Köln crewissc Be~ 
günsligungen.120 Als am Beginn des 6. Jht. bei"' ein611l Po· 
grom die Syn. von Rom zer.slörl wurde, liess Theodorich 
di·e TiiLer bestraf.en, und zu Ra,'enna liess er eine zerslörte 
Syn. von den Talern wieder aufbauen.l2t 

Papst Gregor l. der Grosse (590-00!) üble die antike 
Staatskunsl der Dulclsamkeit den jüdischen Goltesháuscrn 
gegenüber. Bischof Peter zu T·erraCina (Campagna) \'Cr· 
Lrieb die Juden aus ihrer dortigen Syn. mit deru Vorwanld·e, 
das Beten der J u den störc den Golte~d'ienst in der benach· 
barLen Kirche. Der Papst entschied im J. 591, dass falls 

111 Das. Nr. 409. 
112 Du'bnow, V, 61 . 
113 Aronius, ~r. 116 ; vgl. Dubnow, V, 319. 
11-l Dubnow, V, 333. 
115 Krautheimer, 249. 
.ts MZSO, III, s. 797: q~·J. Guttmann in Kiss-Festschrift. 85 

117 Elbogen, 4 50. 
118 J o~cphus, Antiquit;a.tco, XI\". 1 O, 8: Gregoro"ius, I, 307 : ,·gl. 

Justcr, 351. 
119 Caro, l, 258. 
120 Das. I, 34. 
121 Gregorovius, I, 310; vgl . Dubnow, IV, 27-28; Caro, I , 90-91 • 
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dies " -irklicll der Fali sei. man (!Ctl Jutlen. einen andtern 
H:mplalz l'ür cinf' Syn. geben musse. In em•ern anderetl 
hllk raublc Bischol' Vidor \'OU Palermo die dorliae Svn 
ncbsl andercn Gcmeindehiiusern. Au l' B•esehwcrdt• ·der )u: 
den onlnelc (;regor· auch in dicsem Falle die lrntersu
chung an. l'm nnn den Papsl 'or Yollendelc Tatsacheu 
z·u sll'llt'n, wcihle Yic·tor· dic Syn. zu ;ciner Kirche. Der 
Jlapsl eniscilied im .r . 5!18. die Juderr müsscn Schadcnersatz 
bdwmmcn .. \u('h in Caglíari (Sardinien) wnrde Pin An~ 
l>('hlng ge,gen die Syn. wrsuehl, aber durch das Dazwis.c:llen
trelen (~rcgors verhinderl. 122 Der Frankenkönig Gunt'l'lam 
"un.lc zu Orleans ·auch von den Jutlen begrüsst im J. 585. 
Er n•rmuletc, die .JudPn möchten ihrc durch die Bevöl
kerung zerslörle Syn. aut' Staatskoslcn aufhatlen lassen 
dalJer ihre Freundlit.:hkcit. Scine Vermutung zei.gl - wfe 
au('h die obigen Beispiele - dass eine derartige Entschü
digung durchans der damaligcn Rechlslage entsprach. Ob 
dic Syn zu Orle:.1ns latsüchlich aut'gebaut wurde, ist nicht 
mcllr hekannl.l~:l Gegen das kanonisehe H·echt ~ab Kaiser 
Llld\\'ig der Fromme (814-840) d•en .Juden td!i.e 'Erlaubnis 
neue Syn-n zu buuen. ~\.gobard, Erzbischof von Lyon: 
sclu·icb im J. 827 mehrere Briek Qe01en die kaiserlich/e 
Erl:mbnis, abcr ohne Erfol<r.lZ..t Im G'eg~nsatz zum aenann
f.en hmaliker war Anno, Erzbischof von Köln d~rchaus 
\\ohhollend den .Juden grgenüber. Als er am 4. Dez. 1075 
sUtri>, heluaglen ihn die Juden herti~ in ihren Sy.n-n.125 -
Ludwig IX . d. Heilige von Frankreiel1 (1226-70) wolile die 
Juderr zwingen, die Wuchergeschüfle aut'zugeben; er licss 
elaher mil f;ewall aus dem jüdischen Vcrmöaen alle Zinsen 
aurückerslattcn. Dazu liess er das aanze bew~alichte und un
hewegliche Gut der .Juden hcran~ich•en - ~it Ausnal1me 
der allen Syn-n um! deren Zubehörl2ü Trotz seiner mehr 
als unl'reundlichen . Eiustellung den .Tud en gegenüher l>C
wa lu·Le er also doch eine aew.issc Achtunrr vo r Syn-n. -
J..?ie J~de~.scln~lzbr!efe aus dem 13. Jhl. so;'gte.n nach Mög
llchk·eJL lur che Stcherheit der Syn-n. So aab Friedrieh 
H crzog Yon Österreich, Steiermark und 1\.r~in, am 1. .Juli 
1211 den. Juden ein PriYileg, worin folgenele Sii.lzc zu be
aclllen smd: ~ U: \Venn ein Christ den .Judenkirchlhof 
vcrwüs!cl, so soll er zum Todc \'Crurteilt und sein ganzes. 

1 ~2 Caro, I, 66; Dubnow, IV, 32 -33 
123 Caro, l, 90-91. 
121 Aronius, Nr. 90. 
12

'' Das. :-<r. 165; Caro, I , 165. 
126 C·aro, I, 378 
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\~ erm~.~en fÍÍ:r elen, Herzag eingezagen werden § 15: W-cnn 
emcr u?er elte .Jm~ens<:-hulen (Syn-n) spotlet so sol! er elem 
Judcnnclller zwet Plund zLthlenl~• :>Jlnlr·'c·h ~ .1 -l L 1 . . l l"- . a B 'l I T • .~ .~c lU z t cr 
U11,ransc 1e \.Olll 0 e a \. d1e S\·n n \'Or \ ' 1. f' 

o . .J d . . l . - eruna nnp un"' 
1·11 setnenl . u engesc z Yom J l'J51 clas 1·m \" o 11 . 

1 
o 

S l t b · 1· F·· . · ~·' ·vesen 1c1en 
dem c lll z rJe e uednehs nachaebildct '" ·ct l''S I . d' G t ( 1 o , u1 e. - 111 Gersle teser ese ze unc wohl ihnen nach eb'! l t) . . t . -J 1261 d J g r c ·e cr-
sch em rm, ·. er.' udenschulzbrief des Herzoa 'Boles-
Ia:v von l\.ahsch, worm der űberl'all aut' Syn-n ,"'erboten 
wtr~l (Art. 12-15), und angeordnel wird, :dass jü~lische 
Genchtsverhandlull:gen vor der Syn. oder einem a.nderen ·~e
eignelen Or~.e statt~lll~en müsscn (.\.rt. 16-23).m Im J. 1·1' 11 
nahm d~r osterre~;~usche Her~og Friedr~ch dic Syn. zu 
Sopr<?n lll Schulz. r .-~ Zum, Sehl~sse SCI not.:h bemerkt, 
dass rm J. 1163 zu Ka~-F ung-I· u ~Chma) eine Syn. erril·htet 
w~de, deren cl~alige~~ Rabbmcr Lie-wl'i (Lewi) W<lr. 
D1 ese Syn. \VUrde lll spaleren Jahrhunderlen öfler reno
:viert, und stand arrscheinend unter staatlichem Sclnlize 
w.as m~n aus de~ Ta~sache schliessl, dass in der Svn. ei{1~ 
Inschnfl war, dlC em Gebet für den Kaiser eril!ii,elt. ln 
Chi na gab es, so weil es feststellbar ist, niemal c;; .J udenver
folgungen.121 

Dr. lleinrich Gutlmann. 

127 
Aron iu-;, Nr. 517; ~!ZSO. I , ~r. 22. 

128 Mzso, das. 
129 

Dubnow, V, 215-217. 
130 Mzso, I , 279; Elbogen. 450. 
!

31 
Caro I , 279; Elbo~:en. 450. 
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~:c·.: m:.:1:1 t:'ll S:: <N ~·:" ):"l'Vl:") :-:•~1l - :lNll:l '1•
1
;, 1'1i~t~ L,L, ,, 

' • 7 7.- .J :'11:l'1l 
-;,-;;• iN <N" ~o-,,,.i' ::•':o.1i1l C':''~N •:: '1 OCI:l 1l~:l:l0 Ol 'l1:l::!O oS'I:lN ':l ''1 

,1"'1:'11 11''1 ,,'i:C'' :N •:: '11:l -:n1• l:l l!'t:nc•,,C, ••So;, 
~J ·•n•''l"'':l ,.,.-... , --•:.:;, N':'1 ll'"'"NI:ll" N'1 com 1 · l ... , • ,, · 1'.'' ·-· • • ,, . ..• .• ·~ • p exto i' 1 :l n ,., 
N'C' •'1'.:J o"il:l' N., '1 i:N ·~:: ;,:;•':l~;, mN!:li1 ':l•',.:~ Nli"ll l1lllt':"!:-t1 11!:>:'1,'1 O:-t'llt' 

·-.~; ('D".':i' ::·~.,.'1) ":Oil:' 1j?l.>' NiC' ' '1')) '1~lt'· NS ., ON l.:J 1'l1.:J ,,0)1 

.('n'·r" o•':l:-tn> 1'101 u•.:~SoS 1'11:ll 1.,01 o•;,S~ 
:-tS))• 1.:J "'C'N cS1o,, Nlo'i ll1'1))l"~tt· N''1 gradatio ., '1 ' 1 :-: S 1 ll ;, 

1 

ll:it:i ~N 1''1MN 1S•C, V~iC':'1 l:'l:l •'1N 1!'1l'1 ;,:"o :'ltol:l 1'11'1 ;,S))I:l :-tSvo r•C,o;, 

;,n (,,,::-•J .:J''N) :J· N.:J'l '•'1m Ne,, ·m~pw NC,i •mC,w Ne, - 10.:1 ll:t>n 

•.1m NS ,·o·;!:);, rrStt•,, 1, .. ,, •mSI!I NS '1o~ j1WN'1.:J •.:~ :-tS))I:lS :-trooo :-t•Sv:-t 

l'Nl:'l i:.li'10.:J 1N '1'~•'1 '11öl:l:l 0'1N 1'1lt'N '10Nl:l '.:11Mlt'l1 :-tlN'1,'1 '1't:ll1 ':l •S 

·n=NSI:l .,,•c•v t:J N~~ ;;c•vn SNl .:w w•n NC,w •nropw Ne, oJ •.=~ •mov NS 

w.=~ ~S:l 1l'N ·n~pw NS Jlt'il:l.:J •.:~ •mo~· N? Mm ;;Svo.:J ~N l :-t:mlp:-t 

'1'011 '.:1 'lY~ :-tnl.lO.'i .:Jll:l:l •n',.::N N', 'l1Ml N? 1S'!:lN '.:llN 1N :-t•'1lltt~C, :-tSlll!:l:-t 

! ;;;;, ll'1il '" N::l Ml ',.:~:ll il.:INSI:l', )"1'1111 1''11 W'il 
(';-;•• ,,.,·vc"> }'-Nil S: .'1rcpw :-tm 10.:1 l:ll!:>il Cllt'i' maoS ilS))ol:l il'1''1':'1l 

; ,1'ili1W )'"'Nil nnS:.:;; jt:l'o', ilS)II:l il',)ll:l ,'1',))' 1'N ! :-tNi (Olt') illi lMl:!:l Cll 

- illi :-tMl:l:l il!Cj:>lt' CJ N~N ili1l ",1!1\tl '1.:JS.:J NSW '1ll Y.:l :'1i1lll:l.'1 l1i',)ll:l.:J 

.0"' 1"' •Swl:l',) ''11N.:J )"Vl 

N~ n'.liW ,.,,S•o.: '1MN .lWil:l Si!:>.:l' 1.: mi5''.'1i5'1N ll''1 synonima i:'J 1 ., l il 

'1i.:J.::Sl •l:lW::l Nij?Jil ~.:1 - 11:.:1 jlWC, 'l'::li:C, )11l.l:: Oil'l'::l p1 lt''1!:lil It'' 1.:1 CJ 

o•::Sw c•-:oNo ':J :J"J j'l:lil illol <·n"l:l lil'liW'> iWWll ;"JN - 1'!1ill' i'l1Ni:l 

t:,:)il ~:-to1 i"O'i 1iNI:l '1)1 O')IJ •:.:•So '1i'l: N1ill '1MN j'lll N".:l 1'1Nn' N? l:il'lWI 

::llto NS i'''1l:S Wlli/ Ol 10.:: - 11N'11j:>S illi:Vil 01'1o'1 1'ilS O'l:l))il 11:l:JMI:l '1MN 

,lt''1f' ''i!:lO::l .:J1'1C, Nlll:lll 'iiN:.J W"V 0 11.:1-1"' •',wo> iltll' •Sv O'::l'1J nl.:lilS 

-'1)1!5 !'N O)lto"'Nllto"ll O))l"N mC,Ni1i)l1))'ii N1'1 traductio S i !:l .:1 il 

"~'Yil ;:1 Svcil ov il/?l:lil N.:J.J pi!nil .:I"J C,S.:~J illil JlOil nnn1 )))to"ll jJ.'l))'1))'ttt 

nW.:l '::l"M S.:~.:w - M1' 1•Sv.: o.li p1oc C,v <ra.=~-w•.=~ nil:lW> '"1 )".:JI:liil .:~•J 
'1CNJ CN S.=~N C'1N ''1'::l .'1!110:"1 N'nl !1011 !110 N":J ,.:C,: !11:li' '10Nl N' '1"::1 

, i''1::l'1::l W")l C't:llt' ''1'::l ill111:l N":J lJI:ll:l )ll:lWJ N? '1ij?l:l:"l j?iln NC,.: !11:li' 

1311 Jlii5":"1 ,.,,, pi'1'1.:1NJ '1)1'1 polysyndeton i 1 .: n il n 1 J w ;, 
<,.S-n·.:~ n•WN'1.:J> ,,,,;,.:n !1N i'WV l.J'i 1S•1 op•i nw•1 S.:~N'i ll'.:l:l '1Vto'1llii)l'1l':l 

,,," - l1ii'1'11:l:"li p1011.'1 niWJ'1 nN WiliC, roSe• Ne, ,c,N 0''1::l'1 )ll:lilt',, c,, 

-:wN:J nlt'J:J mS;, niC,I'.:l;, '1:Jil:l:J nlij?.:l ,,.,.,,.:JJ:l M!:llt':l 1'li'1N:l '1:lV:l i·,'" Cll' 

:"litrl'l 1'1:V CWI'1 nN WiliC, )ll.:l1W:"l ),'JI'.:l' NC, :"l!:l 0) ('.:J-'1".:1 11'1')11t'') i:l 1'1lt'l 
,'1nN:l cC,1.:1 mwc., 

Jlll:lONS)Vll ,.,,, pii'1:lNJ ,)1'1 figura per detractionem :l 1 l V n 
:11f'l'T'I 1'1':"1' ,,M:ll'.:l '.:l C,11J 1'1iltC, N'l'l 1'171'1 '11'lt l1)1''1' - C)ll0'1N111'0"lt C;v'1 

~) pl.:l,N 11"1:l:J C'J''1Ci lV M''1f'l'.:l )ltt'l:lJ 11N il:l,:) - '1ilt''l.:l' C'j:llOC l'IC:l 

o•',)):l 1', '1'l:'1', C')ll N'11p:-t 'l~l:l mpn NC, ',.:N 'l:l)l 'J:l 'i))lC, 1'.:1'1'11 1'\ti)IC 

i1Nin ii1ll1' j?'1 CON i17:'1 C,11J.'1 jltt~',;, p',n,1 j:>l/11 '"':l C,:~ l1N 1',N:'1 0'10)10:'1 

''1JI:l 11~'1'1 •Sm l1N '1 :l'/1'1' '.::1 ,,",, ))il11t'.11:l )llll:l:"l illi' ':l .1Nin Nr, 1C,i.:l1 

)ltt~C,n p;",, mtoi01 mSS.:~ p1 oi:!ll:llt.J i.:J S•.:JJ:'IC, '1Mi'l:l iCC ,c, '1li'N ö~••N lN 

.. '1''11!:> i'O'))O.J i17i1 '1p•;, 

C':l'11 mo.:~;, C'ta))l:l C''1:l1.:J iJI:l~ 1', ,,c,~N '1lt'N nN )ll:llt'l n.:~o;, ;,nvi 
C,.:~tt·., lN 1'1':l o•1nNC, ;,•,11 nnN nnNC, crapC,n, ''1:11', 1:1C, nnl:ln CN1 ni.:I'NM 

itt'' 1'11 1n1nh o•JvC, ,c, 1'.'1'1 om1'ni C'l.:l:lM ''1:l'1 :-tli•C,o1 C,tt~o )':lm :v1n1 
:'llliN '.:1 1lt'!:ll:l i1~'1!1 C,N1 - :"1!1ll '1)1 1'loC, O'l:linOil O'il:lNI.:l '11JC i/1'1/'r" 

:"ll:li1 '1WN:l rhetorika illi'',~ • ., '11:l'1 •pC,n C,.:~ l111:liC,lln mC,~;,Si ll'11n;,C, m:1 

'1lt'N 'n'11'.:lN i.:J:J '" on•ninctt~l:lC, C'iJ:-t nmwC, 1'11oC, n1m; C,v o•m'1m c•.:1n' 

j:>i ,, ItiiON !1)).:1 pC,1 ii1l'1:l)IN C,:1 'l1~1V C,i::lJl 1'1:l'1C, '11'1.:1 n•i:l !1N1;"'! O))l:l:l 

.i''1))lt':'1 Nl:ll :"11.:11 ;,:.:•C,I:l;, ii:l'1:-t •pC,n l11'lt'N'1:"1 nm~ • ., ,,,",c, 

lt''N:"l j))' ',.:~ '!:>:l '~'111:l:'1 '1i:l'1il jl:l '11NI:l S1.:JJ 'll',l:lil '11:1'1.'1 '.:1 )11'1' 

1!1,ll:l lN il:lll)):l O'lllil:"l 0''1::l'1 ;'jN lN 1:l::l ill:l C,w O'i:l'1 iil'l:l)l O)) i:l'11:l,'1 

lN i1!:>i.m.:J 1N ililliC,1 i:!l0i1C, lll'l:'l', S::11• ill:l:l i'))l:llW )l:lto '1MN iin" CN 

O'i:l'N' Cll ,", i.:J1:::-t r·C,o;, C,.:N ,, ,"," Ni:"l '1MN i'i N':l:"l ':l 1' Spl Ci'N:l 

C,•.l', ON1 jil'' ON ili11ll:l? CN1 O),':lC, ON 1\tlj:>i:l~C, 0)11Ji1C, )"10i1' CN n1:J:liS1 

1!1)10\ti~C, 0''10 nl'i1C, nnN :"l::llt'M~l '1MN :l' Cl111Wi1C, 01C,wC, CN1 Ml.:lMC,t.:lS CIC 

,iii)ll1,1'5 i'1i1.'1 'toilC,.: CiNnC,1 n11:ll:li'1.1 1lt'i.:JSo.: i'll'))'1 nN w•.:C,;,C, /1'1:lil:l TN 

;,',vo o•olt'.: m•o1 '!:>l::l Sv il:lll ;"JW? i''1MN i1:l'W~i1c,, Ml:l'i';,;, 1WI:ll nN 
c•C,,vo im'n C'i:l'1:l lt'onw;,C, 1illi:'1 pC,1 - nnno c,,Nw '1ll ill!:ll1.:1 ;,".,,ne,, 

cni1l"il:l Ol'J~,,,j l11Jlt'','1 n1WJ'1ilil )"'i'·'1" C'l:lii O'i1i:l) '1111'1'1 0''11'll:l1 C"ll:lNI.:l:ll 

'1WN C'tvlN,, ci1•C,v c•C,illili nv'1i11 :"ll:l:lMil ,,,c,))l:l.:J ,, pn '1tttN c•tttJNil P', 
)1'1 n1tt~)lo Oil''1'i o;,•'m Sw.:~l.:ll:l i'Oilc, i'Ni'1.:C, Uilli c•SJoil 1':lN'I:l' ,, '111:1 

iN ilS•C, ji'ln:l1 1'1Nil:l:l i~ Ci11:l)l 'i::l'11 O'~W.:JW C:"l'::lN )1ll'1 C,N c.:.:S .:•w,,;, 

C'!:liill CM'i:l'1 c," nl:l C,N n~:> cn.N .,.:,C, ilc,illl:lil :"lli'1~.:1 m.:.:~Jil nC,)II.:l:l 

:"1Nili 1C,l o,,,.".:pv.:i o.'1'iMN wcnS1 .,.:,C, i1'11:llt'J cnn~ :"lii''M ,,ll,c,l'.:l,, '1'1ltC:1 

tt~1p 'i!:>O.:J C'Nllt:lll'l 'li'C,on '11:l'1 •pC,n nmon c," mn1 - C,w.:~J N;, '11K 

nl'l:lllllil nml:ln on1 C'lt'Ni nl:l.:~C, nn•,.,, npC,m :"lNllin c,", on1Nllin; cil c•Jtr 

- .mpnvnn nuii!Ml 

- nw~'-C.V:'T nm~n -
'li•C,r:;, '1i'lt1'1 ~11'1 lliC,N:-t'1)1'1ll'1i N"l - repetitio - n 1 J It' n ;, 
•oC, '1M '!.:lS 1t:l:l wC,WI c•ovc nnK nC,c wC,lt'n1 nlJlt'il 11.:11: ,,.,.:, P1'110n 
(ta":l J":l ''WI:l) O'J'll n1C,.I,;,n 't:l' ClM C'JilCI:l 'OS M'lt' 'OS C'J"1C 'C&, "1:11t 

,,i"llQ, D":"n 

rllt'Vli '1iNI:l C'J.'l •:t•C,c '11'lt Nl:"l Jli:!l'l'ro~t~ H"l conversio 1 , c n rr 
- ::lNil.:l iV ,"W C,•C,.: ':l - it:I:J MMN ;,C,c:1 i'KOil nC,1 r,, "Ul:ll' Dat }ftO 
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_ N., - cN - ,.,~~·S~· 'J~' cn jS:l YNl (~":l N".:l n•tt~N'1:l) •S '11J'Itll'l 

!>J'1":l~·::::l(-~ ! , _,s•·;•b. cJ'1'nn V1~.l.:l :ll'M,, p:•n c1pr;,:l lN:l' n1S•Sw 'Jit'n 

~J11~ .,.,;•1:::• ,,,s:.:~ nsr -;ONl ::oc•:;,', •n:lt'M :"ll m~ "j))I"TJ: t:llt' llt:IC'll jVSSNt 

cN •JN ._, ...,.~s., Fl S•n 1Sw pc•Sn tt'l~'C':l :ln:lt' :lN:-j:l '1Nlo~n i''1J''1';'l,, 

lit ~·:-J,' "~:s~ :"!J:l:lt',, ""s NS os 'JN •n - Sl:lNS N':!ltl :"!)ll:llt',, S:llN 

cN c•p:~sn Ss n•:n Sll:l .::~·.p.ll Sv l"~Nit' '"tn nv'1S C'1.lJn~ 1l'.lltl nv1 
'J'l::l1.:l cs1 :"!JI1.:lt:•S s•n n n.::~•i 1?t.:' <n":l mott•> 1:"1).''1 r:lNSo.::~ 11• nStt' NS 

• 11• rSc•c• ,,.,,." 11' nSt' NS!t' ,,v,:::• ~J":"!1 Jll:on 110., 11 :"!Vl.:lWn n•n• 
"IJ.l,,~ •;::-,1 ,-;,s.~., os - mJV.l~.lJI N'1 antithesis n 1 , J J n n 
- 1~on.,~ v,, ,.;:-~ 1.un.1S 'Jlt':l N.:l' :1::S pws1n '11.:1N~n 1J'':11 ptttN'1' 

))t., Stt~~:1 c):,, n~ttt' o',''1:l n1:l'1.:l 11.:1:l p100 S:J:l tolll.:l:l •S~t"t::~.:l Nlll.:ll1 

,(1-::•; •Sc•r-> ,'1.li:l":"!' nlr-'-:n lt"Nl j''1N 1't::~JJ' t:OWI.:I.:l ,," (':l-to":l •Sttto) ov mtt• 
c-.~s~ •;c• cs 'l";"11 j't:~:~vo~.:~sS1' ·w, - parentilesis ., J o 1 1.:1 ,, 

1l'1):'1'l C''1i' ''1!:0.::1 .::111S N:l~.ll '1.l011.:1 1MN '11.$1.:1 C:lll'l.:ll l'MN 'N lti'N c•.:lSltttl.:l 

n:l":n no ::~:: v:l: rs::• .,,,,: ptttN'1:"! '11.:1NI.:I W'1oS O).'D N1;"11 iJ:l'1n nSv1nS 
N:;, c):Dl ''11N::l.:l ttt"J,' <N-:'' ''ttto> .::1''1 ·n.::11 NSo n•.::~o - n.:~ ~11Stt'1 -

.0;"1 0'.::1'1 ':l :"11:-1'1 l''1ll 1.l'N1 ll.:lll).' 'l!:i.:l 11.:11)1 

1Cll)l •·.::~1 ,,:-~ r•St::~;"l ji'l1' 1.::1 J.l1J'to:l''1JI.:l N'1 - correctio i , p n ;"l 

:"!N:O:~ •; )II.:I~C':"! !t'Dl p:Nf'l '1!t'N:l 1:l - 11NI.:I 1)1 O')Jl :"!:l''l.:l '11'll Nl:-tl 

.::~ttt·~.::~ ;;:l'C'l'l nnmlr-o .'1l'J'1n Jl.l'1 1•'11N.:l o;,•Sv ilJJtoS o•J1tttN'1:-t 1''1.::11.::1 mll.:l 
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i=~ j'.lpS Cili' :-1.l1p.; - ,,, '11lt' ,,,, 1'11V'Wl (•;,-·; tili::V) '1'lt' ,,, ~;,', 
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nllt'll' 1pn11 T11'.l)).; '-' l.ll'O.l N:,; nm '10NI::l:"1CJ i1'1Ni.i1 .ilti:V ,~,, 111::: ,,,, 
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s,, :l'il 'JO ;Sn• C':li ('1 

.j/11.:1 lV'N'? )/i;'l 

/11'.iS c~p· nl:l'il ;)) 1'11/11 C,y ojm iWN tt''N;'l nl-l 1Sn• 1:li ':l ill:ii 

nl-l c·p:· ci!'~ '= S:~l-1 - :~•::;,;, v,;,s ,,., tv' ·= '1')/;'1 'i'll •:oo1tv1 'itvl.:l 

~1'11·'1 jl'10 I!"N F P~'::.i '11)/i, l'l li11 - 'ltvl)!l p;-,1.:1 1'11:!1.:1;'1 lV'N;'l C)l 111)1'1:-t 

nS,;p) mr':: ::1S '11lliS p1 ~c• !<~:"! 111ll'1t:.:J '~'~ ;,;;C,;:;,;, niJnr;,:~ iN 1'11:!1.:1;'1 tv•NS 

~c•;•;, n))'i':l n:-;:r;, '1t:1'?::l mno .::1; nN i:IN'l c~n SS1n• ptvl)l;'l u••;,; (·n~':l 
.(YYW'' •Swr.~) ;'l::l":l WOl it:.:J 

jN ~.:l'l r~'~•i~ jlll"N =j'i:-: jll'ii~'l)/5 j;,Ntv :Oi'N 

N'i '1V.l'lll'i Sv•B N',, ciN - v~"N cvl"T 

.J/Sii! i)l:!'l-1 jli5!<~Spw Olll"N tc5l<ltv'1ill;, 

mvn ; • .,,; :"11Nl xS ('' 

S;tvr.~ ;:~vS-·: ~~'~ 
,C''ltv:l 

m:nn 'it:' Sv il-l ' ' (;•--to"l n•vw•) •;, Sv .lll!M il-l '11ll,; Jillln 

i")/1 ),;C,n:~ t:''N•i /11C:l' ilVN jlrila:l;'l :m jl.:l !'1:!.1 .lil)/•i;, Nl;'l (l"Y:l":l :li'N) 

Ni.i S·o~ ':l - ;,;'?mn 1::1 c1tvS1 S•o: Sv m:o:~S nlNJ NS Cl ex O-'n;, 'lON 

.c•'1tt':l Stv1c n;·,;S ;:v Sv n:o:~ i,,.; ;,;NJ NStt• w•:r;, ;nn~:~;, ili.:IW' N;, 

)/l"::l Cl'1i-j:"''N tclo:J)/"l)/.:J j)llVJ)II.:i 0)/i )/"-:t: N'i :ll:Ol li0/1 CiN /11N/1 (:l":l 

- ",to ·v Ol-li oSN :"'toll.:liN )ll"i '1)1.::1)1' ' '1)/ .:;.:J tti'NI;) ttli 

,)l,iJN;'l iN'? 

·.: ;rS~:·:~ Nlittl ,;r.r. .,.", lt: J.:)I nl-l ciN:"! ;;N'l' NS~t~ ;,~t~;, ;o1r. Stt~o 
N' j=Si - C"'l-1;'1 jij:l ~J'11N '':l.ll.:i:"' Sl.:Jl;'l Nl;'lttl lflOl-1 /11'1 i:!N' 1.::1 11nf.) 

l'11N/1 i)/ ~~: ,;; !'~ ,; ,;C,o; c;,•-.11N /11NC,~C, 1i':l j'N •tt~N C'i:li:l C'i/1N n•ra:l' 

.(t:•r. rl'tt~N'l:l) cS1v l'11Vll 

-ENit:CI ";;t:~'N ! joiNi j"~.' 1Ni O)/ l)OONS'1)/t:.i1N 

CN!S jlli-'Ni:l:N ·vr.c·N j).'OO'C i::l j)/"1)/,i Jlli)/i 

.t::l'Y)/t:llN jlil"ll 

"1010 )lt:tt~S 'l:l Sin (T":l 

,/1)1i 'ii;)NO nlllVS 

'U'll-i - i1NC t:itt'O i1N'il ''1 ,;;:; plO!:l:"' l'll:l:'l:l lttlplil C'!t'ii!:ll.);"l C,;:~ 
n:n1n '!l :o:tt~.:J 1:"":.-C,; 1·o•' i't:n wp:::c;"l V":'l ,,.,, nN :llT)I"'t' ciN; ;,;nnc 

,f1)1i 'ii.:NI.) l'lil!t'C, C,in "10~1.) lll:lVC, •J:l C,;n 1i1)1l"' 
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'111.'N::l - 1/1)/ttiS l'lN! '.:J 1~'~ :lS .::11!01 ril.'lt' /11'.iS CiN;"! 1,1/10 •: ")N 

i/1' /1)/ ,,:l 111';"1' ;'1/11.'ttl1 ;'1/1ttll.:l i'l.)/1 :l;"IN "ltt'N tt''Noi C)I.'X - pintt'S nv 
1010 - 111'111.' nSwo; 111'.::1 11N )ltt'Ol :lllll Nl;"! V 11nl'.'i l'll'l!'.' /1:1;"1N C)l 

'ltt':l il N , )ltt'N'l:-1 nS1::1 ~ ,, N J !tili.'~ ;n :J ;,o• ,,",, - :"''l::tS nN .",,,; 

nSr.1 - Nl:li.':J j"ll gradatio ,.,,,, ;"IS1v '11N"~i' "ltt'N ;"!:i';~,, '11'::l mt,v; 
,i'l'l)/;'1 11N - iSiJ:-1 l'1N .iNl"l:-1 C.:J/1 :"!!'N lC.:J /1l'oiS i'/1)/.i l!'.'.:J 1S1• 

)Vi Jlllli:J jlli rap•;ratt')l:l lll.:J)Itott')l:l )ll.)":"').'l 

•jl/:"1)/JOlN 1::/ O!a.:J)/'1 0)/i iNiSO 

np• ).'tt'"l pno intt' (l".:l 

,taOtt'O /11/1iN /11r.::it, 

::1::1S n~ np• - '1110.::1 intt~;"l ll";"li (·S-w• •Stt'o) nitt'Ol npC, 1o.:J np• 

.,It',,, :oott'r;, 1,, n1~:"1s )l!t'j;"l 

-Nilatt' '1)/I.'O'N )lto.:J)/'1)/J i)/1 ONi toU to.:J'l :OT'N C)l 

•)VJ'to-''::l l"l)l i)/la.:J'il)I:O!a'! N'i ONi !a:l'l - )liS 

:llra-NS p•;:.:S tt'1lll c .l ( ,." 

• itt'l,-,;)1 C':l'il /11:l;"IS 

Ni1j';"l ;'1Ni' - nm iOO:l C'Ol/1;';;'11 C'!'.'lflO:i jO i/1N Nl;"! ;"11;"1 plOO:i 

,.,, '' WJO pS1 - opn; 11N1 c:::nS nN j':l'l C''1N:l~;"l1 C'tt'ilOI.);"I tt'iio nN 
;"lliil'101 ('PN SNiOtt') 0)/.::1 CJ ;"l/1i::l ;"1/10)/.::11 10.:J ;"!)'))/ - C) - ns~ i/1N 

i!t'N C'to011t':'l ;"11.';'11 i/1N '11))1, NlM '11!'1' '').' C':l'il ltt'il.:ll - 'l:li:l ;"110/1:"1 

iM':! ,;1.);,, m•~t~oJ;, n;;r";"l ,,,:l ciN p ;"Itt')/~.' Sv mNiS - Sv ;"l~p1n 
1:l :l1l'l.:J;"I liJ:l,i YNl - 0)/iNTJ)/:lt - Ctt':l 1lliil1 - itt'l' ltt111.):l c•;',.:Jl 

il":"'i - itt'l' •Sv C':l'il fll::I;"IS - ::1110 N; - P'i:iS tt'illl t:l - N'n 

'':"1'1 il)/ C!:lill /1N C')/'1;'1 ltt'i'' 1' 11l'l~ ,, 1'1.:111 lt'llll' P'i:lt:-1 CN ::11!0 N., 'v C':l'il' :ll:O N' pS ctt'OJ:l Ctt'li ,",, ;"llt'll' N,, tt'l1ll;"l S::1pC, 0.;,.,,~ 

-1)/:l'N liJ;"IN 1''i:l''ll1N NT )ll:lll !al'N l'aO"l i)/1 

il'J'Cl/Ci)l:l'N N":l i)IO'llli' illi N'11 llllVS 

.!O"i'l'C'!S;',)Illt' 

.1'Cl1 hl:l:'lt, '1lt"'' 

lt'tJ l'l)/1 N':l CJ (':l 

C''Ji~ fNl ::1110 NC, 

.Ntoln 

c•,Jim •C,.:Jtt'n Sm ,., N\11 ;,ll; cN1 itt"; cN ciN;"! ;"!l'iiO n)rl:l !t'E:J;"I 

C.:J/1;"1 ii.)N pt,l - C,pl)IO;"I l'1N ::111)7"1 ilt"n j-"'1N.i 1ii~ CiNn J'1N C'.:l"", 

l'1)1i Nt,:l !t'!:lJ;"I p ,,!:),1 Nll!:nt, ,, :l:lCO ~i j1T!:lM:l ,;1n.1 l",Ji~ yNn 11;);) 

,C,llt'.:l'tel ,, l'1:l:lCOl ::11!0 Nt, 1i1:l CiKn MN ,.,iC 
)r!J"iti )IJ'IO!lliO )lltlN!t'i)I!S i)lto'JCp•t,J )1"1J)IO;"I)IJ1ll' 

.tyCCN.,i)l!5 C:'l'N 010 iJ''iÉl 'l)ITOC,M i)IOiM !"T 
C':li C'Yi ~'01' p., (., 

.~c· 1nYlC 'rn 
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)lt:l;) •;, :.,n~:m '1011.:' l;'Nt:l O'lN.:l •t:'lJN )'t:lS V'l )'N ':l ll11111 'l'J' )l'OJ:-t 
"JMI'.) '11"1' Cl',, '11:-'Nl - .11:-'lll 1J'N 'lMI.:l n•~:l' c1•,, 'llt'N nN v :aStl S.::~ 1 , ,,_, 

C'lN ~:l S1c• l:l 'lt:IN Ml);'l N1.1 ':l C'lN C'j?lt:l Ctt'.:l C.:lM,i ):"'J.:lt'l pS1 _ 'll:l' 

Olt' '"C''iC.:ll (t·~-·N :"1'1.::11))) 131S1 1MC'l 1t'l.:l - vS• - )'J)Il - l:l Mtol:l:"' 
,.; ,.,v jliC'' 'lC'N S.::~l ln"lV:l :JC'l't'l U'NC' ,, .. ,,, 11)11:"1 ~l,'tol :"1t'l1:"1t'l p~e~C, 

.(n-N :-t'JDll) l'NT'11' C"'lp.1 lt:l.:l - :"!Jt:lt:"' - :-tJ1WN'1l'1 o'lM N'11:"1 Vl'l' W'lp nSt'll 'lt'l)l' 

- CN1j?'1))t:ltl'1N tot.\1'1)1 )N'l 1'1'11 )IJ1J1lto.:l"' '1)11 

')lb J'.l'll j"N 10:"1'1 )VON'ltot:J vrorovor:• ))11 '1)1 Pll11 

•ji~ toOJlJ'l)IO ~t'l'J i)l 1J1N - 'l)l:lN )311"11 )ll'l 

'110 C.:lM' yC, WJ)I:l (N"' 
-np• c.::~nC, C,•.::~w:-t:l1 

.nv'l 

'::l p 1.l'N c;n,i C,:JN 1.l~t:l 1MNi't:l lN W.ll)IJ N".:l C.:lM' NC, '110:"1 '1t:l1C,.:l 
.j'V:l ,,C,,~·,, C,•.:lte~.'l:l :"1','1'1 11V1 np•1 1'J')I:l 1S OliM "l 

c~N oNS:l O'lV;ő)liO ov1 ,,, )lbt:lNib .,v, tot:l'J 

Cllt ))ll)l.:l N''l 1il1N1 to)lto"S'lVC '1)1 JN 'l"'to't:l 
·)Vto.:lVSte~ 

11'::1' P''lll ''.:lWI.:l (::!•• 
o•vw., ~so~ vtt~., 

,)l.,; 

J'V:l nC,..:lw,, jlWN'ln l:l Wt:lnw.,; S•J'1 '1WN mJ:l:-t •nw w• S•.::~wt:l J:llt:l:l 

"ltt'N '.:l C't:lM'1 /1t:lMO nC,,:,rt•n 'JW,il (•1-'J 11'WN'1:l) S•.:lte~.iC, l'lm 1t:lnl1 1t:l.:l 

l/1.:llt'M~ltl r;N VW'l·'l pln' P''llln CN 111J1.:l1 ( ':l-WO c•C,;,n) ;, ~N S•.::~wo 
.uon'1' P''lll,,, vc•o.1 l'lt:lN' '' v.,; c•.,nN c•vw., ~So• m:l 1N - il'llM 

- )V"'10 l'1,1W.l1N 1'1 ~'1N1 )lt:l'1N '1)11 1'1N 

~:lVS C,,,~ll 1.11N )"ll CV1 1)1:lN 1'1 'lll to:l'l 1)1 

·jli1'1Vl1 1"'1 oSNOV'.l '1)1 1'1'11 

,1Mt:lW :l:"'N '110Mt:l lti'M 0"' 

,'111e/)11 NS )Ole/l i" :lo'lN 

n1nS1 M1t:lte~C, ;,,, '1ltll)ll )ln:l M1'1M1t:l 1S )'N 'llt'N lti1N:-t ~N C:lMl'l '1t:lN 

'11ooC,o '10W' 1N - ,;öV C,;,o m1n• m '' - c•nvS l'Jiit:l nnnN:l 1.:1S nN 
~w )'.lVl '1'1t'V:-tS "11)1 mpC, ;,,, NS tN '' Jl.lVMn •puon1 n•nwn n1NnS lt:lllll 

,(l•ro-:l•C, C''1:l1) )1'1llt'' )t:llt''l lO:l 

-;:,., V1ll'1Jllt )lll)l'110 ))11 i )l O O 1 O to!5Nit!l)l"r1':! 
.~.::11.1 0'1N..:l,11 '1V N' C,'ll jli!O":l'lN jlll1 - ))1!0 

':l l.lM't:lM C,y)l MlNM (n•::J 

.n1wvC, 1'1' l.l~t:l 

mpn tt" V'l C,;~C, '" Ml)l'1:"1 C,;~:Jw V'1n )O nl'l:l; C,;,w,, 'lOlt:l nnC, ~o1• 
C1NC, :l:lOMW 1:lC,:l ,'lOlt)l 1ltt:l NC, - ,,,,)):l M'OM Ml,llll•'l 1N C"r'!:'l )''lN.:I 

'llOr'!Ob N'l' NC, '1lt'N C,lt)lo'l Cll :'1!0 ;,C,m MMN :'1)1'1 11)1 ':l C,;, '1101'!01 'll)l 

"lMN ,C,• ':l - nl'lOU.'l . MlNM:l n1C,ll)l:'l m:n 1M1N - '11W)I Nl:'ll.e' ll"il"f 

'l)ln.:lJn• ,.;;Vb:l 0.1 (w• 
,),)IC '1W' CNl 11 CN 

1° mw :!:'lNn SN (l"' 
-ll:llt! 1'J'V nptl W'11n 

.cnC, 
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.,;:1n F'•, ,~· ~.,,., N~ ·-:•S:: ~ • .,••n N:: ::•;n ntt•vn no V1n N ':5 ':J 10'':5::Jn Nin '::l 

.nro :lHO p',, l''!~ 

~o.:l',~·l o,,'N ~·~ t:"i~C' jl'J"1 '1).'.::1).''', ))::JNO 1~01 jl''1-nN :J'i j:l''1 (:0 

·iV>~V"'í5 jl'l"i' C'Jö"o'i~'J j"1 l'i'l!-t:J).l ,J~N o·~N • SJn ':5N in~ . 

t:o~c·S ~J"n, ·nNS ,,~Jn SN O::J'Jt:• 1101 jJ':JS 1J':l jili ov j:l'i nN :l'i 

J;~'\!','1 N':t!' •.:: (1'" ' •-;·;~ ,;•c•N-::l) cSe• .:lj:l):' N.:l'1 1'-'.:1 - .i.:lii::J i"thn iOI'ii 

lNi - j))i.:l N'?i j :J 'Diio'i jl"i' i.:li,'j 

jl!':~~i"'):í5 j'i t:~):,, C)) i))i ))t:JJ):j:l t::"', N'll 

.t:.:l'J 1'1 t:51").liJ:'11 -m~~~s J:l).l:J il'i iJ1N 
1•,.::111 V'-'tt! jion• j!:l <' 

,:J1ttJI"I NS 

rn-:on ,,',,;•1 i•i1N C't:!N' ';i i)) n1J•i N'?l t:'j:ltt!l"l N'? o'i))i,i i:Jio'i iö1S;~ 
NS i))? i'"i! N':l:1l'11 j))'ttJijl nnN O))D ON i11'iN )101"1 NSi :J1tt!l'1 N':5 ,,:J,,, i~1 j:J 

W'':l.:-'1 - p:01Yj)i).l'11 (,i ":;-·~ ":•'1CN) :"!j)io'i 1l'1:Jtt!nö .:l1tt!1 1'-'::l :"!'i'-'N .:l'tt!l"i 

N.,~,., (~-1"~ ,.,;~t:') 't:J!:lJ iON,~I"I 1'-'::l - jö'-' ,i:Ji.1 1J",ii jl'1:Ji '?~t~ 'Ji::JJ,, 

,'Jö'-' 1Nle1 o-• :"!11Y11) 'JNle1 1J.:l Oo'iö 'tt!OJ 

i))~'t,No 1:> j).li"Sj:lt:Jj) j NJ j'i ~~~::: ~0Nii5 ille 

)):·',,,).l1i5 i).li t:l'i'11 ~i - j).'JJ))~ J10).l jNJ 

,O))il 11 í5 O))J'1i ,it:10))J ONi ~11N i).'Jl))i 

,,,i' = 1'.::1 iJ.:l-o'iij)~ (:J 

C'itt!.:l itt!1 ii"IJ-?V )''~n 

,j).,-::s t,v 

j10o"!J S::N o,,•N~t~1l? nSi!mS Ol'~tt! i.:lS N'; ON1tt'J O'Ntt!1Jn 'J S;~::~ 1J'JV 

1!:)~JS i''i' "i' ü i'.:l m:: ;•or",, '' - oni!i r;~· ))"l c·c•c1~1 o:.'? 1j:l'i' ill' ':l .~1:-r 
01.:l:JS N1n ,,!:)., S:N~., -ov N1.1tt! v,,, inJ Sv ~·in i:Ji Ni,,~t~ f''-'M ll'-'i~n, ,,v 

NS 11"11N 1'0.::1::~ 1'N 1'-'::l 01i1CNJ •" ';:l Nij:lll ,.,,!:l'il'i ,,, Sv o•r"n:n r::S• ,, O'iJ:l 

'itt!o1 1"1';1j)O p ~·in t,)) ~'in i1i! ~01~ N1:"!tt! (1':"0 ~i O'n.:li) ';in:J NS1 inJ:J 

::~·~:m ))i.:l 1n~NiS ~t~,,::~~ - 1,, ~, ., Sv i!.,,, 1::~S '' - ,1n1~ Nli~t~:J :. S Sl' o'i'~t~:J 
.1,11N Niltt!S ii)) ~'011 1 ii~tt!'i iM' ':l ))~It!' ':l 1:J'; :l"N 

-i't:tt! - [llt:iN11 jl!J))i Nii t:CJNj:l iJ1i1iiNJ 011::1 

,j):lNi!:ltt! vSS•t:tt! l)J"N t:i'N j)!,il)l011N Olltt!'~ 
ütt!J SS1nn ji!:lll n11 O".::l 

.'11"10 Íi~t~S 0 1~l)lJ O'J!:li 

t)~ - ,,7,1 J"t1i,1 :Jtt!m ON i~:l i~Ni (1!:lle niiS O'~li!J l:l'lCo'i O:l/'i:"! ,1öi' 

o"!N'11"1 ON ':l - · j:lCO ,,.,,:J N.:l' '::l ,t, SS1nS ';:lil"l C"::IV - nleiN ji"IJ iill ':l Ol 

It!' ':l 1"11~i'? S:lil"l 1":)) ym', 1'1"11.:ltt!n~ N'lei:J N'; ':l OJ ~N O'~lJ nr"ni jlli ':l!:l 

'?Siiil"l1 .,., 011 ,~, Sr;mn ,,..", - 1.::11~ 1':10 j:l11"1tt!' Nin 1S•cN1 j•Sv 1:1S.:l n~ 

-ile t::l':l t:l'N i:lJ':INn O))i Oil))J il'J'Oll'-'ill.:l'N 

,t:.:l':l l)iMl) jN:I lll.:lllit:tt! l)J'11)1 O Ni j'iN Nl j', lllilO 

,(i"•-n"S .:l1'N> ,., 

-N":! ·1"11.:l'1n tt!:Ji S:JN (!"-' 

,il .:l :l Ci :J :l ii'l'ii :ll t: 

•Smn l~ ,-,;:, roS~', ,,~ ,,t,wo 1"11tt!VS1 - i'ill!:~o Vi 1ilt' 1tt!N 1::S l"lli'itt~ 
• ,,,, il~'-' mn 

~;nV11VJ t,,,N,, j'Sroromvm~ ro!'N roi5N~t~:~v,"S 111, 

.j))iNtt! ile i'l l):l,iN jNi V~öNii5 ii!i 1'1N in'N 
.11NI"I oiiNI"In Ci'o1 t,;, (1"-' 

• jttJn' NSi jl"l' i''iltl 

NS1 i'~l"l :"!1NM N'.1 ' "l ':l .11Nl"i:J 1:1n'~l"l ,,~, 11:IOS!t! ,,100,,, ovro '1"11J 

- ))'.:lltJ~ !ll)i - !ll)i ll'!ltt!~ CiN.:l It'' ~nN i.:lN Oi~~~::J o1:1 l.:ll)i j:l'l"l~,,'; f:,;:,1n 
,11NI"I.1? (•i' i''ilen ~N '::l CJ,i :-i"1'l r:~t~S.:l 1SttJo jOD o•SttJ,1 llle100,1 jiin i0'":11 

jN - 01N,, ::~S ile' j::l '::l - oS,v SttJ n;,So ,,o,, iC' ':l - ,,, oi'1Nio1 ,,,,.,n 
ji"I,Ntt! ,j~ 1'-':l jl"l' n':5r"1 - 1l"T1::1 !.'''l'i' N'?ttJ 1J",1i il~ö jtt!M1 ~sttJ jClN f:,; 

- !Ol'N ill)Jlro N'l jlllll - ,i101öl)i illi j·1NS illi 

.ro"1'J''?Vi1'''?J ill~ l)i,1V - 01o"l!O:l"i t:N~ 

'(':l-'! il"iON) ,., jmlil 

itt!l)l ., l"l~i' ,,jjl) .:lj:l)) ('T 

,011i11 i l.:l::l1 

.:l!::ll Nitt! ~1lei 1.::111"11 .i~liö .11Jl) It'' j1C,1S1 'i 1iNi'O l"l)).:l1J,'1 'I"ION ,11:1)1 tt!' 
j1i:: nS1'-'llt! c;:,nn i~N .'1:11tt!N'1n ':5))1 tt!n::l ji!~t, i))tt! l"liiN Cl'tt!.:l1S,-, i:l'tt!:IN.:l 

- ml"IN 'i l"ln1"11 j:l'OCO ,iD)) nn,, Cl)ro1n :'1i'?1 - 0"n1 i1.:l~1 1tt!1l) N1o"l1 ,1'imt 

,o•ov~n l"l:li))O 'l111'S V1i1:l iJ01~ i~NO::I N1o"Ttt' 

ii'11 jil):l"ill::l 1le j'! C1N ro1, 1ii jll~iN jlli i))1i 

~ill.:l'N roo1SiVi5 ro•~ jll::l"i OV:I"N t:Oj"N OV 

·jll00'~ iVOONS 

,., m::-,,.,t, t,, j:ltt!1V <1"'1) 

.11onoS-1N i'tt!Vt, !1"1:1 

NS1 i'~t~VS ,,,~t~v I"IN jl"l'tt!. 1!:l10 10leVS itt!li! nm,.,S ~,.,, f"lti1 1,~t~1))tt! •o 

,,, ]'iil~ ii1~ CiNiti o"!iö.:l iOlel) p,-,~ 1'')) 901• 11)1 jN .,iltt! 10.::1 

jll~lNi5l:.ON ro"i!Ott! jli:I"N ~''"NiNi5 tj:J':I N"l 

jN1' jlli:"!1i5 OKi j'o"!N11 10.::11:1 !C01111 N1i -

.ro~'i"SV!l 1'1 i:l"ii5 j"i pv11 

jC j,1~ .:l'i' Nltn-":IN (IT 

,11"11il'iN.:l :'1tt!Vn·--,,o 

, jlli ji"IN 01,:lo"l.:l 

- ,,,_,,., :.J·~:~., iJ:I ':l 'J')I:J 1itt!' NS •:~1~1i' itt!N O'i''l"ll'On 'tt'1i!:l ":1.::1 

'I"I:Jtt!n pr;, ,.,.,,.,nN.:l nnn NS1 ;no nt,o nnn <mnN> m1;,., l"i1':'1' 1'W omn~ 
i~010 N1n o11"1'inN:J ,itt!l)l"l n~ jl:l 10N01 o1l1iil~.:l m11t'Nin 1"1.,1,1 i.:liT~ ~l:llt'~~ 

- l'~lltj .::~·~.::~ ,,,::~S V1i'::l 1~01~ it:N'-' S:;, t:o~t~o::~ Sm il"ll':J '''O!:l~:J N::• 1'~ 
t:Stt? tt!'K 1l':IV Kij:l~.:l i!:! t,;, '-' - NJ1tt! Jlt'11:.:l J!J ~tt!1'-' ~:j•Sn.1":1 WlC"i Nt, o.n 

jtt!t:l.:l .10il"ltt! ~'.:ltt!.:l illi ov .:l'i ::•;S i.:lS ~n::• ":IN o~n,, m1.:n - 1'TTN 0J 

l 



29 

':i•o,:, '1.:llt', ~,:, .,~,n~ :l'1 <• 
·0''1:3)1 '1.:llt'1 

z:~t.." :p>" s:•l :::: t."•~:. .. ,, ,.~~ ~cm ,c, ~Smrn .,., 011 1~:l ~~,n~ •nv,~ 
.~:n:~-·~ C,•o:J "'::tt" j:: 'J1N~1 C,,:,::~ n~::~· j''1N.'1 0)1,1 '.:1 :"'1'11' P'OJn1 -

'1ll: - pm.l'1l ~.:l~~~"·11.J,'!5 .!'~JN~ jNp ON:-t 

~·I,10N:l N'1 j'l ~J"l: '1)1:lN c1'''~JlN 0)11 to"l: 

·1'~toJ)I!5.J,' 

)l Nlt'~:l :-t:O:J!t' no:m O":l 

• ~:-tp :l 1l"lll'1 n~~l"' 

,1 1, t" ,,~z:: ,,,C,y - '>"Oo'11 ~.J,'O.lo1 1M' O'.l'.l:l 'Jlt' 1::1.:1'11:-t :-ti:l.:ll"l nS~: 
nm.1.:~ l.l'n.l''1' j'"'Oi"t •Jo~ :t:"J.,,,-, ~:m N' 1JnJN jN pm~ l'.l:l:l mm·~ n~1.1c 
'"!1:l.J,'.:l' - vm:' - .1~1V0,1 pm~ w:mn '11t'ON1 ,,~ ~.:1::1 1~'.!'!0:"1~1 )llt't.,n 

,1;','"!,1 t;~N"':l •1'.l~•.-, 1'-'1V ,1N.ltv l1:l'l1 nnn ':l l11l1~1 ~~~ i'lOO:-r ll1.:it1.l 0''-'li!O:'i 

i:::1,., ·~•:m it:l.l 01No1tll ,1N.ltll,1 - ~lt'o:-r p'1nOl - .!'11':1 p•co~ )'1 It'' :-t1S1 

,1"':0: ny' jN ,1l:~~ :l''1 1:l'1v:ll OlC,tll 1~V '1::111 '.:1 ))11n NS1 '1':3.:1 )Ol MO:l:'i' 

o'1';.'1C'l1 l.l~~ tli1' :J'1 V'1 •'1l:l10:-tl1:l 1))'1 .,10' '11PN.:l (:-r"Y'~ '~lll~) C'))tll'1 l1Ntll01 1~.:l 
.:"11)11 C,,1p '.l'))';- 1l1N.ltll1 1l1))'1 ))11M lN 

~.ll~o1.J,'tt',l.!:l '1))1 jN1 ~)).1)).l!O.l)l )IJ.lll: )ltvC,Ni5 

N'1 t:O:l~)l! j'l roC,C,,l.!totll '1)/::lN 1.l1~ '1)1!0,";"1!0)1.1 

,)IC,C,Ni5 

l':l1 N.ltt'' '1ptll ptt~C, (M".:l 

,:-ti71~ o'1tt')l' p?n :-tOl 

•t:n::: :-tl'11i7N ~N ,1fPN l'11:lS1tv~ l11!1C,1,1 1MNC,l l~.,,,,C, 11N~ :-rlll1' :-rm p10C,1 

p;.l 1!11~'C '.l)l'il'tt' ·~C, O'l'10tll ptt~N ';l tlll:lN NS1 ;"T11N '.lN CJ1 p~ C,;, :-tN'1' 

N1,111 :-rN.ltt'.1 ~)l iCN.l NC, N.ltll tll'1tt'o'1 ':l N1,1 '' ,1mN '.lN ilt'N l'1Nl :-tm p10C:l 

(n-J n~,1p) N.lll'C, l'1)i p1 O"C,-ro";l l'1'1l'Ni:l) ,1NC,1 ':l.lN :-tNUtt' ':l UNl:O '1:l:l ';l 

NSN - Nl.ltt~S nv lll' ,, i~N N'; m::Stt~l o'1M1N N.ltll N' :lPV'Ill poe ·n~:ll 
"1 li,, )l .l ro .l )1" ,,c O.l w.mn !"'0'1 :lo1N; :-t.l'Ntt' i:li~ :"1/'Mi:-tS :-tS1)1C:-t Nl.1tll 

- l':lil - ,:lC,:J 1MN1 ,1C:l 1MN li:J:l l;ill1 /'N '1tt'N lli'N' i~/'1:-t N1.1 '1ptll JllliC,l 

o:Jt., i,),,, 1~;1 ,,,n ,11:)1 o1tt'l:J:-t N1.1tll o-lt o•S:-tn) N;i1 1)1 tll1.lN :J'tlll1 l~:l 
j:l p;c~ ,1 M.ll;i ,1J'1V~1 - ,,:J O)IC1 ,1:J C)IC i:J1~tll CiNC, iNJ'1.1 N1,1l (:l-' )ltlll•1) 

,,~·C,;c C":l)l iO N1.1 1'11:J1:l ,1.l'N 1l1:ltll~tll 1J",11 iptll )ltt'C,.:l i:l10:-r lli'N:-t Nl:-t 

:"!O:l i:l11o'1 tp1~o1 S:lN ? l:JC,:J J'11N'1C, C,;jl ~~ i:J1 iplt' l;l 1J'11N :"!.l)l' '0 l ;l ~tp~j 
.lif'tt' Sv M':li' l'O ';l o'1M10 ,, o11PV' lOl:)i:l l'llo1 ,1;1:J 0)101 ,1;1:J 0)10 u••,,, i' n 

T"~ 

)1.l~N oC,N - )li5Nil!:ltll )i.l)IMN )i.l"N i)IDC)I:J ~C,l.lO ;li1;1ln :'i:llta (:-1 

J.llJ".lllt )l:l''0'\1 ,M'1t100 ,1.'J:"!NO 

l't11MilN '1tt'N' 1'M)I'; '':llt''l ~otra:-rtll )11' O";i)i ';l- 1:"!)1'10 '101' ';l C1NC, :ll!O 

DC")IC, ,1J'11N :"!Nil:l l.l.l'Nl l;l111:l ni.l010l mno~ :-r:J,1N:"! jN l:"!ViO :J.:-tN.l CN ';:lN 

? :-t.':l ,c, It'' nC,v,n no 1/'l.:l:-,N';l ;~ :.1N.lc, ne 

28 

1.l'J))1 11NO 1)) m::~,-,,, nl.l N,,,, nm p1oo:J c•p•n)io:-r ,,,n, ;,~ •nn• N~ 
10101 1l11N 1''l' ':lN j'M' p1M N1,1tt' ~N '1~ im' tt':l1 ~1:lN' 91J' ::11!0 j'Ntll 1~.:1 
11PO.l mN'~ ~:l1' N~1 - i 1:l:Jn '1MN i'tm '11pn~ lt'O.l~ :lm N., p - 1N'p.1~ 
O'N'l:1~ 0''1::11 ;"Tft'~IP ~"T 0'1~N~:l1 1'~N ;"TJ'11Nl1:l nmN l"''l:'IP 1010 ':l - U~~ 
i1pn•rp 1V'? N1,, c·~vo l'11.ltv,, 0.11 - 11::1:1:-r ono 11"1N1 o'1Jm 1~ 01Nn nN 
op•., 1~;, f'IC01.l c"om j'.l)):-r m.,o:"l~ ~:lit' c1'1P o1S1P 10:1 - ,, '':l ,,.,n:~ ,,~n 

,)IJI;I.l~'1~0 N'1 - OJM 

)))0,1N., C)l.l"N ~i'.l))tp j))1.l)).l.lN,1 9V'IP N'i N'11 ~ll''-'1 MOC~ c•ptv ,,.,, (7 

•)))'1N:-tto C)).l"N ))1.l10 0))1 0'1N j1'1!:llt' '1))!"11 )"N Nl ,0'''0;1 '0::1 

n~1m 1'-'11''-'~ pi0J'1.),1 '1tt':l:'i Nl,1tt' 11'-'~•'1::1 ~,.,,~;, ill':l 1~:l 1'C,i 'f1i.'1C, 

'O:J .1~:lM '1::11 C:lM,1 '1'-'Nl 1~1'0:1' - )'1'1' - 1't.,tt'' 10:l i"1':"11 :"l.lN1 ;"!JN :"!toO' 

1:J1 - '11tt'1 jili '':l 0'~1l11 1.l00 ,.,,It' MOC:"! 'i'tt' '1N1M;i ll''-''-' :"1~11 o•S•c; 

- .i.l)lp.l':-t - .l'!O"T.l"N - ,., '1i:-r )'Nil' :"'1l:'~'-' '1::11 C,y 1))1~,, '1~N' 

'1)1.l"N !00''•1 jll'"·1!0'1)1 )11:-t)) j))'1'1N.l O)).l"N -p :-t~.l'10:l )J~ i
1
'1l::l (:"! 

·)'1))!5E:iN !O.lN~N'i jll.l"N ))'"!0)1~'1)1:-t .11:l~ ''i:l:lC, jnl.l 

1nv, ;,C,J~:-t S::tt~ ill ,,c,,ON:-t nJ"'1~:J 01,i01 '11'1l::l o1nn :-11:"1 p10!:l:"! n~N:J 
,t.,tt'~ n~ c:Jn:"l SN!ll 'Mllic,, - :-t.l1:Jt: Sv n~N., N:Jn 0''1:li n1J'1J •;, :JJ-'n 1J 

71tt~S:J ,~~t~, o•~1:JJ,, Sv 1m·~ -,,.,~, ~P,pc, o''''N ,,.:~,v' TN :-r-., .,ll'~ Jn.lo~ 
l' :lit' ,,.J.l:-t r~o' '1N1n '':J )l' :ll: 1~tt'1 "i, p, )l~" '01'1.:11 "C )) ~.,)l,,. P' 
1:l'~tll.1 1'.)0' 0''1:J1)1.11 - C'.l:lN SJ ,,., 1~·,,:-r 010))0,, 0'1:1'51 C'1.:1 l':l1 :-t1tll' ;"!1tll 

0'~)).1 mpC,tp '1lt'!:lN1 1l111:l)) o1l1':"1 j:l ':J - 111:l:l., t1MN j:lN .11:-r j1'.~l:", 1N .,)~ 
C.ltt' - ):lt,1 :li'J.'' '5tll 01~1l' n'i:J nf1''1:J 1~:l1 - Oip ':lll'l'~ :-rm .l;"TJ~:-t MN 1C,N;, 

1n1N 1t.,pC,p1 Nn11.10 i)' 1N 1)) ~) 1;"!1N'1ptll 1C:ll C'.l.JN C,J :Jl::-tJ 1n11-1 1n'1:l 0:"1 

11:l:l ''O:l? jnl.l:-t 1'1r"~:l c:Jn:-t ''1:l1 :"1!1)1 1l:'1~.l ,,N~ :"1~1 - C!OO!ll~:l 0:-t'S.J:-t.J 

'''N:"! ,:J;,C, C'.l:JN l1~.l'1~C, :"1'1p' ):lN j'C,Ill~., :"1~11 N1:-t 11:l:l~ 1)i.l~ 0'p1C,Nl 

- )1Jo1 1.l'Ntt' 1'~C,n., :"!'11M ,~lC,n 1J.l l1Nl '1~Nil' '"TM C,tp tt'iio'1 N.,1C,1 - inl'J 

'1!:lC.':l)')l1 (,C j''1io1.lC) 0'.,1/'i~C, ).JN i''11T:l 11:"11 li~N ';i ''1:l1., 0'.l1:l~ C:'i'"':l1 0) 

.m j'1li:J N'l1JNC, ""'~n~ o.:mn':l piliS ':lil/C 

-.l'1N1 il.l to~~Vp jVJl/1'.ll'1!0 0)11 1JN:-t '1ll, '1)1lO.l1M 

'11J )lliN:"!to 'illi ))1.l10 C'N ,'1N!5~)) j'l'i!Oil' 

•)li1))'1C,))JM!Otll 

C,ll'~, '11:tll-'i'J nC,v mn <r~ 
.c•C,•c.J 'I):J 

:"!';V' nT'; - MN llp'1p M:l'Mn 0,1'Jill ,,.':lll' CN i1)1J,1 C1N:-tl ,,,ft',, i~N 
Nl:"! C'plC,N nn~.':l C:"!'.ltt' ltli~Mtll' CN Jl:l.l,11 ''0;1:"1 p - ,,,i; mn :"IT'l "iC 

ViOl ,,~;,n ''1:J1 V~ll'J :-tT~ -· C"M ''li:J '1Ntll C,;~o C1N,, S1:m lJ '11l'M il:,:-
,n.J'.ltt'1 ';tpO :"1~;"11 C'n1M:l C,,,,M C1'1J1 N".J )ll;lt'J M~ :"ITC ~JN 



31 

"')liJN 0)11 Oi)ION11 O)ll"N )1.:l)l~i5i)l:lN N'i N'11 

~i)liJN O)li }'i)l.il)IWJ)IO j"N ~l'N Nl - ta.:l"~J 
l ·1'~J.i)l 1'~i)li:I"N 

p O'Jth O'J~n C'~:l (lO•• 

.CiN~ CiN,; :J~ 

c·~.; 'JC 1\t:.'nr.:> si'Ni iWN~ ':l 1'l')l ,iNil.)~ tatltt•n ~:J'? C:ln,; i':"!!' 

_ C'j:l'~JI Ol'N l~Nl ö!:li omn 10::1' l~N 7"::1)11 inN l:!1j:'l.):l p nt;, Clj:'l.):l 

CiN ~= N~.; - ~~~~:·n 1'J')I .iN"~~ ON CiN:"! ::~S p ,, il:ll!S s,,n 1'SJi:l1 

;JN:lO' ·o1 - ,,,~)1 plo)l ciNö! :JS '.:l p 1J'N S:JN 'JN p•;:: iON'1 licn N.,p, 

N:lOl1 :ll"~ ':l 1'tl:l1 1:l:l~:l ilNO ,;;,; ~W~.; i10!il1 Nl01n 1N n 11:"!1 11)111' 1'l')/1 

.,~·s \'C''~ lOt:JiO,i ;,;.; i'lnJ S•; \ii.)N!tl 10.:l1 Ci:l.:l O.:lln j'N iWN C'WJN 

M"~ 

jl/Wi)l.i )l t, v ' 5 ~m iJNt, eNi l07'N 1'Sp•SJJ1N 

.p•t,J j"l lO)Iil'il il' :lN lOJ)IJ)Ii il'7"11 j ' 'N 

! jlllO!t'i'O jlll'lO.:l'l l'li jlllN,~i5J1li)l!5 C)li ~ 
•jl'i'J)Ii VllNt, jlNp 'lll )17NSro:m:~Nn 'llli 

,'JN ilnlO '.:l \Ni 

:"!'ilii O'.li )"iN )IWtl:l (:l 

1'iN' p )/il' j' :ll.) CiN:ll 

,.,, n1,1:~n ;on ,,,, ( 1"1!!) 

)l:l:l NJ1!t' n1plti)IO 

,C'~:'' TiN' 

~:l'J iJN,iO)Iil"ii5 )NO )liJ1N11 Vl''N ta:liNJ JIJJNS 

.j'li N'll Jlll'Sői))O .,)l:lN C)lil"O 0)/i jJill17Nj:':lV'S 

30 

::~-;:-.: •v::c o•;o:-:J <· 
.NJ1!t' l11j:''l:IJ l11'"isi)IJ1 

,;,;,;r" i)) i1.:ll:l' sS1 i\ Nl.) :l'N.:l' WOl:"! ))liO 1J",ii :lö'llN i' jö :"!:l~ o.; ).):lC,i 

S:~s- iJ).)D~N.iJN - (~"J-n":~ o•;:~;) O'JONJ1 C'Jii O'N'm 11:::1 C'Jt:NJ J'l).)1 

1:1ip:l )li 1:1S1 i:l'pS7i 1'riO!t' p; ':l )/i' ':l )IJ.,:l OiNö! ö!.:lW' :11\N;-; l11j:''!t'l 

oil\WN.,,i :"l:l'~l.),j 1si0J.,I1\ - '.:l"N O:l:"lö! S1.:lW;'i!t' \O.:l) JW)I.:l 1'?1:'11 1oilsi:l 1~)1 11 -

-IO":l 1:l .,NJ Ol.,Jl)IJ.,NI.) jl/i J;1l"ii5 O)ll"l i).)11 

0)/ ii' tl O).)i - iCJl'i:liNi i:a'1S l:l .,NJ ,.s 

.to).)l:lJii).))JN JlliiJI'Ji).) oSN 

,ll-'WN pttoS nS;Jo •oS 

Sm S1p:1 1oi).)i FlO (i"' 

;;SSp o•:~~P;-; -: 1,::~: 
.·S :!t'n.; 

O.:l!t'.i 1.i).)i riN 1i:l~ '5il1!t'.i!il ~~ 1N - 1;'i)li o '?W:l lilliiS p::r;; 11N"' 

oiNi01 10:l)l l1N ~p·ow lS :lWnn ;,SSp '10 il11' l11:l'ii1 Nlm Sm S;p:li ip:l:l 

,mSr: w•s~ n1S i:lV o-:J".:l) .;SvoS ;;os.:J ,., sm 1'ill '' S:S 

100",, jVIO.:l1Si5 )li5'1ito J)l"N i))l0l1N j)IJ)/i 011:1 

•jVI.):"i)IJ :1"11 OJIW'pll/ll j"N -

too1S Jl"ii5 1NJ )'.iiV':"i jN~ row~n jV.=~;t;p-vi5 
.mi)lil'~ 1NJ j':"li:OiN1 jNO ta.iJ1Si5 -

i'iJO ul':J iil~ r:'JSi e" ~ 
.:"TlsiWJ O'l'iO n!t'N1 

jOltil iili jtl:l ,i'JC:l (1" ~ 

.Nij'' 'iJ'f:' 

1Ss;, o•1,;ocn s'lJ:l,, •;wp '511.1 Sv s;·p.1 j'll nN -:·v.;S ?·~·;n NS'? 1N nw 
nl)IN 'JN r:'JN 'l1iCN i.:l~ t::•p;n; cS1.:l 1";')11 - 1J',1i'•l :;: O'j:l'n)lr.:,; S.:l 'l!tll -

C'J'iO siWN~ i1Nö i':"!l,i O.:l:"l:"l ':l ii.:\1N1 - N"',;1';, 'J')IJ jii N:lO' •S;s •pSn 

Sv S::ln u;s;, .,,,, v; ''" '' - o•v;n c•s?nn:~r.:> nv;n N'n •::~ nm "'cr:::~ 
n;:~•w NS t:lN ro?o s,,, N'? oi)/i :"!!tiNI.) S:~N 11''\:lj:'O O".:l)/ ,,1:11.) sS 0:-.:1 l!t'Ol 

l11'.iS 0'.1'11.) l1WN NW1J ilii:-: w•:-:,; ;::,,:,nn .1~11.)1 1'-, '"i!t'N " l1N ::17)1'1 W:ll.) 

nnn our"S ro•So•1 ott~Jn •Jor" 1o::v Sv j'J:"!S .;::; ;ws tto•sS - 11m il)l 1S 

01J'ftl 10101 - ).'::l'li~ N'i i).)fOJlN ])ll))i ONO" 'TJ.:lftiN,i ii:N' pl - i"1t: J:]~i 
!t'on? Ssott~l., nl0'1 .iC1il1 wp:~S j'l:' Sy iNJ'l - n1'1l :JiNI::l lr"::y rc~s m~o 
]l.)ftl' o-s .1')/ftl') r ·~lt'J oi:l.:li NS1 11.:\.:l lli'OJ iOJ N":j:l'1 - .;S::n1 n1":1 :"i"lT)I 

D'Oftl 11.)iJ 'J '•ili1S '"~'iJO ! 1:-rNliO' :"!'Nl ;,;wp:• oiJN 1:-.: - 1::S :l1N:Iö 1.::oS 

1011 tt~:ltt~.; - m; jO:: n•J01ll' - ;~o~-:• sS1 on•;c ?l/ ;,,.,, c':J)IJ o•-;oJ ~SN:~ 
.iJOll.l 10:1 :l iN YJ ,,.,,,, ( 'l 'J •Sttoo) n•tt•;,; .::•.,tto•S jlt:~· 11:.::- -::~1r: ,;-:non n-:1• 

i1si0'1 Cll' ,;,)I:Jftl 1J",i1 ,;;,;o,; •INiloiO jlliiN":n :"TO OJ1 (N"'.'N Ct:') t::.ln 'f'J' 
1i7)1 N:l' f'Nr" 1'.l'll Nftl'1 ill' ?:JS j!:i~'ftl :li~ nN"11no '.lli'.il - .;;o,, t:Sr:S 10:rry 

j"V - N'7~0NJNi~O N'1 - ptv? ':1)1 '-,ou 11!t'S NiJ'l.i ,;:11Sr::'l i1'JI',i n:mcC" 

•:~ - 1.l'O~ jlt:'?.::J 'Jftl,, l1'5i.::l1 pe:: .i'.l!:l'~ nSo:~ nJl!t'Nin n':J,:~ oon M'l:ll.)3 

NS 'Nl - ili'O l1il)l lS ttlp:!S ill '-,:~S ,jJ!:)Il:' .,",.,, Ssow.; Nloilt' reJl, "llmC."I 



4 cr 
J.:l(Q LI:Qal~ I.Ail( ;NCLJ 

t) tL.tW XL..d.c waC'lLJ 

NJ C'l«x,L. ~L.LLJ t.rw 

~41. NLCL. /!Q l .. gltC'I' 

g~a 4L - L.l!t.L.C'I Nti!L. CLL. N , , l MLtti!L.I!C 

J.:I!L.L.all!l NL.L g , It ~ It Nti!L. ti!L.itCC'I l.MQ gNícl 

,.a 

I.ILN ,~.a~( L•l.:•l.: cttJ aiLJLí 11.13 C'l;C l.at! LaiC'l( - LC'lLalt I.Ut_tl3al ,IJNL. I.:N•al 

I.:I:LttLJ I:J., L;ai;C tNíLC;C COíL L,NQL. CÍ C'lN l.ltC:;I. L.I./QCN íC'IC: IIC:,J. - C; 

IJC'lltN I.:CÍ CNaiL. IJLJGL.J, CC'lL l.:ltl.•cl LL.II íL LL.a!ll LC'ILC: ~~ - L~d C'ILC: C'lQCI.: 

C'lLJaiC:LIJ C:C'lLGíN C'lC<CI.: - I.:;N IJC\.1.: lllt:'JI.: C:QJ.L! l.LLJI.: C:dL.C:I.: - C; íN 

Q, alí13aiL IIC:I..I.: ~~~ tl.L.I.: LtC:Líl.: Lltíl.ll.: C:L.LU C:;ti.IJ.: C'lllíl.: C'lllíJ.: LIJLJaiLC 

~C:L~U f.~ . J., ,~,A~(• 

c .. ~.:) L.uc:_raa~ .tL.J.: C'll.\! 
1.111. tNctcti!L.tllc:llrll NtiiL. u.1.1.. tllt. •• ~o:ll!· 

1..4! QL. .. t .. oct L. .. ta N.mtL.It ltL;I.:aiGNíC'I NL,~ 

N~ I.IC:I.:í ~1.:1! \.t LctLt It,( !.:LN •C:LI..l LN,!I.: aa~,l.. 1.:4101./ C:UídL• 

COl:f ~N .a!C:It CO~ LCNU.Í N,! NL.C C'll.l LUlt• I.INLI.IL c;,L,~ - L~d C'ILC: Oli.: 

I.:LI.: u( tll•t•L LN•CL aiLI.: íL L•aii.ILdd ~l..tl.. Nl./1.. LNuC N,! íl.C:L. OL~ CNC'lLL. NLI.:C: 

.UGL<l N•al íl.tl.. Ol.: C:Cí Nal UOI..I.IL NO I.IC<íN OtLdaii.IL ~N 10ltN liLL. I.:I..C:L. 

C:l..tLI.I J.:L! LltLall.. ~NI..O d •L.tl.: I.:I.INLI.: Ll.:l.la!Ldl.: NUL.,I.:C íi.:LC•ClC liLL. LNQ 

C'll.: ol.ldL Low tCl',NL l..ti..,C NíL o,LQL,,c ltí NL.c, NO,I.II.I l.:tCM! - c, 

.tNCL 

f.,! LílL•I..It t;, 1./01. 

CuC:) CC:I.:Í íJ.:L( N•al l..lt 

N .. mL..ae~· 

NLCI.. Olti..clct í•CC'l l.NC L.No,C'l N .. ! c .. ltl.. ONCtltí 

L.lt\. t .. x.rlt aiC'lL.Itc:a N.ooltl.. M\.,t cNL r.a.-td -

t;, íCllto,c It í Cll.l í!.!::! L.J.: .. CL íaii.ILcl l..ltC:LCL •O allt l.:tC:I.. • 

i..cl l.L.Lal LUcl~l.. l.:.ctt t;, NO Iti.. I.IC:í•I.IL I.IOltN I.ILCí íWltL.•cl Nl.l ll.: Nall.. l.:l..alltiJ 

COa!L t;, •l..ltC: - Líd Nol.. Ní Uti. l.:l.tl. í0í•L l.l.:llíl COI..N,I.IL WU,l\Lí•IJ -

u.:oa!Í alíGt•L L.:LN "1..1\IJ, CC<L aiNOI.. í01tíl.: Ní •t:LlL ("CCC: c;, .mt íOíNLI.I 

L.:L.d c, \.cl lt,c, tali. írL Lt:tclí CLCÍ íl.lltLI.I C'l( 1.:1..\.l L./•411.. L.:OLí•L í0a!Oct 

COL.: Glto,c L.:LC•U I.:UCC tOOl. L./lL./ alíN íL.:I..al,(. Iti. c, CUclL\. L./l.C:I. L.:,ctt 

GLLíU::! ,Qal(. Ctl.' 

t.N) L.:C"-_Gí•C íN_C'lLC: Lltí-

,o,L ltí CON C'lítLI.IL' 

l\L a!Vl•íílt!• 

NlíC'l gltL.tltL.:C'l l•L L.ltl. OltCal NIC l .. ca! I.:Leiltl. 

tNL t.ltc Nca~ .. clt ltcVla~ .. L.It! N.tC'l c.cC'l L.lttC'l LL•N 

oÍc,c L.t,c COL ti!L.~ - l.•Ní•O LCC'ILL.:C - LíN •l..ltL c, L.d WalLeN tM •NL..l 

ZE 

L:C'lUC:L. L;J.!,l.' N.,C: l.'C'laiN CQL QaiN C:C:í - N11! QNl.C'Il.Nt - NL all.'LN L:C'lMQ~ 
N,! oocl Nltí• c, l.'OI.aiL: L:INIJ l.'C'l,LUQIJ íNt\1.. d ;CL: - NL aiL:LN C:I!Jtc-4~ 

~ 
í•L:-1..) tii.L NULl. (,alt,!.' N,_J.,)' 

L.LUL íL.L.t ULJtl.' L:LN ,L.,UCL íNULI.•L - L•l.'•W C:NULI. CQL ,om NULl. (IJL:C,•C 

IJLI!íiJ tiL: NO Cí Nl.C ,LJ.I! C'lL: aiC:ít:L LtL:C:Ll l.'LN NO tc tC:I..l.' ,J. l.'IJOitíLLI 

l.talLIJ•L l.'LN •Llt•N C'li.ILCL íULJ - NC:C, N•CL d l.'UC:C - C:; N•CL I..LNl.' aiC 

CC, Nall. CI.LI./ l.'C:Q,Í NO C,I.Lrl NO C,Jti!L. NO C,Nl.'t:'l.l LUC'lC,l.' - NIJ C:C, 

UJC:C tNULI. ,a~t:Utl.l' 

•• N) 'í-L.LUL •Llt.N SC•í 

L.I!L. dC,Ltl! NCI!L. l.L.I!ttv! 1!0 Ci!aiLL.C:ct.tl!tl. ltLL..cl' 

1..1!1. ctl.'NL. GNC,ctl!l.ct Q,ct l .. tl!c tltQ•l.'C,I! l.'l!l..t..C 

LtUI.I da11.1 tULall.' (aiC'lLNC, c, C:uC-C,ul.l) l.'tUI.I J., tt:'LL.,L (,LNC, 1..>-~uN)' 
La!Ud J.l.',,CL all.tiL t.C: t:'aiULcl - l!.al t;, l.'LN C:C,í tl.Lí CC,aiU LN,! tUIJ C:C'lL 

- NaiC LNaiN~ - IJUt~ LI.IUI - CCC,C! l.'NUI.. IJNL. C,UC,L.L Ld tN! LLJI 

(I!OLC C_l) t• CC,aiL! l!cL.,IJ IJaiOal GI!C, N, íiJC,L.L cac:!Lc l.'IJNL. CC'lL L.lt! L•NC'll. 

C:C'lL C'll.l C'laiC:C'I 1./N•al (C'líC•Q t:_N) tíLOL. C'ltl.'tL - LL.Cl La!Ucl :. .. ! Ql.' altiJCL 

t..L.LC LC:C" lNIJ C,N ,c;N ,n! CC,tt:L - I!C, c;, L.:dC,I.I tt:'Ll.L L:L.NL• íL - talGet 

~L ltí cl NCC, l.'LN íN .Lx.N íNLI.. ~1.1 l..tall.l I..LUL NL .a~uLd ltí clLltl.. l.'ccuL 
Ct:'LI..C C:C'll.l.' NUIJ - Nl N~ tC t;, ,L.m C,C l.'UCC l..l.'"CL a!l.lltLI..I.. C,CCL LCGUI.. 

tíLOI.. NO IJCI.:t ltC I.:UCC COL /tc N•al NL•í LIJ/!Q,L,C tC'll.l..íl.: NI.:IJ LtiJ! 

~~~'Í LL.tl La!Ud LN.! CWI.I' 

C'l) N•al UC:C taiOC'I NIJ N•al 

/tc a~oltL.ltct N,~.:! Iti. ílttltíl:l L.NL x .. íct N.~.:! r.ca• 

LLl!! C'lN! L.lt! LL .. !It! 1..110 C'IJ.:NL.! íí.-L CI!J.:Níi..ltíC'I 

•Ltí ltoL ía!NIJ NLIJC LNC íN ,lt,dL ltí úiCQC' 

ltí ltOL oc,c LI.II.LOLIJ ~OíNLIJ I.INLLIL tCLo,c Líúi•C - C'lt:í• C'lúi•C ltí ít:' NO 

íO• ltc,! l.:íNLIJ íL Lt:'OCLd a!íOí•L ltLOI.. OIJCíl.. C'lLí I.:N11~ l.::iíl I.:Cl~OLf IJ".L, 

C'lltíLIJ I.:OIJNL.,c NLI L.:NI..C íi.:•LLI LIO L.úll.. - Líd CLCÍ ~..:I!LJ.dL t:'tí oc:!Lc 

tíl.l.. I.:OaiOC'I CCííL I.:OLalí•C ltl..d L•LaiL. Nl.:t:'LI I.:NC<L.! LI.:I.LICIJ l.:l.úllt Ltí 

LN,úl LIL.LCm.t •I.:L.OíL.:' 

1..) oíL tOaiOC'l ,(to,L. NL..l 

Lt:t, LtOa!Lí L.1M NUI..' 

Iti. N,d ltL íi.Líl.' 

NL,g\.ltCC'I - ~.: .. gel Iti. Ntltl. aiC'l .. i!d - L..tC'IItl:l 

L.LL.L t•íí•rd .. o i.:ltíl:l N •• ! d.1c,c 1.-cltl atl:l~~a 

•NCU i.:ltC L•OL.: ltLíl.: I.:I.:L.!Ctt.LIJ a!c, l.:l.íL.!LIJ - C:"NOI. I.:N, C:L.C;L: Jtl.,c!.c L.C:,C 

L.t,c L.d NO •Oa!íL tltl.d Nl ,a~QU J.:ltc NL NO ,a,;,~Í L.d Nl./1. LI.:LN \.,;'!It Nl 

alC I..L./11CL NO L./OLalí•C L.CL íN Llltíl.! UNL..J - íd NOL. O:..' NO íC ..,1..,1.: 

QLICCI. íOL.: a!NO\. ít<ltíl.: tO.<IIt Nl..{ l.t:,c 1:1\.•L./ (Q.<'Ií• C.l.t_C:) ;'(.,! :;NLL.• 

EE 



35 

~:-:-:~'~J ~::-n ·v''t cs"'!' ~c~~C""~VCCN'~ C),.'1 l''J C.'N1 o-,~ ,,lJ:lW NS 
· :~,~·:. ·P·, ,,,r:1nó 

~~t:· ·;c:: S::-:::· .:t:•:: ~=pS pt:·S,, '11'l~ l;"''l:l ·m;;S - S1NWn r•Sr:;, 0r:'1• 
N~··t:• 'JC'.) o'"'''';:- •m:1S N1.'11 - i:>1),',11 - t:•pr:l ~N1W N1n 1•r:m nllJS J):JW• 

Jt:•"::: -;•-:S.-n ·::::n 1t:'t:tt•c• ·~=· oS·liS ,,ni'1El' ~s, .,, Sv p~p1 '1•r:n '1llVO 
,.,,llO 1.1:1 L:'~:li::l L:'!lll on 1SN.:l - ji' •"lN ;;,.,1:>,'1 n,'1D 1.:l1!:>,'11 jllt:p CW:J ;,m 
c•l;.;,,~) ·nt:•:: .:n"r: •::,:, f1N on·1 - jN'llNp'!l'JNOii!ll - I"'N'1pln mc•So:-r 
'l.:l'"j;"! :1l1llo'11 - ,.,,.s, .1jl'";! "/.:Nl L: o'1'l t:':l '.:l .iWN 0:-J"l ~~ SNWJ1 o-··p 

.n•;c•· i"l':l l'11"t:·~pr: j'1N L:n"l i11:J•,;;, '•ilt'W f'10ll:l •'1Nm m ;,;,S 

- v::-·E cN- T'N i'N i!'1J!"l'N::v;, ~'ll'i N"'1i 1NSo; ;;~n nwSw <n•• 

.::::•; N'! ))0"1l)l:l TN C'i1lli' NS n)l.:liN1 'J ,::~ 

lll:NSw .,v, ::c·S -y;,N,, ]'N J1S5 o.,v,,N Olli 

j"1i Jlll o~·i:5•w tl)li jlltSllíS jli5'0Nit' CN llNJ 

,'l'Oi:Jl'' illl Jl'J"l 0)/l.lNr: OJ)i ";)1)1~ ON1 

o•r:w:J i!tlloi ji'i (~·· 

iill •Sv wm , ,, 
c•-:JS:J n•m ji1 

.:-r~Sll:l '1:ll ,,1, 

,,wsw Sv ·~.::~ '",,, lill''~ niNllli 'D:l o1)):l'1N1 .'iwSw i!:>Or::l y•Sr::-r lnN 

i::nS o-:p '.l: Jmr:n m.'ii (.1 ':l Oit:ll) 1J:l1WN NS :-J)I:JiN Sv1 'Nitt'' ')llt'O 

C'"I:N~.:l 11.::!•1' 'i'W Oi\1 C~ NYr:J ilt'N.:l m:•N,i ''11J1 lilO:l:-J 'J~p O'i'lt' 

:li jtt''C:l :t:':-1 j.i'~fi·'i' j'W Oi11N Ni11,,11 i01~~ CN1 ,,liilVS CN C'iltp 

jrDi'oi cn,:;r;;, iN ";'W:-1 OJl Onl'i11i1 C:-J'i'IV jl";l"l!:l Nill~' ,1,11J :-J ll'il"'.:l1 

Ni':J,i nr:::MO i:l"l' iOlr: .:li1 C'''~ ~~ll~:l N\:1 lJ'JD' iWN - ~.:l''i)I~JJ 'l -

':l ))::tc,i ''Of'ln '" :lit: 1J'It'DJ :1j):l!tl i1l.:li CN l")N 1.::1 lnS:J':ll lllpll:l 1.1'1N'i.:l:l 

ON o•r:n i;::,, n11~Soo NS~n.iS WiJ N :JlW' n Nt S.::~.:~ :-rn11 n:Jl jWl~ n ,:, It" 

N'l l'lll.:l Wl. ,!l, Nlo"l ':l nJ!:ii)loi iNW~ :"'IJlW~ 11il!:i'ni 1 i i ilt'N i tt'J:-J :1NiJ 

NSl c•r:w '1)) lll')) ,'i ' :JJ' ON - l'i:JN nl))lJn •S;, Tili •OJ:J S:v :1N'i ' l C)).i)IJ' 

;"JJ:JJl p'n vSo ')) Wsii'l i:l',Ji ,, j'N i!tiN lt'n.i:-1 :1Nil"' CN 1N )"iN' ,10' 

C'lt'0•10 il"'l' li.:l.:l '1WN O' :l':! ,"l'JN 1i'i o"lNil"' CN lN - )"iN' , 1011 N;l 

N'l liiN )"lil"' c•r:w,1 >ji));l N\11 ,,,,)) l'i'.:l:l' iWN "l.:l:J NIVO~ 1.:!' '1:J;i ~'N 
n'1: •1 111r:::n Yi' j'N I"'N cr:mw,,, ,,n , •o1 ,~,"~~ i10' N' •o .:1' - v:~rcn 
C'lj)O ,1Ni N? ilt'N o"lö')l' ~:1~:-J l"'.:loiNi l"'i'llt'l"'."l 'N pl:li"'J CN pl - N"\1.:!,1 

':l 'i)) ()I'!CN!:l~'O) ,,.,N lli:lo"lN~ l:J' NScm o"ll"'lN ~·pw• i lt'N jltt'N'1:1 C)IO:ll 

:11),) :1:l:1N:-J .1'1l:l:J' l':ll' N' O'.:l i 0'0 o,:,n;, iONit' lO:Jl nn':l 11" 11, ':ll' N' 

n m o• ll:l"N '" :-rm ;•w,, M•,r::.:~ i Nn• y•,o:-r mm - MOl'i:Jl .1.:~:1N 111o:J 

l"'l~'i:l o•r.n l ,,.,N~ N',"llt' wmn 111,0.:! ;ovm i lt'J:-1 il'lt.:l m.,,, I"'N "!'lll 

.'l::IJM .:~S:: l1i)ll:J;"J Mi'llt'l"':-1 l"':lo'i,11:1 l110'i:l lt'N:-11 - o• :~';!.:~ n•JNo"l 

34 

'11V~I:) SNWNS mm;, - .,vs~~N! '1))1 - '11"1N ,IV,~ NIV~l l")ON~ .1':1'1 

1"11~tv ;,~ ;,w 1N - SN1~S 1~;, SNw NS :1' :1 '1 !'Nr;, 9SN11 • ., i:~n.1 ' ' :ltv:-1 

lr;, '1:l1 r~w1 pSn /''1 N1:1 I"'Nm :11V '1 ~:1 :1 '.111V 1'N :;w - ,,~stt~S 0 1'1NI"' 

p, ,,s :1~1p:11 i!:>O;"! S.:JS :1SM1"1:1 N1:11 - ll'1tl0!:>~:1i )ll " N - O~IV '1!:l0 

m1tt~N'1:J ''nn;, pS1 j1'tt~'1:1 .rm·pS;, N':-1 ·r-·N p·o!:l ~~ ' :l :;nSnn,, :11'))0 

SllN j":JOi:-1 l"il '1'Vntt~ 1~:l1 '.:m N'11pm m 1p.1 Nlntv 1'1"11i1:JJ:J '1 ott~ i':llo1~ 
N:J 'JO~ '1 '1~Nit' ll"':l'1:J ' l!:>S o•p1SN '1'n:J ;,wr;, p1 Jmr;, 'l!:l' :JPll' 1"1.::1'1.:1 

i~Nl - '0 Clt':J N'1f'' 1'1!:>0 lt'Ni:J :11:1 C:ll"':-1 J'nl:-1 p1 tt~1p l"'l:J:Ji~ NI"'N1 

'C!:lN ':l 0'/':1 ~~ :1,~\ti:J C'O '1ll ·~ 1.l!:li"':J l"'li l")ON ·~ 1i'1 O'~IV .1S)) ~~ 
C'Ni:JJ,1 ':Itt' :1!:>1ill :11'N l"'i~N ':l '1r:N1 1"11110' )):J'1Nn Ni1:l1 j 1~1p :1 N101t' )"'1N 

1:lNJ mn '1!:lC,1 p!:lc 'I"',:J1 - r'·~ '~:J i01N 1i1':l' :1~:11 :11SN 1"1'1~N ;,~;, 
':J NW ';, :1Ni' ilt'N:l 1w~;,;, '10n 1:1 Cll i~P p'm i'lll pi u~~ '1Nit'l1 

- Jlllll))~liiO - C'll1'1n c·~!:lW~ 1N jl"''1::.: 'll p 1i i"'D1 nm~p n11n pi nr,:;"! 
'1"1'1~N ilt'N:l 1''N1 Clt'Ol rl~:ln 0N'~ ;"!ill/' n'!:ll"' N'0 •·7 p1C!:l jOl 

-,)liS i'~ jNíS j'1llíS li~SN:-1 m~ 1J1N ~"i''li~"N 
- !O.::I'J '1'~ ll'i"W)I.:l jll'1i))l 1~11i "lllN JJ 1~'1N 

,!0":1l:1N11)1~ '1)1J"~ 1NJ ~J11,iNJ i'~ ))'''.1~ill 

j'~ ,JlN - )))1'1)711 ~iaNl"lV.:l'N )I~Jl)lj:) 1'N 

? ~~NJ ~l'N "!Vll - )VJNi!S 1JliJ'1!0ll:l t:C.:!~)Il 
jN - ,l)IJ''1!0)7:l ))OiN"IllíS j'N C)liJ'N "1)71N 

•jll:-i)IJ'1)7íS 1'~ li!O~Nj C)IJ"C 

,1"11'111"11 O'~Dit'~ 

p ni;, :J!Y'l:l11 N11t' <n 
~N ilt'lili IV Ni 'J~~ 

cn' 'l!:l''l~n ·~ jl"'n 
.•prr 

11"1tt'n.:ll )I::IIVN j!:l (!O 

lt''11N jOl '1 '~ 'l1'1CN1 

CIV '.1'11VEll"'l '11:1JJ1 

;;,',N 

'I"',NW C'I"'W pi iON ':l 11"1,Nit' IVW!:l.:l ;"!i'I"'C ;"!N , l nlllVNi:-1 rl'.::llt'rl 'El~ 
i~NO;"!IV ;"!N'1' P' '1.::!1 '.iO'itQ;"! '1:l1 ilt'1))1 lt'Ni .,~, Nllt' :1\ti,IV IViEl' .111]1'1 

'lJ"m :!!:l i:!" NllV 'l'-''-' pmn "!:ll"';"!lt' 11i.:l1 !OiO' pi N1:1 "IIV1)11 lt'H"I '.:lM 

- '.i')l "1111' ':!ri;"! :1~11~n1 N11Vrl '"IIV)I .:!1"1.:! ':l "IIV1)11 IVN"I '' j1111 N';! CH 

:Jl:l' '11:l"llt1rl .::1")1 )1.:!!0 MW)I.i ';!l'1;"TM ':l 'J,nJ11 .:!7.::1 '11,11lr:: 1"1N1 '11'11:')1 CH'I 

1~:J: '' 1)1 lt'N'1 "I~N~M YN ''11'1 1.:1 '11,J"\1;"! "!lt'N 'l11N11 mN',o', j:)1 '11'0]7!1 

p1CElM1 -- 1i':JnO "1111' ',m p'OElt: '1l01011 "!ONO:! N:l' j:J';!1 "ll010 "ICND 

W.m11 p~1 lt'i1N jEl '1~N ':l 1"\lt')IC 1"l'IV '.i)IM ',;r ''M 111]7'1 ':l "l'Y' 1.,1"1M~ 
'' jl1.i '1 N' "!~N' lt'I"':JN1 ,,C "1111' )l:llt'N ':l jEl 1'1)11V1 - .i.i10'1M"I]715 -

'l:! 10.::1 '111t'M:J1 j'.ill1 - nm ',•nM 11M •';! ntttv ". c:m 'I"':J N":J I"'ICl '' 

l11N',o', 'I"':Jilt1M1 IV"I1N ':l "ElM';! CN1 jll~:l"Cit' (M•c·n., C":-;"!11) •';! 11t'l"'l' ~ 
'!l ',,:,.:11 :ll.il', '1110)7::1 ]71t'ElN TN1 - n',po', "110N:J ';!l'1MM 'ltC V1p11t'l"' ,.",IC 

'El:l ll"M, 'pM cn', '' )111"11t' :'!TCl MTC !11!0 p';!J •m',ac; 1l1Mim'l C'JDitl'l 
,,,. •m;, "!I'M "1CJC 



37 

OJ,~:""N V'; ~'~ "1~~~ ~'0 C,i~N ,...,N'1 V~l''~ 'V1 
.,,,,:-\ iN~ ~s~ .. ;,~~v v' 

l'11 1Y'N r~·S -:~~N s~~· N'i t:~~j·y~;~N ~o:Svi 
·r·j cy;,S,-:v"''~ ~·~~ t:.' ~, ~.v,, 

ONi j1~),t,-;: '~i' 0),)- :" 'C.' jJ,'~'i~J: Oj)1 ~="'J N'T 

.;-vo jN;:) ~s~m .lm., sJ s •1 1'T 

v- s ',l :ll~ , ,,ns~.l 
.;,nn 

'b' '" 0'·1 ~'!:1 1 ';Ol( ritll"'i 
.1'1 '0,:) )'!:)1');) tliJ)i1) 
iii10 n1'JN.:l o"l/'1':'1 
",enS N':ll1 j?M "'~~ 

(:l•• 

o·• 

(1•• 

,.,,:so: ,,s ':l" ,,J'S N\1 n':N:~ '-' Stli ':J1 S !Z'~ ., 1.:31,, o·v~.,s •1.,1 :'ii1'.'1 

3111': ,,,--..,.., .i ':ii' .iN':l':.i -,·o .11'JN~ N 1NS nS~·~J N'oitll ·n~.l1n pm~~ 
.j:"'''J).:l' :li 1tli1J) n1N'.:l~ .'1~ri:t' 

!.'11-1~' N'! t:T'N j N1 ~.:>NJ vSpm 0)1 t:T'N jN.l 

.lmr s J s•- P~., c v1 -v", ~s ~~.,D1JIO D:lN11ill 

.~~J--N cv;st: ov1 ~;s1 jll1.lllö jll1 

)11 jl..'.:l)rt:~''i;i'l.i' N'T 1S)Ii:O j''N tcpJJI1 j1.l 

• i ll=~·.l J'i;l.:lJ' '11 SSsr .rc.:l:o-:1!:1;11JJ),i 

1J1N t::N~ D'ö N'! jli1J)IS N'1 ODi'.l :lNi1 

,::;;;:s;p 1Ji' "J D'': ü1N N'1 tcpiJI~tll 

tatllvS w; ,~.,,~,N vcos1;:: ovSSN s•, rcSn•5 Jl.l 

,.,,,JI..: ~: ·J ;:ccsS s •1 o~:N.l ov1 

)1-i.lN N'i t:j)So1'11 JV
1
?1?s· ü'N 1JN,1 )l.l"N N'1 

.~)IS)I'Dtll S)li.l'OTV 0):1 t:'ö 

ta.:l"i 1J1N )11Jl),i N'i N'T jliOiN C:J)1 D.:l"i ~~ 

.J)1.l;i1:it:J )1.:;"1 jll.l'tc0i'1 ü)li 

SSs jlli ta":.r Oi)I~D.l'1 1 ov1 s•r tDVt:Y'5 D.::'J 

.D1"Si?V.:l S.1N11 t:i'N i'1o1 iri'N 

rs vS',•o 1JI"',:t~ j'N t:l"1? 11-!.l too:JSJii N'i 

.)IS',\1 - 010':1 )'N 1.l1N - i1Di10 

1J1N DJN1?J1.'1 D"11 1'1)1;"1 '•1V j,1'N 1'11-1 tci'N 

,iJN', O'N ;"!teSi jlll"11 1.:'0 t::.l)l',;so 

-ll"ii' to).": N'l ',tci'.l 1J1N i)I"Stll tcJ'Di )IC jNi 

. )I'J j'T tct,1)1tll 1.l1N '"1:: j1)10 

01'11 jli1"Sp N'! )IW11 1.liN .ito1t i).'t::O).'f '"11 

•jll1""i0 D'!;) N'! t:5.l1p1:l il'1 to•s,1 

ll"iD i)l1 ~O)I''D D",i7"11 ll1.l11;) Clli;"!'N 0'1N 

.tcO'iO!t'toJ)I m:.r 1)11 'ii1)1', 

jMl ,,S•S 11)1.:l opm O"to 

1?m r1n•:JS ~1to 
.. i'n11J)J' 

1;"1MI?n1 riitll ,il.:~i (!"to 

.Oi::l ,1J)Dl :'l'D:l 'iDO 

ri';,;~ 11)1:1 :'11lM 0"' 

.. i'•il)l1'1i r~sm 

r11no :liia-•;, .i~Jito <n"' 

,,,.,J ;"'?•S:~ r1:::~• sS 

ilt~"::l:l ;,nSw ri'i' <~·· 
·1'D 1:Jr.,; ;"''D::l1 

,i'1' l '.lll' oiTViD riO:l (':l 

.p•::sS r1nS1t' 

lStt•o ;,n•:~S N1'•i sS (N":l 

.D'J1t' lt'::l' :'in':l S::~ ," 

n',----:'intllll D'1:li~ (Y:l 

,;"!tlll::l', jt:.liN1 lt'lt' 

;"!Sli:! O'i)llt':l )lill O"::l 

.)'1N '.l1?l Oli li1.'1lt':l 

1i::lt:f1i oil'\lt')l j'iC (1":l 

.·l~'.l.:l' ;"'.li1.l i1li11 

;"'lt'i::' i1.il 71)1 (;"!":l 

.pins D1'' pntt•n1 

no.::n:~ ;"'it•i!:l ;"1'!:1 <l"::l 

,;"!JiwS ',ll 1on m1,,, 

36 

pwS:l 1p•nvnS .11:'1 1:l.:lm 1'~t~n Sv ,,, ns '11JIÓ S•o;o o:ln;"' :'1,,, i:l::l 

111::l:"!Nb1 ilN~ riT~ i'tllri •;::~1 1ii'' ilt'Nb 1N - mV1Jnri ,.,lll Spwo ',v n:.r 

<jll:lr.Jl:l') n1::l1"1:-.:1 n11:.:p n 1)11Jn:"' j1JI1 Spw~ 1")1 ip•n;;riS o~'1:l:'i WOJ 1•SN 

Sli~ '~1.l"Tn:l 0'~))1:l WiO l 0)11 {)ll~"1) 0'711M Dl11.:l::l:'l:J l11J)S:!ti1 '1:l10 '111t':l 

ritlitliS 1'ltlri •nnm :"'.lri1 - r11 tllp:ln MT:l pn)l:'i nS1):J •.::~ )111' n•1:lJ1:1 pt:~So 
"'lt'N tli'N·i l1N co11S SS::~:l )it n~t~Nri )O 1::11•1 :1r:1pr1 11;)::! O"·-··> p1oo c•nm 
:'1'11VJ ;opSs ns oSwS ::lT)In NS •::~ r1•Sv ri:JS:l n1to.:lS S 1::~• •::: 1S1u:l MSJI 

1i1tll~., 1':1' 1S•s1 Dtll~ - ri ' i1l/.l 1on n:.rh n:Jtlln NS1 c•1ns •;n:-~ nmS 

)t) ri'n1.:ll1.ll ri'tll)l~ ri':li1 ',;, l1N 0:1:~1 :11~ D1!:i:J D'10'1 nNl:l :'ilt/N:'i U1'01.:l 

i1!t')IJ:'i S::~ Sv p1:1nn ri11::l::l::l1 ri~:!lJ.':l N'ri •::~ ri'n1:l1'1M Siu ns 1ND' O"to-l"'> 

<w•-'; •Stllo) ri'S.li 1.l::llt'' sS rin':l:l ,;1101 s•n n•~1r1 - nitiNri 111:l\1 rin':l:l 

S::~ iOM sS ;,n ·:~ nmS MS:>:r1r1 •nb:l Sv niSvS 1•~n Sintt•,; N'.i 1N 

l'n1il S::~ Sv sin sSo ':li ri~1N~ 10itl1 sS r1n•:J •::~ r1ns1 "T~t'N::ll o·::~-t"~) 
y1s n1i::l::l.lo n1•r1S o;::~1 :'lilt' J.'1toJS r1nv r1~~11 :111S1 y110S 11v msnn1 

:'l'.l'J.'' mw jM N,, nun :o~S r1S•S - ;,topt:l sS1 r1m sS - r1:1 S1mS1 

''It'~) 1.l0irin ri'i'.:l nS1s1 jl!:li1 1iNi Dl - M.l'lt'ri ':l ill ri'ln~ 11)1:1 illMI11 

m:11 j1'.:ls',1 'JJIS ri'D::l n1n!:!S1 :'1'1' mSwS ;"'n)l S::~1 nt:1 r1m nSv1Ml <·:-~-,., 
;"'n' :l '.l:l~ OJ'N i!t'N D'iMN Cl ll'lti10S :'i:i!:ii11 ri:JS l'1:11.l liN ii\lt'O:"l i':l' 

Yli'M' :ltll' D'.lpl :llt'11'.J:l ;,',)l:l Ol ~N ':l :'ll11ll11.lll n1~ nN ri:llt'l;) (i".:l-l".:l) 

:o~S ;"'nJI p oip::l •::~ n'J'll 101 sS1 r1:1S ri.:ll sS liNl S.:l:J r'1N:'l n:JlD Sv 
0'1;) ;"!iON:! n1','0::lri ,ilt'N,i 11D;"' :'1'1' 11to ilt'N '.l)IDS ill111 j'iO il::lOS lt'1::ln 

n1S:.rv;"' lt'ilS ',i,;wn ':l ;"!i10.:lii iNO' <n"Y1":l) plD!:i O'·•-·rc •Swo> 1pno• c•:lm 

;·~n Dt11mS1 ;,m •S1rm .1Jii ,,~ onlNiriS ;"'t::lii:l o;,S ;,nno :'l'D ':l :'11'1':1 jO 

s', 1nSn::~ ll1~t~oS1 :~m', 1i:l.ll nlwvS 1'1' p~~ ',:.rvn •::~ nr.s1 101'1:'1 ,,, 'v 
liN ii1lt'O;"! 'JNi' ;"!:l ns;,; ri.l10li:'l i1N.l :'l~ (~10 i)l i1"::l) p1CO riii1;"1 j::l 

;"''.l:l l1i:JM 11l1 :'1',)11;)', 0'11~:-o::'l ;"1'1!')11;) nN ;"')l:l.:l ilt'N::l '1 li::lil::ll;) l'lt:IN:-1 

:'11)11 ',;"Ip 11n ;"!',Si1'1 ;"101;)1'1' N1;"11 :'11'1lt'N'1 ;"!l1'1N!:)li j1Nl::l l.ll1' :'ll:i1 :'l',V::ll 

)i1 'lt'J 10DN i1)) Ol ON iiON::l ;"'lt''N :'11:11 o',l:l (~1C 1l7 t:"::l) p100 j~ ':l 

S:l:-11 '1prv 11sDnn pm ro•:~ 1·, cs - m~1::1 Sv n•',ll nN jN - 1::1; 

',.:l;"'l 1iNOM iplt' )"0'1 )"JM.:l 1iN!:)lir1 CN ii;)N' j:-lS l'.l!:l ::10'1;) ;"!l'lj.ll jli,:-11'1 

nsm ;,;w•', pi '17.l:"i :-1S 1.ll'l p', '';-;nn ;"11::1', N',, •n l'INi' ;"'lt'N;"! p; lit:N.;n 

_D,J)7 D"ll 1JNC C).' ))' ill11 .'1"11 Olli)li)l'::l j"N 

.1.lNL:I.lJ)','1J)tl c',N DU Cj.li))l 

ii'11 V'l L:l::l'l'.l 1.lll'1iD in'N l"W;"! Cj.l.lJNt: Oj.l1 

,lO::l'1i)l:l i)l CV:lDNT.:I Cj.l'i 

.:-1'nn rmu 

pi1i1 N:l~' 't) ''n ,;!l'N ~ 
,;"'j;:t: C'J'JI)t: 

i1',l7::l .:l' n.:l rm!l ~ 
.;r::n• N; ~;1'1 



~
 Ei! 

g 
~ 

f' 
e 

.J
' 

;;... 
-{

' 
~
 

:1 ...r. 
!·' 

b 
r: 
~
 

!'1 
r
:
~
 

-!'.r: 
n 

....I' a-
~! 

·-
.J

' 

·-
r1

 
:..

!:.' 
r: 

·-~ 
:~ ~~~!{ ~ 

"
_

;=
.r: 

f
J
.
,
 

'~ 
z 

r: 
.
.
 

~
 

_..... 
,
,
 

f.l 
:;:a 

~
n
.
.
r
-
!
=
 

~:c, 
~
 

'· 
., 

z 
~ '. 
~..s: 

~ E
 

.F~~~ 
~~ 

~
~
~
~
?
2
.
~
~
~
~
 

-
!
'
!
=
P
"
"
~
:
:
.
.
.
J
'
~
z
9
 

fr b 
B

 
0 

1 
~
~
5
~
 

•..l 
r1

 
.... .J 

l 
-

.
,
 

}
:
r
;
~
~
~
~
z
~
:
 

n
n
•
~
~
~
o
?
j
i
J
:
.
 

.-
~~n...

9
1f'
z
 

....r-

~
f
~
~
~
~
~
-
L
~
~
 

U
n

 
Z

,
IQ

 
.
:
-
-
_

 

~!1~~~:;~~~ 
#

-
~
 ~ ~ 

~ p ~ ~ r=
b
.
,
~
P
r
~
~
~
!
"
"
 

! ;l ~f'i~" ~ 
· z: 

~
 

~-' 
n 

~
 ~! 

,.. ;.; 
r-

a 

f-' 
r.l 

-
-
~
 

~· -
•: 

:;.. 
,.. 

_ _r, 

~
~
~
~
~
~
~
 

,., 
!.1 
r
-
C
~
~
 2 

Z
. 

,-... 
n 

z 
n 

o::-

ff;f'~b1.-~ 
.. 

b 
ú 

!
l
O

r
!= 

n 
n 

-
r1

 
u 

, 

~~li t!~ ~i 
"' ·-::. 
!' 

~
 

Z
 

,-t 
~ 

:-
~~ 

r.: J.! r' 
fl 

!J, 
z 

!. 
,J 

•-
n 

n 
t,.. 

•·• ~! . ..r~ i:~ 
n 

~· 
i 

!l 
í
' 

~"" :.. 
.... 

... 
n 

;, 
r: 

r: 
1 

~ ... 
: 

r-
íJ 

J
'
 
;
' 

.. 

;: ~ z 
z 

i~ i~ 
r: 

.. 
t• 

:
-

"
' 

p 
;
,
 

!
' 

lf~~~~;~ 
z
,, 

!_l 
... I

•
 

....1• 
h ~~ fJ 
., ::-:'!G

. 
... 

:... 
! ' 

: 
. :~ 

l: 
~.J 

• 
l-

!~l 
~
 

~~ íi ~ r-
r i. r-

'
l-

' 
~: [~ ~ 

!; •: 
,-· 

n 
n 

l
,\., 

!-
f
l 

:~-.r; J: 
í t 

f
l 

~\ 
~
 

I
t
 

• 
z 

1
-

~..!· 
-;, 

n 
!' !-' 

,.. 
!~ !l i; 
í~ -~ ·f

· !~-l~ E
 

r~ =-~ , ' 
r-: 

rt 
1~ 

·
~ 

í! 
... 

;1·{L b ··-u
 

J 

f' .i~ :1 _.,, l 
!' 

~ ~ ~: ~: f: ~ 

,.. 
z: 

!-
ÍJ 

o ~ r: 
-
t
~
 

a 
r 

~
It;! 

r: 
~
 

r 
r, 

r 
:o. 

P
\
·

-
r 

n.. 

~ ~ 
9 ~
 

Q
 

[ ,.. ~ 
r E

 
(J

 t: n 
•• 

r
;
f
 

C
J 

;
_

 

n 
z 

;~
f
 

fJ
 

• 

~~ 
·-f' 
n 

" ;:: fJ
 

~
 

l_ 
IG

I 
~
 

~
 

;., 

i: f~ ~~ 
u 

:., 
r\ 

~
 

!-;' 

z: 
í ' 

' 
:
' ~j 

f~ ;: 
:., . .

r
~ 

!""' 
~ 

,
,
 

J 
!J

 
z 

z 
fl !i' 
:, 

=
~
 

~ 
z :~ 

,
~ 
~
 

:, ,. 
·
-

-.1~ 

o Q
 

r ,.. l;
 

r .tr
 

~
 

i)
 

r: s 

r: 
fi ~ 
!---

}J 
~
 

z 
u 

~~ 
z ~ 

_.p 
.r; 

z 
.J

' 

~ ~ ~ 

~~ ~ ~ 
~
~
i
~
 

1., 
f..j 

f; ~ { 
p 

J 
~

--

~~ k ii 
1

.} 
=~ 

f.l 
• ... 

''·' 
n 

z 
l 

J
~ 

z
; 

l
'\. 

f.l 
:, 

:.ll. 
u 

" 
f•! i 1 
:1 

r.t 
:
\
 

!J 
.. l

>
 

=~ 

~
 

;.; r: 
!.' 

z ~ 
~ ~
 

" Í-! ~
 

p ,.. :x
 

fJ 

'@
 

í--~
 

9 !-"' P
\ 

~=-z: 
1(.1 
fJ 

~
 

r ;:. 
., ~ 
;: 

~
 

g n f 
,.. 

ú
p

r
!
 _ _r~ 

~ 
F

 
g 

7. 
;;... 

:, 
f, 

!:· 
r-

r.~ b 
,. 

L 
r:. 

Í 
Ű
 

...r~
u
:
.
)
c
•

·
r: 

l 
z 

..J
' 

~ l"f. ~~-r_
r 

a-{;~;._~P: 
l 

• 
~
b
 

!o 
t:!. .. 

n-B~ i."~ 
í:: 

r. r 
z: 

-= 
:,. 

!; 
o 
~
 ·f~ r-

..r-
~ 

~f:...lsf:-~-
j[~

-~~~ 
r"1

 
o 

:..1 
r: 

í-
fJ

 
r


,....c~ll~=~ 
}.l 

í= 
;:> 

í 
l 

-: B
 ;2 ~~ -f" 

? : g e ·-
r.:• 

,-
~ 

c 
u 

B
 E

 
c: 

!; 
íi_ 

~
~
z
 

l
j
 

~
 

r: 
r 

r
-

•= .... 
,-

'""' 
::-

~ ~ 
" 

~
 
~
 

r.J 
!-L 

r r n~~ ... E
~
 

~
~
'
r
:
:
.
-
'
 

ü 
.
J
' 

c; 
....;, 

r: 
r: 

!-

t: z 
~-

n 
,-n

 •-
1.: 

·;-

~
 

z: 
u h 
Z

.•
 

J
•
 

P
l 

JI 

, ·-1 " 
n JI 

~
 

É• 

r 
~---

n 
~}J' p 

z: 
-· 

~
p
~
 

.fJ 
t: 

p
~
 ö 

;:> 
r 

n.. :: 
z: 

~
!
;
_
D
 

:;J 
9 

lr.1 

n 
::-JE 

:J 
Z

: 
n.. 

~ ~? 
r 

r 
!~ 
z 

n
...r

n
 

.
J
' 

z. 
=-~ 

z: 
·-

·-
~
 ZI·:"' 
~
 
~ 

.-
:--=\. 

,, 
~
u
:
"
'
"
'
 

·
-
l
 

"
;
-

f
i
P
-
J
!
~
-
-
P
.
l
r
;
 

n 
a F 

z 
~ fl 

o 
.
.
r
-
-
t
~
 . .r·z

 
"' 

~
 ,.., r; . .f

' *"f-"f~ 
h ~

 
!.~{j! 

3
:.d

.J-!;.. 
J
'
 

!~ 
1 

~
 

o 
~
 

r.l 
z 

~ P. 
p 

~ 
~ .= 

!!! 
í

· 
n.. ú 

z 
·-

u 
;.: 

~ú{~;.r~~~f; 
:--' 

.. -
z 

~.) 
~
 
~
 :J 

r: 
r
:
!
';

l
.
l
j
 

11 
-
"
 

!$.-
~
 

.-
f-. 

i_--p 
i· ii 

~
 

!.' .F
 

~: 
g 

U
 

r
t 

.-, 
n 

-
í"i 
~
r
 

~
 
~ 

f~ 
u 

r= 
~-

.-
...F 

~ x (] 
~~ !' 

f_ !.• 
~~ 

t
u
~
i
~
u
.
.
r
-
~
.
.
r


;; E
 ~ :; ?: 

f--j! 
~ 

n
z
~
~
O
B
~
~
 

~
 

~-
~
 .--
~
 E

 ~ 
x 

n 
r: 

,-
!l 

". 
-
'J

 
~
 

z 
~
 

r: 
!"' 

r: 
~ _;:;: 

·
-
J
'
 -!' 

~
 

z 
r
:
u
~
~
g
;
:
:
-
~
 

n
;=

Q
.-_

 
r.-."

u
 

_R~:É~~i;~ 
[i 

Í.J r-
:3 : 

u 
r: 

j 

i
~
Y
 ~
 ~-

!~ 
~ 

i~i-~ 
í:J 

r: 
.J

' ..... ~ 
z 

.-
ó 

" 
z
;
j
:
~
O
r
:
r
:
~
 

!="" 

~
~
f
J
}
}
!
~
~
:
~
~
 

n 
c 

n 
n
.
-
~
 
r
:
;
 

r: 
n 

r 
n 

u 
n
.
.
~
 

n 
r
~
 

n 
R

 
r: 

~~~~~~~~{~~~~~~~:~r~~! 
(
]
 

.. ."
 

' 
r
-

,
,
 

r
t ~
 

z 
.-

r: 
2 

r~ ·-
. l 

g 
z 

:fl 
n 

f fH H~ ~HHt.~ ~~r ;.~H: 
-f" 

/ 
~ 

~j 
;, 

r: 
n ~
 

!J 
C

 
!= 

r' 
~· ~ 

f-l 
i-~ ....r~ 

z 
Í.J 

r~ ;;, 
:, ~ i~ 

[l iJ i~ :~ ~ b i~ : 
: 

:-:l ~ ~ ~ ~ r: . 
~ 

(-
1

' 
11 

·-..r~ ,., ·-
:j E

 f' ~~ f{ '-
f~ 

~ 
f.J J-~ F

 .--
~ ~
 

~ ~ ~ ~ ~~ i~ ~ 1 ü f;? ~ ~ ~~ !: ~ ~ ~ H
 

z ~ fi 
l ~

 
·.i ·h 

t; ,. ~~ !l ;, 
" 

;~ p iJ 
·~ r. 

n ~ ~ ~ 
..f 

1 
-
[
;
 

n 
•~ 

p 
. 

. 
~· 

!-
u 

!.~ 
! t 

r... 
_ 

1 _ 
1

:: 
1 _ 

_ i} 
~
 

~ ~~l ;: ~ f ~ ~ [: ~ f: ~ f ~ IT.~ ~ ~ ~ ~ i; 
~ ~ ~ 

• 
: 

-
u 

~ ~ 
:; 

r' 
f. ~.T! 

~ 
t;" 

~-' 
u 

l 
p

_ 
lJ

 
r: -r: 

b 
•J 

:-l 
z 

' 
. 

1 ~ 
..-J 

O
 

! 
!}

 
1

-
r' 

.r-
,.. 

lJ 
r: 

~: 
f-
!
~
d
!

; 
f: }: 

'-':·'..._P-~' 
-.

~.r:-
i• 

z
'"z 

~ ... 
~
'
~
,
j
 

f:~ ~ ;~f ;; t-~::~~~~~~ ~-~~~HH~ 
u !~b r 

~'·i 
f~ .t I~ !i i~ S b ti 

i:; 
:; ~; ~ h fi 

F-·~
 



41 

' 
.... , .... u - '·.~;.,, .... =HN - N: ·S~ \!'~' ,,·::J~ .. ·· ''"" ... ,~ -'J' ...... ......... L 

~ ~ 1 
" - ·" '"W~ o '!:i; o ·o-ro 

,"":;·c·N·,- ·r:-;.•\•tt• j':i': ·.~ ... ':'~ ,-~;t:• ":~:i ,,;]~N - ,,.NJ., ot,~~ Ott' p~~ .:J" • 

c:t• . ., ~;.-:.o: :'l"'P tt:'"l'•i' ·•J:- t.,i.,r;,, ~'ló"':"! ):"''~"· ''"'"'1 i'" :-,: l~ - • l l. ', l - · ........... .J-'- IV~ • ., ii))~ :V:iO "'' 
,-;),\\;~:r: 'J\\:-; .-~;-:::· ~ra:-• j~ ~ "j ~ .~s~ <rii~ c•-c• ~'t'"'ttt.l ,~,N ''V> ) 
""~t:• .!.,~-• c•··•- ""i1 C't!:l't:'" t:• .,.,, t:•:-:•• -~~ ~ j oi:l'i"!l.l 
~~:• .... l· .. '-' .. H4 J:-~._, -~""L.., .... tAo, .. : j· ""1 .. - -_: -~ ,-· • '.:lJ,, ,,J,,, - ,~,) 
'-J<•, ~., , :-.: ._ ,, .; ,, ,, - · - ",~ n .• :-; r> .. . r.::-;,, ,..,,:J c~·:-t S:1·S 
, ... ,~. -.•t:··- :"'t'·-~ ... ,,.,~ ... ...., ~ . ............. ""-' '"' ........ , ~-L h, ... ,..._. !-t~ , , .,~ M,N, 
' ..,.., .... .• -,- , ~, , ·- • ' ._ ...... """ ·-- L,; , o """l' ''- , ~~ ~ ~~;,, t~·~~w 'in 

,.,.,Sf..,~" ...... , . ., l'~ ·:;,·---1 ....... 'J:' ""'"" '-·• nn~1 - S ' l N 
~~ ... : : :, .. ~,..~:~ \ ... ~.' , ... ~ ' , ~~ ·- . ~ . ·~n :; nnN li'NO,ib 
1- , . ~:: •. ,t: ,_ , .. , .. ,,~::'! ~:J:: ,, ·~n:-: ,-,o:,, ,.,J :~,, ,,; :-.:S:~ c:~Stt• 1:~sl;l ':l 

'"'t.!•N .... .:J ~~:t:- -~-~ ~: ~i''";}\, ,,)"~ ,~'.,;;, '~V r:J ~J'~ :"if1',, C1p~ ~W~ :-i~'iT~,, 

i:!N S:N ~:.:·• N', .... :: S·c• c:-: t-:-,: ·= im;, •'?:~ C:i:-.: !.-,: 1J)S,, ,,,,1r.:v ,,J,~ 
,,s):· ~s .-:·r:: S·;::· N-.:~:• ,.-!:) •.1 ;::-.: .-)s,s ·;::::J ~u.·oJ o·w· ~s ,.sb :-~:;,·bv 
~ ,._ ~·~•-- • ..",...., .. , -.n ..., ,, ''"""' L ' ~ ~ - ' l 1- ~,,, ,,, :-,:" ... , . y -;•1 -:l .CN , 1 :11 ,,:-,: :-:•:J;:'! iip; .1m Sw~:,1 t11ii:N~1 11)1 

.,,;yS ev.-: S:·• s S •: ill c•r.:tt•::w c ,,•;~-: pS OJ':lt:' ..,::.:•nr.::'! ll":'!i m~nw,1 n:-: 

~~p).'~., C't:tv t!'t!' i~ ,j "~ 0'1i 1'i F-' ~~NJW jt;j~j ~itl.' Witi''-1 ütv - C'LQttJ -

'nJ:iS s •1· -c· ·~:•-t:~ - oi.-,:S -c~~ 'JN'- lli j"i Ss :~o ,,, ~~ 01, 11.-,pSpv 

·cw~:• ·o:: ,-.·-;·i'·':! ,-.,;~.,:l 1":--:;,, .1Sr.:.1 w·oS 1.-,:~J j::l1 Sv1o j'J:l:l S1y0 'J1J: 

,':~' .-tt•;;t• .-:·~ .- 1' Y :-1,.,, 'l;:n:J iN ,,J\Jiii ,,:~,-N,, li"f1i.:l~':l ii'.:ln nN ~1~,, 
Ot!!,; :;•.1 ,1~~~ f';):,1 1"):1 - j''l lli1J1:li)l!:l - 1)11,:'1 it::-.: 1 j;)1 11':1 i01~ S1:'1 7N1 

ll.l:l): j':.S ·;·:: ·s ,,•S:w,, ~tt·;::.l n:-;;::", ::"nw CiK.., n:J;n Sv :l1iS - i011.l _ 

- ;;:w;yo jJ::):J 0)1.1": 1J1N j'l jl!tt."11l: pn:::•'?oo N'1 - wr.:v j':lS 1.l':l 1N 

~:·;: ., •"Nl S::: )rtt.•;::S ~::~.1: .i~C :,,,~)).1W 1~)1 sS ,,~,,w o1":l cw,, il:~ ,1.):'11 

•sm -· ~· •: 'it::; j: sS '.ls S:Js c:-.:c: n~t:~1i1 cn1:So MS::.:,, '.lt:o 11i''7 i"llll.l 

C~p.:J:l1 O.ls::.:: jt:1'' W"l:::l1 'i::l1 Ot1)!1:W1 1:lNt1 ON :'!')!W' W"ö::l j•1'Sl! 't11::li:l l',i 

.o-,, VW1.1) 1Nll~' sS1 'i ns w,,:S 1:JS• 

• 1J'i j)!:l'i)I)511N N'l j lill • 11:1.\'N' • WK 1)1 (l"~ 

jl~':!W j'.l)l C"1": ,1')!W') ,1:J '::W~' 11:tt'~'l (:-,:"1"' ):W1.1) p":ölW i:WNt1 ll:::l 

~::.::: s-p, No•o L:)! :lt:':'l ~:;n•l 1'.lO ~w,,::• ;~ )'iii: p•S::-t c.1•Sv il:::,·• os S"i 

, 'JJii'1W1 C.iS 

.r 
lll jllll'1)!.1 jllliJNJ CViM·~ C'lN ~:'J jl!i1)!So N'i 

jll~li~Wi)llNS jlli:'!'N r11~N j'lN N'T ji)IOO'll i'O 

N'T jl!liS)In '1'.l jJI)J11l c~·~cNo C)!i CJiNp CV1 

.i'O lll j'l N'l j)liJ:Vll ~Ci)! jNi -- r:')'liNi j'l 

!ep~)ll:tt')!; öS)IOC)!!5~J)I CiN j)I'1:"1'N '1)1i j'N 

• ~·~ jNES O)IY~N N'l j)IJ,i)!11 jNi 

tp'1)1!:WJIJ IOS)IOC)I!!i~J)) OiN jl.l'1:-t'N '1)!1 j'N 

N'T j))J))O NT - i'O jN!5 C)IJiN N17 j))J:'i))ll jNi 

c.:lS:l •Ss 1PJIT NSl (i"' 

om:J:wo-Sv ,;.s" ,, 
1'1i~n· wmi1 p1 Sv 

.':l lilC' 

•r.pm '1110' 'jNl (l"il) 

.)li 1:lWi1' •SNl Cl"l)llil 

nwp: ,,,, Sv sS l:lltt>' (!"il) 

C,1''1W :l'1i1::1 1Sc• :"110i 

40 

sS ,~ '1!:l1:l' c~ ll:ló)l:l pllo1 il:lS: il:l).':l 1.11.1)1: (t:"1"i N SN:t:W) O'plSN J'"'N 

n1:-.::~:.: ., )l:lWJ lö: 11::lll:l o.., 1:-.:w• 1o:J lWDJ ;:-:w• - 1•Sv :-.::::'1 WJlJ:." 

1'i'1':l O)l!:l ~':lJ:'! i:l1 ':l ,10t1t1 S~1 - 1:'1iö::l C1:li1 1/Jll)l:l (1"1-S"J :'110i') lWOJ:l 

s~w· ::.:)1:1 11:)1 (1"1 )IW1.1) !1)11:'1 '':10 '1:)1 i1:1J 10::l - 0)1 Sv o•Sou on'JW ,, 

o .. ,., n•wsi:l) :-.:;wJo 'JlJI Sm 1o:J ;r::.:v: WJ1lm '?v pl! u•J:m (:1"'"1 :vw~:-t> 
• 1noJi,, p1 <n":J"t:"o c•l.-,,,n) o J lll S:v pv urt 

- jV:l''i~ Sv•tlw ovrsSSv"'" jllil:"l tc•o s'T S"ll 

.j1)15!:lN jVJ'i)I5).'SWN1':l ~·~ 1J1~ 
11iD' num Ol/ 0.1 ':l (1•• 

.1ii:l11 nlW1j)o1 0)11 

:'l',iW i:l1 Sv 1J":'I1 - .10'0~ ~:-,: iWp si1t1.1 Sl! :'!JiW:-.:i lt1i"!J:'i 1":!:l lt'iW 

1'~ i:l1:'1 sil::l'N '':'lt1 o•JwS '':'ll 1'1Dt1J :-tt1J.'l nn~ :-ti1.:ln:1 1ii:-.: -.C~p:l .1t1:V iV 

..,;:ln.., •S:iii:l l~ n1)111 :'lli1~1 :-i:l:'l~ 11:: 'iOil::'l t1ll'll:l:V:l i1Wp :'I':'IW CN ''.1'1t' 

c,,~o:l o,,"n:~ 1o: - 1i!:l - JWll::'l 1o:-.:• ,,Sv :'liM:'! l:l S·.cn 1ws )Ili 1t11N:l 

01 1~.-; 11iDJ .1~N01 (tc-Y'' l'I'W:-.:i:l) •S)Iö :-:J 1i!:l:'l O";-~ :l 'N11:W) l"DJ NS 

S1:1' :'ll:ll 1i!:lllt' )!Ji lt11N:l i.:l1:'1 !11iD:'I nS1vo O'iNM oSl::l (:l"S-• n'WNi:l) 

1~ mo m o•p;n; o)•:-.:w ~s1 :'lpn-::'1.., nS1vo Sv :'til' 1":!:l ·: - -,;!:) - Wilt'~ i,, :'li'ni:'l.1 nS1vo Sv :-.:., ;~::-.:• -~ro p~ - jl11"W :-.:"S: pn~n:'IS 1S•nr::'!W )1':1 

- jl/"il:Wi)lll- :-,:"S:J inN o1llp:l 'JW:'Il o1i0 :'l:li':J ii"!~:'l 1J11:i1 l~:l)) ,1pn1:"1:-T Sy 

S•:Jw:l iülo :-:·p• m Ol/töl iC1ö:'l iWp~: :'lit1:'1:'1 S:v lt1N11·1 illl m J:llo~l 
.1!1)1 1)1 •: - ~:J·Soo - s"S:l :'10::1'1 si:-.:-.•1 pill •S:n:: üiN:'I W!:ll t1N i~CN'!t' 
ii:N' ):ll X1:'1 ))li!:l :'l't1liClO pt1J:i:l :'1!1)11 Di:-.::'1 t11:l1i1 l'lliWpt1,i:'l ~iJ nnn :-t':-t 

n•~1.1 nS•o: nw:-: •o;s:-t cJ;n p1 - JliCc~SvJC'ls - ~~.,Sl!J'll - 1371;:'1 

Svö nwl:J,, Ji::i :'li'C:'I~ iOlt: S: ..,nM •: Nt11'iOl ~nS:Jo Nnnx O"'"to •Swo> 

c·~vs ':l C'JlWN1:"1 o•nv;, t1l1lp uS 1100 t11:li - li1:l11 t1lWipt1:'1 0}11 - ,:'i'M' 

ii'1l'ö S•SN ,,", i!:l:l iC.::l S:JS i'lll i'V S:!.-, n1S•SN1 c·S~ nl:l:li 1':'1 Oip '0'::1 

- C:'l'iCC:l :-:;;pS llli'.::l ;w :-t':'! :'1:-.:;wS iJiS mnsS :-t:J:'I:-.:S WCJ:"l nlWJi ;:l; 

,,;, t11JT:-tl SJWO:"l s1:l:-tNS ;,1.-,•Ss Ot1}1i' :'ll'l':'l N 1:'1 - 01j)l11 - :-tS•t.,N:-t 0:1!1::11 

n1sSoS, c1:vcS ,,'j!:l n1SnS :-t:Jij •n:Jt ;n:: ,,ow1 n1n:J1o1 rnS:•n .10:1 :-to:J m 

.isjp lio:-: •: ..,,J!:lo 1Ni" •: O'lJ:l :'II:W Sm •0111 )\' 1'11lliN S::Jl Ol"llNn 

iW!:lNl - :-to N 1:lJ:'I ilOi' 1")11 :'lnl:l :-t!:lpl"l i'::l:-t sS '1tt>NS I"INl:'l n":':ll:-t I"I~M 
,,,, 'N~Sw Cl':"l •S:v c•o;w •n:Jt (i"'"! •Swo> lii:N:l :-t":V .1oStv l1'.::l I"INTS c'*' 

ii"lso 1J":'Ii - 1~llON1 - jnsipS 't1Nll' p !.-,v - :-t:l:-tN:-t nS•SNS lJ"," -
.:'11JCS p::c;S 1J:l"i' '':'11.\1 N1:'i jö'C j'liNlCO!t' 

.:-t 
tol5)1110i:VE5 oc1Sp l!t'i j:V:lNn N11 !j:VJ'j''1!C:lN N'i 

•j"l j:Vil1:l'1))!5 jNl j)ll:-t'N :VtoSSNT j'N iJ1N -

1i''O))n C'IO!P ntoMWI (l 
.cS:JS iCl~ •JNl 

,,:J SSn n•tv)ll iN~lln ill.l I"I:J'I"IM Sv MJl:-t 'ii':V:-t mlWNi lt1Ni1:"1 toi'Ut' 

!l o•o•:-t 'i.:l1) ~1ntv :~;,; 1o:l inN i:li Sv 0.1 -:m moo1 totv1W'11 mili1 lmlll8' 



~~~:·=~~; ·J~~·~~:~.~~~~:~:.~·~ :~~~ ~~::;~~~~:Cxs'·;.~~·~~ .. ~ .;~~·1):~1 ~~ 
,-:;;.~s ~ ---:: ,i'_, -~·-" '"':""' ..... N '~.·-, ._,~, ,-:,:;: .~ i:1Nt! L:.:p~ ~t.!'N i:l, s~ ~sN 
;':~· ~-::: .-:.- .-~· -;·~ i;:"~ ~;.· "'?~j ~L;t:• ~~~ ~~~~:~ <n··'-Y': :'i'YC.'') ~,t, t!'1i' 

... ~ .. ~ 
1
, .. ~u:; · -~-:~ r:l::·- ·~: ~=·~~::- ~:i '-~y i' ... -: .~~, ;,J,,ö ,~ P·l~, ,,J1itj 

-r-u·~·: ·;~ S;.· t=~· ·~= ~;.·~ r~:t:• ... .,0:·~t:· <-~,v.~ r'J))- o~:~'~- rn,J,, .:no 
;::·:<x:; ~=-> ::·~·:x ''"'-:; r·;1:1 ':~· ;~· , ,,, ;~:x• p1 - Sp:l ;m~11,, i'!:i", Sv 
- -:- :"'C'CN SN <-.N~~) ~~s' ~j~t!'N"'~ \:~~·J \:l 'i1,·v., jtl~ .. ,., ji~'., <jV:l''i\0 

:::-i., r.~? ;:~:t:• •:,:•· ~··:, C): L:~::-7N "NJ.~ 'C'j), CN ;"jS jN~ i~ N MNi rt~tttn~s, 

x·~·~· ::··:;x ·:;x •:: ·--:~· •:;x i= • ·S :::.•x::1 ::,,.t,,,x:l ;•Sl!"tt' p; ::•~m o•o~ 
t:·~H u:: ,, ............ --.~ , ..... ;;; :-··r:· ~ .. jj ~t!·-::· - ~~~, ~~·o 1Sn'1 - oS~v '" ,,.,,, 
c·:-• ;::•~.;,.,) ~-;'j~ ~~ .. ;-~ -~; '~';v- ~t!' ):'' :JS"':.i 1.,J,:i ~~s (~";-, ,,~r::ttt) 1t!')i1 

.. ~= - ~::·: - r;~·~ ~:·-t:•• i~~., •;t·~ ~t:·~ cj,.,jji~ ~~~ in~'-?~~ xl-;CJ j~)s:J 
.:·-t:•• ... ,~ ·~~ .,~::;·? -;~.': (i-t:"' ~ ,i"i) ,i7it!' iii'~i W~j;:j NW~ 

ji~~~~~' C;;i r:-:1'1J~i jV1 =':"iN ilr;:~ .1 ~'·~ ~'1 

VP'S:lJ':-1 

j'iX-i1lV '?)) 01;j~\t',1 ('l 

.o•S1 tt~Xi::l 

~=~., SN ~~= S:;c.- ·N;" ,;n~""' :,y~ C\':~·c~ N:~ '.j -::v pwS:J n1rn'ö ;,S·Jo 
,~N::• ~:: :-:"t:·~· .~;~·:rt:·? cj~~t:· l,~~N· ,,\iVJ ~~~~,, pr, o-~ x Sx~~w) ,,~,n 
C!:' n· ... :-~·!;• ·-:~ i'~ SN· : "; r;::,- ;'"li~~ (;-;-:: C'-:1) '"t:J'i ~tt-'=1 SJp rv;;;-y N11~ 

~.~;:- ? t:··~. :·-~ • ..., L::S:: (i•-.:: ·.= :-t' lit!'.') iii' :;~t:-'Ni o~~ j-'i <~-N nS:~p) 
:"~?:; ~ • ..., ·: -· ''; ··o:~··- c., co:::::·~~:: c·~~·~ 'jt!'tt' o•t.:~i~O~,, J::t!'littt ;r.::~ xS, 
:; ·N:;-.:• j= ·:~.--.: j::·•· '""N',.,t "': Ct!',1 "':Nli ~J";l~t!t il:~ ;i;:ii - pt•t..,~ :1:J1'i~ 
;i~'::t!') -·~~~.j N" t:~;;-::~.-~ ,-::""':;, :-·i;;,, sS~ ~~: ~~~nr.=:-t '~.:! C'"":Nii,1 cp',;:o;, 
~o ;": r;:;,, ~i':i - ·~\j),'~ ::~:"~ ~·.-:t';~ ~j~''' t:~v~~.,, n.J~~., J"'~ii,, (ii 11'-i''~ 
- r-~ -~v S:: - r·:t:'ri~ :·t:'ii' ~M1,1Mt'.11 ~;j.~jtj '-,; tl'~,,, W'~~jlt';"t 
- i·-~ w:p: t:-:~ ·::l ::tt•; .~ t::pCj s~ SS;::;, t:tto,, ," S:l;, 1~ 11:p,, pSi1., ~1.1 
,,~ c,,:;-;• j1)1 S::: ~~.;· 'J~': ~ m·:: FP pSii X1:1tt' )"'1X '1!:1)) -,~x '1:l1o1 r~p.,,l 
·ttt~.J .,~ ;-.·~~.-s N:~i..: ~;;;' •tt•N ~~i'-,i',, t::;~ n~ ~~~nsj Sn~s iS:,, j~,~ ,,j'N:n 

"; - ... ...,,, C.'~- .-:;:~.~ ~N""' i.::; c•?i', -~n tt'~"'i ,J,)ii', - W'Si W~""':J -

r~~~,~.- :-ii., r~~1v:: ,;:-;.~ : ~·:~ F. ~·N- ~-pJ 'i1CV'-':l ,,~'ii' ,s W' ~ttJN i:J1 '='~ 
('-:·'"? :·?,-:.;> ";;;c~;• tto:-:· <-:·-, c·-·:!•:1 ·•tto) c:•ctt•:l ·tto~i ,~, <;"J't:~S;v;j;o) 
t::;~ ..... i' .. ·j-s,~J ',:i ~~ -t-·~ <::t:c-:-:: -::,) c,S,~ttt s,;t j~= ;n~,i;; iN-' cJ'i 
cn·~ • .., j'V t:N ~~·c.,, , ... 'i ~:; ::~ .:::;-j 'i'~ ~,,~,,Si 1il"~' ~~~ jl~ttJli' ,ii:-t Vi'~i'i'T 

O'~ft';i :nn:y~ N~i jViN'i, iVY~~71llC •1,,N N,i N~l, 

.tcpJ:VT~J~ ~11 j)),'11Xil 1XJJ)Ii 

,1lr.~ 1S;"S 

1)}:ll it&/)1 itt'Onl 1~ ('1 

.l'J[)lt'/; 

C)l:l 'SliiD O)ll''X iliPl'lP'il::l o~::·; ;,,,~ r~ j:/1 

))ltolt''i'O )li:-1 1~ Di~11C' i:Xi ~J;vr. 1"Sl Vi:CXtt')ll 

jl!J)Ill )IJli::l j:Vt:!5~.1!X:l 'i))ii1'~ - j:VCV"t.: 

.o•;::.r. i'N J!l:-1~:1 01:> p;;,•~ :v::"il!:l ov·, 

::;;vS ·: r:;·c•S c;;:~ 
.c~-.=:~ y~N~ 

42 

'i n~ 1:l7Y ':J Sy t::);,, nx n·:ir- X':l.l:1 - c~:·n:;i jt!~-:;-,· ii.J~: ~ • .,:;--, 

o•11:l o•;.j, :!Sr. lllill 1;;;,tto ~s~ ,::l?::l ;; ~s1 ;•::-·:l ,,;; ;il;,:;• xS· ?::· ?::~ 
l'N ,,~~, o~~w:l ü:-T'O ,.,yo, '"\ttt:J 'J';,'S c,i~J ~;~xtr:t i'_,-,, Sv1 '1 Sy ::T=~ 
.,~~ 1p).'7 ;"ji~J l"'1T"IJ)~ "-' O~ ;o;~ i~~~ - :-t•u?O 1\~ :-Jr!J r-~· ~::"l:J il';t:•"J 

cStto :l'::l :llC•J ;"1,1)1 1X ,s .,, x~i1 ., XlX ;r:xS ~);iC'' c::S s~:: ~s o~··c··,, 
- S: .,o,n::, Oi'iV:J 1'."'11 ~JY'1 CJ'ttt ' :;;;~ • .., ~N p- j: ~? - NJ iiSo ,~~ii t:'~J:· 
rm:;,~ ,,l ':l C1'i11J 1)/:ltt'i :J~'S: i:l11 ::c·~ S~· ·S·~" ;x Cli~ii j'X' j:i r~ 
:-rn'J': ;-'iJ'~ ~::~ S,t-,", iDN' i :::t·~ ~;; ~~~·~ ;;·;• ~~ t!-''~ :SJ ~;~i c~ J,":\:., 

~l'eJM.1:l -nJ t!'-~tt' J-~~~~'i;,i - e-i~·J 'i~~ c~iiJ ':"Y:t!'~ (i-i :",N) c· ~~ -::: j't:••i: ·S 
'ft'~J 1}: ~'~ iNJ ': NJ .i;.i't!'~i1 'i N~N ~~-;")~ ,,~:,·::~ ~;~ iX. iiJ c•-w rJY:J 

''X r~~ c· TN :r:'iS-' - ':J ii"~O' - i~1 t!'~J,- j'iiS ~·: ;,:·t:~,., ,-i r N ~,~~Ji 
~,,i' ' ',y o,,,,~" t:~tt~1 ~'tt'~ iM N ,,.;ii~ ~= c~~ c1p~ ~:: ~·,o tt·.~w nN-~:-:> 
m j'J:V Sv1 <ur:~ ;,-;t:,, ':~· ,,-;1r:tto c:•t:~;; ;j~:;-; ; ::ttoiit:~ 1~:: x':1 :p'? ~x ::·pr:S 

,J})'lt'i;"'lj ,-~ip i'i~N' Cl'"ll'i 1'1).'~1 O'JC xl;i ~""' ~V ''N ~~~ (i":-: ti'·':-') :'; ii';~;, 
'M'"\0,11 'MpoiJ'tt' <prn', 'lJ'~;, O~' ;-,D.i j,s~) N~ ,, ~J~ ~J~ ""'-::i~: 'j:1 ~:-il:' 'JN, 

:J'.Jü~ D:1~J'iN t,_, .iiN i~~Jtt' il) ~:i,N ·rpii:' r'l''i"~O~ ",':"" ~N cn~;;·-· ;"11-.MO'~ 

V1i'i i::~n r~J:JJ - 'ri~ü' - V""' •S:: ::t:.'ii~ ~'j::j i"::· 'J j)"~~:; NS ~Ni S:J:~ 
'1,jJN1 o-, :J~'N) t':i !1i0' ~1.1:1 ... ~= (t"'1~1j','i: r·~·) :"l}:~.Jii.1 T~~;, S:: ~-·•:!• 
,~~i Ctt'J~V MN 'J,, cw,, C,i'~~- -:v~ i"~~ p~c~:l ;"1:1l,'' 'Oi~S jS~ooy~~j:; ~:-'~;\;1 
0) i'' ~ n Nii~., r' ii)tt';"'l:l -·~~' S:".: s~.,; xt:~:"l ;'"lj ': X~t!'J~ ==~·;,~ .,.~; ·= j:S 
iW~:l ,,;,~i n~i~S 0:1''3.' •;,~ t:'C.tX N~' C ."'1 ~ ·~~ iY~OXi ~ni~~ C'1t., C~t!'N •;N 

,,,., N".: ;"jsv~ ;,S~-~ ;,S:r NS~ C"1JV nrii~ ;"'lS~t!!;"l Ci1j"'"ii~ s~ ~:·cn Cii'~ ~~;., 
1,,~ itt~~:n :li'iii:J i'Sv '",~J xS ,~,~~., ·~t!~~ ;,'~'i nc·p~ i':1'i nt:~ ;,~~ ~,~So 
s~ 1:l1tt'l, :111::l Wlii on~ p - r-~s Si!:i' ~\O~)) ;,•.j;• ilt1~ 11i111 -,,. ,)1 i'i1~ 
.,n,Sy,i Cit: c~i::~:l CJI":i ·at'~~ O'i~Y M1':1S ·. ~·o~n i~:,· pt:•Ni;-'i c=i:;:yo 

Cl]i 'J~~ ~=~~tt', M~i S:i - C'-.:::~ j'i~:l 0)~-s ~i i~S j:~· - Ct!';'~ o~rlN 
,N Ott' oy NS :-tS'?~·., J,~.~ - t..,y NS - c':.i: 'S:: c;,-:.i ""'t!'~ ~~~ ~:;~t:·~ 
(N"~-js c~i:li) ez; N~:. i:~'.Ji'N r;x NS~ 'j·~~i' ~~= :1'''t:'~ -~:"' ~v ,-""'~",j -.NiM 

·r~v., 'o' .i~ .,,~)-;, ~:·;~, <-J:~o • .,~~~:. ~~·~n· ~~··',,ji 

.il 

-1lX.1i:V~l;~ iiVpS:v:s ~~~ j':'li~·~~·~ ~·1 j:Vlll~ 
ill~ - i:V~~~D 1::: 1Xll)l1 ~·: ll::l",D TX jvS 
:vw~ ,,,, jl/::l~;, jV1l15:V~ X'i jvSS~l p•S" )'))/ ;; 

•))1~0'1'5 1)1~ l'l)lp jX J:V1l~Dt!' 

:111)) O"l:l 1ll1' •:: Cl (• 

~c·~~ t:j;l: ,~li'i t:;l:l1'N 

.c:·-:~:·1 ,s'= 



45 

,;t:m - •V:~; illK jiNll IO'o )IIOJ'li))O 1'N 

- .t:~ lm v; :v•; s•; Jli.:O"SJov; - , vpSvB N'i 
,ioM~1 ~N~ '11'tv)l1 (i'' 

'1t!!N o•1m·nN op; 

.1votv sS 

<;-s• Vtt'i.i) ,;·x-:p• ~v Sx1 :"!.,)) jtl -:osJI!! 10::11 - ;,·w 1W'1W - 1''1)) -
•ii1?'", .-;·tv~· 1•iN",1iii ~v ,,,l' jtl ii'.$J p 0"~-y·.::~ Sspm•> ;:t,, :-~1v1S :11~ Jtli 

1";1 '':J ii:!l,ii r•S:i j'':tlt!! SJ) Yl -,Ntv1.i ;-tliJl (;: i":l •i'tvSiJ) ;,;;, '1Vf11 10~ 
N'.i\!1 l";l' iNn N1,'i~ 1 '1/''~',i 1•iXi1.'itl J~:l 1liil10i Wl"Sp o•S;,,;) 110\'i i)) lill 

cc•.: ~~~,·~ -N~.,~tt· ~r.:=~ - wr:r." j'N, S:J,, ,,"': ,,i 7'Ni iO,~; ;-rr"~n '=~ np,, 
1'JV~ S: m; ,;~:~;:v 'JJ:-1 1~:l s;;, i"'!lS •;::1 '•l'tv))l - 0:"1'~111 nstan - 11tv1~ 
ov .;~SJ '11'tvll1 S))o Yl\1 1"tlo~ ~Ol' ~o~ ;,,-;nt!!;, jitvS s;,;tv (ta"'-~ :1'l!ll1) 

0 1~)/ö;-t i:lJ o•,o:•:oo :nS1 iJOitl s;,; - Oj'l :-7~i!J1 ~~J '1~N~1 - O'lliT flN 

Vli'::l 1;1.:~ S1il i''OOO:l o1?l nSo1 p•oo~~ OYtoitl Wtv)l1 nSo ':l M' 

.i~i'l Stv .itlM~i ;;~:l O'lJ~ J'lN 11'ilrtl~ ·~JN i~lS:l - :1'~)110 ::l'IO:l O'l'~~' 

. , 
•jliJ't:fa)ll lll 1 i VJ:lN jl\i .t,,il\11 ta0)/01l)ll l\11 

-v~ - Vt:DV'1i' V"•lllJ'N )ll"i il'l jli:NiJVJ jlli 

CN11 il1N jll~"ll lll );J;-tl\ 1Ni - 1'1 IOO))tael\l 

J:l))i OV ll~VJ 1'N taOlll"J l\1110).' 1'1N ~li 

,O"i!:l l)toiil)11W 

.cS1v~ 1,,,~, ;votv sS '1tvN 

v~tvn sS; S;,s,; ~nN <i"' 

NSl Jom 1~'i'~ 1ntv'l 

ro•S!:ln iWNl ro•S!:ln 

.jtlN 1?!Mt, 

44 

p1 w·~~ o~n;, Stv ,,~~J l"ll <Y•-n"~ •St!!~) o;~ w.:·n• i'Ji!~ •rt•.:;-: 

;:n oSv:1 ~l:"'tv 1:)1!! l"J~;,; m11S o-;"o o•Smn t!!O~no !!!!:il ~;~r .~·S·v 't!!!l.-• 

poli' it!!~ ip' ;J; SJ l'Jloll~ n~ i'tvll ,,".", m~1 i'~ ~·:o:;, -~~, r:m ·.;c;-r 

1/'l~il:"'tv - pr.~~ - illi ,,,~, i'l'l - pn:~ ~-p• 01::1~· ~r.t!! ·;-~;·o o;~;, 

,ow~ O~'ll1'1 0111~ ;,S:• ::1'1~:"1 o:~tv 01p~ S::J ;.::;; ,;·nc;; S;; So1: ::•: ··plm 

Olll tollto)l' - pS~iS OlltoSiilllli)l i"~ IOOJ"N 

-l)ll)IJ i:l'N 0)111 - !Oi)IO~)I iJ"iS )lll"O).'lt,S~ 
jNiS - Svro;~~ il1K pNi ;,;•N ~,,, :ev: 

.)I:C"JO)Il)l'ip - jilll,'l.:l jlllKSliK 

oo:p• ~'lNS •ov S1onN1 (n 
ptYrt•on ;;~ iitlSt!! S1r.~ 
'Ji!!! MIO~ O ' i ~ 1 l/~ 

.n~jjsrJ 

1ii 'iJll/ •SmS ht!!ol '' il/ ill S::o ;o1o •::~; c;-;: S;; N'~l:"' on•::,; 

'11!!':1 '1ilJ t:h1ll~ '1tv~ ;nx tv'N~ 1~ Ol/J ,;m Sm;; ;;tvt::"' ~lltl' t::N ;r.Ni 

SN'1W' 'D cnN ,~ - lJ Nit!!tl i'11ptl 11111,'0 •.::; sS.:• xS - ,;•;-, NS rol\;"11 

•rootvtli ;,o:::n 'P1ii o:::S •nnJ NSo1 xS!l:"' o Jol/ Wtvl/ CJiiN ,,,·,nJ 'i1S1JoS ~·x~o 
JltlN xS O'JJJ on•m1 ,.,, onntv onx o~ - 0'1J;-t 'l'l/J pJl o;; jil1'iiS i'l/i 

ltlJ - ss~ Sv :1'11' :1)/'i':-1 W:-1 ''J Cll),!;"! ow - :l'iNS - p~·;, Sm S:!s O:! 

NS '1tl1SJ (il"O Jlll"tll/l"l\ Olll) 'iltll'lil ;:::Si (J-: plp::!ii) l\",1P r.~' ~~·oS 
ii1'1 nll'i!:l 11NOO S:::S ::!11N l\":l n•t:il:i :"'l\l\!1 11l\!lö ,;;., ll\ ;,;t, :!'lN Oil";"llt' 

S1o 1tlJ iiiN =')1l 'lD n:m Nm ;wN '1~i S::: Sv So1: S;;!l:"! -;xn l\1:1 - S1tlo -

'1N1iltl:"! ''~ 'lN/1;"1 J"l ~~1 (:"1-Y::l Ot!!) ''1tltl ~\!111 l\1:11 (:·;; •;,;r.:) :1i1ltl 'J!) 

1S:ln illtl o:::S N~:"! '?::: Jö ;,o itll\i <n"S-y• :"''tliil) S1oS ,-,,t,~;,;, 1r.J 1::·-:::~ 
O'iJ1)1tl - J;"titlJ O'Ji1 (l\"1-l p1p~ii) Mi' t!!tlt!! ltl:: ;;1t:),':1 '1 ";Ciii öil\' ;-ttlt,lt' 

ill'~ pi onSiJ xSw i'ltlNil '11!!1.:\K Sw;, ,,, '?;; x•:;,; -:r.x 'i'l/iS - •1::· nro:~ 
:11 lJ :"!~W Wil!! jr.l '~1W nSo '1llltv ir.l~s :11~ 'il)li rs iitliiSr.l •.::w:i c::S N';"! 

o•'1Ji Sv :1'11:1 "P;, r;::.:~ s,vo ·;u::. x,,,tv -.-;m::: 1x i"o" •mr. ;,n - i"ll •mo 

N110)1i O"i t::Jiioi ~wnw itl:l NS1 ()lt:Jl\i:l)lltl":"' C Ni) ws~ :"'tlii.,tl:-1 jO C'N::1r.l:"! 

•oS •noliil '::lll\1 ·~tv 111':1' 11Ni 1'i:li •oS ·~ (jl!iJ)Ii:"!~'i'P'ii:> cv;> P'11ll:1lt' 

ooJJ S1v J'N '1\!IN n~~ O'i:l1llo NS:-~ c:l'W:"' ,;; SJJ1 - n1Sr.:1 ·oS x.,, m·::1 

'1o1S S;,u '1r:N ,.,, .,lJ, - ? omSliJ/1;-t :"''l\1 on.,ll :1Sxr. xS:1 :~o-:o illi' N'1 

S!:l1l1 :111''1::! 111N'11;-t1 O"Yi mr.t:~> n1S1oS o'oi jilii 1tlJ ow:-~ ":~il ~1:-~ S1o 'J 

w~,, '?'?1r.• :~;vS <•-n"'P o•S:~n> oS'tlN '' ., c~:~: ~r." ;o;:;;, .. J, '?.::~ Sv 
1., J'N itv~ tv'N:"' Jo ~xtv itl~1 il:l:-1 ;oom Ji''' SJ; 1l'"ilo :-~o cJ1 o-ll cit') 

01S::1 :11tv 1l1l\tv ;;Nl 111iil\ lt:I!!0/1 ilr.ltl Ol ii)IO JiN :"'c;r.:,; N'IC'l1 )11":p ~·::1 

.qvt:SS•;,l)Jj))Otl1S J' N O )li JK!l t:o~Svn Cli111'1 il Nl 11N Cl ii'j'l1 O~M.i 111Nlir.l 1M 

., 
1Ml 1'1 "~l )ll'iN '1VIl1N jll:l)l'1!:ltv Ni N'i 

.j:'1))li)l ji'll jN iJSV:l"tllt' 

liT/11 ~liTTl O'i01K:'1 (N., 
.ll'J'V p'liJ 



47 

~~· .i~tt~r:~ :~·~.~ -;·: ... ~.~ - -r),' ~s:J F1~N ~~i))'1 S·n 'lt'JN 10J ';\ iN, 

::-:r· :-;:~ ·;': ::·· : 'i':).' ! ·~ r; v - C'CJ,, s~ n1'l.: 1~ ?lj:' :l 1~1j:l1 jo1:l:lSS 

i~ - ,;,,~x ·S·:;.- ::·~~, 1·:: 1l':l: ).',, ?~ ,,i - S:m mp ,,,~n., n1•::~t:J S::~1 
,,;"';.'"'": :t:•t:• .... ~~~ , •. -N '· ~ i'~c:~ .~ -· OC'OJ t:~~;,S D'JO NS1 ,inN iJ10J ;,~;, 
~~~· . ..:~: 1N"': - j' '~": .~ ~~~ J'iN1 cno,J ,iNi "':~,V., '~t!'1' tnS ;iN 1'i1N O'Ni~:"l 
p~· ': ,,.~ m:.': ·~:;;S:: ?~t:·1 r:p?·::~1 np1::~1 .1p1:l •::~ n~~w1 '1')1.1 mp•'1 l'lN 

r,;N - ,J;iU~ 1'"': J-~ ·~ rN - !1ij) 'CCN, \1N 0' .. ~1N1 M\0~, O'~tt'i':-t ? l"li'iN 

1'•'l"l •1:: ~'1·:" ti'"~:"! C~ •:: ),';):" 1i1': ,11 j'N - c::!löD1 C::i'!t'J Cl'l:l1)11 Ol'lOl 

x•::J.- "'':X , . , j:l1L::!l:l - c::~S .10in i)l' wn~ on~ o•n1no 1'l'1N::?S j:lln~1 
?·t~t:J~:; cl N1ti :;•:: J~!'i N1ti 111~::lt '1 c:,,?o~1 o:~nS11J j1'1l'li:> o:~S i'J~ 'JN 

"!:)' N1,1 ·~1 11')1'1 -':~ N1o1 !'i)I'1S O:l:l l'l!l Ot:J Nlo1 ! j'iaj:l~.1 Nl,"i S•iJ~n Nl:'l 

.ilN:l O':l'iltn C''1~N~.'"! '1N:lN nl'1)11 ll'llt)l 

-;N"'lt' ))i))~, PJ};i};~;~~N jlJiS:;I, j}r';''i ~j'N iV 
-;:,i':t:iN~W ~}71 jV'''N i))~,J"N ~:li'~tt.t).':J jl'i' 

.):~jNW N'i jYJ'\CO:;C:;:J iJ1N ,~ 

7SW:J' 1 ' '1 ' i N '11.:ll' (1 

..,,,~ln 1'1:'1~' cm.:~•Si1:J 

·i:l1o:; pm 

('n:) ,,sli~' o•.,:m,, c''11:Jm •:: :;x., ,, ,.,.,x 1s~.1 .,,:Jr• .;n)l .,~N 
c •i:.:ll.1 ;~ :m• n:::: 1'11Nl .1o:; •:: - ,,.,,,~ Sx .1/ll/ N'1p ))'W1,1S 1S:11• NS 

- n:J pSw::1 N'.:l1::l'1ll ;n• !11Ni1!'i •Jw Sw:J W'lW:l SS1:J - '1:J1 1SW:J' -

lJ'NW ::lltOl i~))~ 1liil1!:l (n ti')l!t'') 1'1' /'IM 11Nli1 ,"!''W:l~i11 lO:l j1WN'l,"i 

0Jiii'i1'1))5) C.i'lll'l'l i.:l:JJ.:l i1SpJ.11 jj:ll:l '1).'J,"i 1.:li1'1' Ott' W"~.:l1 j1'1W:li1 '1il:l 

q:;:~NiiW N'i) n:~ mw•Sn 1J'lll <1-:: ' N SN:ow) S•n i'1l:V o•Sw.:m 1~.::1 'lW!il 

!Ni '-' mw•S,;::1 ,'iS,-.:l::ll N':Ji.:l'lll.:l ,'i/1',"iW c''1'iNi1 111.:l''i1 N'.:ll!'i 'l"l.:' i1!l ,"!li11 

- 1-'10,"1 F", - o.,·Sv '1.:ll •.::~ ::•iN,"! ,,~ .,,vn S·~:;S ,,.::~,, Ni:> o:; oJw 

t:m~::r. :r.w j:Si :l'iN:'I :n:.:J• NS Oo1'11.:lJ.:l •.::~ 1N'1 '-' .'i~1n,; Sv )'1'1S .,:;~• 
:'li';nS; .'i1J;oS .'ir.in.'i ,,,,.,.s j-'1~:'1 ,,~:;..., p N'li'' i.:l1o:; 1l'.:lti1 n·'1:J:J1 :'lo1n:l 

j:I'O N'1j?J '1i1N .,;:, S:v j'"~:'l ;::; ' ' - ::•1N.'i ·~n~ :'I•Sv monS1 :'ln.:JoS 

OV ~:VJD)I)Il jl!iiJ;ll )lr.O))iiaW 'llli jl!l"SW N'i 

•jl!O•S!5i:V~ 1~ :.:oNSSNo '1)!1 toJ"W 

,()lltlN!t' '1:'1)111ltöD1W) 

illl'l!ll 111'1:'1J:'I 'iliW (l 

.llOJ '-''•'i,"!l 

m;,,",, ''l:VW mno :'ln;:l!l '10N1 'lll:'l 'lJJ ;yoS1 pmS m.:~:'l:: 'l.:li' ill' 

O'iN'.i ,;om .:l'lN.i r::ono !:l"-':V s~l' O'~.:l 111/lDWOl ,,~,, l.:lW S:~•,1,"! :J:JOS 

•;•:.:~ 'll'ii1.:l 0'/?ir.J) 0''111'1' OW '"W'10:1 <nO"' :'I'J)W') '11ltO 'i1N' lN'lj:lJ 'iWN 

ji11:l OiOJl ~iOJ;! tiNiJW i)l ,_,,,,1 .:l1:l0 O'b l.:l'loi j.:l '-'ltl N'.:JJ,i 'l~Nl 111'1')1 

.))Olt' :mo 0'.110D iNiJ!t' 1J",1i 1lJ10M !11)!.:ll,"!l (i!-:0: OlnJ) W"r..:ll C'Oil 

CINi 1'1'11 ~ltt:J)' 1Ni - tcOJ)i5 '1)! r.:liiJ)tolt' 1NJ 

iJ)!lN',I,,'l:V11 )l!D~~ N'i r.:IJ)to:l''i'iJ) 1''1l!11SSN.:l 

.to:li'i.:l N'i j'! ili)N,W1J)ll - )100 11.:1\ti~J).:l'l!O 1.:1'0 

,,,.,,)!,, ,;nS' :J~,,, 

S1p:1 n·~mo :'l'n1:'10N1 

.;,"!.:l:lS Sl! 111001110 C'Jl' 

<n 

46 

?::~ ?v w:~ enS: pr~ ,,?·::~ S;; pi .,~~., N? S:;~ :t:J1~ '1:\ ?:x,, :'ln~ 
<n"YN":I :ll'N) n:ll:":l ?:~ NS1 1r":1 't:J!ll 1~ 'l!lll :ll/i n•;:• jl::llli 1?•rt:·~n -::1 

•Jwnl Wllln m~n ,,1~S~? ptt1~1n nr.m::~ cn·· •Stt~':> ::~" ?:~o~• w·~ ·o ·-;:.-., 

nnN ;o,J:Jn 'J:J c'nN ;,Jn jn o) '' SJw~., Jipitt'n ,,s~~ Sv eJ ;'i-, p pS, ;-;1~n niN•, 
ol 1"•oS1 ow Nl,, .,"'~:: 1r:1pr;~ p1~1 <jliOV'll'l) rv:Sn ;r;N• o?~:~ ?v1 cn 
1l'11NI1 /11~Sr;S i~N/11 - n1~/1 W'N S::l iö~l o'1'!t'1n 111Nl,"i S:: ?v 1l'lll ,"'l:) 

1::l'1j:l::l i!t'N o'11iil:ln S:~w .,..,;S, i~'lj:l::l pnt:J'1 - )/~1ft' Nl.:~/1 Ni:> il~l S::l 

l)::llt'o1 N? p?l O)i:l~ j:l1/l:l S7)1!JS 1S:I1' Ni:>!&' 1)1 :":l mS!lW1~1 o11)1J::1~ "n/1 

N"'iin O!t'.:l N':lnt:J n~ ~'10)11 ' "'1 c::nn ?t:J '11N.:l:l j"l! - :;.:J-,;, ,1J;"1,1!t' ",N 

- nnW• - o'11';"1' '1N'11 '1;"1J.:' oi:>!lb '1l':Jn C)1 Ct:J X1;"1 ji1t:J' .-s~c• '"l '11'11'1 

1i1:1 1i0':1 i~ Mii~ nu~ S~J1 o-nn~ rm~t.!' tt'"i1MM: j''Y) iiit!-' 1;.!'iW ":l 

c,ron Ml:iV ~~~ - J~o ~i~' o~j~~ 'Jtvr: :l:· ~~ ~i ,~, S: - J01ii - ~'Si;::~ 

.,~ :1:l~J1 i~T n:J.:.ii1 U'JY ;,~ oJ pS1 o-r O'i'~'i1 ""'ttt> ü'Jt:Jitv:: :-t:,o 
ll'~ 1l'NW:l r~ oi::l~i))/1 Sv 1i1' ~;"1'Jlt'1 c .i ii1N F~O - :oJ - ll~ -

i1N~ i1~1 - ,,w 1J'Nit' '1:i 0)1 ,,t:J N1i1t:J ".:li ,.,:,~;,; N';"! Si:J ;"')i:,"' ·~::~ 
(illi:>:";, "1!11) iS llO (i"'-i'" •Sw~) N'N'1 o~n.1 ili'i";m r:~ S~ Tiii:> ;,ltSr:J 

- ro•S!:l,, - ;•on 'lll rJ!l1 SnS,.,l:l, t:Jpll 1:-n t:'l'O 'l~ .:l:Ji'~tl w·N;, Ni:. 

O:lii wnw,, •; S;· 1')1~1!&' j'~j:l.ii:>1 (q.; ·':~ :l1'N) S:tt~n xl:>: li'"',l:l ~Slln 1~::: 
l!t'1~n N':llo1 npi:> tiN'1'i11 '101~;"1 111~01b ül~~ j:lllli:> 'iC' /'l~n:::;, O~ltJ; 1C'i11 

- Wij:l ''l!lü.:l ;,;,; Witt'i1 Nl.:Ol Ni:> ~iN rii•i:> 1:>:: ':1 j;";'SN j1'l:'t1' ;;m 
1~1'1!l' NS1 illoi lil.:lW' Nl:>i 1i:>:JN1 <·-, j,'t:'1til '1~Nt:J 10:1 N1i1 i1i;"1 j:l1C;:,"' j'J))i 

l'l))i '"l '"W'l N':l,1 n; 1"):1 (i "~-., )1C'',"i) Olt.~:: 'i':iiO 'l'l':i11 \'i'' ') Ol 

n~~n~ iMP1 i1l:'~il j'JJ,''J ~"lp:J i'Ol 11:~ ,~iNi~;-!ttJ iC-'~~ ~N - '.!.'":; ~i:j~ ':i 
'1N5 to0)1.1'i:>J N1i) i'"l:l' Cl'11o'1'1 ~·SN: O'':ö:J;"J (;,"i'J .-,•:;:;••) C'"':::l ?;:;•~ 

.(t:t::ii:>'?N'l 

i1om i:>1p ;-~ pli:!l .~ jiC'N'1n vSn.ö i:'j:li:>n .1~':li~S :'1pSrl 11N:i1 nt:'"!l:'l 

l:>:~;• NS Oi1 '.:l'1N 'lll~ i1)1 1~'1" NS •: ci1S :w:: - i1J)1t:" ~"~~e-·~1 n1w cvi:> 

1:JS ,v tillll .;:l-c;,1 ,, :l'.:lo~ '11Jo •.::~ .1-lt.:l 1~:.:v:: Ni;"~ •: t:.-•Sv -:1:::vl:> ;~:v 
p,o~~ - ntj~~, ~ve-t;-,,:1~ ~s .:1,~:, ~Hi~t:·: ojn ~;n· FS1 ;"i~~s~;, "'~';: ,v 
,"!r"1i11:ti /lN i1N'l' 1'l')1:l Nlti ·i:>N:l ll''~'i:: i1"1J.:"C,"' o'1Ji':::'1 X'::!li1 -NI1' N"-i 

,"!'lll!' ,,,,,N1 , • .,ms x-:pS 1s':..., 'l\:: nNo c'!l~.,, ~~:.:· c·:.:~., - :-S:-::;,1 
1'10N' Ol'lliN 1~·::S - n~nS .':ii:> ?•n i"'N'i Ot:'-l:ll o:;,; ~J•;:; N~.:li:> ii:"'':' .--c:'l 

'1:'"111 010n ,,,.:lii1i~ ii'tt·'prt:J~ Mi::iii.:l ,c•;;i" 1: jiM~~ c~u~;~ iV,~~, c~·er,w 
,~~1"i' )it:'i ~,;;, pi.:l:'"l :"iNi~:i i*~.'~i7' t'N ,,,~,:l cn';n, cJ·.n; ;,ip~~ :-~:::1..:.-: 

:'1':1'11lt 1:>: p:;S1 :;•i:>)! o•;o1w ;·~;;i1Si ti'j:li:l pr.-:S; :'l::.t:S .1~::...., :S:.·• c:cn::1 
'J1'll'1 1:Jlt:J :'lb - ilt:J .~:'I ::•::o 111'11.:li1 .:l:JoS 'l'J.:~ 'iiN' m'1mn ·-:yw n~:'!D~ 
'1WN' O'WJ,"i nSS• s~i' 10))'~\!1'1 ,"'"l::.ll,"! 'l';m ,,,, Sx 1:.1:·1:>;• •; ,,. N':J,, 



49 

,: .-:r~:S ~ ."':: ~:-:r :-o; '"i-:j' c:t:'OJ rn~;J 
;N p· ;;,., ;n

1
? 1m~;; ,,;•:u•; ri' 

1i')I:-J 'l~ll -- •;;,; :-,o;~ 111:1 _ 

j'N1 1W!:lJ 1)1:! ji1' W•~C, 'lWN C,;~ 

.:"tJoo )'N nNl C,;~;, - m:nvn 

~JSl f'~JI.'l Os1 l t:0'11 1.l'S - ):1)1 - 'lliVS 

S'1 - ;v;,y; j~'1lll' t-\11 - j~'j?l~" ))'li' S11 

.))t::l'llll o:;'lll' :-•1s jVt:Ss:::: t:.'l':-l t::l'llD 

,,l,s:l~l ,,i'l:l~l :"'j?l:l <~· 
01:l'l:l j?Dl i:~l J';; 

o•lm S;,;, ;,Sn;,,, 

• 'll'lSD 1:-l::lp oS;, 'lDl 

m:>:nl!',"':o'll nli)li:~ ll.li 1C:J N'.:JJ,'l WDJ ,'11~JIW 'lnNS - '1:11 :1p1:1 -

Ni~ 1? ,,w. - ,"'Jln:J o•·sc•J;, •Jo ;,s-:c Ss; 'l'll:'l n1p''l Ss 1'J!:l ow 1'J'll'1 

,,,;~ p- ,,~;,; '1:l;c:: 1?'1 Svo ;;,;n:J j'S •;, 1?;oo;, ms!:ln DlllJ n~ S•;~w~ 
1~r.vm ~vm t:pr;• '' •;ns; =j)ll1 i)IO ;ws o1s.1 ,~, C')l1ii' o•;~s~; n11nN 

'l'::n •S:1 c•1r.N O'i:l1 1?'1 "':!1 ,,~, S;~;• N; - ,'l)IJ'1 ;,o•v N'i'T1 'li.'O~ 1lt'OJ 

N;O~O'l N·•;: 'N,'l ;r.; •'l'OiS ;,C,~ S'i'T '1'1V1S - ilit-\0 1:-l::li' - i1Wp1 

':lj;J iS":i'l oS•;~;, ~J!O-' O'OJ!i'T nmwS;, p ; )"'ii11 N~1.l N1.'11 (N"' 91 Y:!) 

- porus - ·~;-;, - ;ro~o; - jl'::l ;,; OW:l i'lW:l~ :'1)1'1:'1 N':-l1.'1S O'lN.'l '11ll 

lit!':: :"tt:I)IJ JN1'1 1ii0' lS O'lt-\,'1 i)):l' ilt'N~ )):!~~ :'1J,'11 jlliS~tl so•C,;, O.ll 

o·J~.-L:~ ,, :.:•So ji'l::l ;~s pS; )'ll'"~ n j'::.t'in ;s 1n· 1n:-:~ Sv; j't:l~p j't:l~i' 
- ;•-!:ll!' - S•S:n ,,.,lO 1~~ t:J"''l:"t So:JJ :"'JSo,,r,, - j'Si'tl 1:-J::li'' 

'1~'.::,'1 m:•;IJ i'l' Syt:J <jll:li1Ö) jD (D~i15) OW.i illJ s"S:l OlW iWON1 :'1~11:J1 
'ilS-liT jl!:l'.i? Svoi'T 'l"D' :"11 il:!)):! >;OiJi "'NO i~ •jJJW Y.l iWl:lN1 - rroop 

Fl:-1 1i1;:l i:li:'l ppm o'litt" 1'1)11 101)) :"1J1WN'lii 1Mi1:'1ltl 'l)IW ~~ iONJW 1~:! 

'J'Jl)1 1:J'!:l,1 ~1.11!' iii):t!' /OSJ 1"~':'1 >";01 ,'1:li (n"~ ''W~) 1WOJ:J 'l)IW 10:J 

oJ·~·;·;~~> e-, yr;•;,,> ,,,-,.yw w~, 1~= i'TiW' ny11 1~1~:1 11JS y;n :"t'l:ll/.'1 

j't:l'S~JN 0)11~" Olil/1'1 - ;::;o,1S '11iNO D'J!:l ;~ 11:'"1:'1 ~",W 'lNO )~ J":J 

lt'';t:J,'l iN '1SO 'ij?)l:1 1i1Ni1·'1~ Ct!':'l n iNil:-tL:I iWD~ 1~ - ))~"':! ~)l:'l'~'lll:l'N 
o)l1ll' o·;N oJ'11n'1 <,,,-n vwm) ;,uw~ i''ll 1~10:1 Sv ;,,,, 'l.:J:J:-1 j'J::l:l )':li' 

,(:'1~11?n j"))) )l:liSÖ ~11 ~)11J 111ltl )'IO''~JN 

Jll"'l ll~"i 1J1~ vovS;, VJ'''l "'li1?Sl:B voosS i'S 

•jlli''':l"'l) D:~CJ;'T~ 
i '1 )l O 0'1l '1'1'N'1.'11 (:'1 

·il,r,i' n,~s~~, 

ms::::n i'n1 M'VJ r,,,l Sv S•:tt•r.:"t s'ili' m.:Jwn~ ns 'l'J!,,; ,,o WN'l 

iNiiS C,;,;J i·,~ :-t:'N:l ':l - O'lJ:'l n1J'W' S:J:! :"11~:1 j'N it:IN :1W11i':'l lJ'JiWS 

o•Sw• j-"'~ 1i1N C,,; i'Tlii 'lON~:: N'.::lli'T :"!W)) 'lWN:J 'lnN lWlO:l ii1l1t:1'1 •nW 
1'1))11':"1 o·ow~ nSv;, ;,•o·o• :"1J1TS n1J'J 'l'))i'T :"1~1' o11i'·, p;oo;, ':l ;:.:on nm:mt? 

iJ'ltSw j?iO!:l:l 'lON :"1•'1))1 - i'T'J1JT mr.:r..:J n;nctt•r.; :"t'tll!:lNJ •'l~in:l 0'1l 11:.1r, 

ntt•NS ntt')l' ;ws:J :'l'J!:l S:v ;,•S;w :-tS.l:"t :1V'1S :-t•SN l'JD o•w• o•pSN '1W 

48 

(;,r;, o•S,,n> S.1w :"i:l:ll i~ ;,;,S~;, s•,,w lt''l'i:llt' ·•w; j";; - ::.:.11 

:Jn::l 1~:-JV:l ~;;,w '''ll:l w,, ,,s•So; ,,Su;, ,,::JSiTW lJ",'11 .1nSy,, ,,nSl; 

N,,, - ~;,;;,;n~S - ll•Sv SSJn,;C, o.1;nw o;SpJls ,, ovD <r.·-J·~ ,,·tt·~-:l> 
'1Nn Nlo'llt' pn'li'T i~ ros~; 'f1)11 Y)l - w•v ,;nSJ :l:l:il ~ ·~= n;;~S;;: pw; 

1n~ )'J:! 1t11nS nmwS '1Sttt:l ~; 0.1 'i:lll pu•S;, sS lli 1S j'N ':l .'1'1':!.1; 

,~Nl ro;~· sS; 1opn:1 'l~lV:-1 ;;,1 Sv i'Ti~'l SJ:Di'Ti'T s;rn - ::.:• - ~t~-:l!'J 
n~1 'llV .,,n, 1nnpS .:J'lN,, C,;,,. ~; ilV ;C,n Sv1 lD C,y ,~,v m1;~ S.::•il,, Sv 
'lN'l i'T'i'T 1'1:!1 o·w• ;,,;~;, Sv cs •;, u•;.:Ji oy n~;~c~ .'ll'JJ,, cm c:ncm 
1~11 nll~ iTnSJ lii1i1 'llplltl l'lt':l)l i'T•'l,)loi ,,,,,.l :!:lill - :"11:J 0}1~1~ nl'·'l' 

<o·~v~ :l'~:l O'V'li'S lll'l':l - ;n;•;, npco~., m'.ll:: :l:.:li'Ti nnn~t~ NiiDt:.'l 

i'Tn':-1 11V:l o1p ·~·;, •;, i'T,,,D i1:l~t~l 1~= ~,,,, i'Di:IU w;,,, - ilt•S; -

1'i'Tl '1Dll:l O':lii)l~ O'J:l~ ''J - ;,C,C,;i:l o•.::Dlltl l'i'T i'Tnl'l,':l :'l~nC,~ l1:l'1)1~,'1 
'1:!:-J'l 1~:1 i~t~J nnn o·~;, '11.:JVS lto\ Mm., ;;;,;h ;S;,• '' 'lll i'T1:JJ i'T1:J o•;;,;:.: 

ornpn Ol 1'1:lN :1ny N'JJ:1 iC~1 OW '"ltliD )"V <·-~ j?1p:lm i'Ti:JS•; i!:lll 

S:J - nlJm~ i'T 1i1i:"'~~j - :"t.:J'nJ 1S i:-J~:'l 01lt'1 011)1 C1~:J OJ 1:J miiiiNo'l 

'l~t~N o•~t~Ji'T Ss ,,,~N o•~t~• ,.~., i'T~nSc 'i'V Sv iV'1 ;ciN im' cs N':JJ 

iN 1 :"t'lt'JN SN N;, Oi'T'~l11 jl':-J ,,;, m;;~ n;,w;• - p•:-: n.:Jt:J1' ;~;, i'T::J1n:l 

:l'1Ni'T •JoS 1:11' os o,,; i1S1Vi'T i'7Ji'T :l'i~i'T 1)) o•:JSlili'T o•wJNi'T •.:: N',, :1Ji:l:"1 

0''11:l.l:J ;n~ •;, onSiln N':"11 onl:l:JWO C,y liilJ' 7N1 m:nSr.: ili:-1' ON s;,, 

;,Sm ;,;:-: no~;, N'.'11 o,,•;,;wC, O''l:lll ;w; oi:ll:J m~ ;,S1.1:1 cs1 '?'n •~t~JN-' 
nli':l.l~ l:JD:'l/"11 o.'l'i:l1t:J •J::::S ;;~C,nw 1:1S sS o•u•Jn ps s•;, i'nto\ pi S::s 

o~;n nmn ~·ro;~ n1li'J:>,, m omp• mo ps •;, 11~ ·nr :"ISm S::~s mnowS 

.ony;;, o•So;, ;ni'S ;,~ ., pS; onSvc1 o'll:l:J Sp,,, :'lJS;~·n j•'l'ml:l1 :'JJ,'l ':J 

p1 .lm 1ns W'lW om~ :'1C'liJ1 öTJ:'l j~l nm i~ :J:lil~ Nl.i - nU.'ll~ -

'llt'DN iN - jV.lsSp 1J1N )lö!ll11 i~ ::!:1'11~ Y.l N1ö!W (j)l.lNSpl):-1)111) ll!1S:"t i~N' 
;pm• oww p ;o;~ 'lil~ N::.tir.~ mniN :-,1S•n.:J i'Nl ;s j?m ;r. Ssw;~ s;;,w 

:11w,, wn;, i''l N::.t~J,, ;,m .Jc•;r.,, N'.:JJ:-1 Sst:J - Cn.l'l'l~ j't:i'i'T; o-S ::;•N> 

.(iT-i :Jl'N) NiD i':"'J'i'T 10:l 

1JiS li:J"t:l jv~Ss;;s ovJ"N t::"S.l :'liJ'J ! 1~ ill, •o•o o·r.-n:m~ :"11J'J1 <~ 
i~'l toliS"11 ~~ jl/:'l'Sö - jV'l,)/:1 N''l - ~'T 11~)1 O'OJ ,'10.'11 N'.i 

•i'T t:l'lj)~~'i' 'l.lNOli'J ! i~ t:l);'''11 ,:-tJ!:ll: j'Sl - 111:)) 

NS '' S:J':"t:-1 •tt•J ;S•S;, m il.::lll:l ;o;C,;~ O)lt:l m·mS t-11:1 - .'11J'.l1 -

ow~ nN::.tS ii1 rs1 o•r. ,,;,;;,; n;,:::m 'l'Vi'T ·= .~n··;, ··v jC'!:lJ t:S~ ,r,;;n 

;on ;,~:"! oJ ;,Sv~S i:Jltt' ;n;•1sm O''li.:JJ,., 1J'':'11 :1~:1 oJ1 m:-t:: n;, n1r;•S;nr, 

'l~sC, ;,~ns~ 'WJ~S O'lt'J:'l •iN'ip - ! 110)1 11~)) - :"!OlJI: '".l.' Olt'!:lJ Sy 

.:"1J!:l' 'lt:IN 1ns j'N S:N - 1Jn1N ;S·:.:m ! NJ 1"Tt:V 

i'S1llll1N ~'to":! '11:-l 1SN.l ~)l~i'TliJ '1)/:!S•; to))O:"')IJ j'Ni :!.'ll 11:! co;c~ 1l:l (' 

jll:'lto)l'llll~01; jN 1''1 - :-tt:/)111 j)!Oi:lli t:l'N S:~: 1:: m;;,nr, nltp 
.t:-:~ 'lliSSN ,.,,t:n .;,, 



~.:.ac L:!L: t.'IL:;l.NI.n r.c l!í L:t.'IUl.C,LU N•<'~~ .. auL.í L:Nl.C C,I..Lt L'-L:al.. .. ! c!c.n -

í•lU) .:U.ILI..NIJL l.•tl• LL:LCiJL: ((Í OL: t.'IL:,L: L:l.t:l.. CliJI,J,ÍL: - Líd WI. C<QCL 

.1.e<.~.: •• L._,.l.) LJt:m~ o! t.! ~.:.~L.I! c,~.:cu,! c:.! l.t:l. C,L.t:l.. (1! .. ! cuL:"t.'l t.'IOLIJ 

.ac,.;,~.: u:~.;,~.: .1-.! cL: •• <~ <.:~o~u- ,.,l._ •• o u\,í\,L: o! •<il Ní•í e<! ~í <1! .. ! l..úl", 

NL o! a.1Í c, iC Q,:INI., UC,cl, L:l.t:LL. CCIL OúliL: o! úlC,O - ú1C,•ú1 1JQ,ú1 o! 

OiCIU ,ud 41CW. o! OC,U iC (C, N.! o! L:L:CI.U úl.Li!l.. L:,í\0 l.LclN a! ú10 

CULÍ ({It;,• 

c:c,L:O cil..OL: l•NCI~ 
Cl.) CC,L: íU:IQ .t:LN OiOIJ 

:tl.C:.C C,ltLOL. Cil. L:Ol\LI.' 

~.: .. g:a a:o t:-.Cll! L.l!o 41m,c:l! rc, .. L· 

L:IIL.I..,<'INC!Cl j N•!Cl L11! I(L(,i/!0 41ClL.I!tl!! - LI..LC 

ciNOC'l t:C,NO N•.CL:itl. NLC l\L NLCCliti..LI.,cill! -

1./t~~~ ~· 

C,L:d Cl.Cl LUL'-- C,L:!cl LC,C:tl! L:U~OL: Lúli•L:C 041LC,t•C N,l{l NC, N!.M l.ci C,L:C:CI.J 

NOt.. L: t t:.N t:ONCJI. L:I.N,í\L! f<l.t.'lNCL o,c t:,N(L, Cl:tll. C,CIC,NO Lt:CINOI. L:I{IC, ,((,.! 
(u4l~•L: ~~~cL~) ~C~~~~u\ ai:J ~N~~,c it~~d~c CUL~:t~ CIX~ol..~o l!~oL.LLt - LNuC ~oOL.' 

L:iW ,(1\N L:O,QL: (,í\QLIJ !_CM) LN"C: l!c,CL OL: COL L.C,C,L LUI.t:L •NL!..• Cll\LI. 

L:ULOL: LU'Í - L•Ll./1. CI.NL: Í' 411.!41::1 Q,::l ,CN r":: C,<::l!o,c itC, L:•NLI.. f.l\CIL C:CIL 

c.n, c,::s CJNCS LCI.i\1.1-'> c,~.:::,! od L:t.L.L: Lt:oNOL. 41C,Nut...L ""o' c,uLcl t:L.cl, 

ÍaiJLIJ N::l UI.',L: J.:it,L. CCJl\LL. LO:tlcl - NL C:CIL ú1U41C L:UCO L:OCNI.. 41L:LN 

ti..N.<'ld .. ~,( (C,Ci• L.I!IJO úl,aNt:L Q,O l.W .. Cl NL o,o 0041 CL.• C,L:•LIJ íi.:O ClL: 

C,L.i!L: I.Lt: L:CJ<::L.,í\,0 N,! C,CINOI.. 1.'11.' L:CJ,1lL NC, C<NCII.. L:ONLUI. C,L - c, 

,.l.) Cl• Cl:tLL. aNt:, íL t.'l~C:;;j.'l L. .. CI! t;iiOClLCiO!IIil! I;;NÍÍ LLNOOI!L.' 

•"íl.l· lío• r.r.u ít.'lÜ N•<'~CC! t:l!c,! 11.: L:i!l.!clu,o• 

wrL.Lí mc:oi!u,cl, íi.ILrc me, L:oL.:~r.:J :!í e<c.rc LíN ,o:tN ot:Lc!41L LNcc, NL íC!• 

Ní L:!LCI.! L:LN OLOt.., (t:,uo N'Í l.!lt.L. L:OC,LCL: !.!LN V:t;lt, - Lt:NOIJ •íNLi N~ 

t.'II.!LN L:,c:.L I.!~LC COO~!.. N,! íl IJ,t:t.: o,LUL.I.I Ll.cl C!..lt: Lt;.,c t.'l•iL:L LN"C: c,uo 

ui\ cl'ÍL! CILO-• ,Clt;f., - ((Í d'Íd CILQL, •NOI. l.!íllt! (t.'INil.lt) lllí Cíl! ClC/1, 

L:l.l.l.l oc,L d t.:Cilt.'li clíLcL ,:.,L'Í úll.l, L:LI.NLI.I .uL. (it .. ! Qúl"C: I.!Lúllt U) c, 
WLN c,n, Ní l.QLI.I t.:L..t:l. (It .. ! Clt.'l.,:: Q,C:I.' w_,"i) Lt.:•N UI.C:I.II.' c, L.ci t:llt: ilo 

1.!.1.\1.! C:'-:L a;:l.(..t.'l.,, o! f.L.,I.' t:lt.'ll.l L~LN c,uo Ní I.'Hil.' Lt:,UO Ní ~.:((,1. I.'CIC,LCI.' 

CSCC• i!!.. Cll.lilQ.:!I.I CILOC:~I.I oat::tll.l Ll.'t: t::!ílíl.' NUI.I - c, I.'Cilúlí CIII.L.L ,cel.! 

ICC, ,:~c, I.!CI!úl\;0 I.'N~I.! - I.'CII{I'Í !rO L:iQúl'Í - iC:C,C,•C t:ONQ~ I.!LI.! L:NUl. 

íiC!.!L (:.Ciii.! CC, Níl.! li•<'INL.I.! c:,1,! CÍ' ilc<::,o NL ,t;ULI.' rL,c I•UI.<:ill.' I.!OOíCLIJ 

c, t:Níi.: í>:'t.'ll.! (. L! ~:::.,:~ n,o I.IUIJ L.t'í•l.! líNOL!.. CICI~C:IIJ C:CIClí Ll.o! ~~~L: c, 
c! C'-ClÍCL: íl..LíL: ~.:~ .. ::Í ,\c:,t.: Ll.!l..ll.' t:l.tt: ((Q,I.' !i:IL.,I.! (Nia!• u,~,l.' IN!..•l•l.' 

L:LN C:'-1 CN,:l:.." !Lr..' L:~N:I.I dílil.! t;: .. :'ll.ll.! CIOt:: I.'L.Udi.! I.!Nlt.:t:.O ,((! c, UI.C!II.' 

!l!'l.: ~~=í!.' :~~r ... tN,!_~ ~~L.:' .. W~d CJ~L.:C,L.: Cl~CL.: - L!..!LN t.:Oat'Í - Lt.:ra.~Í 

os; 

utc.rL iíL: L:l!i."L: 41,~.:,~.: cc!c,~.: LCC:LL: NL caa~, tL:C,L: tChi..L41c LCC, aa~c.c, ,I..NL: 

- (L:I!I..í - L:UCO L:OtNI.. LI..Lt L:CClLI..41•C alt:C,L 41L:LN OC,a!Ll I!I..C,L: 

ucLt I!C,•L t:LO ,o.! L.,' 

a!UW iC NIJL: LL:I!I..í 

Ol.L) 41ti!IJ ciC,L( Ot:t:Ll. 

tiOall l.L:"CL tl!l\Ol' 

cii!C,L NL•O iNOlOl/!0 i..l!t:Oll! cii.-.LOl Nl .L 1..,1. QNI..t;,,N' 

LN Qll..,cal! L.l!! - Nlil. QlL,OC,I! L:,! - L.d l.i!l. 

l.N l.•l.. 41Nil.l! tl!cci!l.. ClLil.I!Ol NC,O I!L:l.l! -

ií•clí,L' - caa~L - íl!lle<L CoL i41t:l! l., l\C~LIJ t:i041l (.I.CI,L: c.N_,.l.) 

cN! ,l(l\C ULOlN i041l Llfi,CL COL Ni• Lti• 41C,OL: UOllM (o.N N.C.N) NlC 

C.C.L:) Oalt;,l( C,t:C, u, l.l\L! (UL:C,•C cio.L:_,"L) t:LC,O IJNl.• Cli!C,,L:O LC,O,.! Cli.JI..LCL 

(t:I..N41•1J O"N_Ol) Li!LOl. t:N! t:OciLC IJNI.. L:Cli!C, COL C,N I.JC:CL: NIJL:J i!•IJ (úlOLIJ 

aliNC<I. o! NLC<I.. Noi..,C d CNQI.. o! ULOlN UOlN•C t:Ol NIJ UClN• Ni• 0!::,1. 

- t:LCll. - ,t;,l( NLOI. - (IJL:C,•O ,"Q_O Ol\NIJ, ClCll. OMt C,.CC.l.) LCOL 

t:LaliJ LC,I!l\Ol L.I!U ,l(l\IJ' - LULOlN i041l - C,l.I!U, L:LN 41C l.t:l. COL NLOI. 

CMC 41t:UL Lt:.! ltt,o 41CILl c!,cL C,L:C:tC, Cl:ti..L: c, Llt:N Nt:C, C,N d c, C,t:•l.ll 

LNCII. NIJL: L:OULIJ 41t:lto.o L:ii.LC,•O j NCII.IJ c:. me: ,l(:ti.J C,L lC,t:,IJL c, cc,IJ C,L 

L:LN CINCII. C<LOil. LC,c! ,t;N tl L:NIJCU C.l.Lit N411. c! ,::CL: L:Ct:.N C,it:LCl.il\1. 

tt.'IIJ C,t:•IJL - ci:tliJ lto,c l.t:,c - LULV:N iOúlL - LL:CINCII. ci:tl..' ltc.c l.t:.C 

L:CIUCL: - t:c!M, 41C:CIUCL: LL:CL: C,l.itiJ, CIJLU L:t:l.llt 41C,Oi•CL cL L:LN - ,ltl\U 

UCII!LC,L: t:Ut:I.IJ NCL41, - Litul. lL: l.l.úlL U!"Í liJt:/!1. t:O Nal l., LIJNCC, t:ci:tL: 

L:ClULIJ L:lN L:ICC: LCILd C,C!• ltc,n LCIIL: CiLI. L:úlC cic,! alL:LN L:I..Núl l.L:,,CL L:Cl\1..: 

•41 41C, ci:tLIJ - L:Cl\L: L:I.N41L! LL:LN L:Cii!LC,L: L:LN L:I..Núl LL:cil\L: L:Nu .. d LL:~N 
(CI.N ,"L_C,"N) C,l.itiJ UI"Í l.L:<~CL CIIJUliJ,C 41t:IIC LC'li!CI. LC,o\c!L /(Q~ c, ÍCÍ Lt:l. 

NLC C,t:LI - LitCil. t:OÓ!C L:I{IC - LL.t:,c CCILL:L Lltc,CL OL: COL Cld:tl.l L:IIO 

- cil\LIJ - ClciLI.. Clt:c,! L:dC, t:CIL Ul\LIJ Í'ÍL: - i!C,LIJ L:t:Ldi. - L:,(IJ 

lfe~,c L.t:,c LULVlN iOúlL' 

•> ,ltl\1.1 t:úliJ ít,uL cll>!IJ 

Nt:itl. glti.Liti.tlt!• 

cL.,crOl L. .. cl!o I.!L.tit - t.'l'-~L 1..,1. tl!c,c:oc: 

NL•CIINII.~ Q((CQ,(((L. iNl\,NI.'ifi! L,.! L.N'll.'·:l~\0 

t• 

C,I.!O c!L,QI.' CCiitC,I.! itC, CC, l.!i!CI,O' 

Í(('Í I.'I.'Líl C,OI.Ut;, NL...! C,l..úli.J CI•<'~C:CLIJ íN C,l Líc:! NO~ ,:::Í '-CC;IJ::l íl..',LIJ 

•ll~ iiC, cll.,QL: CCII!íl.! CC'<u•'íl ÍI.''Í! LI.'LN toc,c.o ,IJclíO II...!C,:::::! '-·:lUci ~~ \C::l •• :l 

(l.ll..'Í,o dC,,Cl.l.') Ucll.Cii! t:I.CIJ Cllt: (,:10 C.N_L.) \,:<Cll .. 'Í• • ..' - ~x.:: :~! 
dL...otu t:lo! c:oclLo Lt:oltíl.' coL ltLL.• c.o. cl1..o ( •• :lit • .: c.N_m X.!L~ .~:.o :t~..:r. 
~~l\lN OI.II..LCL IC,,C i:li.!LN (<10 lt.CI OÍ'~I.' (,i!l., d .:1~.:1 d:.o :. ,,;1 .:1.:,.;:;: 

LC:, •NCII. L:ílf.l ((Í I.!Ciíil.! (.~Q!.i i:lCl.ltt:/!!) - C!.,'-!.1 - ..';:.;:;;_.:1,::1 CC(Cl 

l..'Nl.C C,CN Iti.. IJC~,IJL \C;t:Ld.,1L (it11! ;;,:~.:: l..'U;;O 1., ,, c.,cs! CCN •• • s::~. N.>l) 

LCII.' •ill.' N.c cooL L:mo I.!!L: Ní or.c c. ro oc.o •• 1.1.! C,:i.~::O.::l .1., !.t:s:.,;;:.: 

lg 



u.: 9f w: ~ &.. ti.IL:I.~a c~ ~M ueuML ~L ML uc~~u l!ti.LIL ~:.u~.: 1.c:! ~tl!l. 
~o.. atMC'll. caaLc:! at~ac. ,~.~ tLi.L atN~L: ~:tr~o:~c Ul.l.l L· A oat.c cacLc:! 

CL.'I.LLI Lttc:!~ ~t,A· 

atti'tLLI C'lCULLI NOI. 0~1.1 

Cl.) 11:~1.1 LI4LI. " at Ll L 

4~.La~N~'-4! a~o: .. ~«aeu· 
L:ltctlttLI!a LLNLCU - N~Q LLN ti!LLI!acltl. r~,,L 
Ll!! L,l!tl!tgNI;'I(Q atc:li.NQtlti.•C'Ol N.!Ol L .. ! gi(L,_ 

o.~Lit JtltL.L..aLcr gltL.tL. .. euaa~« L .. ! rl!a~Na -

~· 

atC - LI.IC'll.l tiL•C NL.LI:'•C ~L:LII!Vll:f ti.IC LL:d• 

LLLOLI ~L l.la!LLLI LL:L.It~LLI Lt~atLl Oattl.l OL, LLl L.itL~LLI ( att'LI C"l.l') It .. ! L.at"1 

LIL.íC I.INL.o, (Me t,_L.) Ll.'t'L\at,c I.'L.I!~L OatL,ul.'! OCLt~,! t:<:ti!Lt,! ~atL! f.VlLLI 

tú'IC'I~I.' lt.at LLOI.' OOat NLLI tNLl.l ~Q,L\atL l(~ QCLd at~oc,CL L•tLNL. N"C' I.'.Olt 

d Cl•l.at., Cui:' (LC'L;I.I ,"t_t) CLL! Lit~ Lit~ ~atLl atOOL( NLOlC l.l~t C'"N L.'OitLVll:f 

lt~C - LLLOLI N.C' OOat ~atL.at - L.it~ - c, atC.I.'C tC• l.'t:CI.' NULl 1.1! · C'• 

LNU.L CtlL. C'IOCL C'~ ~atÜ l.IOI.'Ü ~t !:'OL f.L~\1.1 ~t C'Ut:L.•L it~LI - itaLI -

C:I!Ll. allt~,\ Llt.L. LO•Ll CNOL. CuC' itl.~l.' NICO LI.'~<CL atOC'\01.' titL~Ll.l l.'ltLLl.l 

L.NatLCI.I ía!Ü C',Q\, !:'OL LCí ltLí íN •NCÍ (atOLl.! ,"c:_o"u) LI.'~<CL C•CL• 1.'\\L 

ítt' LíQ •• L Lt:L; Laln• L.Í itLí•Cl •Ol.' aiNOL. C'í itL.Í íaiÜ NLVlC LLI~<CL LIII.Nl.IL 

LLILatNí ((Í ltVlLl:f I.'CQal C'O\ tC Nl.! l.laiCL, l./1.', CitíOL.: ( CULO (,_,"N) t.C l.IOI.'Ü 

íi.'C C:a!L.al - ltíC - aii.'LI.I'M I.'L.NaiLCLI CuC' C•OL• COL íN l.ILCí íi.'LIItíC 

tNQLCLIL ,u,L: C:NOLCLI I.'Ní LC'l.Lt: UCL•L I.'LN •1.'•1.' u.. NLaiL.) LO:\NLI• I!LL alí•al• 

«asw csLoL a~w.N LIO•L t:Liowü LatooLI L.'OLL l:'atuL. ceLl oL:cNL Ntí :<:L.c:! 

( í«• í L) l.líl.l It O í L! íN ,aiL.I.I íQaiL t\ Ll.'••íL I.'N•al Nat L. tO al L N•íl.' •ali. l.' l.'• N 

l.'ít LL.C:,C COLL!L (,I!LuL CLC'í íLOL. I(Íl:f LIIOÍ OLIUíO•C LLI•alt I(Í íC'Ll OCLQ 

Ll•ííltl] L,l.litíLI (•Líl.l L_U) [í!I!La!CINC'Vllt!] c"c I.'L.Natd c,Q\, LitLLl Ll.'alí• aiClaL! 

LiilLl LL!att .. o aiOCIL! I.'COal Ld LLIC'Cl t::<;lt,Lf LI.!Lif.íLI (tL.Nai•LI Í"u_,.L) [í!ltL_ 

(t:ltLI!dl!!> l.'itCUO,Q tL.Itt (N,CL! t:_,"Ol) (Q~La!CINC'C'lll!> l.'l.Na!Lí,Q C•QL, LltVlLLf 

Q"t:_N) ((c,CL LIOLiLl Ít: (NI.'COI!CC'l,( Uf.L.LI!!) ,I!C'lOL t:L (úlC O"L!_,"L) /((,(\ C•CL• 

I(ÍLf COL ,I(C'll:f ,Q,( (N,Lt c.t_C'l) (gltLI.'•ííl(!) LIOíLI íM• c, ,((mLf (LILií•C 

LíatNíL NU.! I(Í C',QL, LÓ:C'lLLf I.'COal LL!~<CL úlCIOL! L!COúl LLIOL!L! ítt LI..'QL! itC'lLf 

LI!LII..' CQLal Lt:L,L c;, ClltNCL alt, úll.úl,C úlL!LLNLIO L.'lt,c:!L, c;,QL, LI..'I!Vll:f l.'tLLf 

ít: LI!Lí túli. (•ULQNÍ O.L_L,) L•LI LN•l.II!L.C'lí íaiL! 4LLO L(.L.,I..' (atC ,"u,) I!C"L 

Lt:l.IC'IL:d ít: - CÍ I!Líl.' saul NLC'lC 1.'\N COL I'!Líl.' NLCO (,LQ,I..' L-•) I!LíLLI 

I.'LN t:I!:<:OL L.'I!Lúll.' LL.'QQtÍ L:OI!LíL.' (L.It:<:.O'.NQLO) NLf CN! L.'I!Lí I.INC'lC t:úlQOL! 

CL.'LL.NLl.l L!tOI!í L.'úlL.úl•LI úlL.'LN L.'OI!Lí LOc:!t:Í L.'OI!LíL.' CINUL,C (O~o.LLNLC) C. N 

L.'JI!í (CLL.l L.'COI!í ti.Lt ac:!LO) COL (Ltl..C Í "t:_C) LL!Ncl: Ní l(a,L (L"í í N 

LIQ:\N \,cl(oL Lti.•L C'Ltal Íu,L - C• NCIL. t:li.I"Í L.'"N Cla!OaiLI i;LI,t:L! L( t:íú!Ll 

NLI L.'íU..! \LUc:! Ol!ltC<L - NQCC •L•L• i ai•C l(, cL l!í Lt:L., L.at", !"Í \NO LICí•LIL 

z; g 

L_N) atltC.CL L.'OL.atl.' t:c:!L,NLI L.'atC' - C:QC'M - C'Cl\ íOCIII.' t•LI MC:LLI•L 

- CQC'LI - COL CQC'L C'atClLLI (t:CML. N_,.L) tc:!Lt:, l.Nai.LI I..'C!.C (ItaLO 

atClLLI U LLICl:\N CULI)' 

L• I(Í,L.'C c:!:<:Lf iLLí LCONOLC !"Í l!í LNC• NQall.' NLI ít: OLI!!.' (1! .. ! tl..'.al 

LíC<Cll.l LitClL L.'ClL.' íN d •UúlC'L c, íL.'CL•LI t:~t:t:C LíL!aiO,LC 1(1.,, I!L I!.C' aL:<:~ 
L1UOL'-, l!í I!OL NúlL tUL. íOiL~LIL - Ntí L.'(L,Q L.'Níl.l Nati. c:!L.N ía!t:Ol NOL 

sta cL. at.a~LtL Ní•L t:NoLI Lc:scc: at~c Lio !..'LN a~c Lcosu saL cL.Lt: uaL.L 

~Nt:L LCL.C QI(Í or, L!NL...! L.c:! ~1.1\C,UC Lí•CLC ~~~ L.I!LIC Nati. l!atL LídLLI! QCLL. 

CLI!O ltí i(QL LtU~LIL •aiLNí L,QLILL oc,\ 01.'0 ~I.'Ci,LC t,L L.'N~.t: N,! CLLCL/L U.L 

I(Í L.'íL•C L.'atNCC,c Maii. Nt• QI':QLI• OitOl LL!OI..' I!!LL íl.lll..' Lití,CL NOLl CalL!QC.I..' 

LNUíC t.Ll íN úlC'lL.'. íL.'C l.Wo,c LC'L, Ld (!CL,L.' N_Vl.L) Ld:<:!.: iLLí Ni• dLXLf 

íLitl./, ati!LI. L.'CULt: r:oL úlNQI. (•úllt.L.: o.U) QI':OLI• l(~ i(Q, UííLI• íUíLI• 

r:oL SNC~í ~tc. tocuv 

,QI!L.\ íi.'O•:\í• ltí•:':LIC 

,.L) C~CLI t:OC'l,L L.Núl OL.!\ 

gi.NLiíNdltcL o.L NL.oi!llM atVl·~í~! :::L gltl.r,ccl!!· 

o,L ltL I!CVllfí:<:l!! - LIM Nt:tíL. •l.C:<:Cll!! aiNLll 

1.1~<\!~•íi LL•íLitl. I.INL.LI!( LNC M~ L:I!LN! N"ÍI!! 

L\NL.:~ I!L.CNííC'lltCCl LLN ,l(cl( úlC'li!ClOI! ,l(cf.! 

(o.c~: L_Vl) o.L.•<~·• oVlL: oLL.ItíLLI l!.a~· 

NOL.LI \~N atC.LI' - OC'l\LI - L:LN c,c~.: íalt:C'l CILCI. CCI\ ú!CII!L ClOll.l \Q, ,I!LI.I 

ClL.LI \NOLL.' \tC NLI 1.'(\, NúlL. ,l(t:LL\ L! NiC• L.',N UI.•I':LI I.IClúlOCl - c, NU.J 

OLI ,L:,L!' - N\01. - C'OL LLliLL LNLOI. (N,LC c.LC.U) LO.JL,CL NCI.LIL L., Núll. 

Q"l.l C"N) LNC LINOL. CLCL, L.:L.J.."Q úlC ati.IU L~C LIULI I.'OLIU NC d CLCL.,L CC 

C"N_C'l) OLI ,Q(/(íL íClOLQ :<:LC,CL iC CCÍ ~:c,n,c LiO Q;<;,CL úlCitLU ,Q,O (•UIQNÍ 

•OLÍ ltL;Q ( Clalí• C"L_,"L) c, QNUL úlQI':NCLI.IL tC.CLl COL L• OLÍ attf.LJ,Q (al. t: 

C•L.L(Í' - atti!LLI OClLLI LCL, - íJ..(ÍLJ, úlCtíLU úlC QC::il. L!LICí~CI.I C'QL atti! 

LCL, I.ILN CINClL OLClíl. L~d CQLL NUCU QOC•Q íi.LC, ,LU;. CIC:L~O WQ~LC.O ~L 
Ql(t,! LICUit \,ti(L. L, NLI 0:\L•O t:ULL ~:,c (a~c) LWONCIL I.INQI':I(, .1\CLitLU Cl:HU 

NL CN.11L. tc:!itU CI.IL.LI.! COL Lit\ NL...! Nl 1.1\l,:\W Qi<IUL CI.ICiC'U i<\OOL! LLILN 

íc:LI!~L:) L~J..I(u, LlMl I.IOQLc! LC,OL Oa!Lít'•O N•(.l N~ NU,L LNCIL I.ICC:.N Ní L., 

0\Q,Lf ltí•L C'li.LLf Lltl.t:Lt:•N (it .. ! OL•Q•• .110\U ,"I.,_C.I L.:O.CU I(Í,Ü íClCl..! L..!UUUÜ 

LI.IL'.NLIL CL!LL.NLLI .11L.11 itl.LI ali!C,CL L,c:!LLI CCIL LUitL CL.I.I ( t:LN.~.U r:. !._::) NL 

C'ILC.11L.LI ~l.íal t:N 1.11\11., UUU Ll l.!, íU·<I~LO LN.C d,:'li.!L l.líL(.lN Lf.L,I.I I.IC(.l\N -

a!QLLI I(L,,L: \Qr.1 LI t Í c! ("Í .11.11L.11L Citi. t:t:d I.IQÍ LC.Oí• .~NLU 1(,.! N,CI..' 

C'Na!L l.la!C•~L I.ICIOLLa!,C' NuC L:LN I(LQL. ti.!OIIí LN.! íl Ut:~L. t:í~ l(o -'•1lí• 

- I!L,L: LlltLL - Cí Ql(,.[ t:\LQ ,L,NI.' .~NO ,1.',1.' r.1L•~• Itt!. NL lti..l.l 

NUJ.. OL.LC, L.'Cií•:':U L.:,o,a CINLL' 
l.',c c;, LICLC L.:,L.J..! LI::Lt íNU'L. ~ LU(.l,t C.~Oí• NL\! ULí• NL.! Lr:L, LL.:.N 1i.LI. 

L~d t:c:!it 1.',0 CNaiL .t:c:!it N .. :'l OC.tl'U (.(l.., LL.:LN ;r.L •«NC. ... L. .... 1.L! Cl~ SL 
Lattí, NL.il LLlCILi OL.I!L: LU•íl Í':: - CN;~L W. I(~,L.:O t:NC..> LNC:t:I.L.: CQ.,((~ 

~ 



55 

:•;oS •n::s ::::
1
,.;;-,, - "'~~ ,"_,.,,.,..,;, ,~" o•;e n~~" '11t'p; ., oy n.:~•S,,,, '" 

_ '1l.~. ·~ ."!"!),'~."! fll/1),1 <j~J,'~'lll!l i''illl) W~Jifl 1.:1~1 O"ö-n"~ ~-1".:1 fl'lt'Ni") 

,;;~·:. mt.? ·::: "v ~m o,,,;·s 'mn OliMn ~v o•:~; 1oen ilt'N s?en .,..".,., m.:~1 
,,s •;-.~ sn •:::;s c•p:Ss ,;n";, (:J-S M't.?N'1:J) p•nyn '" o•;e •n~t~S "Tns .,~N~" 
c.,,~,s ,.,,-:,.,,, (ta··•- J ett•) ,.,, 111 Ss =JOl' n~m"1 - )'ll :Jn ., o1p 1~ sSn N')) :J _ 

t'>•r.:., ~·~t·• sS oS,?lllllt.!' 1'11:"1 s,·u ''" '" =]1111 - NJ!~ :"1"1 N'?n, 'iN 0J'1n 'JN 

111'1' =jOl' •.:m o,,,,Ss nnn 1~ S•.:~~t~,, i'~'~~ 'Mli"T' sS nN; S::J:J nm., i''1 1~ll'1n:~ 
nn,.,n c J-1'\el J"lt''1 mpnv • ., Sy pv~., Jll10lt' n~1pn:~ lt'"f1Jn" 1"ll1 - o•p1SN 

Cllt' 'J~'.l ö'.ltt'l1 '":::)) nnn 1MN'ii' ,"!fl',"! 1?!1.:1 1010Sl )110.:1'1'!:) j'l'l 'JN O•p'?N 

,,ta'.l' ,.,SJ:r.: om•:~ ,,.,:n 1:~? sS nnn n?r.:~t~ .,,~~~~., r~ ?:::s p ,~" .,..,e oSpmt;, 

nnn '1/::NJ p ·n• 1•?s mp:11 1J'Jlllt' o•p1Ss •;eS i~NJlt' 1~.:11 '11i1N1 o•;e:~ oJ ~'~"" 
cns1 ?tt• :·•m ."Tlt'1?m 1•Ss Oltv oSp.11N,, nm :110'."1 '1N1.:1' ·- u~~ n'1on • ., 

))t:lt'l C'fllt'1 '1:11 MiiN ~01' 1:1 ''.:llt'f1 p?1 - jl~O."! j:l10!:l:Jlt' f1))'1 •Sy O,i:Jlt'n 

':l 1'nN 1:Jlt'n 1::l ~01' J':lf1 f1l~1 '1.:11 j'nS )1\el!:lC, Nl Nit' NJN 1? 1'1~N 1'nNlt' ll~~ 
J1'1n O."!'')) jl!:llt'' ,"!,iV nr;, ':l 'inN o"TM))1 1':JN "n •r;,• C,:;: 0f1''V 1f1NJ\el '1101J Nl."! 

'flNllt' 'flital 1::l 01:llt'1M OflNlt' ,"!r;, ':l 1N'1'f1 C,s ~011 O,"!C, :l'lt'f1 MN! ?v1 -- l!:l!t 

"'V O::l,iN •m:J"T ilt'N::l f1,??n fl!:llt':l 1o"TV'1 C,~ '1:1"1? '10)r;,,"!1 o"TN'1'."! flNC~ :"!}'N 1! 

ilt'N lt''N '1r;,1.,::l 'lN 0'j:l1SN f1Mf1,1 •'?N )::ltvnn ;,r;, '1r;,N1 - 1:J:l'?:J lnNllt'l ö'!fl)) 

c•,,Ss nnn Jtt~lr;,l ,",c,,,",., l'Je? 1•r;,n ':l p N? ? l'taett~r;, •;n Nr;,, ., ''1nNr;, ,,,, 

'l!:l ?1r.: 1•r;,n 1r;,1Vf1 ~'Nf1 1J'lVIt' (ta"•-n"' fllölt') 0'j:l1'?Nf1 '?1r;, llt'l~ j1C'f1 Nl:"! 

'N 110 'fl':l' l'ilnNr.: j,l,"!f1 N1f1 o•1?1'N nnm - 1f1N1ll 'lj':l Vlr;,lt'' 01j:ll'N 

,"!:Jlt'n O'j:l'N c;r;,s ·"'V'1' Ofl:Jit'n OMN O::l'')) ~'li1?N .17 ;,r;,' fl'Jit'f11 - 1f1V~It'r;, 
YNl :l'1 OV f11'Mf1' ,"!Jf1 '.l1M,lt'lt' Ofl","! C'j:ll'N 1':1 '':lf1 j?i CnN YN1 i1:l110' 

.10'1 ? Mll1'1."! "!':l 'li:l·"' 'v lt''N ~1llj:l'.1 ':l - C::l''V ~'llj:lNlt' ;,r;,:~n;, nsor;, 1l'N 

,..,., 'N :lj:ll'' "Tr"Nr":J o;r":-11 N.lN f1"1 N'M"T 'iN f1N!f1 f1.11:J,"! 'C' D,i'lll-1 Dlin 

·l'l' nnn l'V ,r", - c1pr;,:J - mns;, ;,ns11i1.:1 nnn n'r;, "Tne 

.~ n~~~::: 

-r"lN V'1"N to.:llliVtollN !OO:lSVl 1"N ~:l11'1l)tol1N 
.m:JV.l 

,1r" '"1M"! lt''11f1 NS.1 "TN:Jr;,,"! c:lnö'! C:lln:Jl C'Wil!:lr","! lj:lM"T ;,r;,' 'MV"'' tot' 
pS1 Nlll' Nlo"Tl Sp."!r" IJit/."!1 (Olj:lNiO'lll/i) i!1Mf1 ]'l:Jr" plt'to!"l."T - C'))J ;,r;,) :illa 

':llS."Tn 'J'"! •o'?l ptt~S.1 '.:li"! •e:h "!1Nr;, j:l"Tj:ll"Tr"l l:l'iMN :l"MNl 1r"liV to11t'i' lir;,N 

S1to j'l'V l':lO o"'i11? illO Nlt'J'N 1'1r;,N"T ,"!r":Jl 1r"l1VC ''MM C'lt'))r;,f1 lt'1C'n ':l lt'O:f1 

.(: T" to :l" J) 1'l'V )':lr" cc p 

.~ ~,N,~ 

-Vll"N 1llN )V"~·"'~I5'1V!5 NT jNp "Tll toSN!:It''llll 

tO:JVi!Oit' iV:lN to.:IN"Ttol"N toi5Nit'J)I"T"' l)tolt'"'O 

to)fl;j,"!l/ll Cl"'N1 - )VO~~~ C)ll'"VCVltotoNl jNl 

iNitil ,"!It/V "TMN_N,l <l"ta 

"!Mt-1."! ;,r.l ,, f1li 

c•p1SN Vil tt~p:lr" 

54 

1J'lll1 ;,r;,y mm11 ;,r;,llv mtt~1r;, 1'tar;," 'It' n"•:Jm ;,nett·~ on·' ~Nn (N ;::1o::) 

0'1'10i1 0111:11:"11 1~.:1 1110~ 'N iNn - l'liO - ,l'l"TC lt'Ni:l l'ö'.l::l n:lpl 

Cl'llllt' n11'10:"! 'i)).:l 1:JW1W Olt' ')) C'liO iNn:l C11N•11 0\ll jN (ta••-to ;,"!ON) 

1~:1 1'11:"1 M1'1' ill))~f1W 1? ill)lr;, l'l'l iltll'l lt'1l'IC, iNn 1'11:"1 il'l.:ll ;,r;,1i 'Oplr;, 

O'"Tlt':lo"T p ;,J:)r;,l 1i"Tl1 1notvr;, fll'll1' ,:111 N'?tv 1:1:1)10 Nlo"T\!1 i'))' M1'1:l1 ;-~r;,m 
",.,.;,~:~ 1'1t'V~ '"w .,;,~;;,, o~;, 'lJ,, ;,'vr;,' cl't~ptv 1~::1 owol m.:~:~1w 'll 

l!Ol j'i f1~1n nOj'1'.l i')l:l C:llt'lr;, j'N '11t'N O))'? 11l':l l'l1f1!V lN n))"! f11ij:l1 
.(jl'"Ttl~~l) C'Nij)Jf1 C"Tj' '0':1 O'Jf1Jr;,:l :"10 Oj)Ol f10 Oj)O i)/1:11 f1ilt':l Cf1''ii1N 

Ofllllir;, !11i1f1~ ,)11 OMli nViOl C:l' M:J.:Illt' '11l' - 1J'li'Of1'? '1)10' -

1N1:l1lt' Of1'1ll f1nN i~Nl 11lllo"T 01pr;,:1 "!'fl)) Nlf11 i)/01 f1j)10 n11' OMN':l ''!V '.l;"! 
1)1 ;,n•;, ilt'N::I ;,n,li,"Tf11 1lt'1Nf1 lj:l::l :"1 1ö'!N N'ltl lli"TNO~ 1n'?mo 'lll'!:lnC, jN 

))It'"! lt''N nr;,w• iWN:l :1'.:1 1l"T:JN' C:l.:l' j)l'1:J lli,Vl 1n~lt' - f10f1 ':N iflj) 

.op1l )'Nl f1Nli j'N •or;,m •vw; 'v ·n~w o•Jo ;no il~~'~' "Tno~.:~ 'lJ..'f1 ?1::1N'? 

1.11~ )"~ 10::11i::INJ 1)11 :JN 10:J)):l'1)) Oj)"!))ll'N j"O 

10il/1llt'::li11 Oj) ;•r;, y~r;,'10W N'"! 10lNl'l))i5 

j:l'illl 10:1"10)1:1 y'r;,•110 j'l'l "TJlN - j"::l))l j"r;, 

))i)/11 jj)llNlVll"l'l ))f11'1 "!lll jo"Tl'llt' j'N ON"! ! ti 
j''N5 DNi '1V:l'N ill"! - ))lNlOOj:l''lllN C)) l))' jN 

•i'''l j)1010Ni jV"T'?•r;, "l))J"N l0f11ll 9'1iVf1 

'l ö .:1 lliMl 'flj)~lt' (l"t: 

N:l' •new 1SSll ,,i'c, 

, n n n 1 •r;,ll)l.:l .:~p'1 

011'? rmN '1\!IN ll"N 

.1J"!ll' ov'? m'v' f1"'l1 

Nlf1 - mt-t Wi/11 "'ll 1WOJ jltt'N'1f1 '10Nr;,;, 1:1 :11M~:"! illiiti 1i1Y"T' 

M'C~ M'1ll 'V '1"!lf1 :JN:l:"i MN llt'!:ll lt'')i/1 ':l N':llf1 j1M1 :l'1j' il'll MJ1r;,n 

·~to:l ;u; f1l)if1 f1V1r;,!Vf1 n;,n f110W!:lnl '!:lll '"l:J'N ':l:l iONl :11:-tN:-t l~V 
'llt'f1 ;r;,Nr;,:ll f1"!))"\f1 MiDl~:J 1lt'ln ':J liDNJ '111~ll)l ':J 1"TJ)"\ '•"!Cit' f1lO,Nn 

'lj:l.:l f1N::Ilf1 llt'Ol /11:J!:lnlt'f1.:1 /'))lll 1.:11Nn Mlpn :"1}1i:"iKf1 f11pl'l' jJMnf11 f1::1:l 

,•r;,v n))i.:l f1Nit-1 N'l Ni1lf1 '1 Cl' Nl.:l 'lO' C"nö'! '1!:l0 Jr;, nONl j/'\' •r;, i1'11l1 "Tr;, 

nnc' o•Mtt~f1 ,r;,,, ,,pS 1SSll ·now 1r:::1 lJ'Jl' - 'M!:ltt• ,"ll ,,i', -

o.1~r;, nt-tll' ,,i',, S:Jl' t-tS •:; "'V •n!:lw 1r"noJ it:Nl ,,p;, Nll' 1.1r;,r:e> ill!t',, 

ll'!M '~it-1.:1 Nlf1 pl (JVOV''W) (D•·-~·· ;,•r;,m) C',lt'1i' 'iillt' 1SSll "Tt!'N.:I lr.:J 

w-S.:l :110r;,' n'vr;,r;, f1"10J 1J"f11 1'll •Sllr;,"! (jn•eN 'V l'OJ ':i) N.:lil "JN' 

nUN '1lt'N ,"!ill 011'? nlJN ittit-l .:11/1:1:1 '11Vlt' - '1:1 MlJN i!t'N - .()lli'll'l) 

Cj)f1 'V f1!:"1 Ni1Jf1 Cl'f1 f1'V' CN MllNl jlt''Nlt' 'Nl'ö'! ll'l)li 1l11)' Cll'? m'vC, 
(110-) .:ll'N) n:J 1))')' lnlJ' Olt' 1r;,::1 Cf11,).:1 f1NiN N'l ;,Jr;,~ J'li'N 'J n1r;, f1J'lt' 

;r":J - 1l"Tl:J Cl)f1 ,"!,))' "Tlt'N.:I 1l"f1"1 Olt/il c;pr".:l '11pr" - f11'V' - J'lV1 

)':J cn•;, n'r;, N1f1 nnn - mN •nnn1 - .(n·•-:J M'WN'1:J) ,,J, c1t-t n1•n 
N'.:lf1 NS~t~ .:~t-tl j:l 'm;, p1p1r;,;, 'v 'lf1~n; '11f1Nl c•Jc J':l1 ;,t:r.' ;,'~·o 
jlt''N nnn n•rott~ ':J 1r;,:1 ;,ror;,' ;,Svr;,r;, on•:~ i'"~ nNm ;,'?~., C'Ciil!',., il11N.:l 

1•nnn .,,., SN o•:~N'r;, '1J:lN n'W'1 m-::~-;, i:J"Tr;,:l) f1CI'~ nnn nc•s ;-~::t."n "!t:'Ni 

C'JOf1 110':1 c;,•plSN 'ii1NO 1~:1 (!'''-"! lllt'lf1) C,"!'~l'N nnnr;, 1l11 (:!"'-J :l ':-Nil::t:') 



57 

~::-..- ~>" -~~ -:• ":.· ::·p~:: -~ 1-::~J.' "i! ~~.~ - ·~·,:~S Sv o~n no;,, _ 

~-~-'- ... ~-" ..,<,,..,,...., '"'S"" "'" '1 N".,." " ~·,..r-n 1""1 ["'-'""' il"""' ] 
• -- :' .. - , , .... -· . .... • l "' ~ .. - l ... _, .J, ~~ ' ~ ~ ""•" •.:J n'nn 
-:.-s SJ.·;;- .-s-·-:: ,, ... - c~.- - ::~;•,, ,1J,,. ,1•Sv non~., ltll:JS '1' Sv ll/Wi 

;t::.: c·~-;' .. ~= ~r~~ ... ~· '"';-: r•c ,- ~~,, - ~:pli:-1 ,,J,~·Nin 1MNi,n 101n u~~ 

s'-· -·-.~ .-· .--·;,.- c:"''";.·-: ~p-;;c• , lY l '1'l0->1 .1i1n 1cr.:n p1 D"S·n~ :ll' SJ li;; 

'N - .-~·:: .--~"~ ,"'öS Mj)C" ";; ,, •• , Ul'N Yl Ct:~ Clti:T pS1 M'fll:lflJ:I l::lS,1 

C'::il r-s- N ... ~ .... , '?:l - ~:J ,, • .,,::J o"ll.:J)/1.-,:'1 S:: .,,N M~l1:l1 j'lt/1)) lN M:I'Jl 

,,·-:;:;-r "s- iT :-· ':!v ·:;•N ''1 .1~ fll''::ll/;'1 :llfl:J,1 t:l'iO' sS [N"'-, fl'111Ni.:J] 

j•1 .-·;·; .,:l "'J: ri''" O 'Y'oi1 . c~n )"'No1 S;:, ,1 NSt: ':l pi )'iN;'! 1~ on•n111.1S 

.-~--:'1 j'N' ... ~ "S ;"Nl;'! ,1';:--;:?• Lt:i''i'l':NSt:i::l'Soo] lfl'~VS ll':l p l~llVS ll':l 

.. , -·:;.•- '1 pi ,'1"':N -;:v ,,..,.,, NS pS1 't:JllNo1 o1i:IMo"'! flliOl~ ,, lpm ·: -

N;:• s S :-; t:'S-1 ~.-s .. .,~ •"'Nl S::::1 'l'll/ •oS o•p~ S;:,: nm ow.1 p1~1 - w1n 

.oS1yS 

jN yS1lNM lNS"il:l l:l:l'J i)) ON1 :l'il:i )lli"N 

,1J)Il1' i))-,"N ll:l"ll C)/1 

c :: n 1 ., :1 cn·.~ll1ll 

.1l:l' SN 1'1llll rii1N:I1 

56 

;'1S•Stt~;'1 1Nln ',v nil' ow Ol/ i.:Jln'tt':l sS nS•Sttm mS~ - 1iiN sS1 -

litt'p:l 1" <-J1N) nS~.:J J,1iNfl' ll/1':l.11 (N":l·Y':l o•i:l1) SN sS:~ 'l1Nlp n~n 11::: 

';ly Mi1.' - 1iiN - ..,,~ llNll~ ;'1);'11 0"1:1-'l j)ltllM) Sy N' 1:11tt'' ,~, iNfl O)) 

woS.:J (N ,.,", fll~tt') 1iiK ;'1'.11 S;'!Noi flN fli.:Jii1 ll::l ,,1-,!:),1 110;"1 iNlflöl i1l 

K"':l:l /111nS;"T 110,1 ;'11i!:l;'1;'1 ll'l)l - sS - nS~ O)) ;'1i::liifl;'1:11 [0)/llJNl 1"N] 

- ,,J ..,," •inN 1Jl;'11 o.1'ill'J 'tt'J nN o.:J:l/ Sv N'.:JJ;'l on•::1• ;'!Jn, [t:I"Pl'l"Nl1N1 

s':l ':l fl l.:J.:JS 1li!:lo1 fliiN;'l fll.:JO 'ltt' nso~ )/:lll flNl;'l ,1S:JJ,1 nnltl~ 1lpl::ltl 11:N 

'inN nnN ;'11llS.:J 0,1'tt')l~l O,i'fl l .:Jltln~ 1';'1'\tl fllN' itt'N:l fl l1iiN:I Co1
1
ltll C)) l'n' 

1'1l"i'll;'1 ':ll.:JJ ll'OMl riliS i'lll/~;'1 '11l llli!:l ':1 n•JII1,11 - .1::m~.1 n•·: lfli:l ·wN 

nl:I0;'11~ MlMl - iOil ln~ )'N.:J omsn sS~', ))":;'! o.:JS flii'iltl 'iiiN :l:llltl ,",,,, 

'1'' i:ll ':ls n:l nS•y.:~~ '" mltt'Si;'l - ..,,,..,,,,.., nS1J;0 'ltt' : "l 'Nll' ötSNöt 

fllO:l o1'lll1öll - ml)n i)) öiJtt'l/' itt'S tt''N' '1 fli:l' ':l•vS i~N 1"))1 lp'OO' 0'"\.:lJ 

1',1• ii.:J1~S1 oSlN;'! J':l ':l:I.:J 1;'1'!:l:l ltt'iO .1':lsn fll:l\i)löt ':l '1 ;;;:.11: flN ,1)1~1 
p1oo::~ N'.:JJ,1 i~s mltt'Ni., ",o" Sv1 - l·,'ill!l ;opSs n:~•:;; Sv c11~':l l·1'l'V 

mltt~Ni;'l ,l,, - ,, mi 1Nw, - i~N ,1'JIP;'1 Sv, - öttt'l! ;ns NS, ,,,,oSw 

o1'ltt'o1 1lll O'pl':lN 11'1::. ))'11 p1 tt'p:lfll J:'jl1ifl fll1iiNöltt' '1~Nl /111MNöt flll~fl :l'llo1 

l:l'tt'O'l iOl~ S:l ll'l ''1iiS T',~ n itt'N tt''Nöt flS '1 Nltt' ':l .11 iiiN':ltt' plO!:l.:l '11::N 

li~tt/.1 pS i'TO!:l S:1.::1 O"Ol 110:1 01~ii' itt'N i!:il:l 1fl'~l! 1':11 U'.:l n1:1~n S:l 1•Svo 

o11'l:lfl SNl O:liil"::l 

N1pl 01N.1 •n lN - !:')ll '1'Ntt'~l 1'~))~.1 "'::!1 S:l - '1:1 1S m., '1NII11 -

pl <•-wo:l fll~tt') 111"m i"ll (1"::-n")l c•S.1n) "'Ntt' "'O)):I c:-•Sy '1t:l~'l 1t::l "NII1 

'JII1 öt!:i SS1:l N'Jlötl (i":l-l")) Cll1) 'J::!S1 •·N111 ;-',: ~l:::l '1NII1 ü1Nöt •111.:J s-.pl 

.SS:1 'JM1'1 1l'Nl '1111:1:1 p:11l' ·111pl .11Nflötll1 IP V 1i' :'"Ss;, n~s-:."1 
1N'1i'J Ml'1 0111.:J c,,, Y)) 1Ml'1~ fl1)1:11l C'iNM fl1111J'1 S:!t' 'll:lO - il"\ -

n11 0 "'-'1 ))1111;'1) c•mr m1 1~:1 t:ll1 cn '111N:I c:~1p~o c•;:~~o· v-S 1,, :-t:S p 

·P c•:~-, <'"1"' öt•-::> c•;~;nm 1n 

~l/1 l:l:l'il:ltt' - jl/TNS~)I)'~ jl!1 )IOCNöt 1'N Jll'i 

)llO'lN l!l"l 1Nl ~V1 o•S~t'1111' t:toNl 1V1 ))l'll)) 

Vl'lll! i))1 l:l:l''i!lll1 t:~S)It:l))~'1l/E t:~":-tl))t:csS 
t)'?ll'iJM,1 1l'N :l'i!C jl/1"N t:)l~:"')l'..:' c·-1 fl'N::ll 

.rN'?"'ito t::'l 

'1 -r;N nStt~ N.ilt' •; O"lO 

öiC-'1 SN·et• 'i'1SN 

~~N ·111·:S ',;~ op;n 

C."'-':111;', fllN::::l ''i 

,1":1l::J1 MSl c:rr.-:: 



~.~ C:alt!L.IC ltí dL.:í L.:al~~~~.c QUQLI Qa!OilLI Uu~d ~UQ,Q~LI L.:l..lt;~tlL.I aiC:Ua' 

Nt~L.: H L.:,N NULl Q! L.:Nt~~LI ~.~LlL. Qal~C:U~IJ' Qalí• C:I!Í' UU;;C u;,c,c 
ÍÍQ~~ Q! L.:a!C:It C:~L.J. C:ÍU' QQ~lti!LI ~C:I..;C alt11:01l;n ltí,L.:C C:Uli..L.:' 

LI~I..L.: ~.:,,n ÍQL.,C ltt•lt~LI QULI~í' ~tLí QCQÍL.: llti.,lLI Q;\Cl.: ~CV - L.:L.. aiNQa\1.. 

Nt~L.: ,OL.: NUIJ altal~i.L.: ClL., ,\Ut! (lt,L.\C:, Ó' C: C:c,) N~QI..Lt: NÍQÍN íN c,L.ICL.: 

L.:OU~U Nltí Ql\~~LI .~llt~LI ,uc alí L.:dC:íW c:,! Qltl\LI L.:IJ~L.L.: ~d L.I..C, WQlt:l(• 

t:L.C ,a~ ítl N; Ní~ l..ClhC dí,C CC CQÓ~L.~LI L.:I!C:L.~,;C UQ~L.,C' at,.a Í'Í 

Ut'. C:QÓ~L.\\.1 L.:~~L.al ~L.:LIÍQ~~· \N,! C:L.:C L,,U ;1.1~\L.I' 
~.:,~c,c ~c:o .. OI QL.:COILNL.: a!L.:LCL.tl' c, L.:~N Qltl.t:C: t:C,Qld,L CQL.: ;Ql~~LI aiN,! í!.:Q 

COl.~)· NQCC i:i•í~! Wall~ C:;~LIL. CQ~atlllt ~i(~Q~ t:N~i:i! C:íLI• QQ~11:1t ONCC~í~LI 
~L.:íNL.:) ~aiN'- l!c.c,c (/t"at Q11:~ L91': lL.:íNL.: LI!L~ íi:i• c:II.NL.: ~.:c:~dlc:~Lu a~c:cL~ 
a! í ,, L.:"tltc:IN!' IJ,ílCC .. ~,411/( Nl CL. tL.,c,atlt t•íL.lct' tL.Cíl<. (';€61' c:ll\L. gg l 
at l!,, C' Cc."~ l N11:Í tali. C:Uít lN;O~I.,, NC•íL.: tCÍÍ ( IJL.OI• L.: l( t,! ,l(~., n tOllll 

i:i•íÜ L.:,L.:lL.• c:ILINc:l.! Cc:IL.: i:iltc:I,C íL.:OI(!,c NLI Q11:ULI L.:UlW.: QL.Ill c,c:~~á,c 
IC~ L,(!,Ü LL.: íL.:LL.lLt NÍ L.:L.LI /(JtQL.: tU\t, L.:1L.:l1.1C' 

L.:C:It1L.: 11lí0C•tl L.:,N' Iti.. c;'QL.: L.:i(Q,d L,/(,\1 LL.: NLI L.:,L.:L.lLI L.:/(Lt,dl.: ~~~L. CQL.: 

N,l Nl,QllNL.:í Uut ltL. (';' - c:la!Í'O NUI.,,Q •ltNl ltlL. tc:la!L 1.!!.11:NU'Cl' 

tOIJL.l Q al C lJ l. N al l C 1 Q ltL. det) \It"/( l' ti!OOlílt' L,,/t tNCO\ÓI.NOl,di!L. 

íNQI.. u .. a a! í Q L. lLl OlltlLI' at d L.: O! t l! c:llí•L Nl Lit\ í•L.• cL.• (L.: l! u du clc.:;cl,! 

~UL. Qt/(Í' L.:Oai\NL.: L.:L.Nallt,C' ClL.It: ! "L.:O!Lt L.:,\L.IL. tltíL.: L.:C U"C Olt;/(._c• 

t:c.! Nt: QQCL.:t, L.:Oit:lt /(Í L.L.C, tí• NI..C' tlíL.L.: I.NallCL.: tNOClílLI L.:•lt.C' L,n(• 
~L.:IJNQ11:lLI Í:.:clc:,Í U11 L.:NL.C Ní U11 L.:a!C:It tNlO! Q,QQ, \Olt/(, lílta!liJ 

N 

L.LI Olt;/(,lJ Nltí WCíC•L.: L.:Clltl..1LI L.:/(L.I,ÓW' 

QL.:lLI L.LI OlC:It•IJ l•.UlOL.: íLili..LI ;all..Ní' - 1..\J OIC:/(,\J N11:í L.:,\lc,c• -

~L.d L.Na~d• 

•W•NS CM:S L.::J..:l nc:~c:~!· 
Q N \J 

watcliJL.: 'íí•l1 ltí 13, QcllL.l\J ~.:,L.'J..l\J ~.:1!\J,cl,c· 

J..~ ~ta~~ ~J..~ N~w~~· 

f:C 

'.. 



.:L c~ dr,! ~.:a.,,u ~L.t:l. a~~ ~.:.ut.• ~o, a~co ~o:c~c: .. a ~Ma acla,J..,a t:LL: ( clvM 

PZ J-\OZ J' - L. n! a~wLcL.n w,w cc d a~ .. L ~CI..r wc~c: .. a• Lw.w W L•<'~ t: CJI.ILL 

u .. a· d1, w .. cdcnd C:CICII.( U;llJ!JtPS ;llpSÁqdt?JaW SO!UOp!aSOd W .. N ltl.. 

Lii.Nal(!• ,;>~Wd~Li d~ ·11~lJCL NLLI(IJ (a!NI. tit~, u .. a t:lf(L.C t:U .. WC LL.I,( CNC~,a 

cL w.N iC J..I..C( al~ L:C~t:· - ~'l• acl(i. NUI. L:•L: NrvMCC ii.(,CI(Q sodÁJQ 
c~ c:L uc:c: NW aL.LIJ•L a~~ ~o:c:~c:· dL. a~wu.t. ~o~c:,~u ca~, w .. o c:lfLL.c cw .. a c:, 

L.t:t..,a NLJI.,C CC c:(• L:lJC:C llltCL.C,CL. pU!?(pUaA\ Q:'(,L., a!WC:~c;, L:Cialt..QC L.•NLC,c,Q 

C:CIW lfc,c,a CILQI. .. C' C:Cil L:QUaclLIJ C:CildV! LCL.LCIW' Nt~ ~N CQCdl ~~CILI.. QQCL 

l~L:IJ .. UO N~,l C:N,oLl lt:Ut:L:' C:I.IW ll W.IJW C:IJ L:C:C,C:"C J;l)j!UÁ)I LC,CIL.l o( WC:C,C: 

lC,QULi C,L: C,L.\CCIN NIJ WC: C, C:' 111•111 C:l C:CIL: CIL.llJ Cl\lt,C,UJ LL.I.C:l ~WIJcli.C: N~ LiNL..C 

L:,IJW C:NCIIJ C:IJW NUIJ' ~C:UI.Li t:ai.ClLi a!Cll' C,WL.CILIJ C:CIL.li.I•Li C,NUIJ o( LiU•llJ' 

crc:w me,· Le:! c:cac,w A - c:c:cL! NC,W oV~ou wco.L! ac, oc,n i - c:.! uc:o, .L! 

LN'l•íl Q, aiCIJL..ltL: C,C,CILL. Cl( WUULC,' WN,! C:UULC, Cll..llJ CICLCll.t CC c:!• Cll..CIW' 

,Qc:.Q\ C,L.lflJ NUIJ' C,C,CILL. CllOI.. lCIL.llJ L.LclN d w,LCW' o( WCCIC,t..: Nl o! L:UULC, A 

C,WUC,CIL. CJQL.LU,Wa WN,rOOl•iclCl.C:ILIJ wa C:Nl' QW ILi ,c:I.,U Nl.t WQ,( L!NCLal, a~.:c,a 
ou.t.w o,c,w Lc:.w • - w~N wL..c:w a.c,a a~c, c:ac,. w .. a C:I.N wclc: .. w c:t.L~e<l' LNa 

QCJCL CllCI. l.L.IJ' Lil.• C:QQ,I.Li Lii.Nai\CW CIIJ:'tll..l.l.t Lia!NC,Li : WN,! C:CINCII. C:IW 

ile• C:l., C,ltLLI. IJallQIJ C,C:C a!C, LiallQit,a• NC:C, iNCIL.. C:CILJ OL.<'!, C:L.• C,C,CILL. 

cc,u C,l.ilt a!CINCJL.l a!C, 1.,\.,U N1Cl a~,uw CNL: C:~t:L. a!CLitL.Li C,WL.I.al C:clL:C, 

WULQI.,C a!CIUL.J. C,Li•Lii..LIJ' 

LL.L.L NL.,{' li./!,L! ILi C:NCIIJ ai'CL: CINI.. CJC:C, CILi a!NCL Clll':N,C c:c:w,cw !L NltC, 

L..cl dC, ' 1:: l l. , a ' U ' L. ' C I.CIIl' l(lNOall.. ~C,CILL. ClLiCI C:CIW al..Ol•C a!C, CILCI. 

N'lall.. C,C,CILL. CJLQI. LL.l.t a( Li"OlC:It .. • r;, ~N dC, C: Í Í Li Ol C: It NCII.l CILi a!NQI.l' 

121C:Ifí• wNcL.w axoa ca c:! C,N wuc:ucL aw C,LCII.' aiN•íL ~N c.utw IJLI.w w,w 

C:Cia!C,•C C:NC,Li CIC,C:LJU,C,Li' LC:CIL al•t'LNI. dLL. c,cla(• LaW 1.,, ~wlf,l. ltí WiiLC:L.Li 

NL L,U a!C, ClLalJ C:C,CI• LiCL:CIJ t:C• NL.a' Ía' a!WC:U WltaL( t:CILaiC "L..IJ. UQI. 

iiC, tclC,W NCL CIC:•I.•a' aiNCL..Li ll LWL.LCIW C,Li N,( C:L:( Na'Í' clli.Ollt: a!C, a,C,LCILa,w 

CIIJCCL..IJ Ca CILi' i.cl t:L:a!QGW a!OlU,IJ' LC:NQIJ NO C,WC:Uil.i L:C,\c,LJ NCL t;N,C' Lil.• 

•lt•I..Li •LiLL.•IJ LC,N ,uc:! aiiJI..ICCL.. C,WI.Ia,cw W,WLL.•I.I C:NllJl Cllalt 117\C'I\' LC:NCII.' N,CW 

L~c:! lti.,L C,L:iiQ,L. NIJ L.C:I.• WNCL.Li iiC, Cllc:CCI WNCIW c;, cLL! cLL! WNCL.Li w,N 

lCiila~.a• NC:í ,((l c,w cr.ilw uc:Law c,wrc:c,u owLuw wac.a,u a~c, ULI.!.! ~.:.L:LLI.' ' 

C,N t..cl c:lt,w w.aw\1.,1.1 a!C, Wl.lai.IULIJ r.CILO LCILCII. C,L.ií• Lia!Oitl.la a!C, CJNLI.iiLIJ 

LC:•LI.II. .a~ C,L.,,cl c:c:.L.LI. wilc.! Ne ca~,a ac, c,c:· ala!NC,I.' L.l..t Vlc:il.u w.N 

t: 

L~L:L.NLIJ iiC, WCC:LC, a~c:,d ~c:,( C•CILCI LL.I.I WQ,\i(L.,a C,CIL.I. ilc,c, c:c, NL.a' 

~W,WL.ll.l' c,c:c,c,a ~21C, ai•OlLI.I ai~CillJ C:C,QLQ \L.L..L NL...!• Lil..• iiC,•CL C,Oll:lC, c:w! C: CJL.,l' 

NC'ICO CINUI. a!NCL.LIJ C:CIL NC,Li Cll(lCI~ llJ •Cll. C:CicllC<llJ NIJt.,a• LC:~;ULL. QIJL,·! 

NCita Q,OlC: WNCL.Li LiLN WC:U Lii:h\Ol, a!C:Li' L~c:! N , ! Q cl al , ! C: N C L. Li' 

09 

i(IÍ w,t:L.l .Lr•L! clLí•L.C· l(lCIJ 9Z6 l . 
,Jtucl WLL1cl Luí a!I.OlV! LJCILCL: cllti.L: lt;L:,I.Li CML QCIL. L.t: L:C:CillJ LL: C:QC:I. L:altl.i 

gzg l c:ctNI.•C' I.LC:• CIQQCLIJ,L CLC:ItLI.I CII.ILL C:I.IC:, L:clL.a!' WUC:a OL.La,QLI. L.ul. 

,QLL.LI.I•Li alí WL.I.I LiOlC:It.IJ S!::>t?d Fl maq amf aa a!L:La.lt I.Nallrl.i C:~CIJ 
CIJC: ca WCiíLCIL. WCiaLI.OC LilCL CI.Llt,NLCI Sn!JOlQ O~nH NIJ CIOL.l wclÍc' C:L.C:I. 

UJnlO NC:C, L.'LN C:C:I. CIOllt,a a!L.'Oal.. C:I.ILC: Ía' L.'a!Qal..t LiltC:t. .. c• C:L.' C:IJclLOLi 

LL.IJ WNLCILIJ -ae1q3 Wl?U!!d!:JS!P t?JXnf wnquao }a !ft?lnJt?U amf aa 
CL.LC, LOCILI.Ol ~~~ ~c;lt ClltLLIJ t;t, C!J \QC:CL..' NLI.IL C:a!C WCILL.Li ltí L.'L.LJ L.'OlC:It,l.l 

(gzzt-t>LZI)' - C:NL.C:il C<NLIJ a!CL.' NUL.,L "UL. L.'UC:C OilíL.It! uapJaS caL. 

WOlC:It' Lii..Nall! a!clC:It ltli..LJW alí L.'lJ,NLílC•Li LiOlC:It,l./ L.',W I.ILQNCI L.,, NclLt,CL 

iiC, ,1.,, LiOlC:It illtCil' NL ,LLJI. cc:L! ltí •L.• L.'a!claLLJ Lí•CILL•C L:CLC:It,a QI.ILL WCL.I.I 

C~LCII. t;,( ucl,c• L,,c,c LCJala~,c· Lt;,( L.'t.LCLIJ lJ•NLíLr .. a a!Naall. íC:LN ilL. I.IC:LCI.Ia 

NCICC Cll.!l..l C,Li•Lil.ll.l C:C:I. ItaclL C:aL.OlLLJ C:a!Níl.l L:,UCi alt;,( OlC:It LNCILCL.'' 

LiC.LC•IJ NL al•l.ILLf a!í ltcli.Lc, Lil./"0 LiOlC:It"a' 

Lcla!W íLiCL.,I.L t'L C:NLa( l(lWJ..I.I •LiOlC:It •LC:NL íCIQCL.I.I NULJ ltí a, N•IL LilJNQLi 

L..Cia!C,•C L.'NíLi CII.N,Q ÍQL,, a!C<La!C L.l.l Olt;lt,lJ L.LO~ QNL. t:ClclLL.ll.l Lii.NI(lLC.C 

ace, wlta,a c,w.LLJ í•' 

Wiii.LW' NC:~ NQal,' LQL.' Nlta!L:' LNC:• a!C:a!Q,a W.. ltí c:L• l.luí : LNC:L.•í NI.IC:C 

NLQL.' ac,( a!íN •NQL. NL.C' N• NC!Uh íNC:lí C:a!L. l./1•1..' N• ICQI(l, C,t:LN ltí 

Lt:,! LiCOl.LIJ LiOlC:It,LIJ a!C:NL.C' LL.'LN (l.TluC: clL.Lal,a C:' C:L) IJC,N L,, N~lt!L. c;! rt'LL..,W 

l•al C,ltl.l: íiW rt'LL. QNQL. 111í•111• a!C:N C:QI.ICCL. C,L.ti,L! LiL.'QC:QLi c;,( Lil.IJ 

ltl. L:Lirt'C:L.L:' 

L:Olt;ii,LI.I C,CIL.I. C<LCIL.• a!C:It,cl'-L O•Ll./L. L.cl Íc;r, NL.a' LQÍI.' OlC:It C:NW L.cl ltí 

C:J..,( L:,L: íC:lJC:a' lf .. lt IJL .. C 1110' - NQCC C:CINQL. !Li C:C:L. LiltOlQltC QlC L.'Qlt \\LJ 

LiCL,~llJ LL:Iti.,,LIJ' lltC:LL.lJ Ní•í•C' LclíÍIJ Lia!C' la!O,C:ll./ L,Q,C' aiN•íl íN CC:I.IC:L 

Ulta!l' NíW Lil.C:L.,c WC:Ult;,Q C:l.lli..Li' a!N,íl íN tC:I.IC:l' t;L,,( 1..'.1.! c,c:ud• C:td 

o, a!C:íl LiOallV! ~Í L.'Nl.C' C:Cil (,LQN Cl' c;) iiW. C: (L,cl, ,w• L.) NIJ Q al O Cl , 

•LIJI. clt.LC: N~ alaiC L..IJ _OlC:It,IJ Lil.Call./ QLC a!C, Clltlll./' a~cl,la! Old CO dC, 

a~wc:a, •111L.N~ w.L oc:cla~,c r.a~w LNcac:uN íwcl, UCILcL. re C:cL.L., woc:a• 

C,c!c:.ill.l C•CCINllJ LC:ai.V! OIJCQ,c cllti.•C' - ~C:~ Li•ll./1... Cll./C:ClN C:Cialí•C C:N~L: 
Cl( L.:L.C:I.,Q LiN~L.: CI.NW dL. C:QW C:QLQ,Q L cla~,c L.C:I., NCL.Li CJC, t.1 Cial •CLL. 

C:CI~LIJ (L,cl, •!./' C) CCIIta!Li Nl...! Qlti., ,Q Nl(ll. •aiC:lJC C:Li C,N l.llta!L .C:L.' 

LW,aw• N,( ~CL ~Lii..C:ll.l L.C:I.,Q' J., íWit,L. It~ 0\..al l./ lfl.,llJ LUcllJ Li(\,,c WC'II.'l./~1..' 
iiC, L:Ciltl.."C allJ~cll CC:ll. N~W, ~C::'(~, u .. c a!Lc,c LL.:.L L.LN,c C:L.'O CICI~ WQ.C: 

C:c/Lt;,( CiiCIOlC,{( WC!CI. U, N ltl. f)' 
NWL. Cla!,ClLJL CILC:N Nlt~ cl~lt cl,! C:Qcllc L.:CuC, ltl. cl::w Llt.lt CM~ ,(UL. ;.w, CI!Li 

19 



63 

p• ~r:· ·S·w - 'Jte',, i:i:"!t:' ,.~·:: ,,11,:)~,, r~ i1iN ill ,,, O'J!:l ':l l;v 
.r::t1;;:- .. :J.' ~c· .-:"j 11 ~N,,' ,,~i~n., o~:C.:l t:'l'1.:l'C' l'iY - j,ll'Ni,, 1Yrt iO NS 

·~= v:::.:n m,:,,c;-: ::· ~:•;: .,,,,.:"! o~,,~., m~ Ci:ll,, 11 :"!Wli' S.:Jo.:Jt.:> ,,oo j'Nl 
,·w,., ;: :::.:n jC: S rnno , -;,-, ,·rS:tltmS :"!.:J i1ö1 .o,,, ,, ·~v S::.: N ,,.,. ,ll l! .:Jp1,,w 

··~·J ."~:1 ;•:::~.:J - S·n,,::S': n"lt:'p ,-, .-,•nw ,, ,, ,,,N'I1.1 il/~ oJ :"!Sw nN 11l!.:J111 

m,,::.- .-o j'N c ·~·o:"'l Sv - .p•nv., 'JNJNOn oS1v;, Sw 11~Sw M pw,, SN 

SS:J :-· n·,,,.,,. n·•:.J,, ·•::t• S•;:p~n i:> .:J S.:Jno;,', N1:'i nm11.:J ,,, ,v ':l . piS 

,i'1ii 't:' C'.:l'~~': ,i.:J lt"t.:' •;:', ,/1'Jlll'1i:'i :'i.:lO:'i •S:~N N'.11 ,:'i 'Jltl:'i :'i.:lO:"!~ 
.J'1i1 •oS::> hO'Mi1 

•::n; ,.,N ,i',;:p n'il/J:"!t.:' n•v::~:-1 ,i'J1SlN'I1ö1 liJ'M.:J.:J .N'.i .iJ1l/'M:'i :'i.:JO,i 

;,::on - .c,,Sw .,.,N•.,::•::.S c.:JwnS 'i::> ill omN ,il/'i)).il 111i:'i ' ö1 Sw Wipö1 
o·p~r:·J,i · .:1S:: !:!J'$ .))1"1l::l o•p11i'-:ö1 r N .:J'1pS 'i.:l i ll ,,.:J ;,n•;, ;,r;,l/V illr;, 

•tt•p.- No•S:: "!:lö1 eJ ö111'.i .t1lil/J:"! p1 •ilin•,, j'.:J Sl.:JJ 1llpnw ü"iltoO'.iö1 

ö1 .:J'~1i? c:11h' c-p ·~v Sw 111)!i1 m~~N j'.:Jl l11i ,i'ö1 11i1n j':l 11111, o).'l/r;,N.:J 
;:t.:~in ,, /1i.i 'J .:J Sv S::pn,,S jmr:•Sw.:J 1SJnon NS ,,,,fl,, n11l/r;, - .nnN 
·::l 'J.:J j':ll min',i j':l on•nw o:po.:J 1S•oN1 .cmSw l11.:JN 11Wi1r;, SN J11ir.iS1 

111lt'i::J l"llltl)!', ,-:;,::; ö1i111ö1W O'Nlllr;, 1JN nr;,N.:J1 - j'V 11.:11101 l11i'i' S~t~ on• :'i':'i 

p:mS ;;~ N: nSo on',,,', ,-, ',:~vn.i .ii'Op,, - mr;,lN.i ',;, j':l :'i.:Jltl i lN~:'i 1i.:J.:J 

,;;) SN ö1! .:J.,,,.,,, , o fll l1i0:'i l1N ))llr;,,, ·lfiO!'l •iN .:J'Ii'l!'l' ol1lil/Jö1 

.n1m:S m llo j'.:J S• i.:J~ 100 1l~t~ r;,S ",.,, '''lil.l i111'ö1 O'))llr;,N:"! inN 

j'.:J' .•w'JN,, ro,, ',;,', lili l!l'r;, j:'i 1.:J 111101 "l11'l!.:Jto" j:"!~t~ n11llr;, J':l pSnS1 
.i.:JS.:J ., ,, ,,.,, , pi 1ll1'J NS l.:l ,,nr;,, l11',l).:Jto P'Ntt' l11ll/r;, 

.i i lM l111l/r;, ',;, l1N :"!O'in j':IO:l i'iO!'l' O:"!:'i o•r;,•.:J :"1'!'1 J1WN'1!'1 jlii''ll•i 
o•ov., ',;,', '1il/l '1WlN i'pr;, .,,.,,, nS•nn:~Sr;, 1i))1JW l'111llr;,S .o•Sm O'J10 'Jtt~S 
i'i li1i"M jm•mS •pnw m1llr;,S1 ,'J'O i:"! m1nS 1ppuw nr;,:~ il.' ,/11ll!&'Sm 

n•·umn :"! 'Ol::J:"! n l.:JN no1p11.:1 .illltiNiS .inW))J 11 :"!iiO;, - .n•SNiW',i nr;,1Nö1S 
',S;, ni•n', 1.:Jltl1iJ "l11i.:Jiö1 niltl)lutt' JOlN.:J 1.:1 (325) l1'J'li'J:'i Ni1l'0:"! Cili'ltl 

N1: 1'toJNr;, 01,'01N'l1 - .i.:J'.:J l11iö11oiS i'" 111.:J"tt' l111l/r;,:"! iNIPl .nl'IPlJN;'I 

mi.:Jin mwv m•n.:J.:JIP ono.:J .:Jnl::> (~ "O ., il:lO) 01i''1S1to.:JN SN 1'iOO:l 

•oS.:J NSN i.:JS.:J SNitt" •oS::> pi NS o1;'r;, Sw 1n1Sw, •;, i.:Jll ö1'1t'r;, :'i'lt'liJ 

v·v .ilt'l'm pill:"! •pn ',;, nN o•S•;,r;, o•i.:Ji,, mwv ':J .•w1JNö1 ro;'! '::> 

CIPIP 20 "0 '1 iOO o'li'Sltl;'l ,,,n m', 9ill CJON - ·l''Nl '' ''CO C'~iO 
n i w v .:J o ' S S ' J n c .i c ;'l 1 o ' , v !l ro ,., o , p n :"! Stt' c.:J•to iN1:lo 

n•v.:Jto:"! :"!iln.i .o•iW:"! •oS;, •o1oS1o:"! lfi'llin ,,;,.,r;, i:l::> ,,o .n 1 i :l i;, 

lMton itt'N.:J cJr;,N .•wuNn )'t:"! ;, Sw 1m1n .,,,,.,; :"TS•nn.:JSr;, :"!illl'o :"!11'•, 

cn1N ltllJVS 'i' .c':llto NS c•pn ,c•iw c•pn c,,; um ,;Jll:"! :"!W)Io!l SNiiP' 

62 

,,,,,;1N'l1•i :"!n•Sll:"! l1l' lliO l11 .V' l ' :"T r;,.:J i 1iNIP ro•Sn.iS J:ll1' ,;;, 1i i.:J 

ott•.:J m1;,r;,,-, m;, M::n:~ Win V1ll1'r; ö1)11i ' mo•Sw ;;::>; N•:~ .;S l1 'ili1J,, 

1o•J::l;'l ;'l'io•r;,w ;"T r;r;, ,.,,, :"!.:Ji,, :"!.:Jii' SN 11ili1N 11 •i'JlSlN'•i .n•v.:Jro :"!'J1S1N'11 

n'Ni''O'O lN n •:V.:Jto n•JJS1N•,;', .o•pSn 'J~t~S ,,.,,;,N'n.i ,;p',nn.i :"!,,,,, ,;'!.:J 

Theologia 11'Ni''O'ONto'o lN )I.:JtoS S:vor;,w :"!'J1S1N'nS1 Theologia naturalis 
ll'iJ/01Sp•liJ)) ,J)I' ii' Ol'Sl/Ji tli' i"i Sw liOO.:J ll"l:V' o'~i!:l1i suprarnaturalis 
Sw ,,;:o "ll Nom',, .,-,NS:"!i 39 1llo 1910 jV~i5N'It'J)I0'11 Jlllt''J1S1N'n il/1 

Hontheim, Institutiones Theodiceae sive Theologiae na- O":"'toJ~,, 
turalis secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum 

.scholarum aceamodavit .. . Freiburgi c. B. 1893. 

j 

j'.:J .m ,,,; ,N'n :Vlllpo nm11on:"!S inl'o o1pr;, ill:lnJ NS mi:"!':"! m 1n.:J 

m" Olt/:"! l1N i':l!Olt.' 1'1i',i ~)lr;,.:J Nl!'l 1.:JSN 1"'1 O"J'.:J,i ' t:':llt' l11i,i':"! 1ip1n 

•h nin nN pSn~w .r·o p~t~Ni 1oNr;,:~1 :"!r;,ip.i.:J) 1Sw O'ii'll iOC:l "l1'li.:JI: 

o•n!l1Wono 1nNw 1v lli'111PJIP rovo::> i.:J,,., - .(n•.iSNS1 n•o;o•JS l1'V:ltoS c•J•o 

,,ll w1n '"T )l:J'11.VS i)).:J pnll' 'i o.:Jnn N1n1 N'JS10.:JIP c•S·.:Jwo,-, ,;olpn:l~t~ 
'N i )ltP ,i i 1 :"! ' n ' !l 1'100 '').' .N10101,'0:"! O)/ illti1'.:J ~ltl10.i l1N C)IEl!'l 

:"!',1~0 '1'1i' l1lli' ~l/N 11'0101,'0 lN 111)1!1:0 l11u 'f"iOl i1lli'.:J !1111:1 Nl:"! ; 'N jr;,ll 

9SN oSll/:"! l1i'll' inN iSuw ll'!IN C:"!i.:JN S~t~ 1~1 ill m1 o1N Sw 11li11:"!C 

i10:'i n N i'l'i:l i o l IP '".:J'i j' N iOO:'i •1,'10 iliO.:J cS1N1 • .1948 :"!"r;,pnn 
(26 1ll N"Oil1 11Jlt'r;, !'11PiN11 'll",) Oft/1"'0!1 OJON ,1',1t1 "01il/'lt' '1i110.:l Oltliltl 

:"!NiJ.:J1 hS;,.:J n•:;SN:"! .,,,, j~ pSnS n•v:lton n1n nN .ilt'llll )'Jl/:"! Sv ;nn 

p cJ N':"! n•:"!C,Nn mn. : Swr;,S !ln1.:J Nl:"! .mwS.:J 'N1o ,.,,, i'"i~ 1J'Nttt 

V'Jnw :"!~ 9101S•o1 1p1n ',;, ni N':"! .n•.v:lro ni (!! .n•SJJ 111 (N : o•J•r. 'JW~ 
Sw ." :"!n',, J'O:"! mo1 .,,, N'Olo1S•om :"!i'll':"! ,;o.:Jn.:J l11i'pn 'i' C,v :"!'SN 

n i i' v iOC nN ili'~ J'li.:J cw j"llo Nl:"!l •oni!IN1 cw .m .nS1t1111o .,un 

i!l.:J c•"'nN SNiiP' 'o.:Jl11 S•.:J'i o~ p c•i1,vn Sv.:J:~ oJr.N .1·~ il/IP i' n :r ' 
·l11i:"!'n', 'f"11iolt' 11liOO.:J MilN11nS M:l! i.:J.:J l1')1.:Jton 111:-tlt' jl')li:"! Jr;, l))Olt'l:'i 

:"!Ml1011:-t n•v.:Jro m Sw nr;,•Sw :;ro'IP nJ'li'IP ~·SnnS j~fl' ;;, 1i1.:J 

pSoS1 11 :"!:.:!'IP' li1 S1cS C'J1S1N'M •:toNolt' i)IWS IP'1 .n11:'i':"!' ~no 
•l:l' l111i'i.:Jt:1i l1l'J1ll'n lN 111'~'J0 l1l:l0 1C,~ 'NO C'Jl11~',;"T'lC:l 01ir.l)l:"! c.C,lttt::lC:"! 

,j.:J01 l1'C'JO ö1!1C ,lJ'JElC, l11llltl 111!10 'l1!tl ,C'J1 llN l1'illll:"T 111:-T C,)l CN 
.n'Jl:t•n 

Ctt'Ni.:J1 C1i:l:"! '~V 'NliN:lt C:"! :"!IP1Ml1 fl,:"T 'i:lntt' ,N':"! fl'O'JI:l,i :"!.:JOn 

l11J1~N l1i'WIV1 •nS;o ni'!tlil ,onSwo .,, C:"!C, :-tfl':"!IP ,c•Nr.mm C'i1Cn C'J1'ö1 

N'.i 1111;,•:-t Cl~~ ,n1i:"!':"! fl!! N':"! f11il/l:"!lt' IP'l,:-tS C':liC CJCN j:'i - ,f11V"" 



_.." ....... ~~ lll·l'llCI.:+) 
C-aat.lo ,, 

..... ~-..,l*l~ ~. I.I~Q, 
Md 

·~ dcraca 
~1.1~a ~a~Cit' 

J!.'I«<J.. ~~a auc ~r..al 
~M,CIWl lCil 1.11.1.1 I.ICI~U 

101 Gl. ~l ~ éll.cf cu.t., ~u"U L.t.~ ~~.~. Llalt tvu~~u 
~ - aw..c.-a snaeu•ut cao~ tet&. L.ocz..c~a snSJaApy) 

!Ai .U &'CIMU 4ICUl Llr M C'l4aLI MQ~LI tQ44aLII.II'EC~ WL.aM.: Llo.~U1. QC:L.IUU 

ga, cu4. L:~Q ~d Lll.tl. c:Q4a~Q~; ~~ au.l l.lt~Q ti.CMta (t:QC:Ut:~~ 
c:""a m QI\.Ma 1.1" aLc.a NU ~t..M~ L.LdN ca,~u 1.11tc~ • Maca ía~ 
aN W~ (L, QQ1M ~d~a 1' t) - d~u ~LI,~LU '~ 1.1~1; al4~tl.~ 
tud~QLI I.L' 4II ~~" ~o.d.r.. a.c:a• u : M~~u u'~ía a~c.a ~ua ~r..ac~· 

C:W. ~ar..d MU UQNUC . C'lli:N MU Q~C:U.~ ~'Q r..au.a t:C:QU Q&.L.al~a 
ca ~ u4c~ ~Cill.ll...a ta. u~I.Clc.a c:atu r..u~cu ~t.c:~ almU ca.t~í 

I.IM~Ct.r 

NU c:~ uali:W{ c:aMo. &.ac. 'fo ~c:v ía. a.ca uc~a.a a.a~ c:ar..c:l a~~a~a.a.:a 
~ ~'r'! NU C:~ UalmU t4di..~CI.I alí UNQ~No ~ÍM CaatL MUL. Uí~ Ulc!l 
MIO• MLII. ~C:Í UC'lli:UU W~ U N a ~ C L:' - !..Ut:! altc:~~CU 4a1U ·U~U L., 

tl.ll.t.CL: ~ U•~l.lt. C~~ alí Ualml Íaaar.. adQJ ~U~íL 4L NUU CIUC:C!IN 

~ 4C ~ ' ' ' C:N UC:c!Ld W4CW.l4í NUU (Uc;c!, t, Lo) ~r...c! C:Na~M •U•L:' 

L.t.&. 'f.. MI.C au Cl~C: ~U u, l.~l.al aaL c:, Na 4ai~U aaltiC!I ~UC:U UCI. ~Ultt4 
wn ~CIIA: &.ca.a ~~:. «.c.~ t~L.N~u c:L.4 - tN a.c:L: w«ca.&.l 4í alíal <ca.c:u ~> 
1.1~ UCI.Q ~~tr.. ca.a!L..C Q~NQ C:C:I4 C14atc!~U C~l. C:CM QUQ~ C:ai~UL NLC!Ia 

~ eu! c:c~ La&WI. 4í cc!. íN ídu - tN .a.«.u LL:4a.r..l 4í alat c.a.4. íO 

tuC,.C Q4) L.'\'f. Ua,a ~a~Í ILe! ~LC:I.. NCIU C:íC:C:~ íN L.Cí 4í íal~« ~C:~, C:Qtl~ 
tti..W 4í •C~~U Q4Q,Q alall.al ~UL íUQ : "C:N L~ ~L:dQ,L~ 4í NUU 4aii.L: 

QUI.: u~c:uu ML.U~ L.'CiaLL.cau alí r.., ataíN• <aLI:! ac:~U)' atc:í 1.1r....c a:mu 
I..'Cl4CU aii.IULI.U L:ClC:l(,u Q(,l(L: t..c! 4L QltaiL: L:l!Cí ~CC:ííL: C:4alt..L: L:Lt:L.~U' 

a~a 4u.d LL: aa..t NLL. ltí c:aL: NtL~u· 

Cll. 81' 
IJI.«,' ~ .ai.'C~L..Q cd .. a QUClN lU' - 4.1( l.o.C:LUL alí •LQCI,«C L:4L 4a C!IL.•tiL! 

4c, CL..C' ~~ NJ UC~L..a CIUL!.•C:•C íalQLI. NU L:Qlt~~U UMCLU NUL. a4aiL: 

19 

a 

1.1, ua..! íca«l 11.~ ·C~ ~r..u I..Nr...r..• 

~ l t ~ U NU \aii.Ní' íO.C:L ur..ta.: íi.IC I.ILL.L: ~ali:LI.L.I' atnf, (wa4{, 

tl.ll NU laii..Mí N~ íli:I'EI.C Lt:a.al r... UCC.L: d 4tdawt <aLI# at:LU t~M 
NU&. c.un íi..'MLC'lU u,~L.MC,.U' UfJ íL ta.:! NCit.íL dc:~u MUI.I' ~L.' C:W. 

'fl' ~~ tl.l N~ Qlt~~U aiL«U ~d d~~U ~~«U ~~ @LU' Mtí t:c/. 

C:Vai~C:I.I . U tM í'ÍÍ t:.L~L. lf,dr..Ú UaiLC: tULL.U I.IJ.:l.~U ~1.1~ aii..'~L.L: IACI.I 

NJ t:.U MCI.í~ 4tai..U L:Lt:r..~U' 
L:~MU ULtr..~U cal L:t:U Ní L:Q~((Í• - Q, aiM.CL Q~l.l talMI.. ali:~LU 

t:í ' I.IJ.t:I..U.I'' C:Lía ldLd.a a.:! íti•L.Lal LL:! ítiL.Cl.a I.I~Í'a.a CILC:! Lll.t:IJU 

I.IMCLI..LU LaiNI.. L:l.t:L..a L:CU'fC C:alt'l.i.U L:alt:U Lc!.&.~L' ~J L.'UC L14tCJ 

ltt:~LI li..LI Wc!LU 4LC:4L:' LC:I íM ,uc:! ía!CILL. NU l.lalt:U C:í• ,r...l[u CIL.I3, 

U.: CíM lLl N• MQaiL.' íML alí "íN ,L:J.:. íN .XI..L. C:Uí C'f QL.I3, 
t:«aai..U Lll.t:L.LU Q~C:L.U íL:~~U CC t:aiNL. QltLLU I.II.I~L.L:' a! L:Cl«a 1.'C!al413' 

ltaii..U ULC:L.~U ul ítt:. aiNL. QltLLU I.IULL.L: C:C:íí•C íCC:• L.'CIL.Cl.C' Cl. 

atltí a. u~c:d· íN .uc:! íL:a'-'1. c.J «.aL.u L:1.t:L.~u ~c.! .aNL. axuu 

r.ltí 1.1.actc1.1 a~.aau or.~.: ltí r...c~. a.:ax~~u· a•.c.a L.oac!~L.IU L.'llí~a 
ltí MUU C:QI.I ~C:QL: ~C:Lo.' 

U ai~L. ~~~C:Í 4.at:' N~QL.,a Í~C ,a~L.Ní' ICIL: NC NC~ íalltl.l t:L CLIU .. t:n• 

!:L íCit. aiM~QiU L:4~ía Q~C.! í•aiL.Ní ~N~QL..C : NIQL: t~ L:CI.L.I c:t:~a ~ 
MU aiC:~íL QQIUQU ~ULL.I.I QQI(, NCIL C:í ,a.L• ltí NUll C:QLI LC:QI.I & 

ut:.~L: «.:,.~ c:.~ur..• NU N~ar..u• eae. .aL.NI.I .r...~.: caawca~u .a41.1 NUll' U:L: 

íl.l : N• ai~C!IL: .at:lt~íC' ,a~a41 NlC.l' QL: .aa.l OJ..t'L.I ~QI.I Na N.aUL' 

LnClíC• íMJIL:' - NQI..I.I í~' íCIU l. - t:alt'•í a!L.NL: .1..•1.1 QCIWQ~U' -
cal 1.14,! L:•M LUC:t..U~' NQ..,L: ÍL: íUC:L.UL: : Ut:L.W ÍQUL. MLIC• QCL..a NLI 

: •acar.. r... .xuc!· ca4.al.l t:c!L.uc.u acuu a~a.:.ul.l í&.: .aau1.1 c:1.a.u .a.L.LL: 
alí t:,Q~Í C:L..U Qal.t: C:4í OJ..I.al NUL (aiL:oL. CloN' l' NLI.t C) CQJI~ 

t4tíl L:QLL.al IL:I.IíC:L: íL:Uc!L.t: Mí ~aiNíL: QJIC, ltL.L..C .. "'LC,Q : c:mlt 
I.II..NaiLCI.I alí Nt'LU L:C:CQ,L: L:W\L•LI ÍQÍ(( GlíCIIC N.u! CCL t.:.I.:IL•C I!LL.I.t.: 

4rí L.;~, L:QI~LU QltL NUL. ~I(Í •t:,C!IIí t'L..LI UIL.t:. t:4c!t: U~N t.:l!Cí .. "'C,ta&l.: 

u 

w 



67 

!M:l ii''Ell1:l '10Ni1':7 11-' )11))W:l 1N'1:ll 111'1ö11Nil ./11'1:l1il 11'11V)) •c ')) T"l'10J 

l"1l'1,1lNil /1N (N ,JIJ"1 il":l'1l"1 nttt'11) 1'1110:! "l':lTIJ )lN~ 0'10)1 :!'1 •11llll:lltln 

<111Vl:ltt' Sw> )1WN'1 oT':l 111'1iiiN S•nno. :'":l 11NlWn •oS ._,, 11l))l:JW ~n '1'1o:~ 
"l:l-' J•))'1 'IJ':lltl ''1•1 ,(111i)).in I=)TO:l 18 1:11 0110''1 •i'lllt ''))) ""liO:l 11l:l111:l )nT 

m l'JV - .nS•rmn jO p',n o,,,,,o 1'1"11 111))l:lW ~n i10.:l 111Vl:lp 11li1"1!Nn l'n 
iNt:~ ,.,,:J ,,:~S:~ n•i.:~n n1mS •Jw m•Jn Sv c:~toro:~t,, NS n,v,::~wn Jnw ,,,vo 

'Ni 'J'O ,,, 1ovo •Jro••c S.:~K .c1•n nwic:J pi 1pov cn•Jto"cttt .o•1y1on ':J 
.1JJcn j'VIJ 1J10 .,,, 11l,JM 'W nliJ'lM:l IV'Itl Cl0'1El ".:l' N1.:lMS OWtlJS n:JlM 

.N,,,,, ;n.:~Jn 1ovo:~ un•Jtv 111'1:l1n 1111:1 mc1po ,,~;,_, .1iltll"1 '"~ 

S"J C'1.:lMO Ott' )'N ("MJ 10)1, l11tt'Ni 11iMTN.) i11l'.:l 111f''l1))n l11'1i1TNn 

j'l:li1 Ntv1ip Nn.:l'/101 111i1"1!N. pl "Jl:li1 11lii"11N. : )•i'')) OliVi O'Jlltl '"-'.:l 

ji110.:l 111P''l11J 1111' .nmw rmmN •):IlO-' .li.:liinJ 0'11)1,1 11VO:l ."Nl1'1:JIJ1El1 

ii1'1Jl 'il100'.1 1i)) ,,, IV'IV n;•:~t• J•1 111Jltt'Nin 11lii"1!Nn ':lK .pltv' Cl/TJ.:ll 

tol'on nN ::~•wn,,, w• p1 - .o'JltvNin n•oJ:~n 11l:JN 'w n•'1mopn 1m l'Jcn' 

jOT i1'1NS pi 10ltll 10:11)1 1Jtl.:l 101)1 Nl,1tv "1111:110 ,jjtv)) W'IVl 111NO !VIV TN. 

n:Jln-'.1 ,jjl/1 nS.:~p.:~. C"001 l"'"'l1.:l ''ii/10 ':l .p•nv., 011JS1on 1)1' "11Ti.iTN.n 'N 

N"ii 10110.11 .i'1'1Vn ilt1N •JlT111 '')) "01i.:l1oi 11iltl)) 1"11 01' 11'.:lp.:l • , . 'J'OO 

.p1.:1SN '01i0' 111i.1TN 'V '1-'lt'N ''i''ltJN ''lll ."JIV1J J!V' !Ol'El Nl.i '-'• ,2179 1El0C 

j01pO:l liNIVJ 111i.17NI"11 111i.:l1n 11i1V)) i.:li.:l 010,10.1 M-'!Vl 0'11))oi 11VO.:l 

mimNn jll.::J i:l1.:l mp!:lo ,,c;, liilVnn 1::! 111101 ,/1lll1.:ltvn Jn' tv1p1o tol'El.::J 

11li.17Nn 1i.:lMO ''tvOOltl ))".:lNi.i n•,i 11ilp.:ln Jl!O.:l J:)'iM il1l'.i ,/111:110 l"'i/1, 

11'll0 nN 11:lo1' •S:Jo O'NEllin 1iElO 'El 'V nN1El1.1 1111:::11 11N O'llO.i O'IVlN' 

Nln .111MN il"f'JO i:J1n 11N ip.:l C":lOin .('N 1l'IV NilO 1101 ''))) C'MOltn 

l11))1l11,on Cl1))'i':l 1Ell1 ''!O:"l ':JN ,;,p•11)) n'.:lp iT:l IV1J1:"lltl 'El~ ,J"'i/1 J'lC.:l n"n 
11'Ntv:l '11J,1 if'1))oi ClON - ,O'P"l10 .i.::J,,i '')):J CJ'N 0.1 '-' ,c•lto"Dn 'IV 
:"l''1ltoO•n,1 11))':ll1 •o 'V •'i1!001rT,1 1lt.1 N1n l"'il1 nSNttt:l Ol pl 1111n!N:1 

.1:JS.:l rT'11!00'.i:'"'l N'N ll1l.:lo1S 11iMN 111 JrT:l 1', J'Kl .!NliiJT:-1 

•m,:,r,,w ,,',,ovn' Clii' lJ'N l"'in j•Jo CN .•SllN S1pw pcon l"1V cJoN 

pi ,(ITlllltJrT 11J'M:l) 1J'Jthtv nSNtvrT C)/ i1))1JJ Oltv •S:J J'l))oi 'V '111.:31 1:1'1 

1"1!111J10:"l oiNllOli"J ,n',:~ rT'1111:"l ' ' MN 111i:J1:"l 11'11V)I.:l nv•,.:lnS Tf'f'TlrTIV iMN' 

Cl'Ntv C1!0'1El:J OJ,:,,i', Clf'01'1 jN:l J'N ClON ,111lll0 l"'il11 1111:11:"l 11'11VV 'IV 
,M'M:llloi 1Jl1Nll1rT j'OC 

n•llDllllpoiltl rTillp:! !10'1, ll~V j"1V lJ1lElStv !Oi!:loi no,rvnl;, C'TNl 

nJll:l:"l n:J :"liVIOit'toliV 1V .toNS toN' :"lMM!:lM 11li:l1n niltiV i:l1:1 11'ill1lrT 

l;,::~pn:-1' nlSllOO jl'N Mli:lirT niltiV Oltv ,nlil1'1S 1Mi:l11'1 1MN 1ll0 .nlltt'Ni:-1 

MMN:J ClON :!M.:l (111lt110rTi1 oiNO:J) Oll1!001l:IN ,J11ill1J:1 111i1 11ilOO:l jMlO''t:'.:l 

1J':l:-t' j'Ntv 11:ltv,i 1:1So ,•C,1I;,•oi1 jl:lltJ:l I:JP111 j:-tS IV' 111'1:11:-t 11iltl)71t' ,l'J'TlilNC 

66 

0 v10o JnltJ:-1 w1nSo Tl/JOJ cS:Jl nS•on::~ 11li:J1,, n'1tvV J•mn' lllilli o•Nilt.:N 

1111 :l 1 n 11 i tv)/ tv .. , O .~"1 N"El) Citi 'ltlli':l J'l)ln iNl:lO '1111'1 - ·'"lo1 

j1il'lil1 iON jOMJ i:! SNliJIV 'il nmr: :li1 ·V lJ tv ' w ,, El, J l :1 i ji 
.1111 N l'ilp J'N :10 'JMl .cl' S:J:~ 1111:11:1 n·rvv )'ilf' ,,,,w Nlo1 1'1:! )'iON 

c 1 :J ', l ' ' N ) • i O l N l ,, • N ', tv •) ' J 1 lJ ,, 11 lJ 1 V i 11 1 l O O 

·' J ' o :l ,, w lJ ' , ' , J 11 'J 

111i:l1;'1 11itv)ltv )l'))"l:"l ölN 110'':!;, ltli11Jn '')):!IV .nn•n n'Jitln :"!Nltll1n 

1c:~w 131 .nl'toio 1111:110 Sw S11J Cl:lO npmo ;;,o nnN ,,, C'":l p; noN:l j:"! 

: ;,',Nn O'itJNIJ;'! )O nNilill 10:1 .J"' '/1 ioor.', jn'toiO '0' 11li:l1n j''lll ',;n 
tv' 111'111N ~"'iil NltliJ 11N pl (N:J ,M'"O Mip Ott' .Tto ,J'"tl NIVJ i"11J.:l) 

.'1:11 11'1l'Ni:l 'lJ' 'l 1~J.:l 111111' 'll ,/111:110 Y''i/1 1JJ:l •1lli' itt'N 1)/ ':lJN jO 

•;OO '')/) :1! jl'Vi'? 1101'0 Nto:JIJ 1'111i;'!!N 'tv 'Jitl,1 nOTJ:l )nJ jUO N'1))0 'i -

0)/.:l .11 Jl1.:l C)) ~"Oi :JIVM/10 inN 01p0:1 Cll ,(m~Sm 60 1ltl.'l 111lltiJ,1 11J'M:l 

1891 O'iEl .toi:lr:' ':111:"1) ;'!i ' lt' i!:IO' ltt'1i'O:l - ,:"IS:lp:"l 1:110 M"~.:l11J 1::11 

NT:~toS yoNno Nlo1 <41-40 1:11 n•nElilt,, np11V:"I:J1 22-21 1:11 '.:li))ö'l ~''" 
'' nN c•o•pon c•o1o1S·o;, Stv MlitJNoi1 n·tvvS S•:Jpl.'l .,:J, 11li.:l1.i n1wv' 

roSontv Nl:"! ))JOJn )Ott' 1)1 .c'"l.:l 1:l S.:J 01JW10 0111':"1 1:110 ,1ilJ'l:llt' 11lllt0:"1 

~"•;n n,',,;,S nT.:J p10l/ 1;0• nvpw:"l - .cn:~ ;,,,,, nT•;,o nnN .illt'C ~:JN 

i/''lll 110' 'N 'T ,/11101JJ11 Ml:l'IVM ;'!! )'lVS jnl Y'Oiltl nill.'l ol1l1:l1n Miltl)):l 

,0'0111' 11lil11.'l ,,,:lf':l ,,liN ,1';'1 ;"ll jll:ltv .M'll i:N .,,,::~ j:l/1' NS :"IT ,, .'111 

.v".1:ltvV .nli:J1,, mwv:Jtv m,..,,Nn ;~oo ov eJ ~·o; pov,;r~ p1 

Mi!Vll:ltv ,/111JN/1.11 O'Jli'.:l C)) po)) ,, j'~tt' il.'lNI.'l:l CJ Tll.'l1 j'J))n 11N UNlt'l.'ll 

? !V'i1 'NIJ ollli"Jl',;, MN :"!tv~ i:l!V (:l o TO 'IJ:l') Ni:"ll .Mllltl.'l:"l s~ mS1S.:J 111i:J,,1 

ol:l ':lN' ~s i.:ll ):l ' ' oiil/1 ;'!jl.'l~ ,m;::m J"'1111J MilN N'ntt• MO!:l nl.'ll ,1r.1N 

- .no:~1 ;'!r.l.:l MN 'v .O'il.'lltJ SNitv' ,,, <mn;S:J) 1 N ' :"l ', 1 ~ n , , n :1 ... ,,:~ m,,,, nn:~to;, S~t:.· <mmS,,> :"lill1.,. (;"!",, ,.o l'l'Jlm> 'tvli' pwS1 

1111S 1111ltl.'l ~"'iM ölN 0'J.:J,1S 11lltl.'lNOn S~tv oili:l n~iJ ilONn S:J jC 

j'JV ~1•o;,, w;1o,, •Sv.:~ 1YI.'l ,,11':"1 N' c•'S' 1111S o•~;o l'll' !111:J1n mc•v 
rmv~ Sro:~S ,,_, p mwvS ,,,, c•v:~m ':l~ ,,:JS:J m·;~l.'l'J pnwo 1N •11•So 

plo'Ol 'i1roo•;, jl!il rvo :"ISN.:J c•tvi11.'l:l w• 11 ;,optvn moo1 .1111n•n '1JJ.ilr.1 

nlSlovn '' .c•Jo •oS :J c~ S:JN •l'lM 'O'' p; NS m' 111:11 n•,, ''lNi .nvtt• 111:r ,,,n :"!':"l c'J'r.l' n:JTtvn:Jl ,n,,,,.,, Sv o•mw ;n,•n j•i'ltil 1m.:: :"1/''l'l))n m'ilU:"I 

,"::l:l 111n pl!il Cl 

;woN c•imNo;, 11li11:"l l11Y:"I '" :JS n•'N Tott• NSw n:llWil :11S1n i'V' 
O'Nipln/1lll0 l"'i/1 ')) O'!Ol'El' Cn'•ilM:l l!V''1/'i'l 0'J~11Ci'l 'Jl01pW , ;"!!~ Cl /11Ni' 

ovu •:; .•ro1•o;, ;n;•o• etv'? ,.,:~tu NS 'N1l:l jn:Jw 111p•nv ;rw:"l .·nTimN. ce'~ 
:Jli,, ,nn:~to 1110 Sw 1:11p1 tt•:J• J'Jo p; Jn:l u' )'Nl •;eJ';, j:"I:J ;cn i'lt'n 



69 

It" V1'y no·; ,,r, ltl'ltl !"11JC, )lllJ:l OJtN - . :'1,1"!~ J~l 11t1~:l ,1Jtt ltll~ll? 
•c C,v ,,r,li,r, nit/N;"! o•~o·~-tl o• ·~r.tltl Iti' : n• lt1J,, ,,'OJJ,., ''ilt l'' np1?n~ 
~,o·~., r~ o•r.nltl tt"1 ,._,, .1·1 ,,It/N nN :~::w• 'lltiN lti'Nl (n• ,;, 'i''l) ,,11_,;, 

r.nlto;::: ,:'lltl1n;, n,,, 'J'r.Nt nN n:::"nt •,,,m.,, )'Nit! •o? ,:::1n:m .,11~ 
1~011; pl~'J CJ lJ lt''lt' •o? ill 'ilO'N:l j'1lno'l? Jl:lJ l'1N1 ?;,::: ?!lN ,J'll'?N'Jl~'"'i'll 
o \Nl - .;r.ll'v 11~ ;:::,,, oJ o•"l•r.nr.ltl Iti'\ d:m? ;"!ltlp :-m n?•v:::~t~ N,,,, 

, :11:1 ilO'N ."1lmtt• l'l'ltl''tt' o1101ltl 1\J) ltl1l '"'ir.l? O'"'l'l11.)1t1 Iti' ;,?N 1'1131"7 nr.1yC, 

nN~\10:1 np1C,r.o Iti' p1 ,,,;,?p ilO'N ji"'\ .::ln" 'l:mr.:l "'llr.n 'llC'N ~o~? ?:~toe 
.926 '10:1 Olt/ I'11Jlltlo'1 1'11))1;"11 J)"o1:Jitlll •P Ol 1'11'1' 

.11 

;"l~:l 1'1lllo1l P"ltl o1ill'1o1 1'11110 ?~t~ C1l\C ;"11.)" 1'11"'\lt!ll? o•?ltlr. 1\:V lt/'1 

,1f:,Nitl ?v 10\"'1101"'\!:l::l "'1:11? mpNl - 1'1'"'\::tlJ;"I o110l:l;"l "710" 1"'\liN o1lltl 1'1\Nt 

01 110'1< ?v i' ')IN ;"10 ?::N .N1o'1 ;"Ji''o1:'1 1'1:1"'11 J'JJ),1 1'1:11 •:1 ,"JnN olp~::: 11 

Jl't'?1to1to - .29 , 15 :l'n'?ltl.1 'ltl)lr. "ll .01"'\lllJ;"I f:,liN C1Jitl:l 1'11Nr. l\,'lJ :"l';"lltl 

lJMJNit' O'"lll J;"l lJ'JO:l c',:::n N?;"! O:ll'1lll10• : :11'11::1 (9 '10) C1p'to'l1,10N 1"100:1 

Oo'l.:l 01ltl~l'1ltl0 01'1!-llt' 01J)li'ON:'1 j'.:ll , , , O"li '')1:1 0'1 n?•::INI.) i?'ON O'"'l:"liJ 

• • • u? 0'"'\lONltl ,01.:1 1'1\N? 1~r. 1'1\'j'Jj'l u? 0'to'ltl10 1ilt1J:1 Nlo1 •r. 1'110J? '1:1 

224 1ll wn (Oes. Abhandlungen) 1•"1r.~o~r. J'.:llj'J (Bernays) O"J'l:l V"V 
'1'1.:l 1',1 1'1'1t1'?1t1,11 ;"l'Jltl,1 :'1Nt:l 0'"'\lllJ:"l ?~t~ 1'1101"7'1:"1 1'1ll.:lltl 'l'lll.)ltl l ;"11)11'1 

li::lllo1? '1::1 ,01.:1 l'1l~f:,1or. 1'111j'Jj'J Ol :"1J'n:l,1 ')llti.)N '1Nitl J':l O'l.)lt' toOlti0/'1 

1?::11-1 M?l Ott'OJ O'i010 l1o1 ,,,N 111tl1p1'1:lltl O'"llllJ:"ll .N, 'Ol ''llllJ/'1 N1,1 •r. 

l'11'PJi'J n?•::IN "'ln":ll 01 1'1'':lNltl ,n')l'lt'l'1o1 o1Nr.n jO 1'1"7:::1)1 11).' ltl'l .01 

11N ltl1'1i (J:)\01,'0,1) lM'' '101j';"l ,1NO l'lltlj' ltiJl:V l'1ltiJJ)J l'll'1\1 01:1 1'11N':J1or. 

,nl:l?r.' 1ltl1:1'1 ' ' C"'lnl' 1'1"'\'::lr.? J' :l 1:1"'\lt, )':l n'N:l l'11't"vJ j':IOitl •r." : "'\1C'NI'I 

'1.)' t,;, lli"'\NO o'111JO ;"IW\ '11).'1'1 1).' n?u• 1"'\).'ltli J:)ll/'1 tt'Jl)l tt'J)I' l~lt)l:l Nl/'11 

"'11:11.:; 1o?1t1• i!.:l ;"11'1ltll/J l'1NI:I n?JJltl "'11)11'1 11'j'tl 1?1tlN N?N ,1!l':l 1T N?l ,"1111i 

- O"J'l.:l 'Iti 11'1"'1)11'1 'El:l - C1N'lll"'ll m;"lltl 1NI.) j"J)IO - ,Jm N"'lto'? 'lltlll 

"'llO'N 1'11ltl1nnn .," 11ll"'lll Olltl ,t, j'Nitl 20 , 15 ~t~•nvc? llti11'0:l 11'1]11 n?Jc 

.011"'\ll\.l:"l ?liM 01 11?•:1N 

m1lto "lN Iti )':ll 1'11"1.:111'1 n'lltl)l j' J :V1"'17J n11ltiVJltl np1?nn - • '1:l1 910 

:l110\0,1tt' ION? ION? llti'J"'\1'1 1:1 ol'11"'\lt\J,1 o'110J:II'I 1J1n:l Ol o1tl' .1n?v N? 1'1"'1111:'1 

nmco '1Nit' m•n:::: ~;, 1111:11n n'lltlll 1'1J'Ii:l:l N? 'J"I:l1N 1J'N "1'1\')l:liO· 'Iti 

.1:::?: "111')/:liO.;"l 'l:l ?v 0,1111110 pn? 1?::1• N? OOll)l:l 0.1 Ol ':1 ,/'111M:-! 

.1'11"'\11? Ol 111'1:l11'! 1'11tt'll 111/'IO:l i''11)1,1 C1o?10o1 11"'\nN n•J,1 O"i' Oltf\1 o?1Nl 

o•Jto"on ?~t~ opo:v 1111:11 • ., m~t~v •c::: 1'111llon 1110 ,,,n o•,wn 'Jin:lltl ,,ll:l 

j'J:l? :1l'll'1 11'1Jco l'll' o,,.:: 11t1o111t1n O''lll\l:'l 'll?1N'l'1 '"'ln /'11l'lo'1TN.n •?v: 
• "11N1J•? ?~t~ 1"ll:ll:l 'l:IT.:l pc11oo 'JN m: - .O"llllJn •p1n ?::: ?ttt •roo•roo•o 

?::1 ~l:llM? 01111Ell1::"1 0"1\.:lnn ,nN N\:"1 1?1t1 O ' t, N '1 ~ o N ' l l ? l IC ' n 
• cn.:: c•?n~n mv.,n •p1?•n ov 11"1ll1Jn n•ol:l.::: c'Jlnln c•pnn 
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Euche rius C1M'11::1:JN ,,,, J:ll (M'gne lat. XXXIII. p. 214.) ·e~:11t: 
N~ltl (Migne lat. L. p. 781) 1f:,1t1 niM'~pl'ltaOJ'~:J 1,.,,, ~N•',o r:""lltfl:r; 

,,,,n,, ?;,: Iti' ',:N om•oltl: nY•n n·"'\~J.1ltl C"l.:l1 tl'"=':J nn:1.1 n·:11;: p-. 

1mJN o•n"'1:1r. P" .m1r.i! n::H:m~, o"1o1r. o"n? 1 i n:"lt''''::'T :-?N: r'l:l~ 
GWVOltl n11~o> ;"11111.1 ',~t~ •?N•J1C'",•ll,, p~n • ., P"' ·ll'11N r.ttt',1 ):-1:l fl'":i,,t, 

.l'11ill.l:1 ?N l'1\.:: 11ltl ·? j'N 

,nJ1ltiM"lo1 ;"1Elit,l'1:l ?Iti '010,10:"1 lll'j' l'1N MlN'l? "lltl!lN ;"lf:,N:"l O'l01t:"1 'Jlt':l 

mnN ,,,,ll ',:p •;,w Nt,. Ol ,, ,;"l•J~t~n ,,,,1,, ',v 1.:11~ 11)1 :"l';; ~ltl!:lN 
Jn10''~t~' P'N n,,,,;"! 1'1"11t!V oJ~t~ .111w::"1? m:J ll? •1 oJoN .n111'1';"1? )"1no 

n1"'ilti"Oii 1'111llr. ,1o::11 no;, npmo ,.,,., :"11111i! ',;, 1Mitl onc1v', •nl'il:lto. M'lli'O 

ll1i'o1 ;"lliNnJ p.:11 ,:"11'1ll1 1ltll' 1::1'11 ',Nl ,J11:l1!0 1'1110 f:,N ,0"'1010 O"n f:,N 1'l1 

,:"1?:1 :111M ',;, iNit' J':ll 1111:J1:"1 n'lltlll J':lltl o1011Ci! 

:-.'OJ.:J,'l 1ltiJN O'J)/1!0 l' - 1::1 .1'1:lltl:"1 1:J1:J O'f'1Elf'El WN 1131 Iti' j:ll~.:J 

111',:"1' o11t1o 1: Iti' ltl11f'1 "'\n:JJ Ol'' n ::: 1t1 n ., 1 n • • p"l - n•?1rpn 
:11llO :"11/''l.':l N':'T :'W:lltl1 jM,l!l 111ll? )1111 Ci' ltl11p:"1? 'JN o11l1"M?1p'l01!l1 

N',, .p1t1N1;"1 01':1 nM nl~ 1Ji'l'1tt' no1 ,n'"'ill1l;"1 ;"l'OJ::I,., ?v eJ ;,?m 11'll:ll0 

(11/fl. q. 122 a. 4.) 1?1t1 "N0010".:l 1J111f'NO 0Mo1l'1 ''ll .1'1"1ltll:"l :"110J:l;"l 1'1Jj'11 

'liN '::1 .11nN nv1? o•r.•::~or. o?;, I'M '" .m j'lV.:l 0''1llil C'J1S1N'•1 1Nitl T.Vl 
OJ l!lp1'1:l 1Ntt'J l'1:lltl:"1ltl .N1:JC:"1 1ll? 1:]::1:"1 )11.:Jlit ?Illo', 1'1\11lllJ 111111 iNW 
110C:lltl 1NI.) j11l]ll.)1 .111MNf:,ltl Ol'' jiltiM"'\,1 1o1pr.o nn,l j''l C'1ll1l;"1 ~ltN 
ONIO.ll~l) j 1 Iti N 1 n O 1 ' n ?~t~ nl'lli:"11 :"IM'.:lltln 011 nJOl 011t11M:"l 110.,,'1 

Martin W aldeck, Lehrbuch 11M":l ''ll .1111.:1,;"1 1'111t1Y i'' c•.r,1np;, t,llN Ol 

der Kathalischen Religion, mit Approbation usw. Freiburg i. Br. 
.1912 (Herder) 

1M ')1.:1!0 CJ,!!O n:l Iti' ON :-1"'\:lO:l ;,?m jl.)l'jiltl ;"1"'\\M l'11lll0 1Mitl? Vl1l:l 

O'l':l;"l '0':l CJ 1'11)1, •p1?•n 1'1'1 1'11'"'\llli! 'llN Ol ~:lljiCn j'10'l 1Nitl lN ''1010 

:"li'N S~t~o 1'l1 'l~::~m? ,., no ,o•to1El no:~:: nn" itT o•;,u 1•n O'J1'l1'1N'nl'l1 

,1'11"'\:J,,1 l11tt'J,!f:, )"lMOitl C'l'J)I.:l 1'11)1, 'i'1,'M '" 111N~l11 
1"'\!lO:l .llf'N ON01l'1 Cl ,.,,,ll 'l:l, i:l::ltt' .1.:111 ;"11J )'lll "'\1.:JTO 'JN nlltt'N1t, 

M'J1~1N'l'1) 101N'11J'? ',Iti li1:lM:l j'JJ,!n '1.:11,0 l'11101El:l1 (92 ,I00'11p ,N ,:J) ?•Jn 

;"l:l't'=' vm:: -- .;"!N',m 295 ••oc 'ltlltl 1cc (Theologia Moralls o•?Ni~o 
m.:::vno :1l'N ;"llt/N;"lltl •Jtlr. (N : o•ov10 'Jitlo .n?v:~ nwNn '1'nn', C''l'nc c:11 

n1:11o ?v.:::n n•nl ,;"l:llt'1oc ;,',ne N'n n:J'Tnltl •Jco (: ,;;.;v nn:•Tlt1 "TIV ~' 

1 A. M. de Ligorio, Theologia Moralis ed. Gandé. Edítio 
Nova. Roma,e 1912 . 



F. k.: Dr. Löwinger Sámuel. 
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