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.. . . , , , 
EOTVOS JOZSEF BARO. 

<cMi szép a remény, mi boldogító a gondolat, hogy 
ha egyszer nem leszünk, belőlünk valami megma
rad, egy tett, melynek említésére az utókor felhevül, 
egy dal ... '' Eötvös József részére ez a remény valóra 
vált; ez a gondolat joggal boldogíthatta: dala, szava, 
hirdetése él és hat; tettei, miívei, alkotásai, intéz
ményei fönnállanak, fejlődnek. A kört, me]yre em
beri tevékenység kihat, ö maga ekkép határozza meg: 
Családunkat inkább kell ezeretnünk mint minma
gunkat, hazánkat · inkább mint családunkat s az 
embdriséget inkább mint hazánkat. Eötvös maga e 
körök mjndegyikének élt, Európa tiszteli nevét, ha
zája híven őrzi emlékét s történelmi ünnepként 
készül megülni születésének századik fordulóját. 

Bennünket magyar zsidókat nemzetünk és vallá
sunk kettős hálája indít ·áhítatos megemlékezésre. 
Le kell rónunk tartozásunkat egyrészt nemzetünk
nek egyik legnemesebb lJtngelméje és lánglelke iránt, 
másrészt vallásunknak nemcsak jogi felszabaditója, 
hanem fenkölt megértője iránt. Az emlékezök, a tisz
telők első sorában illik hálálkodnunk. Mü,einek tel· 
jesebb kiadása, a róla készült két. újabb életrajz, 
malynek egyike (Voinovich Gézától) a költőból a ko
rát, a másika (Ferenozi Zoltánt.ól) tágabb történelmi 
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báttérrel müveiből és korából a költöt és az állam
férfiút magyarázza, módot adnak arra, hogy most 
erősebben megvilágítsuk, mi fűzi a zsidóságot Eötvös. 
höz, miV"el tartozunk dicső emlékének. 

Ha Vörösmartyt, ha Aranyt, ha Petöfi.t, ha Tom
pát tekintettük a zsidóság szempontjából, egyénisé
güknek csak egy töredékét világíthattuk meg.~ De ha 
Eötvöst szemléljük a zsidóság szögletéből, oly távlat 
nyilik előttünk, mely az embernek, a költőnek, az 
államférfiúnak, a gondolkodónak egész nagyságát 
engedi mérnünk. 

Eötvös mint író. 

<< Szívem minden elnyomás ellen feldobogott», kiált 
föl Eötvös a zsidóság nyomorúságának láttára. Szí· 
vének ezen dobbanása százszo.rosan hangzik VIssza 
müveiben. 

Mikor Toldijának siket·én buzdúlva Arany János 
további epikus hősökről · gondolkodott, Csák, Rákóczi 
és Dózsa György fordult meg fej ében. ((Dózsát mo
solygod talán? - írja Petőfinek 1847 febr. 28-án -
Hisz' tette nem volt egyéb, mint egy kis reakció, a 
természet örök törvénye szerint. Históriában ugyan 
semmivel bírók harca a vagyonosok ellen ; de eze
rintem elnyomottaké az elnyomók ellen.~> Petőfi ter· 

* Vörösmartyról: IMI'r Évkönyve, 1901., 1. 

Aranyról: • tt 1898 301. és 1912. 133. 
Petőfiről : , • t 900 J • 

Tompáról : • ~~ 1900 395. 
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ro észetesen még túltesz Aranyon: <<En Dózsát a ma-
gyar történet egyik legdicsőbb emberének tartom és 
szentül hiszem, hogy lesz idő (ha fönnmarad a ma
gyar nemzet), midőn Dózsának nagyszerű emlék
szobrot fognak emelni és talán mellette lesz az ... 
enyém is. l> Arany, a <l népi sarjadék l> nem valósította 
meg ezt a szándékát. Eötvös, az arisztokrata, Petőfi 
és Arany E-zen eszp1eváltásáriak idején, amelyről sej
telme sem lehetett, már mélyen benne volt Dózsára 
irányuló történelmi tanulmányaiban, malyeknek ered
ménye lett nagy regénye : Magyarország 15 1 4 ben. 

Eötvös a történelmi valós·ágboz kötve érzi magát. 
Emellett mennyi szeretet, mily lelkesedés az elnyo
mottakért! Dózsa maga minden gyöngeségével, min
den hiúságával áll előttünk, de így is mennyi vel 
fölötte áll az elbizakodott, gyáva nemesség fölött. 
Mikor a királyi palotában szembe kerül a rajta mn
latozó nemesekkel, szinte oly hatalmasnak tűnik föl, 
mint az öreg '!'oldi a csúfolódó apródok köz t; ro in
den fény Dózsán ragyog, minden folt a pulya <' elő

kelőket'' csúfítja. Zápolyában, a nemesség országos 
vezérében mennyi hitványság, mennyi nemtelenség l 
Lőrincz pap, a parasztlázadás fanatikusa, úgy tét
szik Bakács primás mellett, mint kufár mellet t a 
lángoló próféta. 

És a költött alakok köz ül a << dicső » Ártándi Pál 
személyesíti meg a nemesnek aljas önzését szemben 
Orbán deákkal, az önfeláldozó jobbágygyal: a nemes· 
ségnek ez a képviselőj e nem állhatj a az összehason
lítást t.ulajdon buszárjával sem, aki átlát kéjhajhászó 
önzésén. A pórhad maga gyülevész csőcselék. ((A nép 
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közt sok salak van, de vannak darabok, melyekből 

meglátni, hogy az egész mégis egy nagy al'any
bánya'> s azért merít az alsóbb néposztályok isme
retlen aknáiból, hol minden hazának kincsei he
vernek. 
Ebből az aknából bányászkedott volt akkor is, 

mikor megalkotta leghatalmasabb müvét a kiváltsá
gok döngetésére : a Fal ú jegyzőjét. Viola a hara
miává lett jobbágy, erőben, nemességben meeszi felül
múlja az esküdteket, szolgabirákat, alispánokat, fő

ispánokat, bárókat, megbírja a párhuzamót a nemes 
Tengelyivel. A gulyásnak is kevés méltó párja akad 
a nemesek kczt, Violánénak, Liptáknénak a főúri 
dámák közt. 

Amikor a kiváltságok meg is szüntek, Eötvös. még 
mindig a nép rétegei közt kereste költészetének 
kincseit. A nemzet elnyomatásának idején a «Nép
könyvkiadó Egyesületben l> javasolta Auerbach Bertold 
falusi történeteinek fordítását, maga pedig kis soro
zatát adta ily magyar falusi elbeszéléseknek 

Eötvös még a cigánysátorban is talál méltány
lásra rászolgáló alakat. Ilyen Polgár, aki Telegdy 
Fruzinát és Bebek Katalint megmenti. Sőt eszményi 
cigányt is alkot: Pet! cigányt, aki a francja roman
tika alakjaira emlékeztető módon csodaszerűen ott 
terem, ahol szükség van reá, minden veszedelmes 
titkot kiles, minden sürgős üzenetet elvisz s így az 
üldözötteket megmenti, a gazságot megbénítj a. Eötvös 
nem húny szemet a cigányság tolvaj hajlandóságai, 
könnyelmű természete előtt, de történelmi megértés· 
sel, emberséges szánalommal tekinti «Pharaó népét», 
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«melynek földi hivatá~a talán csak abban áll, hogy 
körülvándorolva a nemzetek között, intse mindenikét, 
mi nyomorult az, ki hazáját elveszté.» Az eszmé
nyített Petinek ajkára a cigány néplélek fohászát 
teszi költőnk: 

Más népeké a nagy világ, 
Nekünk hely nem marad; 

Hazátlan a cigány, szegény, 
Hazátlan , - de szabad l 

Ez a panasz eml_ékeztet Izráel fájdalmára, amint azt 
Byron öltötte megindító szavakba melyeket Eötvös 
j eiigéül tett a zsidók emancipáció j áról sz ó ló ragyogó 
tanulmánya elé: 

The wil d - do ve has her n esi, the fo x his ca\e, 
Mankiud theh country, - I srael but the gra\e l 

Már most Eötvös József, aki félszázaddal a rutén 
mentés előtt már megértette a rutének nyomortlBá
gát · is, ö, az elnyomottak szószólója, a jobbágyok 
dicsőítője, a cigány eszményítője, mikép mutatja be, 
mikép szerepelteti költői müveiben a zsidókat? 
A válaszon ~za bad meglepődnünk: zsidó alakjai ked
vezőtlenül , néha visszataszítóan állnak előttünk. 

A XVI. század nagy küzdelmeiben alig látja a 
zsidóságot, - hisz' a jobbágyság, polgárság, nemes
ség harcában nem volt mit vesztenie, mit nyernie. 
Észreveszi a VÖl'ÖB vagy sárga köpenyt, melyet a 
zsidónak viselnie kellett, de a történetíró higgadt
sAgávai megérti, hogy a középkorba.n mindenkinek 
rangját ruháján lehet.ett leolvasni. Atvezet bennün-
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ket Buda zsidóvárosán, de nem é1·ez és nem éTez
tet fölháborodást az ily elkülönítésen. A zsidóknak 
mindössze annyi szerep jut, hogy mint uzsorások 
szorongatják Telegdit; kezükből Szaleresi, a gazdag 
polgár menti meg őt. 

Az újahb korban is rendesen pénz emberének, 
gyakran uzsorásnak tűnik föl a zsidó. Már a Kar
thausiban is Salamon zsidó az uzsorás s a regény
ben zsidó néha egyenest rokonértelmű uzsorássaL 

Hasonló a szerepe a Falúsi elbeszélésekben. A zsidó 
bírja baszonbérben a legnagyobb malmot, zsjdónak 
szállitják Nagyváradról a pá.linkát (<t A molnár leány•) ,) 
az öreg gulyás meg van győződve, hogy végre is 
csak a zsidó viszi el a termést (Téli vásár), a nemesi 
kfu·iát pálinkaházzá alakítja át a zsidó. (Egy gazd
asszony levelei.) 

<l A XIX. század bárói 1> töredéke egy regénynek, me
lyett Eötvös Gyulai Pál előtt főművének j elzett s 
(( melyet a modern társadalom tükréül szánt.» Szembe 
akarta állítani a születési- és pénzarisztokráciát. 
Kávéházban, iizletben, szaJónokban vonulnak föl 
előttünk a túlnyomóan zsidó alakok. Tréfás célzás 
történik még arra a fortélyra is, mellyel a zsidók 
állítólag megnagyobbítják a liba máját. A nagyvárosi 
könnyü élet és az erkölcsileg is kockázatos vállal
kozás képvi~elöi nem bontakoznak ki jellemük vagy 
jellemtelenségük egészében inkább külső körvona
laikban jelentkeznek még ; Erdey, alias Förster úr, 
a vagyonbukott kereskedő; Csabay úr, aki nevét 
másoknál inkább mondhatja sajátjának, minthogy 
hosszú megfontolás után azt ö önmaga adta magá· 
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nak, aki nem fon és nem szö s mégis, ha nem is 
oly dicsön mint Salamon király, legalább az utolsó 
divat ezerint öltözve jár, Ergery-Erger úr, Smaragder 
úr, a Saskövyek gyapjújának vásárlója; Olajág szül. 
Mandelbaum Simon úr, a marész pénzügyi válla.lko-
7Jások mestere. Ennek tanítványa, vagy talán áldo
zata Edmund : alkalmazottja a báróvá lett milliomos 
Casagrandenak. Edmund életét egy törekvés irá· 
nyitja, mihamarább szeretne meggazdagodni, mert 
kedvét abban leli , hogy lovat tart és úrfiakkal barát
kozik. Olajág úr tanácsára Edmund gyümölcsözteti 
Casagrande bárónak bizalmát; 24% -ra kamatoztatja 
urának pénzét a maga javára; továbbá arra törek
szik, hogy Casagrande leányának, Blankának elnyerje 
kezét. Casagrande báró maga nem áll világosan 
előttünk, nem ismerjük meg jellemét, sőt eredeti 
nevét sem. Annál teljesebb és kedvezöbb fény övezi 
leányát Blankát, bizonyságául nemcsak annak, hogy 
egy-két nemzedék multán a legjobb társaság is meg
becsüli az aranyat, <t bármily sötét hányából vagy 
iszapos folyóból került••, hanem annak is, hogy a 
következő nemzedék már a jó társaság legszebb 
tulajdonságait sajátíthatja el. Hasonlóan Gusta"' 
Freytag regénye a Soll und Haben az elvetemült 
zsidó uzsorás fiát Bernbarrlot ideális érzésű és er
kölcsű ifjúnak tünteti fel. 

A legkidolgozottabb és figyelemre legméltóbb zsidó 
vonásokat és j ellemeket a Fa.lú jegyzője adja.. Leg
főbbjéről tüzetesebben kell szólnunk. Lássuk a másod
rendüeket. Itt van Icik, a boltos és pálinkás, aki n. 
bort még meg nem termett gabonáért méri jó árban; 
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Európa és a két India kelmáinek árusítója; 15 főből 
nlló családja szombaton szép bársonybugyogóban 
szokott a tornác alatt ülni. Peti cigány zsidó kigyó
nak nevezi, mely belső barlangjába szeret rejtőzni 
tallérzacskóihoz. A Falú jegyzője oly zsidó társasá
got is említ, mely 400 forintért a pálinkási j egyző
vel addig és úgy játszik, hogy a tisztújításon 1·észt 
ne vehessen. 

Mielőtt Eötvös legj elentősebb zsidó alakját, _a Falú 
jegyzőjének Üveges Jancsiját szemügyre vennők, 
jöjünk tisztába a pénznek, a vagyonhajhászatnak, a 
plutokr&ciának ezen alakjaival, illetőleg Eötvös föl
fogásával ezen alakj airól. 

Ezt a fölfogást Eötvös elég gyakran adatja és adja 
elő. Midőn a később kartbausivá lett Gusztáv kéj
hajhászó korában fogadást aiánl, hogy elnyeri Betty 
szerelmét, tiltakozik az ellen, hogy ezt pénzzel tenné 
s hozzáteszi: (c én nem vagyok zsidó. » A kegyetlenül 
higgadt Werner kioktatja, hogy: «semmivé teszi a 
keresztyén vallást a hazában, ha mindazokat, kik ily 
dolognál inkább pénzökben, mint tökélyeikben bíz-
nak, a zsinagógába küldi 1> ; a pénz nem megvetni 
való, «a zsidók megtanulták becsülni e világ kulcsát, 
mellyel minden tárva áll elé)ttök••, c1átlátták, hogy az, 
mivel keresztyének között mindent vehetnek, meg· 
érdemli, hogy érte fáradjanak.,, 

lU a cinikus Werner szólal meg ekkép. De így 
itél Eötvös közvetlenül egyik legelső komoly tanul
mányában (Szegénység hlandban), ahol a zsidóság 
gazdagodása. bizonyítékul azoigál arra, «hogy roinden 
állhatatos törekvés célját végre eléri.» Így váltak 
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gazdagokká a zsidók, üldözve mindig s mindenütt, 
megfosztva birtokuktól, sőt személyes bátorság nél
kül, olyannyira, hogy például a bretagne i ass i sek 
1239-ben a zsidók gyilkosai ellen minden panaszt 
tiltanak. Nem látjuk-e végre a XVI. században e 
népet a hatalom azon polcára emeltetve, hogy Livornó
ban a Medicaeusok hatalmának legszebb korában 
közmondássá vált: jobb a nagyherceget megverni, 
mint egy zsidót ; ezen pénzen alapult hatalomra 
nem az emelte-e, hogy a zsidók a pénzkeresésre, 
mint egyetlen leb ető életcélra, századokig kénysze
rítve valának. l) 

A pénzarisztokráciát egyébként Eötvös nem is 
köti a · zsidósághoz. Porvárt, Taksonymegyében. Tallé
ros J án os képviseli. Eötvös nem látja be, hogy azok, 
kik a régi arisztokráciát annyira becsülték, miért 
vetik meg ezt az új at. <1 A régi arisztokráciának kez
dete homályos s valóban nem egy család alig tudja 
megmondani, kitől származik ; nincs· e ez így újab b 
arisztokratáinknál is, hol senki nem tudja: a tőzsér
nek apja vagy nagyapja hol szerezte az első forin
tot, melyon roppant vagyona épül? Az első, ki nagy 
családokból magát kitünteté, sokszor híres rabló volt, 
ki hatalmas karddal egész vidékeket rémülésben tar
tott. A tőzsér néha híres uzsorástól, vagy csalótól, 
vagy tolvajtól származik. )) Amikor Eötvö. le i veti 
a gúnynak palástját, akkor sem látja a birtok arisz
tokráciáját szörnyüségnek, ipar{1zö oc zázadunk gyalá
zatának, söt meggyőződése, «hogy minden arif'zto
krácia nagyobb vagyonnal kezdödött~ , akár fekvö 
birtokkal, mint Európa legtöbb államában, akár más 
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értékekkel, mint például Velencében. Amint egy1·észt 
a börze hatalmát gazdasági bajaink jelének tekinti , 
úgy másrészt (a Gondolatokban) megokolja, miért 
nem tanusít különös tiszteletet a származás ariszto. 

kráciája iránt. 
Regényeiben is hathatósan szemlélteti Eötvö , 

miért hajhássza a zsidó a vagyont. A gőgös Rétyné 
beleegyeznék abba, ha mostoba fia gazdag zsidó 
leányt venne el; Nyúzó azo ! gabírónál gazdag zsidó 
ellen szinte lebetetlen pörl nyerni , viszont a szegény 
zsidókat minden tisztújításkor elverik, nehogy elbi
zakodjanak, hogy a hivatalok új betöltésével helyze
tük valahogy változott. A gazdag zsidónak alig van 
szüksége emancipációra. c1Az emancipáció, tagadni 
nem lehet, hazánkban nagy lépéseket tesz . A zsidók, 
mert magukat egyenesen nem emancipálhatják, las
sankint mindenféle kötelezvények által a ke1·esztyé
neket kezdik emancipáini s ez mint tudva van, er ed· 
ményre nézve egyre megy. A zsidóság hazánkban e 
pillanatban (1845-ben) oly hegyhez hasonló, melynek 
alja még sötét homályban áll, de melynek aranyo
zott csúcsára nézve a nap már felj ött.» A gazdag 
zsidó tehát hatalmas, de aki c1senkinek gyapj át vagy 
gabnáL meg nem veheté, sőt még a dohánykereske
désben sem vett részt» annak ~zánandó sorsát , 
~ötvös .?emutatja nekünk legjelentősebb zsidó alak
Jáh.~n, Uveges Jancsiban . 

.. Uve~es. Jancsi a zsidóság legfőbb képviselőj e Eöt
v~s ~uve1ben. Első pillana.t.ra megdöbbenünk ilyen 
kepviseltetésünkön. Ez a csúf elvetemült alak ábrá· 
zolja a zsidót, a legjobbak~ak ez a veszedelme, 
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leghitványabbaknak ez a cinkostársa, ez a. bérgyil
kos! De ne háborogj unk, értsük meg azt a szerelet
tel határos mély éges szánalmat, melyet ő Uveges 
rTnncsi iránt érez és ébreszt. Arra született, hogy 
családj a nyo morúságát ossza. Már mint gyenge fiú 
n. \·il ág mi n den iga.zságtn,lanságát sze n \red te. Gyet·
mekkontban hagyja el a szíilői házat, hogy a min
clennnpi kenyérért küzködjék, «nem becsületes mun
lu\\ al, mert hi sz' attól a zsidó eliiltatott, de fortely
l) a1 s csalfftságga 1, fölclöo csúszva, m int a hernyó, 
m olyet at. átmenő goocltalnnúl eltapos, gyülöltetve, 
üldöztetve: ez az, ro it a zsidó mnltjában talál. l) 
(ll' mi bámulj ulí, ha a 1.sidó m egromlott, ha uzon 
magnaabb érzelmeket, melyek az emberi természetet 
oemesi tik, e népnél ritktibban talliijuk? Engedtünk-e 
neki tért, hol e nerneaebb érzelmel<et baszn1Uja? e 
uaza {lyermeJ.: ének ismerte-e öt, uogy tőle ezeretetet 
kaphatna? mi felebarátiJag bántunk-e azzal, 1dt most 
önösséggel vádolnak? 

Ez a helyzet, m clybe a zsidó e müvelt század 
közepett legalább bazáokban állíttatott. Ami ennyi 
elnyomás után lelkében n ernea érzelmekböJ m ég 
megmarad, csak az égő gy(llölésbeo mutatkozhat.ik, 
mclyet irántunk órez . ., 

Rötvösnek regényei és elbeszélései később kelet
keztek, miot ragyogó tanulmánya a zsidók emanci
pációjáróL götvös fényesen Jdmutatja, hogy a pol
gári jogokat n em jutalomkép adják, hogy azok min
den embert megilletnek. Ha vannak a zsidó fajnak 
fogya tékosságai, ba a vagyonszerzésre feltünö mohó
sággal veti magát, ily irányban százados elnyomás 

;h IM/T É vkönyve 1913. 
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szoritotta~. Eötvösnek a maga irányzatára épen meg
romlott, bűnös zsidóra volt szüksége. J ól tudja, 
rnennyi embe1·i, családi, erkölcsi erény rejtőzött 
ezekbe a nyomorúságos elnyomottakba, de ő az 
elnyomásnak ép romboló, lealacsonyító, mételyező 
következéseit akarta föltárni. Üveges J an esi az elmé
leti tanulmányoknak költői illusztrációja. 

:Jiég egy figyelemreméltó vonással szemlélteti 
Üveges Jancsi a zsidók emancipációjáért izgató ira
tot. Halálos ágyán V ándory, a református lelkész, 
Üveges Jancsinak egyetlen jóltevője, a haldoklót a 
keresztyénségre akarja téríteni. A nyomorult, bár
mekkora hálát érez is az eszményi pap iránt, állha
tatos marad. ((Apáim vallását nem hagyhatom el. 
Mily alávalónak kellene lennem, ha, miután életem
ben alig tet1em más jót, mint hogy magamat vallá· 
somtól elcsábíttatni nem engedém, most megrontom 
még ezt is, s hitemtől elpártolok. Nincs semmi, mit 
a tiszteletes úrért nem tennék, csak ez egyet ne 
kívánja tőlem . >> A lelkész inti, hogy a keresztyén 
vallás a ezeretet vallása.>> A haldokló arca elkesere
dett kifejezést ölt! <~A szeretet vallása ?! - kérdez
zen minket zsidókat, mit tapasztaltunk ?>> Eötvös maga 
fájdalmasan érezte, <~hogy a keresztyénség nevében a 
ezeretet igéit a gyülölet és türelmetlenség zászlóiúl 
használták fel. >> (A XIX. század eszméi I., 365.) 

Eötvös ugyan azt vallj a, hogy a térítő buzgóság 
• nem kinövése, hanem következéBe minden erős hit
nek•, de a számításból, gyöngeségből, meggyőződés 
nélkül való hitcserét mindenkor kárhoztatta. Már 
184-3-ban szembeszáll oly javaslattal, mellyel <«szám-
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talan tér ítési kísérletnek nyittatnék út é. ka pú. • 
Má odik minisztersége idején pedig azt a fölfogást 
képvi elte é. érvényesítette, hogy az áttérést lehe
tövé kell tenni, de nem oly könnyűvé, mintha az 
merőben közönyös tény volna. 

Igen kemény ítéletre száll az angol kormányzat
tal, mely az ireket és főkép az ír papokat a katho
likus vallástól el akarja tántorítani, mely a hite
hagyót és be ugót díjazza: <<c ak egy alávalóságtól 
függ s az apostata nemcsak a törvény minden jóté
t eményét, de még külön jutalmakat éldelhet, me
lyekre másnak számot tartani nem .lehet. » 

Sokan a bitehagyást kárhoztatják, mikor az saját 
vallásuk rpvására történik, de elnézők, ha a maguk 
hite részére folyik a lélekfogdosás.Eötvös magasan fölül
emelkedik az ily kétféle mártékkel való mérésen. Ami nt 
alávalóságnak bélyegzi az ír katholikusoknak bérrel 
fizetett hitcseréjét, szintúgy :megbecsüli a zsidónak 
önfeláldozó ragaszkodását a maga vallásához : e< Vaj
jon azok, kik a zsidókat nemzeti romlottságuk miatt 
minden jogtól megfosztanák, elfelejtik-e, hogy a 
zsidónak csak keresztelés szüksége , hogy mindezen 
jogokban részesüljön ; hogy csak egy alávalóság kell, 
csak egy tettetéssei több s hogy az, aki hlózes 
vallását meggyőződése ellen elllagyá, mihelyt vallás· 
talanná lett - azaz : az országnak erkölc~ i ségére 

nézve egy bjztosítással kevesebbet ád - körün kbe 
felvétetik; s vajon, hol ez létezik, hol az a po tasia 
minden polgári jognak elnyerésére biztos utat nyit, 
lehet-e j 6 lelkiismeretességgel a zsidó erénytelen~é· 
gé t felhozni polgárosítása ellen ? ,, 

2* 
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Ekkép látjuk tehát az elaljasodott Üveges Jancsi
ban is Eötvös nemes izgatásának egy hatásos esz
közét, a zsidósággal való együttérzésének hatalmas 
bizonyságát. Itt is az elfogultságot, a ki váltságot, a 
balitéletet döngette. Bámulnunk kell azt az önfel
áldozó elfogulatlanságot, melyet Gyulai Pál oly mű
vésziesen kidomborít: Eötvös semmit sem örökölt 
atyjától, csak születésének kiváltságait s ezek ellen 
küzdött egész életén át. 8 ha igaz, mit ő maga vall, 
cc hogy tiszteletünket és ezeretetünket csak az érdemli, 
kinek Isten szívet adott, hogy embertársai szenve
déseit megérthesse», vajjon ki szolgált Eötvösnél 
jobban reá ami becsülésünkre, ami hálánkra. Üveges 
Jancsi irányzatos torzrajzával is a balitéletet, a ki
váltságot támadta. A zsidósággal szemben IS 1gaz az 
ő vallomása: 

Mit ezrek némán tün ·e érezének, 
Eltölti égéS kinnal lelkemet. 

Eötvös mint államférfiú és miniszter. 

Eötvösben az ember, a. hívő lélek, a költő, az 
államférfiú bámulatosan összhangzó egyéniséggé ol
vadt. ~Iint vallásos ember felháborodik az igazság
talanságon, mint költő kipellengérezi, mint a kor
mány tagja hatáskörében megszünteti. 

Két vallás- és közoktatásügyi miniszterkedése közül 
az első (1848-ban) a küzdelmeknek, a második 
(1867-töl haláláig, 1871-ig) az alkotásoknak kora. 
V égsö eszménye, ct hogy az állam egyáltalában nem 
ismer vallásfelekezetet, hanem minden vallásfeleke-
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zet gondo.J\odik mAg~hól, mint Amerikában. n A val
ln ~ t még aranyláncor.n l sem szabad az államhoz 
fűzni, «különben csak nlln.mvallás lehetséges s nem 
keresztyénség. ~ Átmenetill elfogadja az l 48. t örvény 
irúnyzatát, hogy az állfun gondoskodik minden fele· 
kezet bZük~(·gleteiről. Ily felfogá al követeli é. tőle 

telh etőleg megval ó" itja a felekezetek szabadRágú.t, 
egyenlő t\gót éR cgym:\s közti viszonosságát. Ezek
n k ttz eh kn l{ v~gsö köYetkezé e n.z a hatórozat, 
mdlyel l ~H 9 ben a kópviselőház központi bizottsága 
ntaHitja n miniszt riunl ot, <~ hogy az általános és tel
j ~ \ allá~~za.bad :..;ág , egyenlőség eB viszonosság dolgá· 
ban törv0oyjnvaslt1tot nyúj tHon be. '' (( 1870 -ben be
terjcsztet1 törvónyjavnsln.ta n emcsak a hazánkban 
m<tr meglevő, hnnem bármilyen vallás ::;zabad gya· 
korlnhH s aluír új felekezetek alakuliiHát kivánja 
bi zto~aani. » 

E nnek nz útnnk nllomáHai: az unitárius vallás 
egyenjogúsittisa még Iűötvöa első miniAztersége ide
jón, m~,jd pedig a zHidók egyenjogú.;ítása, a román 
é:-- szerb egyhúz önkormányzata, a zsidó kongresszus, 
me1ynck rendeltetése volt a zsidó nutonomiát elö
ké•f;zitenie. 

Ezért az egyenlőn mérö igazságért Eötvösnek kel· 
lett is támadást állania, szemére lobbantották, hogy a 
protestánsok jogeJt kiterjesztette, az unitáriusoknak, 
a za• dóknak jogokat adot t, szintúgy a nem egyesült 
görögöknek is, egyedül H. katholikusokról nem gon
doskodott. J~ötvös arra utalt, hogy a katholikusok 
amúgy ih bírnak minden jogot. Vallásossága m agasz
tosan összeforr igazságszeretetével abban a magya- . 



rázatban, mellyel eljárásáról beszámol: <<hogy éppen 
azon keresztytln szaretettől vezéreltetve, melyre a 
katholikus \allás bennünket tanított, más polgár tár
sainknak jogokat adtunk ' ezáltal legvHágosabban 
mutattuk meg, minő jón ak és szépnek kell lenni 
nzon t'allnsnak, mely az or zágnak majoritását arra 
buhatt«l, hogy a minoritá iránt igazságos volt. l> 

Sajátos zempontunkból Eötvös miniszteri alkotá
.. ai é~ intézkedései közül itt elsősorban a zsidók pol
gári egyenjogúsítása és az 1868. évi kongresszus tarto
zik reánk. 

A zsidók emancipációja, melyet Eötvös mint minisz
ter megvalósított, politikai pályája kezdete óta foglal· 
koztatta. Időrendben harmadik tanulmánya szól 

- -erről a kérdésről. A zsidóságban a bolygó zsidó 
legendája testet öltött. Miért űzik, miér t ü ldözik a 
zsidót? Yallá os vakbuzgóságból ? Lehetetlen, hisz 
korunkat inkább a hitbeli nemtörődömség jellemzi, 
mintsem a túlzó hév; az atheist.át nem sújtja bün
tetés. Y agy talán, mert a zs idók keresztyén vérrel 
élnek, vallási okból ölnek vagy vallásukból hamis 
esküre jogosúltak? A középkor ezen meaéit egy· két 
dajkán kívül senkisem hiszi többé. (Eötvös ezt 
1 40-ben irja., Tisza-Esziárt pedig meg nem érte. ) 
Komolyabb színben három ok tünik föl: 1. a zsidók 
romlottaága megmételyezné a társadalom erkölcsét, 
!. a zsidók külön nemzetisége veszélyezteti a hazát, 
3. a zsidók hite fenyegeti a keresztyén vallást . 

Eötvös sorra szedi ezeket az okokat. 
Ha a zsidók romlottak, a keresztények tették 

uokká a itt meginditóan festi a zsidók vértanusá-
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gát. Kimutatja, hogy szabadságuk korában földmí
veléssel, mesterségekkel foglalkoztak, hogy azokban 
az országokban, melyek megadták nekik a polgári 
jogokat, azokra méltóknak bizonyúltak. Különben a 
polgári jogok mindenkit megilletnek, azokat eleve 
elkobozni valakitől nem szabad, «mert a spanyol 
bosszúálló, a hollandi fukar, a nápolyi nem vitéz, a 
görög tetető: e nemzetek polgári jogok gyakorlására 
alkalmatlanok ?•> Vagy csak a zsidó az? Mily föl
foghatatlan, «hogy I sten épen e föld legrosszabb 
népét_ választá magának; hogy épen a legalábbvaló, 
legjobbíthatlanabb népnek hirdeté igéit, melyek val
lásunk alapj áúl szolgálnak. •> 

A második ok, hogy külön nemzet akarunk lenni 
s ezért a magyarságat veszélyeztetik. Eötvös itt ve
szedelmet egyáltalában nem lát, mert meg van győ

ződve, <<hogy minden nemzetiségnek fenntartása az 
egész nemzet érdekében fekszik. •> Hogy pedig a 
hazát szeressék, ahhoz szabadság kell. A (( honsze1·e
tet soha szolgák erénye nem vala.)) U gy an egy nép 
szabadságban erényes, rabságban elvetemedett. zá
mos példával bizonyítja, hogy keresztény felekeze
tek hazájok ellen törtek. A nemzettel való egybe
forrás akadályáúl leginkább az étkezési tör\ényeket, 
a külön ünnepeket, a Messiás -várást, mellyel egy 
más hazába vetik bizalmukat, hányják föl a zsidok
nak. De a böjtök sem v*'lasztják el a katholikusokat 
a protestánsoktól, - a görög-keletiek más számitás 
szerint ülik meg ünnepeiket, - n ~lessiás-hit petiig 
nem egyéb, mint az a reménység. hogy az embe.ri
ség a tökéletesedés, az igazság felé halad. 
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A harmadik ok: a zsidók vallása veszélyes. Ezzel 
szembon kimutatja a Szentírás erkölcstanát ép azo
kon a parancsolatokon és tanításokon, melyek ma is 
vallásoktatásunk középpontjában állanak. A biblia 
utáni zsidó irodalmatEötvös szemelvényes fordításokból 
ismeri. Döntőnek azt nyilvánítja, hogy a mai zsidó
ság miként fogja föl a vallását: másként mint a 
régi ko1·ok írásai, például még keresztény adós nem 
tapasztalta, hogy zsidó hitelezője a hetedik évben 
elengedte volna a ~követelését. Szintúgy egykori 
szenvedések miatti elkeseredettségből fakadó gyű· 

lölködő kitörések nem irányítják a zsidóság mai er
kölcsét. 

Ez a három főok. E mellett néhányan arra hivat
koznak, hogy Isten maga bünteti a zsidókat önvét
kükért, hisz' szent könyveikben áll, hogy elleneiket 
fogják szolgálni, éhen-szomjan, r emegve éjjel-nappal. 
Eötvös tiltakozik az ellen, hogy Isten emberekre 
bízta volna a büntetést. 

További mellékokok: ha a zsidókat el nem nyom· 
ják, kevesbedni fognak az áttérések. Eötvös vissza
tekint az erőszakos térítésekre, melyeket Luther és 
I. Gergely pápa kárhoztatott. Közeledést csak szabad 
meggyőzés és meggyőződés teremthet. 

A legigazibb ok, a gazdasági féltékenykedés, fél
nek a zsidók versenyétől, mert vagyonukkal elnyom
ják versenytársaikat. De ekkor - veti ellen Eöt
vös - nemcsak a zsidókat, hanem minden gazdag 
embert kellene kirekeszteni a céhekből s másrészt 
még a. gyámolta.lanságnak, a tehetetlenségnek kel
lene k1váltságokat biztositani. 
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Pedig a kiváltságokat kell, hogy a szabadság 
\ráltsa fel. 

Ennek a röpi ratnak velejét Eötvös a főrendek táb· 
lá j án 1 :) 40 március :3 1 én előad ta. Az emancipáció 
ellen felhozott okok közül a bárorq főbbet cáfolta; 
de ba elfogadjuk is mindazt, amit a zsidók ellen 
felhoznak, - úgy érvel Eötvös - ezeket a vi?zás
ságokat és veszedelmeket mai jogtalan állapotjuk 
nem tud ta megakadályozni s így nincs ok arra, hogy 
ez a jogtalanság továbbra is fennmaradjon. 

grre a fölszólalásra Eötvös, úgy látszik, különö
sen büszke volt. Mikor 1869-ben hibáztatták, hogy 
n em szólalt fel a vallásszabadság megvitatásánál, 
méltán védekezhetett: «Én a vallások szabadsága, 
egyenlősége és viszonassága m ellett szóltam 1 '3 9-től 
kezdve egész életemen át mindig. Én ezen eh-ekért 
küzdöttem szóban és írásban akkor, mikor, hogy 
fölszólaltam, például az izraeliták emancipációja 
mellett, még sokkal több ellenszenvra talált és vádra 
adott alkalmat, mint ro ost az, hogy hallgatok. )) Még 
világosabbá válik az a jelentőség, melyet Éöt\ ös az 
emnncipációnak s éret te folyt küzdelmének tulajdo
nit, abból a lovoléböl, melyet 1·· 67 december ~4.-· én 

fiához, Eötvös Lóránthoz intézett: «Tegnap ment át 
zsidó em ancipáció a főrendeknéL Csak négyen --za
vaztak ellene, a többi nagy úr hatalmasan szánokolt 
az egyenlőség mellett. Én l 40-ben tartottam nagy 
beszédet ez ügyben. mely akkor méltóságos kollé
gáim között nagy botrán~ t okozott. 1842-ben irtam 
az emancipáció mallett tEötvös téved, m ert hire 
tanulmánya 184·0-ben j elen t meg), mi természetesen 
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meg nagyobb skandahunot okozott és azért ez alka
lommal hallgattam. Valószínűleg akkor j obb lett 
Yolnn, ha hallgatok s most . ha szólok s diadalmi 
zajt ütök, hogy azon elvek, melyeket én mondtam 
ki c.J óször az egész ország által elfogadtattak. Bará
taim tanácsolták ezt, de elhagytam. Először azért, 
mert nem fér össze nézeteimmel, hogy na,gy kérdé
sek közé pa.1·ányi személyemet vegyítsem; másod~zor 
mert jgen nevetségesnek tartanám, ba azt, mit végre 
i ~ csak a mindig terjedő világosság s a közvélemény 
hatalma vitt véghez, magamnak tulajdonítanám. 

Úgyis az egész szavazat nem meggyőződésnek ered
ménye, hanem csak azon félelemnek, mely urain~at 
me gs z állta, hogy a közvélemény által ne tartassanak 
annak, miknek őket jobb ismerőseik tartj ák: obsku
rans, mindenben hátramaradt úri embereknek. Nem 
'\"Olt semmi kedvem, hogy a diskuszióban 1·észt ve
gyek s így a beszéd, melyet azon esetre készíték, ha 
\ alaki a tqr vényt ellenezné, kárba veszett. Én a 
politikában Yalóságos Zukunftmuzsikus vagyok, ki 
egész életemen át oly dallamokat énekeltem, melye· 
ket húsz evvel kesőbb minden susztergyerek fütyöl, 
de melyeket akkor senki érteni nem aka.rt. >> 

Az 1 R68- iki zsidó kongr esszus nem szerzett Eötvös· 
nek ily osztatlan elismerést; egybeh í vásá t egyTészről 
dícsér ték, másrészről rosszal ták. Eötvös elhárítja 
magáról úgy a ma.gasztalást, mint a gáncsot: neki, 
úgy volt meggyőződve, egybe kellett hívnia a kon
gresszust az egyenjogúsítás következtében. Ma CYuk a 
zsidók sínylettek ügyeik rentlezetlen voltát mi~den
felől panaszok érkeztek hozzá, «azokat,' kik nem 
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szólottak, természet szerint tekintetbe nem vehettem, 
hanem csak azokat tekinthettem, kik nyilatkoztak és 
akik ügyeik rendezését óhajtották,•. Jókai Mór hibáz
tatta, hogy Eötvös a kongresszus választási módját 
octroival állapította meg. Eötvös kijelenti, hogy ö 
erre más módot nem lát egy felekezettel szemben, 
melynek eddig önkormányzata n~m volt. Egyébként 
úgy ezen választási eljárásnak megállapít.ásánál, mint 
a kerületek beosztásánál oly izraelita férfiak taná
csát követte, kikről azt hitte, hogy a közbizalmat 
bí:rják; ma.ga részéről csak azt kötötte ki, hogy a 
választási eljárás a lehető legszabadabb legyen ; a 
kongresszus jogában állott ezeket a szabályokat mó
dosítania s élt is evvel a jogával. (Beszédek III., 
3:25-327.) 

Eötvös rendeleti úton kötelezőnek nyiJvánította a 
kongresszus határozatait. A valónál könnyebbnek 
képzelte a helyzetet. «Ami a zsidókat illeti - így 
ír államtitká1j ának, Tanárky Gedeonnak, - kérlek, 
légy azon, hogy a kogresszusi határozata k mentöl 
előbb életbe léptettessenek, mire, úgy hiszem, most 
alig szükséges egyéb, mint hogy a nyomtatványok 
általam aláírassanak A zsidók annyiban Salamon 
bölcseségének örökösei, hogy a fait accomplikat min
dig elismerik s ez fog történni a kongresszusi mun · 
kálatokkal is, mihelyt azok életbe léptek, de mig ez 
nem történt, nem lesz ny ug tuk.,,~ 

* A levelet köz li Tóth Lőrinc : Em lék b cs :éd 1 o mh·ky 
Gedeon, a M. T. Akadémia levelező tagja fí'lt'tt. Hudnpe~t. 
1888. p. 50. 



H ELLER BERNÁ T 

Eötvös ezúttal csalódott a zsidók engedékenységé
ben. Az or zá.ggyüléshez érkezett tiltakozásoknak és 
a képviselőházi vitának hatása alatt ezt az intézke
dését visszavonta s minden egyes hitközség dönté
sére bízta, kötelezőknek ismeri-e el a kongresszus 
határozatait. ie 

Eötvösnek nemes szabadelvűsége ebben a kérdés
ben is vitán felül áll; de közmegelégedésre nem 
oldhatta meg, mert közmegelégedésre megoldható 
nem volt. 

Eötvös miniszteri tevékenységéből ki kell még 
emelnünk azt a tiszteletreméltó magatartást, melyet 
a szombatosoknak zsidó hitre térésével szemben 
tannsított. Magát az áttérést is Eötvös államférfiúi 
munkás ága előidézte vagy legalább sietette. Épen a 
zsidók egyenjogúsításának híre, valamint az ország
gyülés elé terjesztett törvényjavaslat a vallásszabad
ságról azt a meggyőződést keltették Bözödújfalu széo 
kelyeinek egyszerű lelkeiben, hogy cea zsidó a ma
gyarral egyrangra emeltetett s egyenlők lettünk; az 
országgyűlés megengedte, hogy a zsidó, mint akárki 
szabadon imádhassa Istenét, hogy aki 18 éves korát 
betöltötte, akármelyik vallásra átmehet». Midőn a 
bözödújfalusi katholikus pap figyelmeztette öket, hogy 
a keresztény nem válhatik zsidóvá, arra hivatkoz
ta.k, ((hogy nekik ujságban megjött a szabad áttérés,,. 
Az erdélyi katholikus püspöknek és U d varhelyszék 
fökirálybirájának följelentésére Eötvös elrendelte a 

* En·öl : Löw L. Zut· neue1·en Geschichte det• Jud<'?l in 
Ungarn. Bpest, 1874'. 
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vizsgálatot s tájékozást szerzett a szombatosság jogi 
és történelmi állásáról. Elismerte, hogy a szomba
tosságra vagy a zsidó hitre áttérni nem szabad, de 
utasítás ul adj a, <<hogy vallásos kérdések ben a tett
leges kényszerítés alkalma.zása ellenkezik úgy a val· 
lás, mint az állam érdekeivel. » A főkirálybiró újra 
követelte, hogy a kormány semmisnek nyilvánítsa 
az áttérést, hogy az átté1t szombatosokat megbün
tesse s hogy Wolfinger és Geiger zsidók ellen, mint 
csábítók és bűnrészesek ellen rendelje el a bűnvádi 
nyomozást. Eötvös nem volt hajlandó végrehajtani 
a XVI. század végén hozott és még el nem törölt 
törvényt, mely a szombatosságot fej- és- jószágvesz
téssei sujtja s melynek következéseül a kivándorlást 
meg a vallási képmutatást látta. Fölszólította a köz
igazgatási hatóságokat, óvakodjanak, nehogy a zsidó 

· hitre tért szombatosokat a keresztény hitvallásra 
visszatéríteni megkíséreljék. A püspök és a főkirály· 
biró előadásából látta, hogy a szombatosokat tagad
hatatlan meggyőződés vezérelte - Eötvös ezt meg
sérteni nem bírta.1 

Eötvös mjniszterségének és egész pályájának egyik 
oldalát itt elhanyagoljuk: személyes viszonyát a zsi
dókhoz. Még ki nem adott levelezések és emlék
iratok fogják ezt a viszonyt megvilágithatni. Érdekes 
adoma maradt fönn budai gimnázista korából: az 
osztályban minden gyermek húzódozott tőle, csak 
egy zsidó fiú vonzódott hozzá; a többiek benne 

1 Az adatok mind dr. Kobn Sámuel müvéből vannak Yé""e 
A szombatosok, 353- 368. 



hazaárulonak unoknj1it l:itttik .~ Karisbadi tartózko
dai~a idejen is ·ok alkalma volt zsidókkal érintkeznie; 
... ndrás~Y GTula grófhoz l s70 augusztus ~ ~ -én írt 
Je"Velebe~ ki~meli, hogy Szent István napján a Karls
badban idózó zsidók is r0szt , ettek u. nemzeti isten-

tiszteleten. 
z ... idökhoz 'aló személyes viszonyának jellemzésére 

csak egy ki,álóan döntő példát emelünk ki. Tanárky 
Gedeon államtitkár hagyatékában Tóth Lörincz meg
találta Eöh·ösn ek több levelét azokat a Tanárky
ról mondott emlék beszédé ben fölhasználta. Ime egy 
szem eh· ény : • És most még egy kéréssel alkalmat
lankodom. Goldziher Ignác, ki n ekem Ballagi s 
Vámbéry által ajánltatott s kivel magam többször 
szóltam, mert benne kitünő képességet s komoly 
tódományos irányt gondoltam találni, tanulmányai
nak külföldön folytatására a minisztériumtól 400 frt 
segélyt nyert. • Ennek ügyét köti a miniszter Tanárky 
lelkére. A szegény ifjú, mond Eötvös, ki úgyis be
teges, úgy látszik nagyon aggódik és végre mentül 
elóbb foghat tanulmányaihoz, annál jobb. Ha ember
ismeretem nem csal - pedig sok tudományos 
pályára készülö ifjat ismerve rég megszüntom opti
mista lenni - Goldziherben a szemita nyelvek 
jeles tanárját várhatjuk. • •~ 

Ime Eötvös lelkének egyik legmagasztosabb bizony· 
lága! A közoktatásügyi miniszter, akkor Deák és 

.: Perenczi Z~ltán : .. IJtiró Eötvös József. Bpost, 1903, p. 12. 
Tó\h L6nnc: EmUk1JeJJ%éd Taná)·ky Gedron {eleit. 

Bpeat, 1888, p. 48., .W. 
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Andrássy mellett Magyarors-zág első embere, fürdő 

ben egészséget keresvén, kéréssel ford ul az állam
titkárjához egy 18 éves zsidó egyetemi hallgató 
érdekében! Eötvösben volt valami a vates jövendő

tudásábóL Előre látta, - hogy az 1848. francia forra
dalom újra a cézárizmushoz vezet, elkerülhetetlen 
tényként hirdette nemcsak az olasz egységet, hanem 
még nagyobb határozottsággal a német egységet, me · 
lyet pedig meg sem ért. Ugyanevvel a vatesi szemé
vel nézte ezt a zsidó fiút is. Abban ugyan, hogy 
törékeny testűnek gondoltaJ ezerencsésen csalódott. 
De hivatottaágat fölismerte, pályáját megsejtette. 

Így_ tehát közösségek és egyének irányában egy
aránt a megértés, a méltányosság, a ezeretet vezé
relte Eötvösnek államférfiúi lelkét. 

Eötvös vallásos müveltségéről. 

A szabadságharcunkat követő szomorú napokban 
Eötvös a történelemben keresett bíztatást., enyhülést, 
megnyugvást. A művelődésnek, amint ő mondja, a 
keresztyén civilizációnak története vonzotta. Külön
ben már regényei (kivált: Magyarország 15 t 4-ben), 
valamint legelső tanulmányai is ékes bizonyságot 
tesznek a történelembe való elmélyedésérőL Állam
férfiúi figyelme leginkább a francia forradalom, az 
úJabbkori Franciaország fejlő dése felé irányult. Mint 
ahogy a gyászoló hazafit az alkotmány- és jogtörté
nelmi kérdések jzgatták, úgy bensőségesen hivő lel
két a vallásfejlődés és vallástörténelem súlyos problé· 
mái vonzották, lekötötték. A francia forradalom mel· 
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lett talán leginkább a reformáció azoigáitatta neki 
tört6netbölcseleti tanulságait és meggyőződéseit. 

Yalláskutató érdeklődése az egyházatyák tanulmá
nyozására is vitte. Tertullianusból veszi a kérdést, 
ha minden a császárnak jut, mi marad [stennek? 
Szent Ágostonból megtanulja, hogy vallási kérdések
ben is legjobb a helyi szokást követni; tőle, hogy 
a barbár n épek óvták meg a Nyugatot a megmere
vüléstöl, hogy a nyelvkülömbségek megszünte nem 
szüntetné meg a béketlenséget. Justinusban, Clemens
és Origenesben mutatja be azt az egyházi irányza
tot, mely a kereszténység előkészítőj éül az óko1·i 
filozófiát vallja. Lactantius képviseli a keresztény 
türelmess éget. 

Érdekes példákon mutatja be azt a készséget, 
mellyel az egyház a pogány behatásokat elfogadta: 
Karácsonyt a Saturnáliákból és a januári kalendák
ból, Gyertyaszentelőt a Lupercaliákból, a keresztjáró 
napokat az Abarvaliákból eredteknek fogadja el. 

Szemügyre vévén a kereszténység helyzetét a ró 
mai imperiumban, megállapítJa, hogy ez azonosította 
a kereszténységet a zsidósággal ; foglalkozik azokkal 
a vádakkal, melyeket az őskereszténység ellen szór
tn.k, hogy az emberi nem ellenségej, hogy ember
hússal élnek, hogy erkölcstelenek, barbárok. (Mind 
oly ráíogás, melyekkel a későbbi kor a zsidók ellen 
fordult.) Voltaire már a kereszténység ellen hasz
nálta föl azt a tényt, hogy ép a legjobb császárok 
üldözték a kereszténységet. Eötvös a tényt el fogadja, 
példa rá Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius és 
Marcus Aurelius, de annak egyszerű magyarázatát 
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adja : az egyéni szabadság eszméje, melyat a zsidó
ság fölállított s a kereszténység hirdetett, veszélyez
tette a korlátlan hatalmú imperium elvét. 

Az evangeliumtól, valamint az Uj Testamentom 
l eveleitől telítve vannak Eötvös írásai, stilusa,. gon
dolkodása ; ennek részletes kimutatása most nem 
tartozik ide. Különösen a politikai magyarázatokra 
fölhasználható kijelentések kerülnek igen gyakran 
elő, pl. · «Adjátok a Coosarnak, ami a Cresaré, Isten
nek, ami az Istené1>. (Márk 22, 21.) <l A hatalom 
Istentől van elrendelve, aki a hatalomnak áll ellent, 
ellentáll az isteni rendelésnek. 11 (Levél a Rómaikhoz 
XIII. L, 2.) Eötvös t iltakozik az ellen, hogy ebben 
az abszolutizmus szantesitése volna található. 

Reánk természetesen leginkább Eötvös viszonya 
a mi bibliánkhoz tartozik. Eötvös a szentirást nem
csak becsüli, hanem forgatja, kutatja, ismeri. Mikor 
Pusztaszenttornyára vonúl, ott van vele, nehány 
könyve sorában, «a biblia egri fordUása, sok meg · 
jegyzéE~seh . (Voi novich 28:'5. l.) Eötvös maga a régi 
magyar ház lényeges tartozékai gyanánt elsősorban 

három könyvet vesz föl: Káldy bibliáját, a Corpus 
JuTist és Himfy szerelmét. (Magyar élet.) Az öreg 
Liptákné is régi bibliájában olvasgat, <~ Egy gazd
asszony levelei))-ben az öreg néni is vasárnaponta 
a bibliában olvas vagy olvastat magának. A ~?ovel

lának Svájcba vetődött magyar legénye oly házban 
él, malynek lakói több mint egy s2ázad óta •a hom
lokzatra faragott szentirási mondatokban vigasztala
sukat ket·estéka. . Ezek oly vonások, melyeket Eötvös 
a környezetében lesett el. oly szokA8ok, melyek költ 

A~ 1,\/IT ÉuJ.·ötli/ IJe. 191.'?. 
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maga nevelkedett föl. Viszont oly részletek, hogy 
Bakácsnak Rómából hozott kocsiján Dávid és Góliát, 
Sámson bőstettei és egyéb bibliai j elenetek voltak 
láthatók vagy hogy Szaleresi kályháját az ótesta~ 
mentomra vonatkozó képek díszítették - bizonyára 
Eötvös kortörténelmi kntatásaiból eredtek. 

Látható is Eötvös müveiben a biblia folytonos és 
mély hatása: stílusában épúgy mint erkölcsi fölfo
gásán. A paradicsom, az élet fája, a tudás fája, 
(melynek, úgy hisszük, csutkástul ettük meg gyü
mölcsét), Noé ive, Sodoma és Gomorba, Lóth neje, 
Ezsau lencsetála, Egyiptom és húsostálai, az igéret 
földj e, a ,J ózsuától megállított nap, J e1·emiás pana
szai - mind Eötvös képzetkincsének állandó készle
téhez tartoznak. Majd humoros fordulatokra, majd 
mélységes hasonlatokra és okulásra használja föl. 
Bábel tornya nem készült el, mert az emberek egy· 
mással nem beszélhettek; sok emberi míí. meg azért 
nem készül el, mel't folyton beszélünk. Korunk fo
galmai ezerint maholnap a patriarkák hosszú sorá
ban az egyedül józan, az egyedül bölcs Ezsau lesz, 
ki elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért adta el. 1> 
Gúnyolódik a tudósokon, akik azt is meg tudják 
mondani, mit kellett Fáráának vacsoráznia, hogy 
álmában hét kövér és hét sovány tehenet lásson. 
Garacsra, Nyúzó szolgabü-ó úr honába vezetve az 
olvasót, tréfásan fölszólítja, vesse le sarúit ezen a 
szent helyen. · 

.Legeszményibb alakjának, Vándorynak, lelkületét a 
csipkebokorhoz hasonlítja, melyet tűz nem emészt· 
het föl, mert benne nem földi láng ég. A Karthau-
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ziban a forradalom kitörésekor az egész társaság 
föl ugrik, ((mint Mózes kígyóvá vált botja». Az Üve
ges Ja.ncsi zsidó esküjébe foglalt átkok közül legin
inkább Dáthán és Abiran sorsa kelt hatást. (Kiadá
sainkban Dáthán helyett természetesen Náthán áll. ) 
<< Mikor az Izrael népét a pusztán átvezeté, egy tűz· 
oszlop haladt a nép előtt; ez a legszebb képe az 
emberi nem haladásának ,) . (Gondolatok) Rétyné szava 
hatalmas és csengő, hogy J erik ó falai megremegné· 
nek tőle. A fáklyás lovászoktól megrémül a falú, 
mint egykor a :filiszteusok, mikor Sámson a rókák 
farkára kötötte a fáklyákat. Az embernek természete, 
hogy valami előtt meghajol: Sámuél korában, Isten· 
tő l elfordúlva, Saul előtt hajlik meg a nép (Gondo
latok) ; viszont nem fogadja el Eötvös a Sámuél 
intelmeiből vont azt a következtetést, hogy a szent
írás a köztársaságat tartja a legjobb kormányformá 
nak. Nyilván Illés proféta látomása, aki előtt szikla
döntö vihar, majd láng vonúl el, de az Isten szava 
csak halk suttogásban nyilatkozik meg, ihlette a 
Ka.rtbausit, aki előtt a természet hatalma, a szere
lern gyönyöre, a harc dicsőaége jelenik meg, de ö 
nem kap választ an·a a gyötrő kérdésére, halhatat
lan- e ő. Végül Bet ty sz ó lal meg, <l gyenge, szelid 
mint az esti fuvalom, ba a lombon átsóbajt» s tőle 
hallja, hogy gyötrelme halhatatlan. Ez a prófétai 
látomás, úgy látszik, arra a metbodista balotta be
szédre is hatott, amely Júlia sírjánál hangzik el. 
Ulászló királylyal egyre azt az imát rebegteti : Da 
nobis Domine pacem in diebus nostris, - hason
lóan, mint ahogy Hizkijahu király beletörődik abba, 
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hogy legalább az ő napjaiban béke és igazság van. 
(ll. Kir. ~O, 19; [zsájás 3D, H.) A Karthausi ezétté
pett kebellel kjált föl: elátkozott, ki emberekben 
bízik, - akár J eremiás próféta ( 17, 5). - Nyúzó és 
Kenyházy a jó kedvet avval pótolják, «mi a szent 
írás ezerint a sz ívet felderíti~, amint á zsoltár a 
borról mondja. Az Énekek Énekének hasonlataiból 
az. ízlés változását látja Eötvös. (A XlX. század 
bárói.) 

De nem csak előadásbeli szépséget és változatos
ságot nyer ·Eötvös a szentírásból, hanem ei·kölcsi , 
mélységet is. Tengelyinek atyja, az öreg Ezsájás, 
szívesen látta, hogy fia lelkességet merit Plutarchos
ból, de megtanította Jónást, «hogy a szentírásnak 
morálja sokkal magasabban áll,>, ezt a magasabbat 
valósítja meg életével a jegyző. Úgy látszik, mély 
hatással lehetett Eötvösre Jechezkél próféta (18, 23) 
szava: u vajjon a bűnös halálát kívánom-e, szól az 
Örökkévaló, nemde inkább azt, hogy megtérjen útjá
r ól és éljen • . Evvel a megokolással szólítja föl az 
egyház kü1döttj e az egybegyült pórhadat a megté
résre. Gúnyosan ezt a meggyőződést tulajdonítja 
Taksony vármegye rabtartóinak is. 

Az erkölcsi hatás bámulatosan vetekszik a müvé
szivel a Karthansinak abban a színében, mely sok
szorosan emlékeztet Faust jelenetére, amint a föl
hangzó karének hallatára leteszi az ajkához emelt 
méregta.rtót. Gusztáv már tőrt hányit szívének, ekkor 
csendül fülébe az éjjeli ájtatosságra összegyűlt szer
zetesek éneke : De profundis, «a mélységből kiáltok 
hozzád Uramt; Gusztáv go~dolatjai, lelki mozgal-
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mai párhuzamosan haladnak a 130. zsoltár verseivel; 
amikor fölhangzik a zsoltár végszava : «Ö maga 
meg fogja menteni Izraelt", Gusztáv js meg volt 
mentve kétségbeesett szándékától. 

Bibliánknak erkölcsi jelentőségát nagyobb részle
tezéssei a zsidók emancipációja érdekében alkotott 
munkájában fejtegeti: a felebaráti szeretetet, az ide
gen iránti szeretetet, zsidónak és idegennek Isten 
előtti egyenlőségét, Jeremiás jntelmét, hogy uj hazá
juknak javát keressék, annak boldogúlásába.n rejlik 
az ő boldogságuk (Jerem. 29, 4- 7.), Salamon tem
plomavató imáját, hogy Isten hallgassa meg az ide
gennek is fohászát (I. Kir. 6, 32.) 

Nagy államtudományi rnüvében m~lyrehatóan fej
tegeti az embernek azt a szükségletét, mely a val
lástól nem csak azt várja, hogy Istenéhez való 
viszonyát megvilágí tsa, <c hanem mindenben, hol őt 
tudománya elhagyja, a valláshoz folyamodik, s a 
világnak teremtése, a természet rende, a társadalom 
alakulása és saját fejlődésének magyarázatát vallá
sától várja•. A kereszténység érezte ezt a kényszerű
séget, nem ugyan az ujtestamentom, hanem «az ó
szövetségi könyvek megfeleltek e szükségnek 1>. 

Ha majd megkjsérleljük, hogy Eötvös világnézletét 
vázoljuk, lesz még módunk rá, hogy szentírásunk 
mély nyomaira utaljunk Eötvös eszméiben. 

Az eqdigi példák is eléggé forrásízűek s bizony• 
ságot tesznek róla, hogy Eötvös a hibliát magából 
a bibliából ismeri. Minthogy a hibliát katholikus 
fordításból olvasta, a zsidó apokrifák is nyomot 
hagytak műveiben. Midőn azt vitatja, hogy az embe-
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rek régebben sem voltak bosszabb életű ek mint ma, 
nem csak n. HO. zsoltárra hivatkozik, mely szarint 
éltünk ideje 70 esztendő, j ó erőben 80, hanem föl
hozza Sziráb könyvét ( l 8, U) is : ha n agyszámú az 
ember esztendeje, akkor száz. 

Egyik legkedveltebb hasonlata Eötvösnek : a manna. 
(( Valamint a mann o, mellyel Izrael népe a pusztá
ban táp1álkozott, az egyesek kívánságához képest 
más-más ízzel bírt : úgy a politikai tudományok 
avar mezején tévelygők ezreit az által elégítik ki, 
hogy olyatén lelki táplálékot nyujtanak nekik, mely
nek szedése közben mindenki azt gondolhatja magá
nak, a mire épen kedve van >> . <!Manna a sors, mely
nek csak képzetünk adja ízét>> , mondja a Kartbau
sinak cynikus W ern erje. Deák husvéti cikkéről is 
evvel a hasonlattal él : <!Cikke, írja Falk Miksának 
1865 ápr. 21-én, egészben véve jó hatást tesz, mert 
mint a biblia mannájánál, mindenki azon ízűnek 

találja, mely neki legkedvesebb>> . E hasonlatoknak 
forrása a Salamon bölcsességének nevezett apokrif
könyv (16, 20), mely szarint Isten azáltal bizonyúl 
édesnek a gyermekei iránt, hogy tekintettel volt a 
manna-élvezők kivánságára s olyan ízűvé módosí
totta, arnílyennek az egyes szerette. Viszont az apo
krif könyvbe ez a fölfogás az aggádából hatolt, mely 
az anyatejjel hasonlítja össze a mannát: mint ez, 
amaz is sokízű (Jóma 75 a), majd meg kiindulva 
abból, hogy a mannával kapcsolatban kenyér, olaj, 
méz említtetik, arra következtetnek, hogy a gyermek 
~ézízünek, az ifjú kenyérnek, az aggastyán olajnak 
erezte. (Jóma 75 b), egy másik felfogás ezerint a 
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gyerm eknek olaj, az ifjúnak kenyér, az aggastyán
nak méz. (Exodus Rabba XXV, 3.) 

A zsidók emancipációjáról szóló tanulmányában 
Eötvös kétszer is hangoztatj a, hogy ő <c a habraeus 
nyelvet ,> nem érti, nem ösmeri; kijelenti, hogy ő a 
talmud megitélésére nem hivatott; de helyes erköl
csi érzéke azt az igazságot láttatja vele, hogy a tal
mud gondolkodásáról <enem egyes kiszakított mon
dásai » döntök, hogy megkülönböztetendő benne az 
az alkotó elem, mely <c kora bélyegét hordja homlo
kán ,> attól, mely általános erkölcsi jelentőségű. 

Mint Aranynál, Tompánál, úgy Eötvösnél is talá
lunk érdeklődést a zsidó legenda, az aggáda iránt. 
«Egy gazdasszony levelei•,-be szövi bele a követ
kező «szép keleti mondát1>. Ádám és Éva az angyal 
lángpallosa elől menekűlve mezőre értek. A paradi
csom valamennyi állatja közül csak a kutya marad 
hű az emberhez. Fájdalomtól, sírástól elgyötörve, az 
első emberpár álomba merül. Az angyalok könyö
rögnek értük. Isten megszánja őket s hogy a nyo· 
mortól megóvja őket, egyik angyalával egy marék 
búzát tétet melléj ök. De az ördög meglátta s mie
lött Ádám fölébredt, elszó1·ta a. magvakat, körmeivel 
.fölvájta, majd meg lábával letapasta a földet. · hogy 
a magnak nyoma se lássék. Ádám fölébred, elszomo
rodik, hogy a tegnap még zöld mező most már ko· 
párra van tapodva, de mégis ott maradt, hogy lega· 
lább messziről lássa Éden kerítését. Az ördög, hogy 
még jobban megrontsa a magot, ősszel esőt küld 
reá, télen meg hóval takarja el az egész tájat. Ne
héz napokat él az első ember. De földbe tapodva a 
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magok kikeltek, a záportól frissebben felnöttek, a 
hótól megerősödtek. Így tehát maga az ördög segí
tette elő az ernber boldogulását. 

A gazdasszony, aki ezt a mondát közli, meg 
jegyzi: <enem tudom, kitől hallottam vagy hol olvas
tam,>. Pedig kár. Érdekes volna látnunk, honnan 
merítette Eötvös. 

A zsidó möndában többféle vélemény szólal meg 
az iránt, mi is volt az a tiltott gyümölcs, melynek 
elsö ősünk ellentállani nem bírt. Nehányan úgy vél
ték, hogy a búza. Az arabs legenda már most to
vább ment : a búza, úgy a hogy romlásba döntötte 
az embert, így meg is mentette : Gábor angyal lehoz 
egy zacskóval búzaszemet s megtanítja Ádámot a 
vetésre.~ 

Látni való tehát, hogy Eötvös József gazdag ben
sőjének kiapadhatatlan forrásából buzzogó vallásos
sága fogékony volt a jámbor lélek minden megnyi
latkozása iránt, legdúsab b, legéltetöbb táplálékát pe
dig a szentírásból vette. 

Eötvös vallásos világnézlete. 

Eötvös erkölcsi fölfogásának vázolásánál abból kell 
kiindulnunk, hogy legelébb is bensőséges hitű ka~ 
tholikus. Első nagy költői müve, a Karthausi, a 
•s2~zad betogségének1), a világfájdalomnak problé
máJát a katholikus ultima rátióval vágja ketté : hőse 

" Oskar .Da~nhar<lt: Natursagen I. Sagen zurn Alten 7'es
'ament. Leip:ng und Berlin 1907, p. 212, 213. 
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klastromba vonul vissza. Eötvösnek magának élete 
azonban úgy viszonylik a Kartbauaiéhoz mint Goetheé 
a Wertherhez, melynek hatását avval a fölszólítással 
enyhítette : Sei ein Mann und folge mir nicht nach ! 
De kétségtelen, hogy Gusztávnak a katholikus föl
foaásboz és szerta1·táshoz való ragaszkodása Eötvös 

o 
lelkéből fakadt: «A klastromi csend, a rendes imád-
ság, a szent képek a folyosókon, s az ének, mely a 
templomból felhangzott szobámig, mintegy bájkört 
vonának körülöttem, melyben képzetem mindinkább 
honosodott, szívem mindinkább megelégedett s bol
dognak érzé magát, melyben egy új életet éltem, 
előbb nem sejditett vágyakkal s gyönyörökkeL Van 
valami nagyszerű az egyház rendtartásaiban, mi a 
ezívhez szól, s talán épen az által boldogító, mert 
hitünknek inkább képeket, mint magyarázato t nyujt t> . 

Mintha a neofita Mortimer rajongó lelkességát hal
lanók. Gusztáv fölháborodik, hogy övéi vasárnapon 
templomba nem járnak, hogy a nép körmenetét az 
ablakból nézik, hogy bő j tk or húst esznek; e bántó 
tapasztalatra enyhűlést térden állva Mária képe előtt 
keres. Áhítattal írja le Eötvös Dózsa seregének isten
tiszteletét: c1 a csengetésnél csak szakadozott fohá
szok s azon ájtatos morgás hallatszott, mely a katho
likus istentiszteletnek e perceit oly ünnepélyesekké 
teszi~>. Hogy a francia forradalom eltiltotta <~ a sza
badság és egyenlőség nevében, minden keresztyén 
istentisztelet kiszolgáltatását», azt Eöt'lös termé~ze
tesen épen a szabadsággal és egyenlöséggel nem 
tar-thatja összeegyezőnek. Igazságtalannak itéli. hoK' 
a papi javak szekularizációját követelik, 4I nz alap~ 
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elvet, m&lylyel a papi j a vak világiasságát igazolni 
szokták, szintúgy alkalmazhatni a család birtokjoga 
ellen». Toqueville n ézetét osztj a, <1 hogy a szabad
ság igen erős tényezőjétől fosztja meg magát min
den n ép, m ely a katholikus klerust földbirtokától 
megfosztja és jövedelmeit fizetésekké változtatja 1>, 
mü1thogy család n em köti a katholikus papot a ha
zához, kívánatos, hogy a földbirtok kösse. (A fran

cia forradalom okai.) 
Eötvös szembeszáll a v val a fölfogás sal, m e ly a 

katholicismust merevnek, mozdulatlannak, fejlődésre 
képtelennek itéli; egységét, úgy hiszi, nem merev
ségének, hanem mona1·chikus szervezésének, kormány
zásának köszöni. (A XIX. század uralkodó eszméi
nek befolyása az álladal omra, I, 119-120,) A né
met-római császárság nem bírt európai egységet 
teremteni, a pápaság megteremtette. (U. o. III, 8-
J O.) Szemügyre veszi, a Gondolatokban, azt a vádat 
is, << hogy a katholikus egyház az emberi nem elbu
tításán dolgozott, s a haladást zsarnokilag elnyomta ~> , 

az emberiség a középkorban is előre haladt s ennek 
a haladásnak az egyház volt tényezője; az elnyo
mást pedig, igaz hogy az egyház nevében, de a 
világi hatalom gyakorolta; a pápaság az emberisé· 
get az anyagi hatalom elnyomásától oltalmazta meg. 

A katholicizmusban Eötvös a tekintélynek elvét 
látja kifejezve, viszont a reformációban a szabad 
kutatásét; minthogy küzdelmük az el v ek küzdelme 
volt, egyiküknek sem kellett megsemmisülnie. (U. o. 
I, 224·.) Idővel a tekintély elvét maga a protestán
tizmus is átvette. 



l•;Ü'l'YÖS ,l ÚZSli1F H.\ RÓ. , 

r efo rmáció iránt Eötvös a. legméltánylóbb elis
meréssel viseltetik : «az egyházi reformáció oly idő
ben, midőn katholikus egyház több helyen gondolat 
nélküli formasággá sülyedt, eredeti feladatához ve
z tte vi ssza a vall ást, ez által nemcsak a keresz
tybneégnek általában, hanem magának a katholikus 
egyháznak is lényegesen hasznára volt,). (U. o. I, 
:~ H5.) 
Luthe rrő l még Lutbard t sem szólhatna nagyobb 

lelke 'Béggel mint a hogy Eötvös teszi: <~ Luther 
~Iártonn a.l batahnasabb egyéniség még nem vezetett 
mozgalmat soha; és soha n em élt féd iú, aki, mert 
nemzetének minden nagy tulajdonát magában egye
eíté, hivatva inkább volt, hogy annak vezére legyen. 
~lindazon meeterkélés helyett, malyekkel befolyásu .. 
kat mások fenntartani törekszenek, neki csak saját 
természetét kelle követnie, hogy megszarezze magá
nak nemzete teljes bizalmát Soha senki sem ragasz
kodott makacsabbúl meggyőződéséhez, nem töreke
kedett állhatatosabban céljai felé, anélkül, hogy a 
nehézségek által feltartóztatni, vagy kedvező körül
mények által elragadtatni engedné magát; egyképen 
hajthatatlan a fejedelmek hatalma s a nép heve előtt; 
egyformán keserű, ha ta11ai mellett Anglia királya 
vagy a felkelt német pór~ereg ellen kelle föllépnie». 
(U. o. I, 342.) 

A katholieizmus a maga egyházának szabadságát 
követelte az államtól; a reformáció az egyénnek adta 
meg a szabadságot; az egyenlőséget is a reformáció 
valóaitotta meg az által, hogy eltörülte a hierarchiát 
és az egyénnek helye t engedett a község elbatározó 



tnm\cskoztisábttn. (lT. o. Il, ~O, ~ 1 ). A nemzetiség 
eszmejét is o. reformtició képviselte Hómával szemben. 

Eötvös bizonyosra veszi, << hogy az individuális 
gzabadBág e]·vének követése a politikai organizmus
ban, lt katholikus egyház lényeges reformációjához 
fog vezetni 11 . (Gondolatok.) 

Úgy látszik} ez a fölfogás is indította őt arra, hogy 
a katholikus autonómiát sürgesse. Önkormányzat 
által a világi elem is részt nye1· a vallás ügyeiben; 
ebből pedig kettős áldás fakad : a művelődéstől el 
nom zárható világi elem eszközli, hogy a vallás a 
civilizációval fejlődjék, másrészt a különböző fele
kezetü világiak inkább közelednek egymáshoz s így 
az ellentétek csökkennek. Magyarországon azonfelül 
a magyar nemzeti érzes is erősbödik az autonómia 
által, mig a nemzetiségi törekvések enyhülnek. (Gon
dolatok. ) Ez a fölfogás magyarázza meg egyúttal 
Eötvös hajlandóságát a zsidó kongreszus egy behivá
sára és jogkörének szélesbítésére. 

Jellemző Eötvösre, hogy Bluntschli előtt az ab
szolutisztikus osztrák kormányt azért is kárhoztatja, 
mert a protestánsokat elnyomta.~ 

A felekezetieskedés ellen nemcsak elmélkedő írá
saiban, hanem regényeiben is küzd. Keserű gúny
nyal adja elö Tengelyi Jónás balsorsát, ki elveszti 
kántori állását és a debreczeni profeszúrára való re
ményét, mert neje katholikus ; mivel pedig ő maga 
református, elbocsátják abból a katholikus házból, 
melyben nevelői tisztet vállalt. Bemutatja azt a visz-

• Ferenczi ~oltán: IJú•·ó &itvih~ ./ózxcf. ~37. 1. 
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szásságot, hogy a jelöltek mellett vagy oll~n vallá 
suk miatt is korteskednek s hogy tisztujításkor az 
egyes felekezetbeliek hajLa is kapnak. 

Eötvösnek legeszn1ényibb alakja egy református 
pap: Vándory; katholikus kartársa is derekasan osz
tozik vele a beteg rabok testi és lelki gyötrelmeinek 
enyhítésében, rászolgál nagy1 abecsülésüokre az erős 

lelkű F arkas Máté főtisztelendő úr (a N ővérekben), 

de Vándory mirdketlejük fölött úgy áll. mint az 
eszmény a valóság fölött. 

Mü vésziasen és megindítóan tolj a félre a feleke
zetek köz ti korláto kat, mikor . Viola feleségének imá
járól szól : <,a kálvinista asszony lelkére a pápista 
keresztnél azon nyugalom terült el, melyet nem egy 
vagy más vallásos rendszer, hanem csak az Isten 
által jobb embet·ek keblébe teremtett vallásos érze
mény ad, s melyet sok, ki egyes vallások tanai 
felett könyveket írt, talán soha sem ism ert életé· 
ben~>. Enyhe humorral rajzolja viszont, hogy a j ám
bor Bebek Katalin ijedt zavarában Neptunus azob
rához intézi fohászát. 

Eötvös a vallásos érzést mindenütt méltányolja. 
Elfelejtett népek ismeretlen isteneinek romba dőlt 
templomai őt arra emlékeztetik, ,, hogy az ember 
mindenütt és minden korban fölfelé vetette szemeit ·• . 
Meggyőződése szerint Konfucse és Mózes, Mubam
med és Krisztus az emberi nemet egy cél felé \e
zérlik. (Hugó Viktor mint drámai költő.) 
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Eötvös tehá l minden valhísosságo t megért, meg
becsül. De korántsem tartozik azok közé, a kikről 
Harnack mondja, hogy csak mások hitében hisznek, 

8 a kiket Eötvös maga úgy jellemez, hogy vallásos
ságnk Jdroerül azokon a közgyüléseken, malyeken 
nagyhangon emlegetik a linci és a bécsi békekötést . 
.Még azok közül sem való, akik csak udyynak a 
vallásosságra. Egészében, mélyében és valójában 
hivő vallásos lélek Yolt. ((Természetemnek egyik fő 

J 

tulajdona a vallásosság: gyermekségem első évei-
től ... hinni mindig fő szüksége vala lelkemnek)), 
evvel Eötvös nem csak Gusztávot, hanem önmagát 
is jellemzi. <(IGnek hite nincs, e 11a.gy végtelenség
ben mást nem talál egy nagy puazlánálo. Ha a ter
mészetet szemléli, ha a7 emberi sorsot figyeli, ba az 
állam erltölcsi gépezetét kutatja, elmélkedéseiben és 
költészetbben minduntalan ajkára tolúl az áhítatos 
hódolat a teremtő, a gondviselés iránt. A bensőbb

nél bensőbb vallásos megnyilatkozások százaiból csak 
egy szemelvényt: ((Az ember legszebb feladata kétség
kivül, hogy kikutatni törekedjék azon törvényeket, 
melyek szarint minden mozog és fejlődik , nem azért, 
hogy ha az igazság végtelen oceánjának partján ne
hány csigát gyüjtött, s megérinté ama lepel szélét, 
mely a természetet födözi, örült büszkeségében a 
föld istenének képzelje magát; hanem hogy tisztelet
tel!esen tanuljon meghajolni a teremtő nagysága 
elott, mely a természet csodás rendjében leginkább 
mutatkozik, s kiismervén azon törvények egy l'észét, 
m?lyeknek minden alá van vetve, azokat tetteiben 
ZBlnórmértékül vevén, az anyagi világ fölött azon 
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tualomrn. tegyen zert. 1nelyrc n. Mindenhntó jósága 
által hi va h· a van l). 

Ltí suk mnr most mit vnJl Eötvös. 
Y n llnso vil1ignézlet ·t Eötvös be lefoglalta n. Gon

dolatok utol ójnbn. Már n, legelsejében kifejti, hogy 
legkeve .. bé nzt n hitetlenséget érti, mely a termé-
z ltudomt\nyokból ered és táplálkozik. Ha azt a 

l\ozmogóniát, melyf' t a :1enesis ud tEötvös a ((mó
ze i kozmogoniilnak '1 nevezi) pusztán vallásos mon
clánnk fogadjuk el s ba belátjuk, hogy a v i h\ g hatá
rozott törvt'nyek ezerint lovt\.bb alakul, ahkor annál 
k 'szt több okunk van ogy teremtőnek, ogy törvény
hozónak hócloluunk. Valu.mint szentírásunk, úgy Eöt
vös is csak egy n hózségot lá t a bit részére : hogyan 
egyezt ithetj ük ó A sze a. föld i é let visszó,sságnit, igaz
st'tgtalanságn.it TRten jósngával. Eötvös azt vallja, 
hogy ennek a l<érdéanok (ca halhatatlanság esz
méje az egyedüli, d 0 tökéletes n1egfej tése H. Ime 
tehát Eötvös bitének mondjuk nagyképűen: meta
fizikájának három alapelme: Isten, gondviselés, hal
hatatlanság. 

Néz7Jük erkölcstanát: (cA keresztyénség hatalma 
az emberi kedélyben székel. Abban áll föladata, 
hogy minden egyest j o bbá, bensőleg elégedettebbé 
tegyen. ~1integy közvetítőűl állván, n gyöngét türe
lemre, az erőRt hatalma erkölcsi korlátaira, s mind
nyájokat kötelesRégükre inti ,, . Ime az egyéni ethika 
alapelve : a kötelesség. 

A kötelesség tanának föltétele : a szabad akarat. 
, -aHásos és államelméleti ok ok egyaránt azt a meg
győződést szilárdították Eötvösben, hogy az ember 
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akarata azabarl. Hisz' ha ezt tagadjuk, az államférfiú 
munkássága felfoghatatlan, hiábavaló, lehetetlen; 
tagadásával ((az államtudományok kö1·ébe ültetjük át 
azon fogalomzavart, melyet a azabad akarat kérdé
sének vizsgálata a hit- és erkölcstudomány előidé

zett". c< Az emberiség sorsa el végre Isten kezében 
van, de az egyes nemzeteké önmagukéban». 

A történelem kiindulása és célja: az emberiség 
egysége. Az egyenlőség és . szabadság mellett talán 
ennek az elvnek érvényesítését hirdeti Eötvös a leg
kitartóbban: <~ A közös eredet, közös bünbeeaés)) meg
váltás eszméjéből indulva ki, az összes emberiség 
egysége azon alapeszme, mely a keresztyénség min
den tanát áthatja. Oly állapot létesítése, melyben a 
föld minden népei békésen laknak egymás mellett, 
testvérieégők ön tudatában, a egyetlen községgé egye
sülvén, csupán I,stennek azolgálnak, mint uroknak: 
ez azon eszmény, melyre a keresztyénségnek töre
kednie kelh. 

Nyilvánvaló, hogy a megokolásban a bűnbeesés 

és megváltás dogmaízü elemeinél hatalmasabb a 
közös eredet eszméje, mely a bibliai őstörténetnek 

magva és tanító célj a. 
Az emberiség halad e célja felé. A tökéletesség 

nem a multban keresendő, - feléje t artunk, törek
szünk, - a jó végül diadalmaskodik. Mi egyéb ez, 
mint ama messzianizmus, melyet ép Eötvös tűntet 
föl a mai zsidóság irányzatának? Ezt a baladást 
tagadni istentelenség: <<a vallás ezerint a legnagyobb 
tökéletességre kell törekednünk s hogy Istenhez minél 
hasonlóbbak legyünk 1) , - Ekkép értelmezi a zsidó 
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hagyomány is a Deuteronomium (13, 5) azt a föl
szólítását, << hogy Istent keressük 1> . -+c 

Eötvös pozitiv vallásoa eszméi közül alig akad 
olyan, mely a zsidósággal ellenkeznék s akad szá
mos, melynek forrása a zsidós~g. 

Pusztán az érdekesség kedveért fölhozunk egy ala
csonyabb rendű megegyezést. <<Egy gazdasszony 
levelei ,)-ben az öreg nagynéni vasárnapon (( nem járt 
körül gazdaságában, nem számolt, még leveleket 
sem írt, s nem tűrte , hogy én vagy a cselédek csak 
varrjunk is )). <<Nehány fejezetet olvastatott magának 
a bibliábóh. Ime egészen a zsidó fölfogás a szom
batról, nem fokozott szórakozás, hanem pihenés és 
fölemelkedés. Az ily vasárnap pedig mily várakozást 
kelt az öreg nagynéniben: <<A nyugalom, melyet 
minden héten élvez, előérzete annak, amely reá 
egykor vár)). Ime az egyháztól elfogadott zsidó 
eszme: a szombat izelitője az örök szombatnak, a 
hal h a ta tl anságnak. 

Most pedig vegyük szemügyre azokat az eszmé
ket, malyeknek zsidó eredetére Eötvös maga utal. 
A XIX. század uralkodó három eszméje : a szabad
ság, az egyenlőség és a n emzetiség. Eötvös maga 
védekezik azon gáncs ellen, hogy nagy mü v ében a 
nemzetiségre nem volt elég tekintettel. Volt rá több 
oka. Bizonyos leplet borított legnagyobb politikai 
művére. Megírására a nagy nemzeti szerencsétlenség, 
a szabadságharc elnyomatása bírta, - egyre maga 

* Ba.cher: Dic Agctda rlP1· palüstinensischon Amoréier I , 
449. 

Az litfiT Évkön.Jive 191.'J. 
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előtt látja nemzetét, malynek sorsáról keres okulást 
a világ történelmében, de három hatalmas köteten 
át nem szól róla. (Szinte emlékeztet Eszter köny
vére, malynek célzata, hogy Isten csodás segedelmet 
tüntesse föl s e mellett Isten nevét nem említi). 
A megrilágitó példákat mindenféle történelemből 

gyűjti össze, csak a magyarból nem; még az elvHeg 
tárgyalt civillistát is frankokban határozza meg. -
Meggyőződése volt egyébként, hogy a vallás nagyobb 
hatással volt a baladásra mint a nemzetiség. 

Van azonban egy hat·madjk és úgy látszik legfőbb 

ok, a melyért a nemzetiség eszméje visszaszorúl 
Eötvös nagy müvében. Ö az uralkodó eszméket a 
keresztény civilizáció eredményének tünteti föl, már 
pedig a nemzeti eszme számára ily vallási eredetet 
kevésbé tud kimutatni, mert úgy hiszi, hogy az 
ókori vallások inkább a nemzetet, a kereszténység 
inkább az emberiséget szolgálta. 

Annál kétségtelenebb Eötvös r észére, hogy a sza· 
badság és egyenlőség keresztény eszmék. N agy müve 
egyenest abból indul ki, hogy az európai művelödést 

a kereszténység teremtette. Az új abb időknek az..on 
törekvését, mely nagy államok alakulására irányul, 
ugyancsak a kereszténység egységesítő hivatására 
vezeti vissza. 

Korunknak államalkotó folyamatát, küzdelmeit ab
ból az ellentétből igyekszik megmagyarázni mely az 
ókori állam, kivált a római imperium közt és más
részt a keresztény gondolkodás közt fönnáll. Az 
újabb államtudomány a keresztényellenes XVIII. szá-

adi Franciaországban lendül föl. Rousseau az állam 
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ellenséget, akadályát látta a kereszténységben. Az 
ókori államból vonták le az elméletet, első sorban 
az állam mindenbatóságának elvét. Evvel szemben 
a kereszténység az egyén szabadságát és egyenlösé
gét követeli. A modern államnak hivatása, hogy az 
egyénnek szabadságát biztosítsa, nem állítván más 
korláto t mint a többiek hasonló szabadságát, a 
melyre az egyenlőség elvénél fogva van joguk. Ké
sőbb is, a Gondolatokban, hasonló fölfogást vall 
Eötvös : <c a kereszténység nem más, mint az egyén
nek protes tációja az állam mindent elnyomó zsar
n oksága ellen )) . Ezen fölfogás régebbi eredetéről 

pedig igy nyilatkozik : <<A kereszténység, mely az 
ókor rothadt állapotját megújítva, jelen civilizáción
kat alkotá, nem hirdetett semmit, ami, mint eszme, 
a zsidók vallásos vagy a görögök s rómaiak filozó
fiai tanai között nem volna feltalálható)) . Eötvös 
kifejti, hogy a középkori, reformáció előtti egyház 
a szabadságon csak az egyház szabadságát, egyenlö
ségen csak a mennyei üdvben való egyenlő része
sedhetést értette. (A XIX. század uralkodó eszmái .. . 
II, 20.) ~lásrészt fölismeri, hogy a zsidóság legré
gibb történetében nyoma sincs <<a kényúri állam
ezerkez e tn ek>>. 

Erről Eötvös részletesebben ad számot oly fejte
getésben, mely a szenth·ás~himnuszává magasztosul: 

<< A zsidóság, melyet a keresztyénség elődének és 
alapjának kell tekinteni, elnyomottaknak vallása 
volt; a miután oly törvények, melyek - mint Mó
zes törvényei - valamely népnek százados elnyo
matása utáni szabadulása, első perceiben adatnak, 

,. 



mindig a szabadság igéit. hird~tik : te~mészetes, hogy 
a zsidó bitkönyvekben IB m1nden onkónynek, sőt 
magának a királyi hatalomnak is rosszalását, az egyéni 
jogoknak tiszteletét taláJjuk, a rabszolgákra és ide 
genekre pedig oly törvényeket, minőket az ókor 
legmíveltebb népeinél hasztalan keresn énk t) . (A XIX. 
század uralkodó eszméi I, 126.) A j egyzetben Eötvös 
tovább fej ti ezt a fölfogást, malynek irodalomtörté. 
neti kiindulása ugyan kortanilag téves. ~~ Miután 
Mózes törvénye az egyiptomi fogságból szabadulása 
után nemsokára adatott, s e nagy törvénybozó egy, 
számra nézve csekély népnek önálló lételét csak 
akkor hitte biztos1thatni, ha képes vala lángoló lel
kesedést ébreszteni keblében a szabadság iiánt, Mó
ze s törvényeiben mindenütt a szabadságot látjuk a 
jog alapjául elismerve. J ehova megszabadítá a né
pet s Izraél csupán az ő alattvalója ... Levit. XXVI, 
1B .•. XXV, 56. 8 miután egy nép sem ragaszko· 
dott oly szilárdul nemzeti törvényhozásához : a sza
badságra hivatás öntudata szintén sehol sem tarta
tott fenn, kivált oly hosszas elnyomás után, mint e 

népnél. Olvassuk Sámuel szavait, malyekben a népet 
inti, ne válaszszanak királyt s úgy találjuk, mikép 
a szabadság alatt, mire a vallásukhoz hű zsidóknak 
törekedniök kelle, nem csupán nemzeti független ség 
értendit E függetlenségért egy nép sem mert többet 
és pedig majd mindig szarencsétlen harcokban ; egy 
irodalomban aem találjok több bizonyságát a szabad
ságért lángoló lelkesedésnek, mint a próféták iratai
ban. tcNumquid servus est Izrael •) . (Vajjon Izraél 
szolga-e ?) (Jeremias II, 14·) ez a vezéreszme, 
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aA Rzabadság órzet rendületlan volt a zsidó nép· 
nél, ru ert mi·ly vallé.sos meggyőződés 'D alapult; 
uzonban az érz t közüs volt az 6-korbttn mns né· 
pekk l is. ltfáaként áll tt dolog azon elvekre nézve, 
melyak t a zsidó törvé·nyhozóa az idegeneket és rab
szolgnkat illetőleg foltíllita. E tekintetben nemcsak 
az ember iség pálmája illeti a zsidókat az ókor min
den más n<'pe fölött, hanem azon embersógesb néze
t k alapját is ök vetólt m eg, malyeket a keresztyén
ség kósöbb általános gyaltorlati e1ismcróare juttatott. 
VeRBük ngybe a rahazolgasá.gra. vonatkozó törvénye
ket . .. Deut. XV, t ~ ... Levit XXV, :~n ... Deut. 
XV, J :J, 1 :l. - Vessük össze ezeket az idegenekkel 
való bánásmódot illtjt() intézkedésekkel ... Lev. XIX 
:J 3, :~4 ... Ibid. XX l V, ~~ : s az id őzetekből is meg
győződhetünk, hogy sem llóroa, sem Görögország 
nem állott oly közel korunk humanitásához; s a 
zsidó törvényhoEás ez emberibb szellemét a fogság 
alatt szanvedett uyomorra való visszaemlékezésnek 
tulajdonitllatjuk ,.. 

Eötvös eszméinek megegyezést a zsidó tanokkal 
tehát nem mi magyarázzuk bele a müveibe, világo
Han hirdeti azt ő maga. Hirdette e,;t már pályája 
lején az emanc·ipáció érdekében írt tanulmányában : 

., reményelbetjük, hogy vallásunk tetteink által hir
detve, terjedésében végre e népet is körébe fogadja, 
mcly hozzá elveiben közelebb áll, mint maga gon
dolná• . Eötvös a kereszténység lényegét Márk evan
geliama (Xll, 2!1- 31) nyomán a következőkép állitja · 
össze: cc Ami urunk litenünk egy ó.r. Szeressed azért 
a te uradat Istenedet teljes szfvedből, teljes lelked-
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mely e szerenceétlen nép egész történelem végig 
vonul 1> . 
ből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az eJsö 
parancsolat. És a második hasonló ehhez : szeressed 
a. te felebarátodat, mint magadat ,>. Nincsen más 
ezeknél nagyobb parancsolat. <c Legyetek tökéletesek, 
mint a ti atyátok a mennyben >> . Ebben áll a keresz. 
tyénség lényege. Kijelenté az egyistenséget e fele
barátságot és minden egyeenek kötelességévé tette, 
hogy tökéletességre törekedjék>>· Ez emlékeztet a 
jámbor ezerzetesnek Bölcs Nátánhoz intézett föl
kiál tására : 

Nathan r Nathan r 
Ihr seid ein Christ l - Bei Gott, Ihr sei d ein Christ ! 
Ein besserar Ohrist war nie l 

Valamint Náthán feleletére: 

W o hl un s l Den n w as 
Mioh Euoh zum Christen macbt,das macht Eu ch m ir 2um J u den. 

Ily Lessing-szerű megvilágításban kell ért enünk 
Eötvös i téletét a zsidókról : <c Maga a zsidóság is 
egészen csatlakozott erkölcstan tekintetében a keresz
tyénség alapelveihez, a lemondott azon azoros zár
kozottságról, melyet törvényeinek egy része paran
csolt, hogy ezent könyveiből mindenek fölött azt 
emelje ki, mi által azok az általános emberszeretet 
hirdetésében a keresztyéneéget megelőzték,,. 

Így tehát, minél lelkiismeretesebben hatolunk Eöt
vös József nagy lelkének mélyére, annál ' erősebben 
tölt el a nagyrabecsülés, a bámulat s egyúttal az a 
büszkeség, hogy hozzá közzel állunk, nemcsak azért, 
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mert hozzá köt a hála, hanem azért is, mert az ö 
eszméiben ami eézméinket valljuk; oly közel érez
betjük maguakat hozzá, mint saját hite osztályosai
nak legjobbjai. 

Az államról és politikáról szóló Gondolatjait Eöt
vös a következő vallomással zárja le : <<Két dologra 
megelégedéssel tekinthetek vissza, s ezt tőlem még 
elleneim sem tagadhatják meg. Az egyik az, hogy 
bármennyiszer csalódtam, bármennyiszer kételkedtem 
egyes nézeteim ben, érzelmeim ben soha sem ingadoz
tam és egyes eszmékhez soha sem vesztettem el 
bizodalmarnat. A másik az, hogy egész létem az 
eszmék létesítésének volt szentelve, s mint maga
mat, úgy minden tehetségemet csak az eszmék esz
közének tekintettem,>. Előttünk világos, melyek ezek 
az eszmék : a szabadság, az egyenlőség, a nemzeti
ség vagy a haza, az emberiség egysége, az emberi
ség haladása a tökéletesedés pályáján. 

Ezek az eszmék még korántsem nyerték el az 
uralmat korunkon. De Eötvös magá val vihette azt 
az önérzetes megnyugvást : 

Ha boldogabb utódok majd lrivitták, 
Miért korunk hiába. küzködött, 
S ha visszanéznek hálás érzetökben : 
Tán megneveznek a dicsők között. 

Nevezzük, tiszteljük a dicsők legdicsőbbjei közt 
hódolattal, áhítattai, hálával. 

Budapest. Dr. lleller Be?~nrit. 
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l 1 •• l 

EGY NEP UJJASZULETESE. 

Zsidó telepeselo c!Lrg_entiná~an. 

F elolvasásra került az IMIT 1912 március 12-én taTtott estéjén. 

T. Hölgyeim és U r aim ! 
Nem könnyü feladatra vállalkoztam, midőn az 

aiMIT» megtisztelő felhívásának engedve elhatát·oz~ 
tam magamat arra, hogy ezen emel vényröl, mely1·ől 

a magyar írásművészet, a magyar szó-noklat mesterei 
Önökhöz szokták ékes szavaikat intézni, én is be
széljek Önökhez. Pedig tudják -ugy-e bár - hogy 
több mint 2 évtizeden át távol voltam a haz'ától ós 
egész természetes, hogy . kissé elszaktam a mágyar 
azótól. De tudom, hogy Önök t. Hölgyeim és Uraim 
ezt a circonstance atténuante-t kellő figyelembe fqg
j ák venni és hogy némi formahib án, némi nyelv
fogyatkozásoD nem fognak megakadni. És ha néha 
egy kis gallicizmus becsúszik beszédembe ezt is ke
gyesen el fogják nézni. 

Elöszónak, azt hiszem, ez épen elég. 
De kissé hibásnak érzem magamat, midőn azon 

címre gondolok, melyet előadásomnak adtam. Talán 
mégis kissé nagy hangzású. «Egy nép ujj ászületése tJ, 

hiszen ez nagy történelmi tény, malynek magyarázá
sára komoly, alapos tanulmány, . az adatok szép sor· 
rendben való felvonulása, az argumentumok logikus 
láncolata kellene, Ínindazt pedig egy rövid előadás 
keretében produkálni alig lehetséges. De ha másrészt 
meggondoljuk, hogy arról van szó : mikép lehetett 
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elnyomott, az anyaföldtől elszakítottt annak művelé
sétől eltiltott emberekből, olyanokból, kik országok· 
ban, hol évszázadok óta laknak, hol őseik sok gene
rációja a földben porladozik, hol minden adót, a 
véradót is, fizetnekt hogy mondom ezeket idegenek
nek tekintik, hol az üldözés úgy megtörte őket, hogy 
a félelem lett leghívebb élettársuk, hogy a Fristav 
vagy a zsandár megjelenésére félve ~}bujnak, hogy 
ilyen emberekből sikerült bátor, férfias, a földet 
szerető, a földet mívelö, a földhöz ragaszkodó pol
gároka.t . foglalkozásokra büszke parasztokat nevelni, 
az mégis felér sok tudós argumentummal, és méltó 
hogy nagy névvel tiszteljük. 

Tudják Önök, hogy a régi egyiptomi sírboltokban 
találtak buzaszemeket, melyeket éve.zredek előtt a 
szegény holtaknak adtak úti élelmezés gyanánt és 
ezek a buzaszemek idegen földbe plántálva újra 

l 

csiráztak és gazdag kalászokat adtak. Ep úgy gon-
doltuk, hogy az ősök erényeit az igéret földjén, ahol 
tej és méz foly, nagy harcok után békésen élő Izraél 
népének a földhöz való ragaszkodását a késő unokák
ban lehetne úira felébreszteni, egy hatalmas ataviz
mus segítségéve!. Nagy bátorság és nagy optimizmus 
kellett hozzá, hogy az ember a sikerbe bízzék, de 
optimizmus nélkül alig lehetséges nagyot teremteni. 

Meg fogják engedni t. Hölgyeim és Uraim, hogy 
mielőtt tovább mennék, pár szóval megemlékezzem 
azon férfiuról, . kinek lelkében a me rész gondolat ter
mékeny talajra talált, ki kiváló szellemének és 
munkaképességének minden erejével, de egyszersmind 
nagyarányú anyagi eszközeinek hozzájárulásával a 
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nagy mű megteremtésén~ vállalkozott. Hit-seb bár . 
ról akarok beszélni. Mindenképen kiváló egyénis~· 
volt. Olyan, a malynek hű jellemzésére shakespear~ 
erő kellene. El lehet róla mondani, amit Bcbillel' 
W allensteinról mond : «V on der Parteien Guns t und 
Hass verwirrt, sohwankt sein Charakterbild in der 
Geschichte.)) Nem valami nagy kulturai vagy irodalmi 
készültséggel ment neki az életnek. Alig végezte a 
würzburgi gimnázium osztályait. Nem igen hiszem, 
hogy valaha egy komoly könyvet végig olvasott-volna. 
Gabaulieauféle 1·egények voltak az ő kedvenc olvas. 
mányai. De koncepciói nagyarányuak voltak, fel
fogása villámgyors és egy mástól hallott eszmét úgy 
tudta kibövíteni, az utolsó consequentiáig áttekinteni, 
hogy pár perc mulva az ember azt hitte, hogy nem 
ö a tervező, hanem a báró, ki azonnal a kivitel 
módjait is előadta. Nagy volt és nagyon kicsinyes. 
Garasokban fukar és milliókkal pazarló. Néha, egy 
szegénytől megtagadott egy kis segítséget - mert 
az individuális nyomor nem hatotta meg - és 
ugyanabban a percben adott nagy összegeket vala· 
mely intézmény részére. Tudott egy hivatalnokkal 
hoszasan pörölni, mert egy táviratban egy-két feles· 
leges szót bennhagyott és azonnal ezreket ajándékozni. 
Legnagyobb büszkesége az volt, hogy ö 10 koronával 
naponta meg tudna élni. 

ilyen volt az a férfiú, ki miután egyetlen törvényes 
fiát és örökösét elvesztette, azon fogadalmat tette, 
hogy egész vagyonát a szenvedő emberiségnek fogja 
szentelni, főleg hitsorsosainak. Önök tudják, hogy 
azzal kezdte müködését, hogy jótékonysági irodákat 
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nyitott különféle városokban. De csakhamar belátta, 
hogy ez gyenge palliativa a nyomor megküzdésére 
és az Oroszországban 1890-ben újra kitört zsidóüldö
zés megmutatta neki az utat, melyen igyekezetét 
telj esíthetné. És midön a hazáj ukból elkergetett sze
reneaétlen ki vándorlók ezrivel érkeztek, új hazát 
kellett számukra keresni. 

Itt kezdődnek ezen epopeia dramatikus epizódjai, 
a tragikomikusok sem hiányoztak. 1891 jún. havá
ban indultak az első hajók, malyeken a jövendőbeli 
kolonisták új hazájukba indultak. Több ezren voltak, 
legnagyo b b részt kiskereskedők, kisiparosok és sok 
egyszerü schnorrer is. Ugy-e tudják, mi az! 

Az új haza Argentína volt, az a nagy köztársaság, 
mely az amerikai hemiaphéra legdélibb részét képezi 
és majdnem 3 millió négyzetkilométeren csak 6-7 
millió lakóval bír. Magyarország területe körülbelül 
Argentinának 10-ed része: gazdag, áldott ország, 
mely az első látásra édes hazánkra emlékeztet, vég
telen rónák délibábbal, számtalan állatcsordákkal és 
termékeny fekete földdel. Itt akkor annyira nem 
tudták, hogy mi tulajdonképen egy zsidó, hogy 
mikor az első bevándorló csoportok az emigráns 
hivatalba érkeztek, az egyik hivatalnok ezt kérdezte 
a másiktól : <t Mondja csak barátom, nem tudja, miféle 
keresztények tulajdonképen ezek a zsidók? l) Meg kell 
jegyezni, hogy Argentinában vallás dolgában nagy 
az indifferentizmus és a türelmesség, oly annyira, 
hogy annak idején az ottani országos főrabbi felesége 
buzgó katholikus volt, ki ép oly szargalmasan járt a 
misére, mint férj e a zsinagógába. 
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e:hát i!Olhl kolon is · ~. de nem Tol· k,Jon.! . 
.Mi.n ogy - k sz-áz :degen• nttm a.karlák tt:·.:enfü 
a lórirosban hagyni, ellriildték öket 1far del Pla:ta.· 
A..~nt.:na ía.shionable tenaerifii.rdó üres hoteljeibe. 
Yen ~dni méltórlamak, hog: An!entinában jnnitU
ban ;él nm. azaz az e\szakok a mi~inkhez k~peS": 

épprn reegfonlli() sorrendben kö• e 4e:me1i. Lgyamg
áli a dolog a temperatnráal. OH északon Tan meleg. 
merl az aequa10rhoz közelebb és délen Tan hideg. 
Így a tierra del fnego a tűz földje a leghidegebb reEze 
az országnak 

Tégre sikerült 1891 augusztus hal"áb&n a bnenos-
auesi tariománv-ban fehö 50.f.c holdas birtoko~ . . 
m€g'"enni, ahová az emigránsokat küldték. Ennek 
a heh·én \an most a Yaurició neTií kolónia. . 
Még 31 J én-el ezelött indiállnsok laktak ezen a n· 
déken és egy kis erőd romjai még mod is tanns· 
kodnak az argentinai hadsereg riselt dolgairól. A \Olt 

biriokos lakóbásán és némely gazd&-"-gi épiilefen 
kíril nem voU o" semmi hajlék és a több száz 
esaládra menó jö-revények csak úgy szabad ég &lati 
t&nyáztak, míg a kormány- Czecz tábornok közben
járása után - pár száz hadi sátort kölcsönzött 
Ebben a kolóniában állhl ki a legnehezebb gyer
mekbetegségeit a váUalatnak. Az emberek 'fagy n€-m 
akarlak, vagy nem tudi&k dolgozni. Háztartásuk nem 
volt és így egy renge~g konyhában kelleü számukra 
u ételt kéuíteni Egy egész sereg hivatalnok kelleU 
~ ráeiók kioez\áaára. A kiadások napról-napra nőttek 
~ ne~ volt kilátás arra, hogy ilyen elemekkel ara
táara Ul lehesen számítani. Kezdtek lármázni, Hirseb .. 
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báró azzal Tadolni, hogy rabszolgákn&k akarj a bke 
eladni hogy ki akarja ö.k.e keresnclt~mi e- lgy 

O\" bb !rnieia nélkül. Voltak. akik azt mondták, bi~en o 

ez nem is zsidóknal aló ország, ahol piinkösd télen 
és Pnrim nyáron TaD.. 

Azóta :. év múl el. És akik mosi Maurieióba 
mennek, egy virágzó telepet talilna.k, hol több mint 
3 lakó él elégede~n, hol három \""&BÚt sseli at a 
kolóni~ hol buza és rozsföldek melle hatalmas 
lucerna alfaifa táblák !öldelnek. hol 4o nagy iskola 
'~ mert a kolónia területe 3-sz.or oly nagy mos ahhoz 
képes\ ami Tolt, eg_' :::zó'\al amit lehetetlennek tar
tottak. az megralósnlt. ~-em tagadom, hogy a lakos
ság azóta új és jó elemekkel is S!aporodott. 

Midón a dolgok némileg rendbe k&d\ek jönni, 
arra kellett gondolni. hogy rende- jogi és gudasági 
alapot adjanak neki A kö\etkezök a szerzödés fö
ponijai: A társaság ád a kolonistáknak 150 Hect. 
\körülbelül 300 hold) földet és elölegez neki élö é'"' 
holt fundus instructusra 3000. azaz 6600 koronát. 
Ó ellenben kötelezi magát 1:! usque :?O annuitásban 
mindezt nsszafi.zebll. Kötelezi m~oam~o-át és család
ját arra, hogy a földet fogja múvelni, fákat ültetni 
és semmiféle üzlettel nem foglalkozni. Merl bizony olt 
megfordított tilág ~an : a kereskedök. kik a kolóniák
ban boltokat nyitna~ keresztények, a paraszt{)k pedig 
zsidók. Hozzá. kell tennem. hogy a zsidó kolonisták 
a szomszéd kolóniákban lakó olaszokkal, franciákkaL 
és orosz·németekkel a legjobb egyetértésben élnek, 
és hogy nem egyszer - láttam egy spanyol parasztot 
a zsidó templom elött megaülani és imádkozni. merl 



SONNENFELD ZSIGMOND 

a zsinagoga homlokzatán ez áll spanyol nyel ven : 
Szeread felebarátodat mint tenmagadat 1 

Érdekea nagyon az Entre·Riosi kolóniák története. 
Ezt a provinciát az argentinai Mesopotamiának 
hívják: mert a két folyam az Uruguay és a Parana 
közt terül el. Gyönyörű, kissé hegyes vidék, igazi 
paradicsom. De politikailag kissé el volt hanyagolva, 
és így nem fejlődött úgy mint a többi tartomány. 
Az is hozzá já1·ult, hogy a vetéseket több éven át a 
Gran-Chaco-ból jövő sáskák elpusztították. Ennek 
a provinciának körülbelül a közepén egy belga 
katholikus társaság kolóniát alapított: Nuestra ma
dona de Ba l vanera neve alatt. De a kalonietáknak 
nem volt kitartásuk, lassacskán elhagyták földjeiket 
és így báró Hirsch megvette azokat és ott keletkezett 
a nagy Klára-kolónia - a báróné neve után -
melyet az országban Santa Clara-nak neveznek. 
5530 lakója van és lehet mondani, hogy a többi 
ezen tartományban fekvő koloniával : Lucien.ville, 
San·Antonio, Santa Izabella, több mint 10.000 lakót 
szó.mít és nem kevese~ járult hozzá az egész vidék 
fel virágzására. 

lit is eleinte nagy nehézségek voltak. A gazdag 
fekete földnek erősebb munka kellett, az ivóvizet 
csak 20, 30, sőt 40 méter mélységben találták, de 
mindez még hagyján. Ám mikor már a vetések 
szépen fejlődni kezdtek, egyszerre elsötétült az ég 
és nem jött zivatar, hanem a vetések nagy hóhérja: 
a sáska.. Milliók és milliók ereszkedtek le, olyan 
nagyok. mint egy ezépen kiválasztott szóló-rák és 
nekiestek a zöld gyenge gabonánal< és pár nap mulva 
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már nyoma sem volt.. a vetéseknek. Képzelbetni, 
minő jajgatás, minő sírás volt ott. Sok nehéz mun
kának, sok drága vetőmagnak~ sok édes reménynek 
vége. De idővel evvel a rettenetes ellenséggel is 
meg tudtak küzdeni. Korán vetettek, úgy hogy a 
langusta érkezésekor már érett volt a gabona és benne 
ne~ tehetett kárt, mert a sima töröl lecsúszott és 
gyenge harapóezereivel nem árthatott a kalásznak. 

A harmadik főcsoportja a koloniáknak Szantafé 
tartományban van, amely hosszúan és keskenyen hú
zódik a cukortermelő Tucuman-tól egészen Buenos
Ayres északi határáig. A főkolania Moisesville, mely 
körül majdnem J 50.000 hectarja van a társaságnak 
és a kolónia maga 4560 lakót számlál. Míglen a 
többi gyarmatokban búzát, repcét és kukoricát ter
mesztenek, itt főleg az alfaifa vagy lucerna uralko
dik. Ez a növény ott kitünően megterem, a víz nem 
nagy mélységben van és így a gyökerek hozzá érnek. 
Egész nagy industria fejlődött ott. Minden évbE-n 
5-6-szor lehet a lucernát lekaszálni. Azt aztán 
szárítj ák, gépekkel csomagol{ba préselik és fgy viszik 
északra egész Bra~iliáig, sőt mesze tengereken túl 
js, mint a burok háborúja idején történt, hogy a 
moisesvillei alfalfával etették lovaikat. 

Ebben a kolóniában vannak a leggazdagabb em
berek, sokan több mint százezer koronával birnak, 
persze nem készpénzben, hanem földmüvelési gépek
ben és lábasjószágban, mely nekik a legbusásabban 
ka:r;natozó takarékpénztár. Ebben a gyarmatba.n volt 
alkalmam legjobban azon átalakulásról meggyd-
ődni, melyen kolonistáink keresztül men tek. Mikor 



64 SONN.t<;NFELD ZSIGl\lOND 

ugyanis 18H5-ben először ott jártam, kérdésemre 
milyen a kolónia szelleme, az akkori administrato; 
egy okos, orosz zsidó azt felelte : Nem jó, igazgató 
úr ! Kérdeztem : Miért nincs ön megelégedve ? Ab 
mondta, mikor úgy maguk közt beszélgetnek, gyak~ 
ran arról panaszkodnak : milyen szép üzleteket hagy
tak el Oroszországban, milyen n ehéz az élet itten és 
így tovább. 

Másodszor l ~02· ben voltam ugyanott. Az admi
nistrator ugyanaz volt. Ujra. azt a kérdést intéztem 
hozzá : Hogy állunk a kolonistákkal ? Ragyogó arccal 
azt felelte : A csata m eg van n yerve. Hogyan? Ha 
most egymásközt beszélgetn ek, egyébről nem esik 
szó, mint arról: Kinek van a legszebb lova, a leg
jobb tehene, a legrendesebb kocsija. Tehát már a 
falusi élet, a valódi paraszt-szellem uralkodik itten. 
Nem is volt olya.n 1·ossz psychologos az én admi
nistrátor barátom. 

Tudnék én még órák hosszat meaélni és 1alán. nem 
éppen érdektelen dolgokat, de egyrészt n em akarok 
az önök türelmével vissza élni, másr észt a sok r észlet 
adat még sem adna egész belyes és pontos képet. 
Tehát csak annyit akarok még emliteni, hogy a leg· 
több kolaniában az asszonyok és a leányok bátran 
és serényen müködnek közre úgy a ház körül, mint 
az istállóban vagy inkább a korálban (mert az 
állatok télen-nyáron szabadban vannak), a mezőn 
kint, a cséplö·gépek körül, sőt láttam egy felserdülő 
leányt lóháton egy egész csorda tehenet őrizni. 

Iskolába is - van 5n iskola körülbelül 4·000 ta· 
nulóvnl - sokan lóháton mennek és gyönyörti.ség 
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látni, a fiatal legények hogyan versenyeznek a merész 
gauchokka~ akik elől nem egyszer el is nyerik a ló
versenyben a díjakat. 

Mindent összegezve büszkén konstatálhatjuk: hogy 
majdnem 25.000 zsidó a földművelésből él, hogy 
tavaly majdnem 190.000 hektáron szántottak·vetettek 
és hogy közel 450.000 métermázsát arattak, hogy 
igás marha, tehén és ló majdnem 200.000 van. 
A kolonisták rendesen fizetik az annuitásokat, több 
mint 2 millió korona volt a mult évben az ebből 
befolyt összeg. Már most nem kell senkit sem ho
zatni, jönnek saját éibatározásukból ezren meg ezren, 
csakhogy nincs elég földünk, hogy mindegyiket azon
nalletelepíthessük. Különben a tapasztalat arra taní
tott, hogy legjobb nekik l-2 évig mint egyszerű ronn
hásoknak másoknál dolgozni és csak akkor jutni 
önállóságra, milror az ország földmüvelöi feltételeivel 
megismerked tek. 

Fejtegetéseim végére értem. Az a mozgalom, mely
nek részleteit argentinai koloniánk történetéból fel
soroltam, kiterjed mostan Észak-Amerika majdnem 
valamennyi államára és 12 ezer zsidó földmüvelöröl 
van tudomásunk, épúgy több ezer van Kanadában, 
nem szólok a palesztinai gyarmatokról, melyek most 
nagy virágzásnak néznek elébe. mert ott más viszo
nyok és más kulturák vannak. 

Tehát a föld minden részében vannak már most 
zsidó parasztok és ez a mozgalom minden éYben 
jobban terjed. 

Talán mégis jogosult volt egy ujjászületésröl be· 
szélni, oly tüneményről, malyben sokan nem akartak 

5 
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hinni, oly renaissance-ról, mely az embert a terrné. 
sze th ez vezeti vissza, szabadságra ébreszti, emberi 
méltósága tudatára hozza. 

Pária. Dr. Sonnenfeld Zsiun1onrt. 

' l 

SALAMON ES JOB. 

1. 

Sión fölött kigyúlt a Kérub-oltár, 
A nagy királynak csodamüve kész, 
Ujjongva zúg fel a Hozsanna-zsoltár, 
Bú, kétely, aggság vig mámorba vész. 
Egy arc ma1·ad csak mély ráncokba róva, 
Csak egy tekintet nem vál l'agyogóra, 
Komor felhőben áll a szent halom, 
Komor felhőj e maga Salamon. 

· Honnan ered haragvó, zord keserve ? 

Nem sejti senki s ő bősz-hallgatag. 
Mintegy rettentő átoktól leverve 
Ajkárul egy-egy vad sóhaj szakad. 
Majd megmorog miként sebzett o1·oszlftn, 
Magány halálos enyhit áhitozván, 
Hol kínja lángja csendesen elég, 
S ne lesse zajgó, kandi csőcselék l 

És összedugják fejüket a vének, 
És a papok kezüket tördefik: 
Csillaga épp most bukjon Izraélnek, 
Mikor a legszebb fénnyel megtelik? 
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Pompáz a templom, a világraszóló, 
Kelet-nyugaton nincs hozzá hasonló, 
De leghatalmasb oszlopa hasadt, 
8 utána 1·eng az egész boltozat l 

8 hoznak gyümölcsöt mesés Indiákról, 
Tűzhányó lábán termett aszubort, · 
Halat, mely tenger legmélyén ficánkol, 
Vadat, mely puszta közepén kuporg. 
Zománcot, bú tort, ékszert, cifraságot, 
Mit mester formált, díszített, kivágott, 
Hogy beleképzik a sok suta szem -
De Salamonnak nem kell semmisem I 

«Ugy jöjjön a világszép r ableányzó l 
Moáb fájának ringó bimbaja l 
Szemének fénye üdvösségsugárzó ! 
Gyönyörfakasztó éjsötét haja ll) 
Lám itt lebeg már! Tündökölve itt álli 
Százszor dicsőbb magánál Sulamitnál l 
_Láttára reszket ifjú, férfi , agg -
De Salamon hideg, szomoru, vak ! 

És a papok s a vének félreálltak 
Siratni a halódó nagy ~irályt : 
Hisz nincs sebére írja Gileádnak, 
Kinek lelkéből vágy heve kiszállt l 
Harnút hintettek nyomorult fejölil'e, 
Mert koronájuk po1·ba hullt örökre -
Sión fölött a gyásznak ~agja kélt: , 
Az Ur meglátogatta Izraélt l 
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2 .. 

És megjelent Salarnon udvarában 
Egy h<Hehér szakállu jövevény, 
Aszott arcán ezernyi kusza ránc van, 
De ifj ú tűz ég szeme tükörén, 
Mint teli hold a tikkadt éj szakába, 
Derülten lép be a király lakába, 
S hogy ez rápillant fásult-me1·even; 
Igy szól: uEdómi J~b az én nevem l 

Talán nem ért még hír füledbe rólam, 
- Bércet kutat a sas, nem porszemet l 
De rám rivallt egy hang· paTancsolóan : 
uEredj , ejtsd útba Jeruzsálemet l 
V ész vívja az uj szeutély épitőj ét, 
Szemét vakítja a kevély dicsőség --
Te a Gyehenna lángját elbirád, 
Gyógyítsd meg a szarenesevert királyt !1> 

S im itt vagyok aggályom gerjedelmén, 
Utolsó, ám leghívebb hódolód, 
Tán kigubózza gondedzette elmém 
A tetterödet hurkoló csomót l 
Olyan vagy mint a fejedelmi dámvad, 
Mely a bozótnak dörén neki támad, 
S agancsa mennél bátrabb, gazdagabb, 
A sűrűn annál jobban fennakad l 

l 

Engem a Balság űzött rengetegbe, 
H vérezte meg száz sebbel homlokom, 
Te a Hikernek vagy botor betegje, 
H ngynd megtépell álom-ág bogon J 
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Az én útvesztöm poklok fene mélye, 
Tied az élv, a mámor meredélye, 
8 ha én megálltam, Edom pásztora, 
Hogy roskadnál te, Iz1·aél ura ? 

Hát Hebron ligetében ne teremjen 
Arany gyümölcsöt hajtó almafa? 
Cédrus kidőljön férgektől leverten, 
8 elszikkadjon Genezareth tava? 
Hát nem azért jutalmazott az Isten, 
Hogy nagy személyed fényt, hőt messze hintsen, 
Miként világunk szive, fent a nap, 
Melynek sugárán hegy, völgy lángra kap? 

Jer l Járj előttünk mint a hős vezérek, 
A pusztaságból kiszabadítók J 

Mutasd, hogy közepette száz veszélynek 
Egy szebb jövő kapuját megnyitók l 
Lépj Noé, Mózes, Józsua nyomába, 
Vidd néped rég várt paradicsomába, 
Hol Istenével örök frigyben él 
Kiválasztottja, boldog Izraél !» 

3. 

Borongva-forrva hallgatá az aggot, 
S fel-felszisszent szavára a király, 
Beesett me ll e fáj ón megvonaglott, 
S hal ván y arcára tűz csóváj a száll. 
Majd hirtelen, mint égi sugalatra, 
Fölenged vére megfagyott patakja, 
Tekintete szikrá.zó lángra gyúl, 
S e szók perdülnek ihlett ajkirul : 

. -

69 

, 



70 LlWKEI HENRI K 

c Választott népe vagyunk ~i az Urnak, 
De nem örömre, üdvre hivatott, 
Bolygó feJhője a mennybolt azúrnak, 
Töltünk be egy magas feladatot: 
A levegőég rétegit bejárva 
Könyünk esőt hjnt minden szomju 1ájra, 
S kinszenvedésünk villámló hevén 
Termékenyül meg a sok tel evény l 

!fi boldogságra nem vagyunk teremtve, 
Kápráztat, bódft buja illata, 
A többieknek szárnya a szerencse, 
Nekünk fegyvert ad a gond, a csata. 
A míg ellenség vijja falainkat, 
Imádatunkban semmi meg nem ingat, 
De ha az ádáz fergeteg elül, 
Tobzódunk az aranyborjú körül ! 

Lám, te minél mélyebb poklokra buktií.l, 
Hited annál erősben lobogott, 
Nyomol'ubb lettél minden nyomoruknál, 
S a bajt úgy vetted mint ajándokot r 
Téged acéllá vertek a csapások, 
Szabadítód lett sujtó kalapácsod, 
Engem rabláncra a bő3ég vetett, 
8 a kéj tüze salakká égetett l 

Nem én vagyok hát népem h ű vezére, 
Te vagy a méltó, tiszta mintakép l 
8 hogy egykoron szebb Édenét elérje, 
Te járj előtte gyujtó példaképp r 
Én templomot homokra építettem, , 
Tiéd örökre áll majd a szivekben, 
Mert a míg szenved, tlir, küzd és remél, 
Csak addig győzhetetlen Izraéll, 
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. 
- - Igy végezé be Salamon igéit, 
Rá válaszolni nem tudott az agg, 
N eh é z köny gördült arcuk pereméíg, 
S görnyedve álltak hosszan, hallgatag. 
Évezredes gyötralmek, szörnyű gyászok 
Sejtése r ajtok búsan átcikázott, 
Majd mindkettő fejét felemelé, 
S büszkén megindult a templom felé l 

Budapest. TJenkei l{en~·ik. 

' ASZTROLOGIA A TALMUDBAN. 

A borostyánköbe fagyott növényi és állati elemek
ből megismerjük - főbb jellegében - egy letünt 
világ flóráj át és faunáj át. Ez a kulturának is a 
képe. A műveltség fénylő kristályaiban kiirthatatla
núl belekövesedett babonák, gyermekes hiedelmek. 
Elénk varázsalj ák az emberi szellem ködbe vesző 

multj át, a gondolkozás, a tudományok történetének 
theológiai, vagy jobban mondva, mythikus korát, a 
primitiv ember világnézetét. A népléleknek atavisz
tikus öröksége, mely tovább él a képzeletben, a vallá
sos szokásokban, a folkloreban s közkeletü szólá
sokban, de olykor a kulturember kritikai érzékét is 
megejti. 

Ilyen ma is élő s uralkodó tévhit az asztrológia, 
azon áltudomány, inelynek csak annyi köze van az 
asztronómiához, min t az alchimiának a chémiához. 
Lényege azon tanítás, hogy a sziderikus tünemé
nyek, a bolygócsillagok határozzák meg a földi világ 
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eseményeit; embernek, állatnak, bolt tiu·gyaknak 
sorsát. Az asztrológia egyiptomi és asszir- babilóni 
vallásos képzetekből -alakult «tudományos,, rendszerré. 
Később, kivált N agy Sándor idEj e óta - midőn a 
görög gondolkozást először . kapja meg a Keletnek 
ezernyi mysztériuma - keveredik mithológiával 8 

asztronómiával T gy épül föl a genethlialógia tudo
mánya, mely a hét bolygónak - ..köztük a napnak 
és a holdnak - meg a Zodiacus j rgyeínek helyze
tét, egymáshoz való vjszonyát fürkészve, a szerves 
és ezervetlen világ egyetemének s az egyes lények
nek életét, sorsát megjósolja. A zsidós~g n em zár
kózhatott el e világkulturák baiásától; 'közelröl) sőt 

közvetlen ül érezte erejöket. Flavius J osefus, a zsidó 
történetíró, a római-zsidó háború idején a baljóslatú 
égi jelekkel hozza összefüggésbe a katasztrófát. (Bell. 
jud. VI. 5., 3.)1 Különösen Babilóniában, az asztrál
mythoszok őshazájában fejlődött hatalmassá az asztro· 
lógia. A «kaldeus orákulumok» tipikus kifejezés. 
A (lkáldok» még a római csás?.árság idejében is 
klasszikus müvelői a csillagjóslásnak.2 Az apokryfák 
irodalma asztrológiai ismereteket tulajdonít Ábra
hámnak,3 mert babilőni származású, aki kuiatja, 

1 L. Lőw: Gesammelte Schriften II. k. 116. 
2 A Jubileumok Könyve szarint 11. 8. t A kaldeus'>k tana 

az égi jelek szerint jövendölni s varázsolni » ~ A Sybillák 
Köny'e ID. 227 ... dicséri a zsidók őseit Ur-Kaszdimban «akik 
nem fürkészik csillagvizsgálattal a kllldeusok oxákulumait 
B nem foglalkoznak asztrológiával, mart ez ámitás .... L. még 
Sal Bölcsesége 7. 19., 30. és 13., 2. 

3 E tudományban jeleskednek .Jiszáobá.r fiai is. Targ. I. 
Krón. 12. 33. 



ASZTROLÓGIA A TALMUDBAN. 73 

hogy llliként lesznek az évben az esőzések (Jubil. 
könyyG 12., 16- 17.). Jellemző a midras (Gen. r. 
44., j 2.) Gen. 15. 5.-höz, mely szintén asztrológusnak 
szerepelteti Ábrahámot: Jeremiás próféta idejében -
ugymond - Izraél törekedett e képességre (asztrológia), 
de Isten nem engedte, med írva \an (Jer. 10., 2.): 

<c • •• A népek szokásait ne tanuljátok s az égi jelek
től ne . remegjetek )) . Ábrahám ősapátok meg akarta 
sz erez ni e képességet , de nem engedtem» . . . me rt 
Ábrahám p?~ófét(( és n 3m as~t?·ológus, fölötte áll a 
~si1lagok b efolyásá~nak, n1ódosítani tudja a konstellá
ciók hatását. A .<tkáléleus o szinonimája az asztroló
gusnak (Sa bb. 1 J 9 a., J eb. 21 b.). Egyik talmudbölcs 
ezerint nem szabad <1megkérdezni a kaldeusokat)),~ 
mert irva van (Deut. 18 , l ;j ,) : <<Tökéletes légy a. te 
Örökkévaló Isteneddel,> (P esz. 11 ~ b.). A tilalom nem 
sokat használt. József b. Chij,;a (1-. század) a pum-

* Az újabb ásaMsok a babil6ni asztrológia anyagára is 
fényt derítettek. A borsippai és ninhei ldrályi csillagjósok 
közlik m egfigyeléseiket uraikkal pl. j6 aratás lesz, vagy ár viz, 
hadviselés; valamely évben csak :fiúk születnek; igazság ural
kodik az or szágban. Kétségtelen, hogy a babilóniak: az Arsa
ciJák idejében már alkalmazzák a Zodiacust (Bouché-Le
clercqu : L' astrologie grecque 46. 52. E müvet BL. fogja 
jelezni): Az Izduba1· (Gilgames)- költemény 12 éneke mintegy 
kommentár a 12 esiHágképhez (BL. 59.). E babilóni tudo
mány eredetét az apokalypti kus ij:énoch·Könyv misztikusan 
magyarázza. Egy Barakél nevű bukott angyal a mega1apit6ja, 
aki elsőnek tanit.á. a csillagmagyarázást és Rókabél az asztro
lógiát (szémeiotika). Ezekél a felhőtant, Samsavél a napjele
ket, vagy más név szarint az aszteroszkopiát = csillagvizsgá
lás. Seriél a holdjeleket. (Hénoch K. 8. 3.). 
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bedítai iskolafőnö kaéget visszautasitá, mert a kal
deusok csak két évi tartoroot jósoltak neki (Ber. 
G1· a. ). Kulöoösen a boldpálya fázisai ból, a boldfo
gyatkozásból jövendöltek : A napfogyatkozás rossz 
jol a népekre, me rt ök n.apéveket számítanak ; a 
hold fogyatkozás rossz j el Izraélre, me rt ő L oldéveket 
szám it. 

Az asztrológia a régi í róknál (Plato, Cicero) oly
kor asztronómiát jelent. Ez kivételes szóhaszná
lat, mert csillagászati babanákat értünk alatta. Szi
nonimája az apotelezmatika: beteljesi tése, alkalma
zása a csillagászati prognosztikonnak (I3L. 328. 1.). 

Megfelel n eki az ujlatin (ars) judiciaria, m ely átment 
a román nyelvekbe, pl. a franciában astrologie judi
ciaire.1c Az asztro1ógiánuk födogmája: a hét plané
tának isteni jellege - mint az asszir-babilóniaknál 
~farduk, Nergal, Isztar c·sil1aga - és sorsdöntő ha
talma, melynek alárendeh- e az urAlmuk alatt álló 
ember. Még a testrészek alakjára, állapotára, az 
ember fizikai és lelki tulajdonságaira is kiterjed a 
planéták befolyása (melothesia ; BL. 324.). 

A talmudbölcsek nagyrabecsülték a csillagászat 
tudományát. Már a hitéleti kalendárium végett is 
azükBégük volt rá. «Aki ért az égi testek pályasza
kainak B a planéták járásának kiszámításához és 
nem foglalkozik vele, arra ráillik a szentirási vers 
(Jeza. :i., 12.) : (c, •• az Örökkévaló miivét nem tekin
tik B kezeinek alkotását nem látják ... Sőt ránk paran-

• Roein D. Monatsschrift fiir Gesch. u. Wissenschaft d. 
Judanthume 41. 'vf. !48-249, 
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csolt kötelesség kutatni az égi testek, bolygók útját, 
mert írva van (Deut. 4., 6.) : «Tartsátok meg s gya
koroljátok, mert ez bölcseségtek s értelmetek a népek 
Hzeme előtt». Mi Izraelnek a n épek előtt nyilvánvaló 
értelme s bölcsesége ? az égi test ek, a planéták 
pályájának meghatározása (Sa. bb. 7 5 a). Találunk is 
sok csillagászati fejtegetést a talmudban, pl. az égbolt 
anyttgáról, halmazállapotáról (jer. Be1·. 2 c.). A nap
pal, az alkony, az éj szaka elhatárolása : fényta ni 
szempontból (j. Ber. 2 b.). Az égbolt s a föld vas
tagsága (2 c.). A legkisebb időrész megmérése (j . Ber. 
2d. 3.). Sámu , a na.hardeai hires iskolafő (2 1 9-~50), 

elismert tekintély volt az asztronómiában. M~yarázza 
a menydörgés, a villám mivoltát, beszél az üstökös
ről; úgy ismerte az égi tes tek pályáját, mint Nnba1·
dea utcáit (Ber. 58 b. :'H a.) 

És ugyanez a talmudbölcs nem idegenkedik az 
asztrológiától se, malyben Ablat, perzsa csi llagjós 
lebetett a tanitója. Rá is olvasták Sámueire ezt a 
kedvtelését, midön e bibliai \ erset (Deut. 30. 12.) : 
<l N em az égben van • (a tóra), úgy magyarázta, hogy 
tóratudomány nem található az asztrológusoknál, kik
nek mestereége az ég (megfigyelése). Rámutattak, 
hogy ő is asztrológus s mégis tóratudós. Mire 
menteget ődzik, hogy csak akkor foglalkozott asztro
lógiával, midön a tóratanulás szünetelt (Deut. r. 
8. 6.). 

De az asztrológiának nem állhatták útját se bibliai, 
se talmudi tilalmak. Lev. 19. 26. versét, hogy cc N e 
varázsoljatok• - a csillagjóslásra is értették: mégis 
csak a planéták helyzetéből, a mazzolb6l akarták 
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kiolvasni a jövendőt. 1 Ki ne ismerné a népi 
' l tób ~ · · es köszöntő formulat; mazzo , JO szerencsét! volta. 

kép: jó csillagzatot l hogy <' jó csillag,, j egyében tör
tént légyen valakinek születése; vagy c1jó csillag,, 
alatt végezze útját, munkáját.. Ellentéte a «bal csil
lag ,,, mazzol bis (aramúl = rossz. Tar g. Ko hel. 9. 3.). 
A talmud arról vitatkozik, h ogy Izraélnek van-e 
mazzolja. Persze, nem a szerencsé?"e gondol, hanem 
arra, hogy Izraél nem függ az égi testek hatalmától. 
R. Ohanina azt tanítja, hogy a bölcseség s a 'gaz
dagság a planéták hatása, m ely Izraéh e is kiterj ed ; 
nem használ ellene se ima, se jótékonyság. R. Jócha
nan tagadja a sziderikus befolyást (J er em. 1 O. 2. alap
ján). Csak a népek remegnek <l az égi j elek tő h, de 
nem Izraél (Sabb. 15G a .). Van olyan vélemény, hogy 
a plan é ták uralma nem terjed ki az á llatok sorsára 
(Sabb. 53 b. Báb. k. 2 b. ), viszont más n ézet ezerint 
minden füszálnak megvan a maga csillagzata (Ber. 
r. 1 O. G.). 3 Rá bba b. J ó zs ef (mb. c. 350) az élettar· 
tamot, a gyermekáldást s a kenyérkeresetet nem az 
egyéni érdemmel, hanem kizárólag a születési konstel
lációval magyarázza (Móéd Kát. 28 a .). Egyes hóna
pok konstellációját már eleve kedvezőnek, vagy vég-

1 A mazzoZ sz6 töve ázdl = vándorolni; tehát bolygó csil· 
lag. A talmudban pl. Ber. 32 b. mazzálót a. Zodia.cus csillag· 
képeit iR jelöli: szállások (az arab manzil). Megfelel a latin 
domioiles s a görög oikoinak. 

2 A íönioiai nyelvben hasonló köszöntés. Görög megfel e· 
lője : agathé tyché. L. LlSw. i. h. 123. 6. j. 

a A görög asztrológia szintén tulajdonit a planétáknak 
egy-egy kedvenc &llnt, növényt, ásvá.nyt, állatot. (BL. 314.). 
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zl)tesnek hitték. Ezér t tanácsolja a talmud (Táán. 
29 b.), hogy ba zsidó pörösködik nem zsidóval, ne 
tárgyaljon vele Áb hónapban, mert csillaga szeren
csétlen, vészthozó; hanem végezze Adarban, mely
nek konstellációj a előnyös. Rá bá nem engedte, hogy 
betegségéről mi~djárt az első napon hírt adjanak 
az embereknek, mert károsan befolyásolhatnák a 
csillagzatát (Nedár. 40 a. V. ö. Ber. 55 b.). Min
denki az ő csillagának (genius, dominus geni lurae, 
kyriosz tész genezeósz) égisze alatt éli végig nap
jait. A görög asztrológia még az ernbrion ál is állapot 
kezdetét is számítás tárgyává tette s a világra jövés 
előtti hét, vagy kilenc hónap megállapítása fontos jogi 
konzekvenoiákat vonhatott maga után (BL. 373 ... ). 

A földi halandó nem lát a jövőbe, de a dominus 
geniturae mindenről tud. Néha megmagyarázhatat
lan szorongás fogja el az ember lelkét. Ezt fejtegeti 
a talmud Dániel könyve 10. fej. nyomán . Dániel 
jelenést látott, de társai nem s mégis megrémültek. 
Mert ők ugyan nem láttak ijesztő tüneményt, de a csil
lagaik, a domious genituraek észrevették. Az ilyen
kor beálló remegés megszüntetésére a talmud a Semá 
olvasását ajánlja, mert ez visszaadja a lelki nyugal
mat (Meg. 3 9.). Természetes, hogy a házasság, melyet 
ma is az égben kötnek, nem kerüli el az asztroló
gusok figyelmét. A talmud megszabja (Jeb. 64 b.), ha 
egy nő már három hitvestársat eltemetett, negyed. 
szer nem mebet férjhez, mert hátba m a.zzol górém, 
balcsillagzata okozta a haláleseteket. Még a magán
jogbn is brleját~zott az asztrológia. Valamely t ár
sasüzletnél az egyik fél osztozkodást javasol; ellene 
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sz ól az, hogy <t l<E~ttőnck csillagza ta batékon) abb ,, 
(Báb. m . 10:) a. ). A csillagjóslást közönséges, minden
napos dolognak tekinti a talmud, kivált a pogányok
nál, kiknek szokása, hogy mi előtt rabszolgát vásá· 
rolnak: m egkérdik az asztrológustól az alkalmas időt; 
így lesett Potifar felesége is a kedvező pillanatra 
(Gen. r . 87. 4-. Gen. 3U. 7-hez). Keresett volt az 
az asztrológus, aki ott ült a kikötőben s figyelmeztette 
az útra kelőket, hogy hol és mikor kecsegteti sike1· 
üzleti vállalkozásukat. (!{ohel. r. 1. 14 hez).~ Két ifju 
utnak indul a nádasba. A pogány asztrológus meg
jósolja, hogy ott fognal< veszni. Mentökben találkoz-
1ak egy öreg emben·el, ki már három napja nem 
evett s a tanulóifjlik szűkös falatjukat megosztották 
vele . E jótett elhárítá a végzetet. Az ifjak holmijában 
megtal álták a munka közben észJ·evétlenül kettévágott 
kigyó t; nem estek a marásának áldozatul. A törté
net végén intelem, hogy tartózkodjunk a varázslás
tól, mert aki beleártja magát, pórul jár (jer. Sább. 
8 cl. 3.). Jt.Jllemző ugyanott egy prozelyta 1djelen
tése, hogy csak azért ragaszkodik o (,szent néphez", 
mert távol akar maradni nz efféle dolgoktóL E bis-

* Nem<·&ak wa lé teznel< "szerencsétlen .., n apok, hanem 
i5Ridőktöl fogva is az ú. n. dicH atri, vagy aegytiaci (fekete 
napok). Nem a caillagászati babona találta ki öket, hanem 
már a történelem elötti korban, az ősember lelke mélyén ott 
unnnyad a megmagyarázhatatlan fólelem egyes veszélyesnek 
tartott nat>októl. Az ilyen elemezhetetlen borzadústól kisért 
nap tá.ln.~ lett; szünetelt rajta mindén dologtevés; nem fog· 
tak munkához, mert balnl ütött yo]na ki. 8. Jteinach: Cnltes, 
mytheK et religion&. I. 5., li. 443. 
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tóriát, csekély változással, Sabb. 156 b. is találjuk, 
csakhogy e helyütt Sámuel és a perzsa asztrológus, 
Abla t beszélgetnek a tárgyról. Végül Sámuel a jótett
nek oltalmazó hatását evvel a verasel bizonyítja: 
<<A jótékonyság megment a haláltól '> (Péld. 10. 2.). 
Jellemző a zsidó felfogáera: az erkölcsi é1 d em végze
tet, varázst megtör. R. Akiba is így vélekedik. Volt egy 
leánya, akiről megjövendölték a ukal_deusok n, hogy 
kígyómarásban fog elpusztulni. Midőn egyszer azo
bájába vonult, véletlenül vette a melltüjét, a falba 
szúrta úgy, hogy a kigyón ak szemébe hatolt. Más· 
nap megkérdezte Aid ba a leányát, hogy mikép mene
kült meg. Leánya elmondta nel< i, hogy előző este 
egy szegény ember ácsorgott az ajtóban, ennivalót 
kért; az étkezök rá se hederítettek, de ő gondos
kodott róla. Akiba megdicaérte gyermekét s idézte rá 
e verset: <« Jótékonyság megment a haláltóh. R. Nach-
man b. Izsák esete is a fátum ellen szól. Azt jósol
ták a kaldeusok, hogy tolvaj lesz belőle. Ezért 
ráparancsolt az anyja, hogy mindig fedett fővel jár
jon, hogy ezáltal érezze az Isten félelmét s könyörög
jön, hogy kisértés ne érje. A fiú nem értette e 
különös magatartás okát. Történt, hogy egy datolyafa 
alatt ült és tanult, leesett fej éről a takaró. Fölpil
lantott, meglátta a datoJyafát, de legyőzte vágyát; 
egy csomó gyümölcsöt leszakitott a fogával s nem 
evett belőle (Sa bb. 156 b.). 

Gyakran felbukkanó kérdés - örök emberi kiván
csiság - mely a születendő gyermek nemét firtatja : 
fiú lesz-e, vagy leány ?+c Támárnak (Gen. 38. fej.) 

*A görög asztrol6gia a planóták neméről is beszél. BL. J 02. 
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asztrológiai megfigyelése, hogy fiú fog tőle származni 
{Gen r. 85. 2.). Egy gyermektelen kirá ly rnegy a 
város piacán s megparancsolja. hogy vegyenek író
szereket a fiának. A körülállók csodálkoznak rajta 
8 «nagy aszt1·ológusnak )) dicsér ik, me rt ha n ern 
látta volna előre, hogy fia fog születni , nem vett 
volna í róeszközöket (Gen . r. l. 4.). Egy h3.lálra 
itélt bűnös váratlanul kegyelmet kap, mer t meg
pillantják az •asztrológiából» , hogy lánya születi.k, 
akit feleségül vesz majd a - király ; ennek köszöni 
a megszabadulását (Gen. r. 63. 1., Gen . 25. 1 O-hez. 
Y. ö. Lev. r. 36. 4). Az újszülött életpályáját kiol
vassák a csillagokból. Valakinek fiáról azt jövendöli 
az asztrológus. hogy rablóvezér lesz, azér t rábeszéli 
az apát, hogy adjon túl a gyermeken. Sára is előre 

látta Jismáelnek romlottságát s rávette Ábrahámot. 
hogy elüzze Hágárt tDeuter . r. 4. 5.). 

Egyik-másik talmudi hely azt hirdeti, hogy a kon
stelláció ereje mindenható. Jóab, Dávid király hadvezére 
Adónijához húzott, nem pedig az apj a ellen föllázadt 
Absalómhoz (l. Kir. 2 fej .). Mert lá tta, hogy Dávid 
• ic~gnin •·ja, (= asztrológia, vagy konstelláció) i elje
sen ép, ked vezö (Szan h. 49 a.). Faraó nemcsak a 
zsidók, de az egyiptomiak újszülött fiait is megölette, 
mert asztrológusai • nem tudták, hogy Izraél szaba
dítója. zsidó, vagy egyiptomi származású lesz· e. 
8 miérl dobatta öket Faraó a vizbe ? mert a csillag· 

* I gy emlfttetnek Nebnkarlnecár nclvari Afl ztrolngusa.i is 
Bir Hasi r. r. 7. 9-hez. 

' 
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jósok tudták, hogy Izraél megmentője a víz miatt 
fog bűnhődni , hát azt hitték. hogy biztosan a vízbe 
fúl. De tévedtek, mert Mózes a civódás vizénél vét
kezett (Num. ~O. fej . Exod. r. 1. 18. V. ö. Szanh. 
101 b. Szóta 12 b.). 

A szerenesés nativitás még nem föltétlen oltalom. 
Amálék, mint kuruzsló, születésnapján - jó csillagá
ban biz va - kezdett harcot, de Mózes «összezavarta l> 

a planéták helyzetét s megbiusítá Amálék sz·ámítását. 
(j. Rós Has. 56 a.). Némely asztrológiai <'igazság» 
gyászos következményekkel járt; egy prozelytának 
asztrológiai megfigyelése nyolcvan, más nézet szerint 
háromszáz zsidónak életébe került (j. Ab. Zára 41a.). 

A talmud csak említi, de sehol se írj a le az a-szt
rológiai f.zerszámot. «Az Örökkévaló megál d otta Ábra
hámot mindenneh. (Gen. 24. l.). Ez a <c minden» a 
«nagy ictagninusz »-t (=asztrológia) jelenti, me ly Ábra
hám ösapánk kezében volt (Tóaz. Kid. ·v. 17.). Két
ségtelen, hogy az instrnmentumot jelöli.1 Egyik pár
huzamos hely Ábrahám <c szívéröln beszél, hogy benne 
volt az asztrológia (tudománya) s a K13let és Nyugat 
királyai megjelentek Ábrahám háza ajtajában, hogy 
tőle tanuljanak (Báb b. 16 b. V.' ö. Jóma 28 b.). Ugyan
csak asztrológiai müszerre céloz a midras szava 
Exod. 18. 21 · hez. •És te szemelj ki magadnak az 
egész népből derék férfiakat>> a specula?'"ia (horosz
kop) segítségével (Mech. 68 a.). 2 

1 Téves föltevés, hogy az ictagninusz szó azonos a gorog 
szteganosz-sza.l = titkos (irás). L. Bacher: Aga.da d. Tannaiten 
I. 199. 5. j. 

2 L. Bacher idézett megjegyezését.. 

.U IJIIT Évkönyve 191!1. 6 
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Igen érdekes s a történeti tényeket híven tükröz' 
a midras fejtegetése, mely ezen áltudományt ~ 
« ~eleti l) népeknek, föleg Egyiptomnak tulajdonítja. 
«Es nagy volt Salamon bölcsesége,) (I. Kir. 5. 10.). 
Mi volt a Kelet fiainak tudománya ? hogy ertettek a 
planétákhoz. . . . «És (nagyobb volt) Egyiptom minden 
tudományánáL ,> Miben múlta ezt felül Salamon 
király ? Abban, hogy midőn Faraó munkásokat kül
dött Salamonnak a templomépítéshez, asztrológusai . 
val kifürkésztette, hogy k1k halnak meg abban az 
évben; közülök küldött építő munkásokat. De Sala
mon átlátott Faraó ravaszságán, vjsszaküldte Faraó 
embereit - halotti ruhákkal együtt. Igy bizonyult 
Salamon asztrológiai tudománya kiválóbbnak (Pesz. d. 
R. K. 33 b. 34 a. V. ö. Pesz. r. 14. 9., Kohel. r. 7. 23-hoz. 
N um. r. 19. 3.). A néphittel függ össze s nem csupán 
elméskedés a hét nap értékének megállapítása a nati· 
vitás szempontjából Különben a napok neve is össze
függ a planéták. uralmávaL Erről a rangsorról följegy
zések készültek; híres volt R. Józsua b. Lévi «Könyve)) 
(tabellák), me ly ből a következőket idézi á talmud (Sabb. 
156 a.). Aki a hét első napján született" kiváló lesz 
úgy a jóban, mint a rosszban. Miért ilyen az első 
nap nativitásának jellege? Mert akkor teremté Isten 
a világosságot és a sötétséget (tehát az első nap 
szülötteinek egyéniségében is «világosság», vagy 
'sötétség• : a jónak, vagy a rossznak szélsősége). 
A második nap szülötte haragos természetű. Akkor 
különíté el Isten a vizet a szárazföldtől ; a lob
banékony temperamentum se fér össze az em b e
rekkel. A harmadik napé gazdag és parázna, mert 
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akkor .keletkeztek a füvek (melyek nagyon szaporák, 
buján s élőadin tenyésznek). A negyedik napé bölcs 
s világos emlékező tehetségű (mert akkor tűntek föl 
az égen a világító testek). Az ötödik . napé jótékony, 
mert akkor teremté Isten a balakat és a szárnya
sokat (melyek nem fáradna.k eledelért, hanem Isten 
ellátja öket). A hatodik !!ap. é buzgólkodik a micvá
kért. A szombat szülötte szombaton fog meghalni. .. 
Ezen inkább homilétik~s magyarázattal szemben áll 
a vélemény, - a talmudi asztrológiának legfonto
sabb tanítása - hogy nem a születés napja dönt, 
hanem a s2ü~ etés órája (mazzal sááh), hogy milyen 
volt akkor a planéták helyzete, a Zodiacusnak mely 
jegyében mutatkoztak. Aki a Nap j egyében született, 
ragyogó szép lesz s a magáéból táplálkozik (mint 

· · a N ap, mely csak a maga időszakában uralkodik, 
nem tör a máséba). Titkai nyilvánossá lesznek (a 
napfényt is m~ndenki látja.) Ha lopni akarna, nem 
sikerül neki. Aki V én us (Kóc bab nógáh ·fénycsillag, 
a görög phosphoros) jegyében születetrt, gazdag és 
bujálkodó, mert ez a planéta csupa tüz. Merlrnr 
(Kóchab : gyöngébb fényű csillag, mint a görög sztil
bon) nativjtása. bölcseséget, tiszta észt jelent (a. mitho~ 
lógiában jg BL. 101), mert Merkur a nap irnoka. 
(aki megszabja útját). A bold uralma alatt ~zületett 
embert betegségek érik, mert ez a bolygó «épít és 
rombol, rombol és épít», t. i. nő és fogy. Nem a 

. sajátjából fog enni-inni (miként a hold nappal is 
í eltünik, beh~t ol a nap időszakába). Titkai rejtve 
maradnak (mert a hold nem világít) s ha Jopni a.kar, 
siket· koronázza. Saturnus (Sabta.j) meghiusítja az 

6* 
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ember terveit; vagy ked v ez ő értelemben : a védence 
ellen irányuló rosszat olháritjn, megsemmisHi. (l\Iind
két jolentmóny célzás a ll éber névre, melynek töve 
sábát szünetelni). Az előbbi jelleg, hogy Saturnus egy 
Jdssó kiirtevésre hajlandó, megfelel a babilőni és görög 
n1itbológiai azorapének (BL. 9~·). Azonosítjál\ Kro
noszsznl, ald rombol ó istenség. A ~ aturnus bolygó 
nov e ron ig is fef\zegetett vallástörtán et i félreértésnek 
lett okozója.~ Jupit er \ Cedel\) jóindu tn t ú planéta; 
jegyében igazengos embor születik, d~rék, hiváló az 
<.\rényekben. A mi1hológia ugyani@.y jellemzi) nhol 
ép ellenkezöjo a babil őni Marduln1ak (BL. 9i.). 
A Jupiter bolygó mint Ábrahttm plnnét~ja szerepel. 
Ábrahám tu ela },o lj a lsten t ől, b ogy lesz· e fia. A meg
nyugtnt.ó igérett el e~emben hh·atl,ozik asztrológiai 
meg6gyelésére, me1y nem bh-tatja. Isten rászól, 
hogy hagyjon föl nz nsztrológiáral, mely Izraél re 
hatástalan. Ábrnbt\mot ·- \lgymond a talmud (Sabb. 
1 r)G a) - n v. tév~smth ette meg, b ogy plQnébi ját, Jupitert 
tCedek igazst\g ; a benne rej lő erkölcsi fogalom 

• A ssamarat ~t\htrnus llllatjának tekintették; ezéd rM'og. 
tlk a ll&idókra, mint a s~ombat (Saturuus nnpja: Snbtnj· 
Sabbnt) ümme1'1öire -- kivált a l'thuni in\k ka1)ták fel a rAga!. 
sunt h ogy a zai tlók s1uunirf('ljet im t\dnak. 1'a(\it. Hist.. V. 
4. V. ö. J os('lfua : t'ontra Ap. 7-... RI,. 31~;. 1. j. Amósz prófétn 
r,. ':!U. verae hiv.onyitja, hogy 1\ zsidók imátltá.k Saturnus-l~ni· 
vlut B es 1\ bt\lv{u-.yhit összekeveredett az egyiptomi Set· 
1'yt)bonkultususl\l. BI,. 41 • l. j. A saamáriuládt\S meséje 
nbbt\1 i~ ero(lhetott, hogy Hnturnus e~~·ik ne\'e. Krouos1. ös~ze· 
hanttaik OUOB&·Sial {göl'ÖgiU: SSI\m(u·). BL. 4, a. ~l. j. s. Reiuadl 
m a\alu\p magya\l'baa : Cnltes eh• l. :i.&.':! - atti. • Le onltl' 
,\o l'Aue •• 
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révén lesz Ábrahám cs ilhtgává) nyugaton látta, maly
nek bűvösebb atmoszférája a magtalanságra emlé
kezteti. Azért Isten áthelyezi Ábrahám planétáját 
keletre (ahol forró a levegő) s erre céloz a bibliai 
vers (J eze. 41. 2.). <<Ki hiv ta keletről az igazságai l> ... 
(Cedek itt a Jupiter bolygóra céloz). Mars (Máadim= 
vörös, vérszínű, görögül pyroeisz : tüzfényü) a rombo
lásnak típusa. Pendantja a babilóni Nergal, a háború 
és pusztítás istensége. A j egyében született ember 
vérontó lesz : érvágó, tolvaj, mészáros, vagy móhél. 
B abbá ellen veti, hogy ő szintén Mars jegyében . szü
letett s csak nem tartják vérszomjas embernek. 
Mire visszavágnak n~ki, hogy kegyetlen volt, mert 
büntette, «megölte)> a Yallásos rendelkezései ellen 
Yétöket. A Mar bolygó befolyását oly félelmetesnek 
hittélt, hogy a talmudbölcsek óva intenek a kedden való 
érvágástól (Sabb. 129 b) a Mars jelentkezése miatt. 

Nél,ány szót még a Zodiacusról. A tizenkét csillag· 
kép az apokrifá,kban is felsoroh-a tSybillák V. 515 . .. 
V. ö. Hénoeh könyve 1-8. 3 ). A hagyományos iro 
dalom szintén ismeri. A midras (Jalk . Exod. 418. 
fej.) a tjzel)két törzs elhelyezkedéséYel párhuzamo
san állítja össze a Zodiacus képeit. tA planetária 
ohorográfiára és et.hnográfiára emlékeztet, a.mely 
szerint országok és népek a csillagképek uralma alá 
helyeztettek BL. 3~8 ... ) Salamon templomán&k föl
szereléséYel kapcsolatban is szerepel a Zorliaens: 
•Állott (a medenoe) tizenkét állaton» (l . Kir. 7. 25. 
J aik. I. Kir. 185. ). Legérdekesebb a púrimtörténetbe 

. belejátszó Zodiacns-asztrológia (Eszter. 3. 7 -hez). 
Hámán sorsot húzoU, hogy megjelölje a zsidók kiir-
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tása napját. De mindegyik nap géniusza közbelép 
Istennél, hivatkozik a napján végbement_ világterem
tési eseményre, hogy elhárítsa tőle az öldöklés müvét. 
Aztán sorra kerülnek a csillagképek (csak a Rák 
hiányzik). A kos (t'leh) miatt nem lehet, mert emlé
keztet · a peszacháldozatra. A bika (sór) J ózsefet ·8 

a templomi áldozatokat jelzi. Az ikrek (teómim) 
Perecet és Zerachot (J ú da fiai Gen. 38. fej.). Az orosz
lán (arj é) Dánielt, aki az oroszl ánnak n evezett Júda 
törzséből származott. A szüz (betúla) Chananja, 
Misáel és Azarját, kiknek zsidósága tiszta, érintetlen 
maradt a babilőni udvarnáL A mérleg (móznájim) 
Jóbot, aki így szolt: «Vajha megméretnék bánatom n. 

A skorpió (akrab) Ezekielt, kinek így . szólt Isten 
(Ezek. 2. 6.) . . . «és skorpióknál ülsz )) ... Az ijjas 
(Kassát) Józsefet., akiről írva van (Gen. 49. 24.) : _«Ijja 
erejében lakozik)). A bak. (gedí) J ákobot, mert nála 
említi a szentírás a kecskegödölyék bőrét (Gen. 27. 
16.) A vizöntő Mózest, mert vizet merített (Ex. 2. 
19.) Végül Adar hónapban, melynek csillagképe a 
halak (dágim), nem 1alált Hámán semmi érdemet, 

' oltalmat a zsidók számára, mely meggátolhatná 
gonosz terve végrehajtását. ·Megörült, hogy miként 
a halak elnyelik prédájukat, úgy ö i~ megsemmisíheti 
Izraélt ... 

A tóraadás hónapját a Szivan jegyével okolja 
meg a midras (Pesz. r. 20. fej.), mert csillagképe az 
ikrek, vagyis ember, és az ember tud örülni és 
hódolni a tórának. A szentély azért pusztult el Áb 
-hónapban, mert e hónap jegye az oros~hín és e 
fogalom Nebukadnecarra céloz (Jerem. 4. 7.). Az 
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asztrológiai képze1ek ma is eleven erő a néphitben. 
Nyomait föleljük a liturgiában s a vallá ;os szoká
sokban. A németországi zsidók jámborai a közép
korban nap- és holdfogyatkozáskor· bőjtöltek. A csilla
gászati babonáknak nagy lendületet adott a Lurja
féle kabbala; a Sulchan Áruchba is behatoltak pl. 
Jóre Déa 402. 12. (L. Lőw. i. h. 123.). 

Makó. Dr. l(ecskernéli A1~1nin. 

l l •• , 

BIBLIAI KIFEJEZESEK ES KOZMONDASOK 
A MAGYARBAN. 

A biblia, mint a föld legelterjedtebb könyve, szó
kincsével, népies hasonlataival és példabeszédeivel 
az összes civilizált népek nyel vének kifejlődésére 

hatással volt. A magyar nyelvben is sűrűn akadunk 
kifejezésekre, szólásmódokra és közmondásokra, ame
lyek vagy közvetlenül a bibliából származnak, vagy 
végeredményben a bibliára vezethetők vissza. A gyak
ran használt ((egyiptomi húsosfazekak ,> , vagy a «bá
beli zűrzavar» kifejezések pl. a laikus előtt is bibliai 
eredetüeknek látszanak, de már az, hogy a jubileurn 
szó a Mózes harmadik könyvének 25. fej. 10. versé
ben leírt jóbél·év (',~~") alapján keletkezett, avagy 
hogy a bűnbak kifejezés ugyane könyv 16 . . fej. 
21-22. verseinek köszöni eredetét, csak a szakember 
előtt ismeretes. 

Dolgozatom célja a bibliának nyelvünkre gyakorolt 
e hatását példákkal bizonyítani a gyakrabban hasz-
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nált bibliai kifejezések és közmondások eredetére 
rároutatván. 

Tóth Béla «Szájrul· szájra)) c. művében a bibliából 
származó szállóigék tárgyalásával hasonló kísérletet 
tesz ugyan, de Tóth figyeimét inkább az újtestámen
tumra irányo~ván, az ótestámentumon 3:lapuló egyes 
kifejezéseket és szólásokat csak per tangentem említi 
fel, a közmondásokat meg épenséggel mellözi, mert 
ezerinte a szállóige középhelyet foglal el a közmon~ 
dás és idézet között. 

Az egyes könyvek sorrendjére n ézve Leteris bib
liája volt irányadó, az idézeteket meg az I. M. I. T. 
bibliafordításából vettem. A latin nyelvü bibliai 
citátumok a Vulgatából valók. Az idézetekre vonat· 
kazólag megjegyzendő, hogy parallel helyekre csak 
akkor történik utalás, ha azok az idézett helytől 

lényegesen eltérnek s ezzel a bibliai kifejézés vagy 
közmondás kialakuláf:lára befolyással lehettek.* 

• 

M6~es · első k. 1, 2. (~:-1~\ ~MM == puszta és üres) 
alapján a tohuvabohu ki fejezés használatos, mely a 
zűrzavart, a kháotikus állapotot jelzi. v. ö. Ovidius, 
Me tam. I, 7. (t Ru dis indigestaque moles l>. 

* Forrásmúvek: Georg Büchmann : ((Gefiügelte W orte•, 
24. kiad. Berlin, 1910, Alfr. Herm. Fried: <( Lexikon deutscher 
Citate (Reclam), dr. Franz Tetzner: (j Deutsch es ·sprich
wörterbnoh• (Reclam), Tóth Béla : « Szájrul szájra• 1895, 
Bimonyi Zsigmond: «Német és magyar szólá.sok )) 1896 és 
Almásy János: •Magyar közmondá.sok• 1890. 
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1, 3. versében mondja. az Örökkévaló : Legyen, 
vilúgosscíg! - Fiat lux ! 

1, 28. : SzaporodJ·atok és sokasodjatok! 
2, 18. : N e11L jó a::; e1nbernel1.· egyedül lenni. 
2, ~3.: Mondja Ádám Éváról: <c Ez már csont 

csontjaimból és bús búsombóln, ami forrása a hús 
ct húsottnból, csont a csontO?nból kifejezésnek. 

3, 2- 6. ve1·seiből ered a tiltott gyiim.ölcs. 
3, 5. alapján idézik többnyire latin nyelven a. 

kígyó sz.avait: llritis sicut Dii, scientes bonun~ et 
ttnalum.-tc (Olyanok l, ·sztek, mint az Istenek, jónak és 
gonosznak tudói.) 

3; 9. alatt szólítja Isten Á.dámot és kérdezi, hol 
van. Innen e kifejezés : Adám, hol vagy ? 

3, 18. : <~Tövist és bogáncsot növeszt majd neked• 
(t. i a föld), innen van e kifejezés: A~ élet tövises útjai. 

Ugyane fej. l 9. versben van: A le O?'Cádnak verí
tékével egyed tt te kenym~edet, mígnem visszatérsz a 
földhöz, mert belőle vétettél: mert J-Ot vagy és p01-rá 
kell lenned. . 

4, 9.: Kérdezi Káin: Vajjon testvét•etn őrzője 

vagyok-e én? 
4, 10.: Mondja Isten Káinnak: «Mit tettél? Hallod, 

testvéred elontott vére kiált hozzám a földről.» Ez for· 
rása az égbekiáltó kifejezésnek, melyböl az egyház az 
égbekiáltó bűnök (peccata clamantia) fogalmát alkotta.** 

* Goethe Faustjában Dii helyett Deus-t használ. 
** Az égbekiált6 bünök a következő sorokban vannak össze

foglalva: 
l 

Clamitat ad cmlum vox sanguir: is et Sodom01·um, 
Vox oppressornm, vid~se, pretium famulorum. 
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5, 25. alapján magas ko1·ra a lVlatuzscílen~ nev-et 
alkalmazzuk, mert Matuzsálem idézett hely szerint 
969 évig élt. . 

7, 11. találkozunk a megnyíltak az ég csatornái 
kifejezéssel. 

8, 11. szerint a második kibocsátott galamb Noé
nak egy leszakasztott olaj falevelet hozott, innen az 
olajág kifejez~s, mint a kiengesztelődés és béke 
jelképe. 

10, 9. szexint Noé unokája, lVimród, nagy vadász 
volt; ez ma is neve a nagy vadásznak. 

11 , 5. alatt találkozunk először a bibliában sűrűn 
előforduló ember fia elnevezéssel. 

11, 9. ezerint Isten a bábeli torony építése után 
megzavBrta «az egész föld ajkát1), innen van a bábeli 

" ztwzavar. 
12, 7.: <•És megjelent az Örökké.való Ábrahámnak 

és mondta: Magzatodnak adom majd ezt az orszá
got, továbbá 26, 3. - 4. és sok más helyen alapszik 
az igéret földje elnevezés; az <tigéretu szó azonban 
ez összetételben sehol sem található a bibliában. 

19, 11. alatt találkozunk először a vaksággal meg
verve lenni kifejezéssel. 

19, 24- 25. : A sokat emlegetett két bűnös város
nak, Sodoma és Gomo?7hának kénköves tűzzel való 
pusztulásáról van szó. 

Ugyane fejezet 26. verse ezerint Lót felesége a 
pusztulásra hátra tekintvén, sóbúlvúnnyú lett (válto
zott), e kifejezéssel ma is u, nagy rémületet jelezzük. 

2~, 17. és sok más bibl i ai hely alapján keletke
zett a mint a tenge;r fövénye szólásmód. 
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25, 34. ezerint Jákob elsőszülöttségét egy tál 
lencséért adta el, innen e ki fej ez és az értéktelenség 
megjelölésére. 

27, 22. ezerint az öreg Izsák megtapogatta Jákobot 
és mondta: A hang, az Jákob hangja, de a kezek 
Ézsau kezei. 

28, 22. v.-ben akadunk először az Isten háza ki
fejezésré templom helyett. 

3-7, 27. v.-ben inti Jebúda testvéreit, hogy ne öl
j ék meg Józsefet, me rt hús:nk ő ; innen a véttrokon 
elnevezés. 

37, 35. v.-ben találkozunk először a bibliában 
l 

gyakran használt sírba száll és 44, 29.-ben a SÍ'rba 
visz kifejezésekkel. 

38, 23.: Mondja Jehúda: <<Tartsa meg magának 
(t. i. Támár a kapott zálogot), nehogy csúffá legyünk.~> 
Ez eredete a latinul idézni szokoit habeat sibi ki
fejezésnek. 

A 41. fejezet Fáraó álmát, a hét kövér és a hét 
sovány esztendő történetét tárgyalja; utóbbi kifejezés 
nagy inség és egyszersmind szikár emberek jelképe. 

42, 4. ezerint Jákob nem küldte Benjámint a többi · 
fiaival Egyiptomba, nehogy baleset érje; innen ered 
a Benjámin név használata a legfiatalabb és egy
szersmind legkedveltebb gyermek jelölésére. 

43, 23: .Békesség nektek (üdvöz legyetek) ! Pax· 
vobiscum! 

44, 4. v.-ben találkozunk először a bibliában sűrűn 
előforduló j.ót rosszal fizetni (Gutes mit Bösem ver
gelten) kifejezéssel. 

44, 17. eredete a távol legyen, hogy szólásnak. 
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iHó~.es ?ruísodik könyve. 3, 8. és sok más helyen a 
lcj jel- 1né::;:;el foly ó f(anadn1·ót van szó; e kifejezés 
ál talában minden földi javakban bővelkedő h elyre 
alkalmazta tik. 

7, 13. eredete a szívét rnegkmnényíieni szólásmódnak. 
, 15. alapján keletkezett a::; lsten t~Jja ki fejezés : 

<t És mondták az írástudók Fáraónak : I sten ujja ep ! " 
1 O, 22. : «8 kinyújtotta Mózes a l{ ezét az ég felé 

és volt sötétség, homály Egyiptom egész országában 
három napig>) ; -innen van az egy·ipton~i sötétség. 

15, 9. verse eredete a bosszúját tölteni valetkin 
("W~J 1~~~~n> kifejezésnek. 

15, 10.: «L eheltél fuvctllatoddal, bebo?"Ítottct (öket) 
a tenger.» - ((Fl a vit spirítus tu·u,s et ope?"u.it eos 
n1are,, igen gyakran használt idézet. 

~!időn II. Fülöpnek Angolország ellen 1588-ban 
küldött óriási hajóharla a tengeri viharoktól elpusz
tult, a hollandiak e váratlan és örvendetes esemény 
megörökítésére hálaérmet készíttettek. Az érem egyik 
oldala. hullámokkal küzdő hajókat ábrázolt e körirat 
tal: «Flavit Jehovah et disaipati sunt. 1588. a. 

16, 2. szarint zúgolódtak az izraeliták Mózes és 
Áron ellen a pusztában s mondtak: (•Vajha megbal
tunk volna az Örökkévaló keze által Egyiptom Ol' 

szágában, midön. ültünk a húsos fazék mellett» stb. ; 
innen szár.mazik a:: egyiptouti húsa~ fazekak kifeje· 
zés, mely eredetileg jobb sors után való visszakiván
kozá~t jelent, nálunk azonban a kormányhatalommal 
járó haszonnak jelképe. 

21, 24. találkozunk először a sokat idézett s:,emet 
szemért, fogat fogért kifejezéssel. 

~--------~----~~---
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23, 6. : cc Ne hajlítsd el szükölködőd jogát p ö ré· 
ben)) ; ebből származik a töruényt elcsaua?~ni. 

A 3~. fejezet az arany függökből öntött borjú 
készítését tárgyalja, melyet az jzraeliták bálványként 
imádtak. A közmondásban az a?~any borjú imádlisa 
vagy tánc a:: a'rany lJotjtí körül kifejezésekkel talál
kozunk, melyek alaptalanul a· vagyonnak nagy becs
ben tartását, illetőleg szenverlélyes gyűjtését jelké
pezik. 

33, 11. eredete a szmntől s.zmnbe vagy szinről 

szí?M'e kifejezéseknek. 
~ló.:.e;:; harmaclik könyve. 16, 2 1-~2. : (cÉs tegye 

rá Áron két kezét az élő bak fejére és vallja meg 
rajta I zráel fiainak mind a bűneit és mind a bűn· 
t etteiket mind a vétkeikkel, tegye azokat a bak fejére 
és küldj e el egy kirendelt férfi által a pusztába -
és vigye a bak magán mi n d a bűneiket kietlen 
földre - és bocsássa el a bakot a pusztába. • E he-
1yen alapszik a bt'inbak kifejezés. 

18, 2 1. v.-ben találkozunk először a iHoloch név· 
vel, egy kanaáni bálvánnyal, melynek embert ál
doztak. 

19, 18. : S::e'resd f'e leba,tútodat, rnint te,~magadat. 
20, 4. : Eredete a szernet húny, azaz cc valamit 

el nézni,, kifejezésnek. 
24, 11. és 16. alapj án (v. ö. Dániel 7, 25.) kelet

kezett az istenkáromlás (~Acxa<pll~t~) kifejezés. 
25, 1 O. : «És szanteljétek meg az ötvenedik év 

esztendejét, hirdessetek szabadságot az országban 
mind a lakóinak; jóbél (~~~") ez, amely legyen szá
motokra, hogy vjsszatérjetek kiki Li rtokahoz Ó6 kiki 



!)6 BARTA MÓR 

Sdntuel első könyve. 1, 15. s egyéb helyeken 
ta1á1kozunk a lelkét kiönteni valaki eló'tt kifejezéssel. 

10, 10- 11. ezerint Saul egy csapat prófétával 
találkozván, öt is megszállta Isten szelleme és pró
fétá.lt közöttük. Innen e kifejezés: Saul a pró.fétúk 
között. 

Ugyancsak Saul történetéből való a következő ko z· 
mondás, amelyet váratlanul bekövetkező kedvező 

fordulat kifejezésére használnak: Saul kis fia elrnent 
atyja sza·marainak keresé:é1·e és ki?'<ily ·dgot ta lált. 

A 17. fejezetben Góliát óriásról van 8 Z Ó. 

18, 1- 4. és sok más hely alapján Ddt•icl és 
Jóncithein az igaz baráti szeretet mintaképei. 

Sdnntel 1násodik könyve. 8. 18. és 15, 18. a ke
réti és peléti1 mint Dávid király testőrei szerepelnek, 
ma e szavak vegyes társaságat jelentenek. 

12, 5. : («Ekkor nagyon fellobbant Dávid haragja 
azon ember ellen, és szólt Nátánboz : Él az Örökké
való, hogy haldl fia az ember, aki ezt tette.'' 

18, !). : Sz ó van az öszvéren nyargaló A bsalonról, 
aki egy nagy tölgyfa ágai alá jutván, megakadt és 
ég és fö ld közölt lógott. 

J(i?Yílyok első könyue. 3, 16- 28. : Salan1on itélete 
van leirva és 4, 29-31., 34. és sok más bibliai 
helyen Sala1n01~ bölcse ·ége magasztaltatik. 

dass, als im Jahre 1693 bei Handein zwisohen den Studen
ten und den Einwohnern der J ohannisvorstadt in J en a ein 
Student arseblagen worden war, der Generalsuperintendent 
Georg Götze ihm die Leichenrede über den im 16. Cap. des 
Buchas der Richter viermal vorkommenden Text «Philister 
übe r dir, Sim so n,. gebalten habe. 
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18, 21. : Skorpiókkal fenyíteni. _ 
Jesáia 5, 7.: Izráel háza, mint az Orökkévaló 

szőlleie szerepel. 
8, 14. v.-ben találkozunk a botránykő (botránkozás 

köve) lapis offensionis kifejezéssel. 
14, 12. v.-ben mondja a próféta Bábel bukott 

királyáról : • Mint hullottáJ le az égről, fenséges 
csillag, hajnal fia, levágattál a földre, ki népek 
fölött sorsot vetettél.• E sorokon alapszik a bu,
kott angyal és Lucifer kifejezés, amennyiben a 
Vulgata a hajnali csillagot Lucifernek (lucem fert) 
fordítja. 

Ugyane fejezet 31. v.-ben van: Ordíts kapu, kiálts 
város! 

38, 1. alapján mi is használjuk a háza felol ren
delkezni ('9lJ"~~ ,~), azaz «végrendelkezni» kifejezést; 
v. ö. a német «Sein Haus bestellenl) szólást. 

40, 3. : Mondj a a próféta : «Egy szólónak (kiáltó-. .. 
nak) hangja: A pusztában törjétek az Orökkévaló 
útját stb.• Ebből helytelen összevonás útján szárma
zik az eredménytelen intelmet kifejező kiáltó sz6 a 
pu.~ztdban. - Vox clamantis in dese,-to. · 

53, 7. v.-ben a bá1·ány, mint a szelídség és türel-
messég jelképe szerepel. 

58, 7. : Szegd m eg az éhezőnek kenyeredet l 
59, 1. ezerint: Nem rövidül 1neg az Isten keze. 
66, 6. : «Zajongás hangja a városból, hang a tem-

plomból, az Örökkévaló hangja, ki megfizeti tettüket 
ellenségeinek.» E sorokból származtatják némelyek 
a vox populi, vox dei - a nép szava, Isten szava 
közmondást; valószínűbb azonban, hogy ez Hesiodos-

7 
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nak «Munkák és napok l) o. művének következő he
lyén alapszik : 

~(.LYJ a' OU'tt~ 1tá(11tiXY &.7t6AA.otat ~Y"ttYIX 1t0AAOt 
Aaol cpYJ(ltCoocn· ~a6~ vó tE<; ~o'tt 'X.at aÖt~. 

A bír, mely megfordul sok nép száján, nem vész 
el teljesen, mert a hír maga is Isten. 

Ji?"meja 13, 23.: «Vajjon megváltoztatja-e kúsita 
a börét és párduc a foltjait l), alapja a közmondás
nak: Szerecsent nem lehet {ehé1 .. re mosni. V. ö. Ha
szontalan dolgok kopaszt borotválni, szereceant sz~
pulni (közm. ). 

32, 17.: Istennek sernmi sem lehetetlen. _V. ö. : Ha 
Isten akarja, aludt-tej (v. kapanyél) is elsül. 

51, 39. alapján a halált így írjuk körül: Örök 
álmát aludni. 

l eehezkél 3, 19. (v. ö. 33, 9.): •Te pedig, midőn 
megintettél egy gonoszt és nem tért meg gonosz
ságától és gonosz útjától, ő bünében fog meghalni, 
te pedig megmentetted lelkedet.,, A Vulgata latin 
forditásán («tu autern animam tuam liberasti>') alap
szik e közmondás: Dixi et salvavi animam meam. 
[Bzóltam (azaz megintettem öt) és megmentettem 
(azaz megnyugtattam) lelkemet.] 

17, 21. eredete e kifejezésnek: A szélrózsa min
den irányában. V. ö. 5, 2. és 12, 14. 

Hóséa 4, 6. : • Megsemmisü U a népem megismerés 
hiján. • Ez forrása az Aranyból («Széchenyi emléke
zete • 9. versszak) sokat idézett mondásnak : 

Elvész az én népem, elvész l - kiálta -
Mivelhogy . tudomány nélkül való. 

8, 7. (v. ö. J ó b 4, 8. és Példab. 22, 8.) ; «Me rt 
. . ~ 
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szelet vetnek és vihart aratnak. l> Ebből ered a köz
mondás: Ki s.zelet vet, vihart arat. V. ö. : Ki mint 
vet, úgy arat. - Ki álnokságot vet, bút arat. - Ut 
sementem feceris, ita metes. 

Jóél 2, 13.: «Szaggassátok meg szíveteket és ne 
ruháitokat»> stb., továbbá Zsolt. 7, 3. alapján kelet
kezett a szí vszaggató és szivettépő kifejezések. 

Amósz 7, 14.: Nem vagyok próféta. 
Náchum 2, 8. v.-ben találkozunk a m ellét verdesni 

kifejezéssel, amely, miként a görögöknél és rómaiak
nál, bú t j e lent. 

Czefanja 1, 15.: (<Haragnak napja ama nap, azo
rítás · és azorongatás napja» stb. forrása a Dies Í'rae, 
die.~ illa kezdetű egyházi himnusznak; v. ö. Példab. 
11, 4. és Jechezkél 7, 19. · 

A zsoltá'rokból valók a következő kifejezések ~a 
közmondá~ok: • 

4, 9. : <c Békében egyaránt le fekszem és alszom.» 
A Vulgata fordításán («in pace in idipsum dormiam 
et requiescam )) ) alapszik az ismeretes : Requieseat 
in pace! 

7, 10. v.-ben találkozunk a sziveket és veséket 
vizsgáZni kifejezéssel. 

34, 20.: Sok az igaznak a baja. 
37, 3.: <«Lakjál az országban <y~·r_;~)·- e gon

dolatot kifejezi a mi közmondásunk: Honn lakjék 
az mnber, ki kedvére akar élni. V. ö.: «Bleibe im 
Lande und nahre dich redlich~>, valamint: «Hazánk 

l 

füstje is kedvesebb, mint idegen országnak tüze.)) 
A 37. zs. 20. v.-ben van a füstbemenni, azaz «el

en~észni» kifejezés. 

7* 
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37, 28. : Az Örökkévaló nem hagyj a el jámborait. 
A 73. zs. 19. v.-ből való kifejezés : Szörnyű véget 

érni, szörnyet halni. 
84, 7. v.· ben van a siralom völgye - vallis lacry

marum. 
90, 2. v.-ben találkozunk az örökkön-örökké ki

fejezésse1. 
Ugyane zsoltár 10. verse tartalmazza az emberi 

életet jellemzlS híres sorokat: Éveink napjai - van 
azokban hetven esztendő s ha j6 m~őben, nyolcvan 
esztendő; és büszkeségük: fáradság és baj, mert 
sebesen elillan s mi tova rebbentünk. 

91, 12.: Tenuéren hordozni. 
~ 

; 

105, 43. : «Es kivezette népét vígságban, ujjongás-
ban kiválasztottjaitt stb. ; e sorok alapján mondjuk 
Izráel népét kiválasztott népnek. 

107, 42.: Látják az egyene.sek és örülnek s min· 
den jogtalanság elzárja száját; innen ered a valaki
nek száját bedugaszolni vagy bedugni, azaz <l elhall
gatta.tni » ki fej ez és. 

111, 1 O. : A bölcseség kezdete az istenféle
lem. V. ö. Jób 28, 28. és Példab. 1, 7., valamint 
9, 10. 

115, 5- 6.: Szemeik vannak, de nem látnak, 
füleik vannak, de nem hallanak. 

A 116. zs. 11. v.-blSl ismeretes e mondás: Omnis 
homo mendax. - Az ember mindig hazug. 

119, tOS.: eMennyivel édesebbek szavaid inyem
nek, mint a méz száj am nak,, ; innen van a m ézes 
szájú és mézes-mázos beszéd kifejezések. V. ö. Ilias 
I, 249. : toö oxal &:2ro ;A.choo~~ IJ.SAtto~ ;Aux.(rov pssv a.oa~. 
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Akinek nyelvéről (t. i. a Nestoréról) a méznél éde
sebben folyt a szó. 

Ugyane zs. 176. v.-ben az eltévedt bárány kifeje
zéssel találkozunk. 

104, 15. : «Füvet sarjaszt a baromnak . .. és bort, 
mely örvendezteti halandónak szivét. • E gondolatra 
vonatkozólag v. ö. e közmondásunkat : Még a vén 
eJnbert is táncba viszi a bor. 

126, 5. : Akik könnyel vetettek, ujjongással aratnak. 
127, 1. : Ha az Ó'rökkéualó nern Ő Tzi meg a vá

rost: hiába vi1"raszt az őr. 

130, 1. : «A mélységböl szólit1ak, Örökkévaló.)) 
A Vulgata fordítása: ccDe profundis clamavi ad te, 
Domine.,) E vers első két szava: De profundis ál
talában gyászdalt jelent. 

143, 2. v.-ben találkozunk e kifejezéssel: Valaki
vel ítéletbe (perbe) szállani. V. ö. Jób 22, 4. 

145, 15. : Mindenek szemei hozzád reménykednek 
s te rnegadod nekik eledetöket a maga idején. 

A Példabeszédek könyvéből valók ezek a kifejezé
sek és közmondások : 

1, 10.: Ha vétkesek csábítanak, ne engedj l V. ö. 
Horatius : «N umquam te fallant animi sub vulpe 
late n tes.» 

Ugyane fej. 20.: ccBölcseség az utcán megszólal, 
a piacokon hallatja hangját.u Innen ered az utcai 
bölcseség fogalom. 

2, 20.: Járj a jóknak útján s Ő'rizd meg az iga
zak ösvényeit l 

3, 12.: Akit szeret az Örökkévaló, azt fenyíti. 
V. ö. «Kit lsten sz eret, ifj an ta veszi el.» 
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5, 4. alatt találkozunk a kélél/t ka1·<l kifejezéaseL 
A 9. fej. 17. v.-ből lett a közmondássá vált: Lo-

1Jott vizek édesebbe/c. - Aquae (urtivae dulcio1·es 
.~ttnt. 

10, 1.: Bölcs fiú megörvendezteli atyját s balga 
fiú anyjának b(inata. 

Ugyane fej. 2. v.-ben van: <eNem használnak go
noszság kincsei stb.>> E gondo.latot megtaláljuk e 
közmondásunkban : Ebül kezdi, lcomondo'rul végzi. 
V. ö. Unrecht Gut gedeiht nicht ,> és ccMale parta, 
male dilabuntu r». , 

12, 1 O. : lsmmi az igaz ba?~mának le lkét. 
12, 11.: Aki földjét mtiveli) 76l fog lakni kenyér-. 

?'el. V. ö. «Wer sein en Acker bau t, wird Brotes die 
Fülle haben. 1> 

A 13. fej. 24. v. a gyermeknevelés problémájával 
foglalkozik: cc Aki visszatartja vesszejét, gyülöli fiát, 
de aki szereti, idején keresi föl fenyitéssel. E gon· 
dolatra vonatkozólag v. ö. a következő közmondá
sainkat: Jobb a gyermek sírjon, mint szülei. -
Gyermeknek legjobb feleség a nyírfakisasszony. -
Vessző nem töri csontját a gyermeknek. - Arany
ból sem lesz gyürü, ha meg nem verik. 

16, 9.: «Az ember szive kigondolja útját, de az 
Örökkévaló igazítja lépésél .. E gondolat kifejezésére 
több közmondásunk van : Ember tervez, Isten vé
gez. - Embernél szándék, Istennél aj án dék. - Em
bernél a munka, Istennél az áldás. - Hasztalan az 
ember iparkodása, ha nem járul hozzá Isten áldása. 
Ember céloz, Isten határoz. - Szegény ember szán· 
dékát boldog Isten birja. - Sokat végeznek Bécs· 
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ben, da elrQntJák az égben. V. ö.: «Dér Mensch 
denkt, Gott lenkt>), továbbá <c Homo proponit, sed 
Deus disponit >>. 

U gy a ne fej. 18. v.-ben van : «Romlás előtt j ár a 
gőg stb. ,, Innen ered a mi közmondásunk: Ki el
bízza magát, megszégyenüt V. ö.: <1Igen fenn kez
desz héázni, elszédül agyad. >) - << Hocbmut kommt 
vo r d em Fall. >> 

A 17. fej. 28. mondatán (v. ö. Jób 13, 5.) alap
szik e közmondás : A bolond is bölcsnek látszik, mig 
hallgat. V. ö. <<Si tacuisses, pbilosophus mansisses.» 

19, 17.: Az Örökkévalónak ad kölcsön, ki lcönyö
r·üt a szegényen. 

22, 1. : << Becsesebb a név nagy gazdagságnál stb.>> 
E gondolatot több közmondásunkban találjuk : Jobb 
a j ó hír a nagy gazdagságnáL - Drága kincs a jó 
hír, ha valaki azzal bír. - Mindennél jobb a jó 
név. -- Kinek veszett neve indul, a szél is árt 
annak. 

A 26. fej . 27. v.-ből v· ló közmondás: Aki rnás
nak ve1·met ás, maga esik bele. V. ö. Zsolt. 7, 16., -
9, 16., 57, 7., valamint Kóhélet 10, 8. 

29, 11.: <c Egész indulatát szabadon engedi a balga, 
de '"' bölcs u tó lj ára lecsendesíti. >) E gondolatot meg
közelíti e közmondásunk: A bolond szíve száján, a 
bölés nyelve szívén. 

30, 17. : Szem, mely kigúnyolja atyiát és kicsúfolja 
az anyja iránt való engedelrnességet, azt kivájják a 
völgynek hollói és megeszile a fiatal sasok. 

Jób (Hiob) könyvének 1, 14-19. v. alapján a 
gyászhírt Hio b-hí1-nek mondj uk. 
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Ugyane fej. 21. v.· ből való: Az Örökkévató adta 
s az Örökkévaló elvette : tegyen áldva az Örökké
való nevel 

4, 15. : «8 egy szellem suhant el arcom mellett, 
borzadott testemnek hajaszála. ,, E helyre vezethetők 
vissza ezek a közmondásaink : Égnek mered a haja. _ 
1lfinden hajaszála égnek áll. - V. ö. a német «Die 
Haare stehen ihm zu Berge ,, és a latin (( Obstipui 
steteruntque eomae '' (Vergilius) közmondásokat. 

7, 1. alapján keletkezett a létért való küzdelem 
kifejezés. 

A 14. fejezet 19. v.-ből lett a közmondássá vált 
Sok csepp lyukat ver a kövön. V. ö. aGutta eavat 
lapidem non vi sed soope cadendo ,> . (A csepp kivájja 
a követ nem erőszakkal, hanem gyakori esésével.) - · 
<<Steter Tropfen höhlt den Stein.• 

16, 22.: ccMert még csak kisszámú évek jönnek, 
és útra, melyről vissza nem tél' ek, megyek el. >> Innen 
ered e szólás : Út, amelyről visszatérés nincsen. 
V. ö. Mózes I. k. 6, 12. és Királyok I. k. 2, 2. 

A 21. fej. 18. v.-ből való e hasonlat: Mint a poz
dor,ja, melyet a fo r·g6szél elragad. V. ö. Zsolt. 1, 4., 
35, 5., továbbá Hóséa 13, 3. és Czefanja 2, 2. 

SO, 19. alatt találkozunk a por és hamu össze
tétellel. 

A Siralmak (Jerémiás Siralmai) könyve alapján a 
siraloméneket, a jajgatást jeremiád-nak mondjuk. 

2, 11. v. eredete e kifejezésnek : Szemeit kisírni. 
3, 53. : Követ vetni valakire. 
Ugyane fej . 41. v. : •Emeljük fel szivünket ke· 

zeinkkel együtt Istenhez az égben ! » E mondat latin 
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fordításán alapszik alkalmasint az ismeretes Sur.su1n 
cordal - Fel a sziveket 1 

Kóhélet könyvéből 1, 1. való latin idézet : Vanitas 
uanitatum, et omnia vanitas. - Hiúságok hiúsága, 
mirulen hiúság. 

t , 4. : Nemzedék megy s nemzedék jön. 
Ugyane fej. 9. v.-ből való idézet: !úncs új" a nap 

alatt. - Nihil sub sole novum. E közmondást rend
szerint rabbi Akiba nevével hozzák kapcsolatba, 
mintha től€ származnék. A tévedés Gutzkow K. né
met írónak «Uriel Acosta» c. drámáj án alapszik, 
ahol a szereplő Ben Akiba rabbi e közmondás~ több
ször említi: <1Das war schon a)les da, - die Jugend 
denkt, es waren Neuigkeiten - und alles ist schon 
einmal da gewesen . • 

3, 7. : Ideje van a hallgatásnak és ideje a beszé
lésnek. 

3, 11. : Mindent a maga idejében l 
Ugyane fej . 13. v.-ben találkozunk az isteni ado

mány kifejezéaseL 
10, 16. v.· ből való idézet; Jaj neked ország, te, 

melynek királya gyermek. 
Esther 4, 1. ezerint Mordekhaj megszaggatta ruháit 

és zsákot meg hamut öltött. Innen ered e kifeje
zés: Gyász j"eléül zsákba öltözni és hamut hinteni 
magára. _ 

Dániel 2, 31-34. v. ezerint Nebukadnecczár király 
álmában hatalmas szobrot látott. A azobor feje arany
ból, melle és karjai ezüstből, hasa és csípői rézből, 
combjai vasból, lábai pedig részben vasból s részben 
agyagból voltak. De leszakadt egy kő - nem kezek 
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által - a szabrot a vas- és agyaglábain megütötte 
és összemorzsolta azokat. E sorokon alapszik az 
agyaglábú kolosszus kifejezés, amelyet főképen az 
orosz birodalomra alkalmaznak. 

Az 5. fejezetben Bélaacezár király lakomájáról van 
szó. A király jó kedvében elhozatta a j eruzsálemi 
templomból elvitt arany edényeket; vendégei vígan 
ittak belőlük és dícsérték a bálványokat. Ekkor hir
telen megjelent egy kísérteties kéz és e szavakat 
Íl'ta a falra: (c Mené-mené, teké l, ufarszin. n Dániel 
próféta megfejtése ezerint e szavak értelme : Mené: 
megszámlálta Isten királyságodat és befej ezte; tekél: 
megmérettél a mérlegen s hiányosnak találtattál; 
perész : elszakasztatott a királyságod és odaadatott 
Médiának és P erzsiának. Bélaacezár király t ényleg 
még az éjjel öletett meg. Ez alapon használatos ma 
is a mene tekel ufarszin, mint fenyegető mondás. 

Losonc. Dr. Bctrta Mór. 

AZ ÉNEKEK ÉNEKÉRŐL . 
• 

Szu.lamit. 

I. 

Csókra való száddal 
Vajha megcsókolnál l 
Ó, a te szerelmed 
Édesebb a bornál. 

Olajtul illatos 
Hajad minden száJa, --------

' 
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Nincs a kerek földön 
Ken8osödnek párja. 

Nézzed csak, a lányok 
Hogy szeretnek téged! 
Nézd, hogyan kínálják 
Csókjaikat néked. 

A lányok. Mit nekünk a király, 
Meg a cifra háza! 
Érted gyötör, érted 
A szarelem láza. 

Hivnál osak, hivnál csak, 
Meglásd, hogyan mennénk, 
A te engedelmes 
Cselédeid lennénk. 

Szívnál ajakunkról 
Részegít() mirhát, 
A gyönyörüségnek 
Tüzes borát innád. 

Pirosló hajnalig 
Egyre veled lennénk, 
S ah! a szerelemtül 
Holtra részegednénk. 

• n. 
Szularnit. Én vagyok a liljom, 

Völgyek ölén ringó, 
Sáron rózsafáján 
Legszebb rózsabimbó. 
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A pásztor. Mint a rózsa mallett 
Útszéli csalánok : . 
Olyanok - galambom -
Malletted a lányok. 

Szulamit. Ninos az almafánál 
Erdőnek szebb fája, 
Az én kedvesem az 
Ifjak koronája. 

Lombja árnyékában 
Oly j6 megpihenne~, 
Ízes gyümölcséből 
Gyönyörűség ennem. 

~egfogta kezemet 
Remegő kezéyel, 
~egíogta szívemet 
Fekete szeméveL 

Megfogta derekam 
Nagy szerelmi lázba' 
S úgy vitt erigem, úgy vitt 
Egy csöndes kis házba. 

Hozzatok piros bort, 
Szagos gránátalmát l 
Érzem már, ó érzem 
Szerelern hatalmát l 

Megmondom most néked 
Jeruzsálem lánya l 
Tanúm rá az erdlS 
Karcaú gazellája : 



AZ ÉNEKEK lÍNEKÉBlSL. 

Fel ne költsd, fel ne költsd 
Szíved alvó v-ágyát l 
J aj, ne gerjeszd lángra 
Szerelern szikráját f 

m. 
Volnék pecsétgyűrű 
Ötvösmeater míve : 
Szerelmem pecsétjét 
Hordozná a szíve. 

V o ln ék csak karpere c, 
Drágakővel ékes, 
Szorosan simulnék 
Szeretőm kezéhez. 

, Hatalmas a halál, 
Hogyha lesújt karja, 
O de a szarelmen 
Megtörik hatalma. 

Mindenre ráborul 
Az enyészet árnya, 
Csak a szerelemnek 
Nincsen éjszakája. 

Mint tüzes zsarátnok, 
Izzik egyre j o b ban, 
Míg nagy, piros lánggal 
Egyszer csak fellobban : 

Akkor jöhet á.rvfz, . 
Akkor jöhet tenger, 
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Malyiknek hatalma 
Bír a szerelemmel ? 

IV. 

Szulamit. Csillagok ezrivel 
Ragyogott a mennybolt .. . 
Álom jött szememre, 
De szivem ébren volt. 

Egyszerre osak - hallga ! -
Zörgetik a zárat. 
• Nyiss ajtót, én vagyok, 
A te virágszálad. 

Fekete s1árnyakon 
Leszállott az este, 
Permetező harmat 
Fürtömet megeste. » 

- Levetettem ruhám, 
. Föl most hogyan veszem ? 

Lábam is megmostam, 
Ujra beszennyezem. -

8 im az ajtó zára 
Másodszor is zQrdül; 
Reszketett a lelkem 
Mondhatla.n gyönyörtül. 

Akkor odahagytam 
Puha nyoszolyámat, 
~ölkaptam sietve 
ÖltözlS ruhám~t. 
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Kinyújtott~ kezem 
Ajtó kilincséig : 
illatos mirha folyt 
Ujjaimon végig ... 

Nyitva áJ1 az ajtó, 
De 5 sehol sincsen, 
Csak a keze nyo~ 
Maradt a kilinosen. 

U toákat, tereket 
Sietve bej ár om, 
Mindenütt keresem, 
Seholsem találom. 

Bekiáltom nevét 
Csöndes éj szakába, 
Százszor is szólítom : 
N em felel, hiába. 

Meglátn az őrök, 

Kik a várost védik, 
Ütlegelnek durván, 
Fátylamat letépik. 

Esküdj meg, esküdj meg 
Jeruzsálem lánya. ! 
Csatangoló lépted 

' Bárhol akad rája : 

Megmondod majd néki, 
JeruzsáJem lánya : 
Ha soká nem látom, 
Meghalok után&. 
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Mon dd meg nékünk, mondd meg, 
Ó asszonyok szépe f 
Az a te kedvesed 
Igazán oly szép-e ? 

Szulamit. Az én kedvesemnek 
Nincs a földön párja, 
Patyolat a teste, 
Piros az or cá j a. 

Homloka ragyogóbb 
Déli verlSfénynél, 
Hajafürtje olyan, 
Mint a sötét éjfél. 

Virágos pázsithoz 
Hasonló a képe 
Kacagó gerlicék 
Ülnek a szemébe'. 

Festő liliomnál 
Százszor szebb az ajka, 
Részegít<S mirha 
lllatozik rajta. 

Színarany se fénylik 
Karj ainál szeb ben, 
Szüz hó fehérsége 
Sugárzik a keblen . .. 

V álla elefántcsont, 
Lába merlS márvány, 
Termete meg túltesz 
Libánoni azálíán, 
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Minden olyan édes, 
Kivánatos rajta ; 
De mindennél édesb: 
A csókja, az ajka. 

A csókja életem, 
A csókja. halálom. 
Mi lesz velem, mi lesz 
Ha meg nem találom ? 

PHILIPPBON LAJOS. 

llS 

Szeg(j Anwld. 

A mult század zsidó történetének legmagasabb 
alakjai között áll az a férfiú, akinek emlékéhez 
születése századik évfordulójának köszöntésekor fel
emelkedünk. Ez az emlék szilárdan épült fel a zsi
dóság szivében. Semmit sem veszitett ragyogásából 
az a név, amely szerte küldötte sugárait mindenüvé, 
ahol vallásunk hivei élnek, munkálkodnak, küzde
nek és türnek, amelynek tekintélye és népszerüsége 
előtt elhalaványul mindazoké, akikbon a mult szá,
zad Izrael táborának legdicsőbb bajnokait látta. 

Nem elfelejtettnek alakjáróllebbentjük fel a fátyolt, 
hanem pálmát nyujtunk a hősnek, akinek nemes 
ércből kovácsolt fegyvere diadalra vitte népének iga
zait. Mert harcos volt Philippson. Még pedig a leg
elszántabbak, a legbátrabbak és a leggyözodelmeseb
bek közül való. Harcos és hóditó. Vezér ós zászló-

As IMJT tvk(JnJIIItJ. 1~16. 8 



114 N~UMANN EDE. 

vivő a hadban és hódító, aki legértékesebb javaink 
birodalmát gyarapította. 

Mindama nagyok közül, akik a mult században 
a zsidóság szolgálatába állították erejüket és mun~ 

káj ukat, ő kötelezte legnagyobb hálára n épét, mert 
az ő törekvései a legszélesebb kört k arolták át, mert 
kitűzött céljainak magasságával arányban volt tehet
ségének ereje, me1·t az ideá1ok felé szárnyaló, mes
siási reményeken csüngő, bátor, semmiféle csalódás
tól meg nem cáfolt optimizmussal telt lelke párját 
ritkító gyakorlati érzékkel volt felszerelve és a saját, 
valamint a hasonló törekvésűek munkáját úgy irá
nyította, hogy vállalkozásai csak nagyon ritkán szű

kölködtek eredmény nélkül. 
A leguniverzálisabb tehetségek egyike volt. Szelle

mében összhangzatosan egyesültek a legkülönbözőbb 
erők. És valamennyit élete alkonyáig művelte és táp
lálta. Költő, szónok, publicista és tudós egy s'zemély
ben. A klasszika-:filológiában épp oly kiváló, mint a 
szentírás magyarázatában. Midön kézmüvesekhez szól 
vagy népgyűléseken szónokol, szavával épp úgy meg
büvöli hallgatóit, mint midőn a templomban híveit 
oktatja vagy koporsók mellett áll, zsinagógákat vagy 
iskolákat avat, rabbigyülésen vagy zsinaton szólal 
meg. Ha papi hivatalt nem vállal és tollát a zsidó
ság ügyének, vallásának, kulturájának, jogainak nem 
szenteli, a legelső államférfiak sorába emelkedik. 
Politikai éleslátás, finom diplomácia, hatalmas ékes
szólás és bámulatos ezervezö tehetség, gyors elbatá
rozás és higgadt megfontolás, bátorság és óvatosság, 
nehézségektől vissza nem riadó energia, meaébe illő 
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kitartás és munkabírás találkoznak benne. Kevés 
hijja volt, hogy a magdeburgi rabbi a frankfurti par· 
lamentbe nem került, hogy a uPredlgt- und Schul
magazin ,, , az <cAllgemeine Zeitung des Judenthums1> 
és a «Jüdisches Volksblath szerkesztőj ét, aki á.llam
férfiakkal és képviselőkkel politikai folyóirat kiadá
sára sz övetkezett és politikai beszédei vel és röpira
taival a tömegek nézeteit és elhatározásait idomította, 
egyszerre több helyen is képviselövé nem választot
ták. Egymaga végzi azt a munkát, amelyet egyesült 
erők is ritkán győznek. Szaretettel és odaadással 
csüng papi tevékenységén, gyülekezetében intézmé
nyeket alkot, amelyek mit1tául szolgáltak az egész 
nyugateurópai zsidóságnak, nagy lapot szei'keszt, 
amely nemcsak tolmácsává, hanem vezérévé lesz az 
egész művelt zsidóság közvéleményének, középpont
jává az európai zsidóság érdekkörén túl terjedő tö
rekvéseknek is, amelynek révén népek és királyokkal 
szemben, parlamentek és a katholikus egyház feje előtt 
vallásunkat és ennek hí vei t képviseli és ugyanakkor 
lefordítja az egész Bzentirást és a régi magyarázó
kat, valamint a tudományos exegesis eredményeit 
egyaránt felhasználó kommentárt ír annak valamennvi ., 
könJvéhez. Politikai, történeti, vallásbölcsészeti és a 
tudomány más körei be tartozó tanulmányok és köny
vek sorakoznak egymás ma1lé, írásaival világosságot 
és kulturát visz a világforgalomtól nem érintett oly 
helyekre, amelyeknek sötétségét eladdig napsugár nem 
törte át és ennyi komoly, nehéz, idegfeszítő, na.gy 
felelősséggel járó, gyakran életbevágó ügyeket intéző 
munka mellett csendes órákban a múzsát hívja mii-

8* 
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helyének szentélyébe, avatott tollával művelve a kö}, 
tészet egész mezejét, a lírát és a drámát, a beszélyt 
és a regényt, a didaktikai és a vallásos költészetet. 
És ezekben a poétai művekben is a középszerd felett 
magasan kiemelkedő tehetség nyilatkozik meg, amely
nek szigorú bírálók, a német irodalom kiváló t-ör, 
ténetírói elismeréssel adóztak, amelyeknek felekeze. 
tünk körein kívül is nagy számban akadtak hálás 
olvasói. 

A tehetség és a végzett munka eme sokoldalúsá
gának azok a nagy hatások felelnek meg, amelyek 
Philippson tevékenységéhez kapcsolódnak. Ott talál
kozunk velök a zsidó élet nyilvánulásainak minden 
körében. Felszántotta annak egész mezej ét és azok 
a dús kalászok, amelyek a fáradhatatlan kezétől 

megművelt földön értek, javarészt csakis az ő mun
kájának gyümölcsei. Mindazokon az intézményeken, 
amelyek tevékenységének hat évtizedében, de azóta 
is a zsidóság bástyáinak megerősítésére, javainak vé
delmére, biztosítására és gyarapítására, szellemi, kü
lönösen vallásos életének megtermékenyítésére és 
élénkítésére alakultak, azoknak az eszméknek meg
valósítá.sai, amelyeket szent ihlettel és gyakran a jövő 
megsejtésével, lángoló szavakkal hirdetett, azt a hitet 
ébresztve, hogy a próféták szelleme támadt fel lel
kében. 

Ezért megemlékezésünk nem lehet egé~z jelentő
ségének méltatása. Miként gazdag életet és nagy ered
ményeket dicsőítő szobormüveknél nem szemlélhetjük 
egyszerre minda.zokat az alakokat, amelyeket a mü
vész annak szobra köré csoportosított, akit egész 
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valójában az utókor lelke elé aka.r állitani, azonképpen 
Philippson Lajos amiékét idézve fel, életének és mnn
káj ának csak egyes mozzanatait és eredményeit ve
hetjük szemügyre, figyelmünket törekvéseinek leg· 
magasabb céljaira és azokra az elvekre irányítva, 
amelyek egész pályáján vezérelték. 

~ 

Philippson bölcsejét nagy emlékek \ették körül. 
Dessauban, Mandelasohn Mózes szülővárosában rin- · 
gott. A tizennyolcadik század zsidó bölcsének képe 
ragyogta be a korán ért gyermek álmait, akiről atyja 
azt mondta: nagyon sokat olvasok ki szeméből, ember
barát és erőteljes férfiú lesz. 

Atyja, a Pené Jehosúa. címü ismeretes mü nagy
nevű szerzőjének ivadéka, a Mandelasohn hatása 
alatt megindult zsidó koltúrtörekvések kiváló és 
nágy;abecsült képviselője volt. Tanító, író! nyomdász, 
kiadó és könyvkereskedő. A híres Franzschnie taní
tója, szentírásmagyarázó, biurista, héber költő, még 
pedig a legjelesebbek közül való, pedagógiai író, aki
nek német stílusát Campe keresztény tanítóknak és 
íróknak is mintául ajánlotta és nyomdász, akinek a 
nagy német városokat be kellett járnia, hogy a nyom
dájából kikerült könyveket eladja. 

Még nem volt harminckilenc éves és La j os fia 
alig harmadfél esztendős, midőn meghalt. A saját 
műveinek és a nyomdájába.n napvilágot látott más 
könyvek számos példánya volt özvegyének és négy 
gyermekének vagyona. Súlyos, gondokkal terhes évek 
következtek. Az özvegynek sokat kellett próbálnia és 
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, 
.. · h gy gyermekeit fenntartsa. Ugy vélte, hogy 

kuzdenie, o d 
. 1 'k 'nek tartozik azzal, hogy gon os~n ne-

férJe em e ~ · 
velje őket . " 

L 
· li volt négy éves rotdon a Franzschuleba 

aJOB a g ' , ., 
került. Minden osztályban a legfi~talabb es l~g~ls~ 
volt Salomon Gotthold, a hamburgi templom kesobb1 
híre~ predikátorának vallá~okt~t~sa mély, ny?mokat 
hagyott lelkében. Má~okról IS ~~las.an emleks~1k me~. 
Szaretettel fejlesztettek tehetseget es gondoztak foge
kony lelkét. Költői gondolatok megértésére és tolmá
csolására már zsenge korban nagy képességet muta
tott. Kitünöen szavalt. Hét éves lehettem, írja Emlé
keiben, midőn a herceg a nyilvános vizsgán meg
jelent. Délután jött és ugyanaz nap délelőtt a Reli
gion von Gott gegeben címü költeményt szavaltam. Az 
én osztályom nem volt jelen az iskolában, már nem 
került rá a sor. De a német nyelv tanítój a üzenetet 
küldött hozzám, hogy jöjjek és szavaljam el a szép 
költeményt. Anyám sietve rám adta ünnepi ruhámat 
és elkísért a vizsgaterembe. Elfogulatlan ul léptem a 
herceg elé, elszavaltam versemet és a herceg jóságos 
szavakkal megdicsért és élénk érdeklődéssei tudako
zódott körülményeim felől. Egész Dessau rólam be
szélt. Azt hitték, hogy boldogulásom útja egyen
getve van. 

A felsöbb osztályokban a világi tárgyak mellett 
~almudot tanul, a kodexekkel foglalkozik, ötödfél évvel 
Idősebb Phöbus bátyja pedig, aki gimnáziuroha járt, 
héber és mathematikai külön oktatásban részesiti. 
Bz_abad óráiban pedig olvas. Telhetetlen mohósággal. 
Mindenfélét össze-vissza. Ú tieirásoka t klasszikusoka t 

. ' , 
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" pedagógiai müveket. És amit olvas, azt kitünő emlé
kezőtehetsége meg is őrzi. Midőn · a tizenhat éves 
Phöbus egy atyja tankönyvének átdolgozásáért kapott 
írói tiszteletdíjat arra használ fel, hogy sokat zakla
tott édes anyja gondjainak enyhítéséra, a család fenn
tartásának megkönnyítésére kölcsönkönyvtárt állítson, 
Lajos elolvassa az egész könyvtárt. 

A gimnáziumot Halleban végezte. Gyorsan került 
a legmagasabb osztályba. Különösen német dolgoza
taival és a nagy latin epikusok verses fordításával 
vonta magára a figyelmet. Egyik tanára ki is j elen
tette neki: <<versei sokkal jobbak, mint azok, amelye
ket én írtam~>. Bátyja pedig, aki neki <'testvére, ba
rátja, édes atyja, ifjúságának vezére, életének ·minta
képe, szíve kedveltje volt )) , más tantárgyakban is elő
mozdítja és érdeklődést kelt benne a természettudo
mány különböző ágai, valamint a müvészetek törté
nete iránt, gondos kézzel müvelve lelkének finom 
érzékét a természet nagyszerüsége és báj ai és a mü
vészet remek alkotásai iránt. A szépbez való e von
zalom, a természet és az ember tökéletes alkotásai
ban rejlő harmónia megértése már kora ifjúságban 
mutatkozik nála. Rs a szépben való gyönyörködés 
lelkének erős vágya volt telj es él etén át. Lényének 
harmóniája, világfelfogásának derüje ebben is tükrö
ződött. Legboldogabbnak érezte magát, midön egy 
kiváló zenemű jó előadása, a képzőművészetek vala
mely remekének szemlélete vagy szép vidék bájai 
hatottak reá és mások lelkét is meg tudta nyitni az 
ily benyomások előtt. Ilyenkor megigézett mindenk.it. 
A világhirtől övezett férfiúnak, aki parlamentekkel 
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tárgyalt és az aggastyánnak, aki már az élet vé Bő 
határköveihez közeledett, öröme telt abban, ha mü;elt 
ifjakkal vagy nemes és szép iránt fogékony fiatal 
leányokkal közölhette gazdag szellemének ta1·talmát 
és akik társaságában egy-egy órát tölthettek, évtize
dek multán is rajongva emlékeztek meg arról a ma
gas gyönyörröl, amelynek részesei voltak. 

Szabad óráit a költészetnek szentelte. Tizenhárom 
éves korában már nagyobb poéta-i tárgyakkal kezdett 
próbálkozni és a reánk m&radt töredékek korán fakadt 
költői tehetségének meglepő bizonyítékai. Még nem 
töltötte be a tizenötödik évet, midön néhány prófétai 
könyvnek verses fordítását tette köz zé. Miként atyj a, 
úgy ő is a tizenkét kis prófétával kezdte írói pályá
ját. Sprengel Kurt professzor, a gyógytudományok 
nagynevű történetírója, aki a keleti nyelveket is ala
posan ismerte, késztette a költői fordítás kiadására. 
Minthogy még gimnazista volt, a könpecske cím
lapján nem ő, h~nem Phöbus bátyja szerepel szer
zöként. 1827-ben jelent meg ez első irodalmi terméke 
és ugyanabban az évben egy hatszázhetven versszak
ból álló didaktikai költeménye készült el, amelynek 
kiválóságát Tiedge, az (c Urania)) ünnepelt költője a 
fiatal Philippsanhoz intézett levelében meleg szavak
kal ismerte el, szép jövőt jósolva szerzöjének, aki 
már gimnáziumi éveiben a költői müvek egész sorát 
alkotta. 

Egyetemi tanulmányait Berlinben végezte. Hegel, 
Bteffens, Ermann, Rudolphi, Gans, Savigny, Raumer, 
Bekker voltak mesterei, a legmélyebb hatást pedig 
Boekb Ágost tette re,. Talmudot lengye~ tanítón~l 
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tanult. De nemcsak tanul, hanem tanít is és ír. Min
den félé t: költeményeket és prózai dolgozatokat, ame· 
lyek ismertté teszik nevét és némi jövedelmet is hoz
nak neki. Különösen a zsidó-görög irodalom foglal· 
koztatja. kiadja két alexandriai író költeményeinek 
fennmaradt töredékeit, a görög szöveget verses for-

. dítással és kommentárral kíséri és a tizennyolc éves
nek ez az úttörövé vált munkája a szakkörök figyel· 
mét tereli reá és a j en ai AlJgemeine Litteratur Zei tu n g, 
a legtekintélyesebb kritikai lap munkatársul nevezi 
ki, különösen az egyházatyák irodalmának máltatását 
bízva reá - a zaidó diákra. Laurentius Valla hu
manista életét latin nyelven írja meg és ezzel a ronn
kával a berlini egyetemtől kitűzött pályadíjat nyeri 
el. Midőn a konzisztórium pénztárosánál jelentkezett, 
hogy a dékántól kintalt harminc tallért felvegye, a 
komoly férfiú gondosan átvizsgálta okmányait és azt 
mondta neki : hisz ön zsidó és keresztény konzisz
toriális pénztárból akar pályadíjat felvenni! Mi jogo
sítja erre? A fakultás ítélete, felel Philippson, és ez 
az utalvány. Ezt még meg kell vizsgálni, kiáltja a 
szigorú kis pénztáros és dühösen üt az asztalra. 
Philippson megkapta a díjat, de mid<Sn ismét pályá
zatot hirdettek, óvatosabbak voltak és a versenyre 
((keresztény hitű» diákokat hívtak fel. 

Bámulatos szorgalommal tanul és kutat. Plato és 
Aristoteles, Sophokles és Euripides, Thukydides és 
Taoitus foglalkoztatják. A klasszika-filológia körébe 
tartozó értekezések egész serege készül, hozzáfog egy 
nagy nyelvészeti enciklopédia kidolgozásához és a 
filológiához bölcsészeti, természettudományi, különö-
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sen anatómiai és gyógytudományi, héber és talmudi 
tanulmányok csatlakoznak. Legtöbbnyire latin nyel
ven megjelent filológiai munkái, amelyekben természet
tudományi iameretei t is értékesítette, még most is, 
nyolc évtizeddel megielenésük után, becses azoigála
tokat tesznek a tudománynak és korunk egyik kiváló 
gondolkodójának és rendkívül szigorú kr,tikusának, 
Cohen Hermannak szavai ezerint megalapították dicső
ségét a tudósnak, a kevesektől járt ösvényen haladó 
kutatónak. 

A kor nagy e~eményei pedig a költő lelkét is he
vítik és poétai dolgozataiban, amelyek között víg
játékok és drámák is helyet foglalnak, az idő nagy 
eszméi szólalnak meg. Ezeknek Philippsan egyik leg
hivatottabb és legbátrabb tolmácsa volt. 

Különösen hitrokonainak sorsa érdekli. A zsidók 
emancipációjának kérdése 1830-tól fogva élénk viták 
tárgya volt. Riesser Gábriel1832-ben <1Der Jude• címü 
folyóiratát indította meg, mely a zsidók egyenjogú
sitásáért folytatott küzdelem számára hatalmas fegy
vereket szolgáltatott ; a 21 éves Philippsan tudomá
nyos munkával lép a küzdők sorába. Arról értekezik, 
hogy a zsidók a nyugat- és keletrómai birodalomban 
miképen vesztették el a polgárjogot. Kronológiai sor
rendben összeállítja mindazokat a törvénynovellákat, 
amelyek a. keresztény császárok alatt megfosztották 
öket jogaiktól és előadásából az a tény domborodik 
ki, hogy nem önhibájukból sülyedtek fokról·fokra, 
hogy jogaik és méltóságuk eltiprása csakis a lábra 
kapott vallásos vakbuzgóságban leli okát. A « Göttin
gische Gelehrle An zeigen » kritikusa. azt mondj a Philipp-
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so n munkáj áról, hogy a legjobb, ami az emancipáció 

érdekében megjelent. . 
A berlini diák tevékenysége mind nagyobb ara~y.o-

kat ölt. Rutatásainak mezeje egyre tágul. A filol~gJ~, 
a történet, az irodalom mellett a filozófia és a b1bl1a 
tudományos művelése foglalkoztatja és még nagyobb 
tervek alttkulnak lelkében, amelyeket a legnagyobb 
tudományos tekintélyek: Schleiermacher, ldeler, Rit
ter, Boekh· rokonérzéssel fogadnak, midőn na.gy és a 
zsidóságra nézve rendkívül fontos változás követke· 
zik be életében. 

Tanári pálya felelt volna meg legjobban hajlamai-
nak. De minthogy ho.zájában zsidó létére egyetemi 
tanszékre nem leheteit kilátása, Franciaországgal ke· 
reEett összeköttetéseket, ahol szabadelvübb felfogá
soknak hódoltak .. Egyelőre pedig Magdeburgba megy 
azzal a szándékkal, hogy néhány hónapot övéin~l 
töltsön. Itt azután bekövetkezett az a fordulat, mely 
életét új pályára terelte. 

Osterburgban ugyanis egy özvegyasszony leányá
nak menyegzőjét készült megülni. Minthogy a város 
előkelőségeivel és a vidéki földbirtokosokkal üzleti és 
társadalmi összeköttetésben volt és ezek a zsidó es· 
küvő iránt élénken érdeklődtek, a legméltóbb formák 
között óhajtotta megtartani a. családi ünnepséget. 
Arra kérte tehát egy magdeburgi ismerösét, hogy a 
szartartás végzésére bitszónokot aj&nljon neki. Az 
illető Philippson orvos bátyjához fordult, aki az 
eleinte szabadkozó fiatal tudóst a papi funkció el
vállalására beszélte rá. Esketési beszéde mély hatást 
tett a hallgatókra. Az új férj ki is nyomatta, az 
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örömanya pedig hálája jeléül néhány példányát magde
burgi ismerősének küldötte, aki elolvasván az előtte 
irodalmi dolgozatai révén már ismeretes Philippson 
első szónoki termékét, elragadtatásában .az elöljáró
sághoz sietett és a bitközség néhány más tagjának 
nevében is azt az óhajt adta elő, kérjék fel a kitünő 
hitszónokot, hogy a közeledő újévi ünnepen prédi
káeiét mondjon a zsinagógában. Az előljáróság enge
det't a kívánságnak, az alig huszonkét éves Philipp
son, akiben az első siker a szónoki tehetség tudatát 
felébresztette, örömmel vállalkozott a reá ruházot~ 

feladatra és néhány hónappal az ünnepek 'után a 
hitközség megválasztotta hitszónokának és a létesí
tendő vallásiskola igazgatójának Csak meg kellett 
szereznie a porosz állampolgárjogot és a kormány 
jóváha.gyását, hogy elfoglalhassa hivatalát. Ebbe né
hány hét telt bele, de ezek sem folytak le szellemi 
eredmény nélkül; megkezdte felolvasásait az emberi
ség haladó fejlődéséről, amelyek ben Herder és Hegel 
hatása alatt a fejlődés törvényének az emberiség tör
ténetében való megnyilatkozását mutatta ki, nagy és 
díszes, az ö~szes felekezetek köréből való ballgatóság 
előtt fejtegetve nézeteit. 

1834 február 1·én tartotta székfoglalóját és 186'2 
április 1-én búcsúzott a magdeburgi gyülekezettől, 

amelynek huszonnyolc éven át rabbija volt. Megren
dült egészsége, különösen súlyos szembaja kénysze
rítette a papi hivataláról való lemondásra. Bonnba ' 
költözött, ahol 1889 · december 27 -én elh únyt. Ez 
életének rajza. 

Csendesen, rázkódtatások nélkül folyt le. A gyüle-
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kezet, melynek lelkésze volt, szivesen és kész öröm
mel támogatta törekvéseiben és büszkeségét lelte ab· 
ban, hogy rabbija a német zsidóság ve.zér~, n.e.m egy
szer az egyetemes zsidóság elismert kepv1selőJe volt. 
Papi hivataláról való lemondása után pedig ~izárólag 
azokna.k a nagy céloknak és feladatoknak elt, ame
lyeknek szolgálatában pályája megindulásától fogva 
hivatását látta. 

A zsidóság belső megerősítése, vallásos életének 
megtermékenyitése, intézményeinek fejlesztése, a kul
tura számára való meg~ódítása és polgári jogainak 
kiküzdése és megvédése : ezek voltak Philippson nagy
méretű és sokágú tevékenységének tárgyai és célj ai. 
A zsidó vallás tökéletességén~k és világtörténeti jelen
tőségének tudata mélyen gyökerezett lelkében és ezzel 
a tudattal egybeolvadt annak a dicsőséges munkának 
a bámulato., amelyet a zsidó nép a vallás szolgála
tában, annak védelmére, tartalmának, eszméinek az 
emberiség számára való megmentésére végzett. Meg
rendíthetetlen hite volt, hogy Izrael vallása van hi
vatva arra, hogy az egész emberiséget meghódítsa, 
hogy a történeti fejlődés azoknak az eszméknek a 
magaslatára fogj a emelni, amelyek Izrael vallásában 
jutottak kifejezésre és ezért minden igyekezetével 
azon volt, hogy a vallás maga - értve annak intéz
ményeit és külsö megjelenését - mennél nemesebb 
alakot öltsön, hogy magában a zsidóságban tartal
mának, kútforrásainak, történeti pályafutásának isme
rete által a hozzá való ezeretet megerősödjék és hogy 
hí vei minden üt t abba a polgári és társadalmi hely
zetbe jussanak, amely emberi jogaiknál és emberi 
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máltóságuknál fogva, de az egész emberiség egyete
mes céljait szolgáló vallásos hivatásuk folytán meg
illeti őket. 

Philippson lelJtea német és az embe1·iség magas 
ideáljaiért rajongó em ber volt. Politikai tevékenyséw 
gében lángoló hazaszeretete, közéleti munkásságának 
más köreiben pedig párját ritkító humanizmusa ve
zórelto. Middn szabadságért és a nép jogaiért küz
dött, midön az iparosok helyzetének javitás~ért szállt 
síkra, middn a tanítók érdekeit védte, semmiféle fele
kezeti szempontnak nem engedett érvényesülést mun
kt~aságában. Szlve nom ismert különbséget ember és 
ember között. Minden kiválóság előtt m eghódolt, az 
emberiség egyetemes javai és céljai ellen elkövetett 
minden merényletet irgalmatlanul ostorozott. De 
mun1uijának legjava, lelkesedésón~lt legizzóbb hevü· 
late a zsidóságé volt. Új és erőteljes életre tá
masztani a zsidóságot volt törekvéseinek legmaga
sabb célja. 

De ezt a célt más utakon iparkodott elérni, mint 
azok, akiknek tevékenységót hasonló törekvések irá
nyitották. Más értelemben volt reformer, mint Geiger 
vagy Holdheim. Sé>t tagadta is, hogy reformer. Gei
ger a belső erkölcsi erd szabad fejlddésában látta a 
zsidóság lényegét, Holdheim teljesen ki akarta rekesz
teni a zsidóságból azt1 aminok az ő felfogása ezerint 
inkább politikai, mint vallásos jelentősége volt, Philipp
son hi.~tótiai :.:·ddónak mondotta magát és a zsidóság 
életelvét annak a Szent.irns alapján való fejlődesében 
látt&. A kinyilatkoztatott isteni igét a tö1·téneti zsi
dóság alapján a jf;llen szellemi irányában és annak 
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viszonyai között megvalósítani, ez a történeti zsidó 
törekvése. 

Középhelyet foglalt tehát el a reform és az ortho-
doxia hivei között. Egy alkalommal, beszéli, kihall
gatáson voltam egy magasrangú állami méltó.ságnál. 
A bemutatkozás után hitvallomásomat kérte. En csak 
kétféle zsidót ismerek és mindegyikröl megvan a ma
gam itélete: r eform· és orthodox zsidót. Milyen Ön? 
Sajnálom, felel Philippson, hogy Excellenciád csak 
ezt a kettőt ismeri. Én egyik ök sem va-gyok. N em 
vagyok reform zsidó, mert a szombat áthelyezése va
sárnapra, a héber nyelvnek kiküszöbölése az isten
tiszteletből, az összes régi szimbolumok kirekesztése, 
szóval a zeiJóság bistóriai alapjától való teljes el
válás, a törvény negáoiója, sőt a tanban való két
értelműség és bizonytalanság a konkrét zsidóságnak 
oly lerombolása, legbelsöbb elveinek oly megt.agadása, 
hogy osak névleg, de nem lényegileg mondbató zsidó
ságnak. De akkor miért nem orthodox? Ezt a j elzést, 
felel Philippson, nbban az értelemben veszem, amelyet 
valósággal és ámítás nélkül kaposolnak hozzá, amely
nél fogva oly zsidóságot jelent, amely lényegileg a 
muU század közepéig keletkezett szabványok és ezo
kások gyakorlá~sának változbatatlan kötelezettségében 
áJI, bármilyenek is az életnek, a viszonyokn&k, a meg
győzödéseknek és nézeteknek változásai amelyeknek 
a zsidók egyenként és egyetemességükben alá voltak 
és alá vannak vetve. Én történeti zsidó vagyok. En
gedj e, hogy ezt néhány sz ó val megmagyarázzam. Mint 
zsidó négyezer éves történeten állok és csakis ez é.lt&l 
a négyév~zredes történet által vagyok zf!lidó. Ha ezt 
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a történetet elveszem alólam, vallásos tekintetben 
nem vagyok semmi, legkevésbbé zsidó. Ha már most 
áttekintem ezt a történetet, arra tanít, hogy Ábra
hámtól fogva, még inkább pedig Mózes hirdetéseitől 

fogva Istenről, a világról, az emberről, erkölcsiségről 
és szeutaégről szóló változhatatlan tanok és elvek 
járnak végig a zsidóság összes . századain és hogy 
népem belső és külső történetének összes moz~ana
taiban, változataiban és átalakulásaiban világosan és 
kétértelműség nélkül megjelennek; sőt azt látom, 
hogy ezeknek a tanoknak és principiumoknak meg
nyilatkozásában is mindenkor egyenlő és jellegzetes 
irány mutatkozik. De egyszersmind megcáfolhatatlan 
észleletem, hogy a különböző korszakokban nemcsak 
különféle fogalmak vették körül ezeket az örökkévaló 
tanokat és elveket, hanem hogy ennek a zsidóság
nak konkrét alakja, reális megjelenése folytonos fej
lődésben van. Ez arra tanít, hogy az orthodox zsidó
ság, úgy ér t.ve, miként azt előbb rajzoltam, fikció és 
hogy a reformzsidóság nem kevésbbé fikció. A zsidó
ság lényege mindig az lesz : örökkévaló tanait és 
elveit a történeti fejlődésben fenntartani és kifeje
zésre juttatni. A történeti fejlődés pedig épp oly ke
véssé az orthodoxia mozdulaUansága., mint a reform
zsidóság önkényes rombolása. A történeti fejlődés 

minden történeti és konkrét mozzanatnak fenntartása 
mindaddig, amíg él és benne tan és principium ki
fejezéere jut, az életnek és a fejlődő magasabb fel· 
fogásnak a tör~éneti és konkrét anyagra való hatása. 
Ez a fejlődés tehát nem egyesektöl, hanem az egye
temességtől indul ki és nem az egyesben, hanem az 
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egyeteme · ségben megy végbe, a szélsőséges pártoknak 
a dacára,, amelyek különösen átmoneti időkben , oly 
korban, amelyben a. fejlődés gyorsabban lüktet, a leg
élesebben lépnek elő. Ezek az ellentétek azonban soha
sem abszorbeálták a zsidóságot , a történeti zsidóság 
átbaladt rajtuk. És ezé a történet i zsidóságé vagyok 
telj es lelkemből. 

Ez a vallomás híven tükrözi Philippsan álláspont
ját. Irányelve egész életének és müködésének. Sen1 
a radikálisak elégedetlensége, sem az orthodoxok 
gyülölete nem tántorította meg. Tudatában volt an
nak, hogy nézetei sem az egyik, sem a másik tábOl·
ban nem találkozhatnak h elyesléssel, de n em törődve 
az elléne intézett támadások kal, sőt a fejlődés szem
pontjából szükségesnek és üdvösnek mondva a né~ 

zetek harcát, mindvégig megmaradt álláspontján, 
amelyre az európai zsidóság bizalommal követte. 

Ezt a felfogást képviselte lapjában, ez jutott ki
fejezésre emlékirataiban és véleményes jelentéseiben, 
ennek volt tolmácsa rabbigyüléseken és minden alka
lommal, amely a zsidó vallásos élet és a felekezet 
intézményeinek irányitására szólította. A haladás híve 
és zászlóvivőj e - Lazarus szarint: a haladás moz
donyának legszorgalmasttbb fűtő je és egyik legügyesebb 
vezetője volt - de sohasem tért le arról a törté
neti útról, amelyen a zsidóság évezreken át haladt. 

Azoknak az eszközöknek megválasztásában pedig, 
amelyeknek segítségével a zsidóság fejlesztésén és 
megszilárdításán munkálkodott, pá1ját ritkító, senki 
másnál fel nem található gyako1·lati érzék. vezérelte. 
Ez tükröződik irodalmi müködésében, ez irányította 
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roindennemtí vállalkozását. Alig hogy hivatalba lép, 
organumot teremt a zsidó hitszónoklat és vallásos 
nevelés számára. De nemcsak a templomi ékesszólás 
cl·méletét szolgálja, hanem számos kötetben mintáit 
adja a zsidó prédikációnak, amelynek főkellékéül a -
bambu1·gi iránytól eltérően a zsidó jelleget t ekinti, 
f\ rhetorika általános szabályainak figyelembevétele 
mellett a vallás klasszikus kútfőinek f~lhasználására 

helyezve súlyt. 
Minthogy a Szentírásban látj a a vallás szilárd 

alapját, annak ismeretét kívánja meghonosítani a 
zsidóságban és két évtizedet megközelítő munkával 
megalkotja nagy bibliamüvét, amelynek értékéből a 
megjelenése óta leforgott félszázad alig vont le vala
mit. Ebben a müben is azon a középúton halad, 
mely egész mií.ködésének pályája volt. Nem idegen
kedik a tudomány eredményeinek, de kellően b!zto
sított e1·edményeinek felhasználásától, de mindig :figye
lembe veszi a hagyományos felfogást és óvakodik 
attól a meTész kritikától, amely tudományos komoly
ság nélkül szükölködve, kalandos elméleteivel zavarba 
ejti a szellemeket és megingatja a szívek bizalmát . 

Pedagógiai, liturgiai és vallásbölcsészeti munkái 
annak a finom tapintatnak megnyilatkozásai, amely
lyel a nagy lélekbúvár kiérezte, hogy a tizenkilence
dik század emberének mire van szüksége, mi foglal
ko~tatja elméjét, mi nyujthat táplálékot szívének. 

Es minden müve a zsidóságnak, a zsidó vallásnak 
és a zsidó népnek apotheozisa. Költői munkáiba n is, 
am?lyeket ma épp oly gyönyörrel olvasnak, mint hat 
évt1zeddel ezelőtt, a tárgy választását az a cél irá-
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nyitja: a zsidóság dicsöségének szemléltetésével meg
erősíteni a hűséget, lángra lobbantani a lelkesedést. 
Nem a ghettót rajzolja, úgy mint Be1·nstein, Kompert 
és ezek követői, nem megaláz~atásában mutatja 
be a zsidóságot, hanem életén~k ragyogó mozzana
taiban, dicső, heroikus megnyilatkozásaiban. Önérze
tessé, büszkévé akarja tenni. 

N agy hatásokat vár a zsidó tudomány és irodalom 
müvelésétöl, azok tudományos képzettségétöl, akikre 
a. gyülekezetek lelki gondozása van bízva és a zsidó 
szellem alkotásainak mennél szélesebb rétegekben 
való ismeretétőL Ezért már a harmincas évek elején 
megpendíti a zsidó theológiai fakultást, majd irodalmi 
társulatot létesít, mely rendkivül becses tudományos 
és szépirodalmi olvasmányokkal látja el hitrokonait, 
tudósoknak és íróknak alkalmat adva a munkára, 
fejlesztve és elömozdítva bontakozó tehetségeket és 
a legtágabb körben érdeklődest ébresztve a zsidó 
szellem termékei iránt. Csak az ö szervezö tehetsé
gének sikerülhetett ily intézményt létesíteni és tizen
nyolc éven át fenntartani, valamint az ö dicsősége 
az első és egyetlen bibliatársulat megalkotása volt, 
amely a Szentírást 100,000-nél több példányb~tn adta 
a zsidó közönség kezébe. És az ö szervezö tehetsége 
teremtette meg a német rabbigyűléseket, amelyekből 

rendkívül sok termékenyítő hatás és a vallásos élet 
regenerációja indult ki, az ö ösztönzésének köszön
hető, hogy megalakult a német hitközeégek szövet
kezete és az egyetemes zsidóság védelmére alakult, 
az egész világot átkaroló Alliance Ieraélite Univer
sell e is azoknak az eszméknek a megvalósítása, ame-
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lyekeL ő llird~tett ~lős.zö1·, amelyeket lángolo lelke
sedéssol szólaltatott meg mindaddig, mig valór a nem 
vtUtak. 

Meaébe illő kita'J:tással és eréllyel azoigáita céljait. 
Rósen volt mindig, valahányszor zsidó érdeknek vé
delemre volt szüksége. Előre érezte a vihart és a 
veszMy elhárítására gondolt, még mielött felhő mu
tatkozott. Nem volt kedvező alkalom, amelyet a zsi
dók joAainak kiküzdésére és megvédésére fel ne hasz
nált volna. A német zsidók egyenj ogúsításáért még 
Riessar Gábriel sem tett nálánál többet. Éber figye
lemmel kísért minclen mozgalmat, minden politikai 
alakulást. minden változást a népek életében, kultu
rájában, alkotmányában, törvényes intézményeiben és 
mindig talált módot arra, hogy megvédje a zsidó 

. érdekeket. Évtizedeken át valóságos őre volt a zsidó
ságnak. Az orosz és román, a perzsa és marokkói 
zsidók biztonságát és kolturáját épp úgy bordotta 
szívén, mint az olasz vagy magyo1· bitrokonok érde
keit. És fegyveréhez a legtöbb esetben siker szegő
dik. Ha kivívni \agy elhárítani akar valamit, a né
met hitközeégek legnagyobb részének támogatása súlyt 
ad szavának, amelynek a spanyol kortezben épp oly 
tekintélye van, lllint a német parlamentben, amelyre 
orosz és angol államférfiak épp úgy hallgatnak, mint 
német miniszterek. 

Mindezeket a sikereket pedig annak a lapnak kö
szöni, amelynek ere~e legjavát szentelte. Philippson, 
ir~~ Cohen, ideális értelemben a zsidóság publicis
taJa volt. q alapította és tette a zsidóság számot
tevő, gyakran mártékadó tényezőjévé a publicisztikát. 
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Huszonöt éves volt, midőn az Allgemeine Zei tung 
des Judenthnms terve megérlelődött lelkében, csak
hamar meg is valósította és élete utolsó napjáig 
szarkaaztette a lapot. 

Marész terv volt. A tizenhetedik század végén j e
lentek meg az első zsidó ujságok. Mindkettö Amster
damban. Az egyik : <'Gazeta de Amsterdam• (1678 
január 24-november 14) spanyol, a másik: Cl Kurant • 
(1686 augusztus- 1687 december) német nyelven. 
Azóta a kisérletek egész serege vallolt kudarcot. Min
denféle tartalmú és nyelvü folyóiratok váltakoztnk. 
Sikertelen próbálkozások voltak. A Mendelssohn heti 
lapjának, mely ethikai és bölcsészeti kérdések tár
gyalását tűzte ki feladatául, csak két száma jelent 
meg. Fontos hivatást töltött be a berlini bölcs tanít
ványaitól kiadott Hameassef. Hét kötetnél nem vitte 
többre. A XIX. század első három évtizedének ha
sonló vállalatai vagy egyáltalán nem tudtak megerő

södni, vagy néhány évi virágzás után hanyatlásnak 
indultak és túlélték magukat. A Sulamith, a Jedidja 
megszünt, a Bikkuri Haittim 1831-ben befejezte pálya
futását. A ba,rmincas évek élénk politikai, irodalmi 
és tudományos mozgalmai az időszaki sajtó új ter
mékeit hozták létre, de az egész zsidó életet felkaroló, 
az összes törekvéseket szemmal tartó és egységesen 
irányító organumnak eszméje PhilippBon lelkében azti
letett meg először és senki sem volt hivatottabb 
annak megval6sításá1·a, mint ö. 
Midőn a la:p kiadásának t erve lelkében megérlelő

dött, két kiváló könyvkiadó céggel lépett összekötte
tésbe és mindkettö késznek nyilatkozott annak ki-
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adására. A lipcsei Baumgartnerrel szerződött és annak 
a kiadásában jelent meg a lap mindaddig, amíg 
Philippson szerkesztette. Félszázadnál tovább tartott 
az ideális viszony, amely szerkesztőt kiadóhoz fűzött. 

A szerkesztő megkapta fizetését, de különben nem 
volt anyagilag érdekelve. Így bizto~ította magának 
Philippson azt az erkölcsi függetlenséget, amely min~ 
den sikeres müködésnek alapfeltétele. Előkelő magas~ 
ságban állott emberek és viszonyok felett. Semmi féle 
befolyás nem férkőzhetett hozzá. Úgy irányitotta a 
közvéleményt, amint ezt a zsidóság érdekli az ö fel
fogása szarint követelték Innen erednek azok a ne
velő hatások, amelyek a lapból kiindultak és azok a 
nagy eredmények és vívmányok, amelyek m unkás
ságához kapcsolódtak. Így vált a zsidó törekvések 
gócpontjává és tett szert oly tekintélyre, amelyet az
óta semmiféle más, lap nem közelitett meg. N agy· 
jelentőségű intézmények az ö kezdéséTe jöttek létre, 
az egész zsidóságra kiterjedő mozgalmak tőle indul
tak ki, a felekezetnek nemcsak tanácsadója, hanem 
gyakran nagy, életbevágó elhatározásokban irányí
tója volt. 

Hármas cél vezérelte a Judenzeitung alapítóját, 
midön a. lapot megindította és ezek a célok lebegtek 
szeme előtt mindaddig, mig csak 11 halál ki nem vette 
kezéből a tollat. Maga szól róluk abban a vezércikk
ben, amely az ötvenedik évfolyaroot köszöntötte. Elő
ször: a zsidók és a zsidóság egyenjogúsítása. Mennyi 
küzdelem és viaskodás, minö fáradhatatlanság a vé
delemben, mennyi éberség, hogy a keJlö pillanatban 
cselekedni lehessen ! Midőn a lap megindult, egyen-
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jogúság csak Franciaországban és Belgiumba.n volt, 
másutt, pl. BaJor- és Morvaországban csak bizonyos 
számban, Szászországban csak Drezdában volt azabad 
zsidóknak lakniok, de nyitott bolthelyiségekkel nem 
bírhattak, Poroszországban 21 zsidótöt"vóny volt ér
vényben stb. Hányszor hitték, hogy majd az egyik, 
majd a másik országban célt értek és hirtelen vissza
vetve látták magukat és mégis mily mórsékletro volt 
szükség, mennyire kellott minden szenvedólyosséget 
kerülni, hogy többet ne ártsunk, mint amennyit hasz
nálni lehetett. Másodszor: a zsidóság tisztázása, a 
zsidó tömeg felvilágosítása, az utolsó századokban 
megmerevedett zsidóság szellemi feléleaztéso, a szel
lemi renyheség és a vallásos közöny, a tévhit és a 
hitetlenség ellen való küzdelem, az igazi zAidóAágnak 
befelé és kifelé való fényes megvilágítflsa, a zaiclóaág 
tudományos megmunkálásának előmozditás01, a zaicló 
irodalomnak új életre keltése és tágabu mezőnek 

mfgbódítása számára! Mily ·fárasztó, laeaú óa mógis 
folyton előrebaladó munka t Ak1nck szelterni téren 
kell vetnie, annak rjtkán adatott Játnia a vatóa csirá .. 
zását, növését, érését éa gyűmölcsözését. De félszázad 
hosszú idő, amely.ben lehet vetni és aratnL Í~s oz 
különösen harmadik célhoz vivő utunlron sikerült: 
mindenféle ily célokat szolgáló intézetek, rabbikóp
zők, tanítóképzők, vallásh~ko1ák létesítése, az isten
tisztelet reformja, a bitoktatás emeJéae, a bitközsógok 
és egyesületek újjászervezése, mindenféle a kor azOk
ségleteinek szóló jótékony intézetek! ... 

Bátor lélekkel indult útnak. A kitüzött cóJokórt 
való bevülés és erejének tudata aarkalta, a kétkedők 



aggályai nem félemhtették meg. Midön félszázaddal 
azelött, írja az említett cikkben, éppen 25 éves korunk
ban ennek az ujságnak járművén hajóra szálltunk , 
Júda zászlaját bátran lobogtatva és ifjú bizalommal 
a kormányhoz lépve, sokan azt hitték, hogy az töré
keny valami, összezúzódik az első szirten vagy zá
tonyra jut. De hitso1·sosaink ezrei - az első negyedév 
elö:fizetőinek számára támaszkodva mondjuk: ezrei -
•jó utat~ kívántak és óhajaikkal és reményeikkel 
kísértek. 

Az eredmény túlszárnyalta várakozásait. 1837 május 
2-án jelent meg az első szám és júJius 19-én már 
azt írhatta Phöbns bátyjának: a mult héten egy ~tock
holmi könyvkereskedő látogatott meg, aki éppen Lip
cséböl jött és akinek Baumgartner azt mondta, hogy 
az ujság dolga nagyon jól megy, egyedül csak Len
gyelországba néhány száz példány jár. 

Csakhamar meghódította az európai országokban 
élő zsidóságot, de másutt is jelentkeztek olvasói és 
tudósítói. Évröl- évre növekszik számuk és ennek ará
nyában gyarapodik a lap tartalma és emelkedik tekin· 
télye. Rendkívül érdekes ebből a nézőpönthól is a 
szerkesztönek a negyedik évfolyaroot megnyitó, <,az 
olvasókhoz• című szózata. Azt mondja: Ez uj ság 
fennállásának három éve a tapasztalat és haladás 
nagy tere volt számukra. Az idő, mely szakadatlanul 
szül és kiválaszt, kell, hogy a mozgékonysá.g és szer
ves fejlődés jellegét adja az oly lapnak, malynek 
hivatása annak lenyomatát nyujtani. E lap tulajdon
képeni célja a zsidóság teljes jelenkori életét kifeje
zésre juttatni és azt egyszersmind ébreszteni és tovább 
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vinni. Összes eszméit, ha sokféle ellentétben is, irány
zatait és állapotait, minrlen eseményét - kisebb
nagyobb keretben - az olvasó elé állitani, minden 
törekvését fejleszteni és fejlődésében elömozdítani. 
Ezért a lehelő leggyorsabban és leghivebben közöljük 
az t~j . .,<ighh·ekúen a körünkbe tartozó eseményeket, a 
napi el/enó'r::.ésbeu fo ntosságukhoz képest mélta.tjuk 
azokat és a levele~ésben képét adjuk a különbözö 
hitközeégi állapotoknak és intézményeknek. De mint
hogy egy szellemi azovetkezet életéhez lényegileg 
hozzátartoznak a a ajtó termékei, az i?~od al·mi hl'rek
ben az irodalom legfontosabb alkotásait ismertetjük 
és iTo<.lalnú szen1lék és egyes kritikák számot fognak 
adni a nagy közönségnek a törekvésekről és müvek
röl. Ezek_. mallett a jelennek szánt .. rovatok mallett a 
csendesebben és bensőbben ható szellemi lép körünkbe 
és követeli jogát. Itt vallásunk és vallásbölcsészetünk 
legkelendőbb, legnagyszerübb és legerőtelj esebb eszmái 
azok, amelyek lehetőleg népszel'Ü mezben a belsö 
szentélybe fogják vinni hitrokonainkat, meggyözik 
maj d őket a szellemnek hitünkben való örökkévaló 
megnyilatkozásáról és viasko_dásáról, kísérni fogják 
vallásos megismerésüket és a legmagasabbra irányí
taní azt. A költészet segítségét is igénybe vesszük, 
hogy a fantázia mezében a zsidók kedélyéhez köze
lebb vigyük vallásunk igazságait és nagy történeti 
korszakok ismeretét. Ugyanezt a célt szolgálj ák p?"é
clikációk ?~ész letei~ amelyek a zsidó élet . köréből gon
dolatokat és érzelmeket hoznak gerjesztő elmélke
désben. Ha hozzátesszük ehhez, hogy a <tkivonatok» 
rovatában eszméket és leírásokat közlünk körünket 
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érintő müvekből, ezzel zárva volna terünk, ha kiilső 
és belső viszonyok nem kényszeritenének bennünket 
arra, hogy a polérniának követelményeit is kielégít
slik Ez a rövid előadás is mutatja, hogy itt ne1n 
pártállá!:Wól~ nem egyoldalú fejlődésről, hanem az 
egé.sz zsidóság1·ól, annak fel élesztéséről, emeléséről, 
igazolásáról és rajzáról van szó. 1\-Iindmegannyian 
egy cél felé törünk : hitvallásunkat az igazság vi-
lágításába helyezni, a zsidóknak megszerezni em
beri jogaikat, felemelni az elnyomottat, előre vinni 
a visszamaradotta1, megkönnyíteni pályáját minden
kinek. 

Összeköttetései saját szavai szerint a lap háron~ 
évi fennállása után a művelt világ valamennyi orszá
gára terjedtek ki és bámulatos, hogy milyen helyes, 
csak nagyon ritkán csaló érzék és finom tapintat 
vezérli azok kiszemelésében, akik a zsidóság életé
nek egyes mozzanatairól értesítették, a helyzeteket 
megvilágították és ennek útján azokra a feladatokra 
irányították figyelmét, amelyek megoldást sürgettek 

Mindenekelött azonban azoknak az eszméknek a 
megvalósítására törekedett, amelyeket már ifjú kor
ban lelkében hordott. És ezek mindig nagyarányú 
te"eket és vállalkozásokat érleltek benne. Aprósá
gokra nem pazarolta erejét. Jellemző, hogy az eleinte 
háromszor beienként megjelenő lap el~ő évfolyamá
nak 88. számában, tehát félévvel megindulása után 
már felszólítja az összes német zsidókat, hogy egy 
zsidó egyetemi kar és szeminárium a-lapítására te
remtsék elő az anyagi eszkozöket. Nagy összeget: 
azázezer tallért kért. És az adományok csakhamar 
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gyúlnak. Ennyi meggyőző ereje és súlya volt a 25 éves 

szerkesztö sza..vának. 
Rendkivüllek voltak a lap kulturális hatásai };[a-

gyatországon. Mindenütt olvasták. Még most is ta
lálni családoknál egyes régi évfolyamokat, amelyeken 
a sok és figyelmes ol vas ás nyomai láthatók. Egyes 
mondatok aláhúzva, a szerzö fejtegetésai lapszéljegy
zetekkel kísérve. És nemcsak zsidók, hanem más 
vallásúak is olvasták és szívesen ajánlották fel közre
müködésüket. A keresztény vallású dr. Scheraner J . 
magántanár az első évfolyamban, 1837 október 8-án 
kelt pesti levelében azt írja : kiszámítbatatlan a ha
szon, mely becses lapjából egész Magyarországra és 
különösen Pestre származbatik és származni is fog. 
Annyi körültekintéssel szerkesztett njsága majdnem 
mindenkinek kezében van; a jóakarók örvendenek, 
a közönyösek felmalegednek és a más gondolkodá
súak, ha- nem csatlakoznak is, de - hallgatnak és 
már ez is nagy eredmény. Egy 1838 március havában 
Pápán kelt levelében dr. med. Pserhofer azt írja., 
hogy Bezerédy úr nagyon érdeklődik az Allgemeine 
Zeitung des Judenthums iránt. Az 1841. évfolyam 
Szappanos A. református lelkész dabasi levelét, az 
1844. évfolyam Szem es József palánkai káplán tudó
sítását közli. Már az első években a mnnkatársak 
tekintélyes gárdája áll rendelkezésére. Brill (Israel 
sohn) 8. L., Feitel ~Ióric, dr. Horscbetzky Mór, Löw 
Lipót, Skreinka Lázár nevét említjük. És minden le
vélben és cikkben a szerkesztö iránt érzett nagy hála, 
pártatlanságának, előkelő gondolkozásmódjának, bátor
ságának és ellenfeleit is nagyrabecsülésre késztető 
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bölcs mérséklete jut kifej ezésre. Egy komáromi levél 
(1842) azoknak nagy számára utal, akiket ezellerni 
álmukból felrázott és tette1·ős, basznos életre keltett. 
Meglepő azoknak a . magyar hitközségeknek a száma, 
amelyekben fennállásának első évtizedében tudósítói 
voltak. Betűsoros rendben a k~vetkezők : Arad, Baj a., 
Balassagyarmat , Buda, Csabrendek, Dabas, Eperjes, 
Győr, Irsa, Kecskemét, Kismarton, Komárom, Köp
csény, Körm end, Liptószentmiklós, Nagybecskerek, 
Nagykanizsa, Nagykároly, Nagyszombat, Nagyta.pol
csány, Nagyvárad, Óbuda, Palánka, Pápa, Pest, Po
zsega, Pozsony, Szeged, Székesfehérvár, Trencsén, 
Újhely, Várpalota és Veszprém. Arad, Nagykanizsa, 
Pápa, Pest és Pozsony fordulnak elő a legsűrűbben . 

És vannak hírek a Balatonról, a Dunáról, Erdély
ből, Erdély határából, Felső-Magyarországból, Magyar
országból, Tolna és Zala megyéből. Horvátország is 
gyakran szerepel. 

Philippsan mindig meleg érdeklődéssei viseltetet t 
a magyar zsidóság iránt. Ismerte bajait és szükség· 
leteit, figyelemmel kísérte törekvéseit és küzdelmeit, 
tüzetesen foglalkozott minden kérdéssel, amely köze
lebbről érintette. Értékét és jelentőségát kevesen mél
tatták úgy, mint ö. A Judenzeitung több mint egy 
félszázad zsidó-magyar történetének hű tükre. Min
den fontos mozzanatának hiteles dokumentumai benne 
találhatók meg. Az utolsó évtizedekben K ayserling, 
a pesti hitközség felejthetetlen rabbija, Philippsan 
veje tudósította a magyar dolgokról. Íróasztalán 
mindig egy ipa nevével ellátott levélboríték volt, 
amelybe a Judenzeitungna.k szánt közlemények ke-
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rültck. Buda,pest és l3ouu élénk kontaktusban vol
tak. Ipa és vő benső szellemi közösségben éltek. 
Kaysedingnél senki sem ismerte jobban Philippsont. 
Gazdag életének és párját ritkító eredményű munkás
ságának rajzára is az ő tolla volt a legbivatottabb. 

Philippson mindvégig megmaradt lapja szerkesz
tőjének. A Judenzeitung volt szellemének legkedve
sebb gyermeke. Az a férfiú, aki évtizedeken át a 
zsidóság törekvéseinek középpontjában állott, életé
nek alkonyán is azzal a buzgalommal végezte a szer
kesztéa munkáit, amely az útnak indulót hevítette. 
Szaretettel csüngött azon a Japon, amelyhez életének 
nagy hatásai kapcsolódtak. 

1884 július havában néhány napot Philippsannál 
töltöttem. A gyönyörű rajnamelléki Bonnban szép, 
előkelő ízléssel felezereit házát lakta, amely mögött 
árnyékos, gondosan ápolt kert terült el. 

A magastermetű, szikár, majdnem világtalan aggas
tyán egyéniségének va1·ázsával elbűvölt mindenki t. Min
den szava. jóság és bölcseség volt. Hangjának érce még 
nem vesztette el csengesét. Ez a bang is hozzájárult 
ahhoz, hogy szelleme gyorsan meghódította hallgatóit. 

Forró napok voltak. Ilyenkor nem ezeretünk dol
gozni. A 73 éves férfiú, akinek testi erejét nem egy 
súlyos betegség gyengítette meg, a. nap java részét 
a kertben töltötte családjával. Felolvastatta magának 
a világirodalom legójabb t ermékeit. Úgy emlékszem: 
délután Hiller Ferdinánd, a híres zeneköltő és zenei 
író emlékiratait. A J udenzeitung július 15· én meg
jelent számában van is egy cikk: Ferdinand von 
Hiller über den Antisemitismus. ... 
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A hűvösebb órákban visszavonult velem dolgozó. 
szobájába. Lapját szerkesztette. Elolvastuk a beérke. 
zett leveleket. Különösen az orosz híreket várta tü
relmetlenül. Gyorsan, de gondosan dolgoz ta fel a 
levélbeli közleményeket. AzutáJ?. megírta vezércikkét, 
mely a berlini rabbigyülés határozatairól szólt. A cikk 
ezekkel a szavakkal kezdődik: Az idők komolyak, 
nagyon komolyak minden államnak és népnek; kü
lönösen nagyon komolyak a zsidóságnak és a zsidók
nak. Jobban mint bármikor a meggyőződés hüségét 
és becsületességet kell tanusítanunk úgy a minden 
oldalról ostromló támadásokkal, mint a vallástalan
ság bomlasztó befolyásai, -a vallásgyűlölet, az atheiz· 
mus és a materializmussal szemben. Erre mindenek
előtt azok fáradhatatlan tevékenységére és buzgó erő 

feszítésére van szükség, akik a zsidóság tanítására 
és annak a híveiben való megerősítésére és meg
szilárdítására vannak hivatva. 

Sokféléről beszélt. Sz6 esett a magyar viszonyok· 
ról is. Bámulatos éleslátással ítélt meg mindent. És 
minden nyilatkozatán meg nem tört idealizmusa, 
humanizmusa és a zsidósághoz való izzó szeretete 
csillámlott át. Papi munkát végzett akkor is, midőn 
lapját szerkesztette. 

Ragyogó téli nap volt, midön ismét dolgozó szobá· 
jában álltam. A szerkesztő mühelye virágos kertté 
változott. A magas könyves polcokat délszaki növé· 
nyek takarták el. Rendkívül szerette a természetet; 
ezt és világnéze~ének derüjét jelképezte a pazar 
virágdísz, amellyel azt a helyet ékesítették, ahol & 

Judenzeitung készült. Ö maga egyszerü, festetlen fa-
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koporsóban feküdt. 1 90 január elsején temettük. És 
az ezen a napon megjelent számot még ő szerkesz
te tte, java részét maga ÍJ·ta meg. A következő is ol 
volt már látva : (( Auch ein Zeieben der Zeit)) utolsó 
cikkének a címe. FrlisHwrte é~ jól ?Hagyarázfa, az 

iclfík jrleit. 
Nagykanizsa. D1·. eu.?nann Ede. 

, 
FALUMBOL. 

A. 1·abbi. 

ok éve már, hogy onnan elvetl>dtem, 
De a r abbi itt áll még én előttem ; 
Fonnyadt ajkán örök, szelid mosoly. 
Fehér szakállát simogatja egyre, 
Ha jó hírt hall s vjdám lesz t()le kedve , 
Vagy hogyha kék szeméb()! könnye foly. 

Csak otthon boldog a piciny azobáb a'. 
Az asztalon petx·óleumos lámpa, 
El()tte gyiirött fóliáns hever. 
Nem szívest jár az utcasoron végig, 
Mert érzi, itt-ott gúnyolódva nézik 
S bizony, körültekinteni se mer. 

A házfalak tövében meglapulva 
Siet tovább, de mégis néha, durva, 
V ásott kölyök kiált felé : Zsidó r 
Ilyenkor mintha búsan összefolyna 
Cs?ndes fájdalma és örök mosolyja, 
M1nt húnyó napsugár és sziizi hó. 
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Siet tovt1bb, lebeg hosszú kabátja, 
A gúnyolót nem hallja és nem látja, 
l\Iintha feléje az Úr intene . 
., haza kerülvén, ujból bújja könyvét, 
Ide temeti ö1·ömét s a könnyét, 
Ez a világa, vára, mindene. 

Az öreg rabbi hej, be 1·ég halott már, 
De mégis látom, folyton itt s amott jár 
8 örökké majd köztünk marad. 
Bolyong falvakban és nagyvárosok ba' 
S a gúnyszót hallván, hull rt könnye lopva, 
l\1ig él e földön gyűlölet: harag. 

A ten11p"lom padlásán. 

A vén templom dohos padlásán 
Szanaszét könyvek száztti, 
Mint ahogy a zajgó tenger i1abja 
Kavicsát partra hányja ki. 

Az évek hullámzó gyürüje 
Sodorta ide e 1omot. 
Azoké volt, kik hajdanában 
Keresték fel e templomot. 

Tépett imakönyvek halomja, 
~zivemben bús érzést fakaszt. 
Hol vannak, kik e nyűtt lapokban 
Kerestek egykor írt, vigaszt ? 

~findannyia már csöndes em ber 
H bizony, bizony nem egy után 
Egyéb örökség nem maradt itt, 
Mint egy vén imakönyv csupán. 
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S ezeknek se nkadt gazdájuk. 
AbJ más örökség kell roanap l 
És évröl-évre több a könyv má.r 
A templom teteje alatt. 

Mint hogyha sírkövek volnának, 
:Miket nem gondoz senkisem. 
Pedig hány könny hullt rájok egykor, 
De aki hullatta, rég pihen. 

Tán jobb is, hogyha elhagyatva 
Csak várják napról-napra itt, 
Hogy eljö értök egykor uj1·a, 
Ki betüzé nyiHt lapjaik'. 

S egy szellemkéz fo1·gatja egykor 
A gyfu:t lapokat, úgy lehet 
S két bús, üres szem ejt reájuk 
LáttR>tlan, titkos könnyeket. 
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Budapest. Feleki k;ándm·. 

, , 
EGY MAGYAR ZSIDO ORVOS NEMET-

ORSZÁGBAN (1763- 1782). 
Dr. Márl .. :us Mózes, a pozsonyi főrabbi fia. 

A magyaro1·szági zsidók történetének még meg nem 
írott második része számára sok oly érdekes tény 
lappang még ismeretlenül a források méhében, me

. lyeket csak fáradságos kutatás.., és utánjárás révén 
lehet a feledés homályából kiragadni. 

10 
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Ki tud nálunk 'lnlamit például arról a magyat· 
zsidó férfhír ól, ki 17 60 körül szülővárosában szerzett 
gimnáziumi müveltséggel Németországba ment és 
két évi egyetemi tanulása után ott fel tűnő Inó
don doktorrá lett felavatva ? - Pedig e férfiú nem 
közönséges embernek fia volt és bölcsőjét nem 
"talamely félreeső faluban, hanem hazánk akkori fő 

városában ringatták. 
A XVIII. századnak második felében leghiresebb 

keresztény hebraistával és orientálistával való sű1·ü 
érintkezése és barátsága is méltóvá teszik e férfiút 
arra, hogy Irodalmi Társulatunk évkönyvében neki 
egynéhány lapot szenteljünk. Sajnos, hogy csak 
szórványosan, egy-két Német- és Svédországban meg
jelent és most már ritka nyomtatványokban akadhatni 
néhány rája vonatkozó eredeti adatra, malyeket itt 
egybeállít ván, mint csak bézagos életrajzát nyújthatjuk 
az olvasónak. Legrégibb zsidó községünk még meg
írandó történetének majdani szerzöjére vár a feladat, 
hogy e férfiú életrajzát, ba lehetséges, még teljesebbé 
tegye és müvében kellő helyre beállítsa. 

A pozsonyi zsidó község 1730-ban rabbijául r. 
Mózes Lewuw· t,~ vagy a hogy a nép szája nevezte : 
r. Móse Charifot•~ választotta. Ez már négy évvel 
azelóü, körülbelül t 726-ban került Pozsonyba, hol 

* Az t 736-iki zsid 6 eonscriptio Mose Lernbergernek nevezi. 
Lemberg neve lengyeiül = LwOw. 
** Charif == .Ueaelm,j'ft. 

'" 
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az akkor mát Pozsonyban lakó hirea rabbi Mordechai 
Eisenstadtnak, alias Mordche Mochiáchnak1 Sára nevű 
leányát vette második feleségül. Ebből a házasságból 
száxmazott cikkünk hőse, ki híres nagyatyjának nevét 
kapta2 és ezáltal mintegy proodestinálva lett arra, 
hogy kiváló ember legyen. Az akkori szokás szerint 
igen korán és - mivel családja úgy apai, mint anyai 
részről igen híres és előkelő volt - nagyon gazda
gon is nosült. Amily szerenesés és boldog lebetett 
azon ban házasságának első éveiben, épp oly szeren
csétlenül érezhette magát nemsokára _azután. Alig 
volt még 30 éves, midőn a balsors a csapások egész 
árját zúdította rája: rövid időközökben egymásután 
elvesztette fiatal ~eleségét, két gyermekét és nem· 
sokára azután nagy vagyonát is, úgy hogy lelki bá
natán kívül még a legnagyobb anyagi nyomorba is 
jutott. . 

1758-ban apja, a híres pozsonyi rabbi is elhalá
lozván, elhagyta Pozsony sz ülőváros át, 3 ahol éppen 
ez időtájban Sabbatai Cevi álmessiás tanai miatt 
heves viszály tört ki, melynek gócpontjában névro
kona Márkas (Mordche) Eibenschützet·, a sabbataiz
mus vádjával illetett híres r. Jonatban Eibenschützer
nek fia állott.4 Több mint valószínű, hogy Márkus 

t Gratz (X. k. LXII. l. I. kiadás) álmessiásna.k nevezi. 
2 L. a mallékelt családi törzsfát e cikk végén, 165. l. 
3 Áron Petsohirstecher önéletrajza {Aron J saks sjelfbiog

rafi, Stockholm, 1897) ezerint Márkus Mózes azért hagyta. 
volna el Po~sonyt, mivel mostohaanyja. atyja házában nem 
türte. 

" Ben Chananja I. k. 16. l. 

10* 
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Mózesünk sem állhatott egészen tá\·ol ezen viszály
tól. Hisz nagyapja is,. kinek nevét viselte, csaknem 
fél Európa zsidóságának lelkét dúlta fel a messiási 
korszak közeli j övetelének hirdetésével.~ 

Pozsonyból e}Ö@zör Boroszlóba ment, hol gazdag 
és tudós unokabátyja r. Jesaja Berlin, a későbbi 

ottani rabbi (1793-1799), mint előkelő és keresz
tény szörmeárúkereskerlőnek cégtársa lakott. Borosz · 
lóból Berlinbe vándorolt. Utközben az Odera melletti 
Frankfurtban rövid időre megállott és az ottani 
egyetemen egy kollégiuroot hallgatott, miröl bizonyít
ványt is kapott. Evvel tovább ment Berlinbe, hol 
nagybátyának, r. Löb MQchiacb, vagy Löb Berliner
nek révén gazdag rokonsága élt, malytől anyagi segít·· 
séget remélt, hogy sanyarú helyzetéből kivergődhes· 
sék, de ezen reményében csalatkozván, ujra kezébe 
vette a vándorbotot és odébb állott. Így került három 
évi vándorlás után végre Bützowba is, egy kis mek
lenburg-schwerini városkába, hol az uralkodó her
ceg épp ekkortájt egy új egyetemet alapított volt. 
Forrásaink•• azt mondják, hogy Márkus Mózes már 
akkor, midőn odaérkezett, jól tudott latinul, franciául, 
n;tagyarul és héberül és a pozsonyi gimnáziumból ma
gá.~al hozta volt a~ egyetem látogatására szükséges 
elö1smereteket. Az is bizonyos, hogy Márkus Mózes 
odaérkezésekor t~Htve vo] t már a Berlinben épp 

* V. ö. Gratz i. h. 

N** hG·e~hrte Beitrage zu den Meklenburg-Sohwerinschen 

d 
ac ~le ten 6. u. 7. Stück 1766, Donath, Geschichte der Ju
en lD Meklenburg 140 1 ff é Á 

11. laptól. ' • · · 8 ron Isa.ks sjelfbiografi., 
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ekkor terjedőben levő Mendelssobn-féle szellemmel. 
Nagybátyja a fent említett Jesaja Berliner is már 
szabadabb szellemű férfiu volt. 
Midőn M. M. Bützowba érkezett, igen nyomoru· 

ságos állapotban volt. Csak nehezen vánszorgott oda 
egy szomszédos faluból, hol három napon át egy 
pajtában n agybetegen feküdt. Bützowban akkor csak 
14 zsidó család lakott. A kis község templomatyja 
(gabbai) ekkortájban Aron Petschhstecher volt - egy 
híres művés~ök család tagja - ki később Stockholmba 
vándorolt ki és ottan mint első állandó zsidó telepes 
megalapította a stockholmi zsidó községet. Ennek 
érdekes önéletrajzát, melyből czikkünk hősére vonatko
zólag egynéhány adatot vettünk, 1897 -ben Stockholm
ban a már fent idézett cím alatt adtak ki. Mihelyt 
ezen nemeslelkü és jótékony ember előtt Márkus 
Mózes kiléte kitudódott, nyomban házába fogadta és 
készségesen nyujtott neki ingyen lakást és élelme
zést, hogy betegségét nála kíheverhesse és magát 
összeszedhesse. 

Minthogy a város rendőrfőnöke Áron Isaksnak 
személyes ellensége volt, hosszuból sok nehezeé
get okozott neki szánalmas vendége miatt, noha 
ennek útlevele teljesen rendben volt. A jószívű 

Áron felkereste az ottani egyetem prorektorát, hogy 
elpanaszolja neki vendégének baját, mh·e a rektor 
Márkus Mózest magához hivatta és miután vele 
latinul és franciául beszélt, azt mondta neki, 
hogy jól tenné, ha az egyetem orvosi fakultá
sába íratkoznék. Még az nap immatrikulálták a po
zsonyi rabbi fiát a bützowi egyetem hallgatójána.k. 
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Másnap bőkezű maecenása: Áron Petschirsteche . r 
ingyen kollégiuroot eszközölt neki ki Detharding i< 

orvosprofesszor és udvari tanácsosnál, Scbarschmied 
orvos, Carpahof és Tychsen orientalista professzo
~oknál. Miután a magyarországi «bocher~>, a hogy 
Aron nevezi, ennek legszebb ruhájában, arany
?'Ojtos kalapban és ezüsttel kivert ka·rddal az emlí
tet t négy tanár előadásait négy hétig ingyen hall~ 

gatta volt, Detharding udv. tanácsos elhivatta Áront 
és azt mondta neki : <tKár volna, ha Márkus már 
elutaznék. Ily ügyes diákunk nincs itt egész egyete
münkön. Ez az ember önnek becsületére válik. Tych
sen és Scharschmied professzo1·ok is -kívánják, hogy 
Márkus itt maradjon és folytassa egyetemi tanul
mányait; egy év alatt annyira fog . menni, mint 
más diák négy év alatt. l> 

Midőn a bützowi zsidók az egyetemi tanárok kí
vánságát Áron Izsák révén megtud ták, mindnyáj an 
szívesen hozzájárultak ahhoz, hogy Márkus Mózes· 
nek az ott maradását lehetövé tegyék. Régi jóakarója 
szabad lakást, fütést és világítást biztosított n eki, 
a többiek felváltva a kosztot és hetenkint 1 tallér 
16 shillinget. Az asszonyok ruházatáról gondoskod
tak. Csakhamar tiszteletben állott tanárai előtt is. 
Dr. Detharding mindig magával vitte bet~geihez, 
valahányszor neki valami különös és tanulságos esetet 
demonstrálhatott. Rövid idő alatt már híre kelt mint jó 

* Áron Izsák önéletrajzának kiadója, Beligmann József a 
héber kurdvirású szlSvegből Detharding nevét (IDetterding» 
nek, Tychsenét pedig eTettingt-nek olvasta. 
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orvosnak és alig volt ott másfél évig, gyakran hozzá 
fordultak a városi polgárok orvosi tanácsáért, sőt a 
környék paraszt j ai is felkeresték, mivel orvosi kurái
val nagy ezerencséje volt. 

Ép úgy, mint Detharding, az egyetemnek egy 
másik tanára: Tycbsen Olauf Gerba.rd is faltünő 

és - amint késöbb lát ni fogjuk - némiképpen 
gyanús p~rtfogásába vette. l\íeleg barátságával ma
gához vonzotta, iranyitotta lelki, szellemi és rész· 
ben anyagi életét is. De Tychsen, amily kiváló 
volt mint tanár, és amily híres mint hebraista 
és orientAlista, épp oly különös is volt mint evange
likus hitű ember. Fejébe vette a zsidóknak áttéríté
sét az ö vallására és ez maradt egész életán át 
kedvelt rögeszméje. Azon meggyőződésben élt, hogy 
a keresztény hitre áttért zsidó még meg nem szünt 
zsidónak lenni. A zsidóságból kilépni ezerinte annyit 
jelent., mint atheistának vagy pogánynak lenni és az 
ó-zsidó vallás az ő nézete ezerint három részre oszlik: 
a keresztény, a karaita és a rabbinikus vallásra.~ 

Tychsen a holsteini Tondernben született és az 
akkor még Dániához tartozó Altanában járt gimná
ziumba. Ez időben ezen város nagyon élénk zsidó élet
nek és tudománynak színhelye volt, lévén ott rabbi 
a híres J o nathan Eibenschützer, kinek személye és 
tana i az em·ópai zsidóságot két küzdő táborra has í
tották. Tychsen nagy előszeretettel és sokat forgolódott 
az altonai zsidók közt, miközben zsargonjukat ~öké-, 

*V. ö. Geiger, Zeitschrift f. d. Geschichte d. Juden. III. k. 
'!06. l. 
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letesen elsajátította és egyúttal a héber nyelvvel . 
kezdett foglalkozni. Később a talmudi és rabbinik~: 
tudományok után is nagy vágya keletkezett, me1yet 
állítólag r. Jonathan jesivaján elégített ki.~ Altonai 
gimnázimui tanulásá t befejezvén , H aHébe ment, hol 
az egyetemen a kelet i tanulmányokon kívül még egyre 
a rabbinikus tudom ányokkal is foglalkozott. Ezekben 
oly n agy jár tasságra t ett szert., hogy a nagynevű rabbi 
Lipschütz (Kircbheim) a chaber (~~t"t)-cimet adta 
n eki elismerésül. A. zsi dó tudományok szellemi fegy
vereivel felszerelve indult Tychsen zsidótér ítési misz. 
sziójára. Bejárta Németországot, miközben újból Al
tonába került és egy ottani zsinagóP'ában beszédet 
tartott, mclyből csakhamar térítési szándéka kirítt 
és mellyel botr~nyos és kellemetlen j eleneteket 
provokált . 

Mikor 1760-ban a meklenburgi bereeg Bützowban 
egyetemet alapított, Tych sen lett azon a keleti 
nyelvek tanára. A három évvel később odavetődött 
hazánkfiával, Márkus Mózessel sajátságos benső vi· 
szonyt kötött e kétszínü tudós. Ö m eg r . Áron 
Petschirstecher lettek Márkusnak lelkrs és bő l{ezü 
maecenáeai. Míg r. Áron inkább anyagi megelbeté
séről gondoskodott, addig Tychsen lelkes mentorként 
szellemileg viselte gondját és ő irányította egész 
egyetemi életét. Ezt Tychsen különhen nemcsak 
Márkneunkkal szemben tett e, hanem ezen egyetemen 

" későbben tanuló m ás zsidó ifjakkal is, kik éppen ~ 
miatta jöttek néha külföldről is oda, hogy az orvosi 

* V. ö. Donath i. h. 144 l. 
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tudományokat elsajátítsák. Mindezeknek Tychsen le
ereszkedő nyájas modot·ával egyengette az útat az 
egyetemi tanulmányokra. 

Már egy évi szorgalmas egyetemi tanulás után 
kezdett Márkus Mózes irodalmi működést kifejteni 
és a következő tanulmányait bocsátotta sajtó alá: 

1. Veterum rabhinorom placita de bestiis licitis 
et illicitis. (Bützow 1764.) 

2. Von den Krankheiten des Altera aus Predigar 
des Salamon Cap. XII. 1- 7. (Schwerin 1764.) 

3. Disputatio de Pentateucho Sa.maritano praes. 
Tychsen (Bützow 1764.) _ 

Mind a három iratot egy akkori tudományos folyó
irat elismerő módon ismertette s Márkna Mózes 
híre egyre terjed t, egyre ismerte bb . lett. Most hű 

' gondnoka, r. Aron azon volt, hogy gazdag roany-
asszonyt szerezzen számára és nemsokára talált is 
ilyent Blümchében, egy e1őkelő és tekintélyes atre
litzi zsidónak, r. Feibus Mesullam leányában. Gond
talan megélhetéséről utolsó egyetemi éve alatt, vala
mint d1ssertatiójának költségéről most már bőségesen 
gondoskodtak leendő apósa és sógorai r. Smul és 
r. Juda Léh, a stl'elitzi zsidó községnek gazdag és 
tudós elnöke. 

Doktori promotiója - minthogy ezen fiatal egyete
men ő volt az első zsidó kandidátus - nem egészen 
simán indult meg, mert vallásamiatt összeütközésbe 
került volna az eskümintávaL Azonban nagy protek· 
torja, Tychsen tanár ezt a nehézséget is elhárította. 
előle azzal, hogy az engedély megadása végett egy 
folyamodványban az uralkodó herceghez fordult, 
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malyben a göttingai egyetemnek egy hasonló e t se • 
ben alkalmazott eljárására hivatkozott. Erre a követ-
kező leirat érkezett az egyetemi tanárhoz : 

F riedrich von Gottes Gnaden, Herzog zu Meklen. 
burg etc. 

Uns.ern goadigsten Gruss zuvor! 
Ehrenwerte und hochgelehrte liebe Getrene! 
Auf eure untertanigste Imploration verstatten 

Wir eucb kraft dieses in Gnaden, den Candidaten 
Marcus Moses in Doctorem Medicinae zu promoviren 
und comittieren demnach auch dem Decano facul-
1atis medicinae, Hofrat und Professor Detharding 
biemit im gnadigsten Befehl, dass ihr als Pro-Can
cellarius bemeldeten Marcus Moses nach vargangi
ger Inaugural· Disputation auf darauf nach seiner 
Religion geleistetem Eide, wie es auf andern Uni
versitaten gebrauchlich, mit einern Anschlag des 
Diplomatie ans schwarze Brett, in Doctorem medi
cinae creieren sollet. 

An dem gescbieht Unser gnadigster Wille und Mei
nung und Wir verbieiben euch mit Gnaden gewogen. 

Da tum auf unserer V estung Schwerin, den 17 · 
Dezember 1765. 

Ad mandatum Serenissimi proprium. 
Herzogl. Meklen burg zur Regierung verordnat 

gebeimen Ritthe C. F . G. v. Bassewitz. 
Den Ebreuveaten u. hochgelabrten Unserm lieben 

getreuen Decana Seniori und übrigen Professoribus 
u. Doctoribus der medicinischen Fakultat zu Bützow. 

Ezen rendelet folytán fel is avatták 1766 ja~uár 
~3-án Márkue Mózest doktorrá. Doktori fogadalmát 
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zsidó vallására való tekintettel nem nyilvánosan az 
egyetem aulájába.n, hanem privatim a promotor la
kásán tette le. 

Dissertatiój ának címe ez volt : Disputa ti o philo· 
logica-me dica in auguralis de cura infantum recens 
natorum penes Ebraeos olim naitata occasione dicti 
Ezechielis c. XVl 4, quam in academia Fredericiana 
Buetzoviensi ex decreto gratiosae facultatis medicae 
praeside Dr. Georg. Christoph. Dethardingio fac. 
med. Decane et Sen. ut et Seren. Duc. Megap. consil 
aul. pro doctoris gradu rite"obinendo die XXIll. 
Januar. A. MDCCLXVI. 

E doktori értekezés kézirat gyanánt őriztetik a 
rostoki egyetem könyvtárában együtt avval a klasz· . 
szikus rabbinikus stílusban írt dagályos, de szelle
mesen szerkesztett panegyrikussal, melyet ezen al
kalomból Tychsen tanár zsidó barátjának tiszteletére 
írt és melyet a curiositas kedveért eredetiben és for
ditásban ideiktatunk: 

Doctissimo bujus dissertationis auctori Doctoranda 
Mardocheo, R. Moais Lebubh Archisynagogi quondam 
Posoniensis fi.lio S. p. d. Olouv Gerhardus Tychsen. 

:"'1~"J~ :"'1~,-,~ :"'1~,!l-, :"'1~~-, ,, .. !:l, 0"~-,W:-1 jC "TMN "~N ~V", 
0"~0:"'1 M,CN ,3,',)'1, ,O'~CW ~l( :"'1WP., Y..,N, :"'1~'1 :"'1~'1 :;~p 

,;,~"Oc ,.,w.. ,;,w~c ,c .. .,:-1 , ,.,, ,)~ ,o .. -,;,~ N..,, i';, '=',i'~ 
,oo-,,~0:-t, t:I~,-,C:-1 -,NtopN,:-t M,"p', Q",0:-1 ,..,, rt'~"' 
o~n;, ~,"N:-t :-t":-1 o .. c,,.,J -,z,, o~toi'c ,n,N ,z,-, .. o",~ "~ 
:"'1"~ M"l' prt~,c:-1 MMjC:-1, 0"~-,, MMc,c N~,-, ""'~:-t 
.,,N~ ., .. N .. ""~? !:l,:l" ;,wc ,,:"'1c~ f!:l .. ~.,.,c 'it~ ,cw .,,!:l~ 
:"'1~~M M'ji'" '"!l"M -,!:l~~ C")'D ")W :"'11 -,,N :"'1~ .,WN ., .. M~ 
M,!l,CM "'l'!:l :-t":-1 C".,~,;,n .,MM C""!:lW!:l tol''='" np•n 
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;,C, C,,;,~;, :-T:J"W"~ t:l"l,M ""Ht'~ .n~,~ "ll..' l~, 0" l, ~~t'1li li~ 
'~-,;, (MN) i"~~ "M"":-1 "lN, , ~-,,:lC,1,V~ J'1)"-,~~ ~,~to~~ 
!l"W~ p, ,-,M,O Nt,, :-Tl,:l ,~,~ :l,~ "!:) :-tN_,N, -,~M~;, 
f"l~ !l,,, f~J:l ~,-,:l 'f"Jl,'!:) C,N,W, '"l"Ob :-t'D~' ;,~,~~ 
""T_,,, C"~W :-T,V ,M,~,~Vn :-TJ"~, i"T~~M n,-, ,,l~M:l ~ON 
,MO'p ,"T ~~b"to :-t:l n"C,""T N,"~'l.' Nli"~J-,~ ,n,~,l1M ~~~~ 
,wN ,Q"~ "J'~ C, p ;,nw J"V!:) ;,~ ;,-.;, ,;,~n ',JC,J :-t:-t~c' ,")!:) 

:-Tto~;, ;,~p: "M~l'TO :-TJ:·n ,c.,.,p.. c .. ,:J, ,~P:J ·rn" ,,.,~ 

·O"l"l~b C".,P" ,o.,pu.,~ t~ "l ""T l' ~l' C"~~~ n~u ~:l""T:-t li'iV'~ 
Mr,~t,~ V"\~~'~ ,b l' , .,~O" "~ n:w , ,:l," nl.'""T:l i te~ 
"~M, "'ip 'NM:l"M~!l t:l-,bNC, C""Ut,:-t O"'i:l""T ,NM~"'iM 
:-tt: :-11 pn,~, ,c .. ,;, .,i',l.' ,c,,~c,!j ,,t'\~",M' yp l'~, 
M:-T" ,C"~N -:-t~" :"U~ !l ,,::l~~:-1 C,~ , ,M~NC, n~N J"""T N"~,~' 
-,NtopN""T:-T "l!jC, "M'"DM J"~N,' O"~t!.' "P'N fb 1'i'O~ 
NC~, ,,""TP::l 'n P" ,,""T,:l~ M"T~ "M". ,.l 't ;, n-o .. , .,:ln~n 
,,MNU~-, T~!l, ,Ml:,'!'"!l Mb~N, '"JN 'lN, ,,;, "Ml" ""T,:l~ 
C!j"l'D ,,;,,, ,,t, .. ~ M:l Cl) ""~l"\ ;,C,~ C,l' iliM liM~W~, 
-, .. p~;, CNl .rt~~ MN-,pC, .. -,,-, :-t!jC, j~ C,~ ,;,-,~, C:"1~N~ 
C"'~"~~:-tb ,MN N"!j,c,C,~!j:-1 -,Ot'~N-,D, ,NtopN""T J~t!)"~ 

. C,•l:-t -,topN""TM CP 
:-tÖMn ,~~j!) MMl"\1 ~-,~C,, -,,oC, C:lt' M , Q," Q ":"1 

.. Hozzam repült a szeráJok e<Yyike es kezébl'n 'olt 
izzó parázshoz osatolt azep homályos t ekercs. Föld 
és ég m gl'engett .. n. küszöb talpfája maginerott s he
gyen kit\ltó bantd ától: Tisztítsátok az u tn t, tn 'olit
satok el az akadályt. egyengessétek n pályát, hogy 
nyilvainvaló legyen n. létra tltj&. a melyen felszall
hasson a magasztalt ·s birneves doktor. kit min· 
denki, kic it61 nagyig. ismer, ugyanis nz elök{\lö 
polyhistor, a kiváló or~os. a kipróbált sebész. 8. bnj
nal o alopa t:-17), kora disze ~:"1"e) dr. Márkus, fia az 
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altlllSOS emlék~ j á m bor nt bb i .lfóSCS I~ em bergernCl\, 
liinek fénye tündököljön, mint a tiszta világosság 
fénye. Két évvel ezelőtt hősként övezte itt fel ágyé· 
kát, hogy bölcseséget és tudományt szerezzen~ hogy 
a lehulló kalászokat felszedje az axatók, vagyis a 
tudós és példás profeszorok után, a kik a híres büt
ZO\i egyetemen székelnek. És én felismertem a szerzö 
urat ; észrevettem hogy jól magyaráz. épít és nem 
1·ont. csak a tradició szerint felel, a tárgyhoz sz61, 
főképen al.akrn es tartalomra: markába gyiij t-ötte a. 
bölc eség és a rejtelmek értelmének szellemét. 

Felszáll ég fel ' és leszáll a mélységes mélységbe, 
...... szépséges gyöngy ö, melynek semmi hibája nincsen. 

Arcának fénye elhomályosítja a nap korongját; 
olyan \Olt ö itten, mint a patak mellé ültetett fa , 
mely gyümölcsét tollával hozza: drága sza.\"aka.t Ime 
én m egizleltem azokat, megkóstoltam a bot végé~el 
a szinmézet csepegtető édes lépet. A mit ö tudásá
val elmond, ki sorolhatja azt fel dic ére\tel? Éles el
méjü vitákat rendeztek vele a.z egyetemhez mél tó 
tárgyakban. Tanult é tanított, éleselméjének nincs 
határa. Vttájaval hegyeket tép ki és dörzsöli egy
máshoz. hog.v kihozza az igazat igazsága sz.erinl 
Aki neki nz öt illető tiszteletet megadja, az Istentól 
-r eszi ál.d t\sát. 

És a Doktor Úr, ezen di sertatio szerzője elö\t 
mondom el fohászomat: Viruljon dicsősége miként 
az olajfa, az Úr oltalmazza es adja neki birtokba a 
dicsöség trónjtit; én pedig örülni és vigadni fogok 
boldogságán és gyógyításainak sikerén. Mint völegény 
menyasszonyával tigadj kortársn6ddel és legyetek 
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mindakt: tten olyanok, mint Ábrahám és Sá ru, azért 
mondom: gyere völegény a menyasszony elé. 

Igy szól Doktor Tychsen, a philosophia professzora 
egyi ke azoknak, kik a doktorra1 vitatkoztak. 

Ma, sz erd a, se vat hónap 11-én 552 6. 1> 

Valóban ékesebb muziv-stílusban maga a pozsonyi 
rabbi sem írhatta volna azt, amit fia tiszteletére a 
bützowi egyetemi tanár írt ! 

Márkus Mózesnek nyilvánosan tartott dissertatió
jánál jelen volt egész rokonsága és a környéken lakó 
zsidó férfiak és nők nagy sokasága; opponenseinek 
egyike Tychsen volt, ki vele - elég furcsa jelenet 
lehetett - majdnem teljesen rabbinikus nyelven 
disputált. -

A disputatió végén Tychsen térítési buzgal· 
mához híven és az általa rendezett promoveáló 
jelenetet stílszerűen befejező apotheozisként zsidó 
zsa1·gon nyelven verses bucsúbeszédet intézett a 
fiatal doktorhoz, melyn ek veleje az volt, hogy ((azon 
észszerü igazságokat, malyeket az egyetemen magába 
szívott, tehetségéhez képest megismertesse népével 
és használja fel azokat arra, hogy általuk megszün
tesse a zsidóknak alaptalan és nevetséges balvéle
ményeit a keresztény vallásról és legyen a mai nap 
tanu köztem és közte stb. stb.» 

Tychsen, kinek közléseiböl* ezen részletet itt le
íduk, öntetszelgéssel még felemliti, hogy búcsúba· 
széde után dr. Márkus M6zes, ennek egész rokon
sága és sok más zsidó is nagy megindultsággal 

* Gelehrte Beitrige stb. i. h. 
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hozzáléptek és megkö~zönték neki az iránta tanu
sított jóindulatát. 

Bizony ritka és megható j elen et : egy XVIII. szá
zadbeli német keresztény egyetem aulájában egy 
magyarországi zsidó kandidátusnak ünnepélyes pro
motiója ily családias utójátékkal! 

Amily unikum volt tehát a pozsonyi rabbi fiának, 
Mordche Mózesnek doktorrá avató jelenete, épp oly 
knriózumnak kell tekintenünK. Tychsennek ezen al
kalomból zsidó nyelven irt verses búcsúbeszédét, 
mellyel ezen nagy tudós minden kínálkozó alkalom
mal élni szeretett. Vajjon öntetszelgés ből, hivalko
dás ból, avagy térítési szándékból, hogy vele jobban 
hozzáférkőzzék a zsidók lelkéhez? - azt itt nem 
kutatjuk; de átolvasván ezt a hosszú verses zsargo
n os litániát, melyet hatsoros szakaszokban a héber 
alphabeta háromszoros akrostikonos alkalmazásával 
összetákolt, lehetetlen azt a benyomásunkat elhall
gatnunk, hogy Tychsen bizony kérkedni is ezeretett 
a német zsidók közt akkor még szerte használatban 
ievö ezen nyelvjárásnak alapos ismeretével, mely 
spékelve volt héber, aram és egyéb másnyelvü ki
fej ezésekkeL 

Hadd álljon itt a 22 szakaszos versből egy nehány 
jellemző része. 

(j ) Glückliebe Rais' wünsche ich Ihnen vom Grund mainer 
Herzens Seel, 

Es geih Ihnen wohl und kein Tag nit fehl ! 
Glüoklichkeit zu Ihrer Vermahlung wünscbe Ihnen vom 

Herzen Grund 
Und niemale keine unlnstige Stund. 

Geben Sie Aohtung auf me in e schlechten W ori, 
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Haechem jiszborach [Isten] führe Sie nach Ihrem wohn
haften Ort. 

(, ) Dorten wert mein liaber Sohn Doktor genan.nt, 
Ihr Tugendsamkeit, Riphusz-la~donesz [orvosi tudomány] 

ist scbon dort bekannt 
Dennoch wert man ihn dort viel grösser machen, 

Als er würlrlich besitzt Qualiti:i.ten und Sachen. 
• 

Denk er nit; man thut mir wenig kowod (tisztelet] was man 
mir erzeigt, 

Sonst verliert er chasz be~;cholem (Isten ments] semen 
kowod bey alle Leit. 

(, ) Wert der liebe Sobn erfordert zu einern Patienten zu 
kommen, 

So lasz er nit lang vor sich kracbzen und brnmmen. 
Wie ein Wind zieh er sein Kleid, oder sein Scblafrock an, 

Und geh er zum Jehudi, Oral (nem zsidó] und armen Mann . 
W enn er is schon arm, muss er sich nicht Hofiart halten, 

So wert er haben viel zu verwalt(::n. 

(M) Cholile [távol legyen] dass er eine~ Cboile [beteg] keinen 
Trost sollte geben, 

Wenn er sohon wirklich seht, dass er kann nit leben. 
Chanufe [tettetés] muss er ·treiben bei Patienten auf allerhand 

Ari u. Weis 
Wenn sie gleich habn gegessen die [vom Doktor] ver

botene S.i:Jeis. 
Chen wecheszed [sok tetszés] werter haben, wenn er mit den 

Patienten wert h öflioh sein, 
Ein jeder wert mit ihm gern umgeihn. 

(~) Kol aulem [az egész vilá.gl muss er sich vor gute Freunde 
maoben 

Und keinen Menschen, Lamden [tudós] oder Arnhoratz 
{tudatlan] darf er auslacben. 

Ki len nachasch bajakob [Jakob közt nincs varázslat] mag 
er wohl sagen, 
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Aber uas andere, was ich ihm verboten , thu er nicht_ in 
den Wind schlagen. 

Kullom kefi echod [valamennyien egybanguan] wer den ihn 
cbochem nennen, 

So er meine schl eehte Punktation vor gut wird orkennen. 

(f-'1 ) Tomid [mindig] gedenke er an dies Sebreiben, 
So wert manebes Unheil von ihm bleiben. 

Tooben hodowor [a fődolog] ist diesas: keinen andern zu 
ver aehten. 

So wert ein jeder mit ihm fröblieh laehen. 
Tschüwe [felelet} bitte ich mir aus alle Woeh und Zeit, 

Soll mer sein eine grosse Freid. 
Tychsen. 

Dr. Márkus Mózes most már menyasszonynt, 
Blümchét, az el őkelő Fabius Mesullam lányát fele
ségül vette és Altstrelitzben telepedett le, hol nem· 
sokára nagyon keresett orvos lett. Nagy háláját az 
uralkodó herceg iránt, kinek kegyelméből doktorátust 
'tebetétt, még promotiója esztendejében róbatta le 
egy alkalmi hódoló irattsl, melyet ezen cím alatt 
kinyomatott: Epistola gratul. in diem natalem Fre
derici IX. Ducis Megapol. Strel iz. (Neubrandenburg 
1766.) Tycbsen iránt sem volt háládatlan. Gyakran 
írt neki és Tycbsen nagyobbára zsidó-német u·ásban 
és nyelvben felelt. 

De mintha dr. Mózes a családi boldogságra nézve 
valami ·azerencsétlenséget j elentő csillagzat jegyében 
született volna, második házassága sem hozta neki 
az _általa áhítozott családi boldogságot, mert csak
hamar családi viszályok támadtak körülötte és emiatt · 
búskomorságba esett. Aljg, hogy Tychsen ezt meg
tudta, sietett a ezerencsétlen Márkus Mózes nyomott 

Az IMTT Évkönyve. 1918. 11 
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lelki állapotát térítési szándékának érdekében ki
aknázni. Missziónáriusi rögeszméje most dúslakodha. 
tott szegény barátjának lelki bábot·odottságában. 
Hamis hírekkel és koholt titkok súgásával úgy meg
rémítette, úgy elhomályosította józan judiciumát, 
hogy dr . . Mózes, ki addig a talmudnak és a filozófiá
nak hű adeptusa volt, áldozattá lett a szivét-lelkét 
marcangoló skepticizmusnak és midőn most Tycbsen 
azt a gyanút csepegtette lelkébe, mintha rokonai 
élete ellen is törnének, Márkus lelkében hitsorsosai 
iránt gyülölet támadt.* Tycbsen, a térítő, elemében 
volt és miután neki sike1·ült, ily megfélemlítő fogá
sokkal és rémítésekkel a szegény oryost teljesen kö
rülhálózni, egy latin nyelvíi levélben - a ravasz 
ember most nem élt az általa oly mesterien kezelt 
német zsidó zsargon nyelvvel, nehogy a zsidók rá
olvasbassák hazug rágalmazásait - azt írta neki: 

((Én te miattad gyakran rettegésben vagyok, jól 
tudván, hogy a zsidók mindenre készek. Mert a mikor 
zsidaink itten nekem elmondták, hogy te inkább a 
mi vallásunk felé hajolsz, mintsem a zsidó babona
hitre - a mi bizony biztos jele annak, hogy téged 
nagyon belyes gondolkodás tölt el - félelem fogott 
el engem, hogy a zsidók az ő szokásos titkos bün
tetési módjukkal (sic!) neked ártani találnának, ki
váltképen a mióta hírlik, hogy a te legnagyobb el
lenségeid: Gumpertz és Aron Strelitzbe akarnak 
menni. O drága Doktorom, ha testedet és lelkedet 
meg akarod menteni, kerüld mint a pestist ezt a balga 

* Dona th, i. h. t 43. 1. 



EGY MAGYAR ZSIDÓ ORVOS. 163 

és babonás népet, mely az igazat és helyest nem 
ismeri. Feketék ők, kerüld azokat, te római.~ 

Ilyen rém-meaékkel nyugtalanitotta szegény Már· 
kus Mózesnek amúgy is feldúlt lelkét és felszólította, 
hogy meneküljön, ha életét és lelkétmeg akarjamenten i. 
El is menekült, de nem Tychsen .karjaiba, hanem 
Boroszlóba,~~ hova bizonyára nagybátyja, a fent
említett, híres r. Jesaja Berlin hívta, kinek sikerült 
is lelkének megingott egyensúlyát megint helyreállí
tani. Egykori jóakarója. Áron Isaks is - ki, úgy 
látszik, háládatlanságot tapasztalt dr. Márkustól -
önéletrajzában (15 1.) lebecsülő módon említi, hogy 
M. M. Strelitzből mintegy megszökött, ott hagyván 
feleségét és kis gyerekét. Lissába ment, hol évi 500 
birodalmi tallérért zsidó kórházi orvos lett. Ezen 
adat egybevág Levin, Geschichte der Juden in 
Liasa 156. lapján olvasható adattal, mely ezerint 
1772- 1786 ott egy doktor Márkus szerepel, ki or
vosi tudományát a polgárságnál is érvényesítette. 
Feleségét és gyermekét már egy évvel ezu~án maga 
után küldette. Később visszament Altstrelitzbe, ahol 

* E go tua. causa saepius timore percellor probe sciens 
J udaeos ad omnia paratos esse. Nam quum mihi narrarent 
nostri Judaei te nostrre magis 1·eJigioni quam Judaicm super
stitiani favere, quod sane irrecti01·is ingenü, quale tu prredi
tus es, indieium certum est, metns me invasit, Judreos te 
more suo (ll) supplicio clandestino offecturus esse, proooipue 
quum rumor ferret, Gumpertz et Aaronem hostes tuos infes
tissimos iter ad Strelitzium suscipere. O, mi ce.rrissime Doc
tor, fuge ceu pestem hoc hominum genus, veri rectique nes· 
cium, absurdum et summe superstitiosum, si salvus et corpore 
et anima esse velis. N igri enim sunt, b os tu Romano ce.veto. • 

** V. ö. Donath i. h. 143. l. 

11* 
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1786 március 28-án, mint az ottani zsidók községi 
orvosa, meg ís halt.~ 

Tychsen azt híresztelte róla, hogy Boroszlóban 
keresztény hitre tért, ami azonban nem valószínű, 
minthogy állitásával Azemben áll azon tény, hogy-a~ 
altstrelitzi chevra-kadisa-könyv bejegyzése szerint, 
Dr. Mózes mint zsidó halt meg. ~~ 

Tychsen öt vagy 30 évvel élte túl (megh. 1815-ben 
Rostockban) és folytatta zsidótérítési passzióját, vala· 
mint egyéb érintkezését a zsidósággal. Életéről és 
miíködéséröl az iránta érdeklődök többet olvashatnak 
Hartmann A. Th. végtelenűl hosszadalmas, hat kö
tetes ily címü müvében: O. G. Tychsen, oder Wande-. 
rung durcb die mannigfaltjgsten Gebiete der bibliscb 
asiatischen Literatur. Bremen, 1818- 1823. V. ö. 
még Geiger Zeitschrift für die Geschichte d. Juden 
in Deutschland, III. B. 206. és Znn~, Zur Geschichte 
u. Literatur, I. 16. 448. 1. 

Budapest. A'Iandl Bernát. 

* Donath, Gesch. d. Juden in Meklenburg. i. h. 
** E~en annyi anyagi és lelki küzdelmon keresztül vergődő 

és szánalomra méltó férfiu emlékének tartozunk avval, hogy 
legalább e helyen helyreigazitjuk a csak e cikk szedése után 
tudomásunkra jutott ama marész feltevést, m elyet az Áron 
Izsák önéletr~jzát az AJlgem. Zeitung d. Judentums 63. év
folyamában Ismertető cikkben (152. 1.) olvasunk és maly
ben a · cikkiró (Gustav Karpeles ?) pusztán Áron Petsnhir
stechernek Márkust becsmérlő megjegyr:éseinek alapján azt az 
állltást kocká.zta.tta: •Dass diesar dr. Markus kein Sobn des 
Pr~ssburger Row war, ist selbstverstö.ndlich•. Cikkirónak 
nplván nem volt tudomása Donathnak itt többször említett 
konyvér61, sem Weisz J . .,~,-.~ f.1"~ 'lj~M cimü müvéről, 
;ol~Ít helyen : 30. l. ~s 3ö. l. 'emhté~ töt-ténik a pooz:sonyi 

· zea Lembergnek Markns nevü orvos :fiáról. 
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l l l 

ZSIDO VONATKOZASOK MIKSZATH 
MÜVEIBEN. 

Felolvasásra került az I. M. I. T. 1911 február 14-iki fölolvasó 
estéjén. 

1. 

Mnlt tavasszal egy embert Magyarország népe, a 
magyar kulturális intézmények és a magyar állam 
hozzájuttattak ahhoz, hogy egy napig boldog legyen, 
és hogy kijusson neki a halandó ember legnagyobb 
szerencséje, a. halálig tartó boldogság, az elégedett 
meghalás. Hogy csak ma - halála után hónapok
kal - hangzik el egy felolvasás ke1·etében a Mikszáth 
neve, az nem jelenti azt, hogy az intelligens magyar 
zsidó társadalom elkésett, lemaradt a Mikszáth-ünnep· 
ről és a Mikszáth temetéséről. A magyar zsidóság 
lerótta adóját Mikszáth Kálmán nagy nevének és 
munkásságá.nak, a magyar zsidóság erkölcsi és anyagi 
erejével és sulyával vett részt az országos ünnepen, 
az országos adakozásban, az országos gyászban. Ezt 
megtettük mindannyian zsidók, akik magyarok va
gyunk. A mai felolvasásban tovább akarunk menni 
az ünneplésnéL Látni akarjuk, mi magyarok, akik 
zsidók vagyunk, hogy a magyar Mikszáth Kálmán 
hogyan és mit írt rólunk, magyar zsidókról. Tovább 
akarunk menni az ünneplésnél, mert értékelni akar
jak. Mikszáth munkássága befejeződött, és én itt 
most azt akarom megnézni és azt akarom ismertetni, 
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hogy hosszú évek munkássá.ga kapesán milyen véle~ 
mény fejlődhetett ki, milyen kép alakulhatott ki 
Mjkszáthban a zsidókról, milyen képet adott a zsidó
ságról, milyen képet kaptak tehát tőle az olvasói. 

Sok magyar író emlékezett meg már a zsidókról, 
sok magyar munkában szerepeinek a zsidók, de 
egyiket sem tartom olyan figyelemreméltónak ebből 

a szempotltból, mint Mikszáthot. 
Talán a legelső magyar iró, aki zsidókról említést 

tesz, Faludi F er enc, aki <~Téli éjtszakák~> című elbe
szélésceoportjának egyik szereplőjével mondat egy
néhány jelentéktelen szót a zsidó pénzkölcsönzőrőL 

A XVIII. század végéig, Csokonaiig, ezután nem 
történik említés irodalmi munkákban a zsidókról. 
Csokonai vándorlásaiban, bolyongásaiban az ország
nak mondbatni minden rendű és rangú emberével, 
minden osztály képviselöivel találkozott, és különösen 
jól megism~rkedett a ·falu társadalmával, életével és 
alakjaivaL Az özvegy Karnyóné és hét szeleburdiak 
cimü VIgjátékában ez a falusi társadalom szerepel, 
és alakjai között ott van Lázár, a zsidó boltoslegény. 
Nem teljesen és világosan körvonalazott alak, akinek 
legjellemzöbb vonása az, hogy ö adja közre az új 
híreket, háborús eseményeket, pletykákat. Egész 
beszédanyaga ez. Valami humort azzal vegyít a 
Lázár mondókájába, Csokonai, hogy rossz magyarság
gal beszélteti. Az a felületes jellemzés és bánásmód, 
amivel Csokonai ezt az alakot beállitotta, jelzi azt 
az alárendelt szerepet, amelyben a zsidók abban a 
korban voltak. Általában a XIX. század közepéig a 
zsiaók sem a vidék, sem a főváros társadalmi és 
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gazdasági életében jelentős szeraphez nem jutottak 
Ezt a feltevést igazolja az is, hogy Kisfalud · 
Károly, a,ki korának és hazájának minden jellemz~ 
alakját szinpadra vitte, mindössze egyetlenegy zsidót 
szerepeltet. 1820-ban írott <c A gyilkos)> cimü rövid 
egyfelvonásosában van egy Izsák nevü zsidó, aki 
egész idő alatt tesz·vesz, jön-megy, jótékonykodik 
minden különösen jellemző tulajdonság nélkül. 
Magyar· zsidó alaknak nem tekin1hető és a pár alá
húzott jellemz._ő vonás az internacionális szinpadi 
zsidó tipus halvány mása. 

A zsidók csak a XIX. század közepén jutnak újra 
szóhoz irodalmi munkákban. Jókai illeszti őket be 
regényalakjai közé. A XIX. század 40-es, 50· es évei
ben kezd már valami társasélet fejlődni a magyar 
vidéki városokban és falukban, a társadalmi élettel 
pedig már együtt jár a kereskedő elem fellépése. Az 
alsóbbrangú zsidó falusi kiskereskedő a magyar tár
sasélet primitiv korszakában telepedett le a falvak
ban. Társasélet alatt itt mindig demokratikus társa
dalmi életet értek, amikor tudniillik a nemesi rendszer 
helyett az 1836-iki, 39-iki, 43-iki és végre 48-iki libe
rális törvények egy demokratikus társadalmi rendet 
segítettek lábra. Még jobban elősegítette ennek a 
falusi indusztriális, korcemáros és kiskereskedő elem· 
nek a kifejlődését az 50-es évek beamter-világa, ami
kor a falusi komiszáriosok és egyéb hivatalnokok 
nagy fogyaeztóközönséget teremtettek ezeknek a kis 
boltosoknak, és általában a Bach korszak, amely 
olyan nyomást gyakorolt a magyarokra, hogy igen 
nagy szükségét érezték a mindennapos együttlétnek 
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és ezek a kasúnózások nagyon sokszor a zsidó korcs
márosnak <t társadalmi kör )) ·nek elnevezett külön 
azobáj ában folytak le. 

Ez az összeköttetés szükségessé tette a zsidókat, és 
befogadtatta őket azok közé az elemek közé, amelyek 
az államot alkotják, amelyek fontosak, amelyek szemei 
annak a hosszú láncnak, amely egy ország társadal
mát egy közös érdekcsoportba fűzik-kötik. De a zsidók 
a XIX. század közepén nemcsak a szükségesség el
ismerését nyertek el, hanem a társadalom igen nagy 
részének szimpátiáját is. Elnyerték pedig ezt a 48·as 
szabadságharcban tanusított viselkedésükkel. A mene
kültek, bujdosók sehol sem találtak olyan résztvevő 
szivekre, mint a zsidó korcsmárosok és a zsidó 
lakosság házainál. Senki sem tud.ta olyan furfanggal 
és merészséggel takarni, rejtegetui a hősök útját az 
üldözök elöl, mint a szegény zsidók és . senki sem 
tette ki magát oly áldozatkészen a veszedelemnek, 
mint ök. Jókai lett ennek a korszaknak legkiválóbb 
ábrázolója, s az ő romanticizmusát me5ragadta a 
zsidó korcsmárosoknak, házalóknak és - !ast not 
least - a zsidó kémeknek az a nagy szerepe, amit 
a szabadságb arcban játszottak. 

J ó kainak feltűnt a szegény zsidók tartózkodása, 
szerénysége, zárkózottsága. Feltűnt neki az az aláza
tosság, ami t a vevökkel szemben tanusítapak és az 
a szótlanság, amivel minden közeledést visszautasí
tanak. Feltűnbetett neki az a fájdalmas , megadó, 
vontatott mosoly is, ami a szegényebb zsidók arcát 
befátyolozza .. Mindezek a tulajdonságok egy olyan 
nagy ron;tantikus szemében, mint Jók~i volt, kedvenc 
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és figyelemremél~ alakká teHék a zsidót, és Jókai 
nemcsak egy-egy Jeleneiben, egy-egy megjegyzésben 
SJ5erepeltet zsidót hanem fontosabb epizódalakká t-eszi 
ót és mindenféle nemes és romantikus jó tnlajdon
s~aal felruházza 

llint mindenüit, úgy itt is, a Jókai romantikájának 
rnn sok reális alapja, merl a szabadságharcban és a 
közös elnyomatás idejében a zsidók valóban akti~e 

és - szinie - bösiesen részt Tett-ek a harcban és 
a yédelE'mben. Ez a közös elnyomatásban való rész
Tétel tehetie J ó kai előtt is annyira szimpatilrnssá a 
zsidókat, hogy néhol szinie emberfölötti tulajdonságo~ 
gai rak rájok. 

De nemcsak komoly mnnkáiban foglalkozik Jókai 
a zsidókkal, hanem adomagyüjteményének egyik 
szakasza is hosszú sorban egymásután sorolja fel a 
asidóadomákai és anekdotákat. Felüint neki az a 
humor, ami a zsidó észjárásban m egnyilTánnl, az a 
komikum, amit a zsargonban beszélő zsidó és a magyar 
paraszt közti. érintkezés nyujt, s azok a kiilönleges 
szatirára alkalmas tulajdonságok, amelyek sok. zsidó
ban vannak. Ezek az anekdoták és adomák azonban 
soha és sehol nem alacsonyodnak le a gúnynak és 
szatirának oly alacsony fokáig, mint a zsidógyúlölök 
knalálásának eredményei. E Hól J ó kai t megórta a 
zsidók iránti nagy szimpátiája. 

Szigligeti Ede ssintén bevett darabjaiba egy-ket 
ssidó alakot., Amint Kisfaludynál alig találunk még 
uidó alako\.1 merl zsidónak az akkori életben szerepe 
~ úgy az elóbb vázoh fejlóclés szerin~ & valóság
IlU megfelel a &igligeti darabjaiban a zsidóknak 



tulajdonított szerep. Mindössze a •Zsidó• cimú nép
szinmúben ad egy rudó alaknak terjedelemre nagyobb 
szerepei. 

A 70~es éyekben az alkoimányosság helyreállitása 
után mind nagyobb és nagyobb iért hódít a zsidóság 
a nyiirinos életben, a financiális ügyek kezelésében, 
úgyhogy már nem a közszereplés és a társadalmi 
élet mellékalakja, hanem sok helyen a többiYel 
egyenrangú tényezó, sok helyen pedig a gentryk és 
eddig yezeiö urak elóü álló fél. Az ilyen hatalmas 
előrerúgtatásnak megsziiletett a maga elbeszélője 

Ágai Adolfban és költóje Kiss Józsefoen. 1: ~em aka
rom őket bóYen méltatni, még ök hál' Istennek a 
mai éle1éi, még nem tanoznak az irodalomtörlénel 
keretébe. .t.::r ál uk a zsidók nem epizódalakok, nem 
segéds2:emélyzet, hanem ők á11anak a cselekmények 
közponijában, ók a fóhösök. 

Hosszú fejlödés ez, amit most rajzoltnn.k, az egy
kétsoros megjegyzéstől a zsidók &fikszáthjáig, Ágaüg 
és a zsidók AranyJanosáig : Kiss Józsefig. Erl a fejló
dési teüe meg a ~sidók helyzete is két é'\"század alatl 

Ebbe a fejlödési p roceSS%USba kell beáliliani Yik
száihot. 

C) - · 
~likszáth gentrye.saládból származott, gyerekkorát 

falun, iskolaéyeil kisYárosban, fiatalemberkorát a pesti 
egyetemen iöUötte eL Ebben az idóbe~ életének első 
felébe~ amikor lelke az összes késöbb kifejezésre 
jutó benyomásokat, képeket f~h-eüe~ elösz-ör oübon 
és u iskolában, a kimemesi esalád légkörében. é& 
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szokásai között, késlSbb - az egyetemi évek id .. 
ben - a Pestre felke~ült g~ntry·,ivadékok között ;~ 
Származását, életmódJ át, tarsasagát tekin tv e 1·g , en 
érthető dolog, hogy kimondottan a gentry írójává 
lett Az ö szeme is már így - a gentry álláspontjából 
tekintve - mutatta neki a világot és az a pápaszem, 
amit fiatalsága szemei elé tett, nem engedte, hogy az 
országot, a kisvárosi életet másképen n ézze, mint a 
kisnemes szempontjából. 

Mikor Mikszáth az író szemével kezdi nézni az 
életet, akkor a gentry <c uralma)) - .ha szabad így 
neveznem - még elég elterjedt volt, de már lefelé 
tartott. A gentry fénykora a Bach-korAzak idejére 
esett. Ekkor ugyanis két részre oszlott a gentry. 
A nagyobb rész a mesterséges hazafiaskodással és 
passziv rezistenciával szerzett aranyos glóriát a feje 
köré, a kisebbség pedig hivatalokat foglalt el a 
Bach-kormány ala-tt és igy bizonyos poziciót szerzett. 
Mindegyik rész a maga módján. Ez a vagyoni rom
lással, d~ hazafiassággal fényes korszak, a1lllkor a 
gentry volt a népesség tengelye, a Bach és Schmerling 
rendszer után is tartott a 70-es évekig. 

Mikszáth első elbeszéléseivel 1872-ben lépett fel. 
Ezidőtájt ért végett a gentry jó élete. Első elbeszé
lésének egyik alakja : Stofi fiskális, mindig vissza· 
sóhajtja az ideális Bach-korszakot. Mikszáth pedig -
a gentry írója - állandóan visszatért ahhoz a boldog 
korszakhoz, amikor a gentry nagy úr voll 

Mikszáth eme tulajdonságában rejlik az oka. annak 
is, hogy sok munkájában foglalkozik a zsidókkal és 
hogy szimpáiliiával, jó érzéssel ír róluk. 
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Az előbb vázolt fejlődésben, amelyet a zsidók hely
zete máig hazánkban tett, már említettem, hogy a 
Bach-korszak gen try- beamtervilágában a zsidók hely
zete nagyon javult, a zsidók - kiilönösen ~ vidé
ken - szükséges elemmé lettek, a kisnemesek és a 
zsidó kereskedők, korcsmárosok és pénzügynökök -
ezen most felszínre került tipus - közötti érintkezés 
mindennapossá lett. A knrtanemesek, a vármegyei 
urak, nem mint egyenrangú emberekkel beszéltek a · 
zsidókkal, hanem olyanformán tekintették, mint valami 
szükséges rosszat. 

Mikszáth munkáinak nagyrészében erről a kedves 
korról ír, és elbeszéléseiben mindenütt ott van a 
kisnemesi családok mallett a zsidó is. 

Az a jóakaratú vállveregetésnek beillő szelid gúny 
és az a nem megszégyenítö és nem sértő fölényes 
humor, amellyel Mikszáth a zsidó vonatkozású meg
jegyzéseket megteszi, és amellyel zsidó aJakjait be· 
állítja és kezeli, csak hű visszatükrözése annak a 
bangnak és annak a módna.k, amilyennel a gentry visel
kedeU a zsidókkal szemben. 

Mikszáth szimpáthiával ír a zsidókról és ez annak 
köszönhető - eltekintve az ő birálhatatlan egyéni 
érzelmeitől - hogy a gentryről ír. 

3. 

Érdekes dolog a mi általunk kitüzött tárgy fejtege
tése szempontjából, hogy Mikszáthnak legelső nyom 
tatásban megjelent elbeszélése zsidó alakokról szól, 
s a történet központja egy zsidó leány. «A ba.tyus 
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zsidó leánya)) ez az elbeszélés. 1872~ben jelent me 
a Fővárosi Lapokban, mint egy ismeretlen nevü fiat~ 
író munkája. 1874-ben jelent meg számos más e~
beszéléssel Mikszáth első kötetében. 

Úgy ez, mint ~ többi első időből kelt elbeszélések 
még nagyon 1~omantikus dolgok. De a stiluson és az 
emberek, valamint a helyzetek megrajzolásán már 
látszik Mikszáth keze és ereje. A történet érzelmes 
és romantikus, de az alakok élők. Egynéhány gentry 
és egy zsidó apa, meg egy zsidó leány szerepeinek 
az említett elbeszélésben. 

Stofi fiskális 5000 forintnyi követelés erejéig el 
akarj a árvereztetni Gelhatein Dávid vagyonát és 
magával viszi Gy. városka három esküdtjét. Kitűnik 
azonban, hogy Gelhatein Dávidnak semmi vagyona 
sincs, csak az őseitől örökölt ólom-fütyülője. Stofi 
dühében az adósok börtönébe való becsukatással 
fenyegeti meg Gelbsteint, mire annak Eszter nevű 

~ lánya térdenállva könyörög n-eki, hogy ne tegye tönkre 
a családot. 

- Hüm - mondja az ügyvéd. Tudja mit tuba
rózsám? Magácska jön be 500 napig a városba, nem 
a börtönbe, hanem hozzám - szolgálni. 

A kis leány sokkal ártatlanabb volt, hogysem töké
letesen elérlee az ügyvéd~t - folytatja Mikszáth -
de azért ösztönszerüleg érezte azt, amit felfogni nem 
tudott, lángba borult mindkét orcája, és kis kezét 
önkéntelenül szakította ki az ügyvéd izmos markábóL 

Az ügyvéd azonban biztos a dolgában és miután a 
tréfa kedvéért lefoglalta a fütyülőt, nyugodtan átmegy 
as esküdtekkel a korcsmába. N emsokára pirosra sirt 
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szemekkel Eszter is bejön a korcsmába. Titokban elszö
kött hazulról, hogy apj át megmentse. Stofi az esküdtek 
álmélkodására öt is felülteti a kocsira és mindannyian 
visszaindulnak a városba. Mikor a Stofi fiskális háza 
elé érkeznek, leszállnak és Stofi. a többiektől elbu
csuzva, magával ,akarja vinni a lányt. Közbelép azon
ban Sásdy Feri, az egyik esküdt, akinek a lány meg
tetszett, és elviszi az ő és esküdttárea lakására, le
fekteti az egyik szobában és a küszöbre két égő 

gyertya közé egy ka1·dot tesz, megfogad va és táraá
val is megfogadtatva, hogy a küszöböt éjjel nem lépik 
át. Másnap Esztert, akit az árverés alkalmával éne· 
kelni hallott, elviszi a azinigazgatóhoz. 

A szinigazgató két dalt énekeltetett el vele. Azu1án 
félrehúzta Sáadyt és azt mondta neki: 

- Ez a gyermek felér akkora gyémántot, mint a 
fejem. 

Feri még egy utolsó tanácsot ad neki, hogy mint 
az éjjel volt, úgy vonjon maga köré egy kardot, 
amelyen át ne léphessen hozzá senki, azután útjára 
bocsájtá Esztert, szinészi nevén Mademoiselle Alpbon
sinet. Hosszú ideig nem gondol rá, csak mikor öt év 
mulva mint nagy müvésznőt dicsérik előtte Esztert, 
felujul régi ezerelme és elutazik hozzá Bécabe. A nagy 
fényben, ami a müvéaznőt körülveszi, nem találja a 
helyét, a csak akkor múlik el elfogódottsága, amikor 
a lány azt mondja neki : 

- Az a kard mindig ki volt vonva és őrt állott 
fölöttem. 

Sásdy esküdt és M. Alphonsine eljegyzik egymást, 
és az esküdt a lány apját körözteti, hogy a lakodal-
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mon 1·észt vegyen, de. sehogysem találja meg. Végre · 
egyszer betoppan a h1vatalába Gelhatein Dávid. 

- Tekintetes uram - mondja - egy zálogolll 
van nekem itt, amelyik nekünk szent családi kincsünk. 
Hát azért jöttem, hogy kiváltsam Itt van az ötezer 
forint érte. Több pénzem sem égen, sem földön. Rokat 
izzad tam, fáztam, míg ennyi t is kikerestem, de mégis 
megvan. A jó Isten megsegített vele. 

A zálog alatt az ócska fütyülő t érti az öreg zsidó, 
amit Feri esküdt olyan föltétel alatt ingyen is odaad, 
La eljön az öreg az ő lakodalmára. 

- Mit keresnék én, szegény vé n zsidó, az urasá· 

gok között. 
- Mit keresne? Hiszen a menyasszonyom ép a 

maga lánya, Eszter. 
- · Ah, az én lányom? - mosolygott a zsidó. -

Hogy 'lehetne el a teens úr zsidólányt? 
- - Hiszen már nem zsidólány többé, rég keresz tény 

Jett belőle. Gyönyörű úri kisasszony. 
Az öreg zsidó hangosan elkacagta magát. 
- Htbihi, milyen tréfás a teens úr. Bizony ráfogná, 

hogy nekem lányom van, akit elvesz. Van, de még 
kicsike mindakettö. Nincs nekem több lányom, nem 
is volt soha, hi hi hi. De csak tréfás · ember a 
teens úr. 

Úgy kacagott, ho~y a könnyüi is csurogtak belé~ 
hanem a kacagásban volt va.lami erőltetett, valann 
nagyon szomorú. 

Azután letette az ötezer forintot, elvjtte a fütyülőt 
és Sásdynak nem volt ereje, hogy visszatartsa. A la· 
kodalmat pedig megtartották nélküle. 
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Szükségesnek tartottam részletesen elmondani ennek 
a hosszabb elbeszélésnek a tartalmát, mert a köz
ismert Szent Péter esernyőj én kívül csak ennek a 
nagyobb elveszélésnek középpontjában áll a zsidó. 
Másrészt pedig ebben az elbeszélésben még az a 
Mikszáth mutatkozik, aki a zsidókérdésben oly fon
tos politikai szempontoktól még teljesen független 
és akit még a lapnak - amelybe ír - iránya sem 
kötött, mjnt kesöbb számos esetben. 

Meg kell állapítanunk tehát, hogy ez a még tel
jesen elfogulatlan és befolyásolatlan Mikszáth épen 
olyan ezeretettel ír zsidó alakjairól. mint a faj tája
beli és a hozzá valószínűleg közelebb álló gentryrőL 
A kettő közötti már fentebb vázol t viszonyt a követ
kezöképen érzékíti : 

«Mikor Gelhatein bejött az irodába., Sásdy felugrott 
és vidáman nyujtotta. felé a kezét. 

- Isten hozta öreg úr. Ezer esztendeje nem láttam, 
pedig már kerestettem is. 

Hane>n a vén zsidó nem merte elfogadni a feléje 
nyujtolt kezet. Mi köze egy ?'ongyos zsidónak egy 
lekintetes u1·aság kezéhez ~ A zsidónak csak akkor 
uan foya megfogni az uraság kezét

7 
ha <cuáltó~> van 

benne, az üre.c; kezét nincsen joga megfogni.>) 
A szinleges, de önérzetes zsidó alázatosság, a zsidó

ság kihasználása és a zsidó részéről a kisnemes 
iránti gyűlölet, minden benne van ebben a pár mon
datban, amely különben t~ljesen a zsidó álláspont 
védésének . hangján van írva. Az egész elbeszélés 
apológiája a zsidónak. Eszter, a zsidólány, szende, 
ártatlan, szüzies, tiszta, hü s egyetlen - ki sem 

A.a lMIT Rvkllnt!w. 1918. 1! 
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élezett - hibája, amelyről sorsa tehet, hogy a zsidó 
vallást elhagyta. 

Az öreg munkás, kitartó, tisztességes, becsületes 
zsidó, aki senkitől kölcsönt n em akar, s aki senki
nek sem tud adósa lenni. Konzervatív, a tradicióJat 
megtartja, akár a vallásról, akár egy ócska fütyülőröl 
van szó. Látszólag hidegen, nyugodtan veszi tudo
másul legnagyobb fájdalmát és félvállról beszélve 
tagadja ki hitehagyott leányát. De nem kőszivü, me1·t 
mikor visszamegy a vásáros nép közé, egy-egy könny 
csordult végig ráncos, sápadt arcán. Talán az ötezer 
forintot sajnálja, amit nászajándéknak, vagy a jó 
Isten tudja, minek hagyott ott? Talán más egyéb 
bántja? Az emberek nem nagyon törődnek vele. 

Mikszáth később sohasem érezte át és adta vissza 
ilyen közvetlenül a zsidó érzéseket és lelkiállapoto
ku.t. Mint minden munkájába, minden alakjába, úgy 
a zsidókkal foglalkozó munkáiba, és a zsidókra 
vonatkozó megjegyzésekbe belehuzódott a politika és 
az a stílus, amellyel Mikszáth a politikát kezelte. 
A zsidók iránti szimpáthia továbbra is megmarad, de 
a tulajdonságokat, az egész zsidó psychét már nem 
látja annyira tisztán, mint eddig. 

A gentry pápaszem elé a politika lorgnonj át is 
feltette Mikszáth. 

4. 

Mikszáth életének legfogékonyabb éveit, az els~ 
hús~ évet falun, Szklabonyán és két kis felföldi 
városkában Selmecbányán és Rimaszombatban töl· 
~öUe el. A fta~al gyermek magába szívta a falun azt 
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a hangulatot, nzt a levegőt, amelyet a fa.lusi plébánia 
és a falu egyetlen téglás háza «az uraság» háza ki
áraszt a vályogviskók közé, a két kisvárosban pedig 
lerakódtak lelkére az apró pártvillongások, személyi 
kérdések, irigykedések és kanapépörök képei és em
lék~i. A sok kép között pedig, amelyek munkáiban 
visszatérnek, helyet kapott a falusi és az 50-es és 
60-as évek kisvárosi életének tipikus alakja, a zsidó is. 

Mikszátb a. zsidónak ezt a speciális helyzetét sem 
hagyja kiaknázatlanul. Amint «A batyus zsidó lányan 
cimü elbeszélésben a szegényebb zsidóknak a gentry· 
hez való viszonyát vázolta, úgy a Sze nt Péter ese1·nyöjé
ben, másik nagyobb - zsidó alakokat t artalmazó -
munkájában, a zsidónak a falu és kisvár os lakóival 
szemben elfoglalt helyzetét rajzolja. Közigazgatásilag 
lehetne legjobban érzékaltatni a dolgot, amennyiben 
Gelhatein Dávid és a családja a magyével és alak· 
jaival, Müncz Jónás és hozzátartozói pedig a faluval 
vannak összeköttetésben. 

A zsidónak a felvidéki tót kisvárosban foglalt hely
zetéről Mikszáth & Szent Péter esernyőj ében külön 
fejezettel emlékszik meg. (cA mi Rozálink••-ról, a -- -BálJaszékre telepített zsidó kieboltosnéról, szól a fe-
j eze t. 

Pelsőc tudniillik Bábaszék ellen acsarkodott már 
régóta, mondván: 

Hiazen nem város az. Még zsidó sincs benne. 
Ahova pedig zsidó nem telepszik, annak a helynek 
nincs jövője, az már c:;akugyan nem városnak való. 

(<Bábaszék érdemes előljárósága okulván az ellen
ség irígy piszkolódásából, alkudozásba lépett vala az 

12* 
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említett Münoz Jónásnéval, hogy átJöjjön lal\ni Bau . 
székre, nyitván ott a piac kellő közepén boltot sz a , em. 
ben a kovácsmühellyel, hogy minden átutazónak 
legott szemet szurjon. Így került Münczné Bábaszékre 
hol is nagy tisztelettel fogadták. Eleinte soknak 
visszatetszett, hogy a magisztrAtus nem zsidót szar. 
zett, hanem csak zsidóasszonyt, mert mégis csak 
szebb lenne, lélekemelöbb lenne, ha így szólhatná
nak: A mi zsidónk ezt mondta, azt mondta. A mi 
Móricunk, vagy Tóbiásunk azt tette, eniezt tette. De 
csak annyit mondbatni, hogy <la mi zsidóasszonyunk, 
a mi Rozálink 11 az semmi, ez túlságosan sz erén y en 
hangzik. Egy szó, mint száz, zsidót kellett volna 
kapni Bábaszékre, nagy szakállút, görbe on·út, ha 
lehet vörös hajjal, az az igazi. 

De Konopka Uram, a legeszesebb szenátor, aki 
Müncznéval az alkudozásokat vezette, kegyetlenül le· 
vágta az elégedetleneket. 

- N e legyenek ostobák kigyelmetek l Ha egyszer 
egy asszony király lehetett MagyarországoD, miért ne 
lehetne másszor egy másik asszony zsidóboltos 
Bábaszéken. 

Igaz, ami igaz, lecsillapodtak lassanként, sőt még 
magasztalni is kezdték a magisztrátus választását, 
midőn az első purimkor, s azután is minden sátoros 

l 

ünnepen összejöttek a világ minden részéből a Mü~cz~~ 
fiai, szátnf;zerint heten, s látták öket ünneplő urt 
öltözetekben. fűzös cipőkben a lábukon, magas fazék
alaku kalapokkal a fejeiken végigsétálni a piacon. 

A bábaszéki polgárok kiálltak ilyenkor a mályva· 
rózsás kertjeikbe s büszkeségtől dagadozott a szivük, 
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amint utánuk néztek, azt mondogatván egymásnak a 
licf-1umkerítéseken keresztül: 

- No, ba már ez se város, koma, akkor a denevér 
is csak muslinca. 

- Tíz évig se látni ennyi zsidót Pelsőcön - vála-
szolta a másik koma. 

Vagyis meg voltak elégedve zsidóasszonyukkal a 
bábaszékiek és őt épen olyan tiszteletben részesítet
ték, mint akármelyik más falu a zsidóját. 

Mikezáth szerint nagy becsben és nagy tiszteletben 
áll a zsidó a falu és város lakóinak szemében. 
A magyar paraszt magánál ugyan alábbvalónak te
kinti a zsidót, de szereti, sőt néha tiszteli is. Egyik 
alakjával mondatja Mikszáth: 

- Hitvány ember, nem becsül az semmit, se Istent, 
se papot, se zsidót. 

A Sz en t Péter esernyőjében is megkapj a az őt a 
falusiak részéről megillető tiszteletet mindegyik zsidó, 
és mégis másk~p vannak Münczék festve, mint Gelb
stein Dávid és Eszter. Mikor ~z a regény megjelent, 
Mikszáth - akinek érzékeny lelkén minden impresz
szió nyomot hagyott - már itt fenn volt a főváros
ban, és ép ez az idő nem volt különösen kedvező a 
zsidókra nézve. Az Istóczy-féle hosszú ideig tartó 
antisemita mozgalma.k egyes hullámai még gyűrüz
tek a közéletben, mikor Mikszáth ezt a regényt írni 
kezdte. N em birt kiszabadulni a hatás alól és sem 
Müncz Jónást, sem a többi zsidó alakokat nem ruhá.zta 
fel azokkal az igazi jó tulajdonságokkal, amelyek az 
előbbi elbeszélésben voltak. Szimpáthia és ezeretet most 
is látszik az írásában, de már valami szelid gúnyt is 
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lehet érezni abban, amilyen tulajdonságokkal alak
j ait felruházz a. 

Ebben a munkájában ugyan ~ég nem mutatja 
öket furfangosnak, agyafurtnak, m1nt egynémely ké. 
aőbbi irásában, de itt már a pénzsóvárság nagy 
szerepet játszik a cselekvény előbbrevitelénéL Moti. 
válja is ezt azzal a megjegyzéssel, hogy az ariszto. 
kratáknak nem elég semennyi föld, még a királyok is 
új földterületekre vágynak, a :i~Sidóknak pedig semennyi 
pénz, mert még Rothschild is mindig játszik a börzén. 

Amikor \Vibra Gyuri az apja vörös esernyöjét, a 
t:)zent Péter esernyőjét keresi, akkor eljut Müncz 
Rozáliáboz, és kéri, hogy mutassa meg a régi eser· 
nyőket. Müncznének eszébe jut elhalt férje tanácsa : 
Sohase tegyetek olyasvalamit, aminek okát és célját 
nem tudjátok. Nem akarja megmutatni az ernyöket. 
Gyuri megmondja, hogy miért keresgél köztük és 
hozzáteszi : 

- Ötven forint ütné a markát, ba megtalálnám 
az ernyőt. 

«Az ötven forint sz óra megcsillogtak az öreg asz· 
szony szemei, p1int szentjánosbogarak. Olyan fürge, 
olyan eleven lett erre az ötven forint szóra, mint az 
orsó, és gyors tipegéssal vezette fel Gyuri t a padlásra))· 

A fia, Móric, sem veti meg a pénzt. Mikor meg· 
tudja, hogy az esernyőért ötven forintot kaphat, ijed· 
ten kapja le sipkáját. «Ötven forint egy ócska eser· 
nylSért. Hab, ez ta1án maga a kóburgi herceg Szent
Antalról ! Egyetlen szempillanattal észrevette, milyen 
finom ruhában van Gyuri. » 

Evvel a kapzsisággal, pénzrevágyással - Mikszáth 
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szerint - egy kis meggondolatlanság, elhamarkodott
ság is együtt jár ezeknel az alakoknál, ha pénzt 
látnak. Müncz Móric, mikor az 50 forintról hallott, 
nem sokat gondolkozott. 

- Meg lehet találni az eaernyöt - mondta fel
tünö mohósággal - maj d gondolkozva. tette hozzá 
a mérséklö «úgy hiszem1>-et. 

A kapzsiság és velejárói mellé, mint a zsidók 
jellemzésének gerince mellé, még egy-két apróbb 
jellemvonást tesz. Így gúnyosan - de mégis szelid 
gúnnyal - emlékszik meg, a zsidónak a fizető 

közönséggel szemben tanusítani azokott alázatosságá
ról, amely tényleg nem mindig őszinte. 

Mikor Müncz Móric megkapj a a felvilágosításért 
Wibra Gyuritól az 50 forintot, a~t - tekintve az 
előbb vázolt érzelmeket - valóban furcsán köszöni 
meg. 

- Valóban hercegileg jutalmazott oly csekélység
ért. Szinte szégyeHem magamat. A patvarba is. Ötven 
forint. Egy forintért is elmondtam volna. 

Egy mondásban a zsidó asszony szájából hangzó 
anyai büszkeségét teszi v.isszataszítóvá és változtatja 
önhittséggé. Wibra Gyurit úgy küldi a piacra a fiához, 
aki tömzsi, kövér embe1·ke, olyan arcca.}, mint a 
pulykatojás, hogy <cMenjen egyenesen a birkák közé 
és szólítsa meg ott a legszebb embert, és az lesz a 
Móric fiam . .. roppant szép, különösen szép a Móric». 

A bűnlista betetőzéséül pedig Móricnak egy borjú 
vásárlását írja le, melyben, hogy olcsóbban vásárol
hasson, mindenféle kifogásokkal nyomja le a~ árat. 

Hosy e sok felhalmozott rossz tulajdonság mallett 
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a zsidó alakok mégsem lesznek ellenszenvesekké 
annak Mikszáth nagy művészete az óka. Nem hb1 
ugyan felszabadulni ném el y olvasmány és polémia 
hatásától, de viszont a szimpáthia, amelyet már régen 
érzett a. zsidók iránt, és amely mélyen lelkébe véső
dött, amikor "Végignézte a tiszaeszlári pör tárgyalását, 
a sz im pá thi a sordinó t tett a hegedű re. A gúny, a 
megrovás és a humorizálás mindenütt megmarad a 
sértő szándék határain jóval innen. 

Mikszáth alapjában véve filosemita, amit elsö, 
minden hatástól menten írt elbeszelése bizonyít. De 
sokat tanult, olvasott, appercipiált a 20 év alatt, ami 
a két nagyobb elbeszélés írása közt volt, a az új 
tanulmányok és olvasmányok más álláspontra térítet
ték. Igazságos és őszinte most is, csakhogy az e1őbbi 
rózsaszín szemüvegek helyett most már - ettől a 
munkájától kezdve - zöldet tett az orrára. 

5. 

A. fent idézett két elbeszélés megírása közé esik 
Mikszáthnak egy nagy hirlapírói munkája, amelyben 
állandóan a zsidókkal foglalkozott. Ö volt ugyanis a 
Pesti Hirlapnak a tiszaeszlári per alkalmával Nyiregy
házára leküldö t t külön tudósítója. N apról-napra ex
press levélben, táviratilag adta le tudósításait a 
tárgyaláson kapott impressziókról, az egyes alakokról, 
a tárgyalás szereplöiröl. A több mint egy hónapig 
tartó tárgyaláson közvetlen-közelről látta azokat az 
embereket, akikre eddig mindig idealizálás közepette 
gondolt. Mint minden müvész ember, úgy Mikszáth 
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is, hitt a vádlottak ártatlanságában, de tudósításai
ban mindig felemlíti a vádlottak erkölcsi fogyatko
zásait, furfangosságát, kellemetlen kinézésiiket. 

Az egyik vádlottról, Wollnei·röl, például ezt mondja: 
Alattomosság látszik az arcábóL Ö az egyetlen a vád
lottak között, aki nem kihívó és n em szemtelen. 

Braun Lipóh·ól azt irta, hogy megtestesülése annak, 
amit «keck fráter 1> -nek nevezünk. 

Általában a zsidók iránti szimpáthiája Mikszátb
nak - írásai ezerint - nem enyészett el ezen a 
tárgyaláson, mégis ezt az egy hónapot tartom a 
választóhegynek Mikszáthnak a zsidókról táplált ed
digi és azutáni nézetei között. 

A két oldalon legközelebb <cA batyus zsidó !anya» 
és a (ISzent Péter eserny.öj e>> áll, a tárgyalási modo
ruk között fennálló különbséget már taglaltam. 

Mikszáth a tiszaeszlári per tárgyalását nemo ak a 
törvényszéki tudósító, hanem a humorista szemével 
is nézte, és amint távolodik időben a nyiregyházi 
törvényszéktől - tisztulván az ott kapott impresz
sziók - annál erősebb, bár sohasem bántó gúnnyal 
tárgyalj a a zsidókat. 

Segítségére volt az ily irányú fejJlSdésben az, hogy 
politikai karoolatokat kezdett írni. S ezek a karcola
tok tényleg azok voltak, mert minden szavuk karcolt, 
karmol t, csípett. Mikszáth a Q. as évek közepe tá ján 
kezdte politikai karcolatait írni, és mikor fénykorá
hoz ért, ~ zsidók is kezdtek aktív részt venni a poli
tikában. Mtkszáth ezt is észrevette és egy állandó 
zsidó allürökkel biró alakott vett be az eddigi társa
ságba. Katánghy Menyhér~ pJtnaszkodik valamelyik 
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l~ velében a zsidó ujságírókra, utána pedig az <t ú· 
ZrinyüíSZ l) - ban figurázza ki a tolakodó zsidó ujsá ~ 

. d 'd' l g jrót, egyszerslDJ.n a magyar zs1 osagnak az ősi nevek 
iránti feltünő rokonszenvét támadva oldalba. 

Zrinyi Miklós feltámadása után bankdil'ektor lesz. 
Egy all,alommal Perényi Mjksát jelentik be neki. 

Zrinyi előre örül, ho~y az ősi családnak, amelyik 
szegról-végről atyafiságban is volt a Zrinyiekkel, egyik 
új tagját láthatja. Azonban nagyon meglepte őt, 

mikor egy kis görbeorrú, alacsony emberke lép eléje. 
- Perényi Miksa vagyok, .a Pesti Gunár munka· 

társa - mutatta be magát. 
- Önöket azelőtt Prinieknek hívták, nemde? -

kérdezte Zrinyi szivélyesen, de keserű arccal. 
- N em, méltóságos uram, hanem Kobooknak -

felelte nyájasan Perényi úr. 
Ezt a különös névmagyarosítási szokást az Új 

Zrinyiásznak egy másik helyén is kigúnyolja. A bank 
alapítása napján bemutatják Zrinyinek a biztosítási 
osztály főnökét, egy kis sánta urat. 

- Zrinyi Mór, a biztosítási osztály főnöke. 
- Hogyan ? -- kiáltott fel Zrinyi megütközéssel, 

hiszen a Zrinyiek kihaltak, ás a Mór név nem is 
volt szokásos a családban. 

- Óh kérem - szólt a kis emberke nyájasan -
én csak fel vettem ezt a nevet. 

Zrinyi indulatosan szólt. 
- Hát akkor menjen ki és tüstént tegye le. 
- De kérem gróf úr én azt belügyminiszteri en-

gedéllyel vettem fel. 
Amiben azutáQ Zrinyi kénytelen volt megnyu~odni. 
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Visszatérve azonban az előbb tett megjegyzésemre, 
hogy Mikszáth az ujságírót többnyire mint tipikus 
zsidóalakot mutatja be, arra bizonyíték az a másik 
ujságíró, aki még szerepel ~ikszáth müveiben. 
A körtvélyesi csíny Bárkány Samuja. Mint a szer· 
kesztőség legszemfülesebb, Jegyügyesebb riportet·jé
ről beszél róla Mikszáth, aki szemtelenségével min
denüvé bejut, mindent kikutat és mindent megtud. 
Három riporte1·t küld le az elbeszélés ezerint Kört
vélyesre a szerkesztöség, de Mikszáth kettöröl hamar 
megfeledkezik, és az elbeszélés további folyamán 
csak a zsidós Bárkány Samu szerepel. 

Még érdekesebb az a helyzet, amelybe a politiká
ban állítja bele a zsidókat Mikszáth. Politikai kar
colataiba, és a politikával kapcsolatos mü vei be -
mint az Új Zrinyiász, vagy a Demokraták, A kört
vélyesi csíny - mindenütt belevegyiti a zsidókat és 
sajátságos poziciót ad nekik. 

Mikor Zrinyi szine elé kel.'ül egy zsidó ujságíró, 
ugyanúgy bánik vele, mint a saját korabeli izma
elitákkal és minden lelkifurdalás ~s gondolkodás 
nélkül vasravereti és a pincébe dobatja ot. A minisz
terek pedig reszketnek az ij edségtől, és halkan, de 
ingerült hangon suttogják neki fenn a pártkörben: 

- Csak legalább zsidó ne lett volna azok között, 
akit vasraverettét 

Ha mindazt a sok apró vonást, amit a zsidóknak 
hazánkban elfoglalt helyzetéről Mikszáth adott, egy 
képpé raknők össze, hazai viszonyainknak gúnyos, 
szatirikus, de j ellemző képét kapnók. A zsidó szó a 
képvis~lökben, a miniszterekben és a politikusokb n 
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valami önkénytelen ij edelma t kelt. Ha zsidóról v 
szó, akkor a pártkör elcsendesedik, a viták halkabb: 
lesznek, az urak~ a n~gyhang~ urak csak suttogva 
marnek beszéln1, és akkor IB vigyáznak minden 
szavukra, mert hiszen zsidóról beszélnek. A zsidóról 
n em szabad hangosan beszélni. Mikor bál·ó Gerezdy 
főispán bizalmas ér tekezletet hí v össze a köl'tvélyesi 
kerület képviselöjének megválasztása érdekében, akkor 
kiszalad a száján ez a mondás: 

- KépviseléSnek mindenki jó. Mnholnap tele lesz 
a ház zsidó fiskálisokkal, akkor azután m egeheti a · 

kutya. 
De amint kimondta nagyhangon, rögtön utánateszi 

félénken : 
- De ez t osak négyszemközt mondoro. 
~fert hiszen err<Sl hivataloe tudomást szerezni nem 

szabad senkinek. Mit csinálnának azok a ful'fangos 
zsidó riporterek, ha ezt megtudnák? 

Az enfant terrihlenek ezt a szet·epét Mikszátb egész 
közelhdl nézte és bár egyetlenegy zsidó személyt 
sem kever a dologba, mégis a megj egy~éseken és 
célzásokon keresztül elénk tárja a poEtikában ural
kodó formai zsidóbarátság és tényleges anti semitiz· 
mus perspektiváját. 

6. 

Emlitettük, hogy Mikszáth a gentry irója. Ezzel 
kapcsolatban egy érdel\es fejléSdési momentumrn 
akarok rámutatni Mikszáth miiködésében. Eleinte -
e lső müveiben - a falut és n. megyót irjn le, egy 
olyan ember gondolkodásával, aki benne van ezek· 
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ben a dolgokban. 1Likor felkerül Pe tn.' , nkkor is visz· 
szatér minduntalan az e~a.pró gontryb Z)) n (<t kin· 
tet s vármegyé»·hez, d mt'tr valami szelid, l néző 
gúnnyal szemlóli azt, mint az ember 1\ hangya\k 
ürgés· forgás át. Azután következik a képviselöség, a. 

journalizmus. és Miltszát.b át·osioskodik, a gondol
kodása új és új szempontokat v tt fel és nz indusztrin
lizá.lás, szabadgondolkodás b&tásn. alaU megszül tik 
Mikszáthnn.k egy tiszh\n Vt\.rosin.s gondolkodású és 
beállitású novellája: A pnJronus. 

Nem tagadja m(g Mikszáth n falut hb( u az l
beszélésében sem, a faln i kuriákból indul ki az a 
novt'lla is, de a falnbn.n ós a falusi gondolkodá sol 
l\ezdödik, a vége osak itt f no, a nagyvárosban tör· 
ténhetik meg. 

Mikszáth egyszerr at·ról filozofál, hogy m nnyi 
vagyon" mennyi p ón z j ut át a zsidók kezeibe, hogy 
n1ilyen magas poziciót foglalnak Magyarország kar s· 
ked lmi és közgazdasági életében. Ilyen n zeldd a 
eddig még nem foglalt el siiriiu teleirt oldalakat 
Mikszáth müveiben. 

De nemcsak ez a filozófia, hanem maga. a tárgy is 
teljesen városi képet ad. 

Egy elszegény dett gentry·fiú. n.ki pappá leU, a 
vele egyfaluból származó m ggazdagodott zsid6gy rck 
patronn.tussága nlatt levő plébániát akarja mogsz r zni. 
De szomólyesen nen1 n.kaJ.· vele b azélni. 

- Képzold el - mondja &z irónn.lc - amint ot\ 
lU l ok én, Szontgt\ly Pál összetörve, kicsinnyé v &l v&, 
mint egy koldus, a Fülöp zaidógy rek előtt. Bis~en 
föl se venném, ha nem ismertem voln&. Képzeld el 
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kérlek, milyen gőgös fény fog azokban megcsillanni 
hogy fog tomboini lelke belül; (dme, itt van hát ~ 
Szentgályak sarjadéka, akik apámat, r:.agyapámat le
huzatták, kenyeret kér tölem a nyomorult. Kirugjam-e 
vagy megsegítsem ?)) Nohát micsoda kalvária lenne 
az az én lelkemnek, ahová te küldesz engem. 

Végül az író elhatárvzza, hogy ö lesz a közben
járó a Filinél, méltóságos Keöpataky Fülöp úrnál. 
Szóba is hozza egy barátságos beszélgetés alatt a 
dolgot, Keöpataky rá is áll, de unottan, 'kedvetlenűl, 
bosszusa.n. Az író megkérdi, miért komorodott el. 

- Mit? Te nem érted azt - feleli a méltóságos 
úr - hogy én mennyire meg vagyok alázva ilyen
kor emberi máltóságomban? Én nem érzem a kegy
úri jog varázsát. Nem; én a további szolgasáyot 
érzem, hogy én tartozom a birtokomon kétezer 
forint dotációval egy ellenséget fizetni, aki elle
nem izgassa a népet és hintse a gyűlöletet. 

Meg volt alázva Keőpataky is, csak akkor ült ki 
arcára a. gőg, mikor leánya «egy gyönyörű, nyulánk 
bakfi.sch,, lépett be az ajtón. 

Így a Mikszáth alázatos zsidó alakjai nem beszél
tek. Eddig a zsidó a gen tryvel szemben csöndes, 
alázatos, halk volt, a gentry pedig gőgös, lenéző, 
durva. Most már egymás mellé kerültek : a zsidó is 
gőgös, a zsidó sem akar fejet hajtani, félnek egymás 
gögjétöl, lenézésétől, meri a zsidó még emlékszik 
apáinak fájdalmaira, amit a gentry okozott, a gentry 
meg érzi, hogy most már a zsidó is tud büszke, 
gögös lenni, büntetlenül szabad neki megmer.evíteni 
a nyakát egy gentryvel szemben. 
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Mikszáthnak ehhez a novaHájához Wah ... mann volt 
a roodellj e. N em tudom, hogy személye iránti szim
pátbiájából, vagy a zsidók iránt érzett rokonszenv
ből, vagy talán a fővárosi egyes társadalmi rétegek 
gondolkodásmódjának kényszerítő hatása alatt, a két 
büszke és . gőgös néposztály úgy van egymással 
szerobeállítva, hogy a zsidó álláspontja a rokonszen
vesebb. Rokonszenvesebb, mert a gentry, bár már a 
begy lábáig csúszott le, mégis úgy akar lenézni a 
környékre, mint mikor az emberpyramis tetején 
állott, a zsidó pedig csak az ellen kűzd, hogy most 
mikor közeledik a hegy tetejéhez hosszú, fáradságos 
munkája után_, most akarják újra visszalökni. 

Abban pedig, hogy az a «gőg, amitől Szentgály 
úgy félt )) , akkor ült ki az arcára, mikor leányát, a 
következő nemzedéket, az ő továbbfolytatótát látja, 
ebben azt a reményt lehet látni, hogy valamikor az 

a további szolgaság is meg fog szünni, s amint vala
mikor a ·zsidó hajlongott a gentry előtt, lesz még meg
fordítva is. 

Mikszáth is elgondolta ezeket, s valószínűleg ide 
tendál ez a novelláj a, amelybe nem ok nélkül fűzte 
be a zsidók vagyonosodásáról szóló filozoféJást. 

7. 

A. Mik~z~th által jellemzett zsidónak még egy 
tulaJd~~sagaval akarok foglalkozni: a furfangosságá
val. Kozhely az, hogy a zsidó furfangos. Mi is ezt 
a k~pzetet hordjuk a fejünkben és a köznép 18 így 
tartJa. 
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Mikszáth mondatja az egyik helyen egy paraszttal: 
_ Halápról mindenki Besztercehányára viszi eladni 

a buzáját (m?trt, hogy ;:. zt mondják, arra fslé még 
nem olyan okosak a zsidók, mint nálunk). 

Ez az - a furfangoss9g - ami egy kis válasz. 
falat von a parasztok és a zsidók közé. Mert ez a 
határvonal - · ha nem is erősen - megvan és egy 
csekélymértékü lenézésben nyilvánul. 

A menny belseje című elbeszélésben mondja a 
tanító ezt a kissé lenéző mondást : 

- Mózsi zsidót is látták a processzióban, tehát 
zsidók is bejutnak a mennyországba. Bzomorú, de 
igaz. Már a mennyország sem valami különös hely. 

Az egyenes gondolkodású magyar paraszt érzi, 
hogy ez a furfangos, görbén gondolkozó zsidó nem 
az ő fajtája, nem tudja hát, hogy hova tegye, és ami 
a legkönnyebb, lenézi. 

Mikszáth több helyen ír a zsidó furfangosságróL 
A körtvélyesi csínyben például Brenner zsidó így 
magyarázza meg a parasztoknak az életbiztosítást: 

- A Kometa biztosító társaság ennyi meg ennyi 
forintért biztosítja a kegyelmetek életét, azaz jót áll 
azért, hogy nem halnak meg. Ha pedig mégis meg
találna valamelyik halni , akkor annyi meg annyi 
ezer forint strófot fizet a (( Kometa. » 

Ez furfang és agyafurtság, de nem zsidó gondol· 
kodáe. Ez palócfurfang. A zsidó gondolkodásban 
mindig van valami komoly pont, amely körül a ténY 
és a gondolatmenet úgy fordul, hogy minden oldal~ 
ról, minden támadás felől ugyanúgy látszik. Ez a fentl 
gondolkodás csak a paraszt észjárását csavarja ki, a 
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ondolkodóbb embert nem kapja meg, mert csak 
~etszetős azavakkal való játék. 

Másik példám - amely azonpan inkább . az élei-
roességet mutatja - sokkal tipikusabb zs1dó gon-

dolkodást mutat. 
A Lobinai fű cimü elbeszélésben Kohn Mór korcs-

máros két forintért akar megvenni egy Jópassznst, 
amelyet a gazdája nyolcra tart. 

-- Szemtelenség - méltatlankodott a passzus 
gazdája - hogy mer ezért a passzusért két forintot 
igérni? 

- Hogy merek ? - rikácsolt a zsidó. - Mert 
kalkulust csináltam. Nyolc forint ért hagyja, biztos 
hát, hogy hatért odaadja, ebből gondolom, hogy megér 
négy forintot és igérek kettőt. 

A gondolkodás tényleg zsidó gondolkodás, s talán 
csak ott hibázta el Mikszáth a jellemzést, hogy ezt 
a gondolkodást el is mondatja vele. 

Zsjdó kereskedő így gondolkodbatik, de ha így 
gondolkozik, nem köti azt a vevője orrára. 

8. 

Íme ezek azok a helyzetek, képek, vonások ami-
ből a Mikazátb zsidó alakjai kialakulnak. ' 

Nem felel meg - legalább kevés momentumban 
felel meg - a mi gondolkodásunknak és fogalmaink
na~ . . Mikszáth regényeiben többnyire a gentry és a 
pohtt~us szemével néz és a zsidó középosztály 
sze~evQ.} cs~k ero:,szer. Az ő zsidói nem felelnek meg 
a mi zsidó Ismeroseinknek, mert ö azokat nem látta 

A~ IMJT Éukünyve. 191.'J 
13 
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meg. Összes munkái közül mindössze A vén 
. .. gaz. 

emberben vnn egy zs1dó kozéposztálybeli alak, Medve 
Ignác, orvos. Ez is elmosódott, karakterisztikumok 
nélküli alak, nincs benne semmi elevenség. A zsidó 
középosztá.ly - Magyarország népességének legérde
kesebb rétege - nem érdekelte Mikszáthot, kivéve a 
zsidó ujságiró alakját. 

De nemosak ezért nem ismerünk rá Mikszáth 
zsidóira, hanem azért is, mert nem ma élő emberek. 
Még azokon az elbeszéléseken is, amelyek időpontja 
minden meghatározás nélkül a <<ma1, olyan illat vonul 
végig, amilyen az embert akkor csapja meg, ha össze
vissza düledezett kerítésen keresztül egy ősrégi falusi 
knria barnaoszlopos, muskátlis-ablakos tornácára, 
vagy alacsony sz o báj ába lép. Messze repül visszafelé 
minden érzéke az olvasónak, mikor a Mikszáth 
könyvének tornácára - első lapjára - vagy beleö 
azobájába - 100-ik lapjára - lép. Nem találkozunk 
ma már sem olyan humoros, kedves emberekkel, 
polgárokkal és urambátyámokkal, mint a Mikszátb 
munkáiban élők, és n. zsidók és azok helyzete sem 
egészen olyan - néhol jobb, néhol rosszabb -
mint a Mikszáth elbeszéléseinek idejében. 

Mikszáth a romantikus és realisztikus iránynak 
valami keveréke volt rablóhistóriák mellett nőtt fel, 

' és forradalm i törekvések mellett öregedett meg, őt 
csak a hazai, magyar dolgok érdekelték, ezért nem 
érdeklőd ö U a liberális néhol túlzottan fel világosolt , 
gondolatokkal telitett zsidó középosztály iránt. Ne 
gondoljuk, hogy azért irt ő zsidó nlakokról, mert őt 
érdekel ték. Nem! A zsidó alakok, csak mint a parasz-
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tok vagy gentryk mellett mindig látható alakok kel· 
tették fel a figyeimét és szerepeinek munkáiban. 

·ne ba nem szerepel mint igazán főszereplő sehol 
. a zsidó - biszen a Szent Péter esernyőjében is csak 
megindítja a. cselekvényt, de abban részt nem vesz -
azt ki kell emelnünk és érdeméül kell feljegyeznünk 
Mikszáthna.k, hogy akármilyen ferdén mutató szem· 
üveggel nézett bennünket, rosszakarat soha nem volt 
benne, annál több szimpátbia, és ha tolla csipkedő 
és gúnyos volt is, nevetségessé sohasem tette a. 

zsidókat. 
. Budapest. Radó István. 

, , 
AGAI ADOLFROL. 

Felolvasásra. került az IMIT. 1912 február 13-iki felolvasó 
estéj én. 

Hölgyeim és Uraim! 
Ennek a néhány sornak, melyet én Önöknak fel· 

olvasok, a programm jóakaratú titkolódzásából az a 
cím jutott: Prológ, és ez az állítólagos prológus igen 
sajátságosan nem a felolvasások elejére, hanem a 
közepére került. Ennek a látszatos rendezési hibának 
az az oka, hogy az én felolvasásom korántsem prológ. 
Ezzel a címmel csak takarni óhajtottuk a ta'rtnlmát, 
nehogy tiltakozhassék ellene valaki, akit mi e néhány 
~~nban megtisztelni és ünnepelni akarunk. Neki is, 
Onöknek "is, hölgyeim és u1 aim, váratlanul és elö-

13* 



l 96 l\IEZEY SÁNDOR 

készület nélkül teremtjük ezt az alkalmat. N e ki az , 

b k 
, ". b ........ ert, 

ogy e eso1 perc en meg ne akadályozhassa. o·· ··k , no -
nek azért, hogy üdvözletük annál spontánabb · . es 
öszintébb lehessen. Mert éreztük, hogy meg kell 
végre ragadnunk egy percet, amikor e felolvasó 
asztalnál szívünk szarint melegséggel és szaretettel 
vehetjük öt körül; s ez a perc az, mikor hosszas 
betegségéből felépülve, fáradhatatlanul termékeny 
elméjének legújabb szépségeit éppen itt, nekünk fogja 
elbeszélni. E néhány sort hölgyeim és uraim, Ágai 
Adolfnak ajánlom. 

Mikor itt magam mallett látom, s a köztünk osz
loposQdó évtizedekre gondolok, úgy érzem, hogy éppen 
az ifjuság jogán szólhatok felöle. Azén az ifjúságén, 
mely kettönknek talán az egyetlen közössége. Mert 
mindnyáj an, akik vele és utána nőttünk bele az 
életbe, mindenekelőtt az ö hervadhatatlan fiatalságát 
csodáljuk, melyn~k tartalmát és mulását nem az idők 
határozták meg, hanem egy páratlanul ép lélek tüze 
égette be csorbíthatatlan zománccaL Ahányszor látom 
és ahányszor gondolok rá, mindig hajporos parókák, 
gá.láns menüettek és a biadermayer rózsaszínü derűje 
jut eszembe; egy letünt világé, mely ódon keretek
ből is ifjan és üdén sugárzik szemünkbe, s amely
nek távoli harmóniái egyedül tudják elhitetni velünk, 
hogy valaha nemcsak álmodták, de élték is az örök 
ifjuságot. 

A régi szálfák közül való, abból az időből, mikor 
Magyarországon még nem 30 éves korukban írtották 
a tölgyekel Amikor még szabad vol t egészséges és 
erös generációknak növekedni ök, s nem a bwj ánnak 
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volt tisztelete, hanem a sudaraknak. Egy olyan gene
ráció ivadéka, malynek mindennapi kenyere az esz
mék szántóin termett s első lobogásaihoz csaták 
tüzéből nyelte a lángot. Fantáziája földj ét honvédek 
vére itatta termékennyé, s ágyuk mondták ~1 neki, 
hogy Debrecenből mit izentek. Legszebb emlékei 
olyan időkben vertek gyökeret, mikor kalászok helyett 
a Csikopéri-ezred tetemeit rengette a magyar róna, 
s tábori tüzeknél Petőfi énekelt altatódalt a vörös 
sa.pkásoknak. Amikor ezen a földön a hazaszaretet 
legromantikusabb napjai ragyogtak, mikor minden 
meg tudott születni, kétszeresre nőni, remények tud
tak táma.dni, fájdalmak enyhülni és lehetetlenségek 
nem lenni ; amikor ez a föld először és utol j ára 
tudta belesugározni minden teremtett Jélekbe a Csaba 
királyfi se1·egének regebeli babonás erejét. 

És ez a korszak csodálatos anya volt; méhében 
Herkuleseket hordott és emlőjén sárkánytejjel táp
lálta őket. Az akkori gyermekek nem az iskolákban 
nevelődtek, hanem a forradalom hagyományain. És 
soha nemzedék erősebb, lelkesebb, müveltebb és ter
mékenyebb nem volt, mint az, melynek ágyánál a 
forradalom volt a dajka. A szabadságharc csatatereire 
ezrével támadtak a légiók, hogy megbaljanak; a 
szabadságharc után perug ezrével kerültek az alko
tók. Ilyen korba és ebbe a generációba nyúlik vissza 
az Ágai Adolf pályája eleje. Nem csoda, ba azon a 
virágos dombon, Péczel mellett, egyik kezével a leg
bujább fantázia virágait tépdeste, a másikkal pedig 
az alkotások, a · tenni valók, a megteremtésre váró 
feladatok útja után tapogatódzott. 
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Nem tudom mennyi, de része van abban a 
k ·b l k' · t k '' tnun. a an, me y a tegyezes . ovetö küzdeh:nes é . 
alatt a nemzetet talpra állította. Vesszővel az ~ek 
hatását megmérni nem lehet. De bizonyos, hog;ró 
kiegyezés után keletkezett magyar társadalomna:· 
betegségeit Ágai Adolf nemcsak felismerte, hanem 
gyógyította is. Mentül kevésbé kiforrott, egészeéges 
mentöl újabb és elhelyezkedésében mentül ügyefo~ 
gyoitabb egy kezdő társadulom, annál több a. fonák
sága. S a külömbözö fonákságok felismeréséhez 
nemcsak gyakorlott, de sok tudáson és látáson éle
sedett és jóságos szemek kellenek. Azt hiszem nem 
túlzok, ha azt mondom, hogy a magyar társadalom 
összes fonákságát és valnmennyi típusát Ágai látta 
meg először, ő foglalta össze, ő fényképezte le, és 
ö örökítette meg - mert előtte fölényesebb és 
európaibb szemmal néző szemlélóje a magyar társa~ 
dalomnak aligha volt. Élete nagy részét külföldön 
bolyongta át, de nem tartozott a külföld magyarjai 
közé. A Nyugat minden haladását értette, szerette, 
magába olvasztotta; de csak azért, hogy ennek a 
szegény vergődö országnak szánalmas küzdelmét 
annál jobban szeresse. Mobó szomjúsággal kóborolt 
az idegenben és teli tüdejü szatirával köszöntött be 
valahányszor haz aj öt t, de ostorának pattogása megett 
egy elcsukló felsírás sóhajtozik és ~únyos mosolyán 
mindig ott remeg a rosszul palástolt könnycsepp. 
Modora, melyen a mi viszonyainkról beszél, nem le· 
nézést takar, csak fölényességet csillogtat; felet~e 
álloU minden magyar betegségnek, s ezért volt kl· 
\fln6 diagnoszu.ja. Már akkor is megvolt a mag~ar 
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ugar, és egy fordulattal szembe Iterült . velo nz új 
áramlat, mely azóta csökönyösen temctget1 a magyar 
tehetségeket; már akkor is haldoklottak a történ eti 
osztályok és keletkeztek újak, m olyek a r égiek he
lyébe nem tudtak beleilleszkedni; már akkor is 
orgiákat ült a félmüveltsóg, és emlékünnepeket az 
Akadémia, a kártyát már akkor is magyar bibliának 
hivták, szóval társadalmunk sok berendezkedési 
nyavalyája virágzott már akkor - s hogy ezt akkor 
is tudták, és ma is tudjuk, elsősorban az Ágai Adolf 
meglátó és feltáró munkásaágának érdeme. 

Én azt hiszem, ha vttlaha. annak a kornak. maly
ben a forradalom n eveltjei , Deákkal együtt a ruodern 
Magyaro1·szá.g a.lapjait rakosgatták, lelkére és szelle
mére lesz valaki kiváncsi : az Ágai irásaiból ki fogja 
tapinthatni az t az ütderet, mely annak a néhány 
évtizednek szervezetén végig lüktetett. A magyar 
restauráció minden küzdelmét átélte, minden eszmé· 
jét nevelte vagy eltemette, minden örömét látta és 
minden fájdalmát vigasztalta. A forradalom emlókei
böl erőt hozott magával, intelligenciájál>ól sok gúnyt 
és meleg szivéböl sok ezeretetet szórt ennek az or
szágnak millió és millió, hamar felnövő ós halálukig 
gyermekemberei közé. Az eseményekre tapadó tekin
tete mindig hidegnek és okosnak látszott, de minden 
felismerése megértéssel párosult, mind en gáncs a sztí
nakozással s ahol nyílával sebzett, a balzsamot 
mindig készen tartotta. A szatirikusok nngyszívü faj
tájából való, akinek megvolt az a szerenoséje, hogy 
fegyverét mindig tiszteletben és ezeret etben tartották. 
Az emberek az ő tollán keresztül látták meg gyen-
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geségeiket, s mint ahogy az iskolából kikerülve késöbb 
ugyan, de megszeretik a tanít?jukat, aki pálcával 
szoktatta le őket, megezerették Agait is, akinek me _ 
adatott az a tudomány, hogy nádpálcájáról el tud:a 
hitetni a közönséggel, hogy nem vessző, hanem árpa
cukor. 

Ez a szatíra kétségtelenül hatással volt a mi vi
szonyaink alakulására. Felettük Ágai mindig úgy 
állott, mint a hűséges, őrtálló katona. A magyar tár
sadalom legkiválóbb nevelői közé szeretem sorozni. 
Azokhoz a kevesekhez tartozik, akiknek gúnyja több, 
mint üres osufolódás, akik a szatíra jogosúltságát be 
tudták bizonyítani, s annak a népnevelő erejéről és 
nélkülözhetetlen voltáról eredményekkel tettek tanú
ságot. Én azt hiszem, nála külömb, erőteljesebb és 
müvészibb szatirákat magyarul sohase írtak. Pedig 
ez az az or:~ztíg, mely politikai, társadalmi, szellemi 
és gazdasági viszonyaival legelöl van azok között, 
melyekröl nehéz szatirát nem írni. 

Abban a korban, melyben Ágai fiatal fejjel és alig 
emancipált vallással terhelve beleharsogott az új idők 
dalaiba, hangjához is, fölényességéhez is, bátorság 
kellett. Hiszen azok az idők tele voltak a remény ke
dések önteltségével s a sovinizmus legszebb diadalait 
akkor aratta a sziveken. Lisznyay Kálmánék egy-egy 
teremtettés, sújtásos veresel ez időtájt seperték be 
az összes magyar dicsőséget, s ezek voltak azok a 
régi szép napok, amikor csak azért is jó volt min
den, ami magyar volt. De Ágaiban mindig volt vala· 
mely grandseigneuri vonás, mely biztosságot adott 
neki a egyszersmind megnyerövé tette. Oly szeretetre-
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méltóaP forgatta a spádét, · hogy inkább tarthatták 
kedvtelését sportnak, mint hadakozásnak Igy tudta 
bel o p ni a magyar irodalom müfaj ai közé a tár c át is, 
malynek születése az ő nevéhez, az ő szatirikus ter
mészetéhez füződik. 

Ha politikai és társadalmi szatirái elválaszthatat
lanná teszik nevét a magyar társadalom alakító mun
kájától: úgy a magyar tárca megteremtésével irodalmi 
jelentőségát egyszersmindenkorra megalapította. -
A Nyugat tárcairodalma egészen Madame de Sevig
néig nyúlik vissza. De nálunk ·bire-hamva sem volt 
még a tárcairodalomnak, noha ez a sok forradalmat 
okozott műfaj az ötvenes évek Franciaországában 
már haldoklott is, ami nem csoda, mert az Akadémia 
akkor már elismerésben részesítette. Ezt a müfajt a 
franciák a könnyed, elmés csevegések számára talál
ták ~i ; a francia esprit legédesebb termékei ebben 
a köntösben jelentek meg a közönség előtt, mely
nek ennél kedvesebb irodalmi csemegét nem nyujt
hattak még, mert soha bájosabb, finomabb, lébább 
és megindítóbb nem volt a francia irodalom, mint _ 
ezeknek a nagy király korában sz ill e tett tárcáknak 
virágzása idején. A mi irodalmunk szegény volt akkor 
szellemben, tehát nem voltak tárcái. A Pákh Albert 
és Vadnay Károly ólomlábu beszélyei voltak a módi 
s ezek a levendulaszagú, fehér főkötös irodalmi 
csemeték ijedten lázadtak fel, mikor a francia ölben 
termett, graciózus suhogású és elegáns szabású Porzó
táareák Dévénynél átlépték a határt. 

V al amikor az elsők idej én, ezek a tárcák olyan 
irodalmi hazaárulást jelentettek, de késöbb megnyer-
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ték a hazát, sőt az irodalmat is és voltak 1 ' 0 Yan 
erősek, ~ogy a . legkomo:yabb magyar esztetiknat 
Gregusa Ag osto t IS levegyek a lábáról. Az Ágai t , ' ar-
cáival jött honfoglalásra hozzánk a modern nyugati-
ság, az elmésség, a finomság, a lélekelemzés. Nem 
azokra a tárcáira gondolok, m elyekben még került 
romantikával önkéntelenül is odahúzódik a régi 
beszélyírók boglyakemen céje mellé. Hanem azokra 

' melyek tele ötletekkel, sziporkázó elmével a legszebb 
és legkápráztatóbb tüzijátékot szórták az olvasó lel
kébe, s amelyek mindig úgy hatottak, mintha látha
tatlan pengék csengése hallatszanék és összeverődő 
élük szikrái vakítanának. Ezek a t árcák fesztelen 
hangjukkal, a francia szalónok nem finomkodó, de 
mélységesen finom tónusával a magyar pró.zát új 
csapásokra terelték. A nehéz és komolykodó, teker
vényes és kínnal összerótt regények unaimából a 
közönséget igazán irodalmi élvezetekre és izlésre 
vezették, malyről ma már régen elfeledtük, hogy nem 
magyar eredetii. Ma a magyar tárcairodalom Európa 
legelső tá.rcairodalma. Nálunk Jókait és Mikszáthot 
ez tette népszerűvé; a külföldön a magyar prózát 
ez tette világpolgárrá. Az a kötekedő, csipkedő, ne· 
vető és szánakozó, fölényes és jóságos hang, mely 
' . , 
Againak legsajátabb tulajdonsága volt, semmi mas 
formában világgá nem repülhetett volnu. ; ezt a for
mát meg kellett teremtenie magának, mint ahogy a 
folyó is medret hasit a vizének. De ő egyuttal a 
magyar tárca világhódító útját is egyengette. . 

Bizonyos örömmel áJlapítom meg, hogy valamint 
ma is zsidó irók gyujtagatják a modem magyar iro-
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dalom villamos szikráit: évtizedekkel ezelőtt is zsidó 
író tárt kaput nyugat felé a modem áramlatoknak. 
Egy zsidó író, aki bátran, ragyogó fegyverekkel és 
céltuda~sa.n lépett be a magyar prózairók előkelő 
társaságába, s aki mint Kiss József a lirában, úgy 
ő a prózában befejezett tökéletességü müvekkel, korát 
megelőző írói látással és új veretű értékekkel hozta 
helyre azt a mulasztást, melyet a szellemében el
nyomott magyar zsidóság mindeddig kénytelen volt 
elkövetni. És abban az előkelő társaságban a maga 
súlyos és szeretetreméltó, határozott és nagyúri, ko
moly és gavallér egyéniségével elfoglalbatatlan helyet 
szerzett magának. A nyugat kincseket érő mezőin 

tallózott, de nyelvét a Mecsek aljáról és a Tisza 
füzeseiből hozta, hogy a Mikszáthéval vetekedő mü · 
vészi és csak a legmodernebbekéhez fogható öntu
datos, hajlékony és minden nüanszszal teljes magyar
ságával kápráztaasa el még azokat is, akik prózánk 

· fejlödését Arannyal befejezettnek tekintették. 
Gúnyolódása az értelem öntudatáé, humora a bol

dogságé. Szivesebben nevet, de ha sír, a legmeg
hatóbb könnyezök közül való. Én elismeréssel állok 
meg minden előtt, amit termékeny életében cseleke
dett. De legjobban mégis akkor szeretem, mikor régi 
emlékek temetőjében hantokat ápol és a szegény Ilka 
sírján ibolyákat nevel. I t t belemarülök abba a mély 
és zuhogó lírába, m aly az ö lelkében könnyeket 
hánytorgatva patakzik s innen nézem és csodálom 
mosolyát, melyet ő annyi érzésből és annyi bölcses
ségből szőtt takarónak a maga életére. N em tudom 
miért van az, hogy a sírás poetikusabb, mint a neve-
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tés; de igazán poétának Ágait is csak a tem ''b 
h l l k .. a··tt l eto en tartom, o ve e uz o , ve e örvendezett és 

d tt dék k 
. . . . vele 

szenve e nemze e Bll'Jan simogatja a fe'f't 
k , l · t 1· J a ' 8 

egy-egy oszoruva tisz e 1 meg azt a kort, mel ő 

a magáénak mondja. S azokhoz a sírokhoz i:má! 
hét évtized emlékei tapadnak. Hét évtizedé, mel 
nemcsak emberi búval és örömmel, de egy egés~ 
ország modern küzdelmével, reményeive!, lelkév~l 

J 

tehetségeivel és nagyságaival van teli. Egy korszaké, 
malyről a történelem többet fog feljegyezni, mint más 
kilenc századokról, amelyben Ágai elindult, lelket 
kapott, szárnyakat bontott, diadalokat aratott -
amelynek minden szépsége éM minden szomorúsága 
az övé volt - s ami most már, hogy vizen és szá
razon annyit bolyongott, számára új és új bantok 
alatt csak por és hamu. 

És talán nem maradt számára több valóság belőle, 
csak ez a város, melynek minden köve az ö szerete· 
tében fürdött meg, mielőtt Budapest fejlődésében 
atomnyi helyét elfoglalta. Ez a város itt maradt, 
miniha az ö előrelátó lelkéből lelkedzett volna, s 
mintha utcáin, fáin, a magasság~kba törekvő palotáin 
érezni lehetne az Ágai érte rajongó lelkének arany· 
pot·át. Mert ez a város az ö Mekkája. Valaha ekhós 
szekéren jött ide először, de a régi vámnál, ahol 
expressgőzösök járnak azóta, még ma is ballaná 
azoknak a kis gyermek-cipöknek kopogását, roelyek 
soha el nem múló muzsikával topognak most is a 
lelkében, s o. Vigadó körül tán még hallja az ifjús.ág 
dáridóa tavaszának szelét, szöke kontyo polgar
kisasszonyok sóhaját és látja azokat a rózsákat, me-
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lyek boldogan viritottak vasárnap délután a gomb· 
lyukában. És néha tán itt járkál vele Jókai, Tóth 
Kálmán, meg a többi, az új Magyarország álmo
dói - akik rég elmentek, miközben ő megérke
zett Peströl-Budapestre, s a daliás idők letünt 
aJakjai közül immár egyedül hallgatja a Duna mor· 
molását 

De nekem úgy tetszik, hogy az a csodálatos erő, 
mely csak ama korszak nemzedékének volt osztály
része, mulhatatlanul megtartotta számára f\ fiatal
ságot; hogy körülötie minden elmult, minden meg
változott, csak az ö mindig friss, mindig gyönyör· 
ködö, most js síró és nevető, örömet és fájdalmat 
egyaránt élvt'zÖ lelke maradt változatlanul fiatal. 
Én mindig benne láttam bibliai példáját a boldog 
és harmoniákkal telt életü embernek; mert egyen
súlyát mindig meg tudta tartani, mert szíve ezerint 
tudott gyönyörködni, alkotott, sikerei voltak és útj át 
két oldalról mindig ezeretet szegélyezte. Es én, mikor 
örömmel teljesítem azt a feladatot, hogy e társaság 
megbízásából felolvasása előtt üdvözöljem : ebb öl a 
ezeretetből kötök össze néhány virágot, és ime, le
teszem az asztalára. 

Budapest. Dr. J[e:ey Sándor . 
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' ' FEKETE ORSZAGBOL. 

Életkép egy felvoná.sban. 

SZEMÉLYEK. 

MÁnmNÉ, özvegy asszony. 
EszTER, a leánya. 
ÁBEL, a fia. 
VAZUL, kitért zsidó. 
DnnTBI, orosz paraszt. 

Történik Oroszországban, a jelen korban, Májérné lakásán. 

SZÍN. 

Szegényesen berendezett szobácska. Jobbról egy zEölye, előtte 
zsámoly. A zsölyétől balra, kopott íróasztal, előtte szék. 

ELSŐ JELENET. 

Májerné ül a. zsölyén, lábai a zsá.molyon, Eszter előtte áll. 

E SZTER (egy aürg&7t olvas fel), Délután négy órakor nála.· 
tok leszek, Ábel (Leül anJja lábaiho• a seámol1ra.) N o látod 
anyuskám, hogy nem volt okod a nyugtalankodásra.. 

MÁ.TEBNÉ. Azok az álmok, azok a rettenetes álmok 
tönkre tesznek egészen. Az éjjel is halotti ruhában 
láttam Ábelünket. 

EszTER. Ez azért van, mert ébren is rémképekkel 
gyötröd magad. 

MA.nmri. A koporsóban feküdt halotti ruháb~, 
de a szemei nyitva voltak és szólt hozzám és én maJd 
meghaUam réDlületemben és nagy fáj dalmam ban. 
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EszTER. N a de most már csak nyugodt lehetsz, 
bisz már úton van és hamarosan kebledre zárbatod 
kedvencedet. Igazán anyus én féltékeny leszek; te 
jobban szereted Ábelt, mint engemet. 

MÁJERNÉ (aimogatn Enter haját). Csak jobban féltem. Te 
itt vagy mellettem, folyton szemeim előtt, őrködhe
tem feletted; de Ábel oly gyakran jár be az utóbbi 
időben Moskvába és én egy remegésben élek, hogy 
egyszer csak valami baj éri. 

EszTER. Ugyan anyuska, Ábel már nem gyermek, 
tud már vigyázni ma.gára. 

MÁJERNÉ. Mi t is reményei attól az ezredestől ? 
már láthatta, hogy csak hitegeti és nem tesz érte 
semmit. 

EszTER. Azt nem bibetem el, anyám, az ezredesről. 
Hisz ő maga jött hozzánk felajánlani szolgálatait, 
mikor szegény apa Port· Arturnál elesett. 

MÁJERNÉ. Az akkor volt. Szegény apátok megmen· 
tette az ezredes életét saját drága életének feláldo
zásávaL Óh bár ne tette volna, ne lett volna olyan 
hű és önfeláldozó. De mikor látta, hogy ezredesét 
körülvették a japánok, hát oda rohant és megvéd te 
hősiesen, egymaga harcolván, mint tíz makkabeus. 
Az ezredes megmenekült, de egy szegény zsidó csa
lád elvesztette fejének koronáját (sir), 

EszTER. Ób édes anyám, él az Ur, aki nem feled
kezik meg az árváhól és az özvegyekről. 

MiJERNÉ (rá sem hallgat Eszterre), Küzdött a hazáért, el· 
esett a haza szolgála tá ban és a haza viszonzásul 
kiűzi az árváit és az özvegyét otthonukból és az 
országból, malyért elvérezett 



EszTER. Édes nnyt1ul. ruth· me!:!int \\au elko. d 
• . .... 6.' '"' ere el ? 

... -\bel jó birt hoz bu~onnyal. · 

lli~"'É. r:U nem reménylem. Nem r eménylek . 
. . . ' t en mtV semm1 JO • (XopQgt.hu.) 

EsZTER. Ugyan ki jöhet ? zabad! 

MÁSODIK JELENET. 

DimitJ•i orosz ptnnszt és elöbbiek. 

DnuTRI. Adj isten jó napot, ifjasszonyka, meg 
leányasszony ka. 

MÁJERNÉ. Ni maga az, D imitri szomszéd, ·és mi 
hozta hozzánk ? 

DnnTRI. Én vagyok, ifj asszony ka, no ne nézzen 
rám olyan ijedten leá,nyasszonyka, nem a.karok én 
semmi rosszat, c~ak baj van, nagy baj van. 

ESZTER. És mi az a nagy baj ? 
DllllTRI. Az, hogy én egy átkozott rossz ember 

vagyok, de meg is vert ám érte a j ó istenke. 
MiJERNÉ. N a, na szomszéd, há t azián mi történt 

magávaJ? 
.DnnTRI. Hát . tudja meg az ifjasszonyka, hogy az 

utolsó zsidóüldözéskor én voltam az, aki elvitte a 
kelmetek borjas tehenét, hogy ne az ifjasszonj'ka 
fejegesse, hanem az én nömé, az Anjutkáé legyen 
a tejhaszon. De nem kell már az én szívem Anjut· 
kámnak tejhaszon, mert elvette az isten. 

MÁJERNÉ. Szegény Anjutka. . , 
DunTIU. Meg aztán a kelmetek varrógépjét IB en 

ritiem el a hátulsó szobából, hogy a kis gerlicé~, 
galambocskám, Katarinkám varrjon rajt ingecsket, 



meg szoknyáoskát. De nem kell már neki ingecske, 
meg szoknyáoska1 mext elvette a~ isten. 
EszTJ~n. Szegény Katarinkn. De hát nyugodjék meg 

D imitri bácsi, Is ten így akarta. 
Dn.nTRI. De épen az, hogy nem az Istenke akarta 

igy, hanem az ón gonoszságomért kellett nekik meg· 
halni és azért ninosen is nyugtuk ott a más világon 
és minden éjjel felkelnek a sirból és visszajárnak. 

MÁJERNÉ. Ki hinne el ilyet Dimitri azomszéd. Nem 
jön az vissza, akit eltemettek. 

EszTER. Ha onnét lehetne· visszatérni, akkor az 
én drága apuskám is visszajött volna már, hogy 
meglátogassa az ö azeretteit. 

DanTRI. Jaj aranyos rubéntocskám, az nem jöhet 
ám vissza, mer t levágták a japánok a fejét, hát 
fej nélkül, hogy találjon haza onnét a távol csata· 
térről? De ezek az én drága lelkeim közel vannak 
és bizony haza is 'látogatnak. 

MÁJERNÉ. És mivel könnyíthetünk mi, Dimitri 
szomszéd . nagy baj án ? 

DIMITRI. Hát, majd megtudják mindjá.rt. Hát tud
ják kérem, az éjjel is pont éjféli kongatáskor csak 
hallok ám valami kaparást az ajtón. Felkelek, kinyi
tom és előttem áll egy fekete kutya, meg egy kis 
tarka kutya. Cai ba te! kajáttok rájuk, de azok nem 
mozdultak, hanem így felelt síri bangon a fekete 
kutya: Mi vagyunk, nem nyughatunk, hazajáró lel
kek vagyunk. És mit akartok drága, szent szerel
meim, mért nincs nyugovástok ott a föld ölében ? 

Erre igy felelt a fekete kutya, aki nem volt más, 
mint az én szegény Anjutkám: Azért nem nyugha· 

As IMIT ÉviWnvv• !918. 
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tunk, mart tégedet verj en meg az Isten rn t 
biinödért l< ellett ily korán meghalnunk.' Éser ~ te 

l m1h 
én nagy votkem, szóltam remegve ? Elloptad a z 'dó 

l 81 • 
nak a tehenét es a vásáron eladtad, azért ~incsen 
nyugtunk. 

EszTgR. Álmodta maga ezt, Dimitri bácsi. 
DIMITRI. A szüz Mariaokára merek esküdni, hogy 

szórol-szóra így feleltek. 
EszTER. És a kis tarka kutya mit mondott ? 
DtMITRI. Az tneg azt mondta lelkem lányasszony

kám, hogy verje meg az Isten kendet, édes apám, 
mer\ elvette kelmed a zsidóéktól a varrógépet és 
eladta, az árát meg elitta, azért kell én nekem ily 
ifjan porladni itt a föld ölében. 

MÁJERNÉ. Sok volt a pálinkából az este is, Dimitri 
szomszéd. 

DnnTRI. Verjen meg az Isten, ba többet ittam 
egy liternéL Aztán mondok nekik, ajajaj szólok hozzá
juk, ti nyughatatlan 1elkek, hát mit tegyek, mit 
cselekedjek, hogy a nyugalmat megleljétek? Add 
vissza a zsidónak a tehén árát, meg a varrógép árát, 
felelik shva, aztán megfordultak és elsomfordáltak. 
Hát, áthoztam a pénzt, vegyenek másik tehenet és 
a gilicém lányasszonykám vegyen új varrógépet. 

EszTER. Szegény Katarinka és szegény Anjutka, 
emiatt bizony nyugodtan alhatnak. N em kell már 
Dekünk sem varrógép, sem a tehén, mert tíz nap 
leteltével itt kell hagynunk Oroszországot. . 

MLJERNÉ. Maradjon csak a magáé az a pénz, Dl· 
mitri azomszéd, én magának adom. 

DniiTIU. De az nem lehet, ifjasszonykám, mert én 
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megigértem Anjutkának, meg a Katarinkának, hogy 

én a pénzt visszaadom. . 
M ÁJERNÉ. Mi nem fogadj uk el. Hanem vtgye el a 

templomba, szolgáltasson a lelkükért misét, aztán 
megszabadul a lelkifurdalástól. . . 

DtMITRI. De aztán mit szólnak maJd hozzá AnJutka, 

meg Katarinka? 
elégedve bizonnyal. M iJERNÉ. Meg lesznek 

DtMlTRI. Hát áldja meg kegyelmeteket a jó 

Istenke l (El.) 

HARMADIK JELENET 

Nfáierné, Eszte?~. 

MÁJERNÉ. Látod, gyermekem, ez az orosz nép. Buta, 
rossz, babonás és ennek azt mondták : üsd a zsidót! 
És eze ktől, ettől a fajtól várunk mi könyörületessé· 
get, vagy igazságszeretetet. Hidd meg, gyermekem, 
én már nem is bánnám, ha Ábel eredmény nélkül 
járt volna Moskvában és mi kivándorolnánk a többi 
szegény, számüzött zsidókkal. 

EszTER. N e mondj ilyet, anyám, mi lenne akkor 
Ábel reményeiböJ ? Hisz tudod, hogy neki egyetlen 
vágya., hogy befejezhesse tanulmányait a moskvai 
egyetemen. És aztán, ha már Ábel tanult ember lesz, 
híres nagy orvos, akkor, édes anyám, önkényt fogjuk 
itt hagyni ezt a setétség országát és elmegyünk egy 
új országba, egy új, boldog életet kezdeni. 

M.!JERNÉ. Azt az igéret földj ét én már nem látom 
meg, de adja az Ur, hogy ti még meglássátok. 

14* 
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NEGYEDIK J ELENET. 

Vazul és elő.bbiek. 

VAZUL. J ó napot, hölgyeim, csókolom a kezeiket 
EszTER (félre). Már megint ez a gyülölt alak. · 
:MÁJERNÉ. Minek köszönbetjük a szerencsét, írnok úr ? 
V .AZ UL. Igen, én felhasználok minden szabad per-

cet, hogy önökhöz jöhessek, itt meg úgy fogadnak, 
mint egy ellenséget. 

MÁJERNÉ. N e csudálkozzék ezen írnok, úr; aki el
fordult testvéreitől, azt ezek a t estvérek csak ellen
ségnek tekinthetik. 

EsZTER. Megengeded, anyám, hogy a konyhába 
kinézzek? 

VAzuL. Nem, csak maradjon itt, Esztike, egyszer 
már meg kell tudnom sorsomat. Utoljá1·a, még egy
szer megkérdem magától, hogy akar-e a feleségem 
lenni? 

MÁJERNÉ. De uram, Esztike egyszer már felelt 
önnek erre. 

VAZUL. Asszonyom, azóta sok változott. Akkor én 
még koldus voltam és önök boldogok. Ma én szép 
állást kaptam, Moskvába megyek lakni, hol Eszter, 
ha tetszik neki tovább képezheti magát az egyetemen 
és boldog, nyugodt jövőt ajánlhatok neki; önök pe· 
dig, ha mi sem változik, kénytelenek számüzetésbe 
menni, hazátlanná válni. 

MÁJERNÉ. Ez utóbbi sajnos igaz, de egy hite· 
hagyott nem lehet férje az én gyermekemnek. 

VAZUL. Esztike feleljen nekem. 
EsZTE& Egy hitehagyott nem lehet az én férj~ID· 
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VAZUL. Ej, mit bántja az önöket? ez csak az én 
saját ügyem. Hát jobban tettem volna, ha a nyu
galmas megélhetés helyett szaporítanám azok számát, 
kik vérző lábbal csetlenek, botlanak ott a moskvai 
fagyos országúton? 

M.!JERNÉ. Én inkább választanám még a halált is, 
mint elhagyni atyáim hitét. 

Esz'I'ER. És én veled együtt, anyám. Én meghalnék, 
ha már nem mondhatnám el többé, hogy halljad 
Izrael, az Örökkévaló egyetlen egy! 

VAZUL. Ez mind csak olyan vénasszonyos beszéd. 
Kitérni, ez olyan borzasztóan hangzik. Magam is 
azt bittem egykoron, hogy ezt túlélni nem is lehet. 
És most, mjkor már megcselekedtem látom, hogy ez 
egy semmiség. Mert hát mi változott? Más vagyok-e 
én, mint aki tegnap voltam? Kicserélték· e a szive
met, más lelket leheltek-e belém, vagy a vérem más, 
mint amely tegnap ereimben folyott? Ah! tévedés az 
az egész. A szám azt mondta megtagadlak téged, te 
kopott zsidóság ! De a szívem azt felelte rá ha'Zudsz ! 
Ekkor rúgtam egyet rajta, de ez a rúgás rajtam 
sokkal mélyebb sebet ütött, mint azon, aki kapta. 

MÁJERNÉ. Képzelődés ez, kedves írnok úr. Önnél 
még nagyon új ez a dolog. Ú gy van az, mint mikor 
valakinek a karját levágják. Fáj még az a levágott 
kar sokáig. Képzelődés, semmi egyéb. Elmúlik az a 
fájás és az a kar és az a törzs egymáshoz teljesen 
idegenné válik. 

VAZUL. Én ezt nem hiszem. De tegyük fel, hogy 
tényleg úgy van, hát kinek vétek én azzal, hogy a 
zsidóságtól elszakadtam. Kit kárósítok meg és kit 
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bántok meg vele? Nem vétek semmiféle törvén k 
ll ~ l ' ' .. é ye e en, ez Le JOf;en az en ugyern a a lelkiismeretemé 

M ÁJEHNÉ. És Isten ? · 
V AZUJJ. I sten, ez osak olyan mumus, akivel a fel

nőtt gyerekeket ij esztgetik. Me1·t hát vagy van egy 
fenséges, túlvilági lény, aki a földet tel'emtette és 
föléje az eget kiterjeeztette és akkor az a nagy ha
talmas Úl' mit tö1·ödik egy ilyen semmivel, egy ilyen 
porszemmel, mint amilyen én vagyok. Vagy pedig 
nincs Isten és akkor az összes kí.ilönféle vallás merö 
komédia és miért ne válasszam én magamnak a sok 
köz ül azt, amelyik nekem épen j ól esik. Vagy talán 
látta valaki mfi1· Istent szemtől-szembe? 

MÁJERNÉ. Uram, irnok úr, nem akarom önt tovább 
halJgatni. Ami utaink szétváltak, Isten velünk. 

VAzuL. Ez utolsó szavuk? 
~1ÁJERNÉ. Igen, uram. 
VAzurJ. N o hát akkor megyek és kiván om önöknek, 

hogy ne szoruljanak rá még valaha a megvetett ki
tértnek támogatására. Diosértessék! (El.) 

.. .. 
OTODIK JELENET. 

Máit'1-nt', Esztet~ majd A.bel. 

EszTmn. Miosoda egy arrogáns ember. Hallottad, 
anyám, hogy köszöntött? 

lli.TEBNi. Ezekből válnak a mi legnagyobb ellen· 
ségeink. Mert, hogy megmutassák, hogy mennyire 
elssakadtak szivvel és lélekkel a zsidóságtól, bát rúg
nak egyet rajtunk, ahol és amikor csak tehetik. 
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ÁBEL. Édes anyám, Esztike, megjöttem! (Azok elébe 

rohannak, lehúa'k feJ3lt6jét és a zalSlyébe letiltetik, mellé állnak h ölelik, 

oa6koliák,) 

EszTER. Szerencsésen jártál, Ábel? 
MÁJERNÉ (a.roát Ábel fejére fekteti), Én azt nem is kér· 

dem. Megelégszem azzal, hogy itt van és hogy nincs 
semmi baja. 

ÁBEL (át3leli anyja derekát), Nehéz világot élünk, édes 
anyám, nagyon nehéz világot. 

MÁJERNÉ. Számkivetésben vagyunk, édes gyerme
keim. (SzÜllet,) 

ÁBEL (felriadva) . N o de maj d lesz ez még máskép 
is. (Elhárítja magától anyját és felugrik és izgatottan jár fel·a.lá.) Maj d 
csak behatol ide is a világosságnak egy kis sugara, 
hogy felébressze ezt a lustaságban és butaságban 
leledző állati népet. És akkor jaj lesz az elnyomók
nak, jaj lesz a zsarnokoskodó hatalmasoknak. 

MÁJERNÉ (utána magy). Az istenért, Abel, csak nem 
kaveredtél valami anarchisták közé? 

ÁBEL (megáll anyja ellltt), Nem, anyám, nem. (Tovább megy.) 

Történhetik az emberrel még ennél rosszabb is. 
M ÁJERNÉ. Ábel, mi történt veled, fiam? Sz ó lj, mondj 

el mindent, én tudni akarok mindent. 
EszTER. Miért izgatod így fel szegény anyát ? 
ÁBEL (megáll mellettük), Igazad van, én őrült vagyok. 

Hiszen mindazt nyugodtan is megbEszélhetjük. Talán 
nem is olyan nagyon komoly a dolog, csak én, csak 
én viselem el oly igen nehezen·. (Ledobja magát a zs6lyébe és 

eltakarja aroát.) 

MÁJERNÉ. Ábel, úgy érzem, egy jeges kéz érinté 
beteg szivemet. Ábel, gyermekem, mi történt veled? 
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- Á BEL (ösuess811ve magát). Óh anyám, anyám hogy 
' rnond-

jam én azt el neked? 
M ÁJERNÉ (Ábel váll&ra. téve kezét, nagyon erélyes hangon). Fia 

most már újra- erős vagyok. Mondd el báttan rni t:~ 
tént veled? 

ÁBEL. Azt mondod erős vagy és úgy remeg drága, 
áldott kezed. (Megcsókolja a kezét.) Hát ülj le ide mellém 
és én vallani akarok. 

MÁJERNÉ (leiil). Beszélj. 
· .Á.13EL. És megigéred, hogy nyugodtan fogsz végig 
hallgatni? 

M1JERNÉ. Teljes nyugodtsággal. Örültség volt tö
lem úgy megijedni. Hiszen az én Ábelern nem tehe
t ett olyat, amely megölné az ö szegény, beteg édes 
anyját. 

ÁBEL. Anyám, én azt ·vártam, hogy ti fogtok en
gem vigasztalni, hogy a ti ezeretetekből fogok erői 
meriteni. 

EszTER. De beszélj már, hisz ezzel a bosszú beveze
téssel kínpadra vonod .szegény anyát. 

ÁBEL. Igazad van Eszter. Nos hát voltam Varan· 
koff ezredesnél. Ö már nem ezredes. Megunta 6 

hosszas katonai azoigálatot és a moskvai rendőri 
irodában kapott alkalmazá-st. Nagyon szívesen foga· 

'l t't dott -és elmondta újra, hogyan mentette meg e e e 
drága jó édes apánk, hogy hogyan halt meg érte é.s 
hogy ö érdekünkben minden lehetőt el akar követni. 

MÁ.TERNÉ. Igérgeti, folyton igérgeti, de tudom, hogy 
egy kis ujját sem mozdítja érdekünkben. 

ÁBEL. Csalódol anyám"" Az ezredes tényleg fárad
ságot veU magának, hogy engem a moskvai egye· 
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'emre bejuttathasson. Láttam a folyamodványt, amely 
visszajöü az egyetemről. Aztán megfelebbezte a 
miniszteriumhoz, onnét is elutasították azzal érvelve, 
hogy zsidót nem engednek be az egyetemre. Mint 
magas rangu katonatisztnek nem volt neki nehéz, 
számomra a cárnál kihallgatást kieszközö]ni. Ö fo· 
galmazta meg a kérvényt, melyet átnyujtottam. El 
volt benne mondva atyám hősi viselkedése és vér

tanu halála -
EsZTER. És ez sem használt ? 
ÁBEL. El volt benne mondva, hogy anyámnak és 

nővéremnek én vagyok egyedüli reménye, támasza. 
Semmi, semmi. 

MÁJERNÉ. Szegény gyermekem! 
ÁBEL (felkel). N em le h et, nem lehet, volt a válasz -

de-
M.!JERNÉ (uinte felálJ). De ? 
ÁBEL {lehajtott fejjel). Vegyem fel a keresztséget és jár

hatok az egyetemre és anyám nyugdijat kap atyám 
után. 

M!JERNÉ. Ne érjék meg. (Letil.) 

ÁBEL. Bemehetünk Moskvába lakni, én hivatalt is 
kapok és gond nélkül élhetünk. 

M.tnmNÉ. Há.t nem ölne meg az első falat, amely 
a te lelked üdvének az ára volna? Inkább haljak 
meg éhen, legyek hajléktalan, legyek elüldözve, 
minthogy te azt megtedd, édes j ó gyermekem. , 

ABEL. De nézd édes anyám, Varankoff ezredes 
megmagyarázta nekem, hogy bűnt követek el elle
ned, nővérem ellen és magam ellen, ba azt meg 
nem teszem. 
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M.bERNÉ (m6Uatlankodva}. Ábel! 

ÁBEL. Csak úgy színleg, csak úgy komédiából. Az 
idő tartalmára, míg szükségem van reá. on 

MÁJERNÉ. N em értelek, édes fiam, nem hirlak me . 
érteni. Hogy vedd fel a keresztséget, csak úgy, m!t 
egy ruhát és aztán ha elnyütted, vesd le megint, 
mint jelmezbál után a j elmezt levetik? 

ÁBEL. Nagyon jól magyaráztad meg, édes anyám. 
M.&ÍERNÉ. Azzal a különbséggel, hogy oda kell 

állnod a keresztények oltára elé, hogy ott Isten és 
emberek előtt megtagadd vallásodat, megátkozd fajo
dat és kiköpjél atyáidnak Istene előtt ! 

ÁBEL. De csak az ajkaim mondják a szavakat, szi· 
vernben megmaradok hithű zsidónak. . 

MÁJEBNÉ. Ne tovább fiam, ne tovább; fáj nt~kem 

ha te így beszélsz. Így csak a j ellerotelen Vazulnak 
szabad szólani, neked nem, édes, jó fiam. 

EsZTER. De, édes anyám, ne izgasd így fel maga· 
dat minden ok nélkül. 

MÁJEBNÉ. És most mondd meg nekem Ábel, édes 
fiam, hogy mit feleltél annak a csábító kígyónak, anna_Jr 
a gonosz, rossz tanácsadónak, aki ily rosszul ak~rJS. 
a fiunak meghálálni azt, amivel az atyának adosa. 

ÁBEL (kön7~:r6gve). De édes a.nyám! 
MÁJERNÉ. Fel a fejet, fiam, és mondd el anyádnak, 

hogy mit feieltél neki. d 
ÁBEL.. Azt, amit te is feleltél volna neki, é ~8 

anyám. Hogy az ilyen tett nem fér össze a bec su· 
leüel, hogy· ezért az árért nem akarok az egyete!lll'e 
járni, hogy inkább favágó napszámos leszek, vagy 
kimegyek az országból a többi nyomorulttal. 
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) Ide a keblemre édes, 
lliJERNÍ: (felkel és kiUrja karj&it • 

édes fiam l 
ÁBEL (nem mo•dnl). Még nem végeztem, anyám. 
MiJERNÉ. Mit, még folytatása is van ? 
ÁBEL. Varankoff ezredes elvitt engem a lakására 

és megmutatta elsárgult családi okmányait, anyám, 
ő is zsidó szülöknek gyermeke. 

M ÁJERNÉ. Tehát ő is egy renegát. 
ÁBEL. Fiatal ember volt, mikor áttérítették, de ő 

is csak látszólag keresztény. A házában ás a szívé· 
ben megőrizte a ragaszkodást a zsidó valláshoz és 
otthonában, családja körében tartják is amennyire 
lehet a zsidó szokásokat. Óh anyám, hány nagy úr 
él Oroszországban, akik keresztény templomba j árnak · 
és reggelenként azobájukba bezárkózva, imádkoznak 
imaszíjjai kkal. 

MÁJERNÉ. A te nemes pártfogód, a Varankoff ezre
des beszélte be ezt is neked. 

ÁBEL. Ez szent igaz, anyám, és száz és száz csalá· 
dot említett, akik színleg már rég hűtlenné váltak 
a zsidó valláshoz és mégis, mikor jönnek a zsidók
nak nagy ünnepei, hát titokban ütik a mellüket és 
bűnbocsánatért esdenek Izrael istenéhez. És meg
nevezett egyet nekem, aki húsz éven át más vallás· 
ban, más oltár előtt, idegen istennek tömjénezett és 
miko1· megérkezett kórágyához a halál angyala, hát 
elm~ndb1. fuldokló zokogás között, hogy halljad Izrael, 
az O rökkévaló egyetlen egy ! 

M1J&RNÉ. A sátán, ezzel akart megejteni téged. 
ÁBEL. Nézd, anyám, ha én Varankoffnak szót fo

gadnák, felvennének az egyetemre és teljesülhetne 



forró vágyam Q tanulást illetőleg. Én érzek maa 
ban erőt és tehetséget a tanulásra, én érzem ham. 

· kr ·h tn · ( · N · d · ' ogy meg so a Vl e em. &ünet,) ez , anyam, én kereseti 
híres orvossá lehetnék, befolyásos, hatalmas úr le~ 
hetnék a tudományom által és segíthetnék elnyomott 
testvéreimen. (Csend.) Nézd, anyám, ba befejezhetném 
tanulmányaimat, h~t itt hagynánk ezt a zsidó vérben 
fürdö országot, visszatérnék régi vallásomra és egy új 
és szabad országban kezdenénk egy új, boldog életet. , 

lli~""É. Abel ! 
ÁBEL. Te nyugalomban töltenéd öreg napjaidat és 

Eszterre is ott boldog j öv ö várna, míg így el fogunk 
zülleni, tönkre fogunk menni, mint a többi szegény 

· számüzött iestvéreink. 
lli.mBNÉ. Ábel, te beszélsz így, az én fiamat bal

lom-e vagy az én fiam képében beszél hozzám a 
rossz szellem 'l Ábel, hát már nem tudod, hát már 
elfeledted, hogy meg van írva, hogy aki elhagyja 
istenét, annak neve kiirtatik Izrael közösségéböl ? 

ÁBEL. Isten, aki a vesékbe lát, tudja, hogy én ezt 
esa.k éretietek teszem. 

MÁJERNÉ. Ábel, Ábel én nem értelek téged. Hiszen 
igaz, hogy apró korodtól fogva. a tanulás volt egye~ 
len örömöd, igaz, hogy mikor más gyermek .ro~g 
javában játszoU, ie már a könyvekkel szórakozta~ es 
6 éves korodban .tudtad md.r Mózes 5 könyvét es a 
Misnát. Igaz, hogy csodagyermeknek tartottak ~z 
egész községben és én az anyád is nem egyszer ba· 
muUam meg éles eszedet. Tehát meghiszem, hogy 

. · k" del· fáJ neked, hogy mosi amikor már keserves uz 
' 11 álla· 

mek árán elvégezted a nyolc osztályt, meg keP. 
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nod, hogy fé.j neked, hogy elibéd aillnak és az~ mon~
ják : idáig és ne tovább, no de, édes fiam, azert meg 
sem szabad magadat a fájdalom által így megzavar
tatni, hogy ily rémséges, bűnös gondolatokkal fog
lalkozzál. Én a magam részéről kijelentem neked, 
fiam, hogy inkább akarlak meghalva látni, min\ azért 
az árért nagy úrnak és boldogan. 

EsZTER (megragadj• anyj• karját). Anyám, ezt nem sza-

bad mondanod. 
ÁBE L. Anyám, édes anyám, ne beszélj így, ba 

nem akarsz megölni! 
.M1.TEBNÉ (rémült mosdulattaJ, elhaló hangon). Hát megtetted? 
ÁBEL (elfordulva). Igen, anyám. 
MÁJERNÉ. Így hát nekem nincs többé fiam! (Leroakad 

egy !lékre éa zokog.) Te tiszta lélek, te szent martír, mit 
~ fogok én majd neked mondani ott a másvilágon, ba 

számon kéred tölem fiadat, neved fennta.rióját. Te 
fogsz mellettem tanuskodni, te jóságos Isten, hisz te 
minden' látsz és mindent tudsz és igy tudod azt is, 
hogy én ebben a nagy bűnben ártatlan vagyok. (Zokog, 

uünet után) Eszter ! 
EszTER. Parancsolsz, anyám ? (Szemelt t.llrU). 

AfÁJERNÉ. Köpenyemet ide, megyünk. 
EszTER. Hova ily későn, édes anyám ? 
M .Á.JERNÉ. Oda a város végére, abban a rozzant 

kis rabázikóban fogjuk tölteni az éjszakát és aztán 
megyünk, ki, ki ebből az országból. 

EszTER. Anyám, ily későn és ily betegen. 
MÁJERNÉ. Nem vagyok beteg, semmi bajom. Hát 

ebben a bünfészekben csak nem maradhatok azzal 
oü a. (Ábelre uuatat.) 
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. 
ABEL. Anyám, hát nem . ?rtesz meg engem, hát 

nem érzed·e, hogy én csak ertetek hoztam meg ezt 
a szörnyű nagy áldozatot? 

MÁJERNÉ (E~zterhez). Vedd fel te is a köpenyedet és 
aztán megyünk. (Eszter megteszi.) 

ÁnEL. Anyám ne hagyj el ! Anyám bocsáss meg és 
maradj velem l 

MÁJERNÉ (Ábel elé áll), Az életben utoljára szólok ve
lea. N em tudom, hogy miért mérte rám a nagy Ur· 
isten ezt a csapást. Hi sze n még várhatott volna egy 
kis ideig, míg trónja előtt megjelenek. De nem, nem 
panaszkodom. Elmegyünk, a ház a tied marad. Nem 
viszünk el belőle semmit, mint megtört szívünket. 
Meg sem átkozlak, a te tettedre a büntetés el úgy 
sem maradhat. Késhetik, de el nem maradhat. Mert 
majd jönni fog a megpróbáltatásnak ideje, a fájda· 
lomna.k órája majd megérkezik és ez lesz a .~e bün· 
tetésed ideje. Mert majd kiáltani fogsz az Orökké· 
valóhoz és az nem fog meghallgatni téged, akkor 
keresni fogod azt az új Istent, akihez átpártoltál, 
de a te jajszavadat majd az sem érti meg, mert a 
hamis szívek kiáltása. nem ér fel az égbe, nem ba
tol át a fellegek en. Végeztünk. (Elfordul Ábeltól.) Most 
pedig hozzád volna még egy pár szavam, igazságos 
biró. Te, aki elküldted a te tíz csapásodat Izraelt 
szorongató fárapra és uta.t nyitottál menekülő néped-

. nek a tengernek habjai között. Aki megmentetted 
Dánielt az oroszlánveremböl, aki leküldted ~ te 
angyaloda\ a tüzes kemencébe vetett Hananja, Mlsa.el 
és Azariá.hoz, ments meg minket is, szegény, sanyar
gatott szolgáidat, sanyargatóink kezéből, ezt az orszá-
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g ot pedig töröld el a föld szinéről az ő hatalmasai
vaJ és zsarnokaival egyetemben, hogy a népek meg
remegjenek és boruljanak arcra a te nagyságod előtt. 
(Eltakarja aro't keaelvel és kis sziinet után megtörten.) Eszter mehe-
tünk. 

ÁBEL. Anyám, anyám ne hagyj el ! 
MÁJEBNÉ. Eszter, kövess ! (Fölemelt f6vel hagyja el a aaobá.t.) 

EszTER. Légy erős Ábel, Isten majd vigyá~ reád 
és vissza vezérel téged mihozánk. Isten veled l (El.) 

ÁBEL (hangos jaJjal u aaatalu. borul}. Anyám, anyám, édes 
jó anyám! 

(Függöny.) 

Székesfehérvár. Dr. Steinherz Jakabné. 

, l 

AZ ARULO. 

Az utcán szikráznak a pelyhes hójegecek a csilla
gok hideg fényében és a dohos teremben forr a párás . 
levegő. Száz diák azorong itt az új tanyán. Gyülésre 
jöttek, de kinek van most türelme elnökölni, szóno
kolni és - hallgatni. 

Kisebb csoportokba verődnek és izgalommal tár· 
gyalják a nap véres eseményeit. A testek idegesen 
mozognak, a szemek vad tdzben égnek, öklök fenye
getően rángató znak a magas ban. 

- Bost:Jzú ! - Átok a cárra és vérebeire ! hal'sog 
egy Herkules-termetü ifjú. 
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- Bosszú! - zúgják a körülállók, hogy csak , 
rengenek a sűrűn befüggönyözött ablakok. ugy 

- Hogy feküdt a járdán szegény Federovics I v, 
mint valami ledöntött bálvány ! - sóhajtott egy :~: 
rándos szemü diáklány. 

- Hej, és én azt hittem, hogy ő lesz majd a 
vezérünk, a kapitányunk a nagy napokban, ba vihar
ként tör ki a grande revolution és most utcai viadalban 
lelte halálát - toldja meg egy szomorú, sovány fiú. 

- Láttátok azt az öreg héber asszonyt? Hogy 
borult rá Slomovics J ó zs ua holttestére! Milyen bor
zalmas, éneklő hangon jajongott: fiacskám, koronám l 

- Rettenetes! Sohsem felejtem el, - borzongtak 
valamennyien. 

A fiatal leány - még mindig a látvány hatása 
alatt - öntudatlanul úgy utánozta a szerenceétlen 
anya hangját, hogy az hideg áramként futott keresz· 
tül a hallgatók idegszálain. 

- Mindennek a zsidók az okai ! - mondj a tompán 
egy diák a sarokban álló csoportban. 

- Van benne valami - mormolnak többen caen· 
des en. 

- Örökösen előre tolakodnak és igazán provokál~ 
ják az erösz~kot, hogy hencegbessenek kihivó v~k
meröségükkel. Ma is, láttátok, alig éri hozzá a kozak, 
és Blomovics olyat ütött vasbotjával a ló orrára, 
hogy rögtön elborította a vér. Hát persze, hogy az· 
tán ránk rohant az egész szotnya. 

- B mikor mindnyájuttkat tűzbe vittek -folytatta 
halkan egy másik - a fenevadaknak kiszolgáltattak, 
akkor 6k takarosan elpárolognak. Ép tegnap xnon· 
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dotta apám, hogy a zsidó mind agent provocateur, 

igaza van. . .. . 
- S aztán - licitál egy harmadik - vaJJOn k1 

árulja el mindig új tanyáinkat a policiának? Talán 
én, vagy te Vaszil, vagy te Katarina ? Ez is a zsidók 

munkája. 
De most hirtelen, mint a párduc a prédára, úgy 

vetette magát a suttogó alakok elé egy hat~lmas ter
metű , sugár száll l egény, ]{i eddjg háttal állt a tár
saságnak, forró homlokát a jégvirágos ablaktáblához 
szorítva. 

- Ez már mégis aljasság- ordított magánkívül. -
Hogy mi elpárolgunk, hogy mi cserbenhagyunk l 
Számláld össze az ujjaidon, kinek van több sebesültje, 
halottja ma is, nektek vagy nekünk ? Hát Vorsiczky 
Dimitrut , ki az első tanyánkat (az Ulica-Georginán) 
árulta el, mondjátok, nem én nyomoztam ki? Menje
tek, öleljétek őt kebletekre, ő nem áruló, ő orosz, de 
én áruló vagyok, mi? 
Fenyegető mozdulattal, előre hajlott nyakkal állt ott 

s úgy rázta borzas nagy fejét, mint az öklelésre kész 
bika. A díszes társaság szinte kővé meredt kínos 
meglepetésében. 

- Ti csak rágalmazni tudtok, de bizonyítani soha
szólt aztán csúfolódva s büszkén kiegyenesedett. Izgé
kony arcizmai kezdtek elsimuini és ajkaira fájdalmas 
és megvető torzmosoly fagyott. 

- Hát Gabrila t estvér ne haragudj, én megmon
dom neked úgy ahogy van, őszintén . Tudod, én min
den nap olvasom az Evangéliumot. Annyiszor olvae
tam a Júda Iskariotes árulását, hogy az már egészen 

Aa IM/1' Évkünyvt·. 1YJ.9. 15 
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belegabalyodott agybéli idegszövedékem be. Ha áru
lásról hallok beszélni, tüstént J ú da tolakodik az 
eszembe, nálam Júda az árulás szimboluma lett. 

- Ó szent Tolsztoj, tekints le lelkiszegény hívedre!_ 
fohászkodott Gábriel erőszakolt, bibliás humorral. _ 
Tehát ha árulást követ el bárki, bárhol és bármi
kor, akkor azt nem tette senki más mint Júda, vilá
gosabban : a zsidó ! Nagyon okos ! De te Katarina, ki 
pedig Zolára esküdsz és Ibsenért 1·ajongsz, te is 

azon a véleményen vagy, mint ez a bibliás férfiú ? 
- Hát igenis, ha tudni akarod - felel dacosan a 

kevély orosz szépség és dühösen földre csapta égő 

cigarettáját. 
Gábriel egy percre megtántorodo~t, de hamar össze

szedte magát és csendesen, komolyan szólt : 
- Veled Katarina nem tudok, nem akarok vitat

kozni. De neked Grigor mondok valamit. Te igazán 
egyebet sem tanultál mesteredtől, mint az örökösen 
fitogtatott paraszt- őszinteséget, hát én is őszinte le
szek. Látod testvér, Júda az ősáruló nem bírta zsebre
vágni az ocsmány vérdijat, sárba szórta. Júda az ős
áruló háborgó lelke nem birta elviselni a ránehezedő 
nagy bűnt, eldobta nyomorult életét. Mert Júda volt, 
világosabban : mert zsidó volt. Ó a ti árulóitok nem 
ilyen finnyásak! Ök az áldozatok csontjaiból palo· 
ü.kat építenek maguknak. Mit mondtam : maguk
nak 'J Nem! Maguknak, fiaiknak, unokáiknak! · · · 

Katarina nagy fekete szemei csodálatos szinekben 
kezdtek ragyogni. Asszony volt, könnyen meggyőzhető. 
De Grigor halálsápadt lett : megértette a kegyetl~n 
célzást · . . Köztudomásu volt ugyanis, ·hogy nagyapJ& 
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épen barátainak elárulásáért kapta a nemességet és 
rengeteg birtokát. 

De Gábriel nem látta már azt az éTzelemváltozást, 
melyet szavai e két lélekben előidéztek, m ert hirtelen 
sarkon fordult és kiment. 

Kora.i téli alkonyat. Gábriel vaskos könyve mallett 
ül, de bele sem néz. Bal könyökével a szék támlá
jára dől és bámul a levegőbe. A tegnapi est emlékei, 
mint a pókháló szálai szövődnek össze az agyában 
s nem engednek más gondolatot közeledni. 

Rombadölt az ő naiv, barátaiba vetett hite, mert 
Gábriel komoly testvétnek gondolt · mindenkit, ki a 
titkos tanyán megfordul. 

- Hát nem töltünk mi együtt éjt·napot ! Hát nem 
harcolunk mi egyesült erővel, egy gondolatért! És 
ezek még mindig nagyapjuk ostoba okulárén át néznek 
bennünket! Apa ezt mondta, nagyapa azt mondta ... 

Ilyenféléket forgatott Gábriel elméjében és fűzte 

tovább: 
- És ez a Katarina ! Lássuk csak, igen, két hete 

annak, hogy az egész gyűlés szemeláttára megölell 
Hogy el volt ragadtatva a beszédemtől és most .. . 
Ó az a Katarina! 

Egy jovivalis hang csendült meg a homályos kis 
azobában: 

- Jó estét Gavrilka ! 
Gabriel felriadt, rögtön megismerte. 
- Mit csinálsz te itt, Voraiczky Dimitru -

kérdi szigorúan. 
- Ne haragudj, hogy zavarlak. Tegnap este éjfél 

tájban láttalak az utcán, köszöntem is neked, nem 

15* 
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vettél észre, nagyon szórakozott voltál, mindjárt lát
tam, hogy valami bajod van. 

Tudod, hogy mi ellenségek vagyunk, mit akarsz 
velem? 

- Mi ellenségek? - kacagott vidáman Vorsicky. _ 
Ugyan. Én mindig szerettelek, becsültelek. Látod 
most is, észrevettem tegnap, hogy bánt valami, hát 
nem nyugodtam, Míg meg nem tudtam az okát. 

- Hagyj békével az én bánatommal, nekem nin
csen semmiféle bánatom. Eredj . dolgodra ! 

- Ne okoskodj, bátyuska, én mindent tudok, hiába 
tagadsz. 

- Ugyan mit tudsz te, kérlek? 
- Hiszen tudod te azt elég jól, de ha épen tölem 

akarod hallani, hát elmondom szívesen. Hát volt, 
ahol volt egy vén boszorkány, azaz most is van és 
Raticsné asszonynak hívják, igen kedves matrona, 
szép szóért, jó pénzért velem is szóba áll. Sőt mi 
több, kis helyet is szorít nekem éléskamrájában. On
nan meg kitünöen lehet hallani, hogy mi t beszél az 
ifjú Oroszország. 

- Szóval kémkedtél, hisz ez a te mesterséged, de 
mi közöm ehhez. Eredj dolgodra ! 

- Ejnye te hálátlan, hiszen érted tettem az egé
szet. Tudni akartam ki volt az az alávaló, aki téged 
megszomorított. Na mondhatom, míg te itt gubbasz
tol, amoda át vigan vannak a fiúk. Ittak és poli· 
tizáltak nagyban, éltették az összetartá3t. Most, úgy 

mondják, tiszta a levegő, nem kell árulótól félni· 
!-fit hámulsz, na persze te még nem tudod, hogy az 
Izé, zsidófiúk kiléptek a diákszövetségből ... 
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_ Mind kilépett én miattam? Ne mondd l Na ezt 
a hírt kénytelen vagyok megköszönni. 

_ Na látod, ezt már szeretem, bátyuskám. Hol is 
maradtam? Igen, ök újjá fogják szervezni a szövet
séget, mondják. Ök igenis kiizdeni fognak Isten tudja 
micsodákért, de nem a zsidókkal és nem a zsidókért. 
Úgy bizony. 

- Csakugyan azt mondták ? - kiáltott Gabriel és 
felugrott a székről. 

- .Persze, hogy mondták, de mit izgulsz ezen, 
nem is ezt akal'tam neked elmesélni, hanem ... 

- Hát mit akarsz? 
- Figyelmeztetlek, öregem, hogy őrizkedj Grigor-

tól, el van vadulva a tökfilkó, hogy te merted az ö 
őseit emlegetni. Majd megmutatja ö neked. 

- N em félek én · tőle . Különben hányan voltak 
ott a kvártélyon. 

- Lebettek vagy huszonöt-en. 
- Még csak egyet. Különben semmi, de mégis, 

mondd, ott volt a . .. Katarina? 
- A Katinka, hehe, hát perBze, hogy o•t volt. 

Micsoda nő ! Úgy kacag mint e·gy gyermek, mint egy 
istennő. VaJamelyik szamár ott fe1köszöntöt J;nOndott 
és éltette a távozókat. Azt mondta, hogy ezek a hé
berek nagyzási mániában szenvednek, ki költőnek, ki 
szónoknak tartja magát. Viva t, éljenek, írjanak liturgiát, 
tartsanak prédikációkat a zsinagógában! És ezen a 
kopott élcen úgy kacagott a nagy nő, mint egy 
bakfis. Csuda-nő, az barátom, c~uda l 

Gábriellel forogni kezdett a világ. 
- J ó - hörögte és vadul rácsapott az asztalra. 
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J ó z an ésszel, pihent idegzettel sohse hitte volna el 
Gábriel a kém szemenszedett hazugságait. Met t nem 
volt igaz Vorsiczky referadájából csak annyi, hogy d 
hallgatózott a nagy diákkaszárnyán. Ott megtudta, 
mi történt tegnap este GábrielleL Megtudta azt is 

' hogy n éhá.ny diák kilép a szövetségböl, mel't nem 
akartak a zsidókkal együtt müködni. Ö azonban a maga 
céljainak megfelelőleg alakitotta át a hallottakat, 
toldott-foldott s telj esen megzavarta a naiv ifjú 
amúgy is háborgó lelkét. 

- Ej, mit máregeted ezt a kis szobát, zsörtölődött 
tréfásan a kém. Hossza négy, szélessége három lépés. 
Késő van, menjünk vn.csorázni. 

A kém karonfogta Gabrielt, ki egész nap nem evett. 
Nem nézte : ki viszi, hová viszi, csak ment, ment 
az éhes, a fáradt ember homályos ösztönével. 

Pompás vaoso1·át ettek, a bor sem hiányzott, Dimitru 
fizetett, mint a köles. És a száj a meg nem áll, a 
nyelve szüntelenül pereg, pereg és ezzel is széditi, 
bódítja Gábt·ielt, legyügzi, zsibbasztj& akaraterejét. 
Gáb1·iel osak bólint és eszik és iszik. 

- - Hopp, - mondja a kém, mikor látta, hogy Gábriel 
alaposan be van állítva. - Ilop, tudod, mi volna ori
ginális kis tréfa, bátynskám, ba mi most hirtelen, 
top, beállítanánk a tanyába. Na még egy kis erősitőt l 

- Nem kell nekem erősitő, nem félek én senkitől 
beszélt Gábrielből a bor ördöge. 

- Persze, hogy nem félsz, hehe - kacagott B 

kém - persze, hogy nem. De azért osak fogd ezt 81 

kis karácsonyi ajándékot, és beosusztatott a zs~bébe 
egy vadonatúj kis angol pisztolyt .. . 
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És mentek, mentek néma zegzugos sikátorokon át, 
csak úgy kongott az utca lábaik alatt, mint tízakós 
üres hordók. 

- Na ezek ugyancsak az Isten háta mögé költöz· 
tek - mormolta a kém és megtapogatta pisztolyát. 

Mentek, mentek s a szél bugva bukdácsol az ala· 
csony házikók között és szárnyával megsuhintja 
Gábriel tüzelő arcát. 

- Na, horkan - Gábriel és fej éhez kap. 
Nem repedt ketté a koponyája, mint hitte, csak 

ott bent, bent zavarodott össze az a csodás kis isteni 
gépezet, és az ezernyi törött kerék, zúg, zakatol, 
kereng és berreg, előre, hátra iszonyú zűrzavarban. 

- Te, nem hallod. egy szotnya kozákság vágtat 
utánunk. Hallod ? 

- Ugyan menjünk a bor beszél belőled, mókázott 
a kém, B nem vette észre, hogy Gábriel agyában 
ködösen összefoly a j elen és j ö vő s szemei előtt már 
most játszódik, viharzik egy esetleg bekövetkező tra
gédia. 

- Nini, már itt vannak. Hogy szikráznak a pat
kók, hogy villognak a kardok. Ohó itt a tanya, kö
rülvették. Átok rád Katarina, ne vigyorogj. Én nem 
vagyok áruló, ez hozta ide. Mért hoztad ezeket ide, 
kutya ? ! Nesze! 

Durrant a pisztoly és a kém jajongva bukott a 
földre. A dörejre kitódult az elhagyott házból a meg
rémült ifjú.ság. 

- Árulás, árulás! - kiáltottRk és eszeveszetten fu. 
toüak. De sokan észrevették a földön fetrengő testet 
s dermedten álltak meg mellette. 
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Meneküljetek - hörögte Gábriel rekedten. Itt 
a kozákság. Mit csináltam? 

És a fegyver újra dördült e Gábriel mint a tölgy 
zuhant a földre. 

- Menekiiljetek, - suttogott elhaló hangon, áruló 
vagyok, áruló. 

Budapest. Dr. Bolgár Mózes. 
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PENTEK ESTE. 

I. 

Fiam, elég volt már& a ját.ékb61, 
Ülj mellém, szépen, csöndesen, 
Amig fii.rtös, okos fejeeskéd 
Megsimogatja reszket6 kezem. 

A gyertya, mely az aszt.alfőn ég, 
Szivedben is fényt gyujtogat. 
Tedd félre hát a játékpuskát 
8 a cifra játékkardokat. 

Okos szemed, hogy rámemelted : 
Ég benne is e gyenge fény, 
Amely, mint itt e gyertya lángja, 
Olyan szelid s olyan szerény. 

De hogyha majd csodás irgalmát 
Sugározza az U:r le ránk, 
Vakit6 fáklyafénynek n~ meg 
Szivedben ez a gyenge láng. 



Ragyogni fog majd. tündökölni, 
És minden kétség porba. vesz, 
Mert minden boldogságnak Jángja, 
.A hitnek csodás lágja ez ! 

Mellett.e a szív felmelegszik 
És bú és baj feledve rég, 
Mert mint az örökmécses lángja, 
E láng, e fény örökkön ég. 

S b& cserben hágy r eményed is már, 
8 üldöz a sors, a nemezis, 
Te csak tartsál ki bűn Ist~nnél, 

Aki csodát tesz érted is ... 

n. 
Ó jaj . fiam, felettem elrohant már 
Az élet dús diadalszekere. 
Én már lehulltam róla, le a porba, , 
Es szivem-lelkem sebekkel tele. 

Szemern köriil már ott a sok barázda. 
Fölszántotta sok gyötrő pillanal 
Ó mélyen járt a gondolat ekéje: 
Sebet ütött a homlokom alatt . .. r 

Mi lesz velem? Amiben ifjan hittem, 
Már megtagadtam minden hit~met. 
Hát van -e lét? V agy elmulá-s sincs ? 
Csak tagadás, mely mindent elt-emet ? 

A szemem nézd . .. l Lelkem kilosztQtt oltár. 
Nagy is~nét az eszme ii.zte el. 
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A gondolat hitem rommá tördelte 
S a. rom fölé uj oltárt nem emel. 

Engem tán már nem is fogadna vissza. 
Mint bókés tüzhely ess6vert utast. 
De te fiam, hited 6rizd meg tisztán 
8 a lét örök nagy titkát ne ~utasd t 

III. 

Tedd össze párnás, kis fehér kacsódat, 
Imádkozz hát, én kis fiam, 
Az Ur kezébe vagyunk mink letéve 
Mindannyian. 

Tán meg sem érted, hogy e gyertya mért ég 
8 a sz6 ell>tted még titok. 
De lesz 1dl>, h_ogy majd e láng ell>tted 
Beszélni fog. 

Az ()si hitrl>l fog beszélni néked : 
- Ne hagyd el ez l>si hitet. 
Örökség ez, mely annyi szenvedést már 
Megenyhitett. 

Örökség ez, mely büszkén beragyogta 
A sok borús, sötét napot 
S a megpróbáltatások földi utján 
Erl>t adott. 

S terá.d is úgy szállott örökségképpen, 
Könnyelm du el ne tékozold l 
Ó mert e hit nagy l:Sseidnek is már 
Ssent kinoae volt l ~~-~~-~--~ 
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Tedd össze hát kicsiny, fehér kacsódat, 
Te is imádkozz kis fiam. 
Az U r kezébe vagyunk mink letéve 
Mindannyian ... 

IV. 

Fürtös fejedre téve két kezem, 
Imádkozom halkan és csendesen : 

- O áldd meg Isten az én fiamat, 
Övé legyen minden szent pillanat 
És minden perc, mely megelégedett 
És minden óra, mely jóra vezet. 
Minden öröm, mit ád a földi lét, 
Minden derü, mely megtölti szi vét, 
Minden jóság, mely bántást elfeled, 
Minden szivetmegváltó szeretet, 
Minden dicsőség földi téreken, 
Minden, mi nem adatott meg - nekem, 
Minde;n gyönyör, mely tiszta és fehér, 
Minden boldogság, mely a szívbe fér, 
Minden, miér t küzdünk mindannyian 
8 enyém ... az üdv, hogy ő az én fiam l 

... Lebs.jlok hozzá - nem érti okát -
És megcsókolom tiszta homlokát. 
Ö megriadtan néz most szarteszét 
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8 egyszerre könny futja el a. szemét. 
Könnyes szemével rámnéz csöndesen 
És megcsókolja reszkető kezem ... 

Budapest. Balla Ignác. 
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EGY ZSIDO IFJUBAGI FOLYOIRATRÓL. 

Nemrég egy képet látiam: Hágárt a pusztában 
amint kézenfogva vezeti kis fiát Izmáelt és a távolb~ 
néz, ahol a sárga sivatag egybefoJyik a sárga éggel, 
kétségbeesetten kutatva egy oázis után, mely enyhít 
és üditő forrásvizet adhatna ártatlan gyermekének. 
Sokáig néztem ezt a képet, fölszíttam lelkembe a 
vászonra festett gondolatot; éreztem az aggodalmat, 
mely Hágárt gyötri, a félelmet, ·a reménytelenséget, 
mellyel a kegyetlen messzeségbe néz és úgy tetszett 
nekem, mintha Hágár senki más nem volna, mint 
a tudomány, a müveltség és a vallás, mely kézen
fogva vezeti a hivő, bizalommal rátekintö gyermek 
Izmáel t: az emberiséget, a dolgok megismerésének 
remél t és keresett oázisa felé. 

Kétségtelen, hogy elsősorban az iskola az, mely 
mint egy gyermekét szeretö édesanya vezeti az embe
riséget, hogy lelkünk üdülést és megnyugvást talál· 
jon a töprengés kietlen pusztaságán; ő a tudomány 
első magvetője. 

l{érdés azonban, ki legyen a gyermeknek szellemi 
vezetője az iskola falain kívül, a családban és azon 
túl, hiszen a szülök a létért való küzdelem miatt 
vajmi ritkán foglalkozhatnak gyermekeik lelki kép· 
zésével. 

Erre nézve egyedüli helyes és határozott felele· 
\ünk: a jó könyv. Igen, a könyv a legkedvesebb, a 
legmeghittebb és leghivebb jóbarát, s jellemző nem
osak az irójára, hanem a kedvelőjére nézve is. Min-
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den pillanatban rendelkezésünkre áll s jótékonyan 
föltárja kincseit. Öszinte, nyilt, igaz. Nem árulja el 
örömünket, ábrándjainkat; földerít, könyekre fakaszt 
és fölszárítja könnyeinket, lelkünk szükséglete szerint. 
Mindig bizalommal fordulhatunk hozzá. Megcsalód
hatunk a könyvben, mielött elolvastuk. de ha végig
mantünk rajta, nem csalódbatunk benne többé soha. 
Megismertük egészen, holott az embert sohasem lehet 
teljesen kiismerni, B gyakran épp legjobb barátunk 
részéről éri szivünket a legkeserűbb csalódás. 

S a könyv ezer oktatást, hasznos útmutatást, bölcs 
élettapasztalatot, jóleső igazságot és leszűrt tanulsá
got foglal magában. Ha gyönyörüséget keresünk, azt 
is megtaláljuk a könyvben, amelyet fölséges elmék: 
a költők vagy tudósok írtak. S ha tudásra és isme
retre szorulunk, amelyet az életben értékesíteni aka· 
runk, azt is megtaláljuk ennek vagy annak a könyv
nek lapjain: csak ki kell keresni, csak ki kell nyúj
tani érte a kezünket. A könyv a mindenség tükre, 
amelyben meg lehet látni mindazt, amit a teremtő 

erő alkotott a földön, a világ teremtésétől kezdve 
mind napjainkig. A világ egy nyHott könyv, amelyben 
az irott és nyomatott könyv j átssza az útmutató szere
pét. Az iskola az a vezető, aki megkönnyíti a könyv 
megértését s a'könyv révén a világ helyes megismerését. 

Valóban csodálkozás és meghatottság vesz rajtunk 
erőt annak az üdvös és áldásthozó reformnak látá
sán, melyet nagy szellemek, hivatott és magasra törő 
népnevelők az irodalom terén a nép lelké\e méreg
ként ható ezenny-termékeknek csirájában való kiirtá
s4val megteremtettek. S nagyon természetes, hogy 
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ezen évtizedek mulasztását helyrehozni iparkodó te
vekenység a kultura alapzatánál : , a gyermek- és 
ifjúsá~i irodalomnál is ha_talmas tisztító·munkát vé
gez, miért is nagyon indokolt az az egyre hango· 
sabb és erélyesebb követelés, hogy a gyermek- és az 
ifjúsági irodalmi termék müalkotás legyen, mert ifjú
sági irodalmunknak egyik föbüne az, hogy müvészi 
része figyelmen kívül hagyatott. Az ifjúsági iroda
lomnak müvészi magaslatra emelése fontos alkotó
részét teszi az oly sokszor hangoztatott <'ifjúság 
müvészi nevelésének)). 

S az ige testté lőn ! A nép boldogságát, üdvét 
szivén hordó nemzetek sietve követték az intő szó· 
zatot s féltő gonddal ügyelnek arra, hogy minél több 
jeles lap és folyóirat szantelje munkásságát az ifjú
sági irodalom á polásának és fejlesztésének s pallos
ként álljon őrt az irodalmi métely ellen. Törekedjek 
mindenképen arra, hogy az ifjúság szellemi táplá· 
lékában az igaz, a jó és a szép eszméje jusson 
diadalra. 

Azt hiszem, az «Évkönyv)) érdemes olvasói bizo
nyára örömmel veszik tudomásul, hogy a kontinens 
müvelt államainak nagyszámú, tekintélyes s nagy 
elterjedtségnek örvendő ifjúsági folyóirata között na
gyon előkelő helyet vívott ki magának egy zsidó fele
kezetü, nemzetközi ifjúsági lap s megbecsülhetetle.n 
kulturmissziót teljesít. Címe: c Wegweiser für die 

, ' 
Jugendliteratur• (Utmutató az ifjúsági irodalom sza-
mára), saerkeszti dr. Spanier Miksa, tanítóképzöint~· 
zeti igazgató Magdeburgban. Az útmutató létrejöttet 
az igazi zsidó sziv jótékonyságának, nagylelküségé· 
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nek, a zsidó műveltségnek, a hitrokoni összetartás· 
nak s tudományezeretetnek köszöni. A nagyarányú 
jótékonyságáról világszerte hírneves németországi 
izraelita nagypáholy adja ki Berlinben s teljesen díj
talanul küldi meg mindenkinek, ki érte hozzá fordul, 
lakjék a földkerekség bármely pontján. Az << Útmu
mutató•> tehát nem üzleti vállalat s minden anyagi 
baszonlesés távol áll töle. Eszményi gondolat szülte, 
minek ru"gója nem volt más, mint a jövendő Izraéit, 
ami reménységünket ősi, dicső vallásunk magasztos 
tanaival és felekezetünk lélekemelő történetével meg
ismertetni, azt vele megszerettetni és talizmánjává 
tenni. A német nagypáholynak. a zsidó ifjúság lelki 
üdvének és boldogságának megalapozása érdekében 
hozott áldozatkészsége bizonyára aranybetükkel lesz 
bevésve Izraél annaleseibe s méltán megérdemli az 
ősz in te elismerés pálmáj át. 

Tekintve, hogy az <<Útmutató'~ az «Év könyvünk
kelll rokon munkásságot fejt ki, fölötte érdemes, hogy 
mi is röviden megemlékezzünk róla. 

Általánosan érzett szükségletnek tévén eleget, 5 évi 
fennállása óta eljutott minden kulturálla.mba és éber 
figyelemmel kisér minden mozgalmat, mely a zsidó 
ifjúság elméleti s gyakor1~ti kiművelésére megindul. 
Munkatársai közé számítja a zsidó irodalom munká· 
sainak kitünőségeit s így az újkori zsidó ifjúsági iro
dalom valóságos enciklopédiájának tekinthető. 

Jóleső érzéssel konstatálhatjuk, hogy az << Útmu
tató» nem mulasztotta el Magyarországot is figyelme 
körébe vonni Számos hosszabb, alapos és jóindulatú 
cikkben ismertette azon áldásos és áldozatra kész 
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törekvéat, melyet a müvelt magyar zsidóság, különöse 
pedig az izr. magyar irodalmi társulat s az orsz. iz: 
tanító-egyesület a hazaj zsidó ifjúsági irodalom meg
teremtése körül kifejtett. 

Úgy vélem, mindenki úgy van vele, mint jó ma
gam, hogy szinte gyermekes örömet érez olyankor, 
mikor külföldi író müvét veszi kezébe és benne Ma
gyarországról ol vash&t olyat, ami sz ivének kedves. 
Hiszen ha idegen nép irásában valahol fölfedezhet
jük ezt a szót: magyar, szinte lázasan futunk végig 
a sorokon, hogy vajjon mit tud mondani az az ide
gen író nekünk, de nem is n ekünk: a nagy világnak 
rólunk? Vessünk tehát egy pillantást arra, mit e 
lap azépet és dicséretest mondott rólunk. 

((Izraelita ifjúsági irodalmi mozgalmak Magyar
országon» címe alatt történeti visszapillantást vet 
arra, ami e téren az utolsó három évtized alatt ná
lunk történt és az őszinte elismerés és dicséret hang
ján emlékszik meg a magyar izraelita irodalom magasz .. 
tos terveiről. Íróink közül föl vannak említve : Ágai 
Adolf, Bánóczi József, a korán elhunyt Makai Emil, 
Kiss József, Szabolcsi Miksa, Gerő Attila stb.-en. 
Hozott a lap számos magyar vonatkozású dolgot 
s több magyar írónak erecleti dolgozatát, melyek 
lelkes visszhangra találtak a tudományszomjas ifjú 
olvasóközönség körében. 

Annak igazolására, hogy az <l Útmutató» valóban 
magasztos cél szolgálatában áll és a maga iránt val? · 
érdeklödést mily measze földön fel tudta keltenl, 
eeupán azt említem, hogy az első pályadíjat: egy 
zsidó gyermek-mesekönyv megirására (500 márkát) 



. 
ICGY Zt;JDÓ lli'.JÚSÁOI b'OLYÓlltA'l'.B.ÓL . 24 1 

az ő kezdeményezésé1·e egy müvelt lelkű romániai 
zsidó nő : Rosenbaum Mary, Tigru-Neamtu városbeli 
lakos, tűzte ki. 

E pályamü ötletéből igen érdekes és fölötte tanul
ságos vita indult meg az « Útmutató1•·ban a körül, 
hogy vannak-e meséink, melyek a gyermeki értelemhez 
vannak mérve a egyben zsidók is? Mert hogy a mesék 
a zsidó ifjúságra nevelő és oktató hatással legyenek, 
azon eszményekkel kell birniok, amelyek iránt lel
kesíteni kivánjuk gyermekeinket. Sok tekintélyes és 
ismert nevü tudós és iró oda nyilatkozott, hogy ifjú
sági irodalmat, vagy ami ennek a fogalomnak némi
kép megfelel s ami természetesen számba is vehető, 
a talmudi és rabbinusi müvekben nem találunk a 
ennek okát így magyarázzák : A meseköltészet lé
nyege az, hogy a büv- és varázshatalomban való hitet 
kultiválja; természetfölötti erőkről regél; mik az örök 
istenség hatáskörébe belenyúlnak a az emberi élet és 
sors fölött majd kedvezően, majd hátrányosan intéz
kednek. A zsidó tudomány és életfelfogás azonban 
kárhoztatja az Hy doktrínát s az ifjúsággal szemben 
mindenütt a színtiszta igazságot tanítja s szerepelteti. 

Mások figyelemreméltó okokkal érvelnek ezen 
meghatározások ellen 8 kérdik, hogy Asmodai tör
ténete p. o. nincsen-e oly szép 8 megkapó mese, 
mint az <, Ezeregy éj • bármelyike ? 8 Chanina rabbi 
és az arany asztalka históriája nem fölséges meae-e? 
Hát Élia és tallérjai, valamint Éliának egyéb csoda
tettei nem a mesék legjavából valók-e? Nemkülön
ben : Chonia 70 éves álma, e a Rabba bar bar Channa 
mtincbhauseniádái? 

A~ IM/T l~vkönyve. 101:1. J() 
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De az utóbbiak is bevallják, hogy az ősi mesék 
még várják a szó és a toll hivatott mestereit, kik 
kellő átdolgozásban s méltó mezben nyújtják azokat 
át az ifjúságnak. 

Egy harmadik csoport ekkép nyilatkozik a zsidó 
meaékről: I télkezzenek bármikép is róluk, annyi bi
zonyos, hogy minden időben és korban látunk köl
töket oly tát·gyakhoz előszeretettel nyúlni, melyek a 
kor által megszentelvék, fennmaradásu·k szívóssága 
által érdeklődésre érdemesek s széles körökben való 
elterjedtségüknél fogva ismel'tek. Ösiség, maradandó
ság és elterjedtség azonban csak külsö sajátságai e 
tárgyak benső értékének. S vajjon ki veheti rossz 
néven a költőktől, hogy termékeik számára ily elő
nyöket felhasználni iparkodnak s a régi, ősi jót új 
szellemtől áthatva tárják a kor gyermekei elé? 

De még más körülmény is késztetheti őket erre: 
a tisztultabb esztétikai érzet keltése. Mert nem pusz
tán a szöveg az, ami lelkünket vonzza és megra· 
gadja, hanem a költői ihlettség; az, amit a költő 
a magáéból tesz hozzá. Ezt pedig annál könnyebben 
ismerjük fel, élvezzük és átérezzük, minél ismertebb 
a mü alapgondolata. Mü vészieeebben élvezünk, ke ve· 
sebbet érzünk a szöveg iránti kjváncsiságból s nagy 
örömünk telik a költő szép al~kításaiban, mik fel· 
séges képekben tárulnak lelki szemeink elé. 

A görög költöknek tudják be nagy érdemül, hogy 
a jelzett előnyöket megtisztult esztétika.i érzet ke~
tése céljából kiváló mdvészettel fel tudták használni, 
minthogy a legkiválóbb alkalmakra is azüntelenül 
néllazer'(i mo11daköJültblSl :p1erítettek anlagot. S e~~ 
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joggal magasztalj ák. Büszkeséggel emlí tik, hogy a 
homéroszi époszok s a hozzájuk csatlakozó monda
körök a drámai költőknek kimeríthetetlen anyagot 
szolgáltattak, s hogy a görög költészet kiinduló pont
ját s bizonyos tekintetben alapját is az öreg és örök 
ifjú Homéroszban leli . Homérosz a görög ifjúság 
tan- és olvasókönyve, a görög költők örök kútforrása. 
A homéroszi világ a görög színháznak valóban nem
zeti anyagot szolgáltatott, malyből oly nemzeti szín· 
ház fejlődött, amilyen után Lessing hiába sórvágott, 
s a német nemzetnek még máig is csak jámbor 
óhaja. 

Ha sorainknak nem is lenne más jelentőségük, 

annyi hatással mindeneset1·e lesznek, hogy megtanít
sanak bennünket igazságosabban megítélni azokat a 
költőket, kik a régi arany feldolgozásán fáradoznak, 
kik szép, eszményies s magasztos zsidó meséinket, 
mondáinkat, dalainkat lantjaikra veszik. 

Az <<Útmutatói) e tekintetben is megmutatja a kö
vetendő példát, s gazdag tárházából kiragadok egy 
kis izleltetőt. Így «A sinai hegy 1) -et. 

Réges régen történt a dolog, mélyen lent Egyiptom 
földj én, amikor a perzselő hőség még nem tette 
izzóvá levegőjét. A fák épen tavaszi ruhájukat ké
szültek felölteni; a régi kopott, elnyűtt és szannyes 
helyett ujat kaptak. A pálmák csúcsaiból új levelek 
hujdostak elő, még össze voltak csavarodva. és ke
mények voltak mint a kard pengéje. Virágozni s 
illatozni kezdettek már a gyümölcsfák is. 

A büszke Moka.ttam-begy, mely délcegen nyúlik 
a felbök kö~é a Nilus-völgy keleti szélén, akkor 

16* 
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még remek erdökkel volt borítva, termékeny . 
szindús volt. Lejtőin felséges gyümölcsfák tenyés:~ 
tek. Amint a tavasz szétszórta áldásait, a viruló 
barackfáktól, erős illatú borsbokroktól, buja gránát
a narancsvirág áradattól piros és fehér színben ra
gyogott. 

A Mokattam 1olyton versengett a damaszkusi kies 
ligetekkel, hogy csak ő legyen a földi paradicsom, az 
első emberpár lakóhelye. S éppen azon ·a tavaszon, 
mikor a Mokattam a legszebb volt, elérkezett az ideje 
annak; hogy Isten az emben~khez leszállani készült, 
hogy szent törvényét nekik kihirdesse. 

Isten angyalt küldött a földre, hogy kérdezze meg 
a hegyektöl, melyik lenne közülük a legméltóbb arra, 
hogy ormáról Isten sze nt törvényét kihirdeesék? 

Alig végezte be az angyal szavait, a Mokattam 
mindjárt így válaszolt: A világ valamennyi hegye 
között én vagyok a legpompásabb. Egyik sem verse
nyezhet az én ragyogó szinpompámmal. Egyik sem 
képes a pázsitos Nilus-völgyét a sivatag forró homok
jától úgy megvédeni, mint én s egyik sem méltóbb 
nálamnál arra, hogy az Örökkévaló lába érintse. 

A föld többi hegyei is hangosan erősítették, hogy 
ök a. legérdemesebbek a nagy kitüntetésre ; djcsérték 
magasságukat, szépségüket, jégmezeiket, barlangj aikat, 
kincseiket, erdeiket. és ligeteiket. 

A Karmel magasztalta virágos és hűs ligeteit s ~ 
Tábor fenséges alakj át. De a ·Mokattam valamennyit 
túlharsogta lármájával, mert jól tudta, hogy a para
dicsomat a költők is sokszor megénekelték. 

A hegyek között csupán egy volt, mely szerényen 
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ballgatott és nem vágyakozott arra a kitüntetésre, 
hogy rajta · történjék a kinyilatkozás. Az angyal ezt 
észrevette s megkérdezte a Sinai hegyet, mert ő volt 
a hallgatag, hogy miért nem versenyez ő is. 

- Ugyan, mit is kérdezed - feleli -- hiszen látod, 
mily jelentéktelen, semmitmondó h egy vagyok ! Kopár 
szikláim kietlen pusztaságból nyúlnak ki. Hogyan is 
remélhetném, hogy a Mindenható tekin te te reám essék! 

Ez a válasz végtelenü! tetszett az angyalnak a mi 

történt? 
A következő napon leszállt az Úr a Sinai hegyre 

és ott hirdette ki törvényét. S attól a pillanattól 
fogva a Sinai hegy a legszebb hegy lett. Erdők, 

ligetek, csörgedező patakok és gyümölcsösök keletkez
tek rajta, míg a 11:1agát dicsérő elbizakodott Mokattam 
minden díszét elvesztette. Kopáran és pusztán meredt 
az ég felé, erdei megkövesedtek, Iigetei megfonnyadtak, 
forrásai kiszáradtak, ormán keresztül pedig fel
tartózhatatlanul kavarog a sivatag perzselő homokja; 
egyetlen virág sem tenyészhet rajta. 

Egész kötetét a szebbnél szebb zsidó meaéknek 
gyüjtötte már össze az <l Útmutató )) . 

Még csak néhány mondatot ezeretnék kiragadni 
abból a szivet, lelket gyönyörködtető zsidó mondából, 
melyet az <l Útmutató» legutóbb Mózes címen öt 
képben hozott. 

Az első képből. Amint Mirj am egy reggelen édes 
álmából felserkent, boldogan kiáltja: Anyám, anyám! 
Azt álmodtam, hogy csillag tünt fel sátrunk fölött a 
amint ragyogásában gyönyörködtem, barátságos angyal 
repült le hozzám ; karjában bájos gyermeket tartott, 
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kinek fején aranykorona volt s azt mondta: Sátra. 
tokban születik meg Izraél megmentője. 

Nemsokára Mirjámnak öccse született. Aniint a. 
világra jött és bölcsőjébe fektették, mennyei fény 
áradt azét a szegényes sátorban. Úgy történt, amint 
azt Mirjam álmodta és a kisded l;lzép homlokát is 

• 
aranyos fény övezte. A szülők boldogan mondták: 
Mirjam, Isten telj esíti igéretét! 

A harrnadik képből. Jetro is kegyvesztett lett a 
királynál. A király ugyanis egy napon nagy bálvány
ünnepet rendezett, s a szent bika tiszteletére új
szülött zsidó csecsemöket kellett áldozni. Ezt a 
kegyetlenséget J etro nem nézbette 8 kérte a királyt, 
hogy az ünnepről távol maradhasson. Ezért meg
neheztelt rá a király és azt követelte, hogy mint 
pap, ö áldozza fel az első zsidó gyermeket. J e tr o nagy 
kínba jutott 8 kétségbeesésében Árorámboz fordult 
tanácsért, kinek jámborságáról és bölcsességéről sokat 
hallott. Ez azt tanácsolta neki, hogy hagyja el , ál
ltisát és rangját és meneküljön a sivatagba. Ugy 
is tett és az ·.éj homályában családjával Midjamba 
szökött. 

Jetróhoz menekült Mózes is és annak pásztora 
lett. 

Szive és esze azonban állandóan testvéreinél volt 
Egyiptomban és folyton azon gondolkodott, mikép 
segíthetne a boldogtalanokon. 

Egy napon, amint a nyájat legeltette, ismét el· 
merült gondolataiba, s arra ébredt, hogy egy bárányka 
eltévedt a nyájtól. 

Az égből mint angyali ének hallatszott le : • ki 
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annyi szaretetet tanusit az állatok iránt s oly hű 
pásztor, az őrizze embernyájamat». 

A csipkebokorban láng lobogott s Mózes szivébe 
is fénysugár löve!t, így megtudta, hogy Isten akarata, 
hogy Izraélt Egyiptomból kivezeese és Isten népévé 
nevelje. 

A z ötödik képből. Mózes halála. Csendes szellő 

kapta fel a jámbor Mózes ájtatos imáját. A hegytetőn 
egész éjjel párbeszédet folyt~tott az Úrral. Pitymallott 
a regg, felkelt a nap s az Orökkévaló szolgája nap
fénynél följegyezte, mit I sten neki az éj csendjében 
mondott. Az angyalok között egyszere halk susogás 
suhogás támadt, mintha gyengéd, meghitt hívogatás, 
boldog üdvözlés és köszöntés hallatszanék. Gábor 
angyalhoz szól Isten : hozd föl nekem a jámbor 
lelkét. De az angyal megrendül, mondván : tisztelettel 
és fél ve kerülöm őt, ki egyedüli a földön. N em me rem 
neki a halált vinni. 

Erre az Úr Mihály angyalnak parancsolja. De 
ennek harmatként ömlenek könnyei a b ram, Uram! 
kiáltja, tanítója. voltam, ö meg tanítványom, hogyan 
nézhetném halálát ! 

Ezután Samáel halálangyalt szólítj& Isten. Ez 
készséggel ölti magára a halálköpenyt és elsiet. 
Mózest a törvénytekercs előtt látja, irónnal kezében 
s amint rátekint, isteni fény éri a látnok szeméből. 
Reszke~, tétováz és nem meri az is~eni parancsot 
végrehaj tan i. 

Némán töpreng magában: ez nem földi lény, ez 
mennyei szellem, ki erősebb a halálnál ! 

Mit akarsz, kérdi Mózes nyugodtan. Küldöttek, 
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mondja a~ angy~l .. r e,szketve, hog,y a halált nyújtsam 
neked. M1nden elo leny alattvalam ! Mózes azonban 
erélyesen és határozottan mondj a : reád nem bízom 
lelkemet soha! 

Zavarodottan tér vissza Samáel az égbe 8 a 
mennyből gyöngéden és jóságosan hallatszik a kow 
moly atyai sz ó : Mózes, Mózes, ütött az óra! Meg 
kell halnod; magam leszek elhunytadnál és teme· 
tésednél, karj aim között leheled ki lelkedet és én 
temetlek el. 

Mózes elkészült angyaltiszta lelkét Teremtőjének 

visszaadni. Az Örökkévaló leszállt az égből és három 
angyal: Mihály, Gábor és Sagsagel követték. 

Gábor angyal ásót fogott és megásta a sírt. Mihály 
angyal koporsót ácsolt és Sagsagel fehér vásznat terített 
ki. Isten parancsolja Mózesnek: Feküdj a vászonra! 
Mózes engedelmeskedik. Hunyd be szemeid ! Mózes 
úgy tesz. Tedd kezeid a kebledre ! úgy történik. 
Az Örökkévaló erre igy sz ól : N em es lélek, százhúsz 
esztendeig laktál e tiszta. testben, repülj föl az égbe ! 
A lélek habozik. Az Örökkévaló erre csókot nyom 
Mózes ajkára és abban a csókban lebeli ki a jámbor 
lelkét. · 

Végezetül említést kell tennem az ccÚtmutatónak• 
azon nagyjelentőségű, szélesmedrű mozgalmáról is, 
amit a zsidó ifjúsági egyesületek létesítése és a tovább
képzés magasztos ügye érdekében kifejt. Az iskolából 
kinőtt mindkét nembeli ifjúságot tartja szem előtt 8 

a szó, a dal és a zene varázserejével buzditja, lelke~ 
eiti vallásos buzgalomra, hitszeretetre éA felekezeti 
összetartásra. 
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Rövid ismertetésemnek nincsen más célja, mint a 
magyar zsidó ifjúság oktatóit, nevelőit és barátjait e 

" hasznos és magasztos célú lapra figyelmessé tenni. 
Nekem annyira szivemhez nőtt s oly perspektívát 
nyit elém, hogy bízva bízom benne, hogy lesz még 
ilyen lapja a :r:nagyar zsidó ifjúságnak is. 

Rimaszombat. Lakatos Lajos. 

SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT/ 

(A zempléni zsidóság tü1·elmi adó hátráléka 1808-ban.) 

Mária Terézia királynő 1749 május 16-ikán érte
sitette a helytartóságot, hogy zsidók tfu·ése vagy ki
üzetése az ö felségjoga. És minthogy minden jól 
rendezett államban a zsidókkal szigorúbban bánnak, 
mint Magyarországon, ezért védelmükért méltán el· 
várja a királynő, hogy a megyéknek és a földesúrak
nak fizetendő adójukon kivül a kincstárnak is fizes
senek évi adót, még pedig lehetőleg minél- többet. 
(L. Büchler : A zsidók története Budapesten, 1901, 
276 11.) 

Ezen kincstári u. n. türelmi adó, a melyet a z si
dók azért fizettek, mert az országban megtürettek, 

* Ez alkalowmal köszönetet mondok Zemplénvá-rmegye 
alispánja ö méltóságának, Dókus Gyula cs. és kir. kamarás 
úmak, hogy levéltári kuta.tása.ima.t lehetl:Své tette és j óindu
latában a. legmesszebbmenő támogatásban részesített. 
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eleinte 20,000 forint volt, 1760· ba.n 30,000, 1772-ben 
50,000, L 778-ban 80,000, 181 3-ban már 160 OOO 
forintra szaporodott. Tekintve azt, hogy az 17S5-
38-iki összeirás ezerint Magyarországban 30 magyé
ben 1 J ,621 zsidó lako l t,~ ezen összeg mát· akkor is 
óriási adónak mondandó, ha más kötelezettségeik _ 
a megyék és földesúraik iránt - nem is lettek 
volna; figyelembe veendő ugyanis, hogy a pénz ak
kori értéke 8- 10-szer annyi volt, mint most. Szem 
elöl nem tévesztendő még az sem, hogy igen kevés 
foglalkozás volt akkor a zsidóságnak megengedve 
Így például Zemplénvármegye 1808-iki jegyzőkönyve. 
indexében «Zsidók)) czíme alatt a következő feljegy
zést olvashatjuk: <cA' 'Sidóknak H ázonkint való por· 
téka árúlásra Passust adni nem szabad.>> 

De nemcsak ezen megszoritások nehezítették meg 
a zsidók megélhetését, hanem a már fennero1i· 
tett kincstári, megyei és földesúri adón ldvül min· 
den alkalmat kihasználtak a zsidó megélhetésének 
megszorítására, ámbár ezen hármas adónak sem tu
dott megfelelni. Hogy milyen igaztalan váddal és 
jogtalan követelésekkel léptek fel ezidőben a zsidók
kal szemben, arra klasszikus példaként szo1gálbat a 
máskülömben igen gyakran irányukban elnéző és 
jóindulatú Zemplénvármegye egyik határozata, a 
melyet a jegyzőkönyvből lemásolva eze~nel pontosan 
közreadunk : 

•1808-ik Esztendőben Karátsan Hava~~ 7-ik Napján 
Ujhelyben tartatott köz Gyülésneh alkalmatosságával. 

* Acsády: Imit Évkönyv, 1897, 178. l. 
** December. 
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No 960/9114. V z lő ·t Bernáth J án os Feö Sz Bíró 2 

a' Magyének azon Végzésére, melly ezerint az J 802·ik 
és 1803-ik Eszben Terebes 3 Városának, az bent 
fekvő katonaság részére végben vitt Mászároltatás al· 
tál 507 P fokra'' és 54 krra szaporodott kára, az 
egész Járásra fel osztattatni, és e' ezerint a Pana
szolkodó meg ká1·osodott V ároanak elégtétel ezerez
tetui rendeltetett, bé adja Hivatalos jelentését és 
vélekedését, melly ezerint azon tekintetből, hogy a' 
Zsidóság az rend ezerint való Alimentatioban, Kato
nai tartásban részt nem vészen, azt igassággal meg 
egyezőnek véli, hogy az említett Mészárlásbéli Káro
sodást (melly azonkivül is nem minden r észeiben az 
esztendőnek káros) a' Zsidóság szenvedje. 

Mellyl'e is az Adófizető Népnek az Alimentatio 
által szünet nélkül és szerfelett, szaporodott Kál·oso
dásai, a' mennyiben minden élelemháljeknek leg 
alább is ötször annyira, mint a mennyjben bé véte
tik az fo1yó Piatzi Arak fel emeltettek, különös 
figyelmezeteéget és tekintetet érdemelvén, mjntbogy 
ennek minden Törvényes úton 's módon leend CS fel 
segéllése, a' Magyének és jelesen a' Magistratusnak 
res kötelesége, jóvá nem bagyattatbató, hogy eddig is 
ezen teher alól ki bujtt a' kérdésben lévő Zsirló Nem· 
zet, meg határoztatván, és változhatatlanul el végez
tetvén a' jövendől'e nézve, hogy ezentúl a' Magye
béJi Zsidók, az katonai tartásban, az N em telehekkell 

i Vitézlő. 
2 FOszolgabiró. 
8 Töketerebes (az Andrássyak székhelye). 
• l>engőforint. 
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egyetemben részt vegyenek, következendő út Mutatás 
és Sinormérték szerint, ugy mint a 400. Piokat és 
azokon felül fizető Arend~snk, az egész Telket -tc biró 
Gaz~ával, az 300. Pfokat fizető 8/4-es Gazdával az 
200. Pf okat fizető 1/~ 'relkessel, az 100. P fo kat fizető 
Árendás 1/41 r észessel, és igy ennél fogva az 50. Pfo
kat fizető egy Nyaltzad részessel hasonlitatvan, az 
azon alól lévő pedig mint Zsellér avagy Házatlan 
Lakó tekintessen ugy minda.záltal és avval a' külö· 
nös jegyzéssei és hozzá tétellel, hogy minden néven 
nevezendő Zsidók, ba tsak nem éjjeli nappali semmi 
Árendát nem fizető rendszerint való Conventios Szolga, 
ettül a' köztehertől ne inenekedjen. Mellyhezképpest 
Szi v ekre köttetett az Járásbéli Sz Bíráknak, hogy 
minden Emberi mód, és ez ennél fogva az tehető
ségik arra törekedjenek melly szerint az Adófizető 
Népnek fel Segéllése tekintetébül ezen rvlesterséges 
Nemzet béliek közt, senki Inspector vagy egyébb 
képzelt nevezetek és czimek alatt, ezt a Megye hasz
nos végzését ki ne játtzodhatja; melly környülállást 
ba egyébb aránt a' Subarendatoroktul is ki nem le· 
hetne sütni, az ollyatén Zsidónak megeskettetése ál· 
tal is lehet söt szükséges is nyomozni, tellyes remén
séggel lévén a' Megye Rendei, hogy az Birtokosok 
közt, nem igen fog találtatai egy valaki a' ki ne 
mesi indulattyával önnön Jobbágyaik kiknek t~b~ .. 
tösségek az Földes Uraságnak erejét kérdéstjn klV~ 
neveli és végtére a' Megyének köz hasznára fordl· 

'k a * Egy egész telek 28-34 hold. · A nagysága .vá.ltakozl 
föld termőképessége szerint. 
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tott intézeteiről el felejtkezvén, a' Zsidójával öszve 
vetett vállal törekedne, ezen jó Tzélnak semmivé 
teendő tételére. 

A' roi végtére különösen ezt az mostanság bé je-
lentett esetett Terebes V árossá1·a illeti, mintbogy eddig 
a' Sidók, az Katonai tartásban nem részesültek, az 
el multra nézve jóvá hagyattatott a' Jelentést tevő 

Sz Birónak vélekedése és meg határoztatott, hogy 
ehez képpest a' volt Mészárlásbéli Károsodásokat a' 
Járásbéli Zsidók közt osza fel, és az meg károsadott 
Városbélieknek fizetteese ki, és jövendőre nézve pe· 
dig magát az felül irtt Me gye V égzésébez el mozdít
hatatlanúl tartsa és alkalmaztassa .• , 

Ezen megyei határozat nemcsak azért jogtalan, 
mert a már arnugyis a hármas adó által túlontúl 
megterhelt zsidóság egy teljes járását n_yomja el 
oly kötelezettséggel, a melyet viselni nem lenne kö
telezhető, mert a türelmi adó a kincstárnak minden 
más állami adó megváltásaként fizettetett, hanem azért 
is igazságtalan, mert arra is kötelezi a zsidóságot, hogy 
nem csak a jövőben fizessen eddig reá sohasem rótt 
katonatartási adót, hanem az 1802-iki év óta össze
halmozadott már befizetett adót az eddig ·adózott 
nepnek visszaszolgáltassa. 

N em szolgál magyarázatra, hogy igy a m.inden 
oldalról kiszipolyozott zsidóság a türelmi adóját csak 
igen keserves gondok között tudta lefizetni. Hogy 
megélhetése még jobban megnehezíttessók, arról a 
királyi _helytartó tanács is gondoskodott. Azt olvas
suk ugyanis Zemplénvármegye 1808-iki jegyzőkönyvé
ben, hogy a tanács által: (c8410. ·ik Szám alatt a 
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Zsidóknak a Puska Porral, és Salékommai , 1. 
Kereskedés nj abban keményen tilt a tik • . Rögtön utá:: 
pedig ezen biztató szaTak következnek: c Currentál
taUni fog. • D y körülmények között nem csoda, ha 
már 17 55-ben is oly panasszal lép fel a közeli 
:Yáramarosmegye zsidóhága, hogy c csupán páJinka 
eladásból éln~k, mely alig hoz annyit, hogy belöle 
kukorica kenyérrel jóllakjanak. • Hiszen a Jász-Kún 
kerületben minden zsidó egy napi tartózkodásért 17 
krajcárt tarlazott fizetni, holott a keresete legtöbb
jének nem tett ki öt-hat krajcámál többet, mint a 
reá rótt adó. ... y-em is szól & szalgabirói ja Taslat más
ról, mint árendás-zsidó megadóztatásáról, óriási száza
léka csak is a korcsma tartásból és pálinka fözésból 
élt.~ Ezért osztja fel a katona tartási adót a. \ár
ro egye csupán árendások között.-Jc~ 

Hogy a hegyalja zsidók leginkább pálinkafözésböl 
és korcsmatartásból tengették életüke~, arra még bizo
nyitékul azoigálhat Landau Ezekiélnek, a prágai ló

rabbinak egy 1785-ben keltezett !eTele, a mely a 
Noda-Bihudában, az Orach-Chájjim részben 71. szám 
alatt van meg (második kiadás) és a melyei London 
Eliezerház intézett, a ki bodrogkereszinri rabbi \olt.. 
Hogy mi minden adót kellett a zsidóknak ez idó
ben fizetni, arra bizonyíték a vasmegsei Robone köz
ség a malynek a zsidósága áll oU 1770· ben 112 csa
ládból és 44 özvegyasszonyból és ez évben fizetett 
169 frt 59 kr hadi adót 817 frt 82 kr türelmi adót , 

* Richtmann, Magyar Zsidó Szemle xxn. évf. 317 L 
** :Püobler u. o. ~ L 
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t l~~ fr 62 ht a földes úrnak. a katholikus ~hiá
nak össze-en [/3 frlo . a lere5Zién~ tan i ónak 10 friot 
a hitközségi ·sztriseJók 11lhbi, anitó. jeg:zó: kán r. 
metszó é~ egyházfi kaptak 37 4 iri 30 h•. s~eEen 

tehát :!66 í C rt 33 kr+ Ee ped!g ak ·o ná.. óritisi ös.z
~zeg '\""ol mint e~etlen egy éri adó egy szegeny 

k . 1- L Imi E. ._- go_=-. 1 .-:~. L zsidó özsegneA. . ~honyv. -
Bernstein. 

És Rohonc zsidóEága arányában n~e:ték minden 
község és yármegyebeli hitfeleink BL adözá.s e ei. 
Zemplénvarrnegye zsidó lakoss~oa ekkor meg nem 
lehete nagy é"' nem képezhett{l, min napjainkban. 
a lakosság tiz százalékát. Igaz ugyan~ hogy ; 4 köz
ségben lakott zsidó, de összesen ~em te még ki 
ezer lelke az 1135-3 -a-s összeí~ szerin: Acsá.dT: .. 
Imii ÉYkönJT 1c...;97. 179 l A kiilföldröl föleg 
Galiciából Yaló beTandorlást mindig megakadályozta 
a nirmegyei határorat. ~Errcl ból"ebben: _\dal~kok 

Zemplén nn. történet~h~z XTI.ll. 115- 119.\ 
Xem csoda tehá ha a kö\"efkezö két adstra aka

dunk Zemplénvármegse jegyzökönY""eben : •180 -ik 
Esztendóban Sz A.ndrás Hanl iC 3-ikán S. ~- L"jhely
ben tartatott kölönös Gyülé'"'ek alkalmatosságáYal. 
x o 8tO 10060 Fel olYas atoU az Fö lf. K. H.• Ta
natsnnk az 19793 Szám alat Budan e. f. Eszt~n 
September :?O-ik Xapján költ Parant-ola\tya, melly 
ezerint minthogy a· Tolerantialis Taxanak Restantiai 
2923 Pf. és 29 8

• 8 kr. szaporodott as Tartozás. ugyan 

* No,ember. . 
** Fölséges Magyar Királyi Helyt~tó, 
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azért meg bagyattntik a Megyének, hogy a' Me . 
béli Zsidóságot ezen bátra levő Summákk Ie fizeté~: 
szorittsa, 's ha külömben nem lehetne, Katonai Fo ~ 
lalás által is bé hajtatni ell ne mulasza. )) - g 

<t 1808 Esztendőben kis Asszony Hava * 29-kén s. A. 
Uj helyben folytattva tartatott kül** Gyül és ből. No 704. 
A Tokai Soós Tistség hi vatalossan elő adja. hogy 
mivel a Megyebéli Zsidóság 8751 Pfkal 59 és s/5 

krkal Tolerantialis Pénzekkel tartozik, Méltoztasson 
a Megye olly sikeres r endeléseket t étetettni, melly sze
riet ezen tartozás a Tokai Só Háznál mennél elébb 
fizettessen le, és az ebbeli Adosságnak elég tétessen. 
Mellyre is ezen Levélnek Mássa az abban Provokált 
Lajstrommal edgyüt az végben léendö hajtás véget 
az elöl ülö All Ispányna.k adattatni rendeltessen.» 

J.Játjuk tehát, hogy a helytartótanács és közege, a 
tokaji sóhivatal, összesen 10,6 7 4 frtot követel a vár
m egye útján Zemplén zsidóságától 1808· ban. Ezen 
nagy összeg behajtása majdnem a lehetetlenséggel 
határos, ba figyelembe vesszük, hogy még más adót 
is kellett eleinknek fizetni. És bár a vármegye és 
föl eg a mindenkori « fözsidó », a vicispáuy jóindulat
tal volt az elnyomott zsidóság iránt, látván szegény~ 
ségüket és azon á.lláAponton lévén, hogy a türeirot 
adó törvénytelen, mert nem Törvényhozás. banern 3 

bécsi önkény vetette ki rendelet útján. mindazon
által megpróbálkozik a hátrálék bebajtásával, merl a 
Napoleon elleni hadjáratokra a kormánynak pénz~ 
nagyon sok pénz kellett. És ilyenkor a zsjdónak elo 

* Augusztus. 
** Külöuös. 
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kellett volna azt teremteni bárhonnan is. Nagy bök
. kenö volt azonban az, hogy már az összes jövedelmi 

forrásai ki voltak merítve, adóban beadta. vagyona 
és j ö vedelme nagy százalékát. 

Erről pedig a vármegye igen jól volt értesiilve. 
A helytartótanács nem ismerte a zsidók vagyoni álla
po~át és azt tételezte fel, hogy a vármegye nem 
akarja a hátraJékot behajtani, de ha akarná, meg
keríthetné a kivánt összeget. A magyének igen . kel
lemetlen volt a helyzete. Érdeke azt kivánta, hogy a. 
zsidó első sorban a vármegyei földesúraknak fizes
sen - hiszen ők képezték a megye képviseletét -
másod so1·ban p ed ig a megyét elégíts e ki, és mire a. 
harmadik sor került volna rendre, a zsidónak már 
nem volt pénze. Azonkivül a vármegye alkotmányos 
érzete törvénytelen adót behajtani nem óhajtott, min
den érdek nélkül nem akart a zsidóival kikezdeni, a. 
helytartotanácstól kapott egy százalék behajtási dij 
pedig elment a költségekre. Viszont ujjat hnzni a 
helytartótanáccsal sem józan eljárás. 

A ki ván t katonai foglalás bizonyára megtörlén t, 
valósziniileg azonban nem mindenütt és csak immel
ámmal, mert a türelmiadó hátralékának árnyéka 
gyakran kisért hazajáró lélekként a jegyzőkönyvek
ben. Minda.zonáltal bleink sok zaklatásnak voltak 
kitéve, mert a katonai foglalás réme is már igen ké
nyelmetlen dolog. Ma azonban, száz év mnltával, nem 
tehetünk egyebet, mint hálát adni Urunk Istenünk
nek, hogy oly kedvezöen t megváltozta Ua. az idők ei•. 

Tata.. Dr. Goldberger Izidor . 

.U lJIJT Éwkönyue 19/~. 17 
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ÉN, TE. 

(Keleti motivum után.j 

V égesvégig vad virágok, 
Átölelték folyondárok 
Kedvesem kicsiny lakát : 
Tavasz éjjel leselkedtem, 
Csöndben, halkan megzörgettem 
Ég5 vágygyal ablakát. 

«Ki van ottkünn? Ki szólongat? 
Ki az, aki most kopogtat ? » 
uÉn vagyok az, kedvesem ! 
En vagyok, ki csókra vágyom, 
Forró csókod tüzes álmom»-
8 nem nyitott ajtót nekem. 

Olthatatlan lángolással, 
Bolyongtam az éjszakában 
8 ujra visszatértem én. 
Ujra halkan koczogtattam, 
Kedvesemet hivogattam, 
Űzött, hajtott a remény. 

u Ki van künn az éj szakában ? 
Ki lesködik künn az árnyban ?" 
c Te vagy az, szép ked v esem r 
Te vagy az, mert te vagy bennem, 

· Mert veled van telve lelkem -~> 

8 nyilt az ajtó csendesen ... 

~ud&~est. Kiss Arnold, 
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IDEGEN NEPEK ES KULTURAK 
A TALMUDBAN. 

Közvetlen a világbódító Róma bukása utá~ vég
leges befejezését nyeri az a nagyszabású mií, mely
nek Talmud a neve és melynek kezdete egy évezredig 
nyúl vissza. Oly sajátos ez a mö, hogy az emberiség 
alkoiásai között egyedül áll. Sem addig, sem azután 
nem produkáltak ahhoz hasonlót és így hiányzi~ is 
minden mértékegység, melyet alkalmazni lehetne 
reája. Irodalmi alak ban örökíttetett meg ugyan szá
munkra, nagy fóliánsokat alkot, mégsem tekinthető 

irodalmi alkotásnak abban az értelemben, hogy közös 
szempontok alá hozassék más eddig ismert és iroda
lomtörténetileg értékelt munkákkal A talmud anya
gát szolgáltató egyének és testületek mintegy harminc 
emberöltőt tesznek. Szerzöknek mondjuk ugyan őket, 
de a valóságban nem is gondoltak arra, hogy könyvet, 
hogy irodalmat szerkesztenek. Tapasztalataik, tanaik 
és egyéb közléseik szóbeli hagyományozás útján örök
lődtek át nemzedékről nemzedékre. A módfelett fel
szaporodott anyagnak szükségessé vált irásbafoglalása 
nem volt más, mint az emlékezetra bízott hagyomá
nyoknak és ismeretanyagnak hü lemásolása minden 
irói kiszínezés, minden szerkesztöi simítás és módo
sítás nélkül. Innen van, hogy a talmudnak tanul
~ányozása és helyes . értelmezése a megszokottól el
~erö módszereket .igényel. El kell mélyedni az akkori 
ldökbe és viszonyokba. Különböző korok, országok 

17* 



éH iskolálc jutnak benno azóhoz. Az eltórő irányzntok 
és a l<ultnra ldHönbözö fokain álló en1 berek tar lm 
vt~ltozatossága vonul ol szemeink olőth és mi nz egy· 
)tor elhangzott ólö szavaltat t'tjból halljuk, de már 
nem hitjuk magunk előtt nz emberelíet, nom olvas
hatjuk lo aroukról, hogy tréfás vagy l\Otnoly, alltalmi 
Vt\gy t\ltnlt\,nos ldjelentóst tettek N t; Lll indjuk min· 
donhol elaö pillu.n at ra felismerni t\ hnngult\tot. llit\nyzik 
n btíttér, a kor ~a n körülmónyek megjelölése. A vo.ló· 
sngos életből, mely oly a~dncson illuszt ráljn, jolensó· 
goit és egyszerre 1nind az érzól<eket köti le abból 
az élónk, aokoldtth~, minden ltépzeletet felülnn\16 ólet· 
béSI nom marndtal< viaa~n. osak az olbangaott aznvak. 
Onnnn van) hogy ogy irodn.lom s m szorul annyh·a 
httgyomtinyos magya\ráv.ntrn, ldogószltóeol<ro ós tt tndo· 
mt\.ny nyujtotta oszközök igónybovétolóro, n1int a 
t.ttlnlud. 

A talmud, mint pnphra voiett s~ól>oli iemol'eta.nyt~g, 

még más nagy nehézségokot is gördít 11 knto.tó oló 
ln.zn. ós ötletszori1 azorkezetc t\ltal. liitínyzik b l6lo a 
tervszerii lrói azorkeaztó~. A ttlhU\ln küWnbözö id6k 
lern.kódásainak maly altnájtll, nlolyben tli rótl'ge1 8 ~n 
pontosan. som toljoe httt.áro~otteft.gRal meg nen1 kti· 
lönhöztijtbetöl(. A kiilönböv.ó korokhól fennmt\ntdt, 
anyag nem kronoló~iai ezt n1pontok av.o1·int vn.u o~y· 
más n1ellott olbalyezvc. ht\nNn n.z osutről· Sl)tr f\ZŐ
nyegre kortiHS tó mák ós kórdésolt ld ft ~tóso kapct\a\,n 
új ós új vona.tkoza\sokba kerül. 

De minde1en nagy irodalmi nchóztiuigol\ m llott. i~ 
örökbuoaü munka\ja nuna<l n. tnlnntd tWlUOga\k o "~'dtl 
vt.llaa\örvényn6k, ethikájinak ~s világnézatéut)k, bt~· 



~St 

nem egy r ég elhalt vilt\g legtanulságosabb ós legérde· 
!<esebb omlékeinek. Az ókor h atalmas népeit jobban 
örökitette meg a talmud, mint saját szobraik és 
emléltoszlopaik. Hivebb és megbizbatóbb adatanyagat 
s?.olgáltat az ókor történ etirójiwak, mint az egyidejü 
krónikt\l<, malyeknek szerkesztésére nagyobbára az 
eseményeiten kivül egyéb mozzanatok is gyakoroltak 
befolyást. 

A talmudnak megvan az a megbeo ülhetetlen eHS
nye, hogy mindent megmond. N em csak a meater 
tanítása, h anom a diákoknak m egjegyzései és óra
közi szórakozásai is találnak benne h elyet. A tudósok 
bölcselkedései mallett ot.t ta.láJjuk a lijgalsóbb n ép
rétegek te1·mószotes, egyszer it és naiv mondásait 
is. Örökösödési tö1·vény k, végrendelkezések fejtege
tése ltaposán szó esik. baléJesetekrdl, kínszenve
désekrdl, csodálatos életmentésekr61, túlvilági üdYös
ségröl ós a.z o~zel összefüggiS sok más kérdésről. 

A hajózásról sz616 törvényeket vonzó és bámulatba
ejtő bftJóskalandok. measze tájakról és idegen né
pekr61 szóló elragadó mesék ltöv tik. "'tzóval, t\ tahnud 
hüségeaen másolja az életet. Úgy sorakoztatja a je
lenségeket egymás mellé, ahogyan azok az életben 
feltiintek neki. N m követ irodalmi szempontokal 
Jin. H erkulánnm (~s rompéji egy darab ókort "fnrássol 
elónk megrögzUott helyzetek és ip ógben n1aradt régi 
tárgyak és müt'\nllékek által, l\gy a 1aJmud ellent~t
beu ezekkel a megköv t sedett holt jelen tekkel, t' ló 
saókat rögaitett meg számunkra. Úgy 6rizte m g a szava
kat, amint azok egykor tényleg elhangzottak, osakhogy 
itt meg a helyzetek és jelenetek plas•~tijt\ hiányaik. 
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És ebben rejlik a talmudnak egyik legjellemzöbb 
sajátossága. Nem rendszertelen ü·odalmi szörnyete 
ez, hanem egy hajdan lejátszódott való életnek hűsé~ 
ges lemásolása. Gazdag tárháza a vidám és szornorú 
életképeknek, melyeket n em maga talált ki, hanem 
készen kapot~t a rideg valóságtól. Ha irodalmi mű
nek. klasszikus jellegét a tárgy, a szó, a kifejezés, a 
stilisztikai kép és fordulat gondos megválasztása és 
szerenesés alkalmazása adja meg, úgy a talmudnak 
kulturbistóriai nagy jelentőségát éppen az teszi, hogy 
nem választékos sem szóban, sem képekben: úgy 
rögzíti meg az életet abban a köznapias köntöqben, 
amelyben látta, azokkal az olykor megrázó, olykor 
szelid és egyszerű jelenetekkel, amelyek ben és amint
hogy előtte lejátszódtak. 

A talmudnak ez a tulajdonsága figyelemreméltó 
különösen azokban a vonatkozásokban, melyek az 

általános érdekű anyagat illetik, azokat az adatokat 
ugyanis , melyek ókori n épekkel és kolturákkal fog
lalkoznak. 

Idegen népek és kulturák oly előkelő és fonto~ 
helyet foglalnak el a talmudban, hogy a mai kutat~ 
két szempontból is rendkívülinek tartja. Rendkívüh 
az a fogékonyság, tudás és megismerés iránt, az a 
példátlan idealizmus és emberszeretet, melyről a tal
mudi zsidóság tesz tanuságot, annál iH inkább, rnert 
nem illik bele egészen azokba a barbár időkbe, rnely~k~ 
ben élt; hiszen az akkori zsidóság nyugodtabb napJal 
csak úgyszólván fegyverszünetek és rövid lejára~ú 
békenapok voltak. Figyelemreméltó még egy másik 

·1őd 'se szempontból is, nevezetesen a humanizmus feJ e 
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szempontjá~ból. Az a másfél évezred, mely a talmud 
lezárása óta lezajlott, semmit vagy csak igen keve
set tett hozzá. ahhoz, amit már a talmud követendő
nek hirdet az emberek közötti jó viszony fenntartására 
vonatkozólag, fajr a és nemzetiségre való tekintet nélkül. 

Humanizmus és kultura függnek egymástól. Szinte 
érezzük a közelséget a talmudi zsidósághoz a kulturát 
illetőleg a nagy tér- és időbeli távolság dacára iB. 
Talán egy népfajt sem ragadtak magukkal oly ellen
állhatatlan erővel kulturális mozgalmak és áramlatok, 
mint a talmudi zsidóságot. Ha más támpontjaink nem 
volnának, mint a rengeteg szókincs, maly különösen 
a perzsa, görög és latin nyelvekből került a talmudi 
irodalomba, úgy ez egyedül eléggé illusztrálná azt a 
lázas kulturéletet, mely a talmudi zsidóság nagy tö
megeit átjárta és odakapcsolta az idegen népekhez. 
Egy ókori müben sokkal nagyobb jelentősége van az 
idegen szónak, mint a villanyerőre berendezett, mü
szavakat gy~rtó századunkban. Ott az idegen szó 
idegen fogalmat, idegen kulturelemet jelent, melyből 
történetet lehet tanulni. 

Megállapíthatq két évezredre visszafelé, hogy azon 
01·szágokban és korokban, amelyekben és amikor a 
zsidóság nyugalmasabb napokat élt, nem gubózott be 
a halácha szük, négy rőfnyi területében, hanem siírd 
és benső érintkezést tartott fenn az idegen népekkel 
Ami pedig kulturális szempontból a legfontosabb, az 
érintkezés nem a kényszerűség mü ve volt, nem az 
állami és jogi élet szükségképeni folyománya, hanem 
spontán szociális megnyilatkozás és a legtisztább embe1·i 
együttérzés. 
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C~:~ak úgy érthető oly képzeteknek átszivárgása a 
talmudba, melyeknek belső tartalma homlokegyenest 
ellenkezik a zsidó tannak 5si racionalizmusával. A tal. 
mudi bűvészetnek egész rendszere, a kegyes és gonosz 
szellemek miriádj ai, a j ó és bal végzet fatalisztikus 
vonásai mind babiloniai, perzsa, görög és római át
ültetések, melyek a zsidóságban észrevétlenül és ön
kénytelenül V'el'tek gyökeret. Csak benső és sűrü tár
sadalmi érintkezés, valamint a kölcsönös megbecsülés 
hatása alatt szívhatta magába a talmudi zsidóság 
ezeket az idegen képzeteket.~ 

A ba\.,iloniai arnórák egyik legkiválóbb alakjáról, 
Sámuelről, feljegyzi pl. a talmud, hogy a biztonság 
szempontjából kifogás alá eső átjárókon és hidakon 
nem mart egyedül átmenni, hanem bevárta, mig egy 
nemzsidó is megy vele, mert azt vélte, hogy a sátán 
vagyis a balvégzet nem sujt egyszerre két népet, 
tehát egyik a másikat oltalmazza. Elképzelhetjük, 
hogy a fajperzsa, kire Sámuel várt, bizonyára épúgy 
megörült Sámuelnek, mint Sámuel ő neki, hiszen az 
ebbeli hit és megnyugvás kölcsönös volt. Szó sem 
fér hozzá, hogy ez a biztonsági miheztartás nem 
modern embernek való szabály; már Maimanides nem 
kodifikálja. De annyi kétségtelen, hogy ilyen tfans
cendentális felfogás nem nyerhet kifejezést és alkal
mazást ellenséges viszonyban élő nemzetségek között. 
Hogy valaki kivánatosnak tartsa a másiknak társa
ságát, és nagyobb biztonságban érezze magát mellette, 
ahhoz titkos okok egyedül nem elegendők, hanem 

• V. ö. Blau: Az 6zaid6 biivászet. 
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szükségesek hozzá nyilt es természetes kapc oltltok 
is, mint aminők barátság és rokonszenv.~ 

Jellemző a t almudnak következő kijelentése: Mi 
az oka annak, hogy éppen lzraélt érte az a sors, 
hogy elszóródjék az összes népek közé? Az, hogy 
mindig vonzást érzett a népekhez. R. Ósája szarint 
jótétemény és kegy gyanánt veendő Istennek az az 
intézkedése, hogy elszórta Izraélt a népek közé. ie~ 

Nem kevésbbé jellemző a társadalmi kapcsolatokra 
az a nagy fontosság, melyet a talmud nemzsidók 
véleményének kölcsönöz. Nagy erkölcsi sikernek tartja 
az elismerésüket és ethikájának egyik rúgój ává teszi. 

Simon ben Sétáchról, ki a Makkabéusok korsza
kában egyik legkiválóbb képviselője volt a zsidó szel
lemnek, a következőt mondja el a talmud: Történt, 
hogy egyszer egy szamarat vett egy izmaelitától. 
Tanitványai észrevették, hogy a nyakán drágakd függ 
és üdvözölték meaterüket azzal a. bibliai verssel, hogy 
isten áldása gazdaggá tesz. ~iC iC A mea ter megin ti őket, 
hogy csak szamarat vett, nem pedig drágakövet, és 
azzal visszaszolgáltatja azt első tulajdonosának. Az 
izmaelita nagy örömében felkiáltott: Áldott legyen 
Simeon b. Bétáehnak istene! Ilyen elismerés egy 
nemzsidó ajakáról sokkal nagyobb becsben állt a 
talmudi zsidóság előtt, min t a drágakő, melyet az 
izmaelita visszakapott. A talmud ezt így fejezi ki, 
hogy B. b. 8. többre becsülte isten dicsőítését, mint 

* Sabbath 32a. 
** Peszáchim 118b. 

*** Példabeszédek X, ~~. 
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a világ összes kincseit. És honnan tanulta ezt r. S. 
b. S., kérdi tovább a talmud? Abból, feleli r. Chanina 
hogy a. vének egyszer búzát vettek idegen katonáktói 
és találtak benne csomóba kötve arany dénárokat és 
visszaadták. A katonák akkor felkiáltottak: áldott 
legyen a zsidók istene. Jellemző még a következő 
legendaszerű közlés: R. Sámuel bár Susreta felment 
Rómába -és a királyné akkortájt elvesztette diadém
j át és ö találta meg. Kihirdették a városban, hogy 
aki harminc napon belül visszaadja a királyné el
vesztett diadémját, az nagy jutalomban fog részesülni, 
aki azonban e határidő után jön, annak fejét veszik. 
R. Sámuel bar Susreta jelentkezett 30 nap mulva az 
ékszerrel. Megkérdezte a királyné : - Nem voltál e 
időközben a városban, hogy csak most jösz ? - Do 
igen. Itt voltam. - Nem hallottad-e, hogy mit hir
dettek ki ? - Hallottam. - - A királyné azt hiszi, 
hogy rosszul hallotta és újból kérdezi : Mit hallot
tál? - Azt hallottam, hogy aki 30 napon belül hozza, 
az jutalmat kap, de aki e~en túl hozza, annak fejét 
veszik. - És miért vártál te eddig? - Ne· mondja 
senki - felelt r. S. - hogy engem a j utalom vagy 
a félelem birt rá a cselekedetre, én csa-k istenern 
par~ncsából adom vissza.~ . 

Dávidnak amaz eljárását, hogy a bűnösök fiait kl· 
azoigáltatja a Gibeoniták vérbosszójának (II. Sám. ~ 1 ), 
birálat tárgyává teszi a talmud. Ez az eljárás ugyanis 
ellenkezik a tóra ama el v ével, me ly ezerint a gyer· 

* J B M ll ~ . 5 hal és D"'bt.. rl·m rabba Ili. fej. erus. . . . 18J. • • ... .., 

5. p. 
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mekek nem büntethetök apáik vetkei miatt. Igen 
j ellemző itt r. Jochanan magyarázata, ki a követ
kezöket mondja : Szakíttassék ki inkább egy betű a 
bibliából, de n e kompromittáltaesék istennek neve 
idegen népek előtt. Azaz, kerülni kell a látszatát is 
annak, mintha Izraélben nem részesülnének idegenek 
egyenlő és igazságos jogvédelemben, ba mindjárt 
kén~elenek is vagyunk emiatt a betü ellen véteni. 
Lássák és mondják az idegen ek azt, hogy nincsen 
nép a világon, melyhez annyi bizalommal lehet for· 
dulni, mint Izraél. Ilyen szellemben szól a talmud 
más helyen is. Aki elhajlitja a nemzsidónak a jogát, 
mintha istennek a jogát bajlitaná el.* 

Még jobban domborodik ki a talmudi zsidóságnak 
viszonya az idegen népekhez abban, hogy oly ethikai 
elveket is terjeszt ki nemzsidó környezetére, melyek 
egyáltalán n em jogi vonatkozásúak és malyeket az 
ókori pogányember csak úgy érthetett meg, ha kö
zelebbről szemléUe a zsidó életet és közveUenebb 
vonatkozásokba jutott hozzá. A szegényügy és jóté
konyság úgyszólván zsidó különlegességet képezett 
még akkor. R. J ó z sua b. Lévi pl. nem tudott eléggé 
csodálkozni, midőn egyszer Rómában járt~ hogy a 
szobrokat és emlékoszlopokat miJy nagy gonddal védi 
a müízlésében kényes, klasszikus nép a höváJtozások 
behatása ellen. Szőnyegekkel veszik körül, hogy a 
hideg meg ne repessze a túlfinom faragványokat. De 
nem measze azoktól didergő koldusokat pillantott 
meg, kik gyékényfoszlányokkal takarták testüket, hogy 

* Chagiga 5a. 
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meg ne fagyjan ak. -+c Ezt a csodát ő az ük ebb ha · · . zaJa-
ban soha nem látta, nem is láthatta, mert a zsidó-
ságnak már sokkal előbb measze elágazó jótékon . 
célú intézményei voltak, melyek nemcsak elvétve, r e 
ren,dazeresen enyhítették a nyomort és fájdalmat. 

Es mindezek az intézmények rendelkezésére állot
tak a nem zsidónak is. A talmud ezt törvénybe 
iktatja. Gittin 59 b és 61 a olvassuk: El kell tartani 
a nem zsidó szegényeket a zsidó szegényekkel egya
ránt. Meg kell látogatni a nem zsidó betegeket a 
zsidó betegekkel egyaránt. El kell temetni a nem zsidó 
halottakat a zsidó halottakkal egyaránt. U. o. : Nem 
szabad a nemzsidó szegénytől megvonni a mezei 
adományokban való részesedést. 
~i azonban mégis megzavarbatta volna a jó 

viszonyt és sok esetben bizonyára megis akasztotta 
a bensöbb és sürűbb érintkezést, az a bálványimádás 
volt. 

A biblia szembe helyezked1k az egész pogány 
világgal. A talmud azonban, mely a bibliára tovább 
épit és az írott igének végrehajtójaként szerepel, 
behatolt itt is korának szellemébe és észrevette a 
felvilágosodás mind általánosabb és nagyobb térhó
dítását. A bibliai szigorral szemben enyhítő szakas~t 
alkalmaz. Megtalálja a. formulát, mely vallásilag 18 

megengedhetövé teszi a zavartalan társadalori éle~.et 
felekezetre és hitbeli felfogáara való tekintet nélkül. 
R. Jocba.nan felállítja a tételt, hogy a Paleszti~~~ 
kivdll népeknél dívó különbözö kultnszok nem nuno· 

* BereaiUl rabba 33. fej. 1. p. 
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eítbetők bálványimádásnak, mert azokat már csak 
puszta megszokásból gyakorolják.'! 

Elvitázhatatlan, hogy a talmud éber szerotnel örkö· 
dött a vallásos élet tisztasága és épsége fölött. Vallo
mását Isten egységéről és az erkölcs szentségéről 

nem hagyta zavarni sen:mi idegen képzet által. 
Hitéért ezer halált tudott szenvedni. De époly elvi
tázbatatlan, hogy fenséges volt előtte az ember is, 
az ember, tisztán emberi mivoltánál fogva. Kedves 
az ember, mondja r. Akiba, különös mennyei kegy 
jut benne kifejezésre, mivelhogy Isten képmására 
teremtetett. 2 És ezt a hitvallomást is híven őrizte a 
talmud. A legapróbb vonásokban is ezt &z állás
pontot domborítja ki. Azt a zsoltárverset, hogy pap· 
jaid igazságot öltenek, 3 úgy magyarázza a midras, 
hogy ez az idegen népek jámbor és igaz férfiaira 
vonatkozik, kik nemes példáik és tan í tásaik által 
Isten papjainak tekinthetők:' Tanuul idézem eget 
és földet, mondja egy másik midras, hogy isteni 
szellem nyugszik a nemesen cselekvő embereken, 
legyenek azok zsidók vagy nem zsidók. 6 A nem 
zsidó, ki a tan ezerint cselekszik, olyan mint a 
főpap.fl A talmud meghagyása szerint, ba uralko· 
dót, fejedelmet látunk, hálát kell adnunk Istennek, 

t Chullin 13 b. 
2 Aboth III. fej. 14. misna. 
3 Zsoltárok CXXXII. 9. 
4 Jalkut Simeoni Jezs. XXVI-ho~, 4!9. p. (némely kia

dásban 206. p.) 
:; 'fanna dehá Élijá.bu 9. fej. 
6 Szanhedrin 59 a. 



~j() UU'.l'TMAN N MI II Á LV 

hogy fenségéből r észi juttat embernek. Ha tudost 
bölcsot látunk, hálát kell adnunk Istennek bo ' 
végtelen bölcsességéből részt juttatott az em'bern:{ 
is.1 Ezt a talmud kifejezetten a nem zsidónál 
épógy bangsulyozza, mint zsidóknál. R. Jocba.nan 
b. Zakkai, ki a zsidóságnak mint~gy ujjáteremtőj e 
azt tanítja szentírás magyarázata keretében, hogy ~ 
azeretet gyakorlása oly kiengesztelő hatással van a 
pogányra, mint a szentélyben bemutatott áldozat.2 
Ugyancsak r. J. b. Z. ·ról n evezetes volt, hogy öt 
móg a pogány ember sem eldzbette meg köHzöntéRó· 
vel, mert kivétel nélkül mindenkit előbb köszöntött.a 
Azt a bibliai igét, mely megparancfwlja, hogy ŐHZ 

fej ollStt állj fel és ti Hzteld az öregnek arcát,'' meg
őrizte r. Jochanan a vén aram éussal, vagyiH a nem 
zsidóval t:~ zemben is." 

Nem mulasztbatom el ebből az alkalomból sem 
rámutatni oly részletekre, melyek az imént 1·ajzolt 
vonásokkal nem vágnak egybe és zavarják a tan 
egységét és ösHzhangzatát. Annál is inkább kell ezek
ről megemlékeznem, mert történelmi nevezeteaségre 
tettek szert. A vakbuzgó középkor, mely er etneksé· 
gek és bünök szimatolásában maritette ki egész ere .. 
jét és máglyafénnyel vHágított be az emberi Bzivekbe, 
vallatta a talmudot is. Ezer meg ezer kémlelő szem 
ment végig rajta és beigazolódott itt is a talmudnak 

1 Baracboth 58 a. 
2 B. B. tOb. 
a Baracboth 17 a. 
4 M. III. k. XIX. 82. 
r. lü4duain sa ... 

~------~-------------------
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egyik régi közmondása, bogy . a.~i ke.reH, az talál. 
Tényleg sikerült a talmudtól klOHlltarnl oly vallomá
Hokat iA, melyek lehetövé tettók gR.zdag hitköz~;égek 
vagyonának az elkobzásfit óH a szent hivatalok utjá
ban álló emberek kivógzóaét. A közópkor már letünt, 
a máglyák már kiaJndtnk, a Hzcnt gyülölet már nem 
foglaUtazik r1 talmuddal, do azórt feltUnilt Ht ott mint 
ataviatikus jelenHág egyik máHik inquiz,itori bang a 
talmud ellen. A mogtárnadbató taJmurli sulatok nagy
jában három csoportra o ~:~ zthatók. ~löijzör az ÖHf:ize· 

fiiggéHhől kiszakítot t ci t á tu rnok. KiH~ámitbatatJ u.n , 
hogy mi minden állhat ogy könyvben, ha a Hzavn· 
kat kiHzaldtják ar. öaazefüggésböl. Még fordHoni sem 
k<'ll óR mégiH lobot a tónylegeH tartalomnak az ellen
kf\zöjót kimutatni. Do világitsuk eY.t meg egy nktn· 
ál is péld .t val. ÜBo.k nem róg volt al kal ma a nagy 
közönségnek is megiamerlcedui ogynehány ilyen ter
mészetii oitlttummal, még pedig u, parlamenti tudó
Hí táaok 1·évón. Polónyi U<'·ztt áll ított bo mint talmud· 
kritikuH. A legan lyosabbat választom, azt, hogy a 
talmud azorint <t em ber" aJ ntt állitólu ~ csuk zsidót 
koll értem. Bnnek az idézotnek robbanó orejét folis
merték már az első támadók, felfocloztél< soklu~l előbb 
mint a puskaport, és még most is elaütik. Pedig 
nem egyéb ez, mint ogy az összofiiggéshlH kiAzaki· 
tott citátum. Ki van t·agadva egy bibliai törvóny 
magyarázatáhól 
. Nézzük csak az összefüggést. ](ét balácba, azaz 

törvény van, molyhöl a talmud kizárja a nom zsidót 
azzal a megokolá~sal, bof2y a szontírás a megfelelő 
helleken «ó dom • vagyis etnbe:r ~latt csak zttidót 
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érthet. Az egyik törvény szól a megazentelt ol · .
1 

és megtiltja annak illétéktelen használat át k1· • at~~o , u as-
sa] sujtván azt, ki e tilalom ellen vét. ic Erre r. 8 
b. J. megjegyzi, hogy a tilalom csak zsidóra vonat~ 
ko zik, másra néz ve n em bir hatállyal, noha az áll 
a sz öveg ben, hogy <l az az ember , aki illetéktelenül 
használja a kenő olajat, irtassék ki.,) Itt az ember 
kifejezés nem jelent mást, mint zsidót. Nyilván azért, 
mert ez tisztán ezertartásos szabvány, n élkülöz min
den sociális és jogi vonatkozást, ennélfogva nem is 
vonatkozbatik másra mint zsidóza; vagy más sz ó val, 
nem lehet itt a kiirtás büntetését másra mint zsidóra 
alkalmazni. A másik halácha a halotti tisztátalan. 
ságra vonatkozik, malynek szintén sulyos szabályai 
vannak, különösen a szentéllyel kapcsolatban. Halál
büntetés is fordul elő benne. Itt szintén kizáratik a 
nem zsidó, noha a szöveg it t is az <c ó dom>) ember 
kifejezést használja. i< i< Biztosra veszem, hogy e két 
tisztán vallásos ezertartásnál a nemzsidók s.em elle· 
nezték a talmud álláspontj át. Nézzünk azonban 
tovább. A talmud az ember fogalmát egyébütt is 
definiálja, ahol általánosabb jellegü sza.bványokról 
van Bit,Ó. Honnan lehet következtetni, kérdi a tal
mud, hogy a nem zsidó, ki a tan szarint cselekszik, 
oly becsben áll , lsten e lőtt mint a főpap? onnan, 
mert irva Yan: (III. M. 18, 5.) Ezek a törvények és 
rendeletek, malyeket az embernek cselekednie kell, 
hogy éljen, í~y szól az örökkévaló. Nem ógy van 

* M. II. k. XXX. 
** Jebll.moth 61 a. Keritboth 6 b. 
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írva, hogy Izraélre tartoznak a törvények és hogy csak 
ők részesei az üdvnek, hanem a szentírás embert említ, 
tehát minden emberre, a zsidóra épúgy mint a nem 
zsidóra vonatkozik. A talmud még egy más bibliai 
versre utal, II. Sám. 7, 19-re: Ez az ember tana 
oh Uram örökkévaló. Nem kizárólag Izraél, mondja 
a talmud, hanem az ember, vagyis mindenki részese 
a tannak és a vele járó üdvnek. Ilyen szellemben 
magyarárzza a talmud J es. 26, 2. versét.i' 

Nem mular-zthatom el már a különösség kedvéért 
sem annak a felemlítését, hogy a talmud több hib· 
liai szövegben úgy magyarázza az <c emberi) kifejezé
sét, hogy egyáltalán nem vonatkozik Izraélre, hanem 
kizárólag idegen népre. Ilyen pl. a Zs. 128, 2. verse: 
Ha nem az örökkévaló az, ki velünk volt, midőn 
ránk támadtak <cemberek)), akkor elevenen nyeltek 
volna el bennünket. Itt az <c emberek ') valóban nem 
zsidók. Ugyszintén J eze. 31, 3. Egyiptom pedig ember 
és nem Isten. -tc-tc 

Látjuk tehát, hogy ez a szó «ember1) jelenthet 
zsidót, jelentbet nem zsidót, jelentheti az egész embe
riséget, minden csak attól függ, hogy milyen szöveg
ben fordul elő. 

N em érdektelen a talmudnak egy mondása, mely 
szintén az emberre vonatkozik és így hangzik: Az 
az ember, aki asszony nélkül él, nem teljes ember, 
mert meg van írva, hogy férfit és nőt teremtett 

* Szifra. XVII, 5. Szanhedrin 59a. R. Meir nevében. Jalkut 
Bime6ni M. lll. k. XVIII-hoz. 591. p. 

** Boohér T6b Zsolt. CXIV-hez, 6. p. 

18 
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Isten és elnevezte őket Ádámnak, aza7J embernek 
tehát az egyedül álló férfiú nem egész cm bor.~ ~;"t 
a talmudi azentenciát cenzurálta n középkor, nyilván 
a cölibátusra való tekintettel, és ember helyott oda 
irta, hogy zsidó. Szóval a nem zsidó közvélemény 
tisztában volt azzal, hogy a talmud em ber alutt min
denkit ért, hogy tehát senki e tételben találva ne 
él'ezze magát, törölték az embert és helyébe tetták a 
zsidót. 

Második főcsoport: kritikák az 6 kor népei ro. Polé
miák a bálványimádás ellen. Alkalmi beszédek, napi 
eseményekhez füzött célzások, melyek ma annál 
homályosabbak, mivel az alapul szolgáló események 
is nagyrészt foledéebe mentck. Evvel a merőben 
hiatoriai anyagg11l azt csinálták a középkor-i cenzo
rok, amit hajdan az egyiptomi fáráók csináltak előd
jeik halbatatlan emlékmüveivel. Az obeliszkel{~n és 
katakombákon m~gbagyták a rég viselt barook ós 
aratott gy6zelmek Jeirásait és clicsbimnusttit, csupán 
csak azt tették, hogy törölték az elődök neveit éH a 
magukét tették helyükbe. -+c1C Körül bo l ül ]gy j n rt a tuJ-

. mucl, ha a célzat nem is egészen az volt. Minclen 
l'orazak magára próbálta vonatJ\oztntni a ialmudot. 
Cenzuráhák is eleget. Abból indulhattak ki, ba má,r 
mindenkép benn kelJ lenniök a talmudban, bá.t töröl
tesa~nek legalább azok a kellomotlen kijelentések és 
feszélyeztető mogjt,gyzések, rnelyek vagy mÁJafél ezer 

• Jeb6.moth 63 a. 
1 

•• V. ö. Boruheiw, I.Jehrbuch der bistorit~oben Motho( 01 

Lipoae lUO:i, 88~~· ...!ll t--~-~~-__...._--~----



évvel ezelőtt elhangzottak valahol az Eufrát vagy 
Tigris partjain. A zsidó tudósok nem győzték kiírni 
munkáik élére, hogy ahol talmudikus rotiben emlités 
történik n em zsidóról, az egy rég elhamvadt emberi
ségl·e vonatkozik. 

Különöson áll ez a citátumok harmadik csoport
jára, mt~lyhez az egykor elhangzott éJes kifakadások 
és harci riadók tartoznak. Elfelej1ik, hogy a talmudi 
zsidóság kénytelen volt millenniumlinak hosszú 
tartama alatt elég gyakran élet-halál harcot vívni. 
ElpusztitoHák szentélyét, elragadták hazáját, elkoboz
ták legszentebb emberi jogait, el akarták tőle rabolni 
a bibliát, vigaszának és reményén~k utolsó menta
várát. 

Hát ozek a ha1·ook Rzintén ny0mokat hagytak 
a 1almudban. De ki vonhatja ezeket itéllSszéke elé? 
J( it illet ma meg számon kérni két évezredes dics
fénnyel koszoruzott szabadsághősök tüzet okádó 
szavait és az elesettek utolsó höl'géseit ? A felel ősség 

kérdését elintézte már o. történelem, mely szemfödelet 
boritott az ókor összes népeire és győzelmi i veiket sir
emlékek)< ó változtatta át. Ami bennünket a talmud 
martirologiájából még ma is érdekel és bámulatra 
ragad, az nem a szenvedélyek kitörése, hanem ellen
kezőleg, a renelithetetlen bit, mely 70 és O éves 
aggastyánoknak erőt adott a vértanuság nyugodt 
elvjselésóre. Figyelmünk bámulattal és eme1kerlett
séggel a talmudi zsidóság tipikus képviselöjére és 
legkiválóbb szellemi vezérére r. Akibára irányul, ki 
életében emberszeretetet hirdetett és nem vonta azt 
viasza akkor sem, midlSn emberek a husát tépték vas 

18* 
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fogakkal. Nem szidott, nem átkozott senkit k 
, l , Ö , csa azzal 

adta at elket, hogy az rökkévaló ami Ist .. k .. enun az 
Orökkévaló egyetlen egy. ' 

Budapest. Dr . Gutlmann Mihdly. 

' , 
A POZSONYI GYASZOS HUSVÉT. 

Pozsony városában a zsidóság már régente ti sz
tességben és gyarapodásban élt; tömegesebben a 
váralján és a szomszéd utcákban lakott, de - in
kább tűrve mint nyiltan engedve - kereskedett bent 
a városban is. A XIX. század elején társadalmilag 
is kezdtek egyesek emelkedni, sokan Bécsbe át tele
pedve nagy bankárdinasztiáknak vetették meg alap

ját és - pozsonyi rokonaikra is fényt vetettek. 
Szorgalmas, vagyont gyüjtő népek voltak mind 
másutt, mind Pozsonyban. 1830 körül már a föba
tóságok, sőt az udvar is figyelembe vették, sőt ki is 
tüntették őket. 

1825-ben alighanem a készülőben lévő állami 

hitelmüveletekkel függött össze, hogy a király 8 

napokban Breisach Farkas (Wolf Breisach) pozsonyl 
nagykereskedönek, az izr. hitközség érdemes birájá

nak, «különböző alkalmakkor tanusított hazafias buz· 
galma elismeréseü},) a kis polgári aranyérmet ad~· 
mányozta a hozzávaló szalaggal együtt, de nem dlJ· 

mentesen. A kitüntetést J ab lan ey József alispá~ a 
szept. 20-án tartott vármegyei közgyűlésen tuzte 
üunepiesen Breiaaoh mellére, 
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A zsidók már a müvészetet is kedvelték ; Lüt-
endm·f báró, a hires festő és rézmetsző állandó 

;rcképrendelői közt szerepeinek a pozsonyi főrabbi 
és családjának nőtagjai. A képeket - akik látták -
rendkivül karakterisztikusnak mondták. 

1830 nov. 2-án Ferdinánd koronás trónörökös 
meglátogatta a V ár-uton lévő rabbiiskolát és részt 
vett a növendékek vizsgálatán. A kapunál Faber 
Antal kir. akadémiai igazgató, Prybilla József apát
plébános, mint a nemzeti iskolák igazgatója, továbbá 
a zsidó iskolák előljárósága és Schreiber Mózes fő· 

rabbi fogadta ö felségét, aki Bellegarde gróf föudvar
mester és gróf Salis tábornok kiséretében jelent meg 
s 45 percig idö~ött a rabbiiskolában. 

1848-ban - de már előbb is - az országgyűlés, a 
város is felette hajlandó volt a zsidókat fokozatosan 
emancipáini ; a terv, az eszme még csak emberyo 
volt - és a zsidók már megszenvedtek érte. 

Pozsonyi krónikások és megemlékezések alapján 
adjuk elő a dolgokat, amint következtek. 

Az országgyűlési ifjúságnak egy kevéssé érett 
töredéke karöltve Pozsony városának bennszülött 
alsóbb néprétegeinek oly elemeivel, kik a zavaros
ban halászni akartak, március és április havában 
többször kemény munkát adtak a városi rendőrség
nek, a polgári miliciának, sőt a felelős kormányha
tóságnak és a katonaságnak is azáltal, hogy kisebb 
nagyobb zsidóüldözést rendeztek és e közben fosz· 
togatásra meg egyébb brutalitásokra vetemedtek. 

Március 18-án este István nádor tiszteletére fák
lyásmenet volt, malyben a polgárörséggel együtt az 
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ujonnan sze1·vezett nemzetőrség is részt vett. (Össz _ 
sen körülbelül 2000 személy.) A polgári milicia ~ 
a. nem~etőrö~, .mint r~~dfent~l,tó fegyveres csapat, e: 
nador es a mnnszterelnok lakasa, valamint az orszá _ 
háza előtt erős őráliomásokban helyezkedtek el !z 
est folyamán, éjjel pedig kisebb-nagyobb csoportok
ban a Várhegy oldalán cirkáltak, hogy elejét vegyék 
az előző estén előfordult kihágások megismétlődésé
nek. Március 17 -én 9 és 1 O óra között ugyanis az 
összeverődött csőcselék megtámadta és kifosztott.a ·a 
zsidó városrész lakosságának egy részét. 

Ezek a rabláss.al egy bekötött hellyel-közzel véres 
marényletek késöbb még néhányszor nagyobb máre
teket öltöttek, úgy hogy gr. Batthyány Lajos minisz
terelnök az exedálók megfenyítésére már március 
19-én rögtönitélő biróságot állított fel. 

A zsidóüldözés kitörésére az országgyűlésen fel
marült és majdnem kimondott zsidó-emancipáció 
azoigáitatta a közvetlen ürügyet. A pozsonyi zsidók 
ugyanis akkor kaptak expressis verbis engedeimet 
arra, hogy «a korláton kivül1> lakhassanak és üzletet 
nyithassanak. Mindaddig a Zsidó . utca (mai V ártelek 
utca) mindkét végén felállított korlát (Gattern, Gitter 
volf a pozsonyi ghetto határa. A vérengzés és fosz
togatás a zsidó husvét ünnep két napján történt 
Akkor a Kecske-utca alsó végén (a törvényszéki 
palota mai helyén) fennállott izrealita iskolaház 
(Tedesco Ármin alapítványa) esett áldozatul a rom
boló csőcselék dühének. Magán a Zsidó-utcán alig 
volt üzlet, melyet el nem pusztítottak és ki nem 
raboltak volna. Április 23-án és 24-én busvétkor a 
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Váralján 6 lakást, 2 raktárt és 35 boltot támadtak 
meg és tettek tönkre. A későn kivonult katonaság, 
bár egy ízben sortüzet is adott, nem volt képes a 
nyugalmat a-zonnal helyre állítani. Csak másnap 
sikerült a teljes erővel kivonult polgári és nemzet 
őrség, a jurátusok és néhány század lovasság segít
ségével véget vetni a zaj ongásnak. 

Április 25-én a belügyminiszter Tamóczy Káz.mér 
nyitrai alispánt kormánybíztossá és Rudnyánszky
József kir. ügyészt annak helyettesévé nevezte ki 
Pozsony város tanácsa a kormánytól felállított kivé
teles biróságba Sebariezer György és Dobelmann 
György városi tanácsosokat, Kőszeghy Benedek József 
és Überpacher Mihály választópolgárokat, továbbá 
Mukuli Károly és Lackner Mózes ügyvédeket küldte 
ki ülnökökkén t. 

A kivételes biróság május 2·ától kezdve ülésezett 
és egy-két hét alatt 100-nál több vándorlegényt, ipa
ros inast, valamint számos rendőrt, aki jóakaro 
tétlenséggel vagy gyáva nem törődömséggel nézte 
végig az erőszakos j eleneteket, részint szabadság
vesztésre, részint botbüntetésre és eltoloncolásra ítélt. 

A főkolomposok egyike, Paul (Pál) Lőrinc 24 éves 
bajómunkás két évi várfogságot kapott. Arra a szá
mos elzüllött alakra, akik az országgyűlési ifjusághoz 
való tartozás leple alatt a cucker-mandli legényeivel 
vállvetve garázdálkodtak, semmit se lebetett rábizo
nyítani és rész ben megszökniök is sikerült a birói 
üldözés elöl. 

Az is tény, hogy az országgyűlésen sem mindenki 
exponál ta magát a zsidókért; némely nemzeti vezér 
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hüvösen habozott és tartózkodott a tűntetők kar' h . oz. 
taiásában; a népszerűség akkor is bálványa volt 
némelyiknek. Feltétlenül a zsidók mellett szólalt és 
agitált Bónis á1nuel, a hires szabolcsi követ. 

A pozsonyi zsidóüldözéssal egyidőben a vármegye 
t€rölet.én is - kiilönösen N ádasdon, Bánócon éR 
Szereden - a poz;sonyihoz hasonló antiszemita za 
vargások történtek. 

A.YJ 1848. évi «véres husvét,. emlékére a pessah
ünnep hetedik napján, még ma is imákat mondanak 
a helybeli zsinagógában, kérve az Istent, hogy 
hasonló csapástól óvja meg a hitközségel 

Bndapesl Dr. Fabó B eí'lalan. 

, , , 
EMLEKEZES LEOPOLD SANDORRA. 

Súlyos \eszteség érte az elmult évben a magyar 
Izraelt: örök nyugoYóra tért Leopold Sándor, a fele
kezet ügyeinek egész életán át lelkes, nemes, kiváló 
mnnkása. 

Alakja akkor tünt fel először a felekezeti közélet 
terén, mikor az emancipáció elnyerése után kon· 
gresszusra gyúlt össze a hazai zsidóság, hogy meg
alkossa autonómiáj ál A község kerfiletekre beosztott 
uidóság községkerület-enként küldte a maga kép
vitle16ii a kongressznsra. A X. községkerület, Tolna
• &ranyavármegye, a közszereplése révén már akkor 
el6nyöeen ismeri Leopold Sándort küldte ki képvise· 
l6jéti1. Pölf~ak megfelelöen, mellyel hódolt egy· 
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részt a haladásnak, másrészt az ősi tradíciókban 
gyökerezett, a mérsékelt irányhoz csatlakozott. 
A kongresszusi napló őrzi azt a beszédet, melyben 
lendületes, mély bölcseségtől áthatott szavakban 
jelzi álláspontját, s melyből közöljük a következő 

érdekes részt : «Veszélyben a vallás i kiáltják az egyik 
részen. Ettől nincs mit félni. . . mivel a vallás a 
szabad meggyőződés dolga. Kényszerről itt nem lobet 
szó. Aki oltárt épít Istennek, tanítja az irás, annak · 
kardot használni nem szabad, különben megRzen t
ségteleníti az oltárt ... Meggyőződéseket nem lehet 
dekretálni . . . Vissza akarnak bennünket vetni a 
szellemi sötétség századaiba! állítják a másik részen. 
Ezeknek a félelme is alaptalan. Vannak bizonyos 
meatereéges ezerek, malyekkel a rügynek virággá fej
lését siettetetni lehet, de nincs oly szer a v)lágon, 
mellyel a virágot rüggyé visszafejleszteni lehessen. 
A szellem nem ismer más jelszót, mint azt. hogy : 
4iElőre!», aki ((Megálljt!" kiált feléj e, azt szánni lehei, 
de félni tőle nem k~ll. • 

Ezeket a szép, magas szárnyalású igéket ballatta 
Leopold Sándor a kongresszuson, kinek alig volt 
része, az akkori korviszonyokból folyóan , iskolázta
tásban, ki csak autodidaxis útján tett szert ismere
tekre. A figyelő s értő szem núndjárt akkor fe)jsmer
bette, hogy mélyreható értelem e vHá.goB judicium 
lakik benne. Ilyennek bizonyult ő később is, s ez 
is volt lényének alapvonása. Így érthető az, hogy 
Leopold Sándor, ki oly vidéken született a nevelke
dett, ahol az orthodox felfogás az uralkodó vallási 
tekint~tben (Bonyhád, Paks), első kongresszusi szerep-
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lésével a baladás s fel~ilágosodás bívént;k a k 
' or 

magaslatán álló, vagy talán inkább, azt megbaladó 
férfiúnak mutatja be magát. 

Mély bölcseségre, világos itélőtehetségre vezethető 
vissza az is, hogy ő, aki h íven ragaszkodott a vallási 
szertartásokkoz, nem azokban látta a vallás lénye
gát, mint inkább a lélek.ben, a vallási felfogásnak 
tisztult magaslatára emelkedve föl ilyképpen. E sorok 
írója előtt, ki tíz évet tölthet~tt el a kíváló férfiú 
közelében, majdnem mindennapi társaságban, sok
szor, a maga nézetének büszke tolmácsaképpen em
legette a nagynevű Zipsarnek a kongresszuson a 
vallás fejlődőképességéről mondott bel3zédét, mely 
ezerint a vallás olyan mint az egyén: fejlődhetik, 

csak eredeti lényegát őrizze meg. 
A kongresszus, sajnos, eredmény nélkül, sőt káros 

eredménnyel: a zsidóság kettészakadásával ment azét 
s ez fájdalmas sebet ütött a nemes férfiú szivén. 
Oly hőn óhajtotta volna, ha népe, mely előtt az 
emancipáció elnyerésével új, biztató korszak nyílott 
meg, a müvelődésnek, a felvilágosodásnak, a magya
roBodásnak verőfényes táj ai felé halad, de fennkölt 
lelkének, népe javáért bőn dobogó, meleg zsidó 
szívének ez az óhaja nem teljesült, avagy csak töre
dékesen. 

De azért lS nem adta fel reményét, szívós kitar~ 
tással dolgozott népe igaz ügyéért tovább. Kitartás
sal munkálkodott a béke, az egység létreboz~sa 
érdekében. Összeköttetést keresett orthodox rabbtk
kal, kik ö vele még ezóba álltak, a tradiciókhoz való 
h\iségéé~; érinthezésbe lépett egyik, Palesztinába 
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utazó, nagy tehetségű, korán elhunyt fia 8aruu ré~én 
(ki útleírását közölte is. annak ide~ én az IM~T .. Ev
könyvében) a jeruzsálem l grandrabb1nnal, hogy ő, k1nek 
szava súllyal bír az orthodoxok előtt is, tegyen közzé 
egy a szakadást elitélő nyil atkozatott (ami meg is 
történt); ment községkerületi gyülésekre, magas korá
ban is, fáradtan, betegen, hogy fölemelje szavát a 
béke érdekében. 

Valóban, raJongással csüggött ö népén s annak 
ügyét egészen a magáénak érezte, aminek megható 
bizonysága egy nyilatkozata, melyet ha1ála előtt, 

célozva az autonómiai mozgalomra, e sorok írója 
előtt tett: 

- Ha létrejön a béke, nyugodtan halok meg. 
De Leopold Sándor n emcsak felekezetének volt 

kiváló munkása, hasznos tagja volt ő ál talában a 
közéletnek s nem volt oly mezeje a közéleti tevé
kenységnek, ahol neki rész nem jutott volna a mun
kából, s bárhol s bármikor ruháztak rá valami tisz
tet, vagy bíztak rá valami feladatot, annak ő min
denkor lelkiismeretesen, önzetlenül, odaadással meg
felelt. Közbecsülésben s köztisztelet ben is volt azért 
neki része. 

Fényes értelméhez nemesen, összhangzatosan sí
mult meleg, áldozatrakész szíve. Aranylakodalmát, 
melyet egy évvel a halála előtt ült meg, szép 
alapítványokkal tette emlékezetessé. Minden igaz, 
nemes ügynek meleg pá.rtolója volt, sohasem nézve 
~zt, , előkelő gondolkozásához képest, hogy akinek 
ugyet támogatja, milyen felekezetü. 

Csonka volna e kis visszapillantás, ha meg nem 
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említeném, hogy az elhunyt férfiú nagy héber tudá _ 
sal rendd kezett, az írásnak igéit szakembereket ~ 
meglepö, mély logikával s szellemesen értelmezt:s 
magyarázta, a zsidóság régi, n emes, eszményi tipu~ 
sát képviselve ekként. 

Ritka nemes, áldásos életü férfiú volt, az Isten
ben elhunyt, legyen áldás emlékezetén ! 

Szekszárd. Dr. Rubinstein lYiátyás. 

, •• l , , 

A ZSIDOK TORTENETE HORVATORSZAGBAN 
AZ EGYENJOGÚSÍTÁSTÓL 1910-IG. 

Az 1873 október 21-én szentesített, 4 §-ból álló 
horvát egyenjogúsítási törvény~ nem oly szövegü, 
mint az 1867: XVII. magyar emancipacionális tör
vény. Míg ennek első §-a ccAz ország izraelita lako
sai a keresztény lakosokkal minden polgári és poli
tikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyil
váníttatnak ,, ~ kizárólag a polgári egyenjo.gúsításról 
szól, addig a horvát törvény 1. §-a: cc Az izraelita 
valláe követöi úgy vallásuk szabad gyakorlata, mint 
a politikai és polgári jogok élvezete tekintetében a 
Horvát- és Szlavonországokban törvényesen bevett 
hitfelekezetek követőivel egyenjogúaknak ismertetnek 
el• - nemcsak az izraeliták politikai jogairól, hanern 
elsösorban vallásukról intézkedik. A nagy kérdés, 

* Az 191!. Évkönyv 34<>. 1. 



A ZSID ÓK TÖRTÉ~ETE HORV ÁTO.R8ZÁGBAN. 285 

vajjon a viszonosság és egyenlőség elvét kiterjeszti· e 
a törvény az izraelita vallásra is, vajjon hatálya 
kiterjed-e a r ecepcióra is, nem lett eldöntve. Sok 
müvelt zsidó úgy vélte, hogy a törvény az emanci
pácián kivül a recepciót is tartalmazza. Ezen tör· 
vény alapján fogadott az archeologiai tanulmányai 
révén széles körökben ismert néhai eszéki főrabbi, 
dr. Spitzer Sámuel, egy horvát katholikus leányt a 
zsidó vallás kötelékébe és eskette meg zsidó férfival. 

A 'kormány csak a szentesít és utáni 11. évben, 
1884-ben volt kénytelen a törvényt magyarázni: 
Ekkor egy Bécsben az izraelita vallásra tért horvát
oi·szági illetőségű házasságot óhajtott kötni Varas
don. dr. Ernst Ignác ottani főrabbi a kormányhoz 
fordult, vajjon elismerheti· e törvényeink értelmé· 
ben a Bécsben megtörtént áttérést és eLlnek alapján 
megkötheti ·e a házasságot. Voncin a I ván vallás- és 
közoktatásügyi osztályfőnök az egyenjogúsitási tör· 
vényre való hivatkozással megengedte a házasság
kötést és 1884 április 4-ikéről kelt 3887. számú, a 
ccNarodne Novine,, című hivatalos lap 91. számában 
közzétett rendeletében úgy értelmezte a törvényt, 
hogy abban nemcsak az emancipáció, hanem a recep
ció is b~nnfoglaltatik, t ehát a keresztény vallásról 
az izraelitára való áttérés Horvátországban akadályba 
nem ütközik. A liberális kormányi rendelet óriási 
feltűnést és nagy felháborodást keltett a katholikus 
papság körében. Várva várták, hogy a kormányt az 
országgy-űlésen kérdőre vonhassák. A június 25-iki 
?Yűlésen Zorié József katholikus pap intézett sürglSs 
lUterpellációt a kormányhoz a,z említett rendelet 
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miatt. Az interpelláló bevezetésében nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy az egyenlőség híve, a zsidók 
egyenjogúsításának szívböl örvend és semmiképen 
sem akarná politikai jogaikat csorbítani. Nem óhaj
taná, hogy a magyarországi antiszemita áramlat 
átcsapjon horvát területre. A r endelet ellen azonban 
a leghatározottabban és legélesebben állást kell fog· 
lalnia a katholikus egyház szempontjából, amelynek 
sarkalatos bitelvét sérti. Ezen dogmát, mely ezerint 
a keresztelés eltörülhetetlen bélyeget nyom a meg
kereszteltre, a kormánynak tiszteletben kell tartania. 
Az egycnjogúsítási törvény semmiféle intezkedést nem 
tartalmaz az áttérésre vonatkozólag. Kötelességének 
tartja a kormány figyeimét egy magyarországi esetre 
felhivni. 

Egy Bécsben 1880-ban az izraelita vallásra át
tért férfi Szegeden házasságot óhajtott kötni egy 
izraelita növel. Az ottani rabbi az igazságügyminisz· 
terhez fordult, aki a vallás- és közoktatásügyi minisz· 
terrel egyetértöleg nem engedélyezte a házasságkö hést. 
De külömben sem l ehet Horvátországban megengedni 
az áttérést, mivel a kankordátum csak Magyarország 
és Ausztriában lett megszüntetve, mig nálunk roég 
mindíg érvényben van. Sőt polgári törvénykönyvünk 
768. §· a feljogosítja a szülőket, hogy a keresztény 
vallásról elpártolt gyermeküket örökségétől megfoszt
hassák. A büntető törvény 122. ~-a pedig 6 hónap
tól 1 évig terjedő börtönnel sújtja azt, aki keresz· 
~ényt vallásáról való elpártolásra csábít. A polgari 
törvénykönyv 64. *·a minden kétséget kizár ó ro ódon 
kimondja, hogy keresztény és nem keresztény között 
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házasság nem köthető. Sürgősen kéri tehát a törvény
telen rendelet visszavonását. 

Voncina kultuszfőnök csak augusztus 30-án adta 
meg a kormány válaszát. Az interpellálóval szemben 
hangsúlyozta, hogy semmiféle törvény nem gátolja 
a keresztény vallásról való áttérést. Az idézett tör
vények éppen azt bizonyítják, hogy az áttérés lehet
séges, mivel külömben a szülők nem kerülhetnének 
oly helyzetbe, hogy áttért gyermeküket kitagadják. 
A büntető törvény is csak az elpár toláBra való csá
bítáBra vonatkozólag intézkedik, de az áttértet nem 
bünteti. A magyarországi esötet is jól ismeri a kor
mány, de az más elbírálás alá esik, mivel a magyar
országi 1867 : XVII. t .-c. csak az emancipáeióra 
vonatkozik, míg a mi törvényünk az izraelita vallás 
f:!gyenlőségét is tartalmazza. Igaz, hogy a kánonjog 
sarkalatos elve ezerint a keresztelés charakter indel
lebilis, de ezen el vet az állam nem köteles elismerni. 
Külföldi ors~ágok törvényei az áttérést a kánonjog 

. tilalma dacára megengedték, mivel az állam függet
lenítette magá t a.z egyház nézete alól. Belátom 
azonban - így fej e zte be hosszú beszédét - hogy 
az izraeliták egyenjogúsítását tartalmazó törvény 
hézagos, mivel az áttérés módját és formáját nem 
szabályazza és ezért a, kormány, míg ezen módoza
tok nem szabályoztatnak törvényhozási úton, az átté
résre vonatkozó rendeletét hatályon kívül helyezi. 

.A kormány válasza kínosan érintette az intelligens 
ZSidókat. Néhány béttel késöbb képviEelőválasztások 
voltak Horvátországban. Az eszéki főrabbi körlevél
ben két·te a hitközeégi elnököket és t·abbikat, hogy 
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úgy ök, mint községeik tagjai csak oly j elöltre sza. 
vazzanak, aki ünnepélyesen kijelenti, hogy az átté
rést szabályozó törvényjavaslat készítését sürgetni 
fogják a kormánynáL A körlevélnek, sajnos, semmi
féle hatá~a nem volt. Az áttérésre vonatkozólag 
zsidók részéről sem intéztek kérdést a jelöltekhez. 

Ezen kérdéssel kapcsolatban egy 1899 febr. 2-án 
kelt 569. számú báni rendeletről kell megemlékez
nem, mely a rabbiktól megkívánja, hogy minden év 
február havában községeik sta tisztikai adataira vonat
kozó kimutatást küldjenek az országos statisztikai 
hivatalnak Az ív C) pontja a zsidó vallásra való 
áttérésre vonatkozólag tartalmaz statisztikai adatokat. 
Ezen tanulmány írója nyomban azon kérdéssel fordult 
az országos statisztikai hivatalhoz, vajjon az áttérés 
meg van-e engedve, ismételt kérdéseire azonban vá
laszt nem kapott. A rejtély kulcsa abban rejlik, hogy 
a horvát statisztikai ívek a magyarországiak fordí
tása, ezeknél persze a kérdés jogosult, mivel az átté
rést a törvény megengedi. 

Zorié képviselő említett interpellációjában azon 
körülményre is hivatkozott, hogy Horvátországban a 
konko1·dátum jogilag még fenná,n. A mártékadó körök 
gyakran nyilatkoznak ily értelemben. Nézetüket azon 
ténnyel támogatják, hogy a horvát törvényhozás nem 
intézkedett a kankordátum megszünte~ésére nézve. 
Ezért függ az itteni állami nép- és középiskolák tan· 
termeiben a katholikus vallás jelvénye, ezért szüne
tel az ily iskolákban a tanítás processziós napokon, 
mivel a katholikus tanulők részt vesznek a körme
netekben, ez okból szerepel a katholikus hitoktató 
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rnint a tanári testület rendes tagja. Sok hon-át-
01.8zági városban az üzletek az összes föbb katho
likus ünnepeken zárva vannak, míg néhol u. rendöri 
hatóság liberalizmusa enyllébben értelmezi a tör
vényt és némi koncessziót tesz a kereskedelem érde-

kében . 
.Az 1874-iki ~épiskolai törvény nem kedvezett a 

felekezeti iskoláknak, melyeket magánjellegűeknek 
minősített. Az iskolafenntartó fel ekezet nem igényel
het városi támogatást és az iskola má~ vallású tanulót 
nem vehet fel. Az öt iskolafenntartó községnek nyi
latkeznia kellett, vajjon fenntf.ntja-e továbbra is isko· 
láját. A varasdi feloszlatta 1865-ben újra megnyilt 
iskoláját, a két tanító közül az egyiket a város alkal
mazta hittanítói minöaégben. A zágrabi oly feltétel 
mellett volt hajlandó feloszlatni iskoláját, ha tani
tóiról a város gondoskodik. Eszék, Vukovár és 
Zimony határozottan kijelentették, hogy iskoláikat 
fenn akarják ta1·tani. A felügyelő hatóságok nem 
jártak el egyöntetűen a német tannyelvű izraelita 

· iskolákkal szemben. Zágrábban és Eszéken csak oly 
nemzsidó tanulók járhattak a zsidó iskolába, akik 
iskolalátogatási kötelezettségüknek már megfeleltek. 
Vukovárott és Zimonyban állandóan tekintélyes szám ú 
másvallású növendék látogatta az izraelita népisko-

. lát. V áro si szubvencióban csak a zágrábi iskola nem 
részesült. ' 

Az 1880-ik évi népszámlálás mutatta, hogy 
a lefolyt tizen egy év alatt az izraeliták száma 
3612~vel gyarapodott. Lélekszámuk 13,488 volt, 
az összes lakosságnak 0·72 százalékát t(\tték. 

A.z lMJT Évkönyve '1913. HJ 
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A régi hitközeégek lélekszáma, ki véve Eszéket és 
Zágráb ot, alig gyarapodott. N agy emelkédést tün
tetnek fel a feloszlatott katonai határőt·vidék 
területén fekvő városok. Vinkovcén például 280, 
Bródban 263 zsidó lélek élt. A legnagyobb község 
volt az eszéki 1403 lélekkel, rníg Zágrábban 1284 
volt a zsidók száma. A férfiak közül 23·4,2% , a nők 
közül 33·91 °/o volt analfabéta. Horvát anyanyelvü
nek vallotta magát 30·29%, németnek 55·58°/0, 

magyarnak 11·68°/o. A legtöbb horvát anyanyelvű 
(57·23°/o) Zágráb m agyében lakott, a legkevesebb 
(14·93°/o) Szerém megyében , ahol 80·82 °/o volt a német 
anyanyel v ü ek száma. A Baranya megyéből, különösen 
Bonyhád községből és környékéről bevándoroltak 
n ém etül beszéltek és német anyanyelvűeknek vallot· 
ták magukat. A magyar anyanyelvűek maximuma 
(22·98 o/o ) Belovár m egyében lakott , ezek Somogy és 
Zala megyékből költöztek be, a minimum (3·69%) 
Bzerém megyében. 

A tíz évvel később - 1890-ben - megejtett nép
számlálás eredménye ezerint a zsidók száma 3773 
lélekkel gyarapodott, a 17,261 zsidó lélek az ös~z
lakosság 0·79°/o -át tette. A legnagyobb emelkedest 
ismét a volt katonai határőrvidék területe mutatja,. 
Belováron .például a zsidók lélekszáma tíz év alatt 
97-röl 216-ra emelkedett. A legnépesebb község lett 
Zágráb 1941 lélekke], Eszék 1585 lélekkel a máso· 
dik helyre került. 500-on felül volt a zsidók száma 
Zimonyban, Vukováron és Varasdon, S-400-ig Ka~
roncán, Diakováron, Vinkovcén és Sziszeken, 2- 300·I.g 
Bródban, VeréScén, Körösön, Káro1yvárosban, Szlati-



nán, Pozsegában és Belo'"áron. 1- 20 -ig az ország 
!) városában. 

Tíz év után - 1 goo-ban - 20,032 zsidó lelket 
rontatott ki a népszá.3llá1ás. Rohamosan gyarapodott 
Zágráb, ahol ekkor 3237 zsidó lakott, Eszéken 2070. 
Az 500 zsidó lelket meghaladó városok közé került 
Vinkovce, 3-400 zsidó lelket tüntetnek fel Bród, 
Ka.pronca, Sziszek, piakovár, Pozsega és Belovár, 
2- 300-zal Nasic, Ruma, Károly~áros, Körös, Yeröce 
Daruvár és Szlatina, 1-200-zal Pakrac, Mitrovica, 
Valpó, Ilok, Gradiska, Orabovica, Trsat, India és 
Ludbreg. . 

Magától értetődik, hogy ezen adatok nem a hit
közeégek lélekszámára vonatkoznak, hanem csak az 
il~etö helység~kben lakó zsidókat tüntetik fel. A fal
vakban lakó zsidó~ száma megközelíti a városokban 
lakókét. Azokat megadóztatják a hitközségek, de 
ellenszolgálatban ·alig részesítik öket. A hitközségak 
institucióit csak ritkán élvezhetik. Rendesen csak 
újévkor és engesztelő ünnepen látogathatják a 
templomot. GyermE-keik nélkülözik a hitoktatást. 
Ezen óriási baj orvoslására a kormány 1 70 szep
tember lf) ·én 702. sz. alatt dr. Jacobi 'Hósea zágrábi 
főrabbi előterjesztésére rendeletet adott ki, melyben 
~elhívja a bitközaégeket, hogy a kerületben lakó nép· 
Iskolai tanulók részére a szünidöben hittani kurzu
sokat tartassanak. A nemes szándékú rendelet foga
n~tosítása természetesen óriási akadályba ütközött, 
Inl~~l egyrészt a bitközség nem gondoskodhatott a 
~eruletbeli gyermekek elJátásáról, másrészt a szülők 
18 

vonakodtak kis gyermekeiket idegen helységbe 

• l !J* 
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küldeni. Gya~orlati er edménye tehát nem lett, a 
rendelet csak nott malaszt maradt. 

A hitoktatás körül érdemeket szerzett a zágrábi 
főrabbi két tankönyve kiadásával. A kormány, mely 
rendkívül eln éző volt a régi rabbival szemben és 
tűrteJ hogy a középiskolai hitoktatást is német nyel
ven az illető intézet falain kívül végezzék, az ily 
hittanítás értékéről, tekintve a rabbik függö helyzetet, 
a tanítás helyét és nyelvét, valamint a zsidó tanulók 
kihívó maga.viseletét, szólani alig érdemes, melegen 
óhajtotta az izraelita hittanítás színvonalának eme· 
1ését. Saját kia~ásában bocsájtotta tehát közzé 
1884- ben dr. Jacobi Hósea <<Bibliai történeh-ét a 
nép- és középiskol a alsó osztályai számára .. 1901-ben 
jelent meg második kiadásban. 1886-ban adta ki 
ugyanaz a kormány Jacobi: <<A }fózes valJás kate· 
kizmusá1> -t, mely kérdés és felelet alakjában tár
gyalja a hit- és erkölcstant, a nép- és középiskola 
alsó osztályai számára. Ezen tankönyv 1900-ban érte 
el második kiadását. A bibliai kor utáni történetet 
tárgyaló, vagy a felső osztályok számára alkalmas 
horvát nyelvű hittani tankönyv nem létezett. Ezen 
nagy hézagot csak némileg pótolta dr. Schwarz Gábor 
károlyvárosi rabbi, aki u.z otszá.g összes rabbijai 
közül egyedüli mestere a horvát nyelvn~k J SU 7 és 
1899-ben megjelent «A zsidók története» című csak a 
XV. századig terjedő két füzetes könyve, mely o, krono
lógiai adatok és a nomenklatura baJmaza miatt 
kevésbé volt alkalmas iskolai használatra. A szerzö 
1906-ban megbízást kapott a kormánytól, hogy az 
általam kidolgozott és a rabbigyülés által elfogadott 
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1 PJ
. án dolgozza át iskolai használatra müvét. 

terv a. a . . . 
9o6-ban jelent meg a kormany kiadásában ~ A zsi-

! ók története 1> első, a II. templom korát iá.r~a~ó 
és HHO-ben a második, a IL templom elpusztula~a
tól a j elenkorig terjedő második kötet,e,_ melyek m1nt 
·ó tankönyvek telj esen m egfelelnek celjuknak. 
J A hitoktatásra, nézve a törvény a következőkép 
intézkedik. A népiskolai bittanításról az illető fele
kezet lelkésze gondoskodik, mivel a törvény a vallás· 
oktatást cura pastoralisnak minősíti. Az iskolafenn
tartó politikai község rendesen némi tiszteletdíjban 
részesíti a lelkészt. A négy felekeze ti népiskolában 
idő és alkalom kínálkozik a vallásoktatásnak meg
felelő módon való gondozására. Sajnos, hogy a. 
zágrábit csak a zsidó gyermekek kis r észe látogat~ia, 

Eszéken valamivel kedvezőbbek a viszonyok. míg 
Vukovárott és Zimonyban az összes zsidó tUlnulók 
az izraelita népiskolában nyerik elemi kiképezte
tésüket. 

Joggal állíthatom, hogy az itteni felekezeti n ép
iskolák közül egyik sem fordít több időt a vallás
oktatásra a vukovárinál. És mily szomorú és lesújtó 
tapasztalatot ezerzek az ezen iskolából kikerült 
tanulókkal a · középiskolában. A n épi skolában igen 
szépen, foly~konyan, hibátlanul olvassa a növendék 
a héber szöveget. A középiskolában alig van alkalma 
a héber szöveg gyakorlására, hiszen betenként csak 
:g~ ~r~.i hitoktatásban részesül és így, tekintve hogy 

z ul ol ház csak ki vételes esetekben gondoskodik a 
szent ·· . szoveggyakorlásáról, a héber nyelvben való jártas-
saga évről-évre rohamosan sülyed, úgyhogy a felső 
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osztályokban már nem képes hibátlanul olvasni ol 
bibliai szöveget vagy imát, melyet a népiskola ha; 
madik osztályában kitünően olvasott. Ezen szomorú 
tényen a legodaadóbb, leglelkiismeretesebb közép
iskolai hittanítás sem segíthet. Az óriási baj némi 
orvoslására a kormány jóváhagyásá:val azon újítást 
bo~tam be, hogy azorobaion délután a középiskola 
összes tanulói felekezeti iskolánl<ban kötelesek meg~ 
jelenni, ahol külön az alsó és külön a felső osztÁ.
lyok növendékei egy·egy órán át liturgiai gyakor
latokat végeznek, azaz a köznapi, szombati és ünnepi 
imák olyasásában gyakorolják magukat. Így sikerült 
némileg meggátolnom a héber olvasás gyors feledé
sét. Mily szomorú perspektivát nyújt tapasztalatom 
a jövőre nézve. És nálunk, mint említettem, még 
ideális viszonyok uralkodnak. Az említett négy fele
kezeti iskolát fenntartó község~n kívül csak Vinkov· 
cén, Varasdon és Diakováron van külön bittanító. 
Más községekben m ég a népiskolai tanulék sem 
részesülnek a legszerényebb igényeknek megfelelő 
hittanításban sem. Lebet-e komolyan venni oly bit
oktatást, mely heti két órára szorítkozik a népiskola 
összes osztályaiban? Az izraelita tanulők gyér száma 
mia.tt ennyivel éri be a törvény. 

A középiskolai hitoktatásról a kormány gondos
kodik ott, ahol az izraelita tanulők száma a tízet 
meghaladja "és a rabbi horvát nyelven végezheti a 
tanítást. Heti egy·egy óráért 90 korona tiszteletdíj 
jár. Az órák szé.Jl?.a a tanulők számától függ. Ren· 
deaen teljes középiskolában is csak heti négy óra 
van engedélyezve, minthogy az izraelita tanulók 
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száma az összes osztályokban csak 20- 30 között 
váltakozik. Eszéken és Vukováron minden osztály 
egy-egy órai tanításban részesül. Zágrábban a kor
mány 1900 óta külön hittanárt alkalmaz rendes 
középiskolai tanári minőségben. Ezen állást Schwarz 
Gábor dr., volt károlyvárosi rabbi tölti be. · 

A zsoltáros fohászát : <(Uram! Menedékünk voltál 
nekünk nemzedékről-nemzedékre )) régi meatereink 
templomainkra és iskoláinkra vonatkoztatták Ezek 
voltak a zsidóság mentsvárai, bevehetetlen erősségei. 
Díszes templomaink csa.k gyenge várak, büszke, ha
talmas falai csak néha köszönthetnek népesebb gyü
lekezetet. Bánatos szívvel sejtem, hogy iskoláink, 
multunk mentő várainak fennállása is csak rövid 
idő kérdése. A felekezeti iskolák tanítóinak jogállá
sát, jövőjét, anyagi előlépését országos törvény nem 
védte. N em csoda tehát, ha egyetlen zsidó vallású, 
horvát tanítóképzőt végzett tanító sincsen. Mióta 
népiskoláink horvát tannyelvűek, tanítónők működ
nek osztálytanítói minőségben. Most már z si dó leá
nyok sem lépnek a tanítónői rögös és· hálátlan 
pályára és így népiskoláink meg fognak szűnni. Hogy 
azután 'a jövő generáció milyen módon vehet majd 
tevőleges részt mai istentiszteletünkön, ezen égető 
kérdésre a vallásos reform ellenzőitől ezeretnék vá
laszt kapni. Felekezeti népiskoláink jövőjének égető 
kérdésével már hivatalom elfoglalásának első idejé
ben élénken foglalkoztam. Már akkor, csaknem két 
évtized előtt szomorú színben láttam a közel jövőt. 
Tudtam, hogy csakis a tanítóság erkölcsi és an~agi 
érdekeinek javulása biztosíthatná fennállásukat. 
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A 1uegyt'i iskolabi~ottság gyülésón tehát azt indit
ványoztntn, hogy 11 f l kezeti iskolákban miiköclö 
tauerdk t\llást'Lt A kormány mindou tekintetben oly 
pártfogásban és védelembon r észesitae, n1int a váro i 
iskolák tttnítóit. Iskoláinl\ jövőjének szihírdnbb alnpra 
való f ktot 'sót. célzó indítványomat azonban n,z 
összes t.agok óhnJá.rtt, a felekezetek autouómiájára 
való tekintettel, visszn, kellett vonnom. 

Most mt\r nnyngi tUdozn.ttnl sem lehet segiteni n. 
bajon. Az eszéki hitközség néhány év- előtt kót szltt· 
vonini testvérhitközség hozzá.jó.ruh\sávn.l évi 400 K 
ösztöndijban óhajtotta részeshoni azon izraelita vnl
lású, a. középiskoh\ négy osztá ly át végzott tanulót, 
aki nz ottnni tanítóképzőbe lép, de nem akndt egyet
len pólyázó sem. A zt\grábi bitközsóg ft jövő titnévtől 
kezdve, n1int a hivnttl l os htpbnn közzéteH pályázn.ta 
hirdeti, ()00 koronás tipenditu11mn l fogj i\, jutnlmazui 
a tanitói pályát választó izrn.elitt\ tnnulót. Vnjjoo tt 

tekintélye díj ö ztönÖzni fog-e egyetlen egy zsidó 
tanulót t\ tanitóképzöbe való ft3lvételrc, bntárazotton 
nem ~lithatom. 

Bensö, mély vallásos s~ellem nem igen uralkodott 
a bitközségekben. Kivételt egyedtil az igen konzer
vativ kis illoki község képez. Az ősi valinahoz való 
ragaszkodást bizonyitó áldozatkészség különösen di· 
sses templomok építésében nyilatkozik meg. liisebb 
kösségek is erkölcsi kötelességüknek tartjak, hogy 
anyagi erejüket megbaladó szép Istenháza hirdesse 
a vallásos szellem eleven lüktetését mivel a külsó 

) . 
rept-esenWiara nagy súlyt helyeznek. A társadalan 
viaonyok, kiilönösen a több nemzetiségú Szlavoniá· 
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ban, igen keclvezöek, n hivatalos személyek hazafias 
ünnepeken · a zsidó templomban is megj el ennek, 
ezért n hitközség legfőbb gondja az istentisztelet 
adnvonalának emelése. A felekezetek közötti egyen
lőségnek ezeh megnyilatkozása, mely Vukovárott 
évtizedek óta igen azépen j ut kifejezésre, arra indí
tott, hogy J 890-ben Szerémmegye köztiszteletben 
állott alispánjának főispánná történt kinevezése alkal· 
mából rendezett nagyszabású, igen fényes installá
oiója alkalmából arra hivjam fel az ünneplő figyel
mát, hogy a beiktatás vallásos ünnepélyének szín
belye nemcsak a katholikus és szerb templom legyen, 
ha.nem a mi templomunk is. Az őszintén liberális 
főispán, néhai Jurkovié Péter, hálás köszönettel 
fogadta indítványomat és azóta má1· két ízben tar
tottunk föispáni beiktatás alkalmával ünnepélyes 
ist.entiszteletet, melyen nemosak a megyei bizottsági 
tagok és küldöttségek, hanem mindazon személyisé
gek megjelennek, akik a katholikus templomban tar
tott istentiszteleten részt vettek. A szép példát eddig 
csak Belovár-l{öröa vármegye főispánja követte két 
év előtt végbement installációja alkalmával. 

A zsidók főfoglalkozási ága a kereskedelem. Az 
elénk termény kereskedelem csaknem kizárólag az 
ö kezükben van. Ezért laknak nagyobb számban 
a termékeny megyékben. A legtöbb zsidó Szerém 
magyében lakik, ezt követi a s~omszédos Verőce 
m~gye. A három szlavon megyében több zsidó él, 
nunt az öt horvátban. Modrus-Fiume megyében 
l 900 ban osak 335 zsidó lakott, különösen a Fiume 
meUetti, a Fiumara folyó innenső oldalán fekvő hor-
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vá t területű Susakon. A kopár Lik a-Kt·bava megye
ben pedjg mindössze 7 zsidó élt.. 

A tudományos pályák közül a legtöbb zsidó az 
orvosin van, csak másodsorban az ügyvédin. A hiva
talnoki pályát csak kevés zsidó választja, noha a 
kormány úgy a kinevezések, mint az előléptetés 
alkalmával igen szabadelvűen jár el. Aránylag leg
többen vannak a birói karban. A l egfelsőbb biróság
nál, a hétszemélyes táblánál is van egy hitrokonunk, 
aki előbb ténylege3 törvényszéki elnök volt. A zsidók 
társadalmi helyzete szebb és jobb a felekezeti és val· 
lási ~iszonyoknál. A fiatal községeknek nincsen tradi
ciójuk, mely a fejlődés és haladás ú tját jelezné, tag
jaik heterogén, bevándorolt elemekből állottak, akik 
úgy miiveltség, mint vallásosság tekintetében másod· 
rendűek. A hitközeégi életben minden jobb módra 
szert tett házaló vezető szerepre vágyott. Ha akara
tát nem érvényesíthette, úgy zajos lármával adott 
igen élénk kifejezést véleményének. Gyakran a jobb, 
tisztességes es művelt elem telj esen félre vonult és 
átengedte a hitközség vezetését méltatlanoknak, akik 
az adminisztráció céljának a hivatalnokok sanyarga· 
tását tekintették. A definitivum még rabbikkal szem· 
ben is a kivételhez tartozott. Egy horvát hitközség 
alapszabályaiban kikötötte, hogy hivatalnoka soha
sem választható véglegesen. Az új hitközségek terü
leti be<?sztása sem volt megállapítva. Az emlitett két 
gyér zsidó lako~sá.gú megye területén nem létezett 
hitközség és így ott lakó hitrokonaink n em voltak 
hitközségbe kebelezve. A Fiume közvetlen közelé
ben, SuBákon lakó horvát zsidók a fiumei, tehát 
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ék · 'nybe A rendezetlen v1szonyo · =J·Jg r· 

vett . tge · 

tottak. . · lda.l 
j 896,ban jelent meg dr. Herzl T1vadar 8f1 o _ra 

t · dő oriási feltünést keltett ,Judenstaat" 'Ja. 
erJe ' 'd k ' d ' d A nemesszívű, neves író müve a zs1 ó er es mo em 

megoldására vállalkozott. Tulajdonképpen nem ő 
tekinthető a politikai cionizmus, a zsidóságnak nem
zeti alapon való tömörülését célzó mozgalom első 
hirdetőj ének. Évtizedekkel a mü megjelenése előtt 
propagálták egyes irók Hess, KaJiscber, P insker a 
Herzl álta.l nagy lelkesedéssel felkarolt eszmét. 
A hetvenes és nyolcvanas években Palesztinában ala
pított zsidó kolóniákban az eszme n émileg már tes· 
tet is öltött. A politikai cionizmus alapítása mégis 
Herzl nevéhez füzödik, mivel az ő egyénisége adott 
az eddjg igen szűk t érre szoritkozó mozgalomnak 
hatványozott erőt és hatalmas lendületet. Ezért tekin· 
tik őt a cionista mozgalom atyjának. A fényes tollú 
és arany szívű író nem ismerte sem a zsidóság tör· 
ténetét, sem vallásos élet-ét és azon halhitben élt, 
hogy eszméje a történeti zsidóság talajából fakadt, 
hogy belőle a históriai zsidó szellem szól A Bécs
ben megjelent miíre az ottani hitközség tudós fö
rabbija, dr. Güdemann Mór adott tudományos 'álasz 
~anazon · kiadónál megjelent cNationaljndenthum• 
cunü füzetében. Ebben adatokkal igazolja, hogy a 
~emzeti eszme a zsidó állam fennállása korában tel
Je~en egy be forrótt a vallással, hogy a zsidóság ideálja 
mar .az ókorban az emberiség egyesülése voU. Már 
a IDásodik templom idejében a vallásos eszme hái· 
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térbe szorította a nemzetet és a szentély romba
dőltével kizárólag a vallásos eszme ápolásában lát
ták a mértékadó tudósok a zsidóság életcélját, fel
adatát. Csak egyes költők lelkesedésében nyilatkozott 
meg a kizárólag nemzeti önállóság utáni vágy. 
A Spanyolórszágban élő zsidók <tszefa rd ,> spanyo
laknak, a németországiak « askenáz ~> németeknek , 
a Franciaországban élők «zar fa tn franciáknak ne-
v:ezték magukat már a középkorban. A model'n, 
emancipált zsidóság nemzetileg azon or szághoz óhaj· 
tott ta.rtozni, melynek területén élt és me1ynek kul
turáját müvelte. A modern zsidók eionizmusa az 
antisemitizmus reakciója. Elkeseredés és dac a zsidó 
nemzetiségi eszme szülőa~yja. Güdemann csaknem 
az egész modern zsidóság véleményét és nézetét 
fej ezte ki. A szigorúan konzervativ zsidók szivé· 
ben élénk viaszhangot keltenek a régi, Cionba való 
visszatérés utáni vágyat kifejező imák, de a nem
zeti eszme ezeknél sem cél, hanem csak esz
köz a vallásos cél elérésére. Szíve egész melegével 
azért fohászkodik a Palesztinába való visszatérésért, 
hogy a jeruzsálemi szentélyben végezhesse iatentisz· 
teletét a szentírás által meghatározott módon. A rn~
dern zsidóság atz áldozati kultuszban a vallásos feJ· 
lődés alacsonyabb fokát látja. Már a zsidóság leg~ 
nagyobb tudósa, Majmonides a szentüás áldozat~ 
institucióját csak koncessziónak tekintette az ókorl 
népek között általánosan elterjedt ~éres áldozatokkal 
szemben. Az áldozati kultusz megvalósítása ellenk~-

.k f · ' val es 
ZI tehát a modern zsidóság vallásos fel ogasa , . 
e . , L A d . . l t , t to"rtenetl szmenyeve mo ern ctontzmus e er a . 
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·a ó · talaj áról, midőn a z si d óság célj ának nem a 
zsi sag ' l' 't h. d tt n' sos hanem a nemzeti eszme a po asa 1r e ·e. 
~ :ult~rországokban élő zsidóság . képviselői tehát 
határozott állást foglaltak a t örténet szellemét meg
hamisító politikai cionizmussal szemben. Ezen orszá
gokban a nagy lelkesedéssel propagált mozgalom a 
zsidóság szélesebb kö1·eit nem hódította meg. Ter
mékeny talajra csak azon országokban talált, ahol a 
zsidók elnyomatásuk és elszigeteltségük miatt nem 
alkalmazkodhattak a mos toha haza kulturájához és 
nemzeti . viszonyaihoz. Kivételt csak Ausztria és 
Horv~tország képez. Ausztriában a nemzetiségi vJllon
gások, különösen a németek és a csehek közötti ki.i.z
delem sodorta a fiatal nemzedéket a cionizmus kar
jába. A németek, kikhez a zsidók történeti fejlődé

süknél fogva ta.1·toztak, nem ismerték el a zsidók 
német nemzetiségát és így a zsidó fiatEtlság ~agy 
részének öntudatos büszkesége örömmel és lelkese
déesel .köszöntötte az új mozgalmat. Horvátország
ban a csa~ rövid idő előtt latelepült zsidók még nem 
sajátithatták el teljesen az új haza nyelvét és ezért 
kezvező talajra talált itt a különösen az ausztriai 
e~ye1emeket látogató zsidó egyetemi hallgatók cio
m~t~ propagandája. Minden nagyobb horváto1·szági 
ZBldO h•tk" ' b · • 

, 1 ozseg en cionista egyesület áll fenn. Ki-
:~~el Vukov,ár, ~elynek hitközsége, hogy a eionis
a egy müszavaval éljek, az ass2.limiláció bevehe-

tetlen vál'a E -
e ., · zen eredményt csak a müködésem 
Iso évében alapított párizsi <~Alliance)) fiók]. a ré-. 

vén érhett 1 
ben sür" em e· A cionista mozgalom első évei-

un hivatkozhattam azon tényre, hogy a mul-
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hatatlo.nul szükséges ~sidó szolidaritás, mel et 
cionizmuslegszebb megnyilatkozásának tartok n~ l ka , a un · 
fényes tettekben nyilvánul az ccAlliancen oly bökez ., 
támogatásában. Fiókunk 18 év alatt tízezer koroná~ 
ntl támogatta. a párizsi központot tagdíjak és temp
lomi adományok útján. Be kell vallanom, hogy a 
cionisták lelkesedése és áldozatkészsége őszinte elis
merést é1·demel. A magyar zsidóságnak a magyar
sághoz való törbetlen ragaszkodásának legbeszéde
sebb kifejezését találom azon tényben, hogy a cioniz
mus a1·ánylag oly gyér számú híveket szer.ezhetett. 
Úgy vélem, hogy m~g kiseb_b lenne a cionisták száma 
Magyaro1·szágon, ha egyrészt nem küzdöttek volna 
ellene nem méltó fegyverekkel, és ha a szükséges zsidó 
szolidaritás megnyilatkozására más alkalmas mód 
kinálkozott volna. A hazafisággal való unos-untalan 
kérkedés éppenséggel ne.r:n alkalmas módszer a cio
nizmus legyőzésére. 

01·szágos jellegü zsidó jótékonysági egyesületiink 
nincsen. Zágrábban gyönyörű aggok háza hirdeti egy 
gyermektelenül elhunyt vagyonos férfi bökezüségét. 
Ott alakult 1903-ban egy nagyobbmé1·c:tü izraelita 
horvát irodalmi egylet, malynek ma már szép kis 
könyvtára. van. Az egylet élén a főrabbi áll, a tit· 
kári teendöket Dr. Schwarz tanár végzi szaretettel és 
buzgalommal. Nemcsak az o~szág képzettebb papjait, 
hanem külföldi ismert rabbikat is meghív előadások 

t . "l tartására. Egy Vukovárott 18UU-ben a.1aY.ult egyle '10 

akarok még megemlékezni, mivel hő óha.jom, ~ogy 
a példát más mode1·n hitközEégeink is kövessek, 8 

koszorúmegváltási egyletrőL A modern rabbik nagy 

.. 
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észe ostorozta azon nem zsidó és nem praktikus 
~degen szokást, m ely a tisztelet, hála és ezeretet 
·el éül a koporsót koszorú va l díszíti. A kedvező tár
~adalmi viszonyok következtébep. alig fordult elő oly 
díszesebb temeté·s, m elynél nem. boxította volna nehány 
koszorú a ravatalt. Községern néhai elnökének, ké
sőbb díszelnökének, a r itka jótékonyságú Baum Vik
tornak köszönbetem, hogy ezen szokást megszüntet·
hettem. Megváltási összeget adott rendelkezésemre, 
hogy avval maradandó módon örök1tsem meg ·az 
elhunyt emlékét. Szép p éldáját többen követték és az 
első ízben egybegyült 500 koronára nézve a hitköz
ség jóváhagyásával úgy intézkedtem, hogy az örök 
alapot képezzen, melynek kamatai· az elhúnyt halá
lozási napján jótekony célra fordíttatnak. Az alapo
kat kuratóTium kezeli, melynek tagjai a hitközség 
és ebevra elnökei, a nöegylet elnöknője és a rabbi. 
Huszonöt koronát megbaladó összeget már külön 
alapítvány gyanánt kezel a bizottság. 'l'izenhárom év 
alatt negyvennyolc alap létesült mintegy tízezer ko
rona értékben. 

Az t 905. év fontos határkő a horvátországi 
zsidók történetében. N o verober elején a hivata
los lap országgyűlési melléklete két törvényjavas
latot közölt. Az első «az izraelita bítközaégek ren
dezéséről,, , a másik <c a felekezetek egymáshoz való 
viszonyairól )) sz ó H. Az első érthető örömet keltett 
köreinkben, mivel rendet akart teremteni a zilált 
felekezeti viszonyok terén. Az 5 fejezethdl és 30 sza· 
kaszból álló törvényjavaslat főbb elvei a következök 
voltak: Egy területen rendszerint csak egy hitközség 
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állhat fenn. Új hitközség alakulását a korm , 
·· ' ll ' d ' fi t ~~ t k ' 1 ' any 30 ona o a o ze o ag ere mere, vagy a kerületb . 
tagok óhajára engedélyezheti. Előljárósági tagnak cse~ 
horvátországi illetőségű választható. Hitközeégi hiv:. 
talnokoknak állampolgároknak, kifogástalan előéle
tűeknek és a horvát nyelvben jártasoknak kell lenniök. 
R~ndszerint minden hitközségnek érettségizett rabbit 
kell alkalmaznja. Kormányi engedély alapján több 
község közöa rabbü választhat. A. kormány rabbi
helyettesnek is megengedheti a rabbifunkciók vég
zését és megokolt esetben a megválasztott rabbi meg
erősítését is megtagadhatja az értesítéstől számított 
30 napon belül. A határidő eltelte előtt tehát nem 
iktatható be hivatalába. Az állás megüresedése ese
tében a rabbifunkciókat ideiglenesen végző személyét 
nyomban be kell jelenteni az illetékes közigazgatási 
hatóságnak, mely megokolt esetben a jóváhagyást 
mf\gtagadhatja, sőt sfugös esetben maga is intézked· 
hetik az ideiglenes megbízatásra nézve. A megüre
sedett rabbi állás rendszerint csak hat hón-apon át 
maradhat betöltetlenül. A hitközségi hivatalnokok 
azoigálati viszonyai az alapszabályokban rendezen
dök. Rabbik csak hásbeli, huzamosabb időre szóló 
szerzödéss~l alkalmazhatók. A minimális felmondási 
idő hat .hónap, de biztosítandák igazságtalan elbo
csá.jtás ellen. A bitközség megadóztatási joga nem
csak a kerületben lakó hitrokonokra terjed ki, hanelll 
mindazokra, akiknek a hitközség területén keres~~
delmi vagy ipari vállalatuk, birtokuk vagy bérletük 
van. A. hitközeégi adó tehát nem perszonális, hanelll 
reális adó. Az alapszabályoknak gondoskodniok kell 
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arról, bogy iJy reális adó ne léphesse át a méltá-
osság határát. Azért a Buda pesten vagy Bécsben 

:~ó nagykereskedőket és vállalkozóka~, akiknek 
Horvátországban fióküzletük vagy átmeneti '\""állala
mk Van, az itteni kitközségek a t.örvény alapján meg
adóztatják. Regálebérlök három-négy hitközségben is 
fizetnek kultuszadót. Az összes felekezeti egyletek, 
tár8llla.tok és alapok fölött az illető bitközség gya
korolja a felügyeleti jogot. Az alapszabályok a tör
vény értelmében átdolgozandók és szentesítendök. 
Ezen rövid ismertetésből is kiderül, hogy a törvény
avaslat az osztrák : « Gesetz vom 21. Mirz 1890 
betre:ffend die Regelung der ausseren Rechtsverhiilt
nisse der israelitiseben Religions-Gesellschaft• csak
nem szolgai fordítása. Az osztrák törvénytól 'laló 
eltérés csak káros. Ott ugyanis határozottru1 kimondja 
a törvény, hogy minden hitközségi területen csak 
egy bitközség állhat fenn és hogy csak rabbi véges
het rabbifunkciókat, míg a törvényja,aslat a •rend
szerint» közbeszúrásával lényegesen rosszabbítja u 
eredeti törvény üdvös intézkedését. Az osztrák tör· 
vény óriási hátránya, hogy a defi.nitivumot nem álla· 
pítja meg a rabbival szemben sem. mig a többi 
hivatainokra nézve egyáltalában nem intézkedik. 

A második törvényjavaslat jogos megdöbbenést kel
tett. Ennek 14. §-a szarint: «Az áttérés bármely tör
vényesen elismert keresztény felekezetre mindenkinek 
meg van engedve, aki 18. élétévét betöltötte. • A meg~ 
d_~bbenést fokozta a megokolás, mely az 1843 44. 
\örvényre és egy 1849 január 20-áról kelt miniszteri 
rendeletra hivatkozik, míg az egyenjogúsiiás.i ~ör-

.u IM/T É tJkiiftyve 1918. i() 
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vényt, mely az előbbi törvényeket és r d 
1 .. t t' . . l ' . . . en e eteket megszun e 1, nem I S em It1. Ktjelenti azonb 

az egyenlőség el vétéH való eltérés azért törté:~, h?gy 
ll k Ö d.. t é é , miVel az e en ez on s egyr szt ellenkeznék a ne . 

hittel és érzülettel, másré~zt pedig az ily irányú ~::1~ 
rozatot az étdekeltek k1s köre - ez alatt p . . , ersze 
csak1s a zs1dók értendők - sem kérte. Ámulva kér-
dezbettük, hát mikor volt a kormány kiváncsi az 
izraeli ták véleményére és óhajára? Hiszen a kizá
rólag bennünket érdeklő törvényjavaslatra nézve 
sem kért tőlünk tanácsot és a hitközségeink rende
zéséről szóló törvényjavaslat is de nobis· sine nobis 
készült. A két törvényjavaslat között azoros kapcso
lat állott fenn. Az interkonfesszionális törvényjavas
lat a kormányt büen támogató szerb klub határozott 
kívánságára lett benyujtva. Mivel a kormány az átté
rés kérdésében nem merte a zsidók jogait megvé
deni - az aránylag kisszámú zsidóság miatt nem 
akarta a harcot felvenni - a rajtunk esett óriási 
sérelmet a bennünket étdeklő hitközségeink rende· 
zéséről szóló törvényjav3Jslat egyidejü benyujtásával 
óhajtotta jóvátenni. Az interkonfesszionális törvény
javaslat által ejtett égető sebre a hitközeégek rende
zéséről szóló volt hivatva gyógyító balzsamot osepeg
tetni. Jól beavatottak tudták, hogy az áttérésre vonat· 
kozólag a kormány nem hajlandó lényeges enged
ményt tenni. Tapasztalatból tudom, hogy hivatalos 
vagy félhivatalos újság még ily irányú cikk közlésére 
sem vállalkozott. Észrevételeinket tehát csak a.z elsl> 
tönényjavaslattal szemben tehettük meg. Dr. Spitzer 
Hugó tekintélyes eszéki ügyvéd, a bitközség érdemes 
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.. k az ottani <tDie Drau o című újságban ismer-
elno e, l t l l , , • vuk 

tte a javaslatot, mi.g ezen anu many uoJa a o-
t:ri félhivatalos <•Sriemske Novine» -ben köszöntötte 
: rend teremtését célzó javaslatot, melyre különösen 
bitközeégi hivatalnokainknak van égető szükségük, 
kiknek nagy része eddig teljesen ki volt szolgáltatva 
~ hitközeégi vezetőség onkényének. Ily elavult viszo
nyok j ogállamban, mely a felekezetek érdekeinek 
megóvását kötelességének elismeri, nem tűrhetők. 
A valóban szomorú színekkel ecsetelt állapotok ismer
tetésével azon nagy kérést inté_zte a kormányhoz, 
hogy a rabbik jogos, méltányos és igazságos érdekeit 
még fokozottabb mértékben óvja meg, de részesítse 
megérdemelt oltalomban kivülök az összes hivatal
nokokat is, akik még többet tűrnek és ezenvednek a 
hitközeégi vezetőség szük látóköre, rosszakarata vagy 
önkénye miatt. A horvát országgyűlés egyedüli zsidó 
vallású képviselője, aki most is tagja a parlament
nek, az ország ügyvédeinek egyik legkiválóbbja, 
Dr. Schwarz Lajos, levélben arr~ kérte a tekintélye
sebb hitközeégek előljáróságait, hogy a vallásos veze
tóvel egyetemben vegyék tárgyalás alá a benyújtott 
két törvényjavaslatot és közöljék vele észrevételeiket 
miheztartása végett. Zsidó vallású képviselőnket 
lSszinte elismerés illeti azért, hogy minden alkalom
mal a legnagyobb melegségge] igyekszik felekezete 
jogát megvédeni. Tekintettel az idő rövidségére, a. 
zágrábi és eszéki elnökök a levél vétele után abban 
állapodtak meg, hogy közös konferenciára hívják 
november 19-ére az összes hitközségeket Zágrábba. 
A geográfiai horvátországi hitközségeket a zágrábi, 

20* 
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a szlavóniaiakat az eszéki elnök hí')a meg. A m . 
hivók, noha a ketiö között csak egyetlen szóból á~ó 
különbség van, lényeges eltérést mutatnak. A z· _ 
rábiban csak a hitközségi elnökökről \an szó = 
eszéki kollégája az elnökökön kívül a rabbikat i: 
meghívta. A meghivőkban nyilvánult az éles ellen
tét, mely a. modern zsidóság legsúlyosabb átkának 
bizonyult, mert megfosztotta a zsidóságot, malynek 
oly nagy szü.ksége lenne az erők egyesítésére, a tö _ 
mörülés és szervezkedés áldásától. 

1905 november 19-én tartották a horvát- és szla\on
országi hiftözségek képviselői első kongresszusukat 
Zágrt\bban. 21 hiftözség volt képviselve. 12 községet 
csak elnökeik képviseltek, hatot elnökeik és rabbi
jaik, mig három közeéget csak rabbik képriseltek. 
Dr. Ungár Simon eszéki főrabbi képviselt-e a kis 
dolnji-miholjaci községet, néhai Neumann Salamon 
jámbor vinkovcei rabbi volt hitközsége képviselöje, 
e sorok íróját is hitközsége bízta. meg képrueleté
vel. A kongresszus elnöke, a zágrábi hitközség \öbb 
mint két évtizedes elnöke Siebenschein József épí
tési tanácsos lett, az alelnöki és referensi tisztséie' 
az eszéki einökre ruháztálL A szakavatott elöadó 
először &Z interkonfesszionáJis törvényt ismertette. 
különös tekintettel a sérelme a l i . .. -ra, malynek as 
izraelita vallásra való kiterjesztését indit\ányozta. 
A viszonyok beható ismerete alapján azon meggyó
z6désemet fejeztem ki, hogy célszerüségi okokból a 
megokolás teljes megváltoztatását kérjük, hivatkozva 
úgy az egyenjogúsitási törvényre, mint az áttéréri 
megengedő kormányi rendeletre. Az áttérés meggái-



laisára a. kormány ezntt&l is könnyen \alál majd 
kibúvót, roint 1u8-l-ben, a. liberális érlelmezésü ren
delei baiályon kínil Taló helyezése alkalmáru Saj
nos, hogy indítvá.nyom, mely a. menthetö men\ésére 
vállalkozott és egy erkölcsi kuda.rctól óna Yolna 
JDeg felekezetiinket, nem talált hh .. ekre és párt
fogók.ra, az elöadó jayaslata letl elfogad\"&.~ izrae
lita hitközségak rendezéséról szóló törrényjava.slatra 
'"onatkozólag maga. az előadó indítTányozta, hogy az 
ominózus «rendszerint • kiküszöbölendö, hogy tehát 
minden területen csak egyetlenE:g_.v hitközség á11has
son fenn. úgyszintén minden községnek rabbi kell 
alkalmasnia., a. kormány beleegyezésé\el azonban 
több község ,álasztbat egy rabbil Azon községben, 
amelyben nincsen rabbiszékhely, tülandóan rabbi
helyettesnek kell müködnie ez azonbau általában 
nem vezethet anyaköny\eket és esketéseket csak a 
rabbi mindenkori delegációja alapján Yégezhet. .!. hor
vát nyelv nem ismerése nem képezbei akadályt a 
rabbiválaszhis alkalmával, miTel hivat&los nyelviin
ket értö jelöltek nincsenek. Ezen köYetelménytöl. 
a horvát nyel v tudásától, csak a deiini ·rum tehetö 
fiiggövé. melyet a rabbi három éTi müködés után 
nyer el. Végül azt kivánt.a. hogy a tör"tény a rabbi 
tbeológiai képzettségérdi is int~zkedjék és jelentse 
ki, hogy c ak valamely elismert, modern rabbikép~ö 
oklevele tekinthetö megfelelő képesUö buonyitniny
~ak. A theológiai kvalifikáció ily me~ori~t u 
0881e& rabbik ellenezték és óhajnkra yon\a nss~a u 
el6adó ezen javaslatát. A rabbikvalifil-áeió Wgya· 
Usa Után kérve· kértem a kongresszusi, hogy a defi-



310 DIAMANT GYULA. 

nitivumra vonatkozó áldásos újítást terjessze ki val _ 
mennyi hitközeégi hivatalnokra. Az előadó készsé:
gel elfogadta az jndítványt, melynek értelmében a 
rabbi három, a. többi hivatalnok öt évi müködés után 
jut a definitivum birtokába. Nyugodt lelkiismerettel 
állíthatom, hogy őszinte szívből fakadó indítványom
mal nem akartam magamnak a hitközeégi alkalma
zottak örök háláját biztositani. Szemern előtt kizá
rólag a méltányosság és igazság lebegett. Meggyőzö
désem ezerint minden rabbinak szívén kellene 
viselnie a hivatalnokok javát. Sajnos, ho~ hivatal
nokaink gyakran rosszindulattal viseltetnek a rabbi 
iránt, kiben nem jóakarójukat, hanem ellenségükei 
látják. Ha vannak is ily ki vételes esetek, a legtöbb 
esetben nem jogosult a panaszuk. A rabbikar reputá
ciója érdekében kell hangsúlyoznom, hogy a horvát
országi hitközeégi hivat$lokok a jövőjüket biztosító 
Wrvényt rabbi indítványának és kérésének köszön· 
hetik. Javaslatom egyhangú · elfogadása volt vélemé
nyem szerint a kongresszus legszebb és legüdvö
sebb eredménye. Végül azt javasolta a humánus elő
adó, hogy a törvényjavaslat kötelezze a hitközségeket, 
hogy új alapszabályaik intézkedjenek úgy hivatal
nokaik fegyelmi eljárására, miflt nyugdíjnkra vonat
kozólag. Az elfogadott javaslatokat és módosításokat 
szúkebb bizottság memorandumba foglalta, kinyo· 
matta és személyesen nyújtotta át a kormánynak, 
mely az interkonfesszionális törvényjavaslatra vonai-, 
kozó kér.elmet teljesen figyelmen kivül hagyta, mlg 
a hitközeégek rendezéséről szóló törvényjavaslatot a 
memorandum szellemében dolgoztatta át. A nyug· 
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ar r& vonatkozó inté.zke~ést ~. bizottsági' tárg_y-alás 
Jaimával több képVIselo óhaJara a kormany VISBZ&· 

vonta. A. képviselök kerületeik hitközségeinek nézetét 
és óhajárt fejezték ki, melyek határozottan kijelentet
ték hogy a kötelező nyugdíjjaJ járó terheket el nem 
vis~lhetik. Tekintetbe vette a kormány a mamoran
dum azon kérelmét is, hogy az izraelitáknak az 
egyenlőség alapj án az országos pénztárból megfelelő 
járulék biztosittaesék kultuszcélokra. és ezen új sza
kasszal (7. §.) toldotta meg a javaslatot. Az inter
konfesszionális törvényjavaslatot 1905 december 12· én 
tárgyalta az országgyűlés. Az előadó különösen azt 
emelte ki, hogy a nép zöme még nem áll a kultura 
oly magas fokán, hogy az áttérés tekintetében a 
jogegyenlőség elvét keresztül lehetett volna vinni, 
hogy a kormánynak számolnia kellett a lakosság túl· 
nyomó többségének gondolkodásálal és érzületével és 
azon óhaját fejezte ki, hogy a müveltség és a szabad-

. elvű szellem mielőbb oly hódításokat végezzen, hogy 
ezen ellentét minél rövidebb idő alatt ki legyen 
egyenlihető. Dr. Schwarz Lajos lelkes beszédben kelt 
ki különösen a megokolás ellen. A következő napon 
volt az izraelita hitközségak rendezéséi·öl szóló tör
vényjavaslat parlamenti tárgyalása. A javaslatot a. 
tartománygyűlés dr. Schwarz Lajos előadó és a. bán
h~lyettes beszédei után egyhangúlag elfogadta. A tör
veny 1906 február 7 ·én nyert kiráJyi szentesitéat. 
A 33 paragrafusból álló törvény 3 1. §-a feljogosítja 
a kormányt, hogy az első tiz év elteltéig, tehát 191 6 
!ehruár 7-éig a már hivatalban levő, vagy pedig ezen 
Iddközben alkalmazandó rabbikat felmentheti u 
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érettségi bizonyítvány felmutatása alól. A törvén 
szilárd alapra fektette a hitközségeket és szebb kor~ 
szakot nyitott meg az összes hitközeégi hivatalnokok 
számára. 

Az örömmel és lelkesedéssel köszöntött törvény két 
nagy, végtelen fogyatékosságban szenved. Az első a hit
község kritériumára vonatkozik. Nem állapítja határo
zottan meg, hogy minimnm hány tagból kell a hitköz
ségnek állnia és hogy mily instituciókat kell fenntar
tania. Ezen hiány következtében vannak nálunk oly 
önálló hitközségek, melyek ezen hangzatos címet 
minden jogos ok nélkül használhatják. Valóságos 
torzképei a bitközségeknek. 20-30 tagból állanak, 
vallásoktató (Religionsweiser) címet viselő metszőt 

tartanak és nyilvános istentiszteletre rendesen csak 
új év és engesztelő napon gyülnek egybe, azonkívül 
augusztus 18-án, amidőn az elnöknek alkalma nyilik 
a reprezentálásra. Rabbijuknak azon hitközség rabbi
j!t. _választják, melyhez a törvény életbelépte előtt · 
fiókhitközség gyanánt tartoztak. Az anyahitközség 
elvesztette a csekély évi járlilékot, melyet most a 
rabbi élvez. Az új önálló bitközség kritériuma az 
alapszabály, életjele az elnök, aki minden lehető 
alkalommal büszkén hirdeti méltóságát. Még végze
tesebb fogyatékossága az, hogy a hitközség ruági 
vezetőjétől nem kíván egyéb kvalifiká.ciót, csak azt, 
hogy adófizető és horvátországi illetőségű legyen. 
Bánatos szívvel kérdezhetjük, vajjon megfelelő kép~
sités-e ez vaJamely hitközség lelkiismeretes veze~
sére? Mi, a kongresszus tárgyalásain résztvett rabbik 
óriási, pótolhatatlan hib&t követtünk el, hogy ezen 
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" k , dést nem t-ettük vita tárgyává. Mily· körül
égető er 
tekintő óv3tosságoi tan~íio" . aN hata~s magyar-

, · refo!"IIlátns egyhaz, JIDdon leguJabb (1906.) 
ország! k ~ tk • ' d · tézked u házi törvényeiben a ove ezo mo on ID eu 
egy ·fi k ' · ' · ' · 30 § P világi vezetőinek kval~ ~aeioJara ,ne~e: . . •. res-
biteraégre választhat-o az egyházkozsegnek m.Inden 
oly férfi tagja, aki választó a tiszt-ességes és egy
házias életet éL 121. §. A presbit~rek kötelességei: 
d) a lelkészt egyházvédő és építő munkájában min
den irányban támogatni, e) úgy magán, mint családi 
élet{)kben az egyház iránt törhetlen ragaszkod.ásnk· 
kal, tisztes magukviseletével, istenházának buzgó 
látogatásával, a szakramentumokkal való éléssel, az 
egyháztagok előtt példaként világolni. • Boldog fele
kezet, mely ily arany szavakkal á.llapítja meg világi 
vezetöinek képesítését. Vajjon a lelkes modem zsidó
nak nem kell-e szégyenkeznie, nem kell-e búsulnia, 
sirnia, ha saját felekezetére gondol? Milyen szégyen
letes, milyen szomorú állapot uralkodik néha hit
községeinkben, de különösen egyes horrátországi 
modem hitközségben! .Az elnök vagyonos vagy dip
lomás ember, hiszen csak azt óhajtják, hogy méltóan 
k~pviselje a hitközséget kifelé, a hiiközségei adó
kivető és behajtó bizottságnak tekinti. Egyedüli 
am,biciój a a takarékosság. A drágaság nötf.ön nö, u 
adok mindig nagyobbodnak, legalább a kultuszadó 
ne emelkedjék. Összes \"allásos ismereteit egy mon
datba foglalja: t'& zsidóság nem ismer hierarkiát•, 
~.zt. úgy értelmezi, hogy a zsidóság a vallásos nihi
~ust és anarkizmust is megmri, hogy mlnden zsidó 
illetékes és jogosult saját vallásos kódexe (Snlcban 
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.Aruch) · szerkesztésére, hogy nálunk analfabéták · 
máitékadó, d öntö sz ó a vallásos kérdésekben. A ~b~ 
b~t sz~~~.é~~s ro~sznak tartja, ezért irányul tényke
dese külonosen o ellene. Az elnök mindenható úr a 
rabbi pedig fizetett hivatalnok. Halvány sejtehne 
sincsen a zsidó vallás szelleméről, tradiciójáról, fej .. 
lödéséröl és igy nem csoda, ha nem tudja, hogy a 
zsidóságban ninosen ugyan hierarkia, de mindig volt 
noma.rkia, a törvénytudók, tudósok óriási tisztelete , 
hogy ezért tekintették a rabbit a legújabb időkig a 
helység urának (mare d'athra), hogy a rabbik voltak 
nemosak a vallás értelmezői, t anitói, fejlesztői, ba
nem egyúttal a hívek képviselői is. Könnyen belát
ható, hogy ily vezetás alatt a vallásos élet szenv'ed, 
puszWásnak indul. Ezért mutatj a nehány horvát 
hitközség a vallásos züllöttség legszomorúbb képét. 
"'-\. rabbi tehetetlen az elnök önkényével szemben, a 
lelkesedés és buzgalom kihal szívéből, melyet szo· 
morú rezignáció és erkölcsi undor tölt be. Az ország 
több községébt'n fájdalommal tapasztalt elszomoritó 
felekezeti viszonyok arra késztettek, hogy ez év ele· 
jén o4 oldalra terjedő, hitközségem felejtbetetlen 
elnöke emlékének ezentelt horvát nyelvü füzetben 
tárjam föl fájó sebeinket és kinövéseinket. Úgy vél· 
tem, hogy a könnyekkel irt könyvecske a szomorú 
állapoiok hd jellemzésével jobb útra térít egyesek~t 
hitkö•ségeink rossz úton haladó vezetői közüL BaJ· 
nos, tanitás, intés, kérés és könyörgés nem használ· 
nak semmit oU, ahol rosszakarat tudatlansággal 
pirosult. · 

A s•entesitett törvény által teremtett új, kedvezőbb 
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helyzet, az érdeklődés felekezeti ügyeink iránt régi 
tervek megvalósítására serkentettek. Szomszédos kar· 
társammal, dr. Ungár Simonnal abban állapodtunk 
meg, hogy nagy ünnepeink után a szlavoniai kollé .. 
gákat gyülésre hivjuk Eszékre, amely egy országos 
rabbigyülés számára készítse elő a talajt. Hét rabbi 
találkozott 1906 október 18-án barátom vendég
szerető házában. Az elnöklate alatt tartott értekez· 
leten a következő indítvápyokat terjesztettem elö. Az 
országos rabbiértekezlet kérje fel a kormányt, hogy 
új rendeletet tegyen közzé azon faluhelyen lakó 
izraelita népiskolai tanulókra vonatkozólag, akik nem 
részesülnek hitoktatásban. A rendelet kötelezze az 
ily iskolák vezetőit, hogy minden tanév elején az 
illetékes rabbival közöljék az izraelita növendékek 
lajstromát és figyelmeztessék a szülöket, hogy lép
jenek érintkezésbe a rabbival a hittan magánúton 
való tanulására vonatkozólag, mivel a hittanból nyert 
érdemjegy nélkül nem léphetnek föl magasabb osz
tályba. Minden tanév végén magánvizsgát kell tehá' 
tenniök rabbijuk előtt. Kérelmezzük továbbá a tör
vény végrehajtó eljárását a rabbikra nézve, úgyszin· 
tén egy zsidó történeti tankönyv kiadását az előter
jesztett terv alapján, malynek megirásával Dr. Schwarz 
Gábor zágrábi hittanár bízaesék meg. 

A zágrábi főrabbi igaz örömmel vett tudomást a 
hozott határozatokról és a legnagyobb készséggel 
hivott egybe országos rabbigyülést 1907 január hó 
8-ikára. Zágrábba. Örömkönnyekkel nyitotta meg a 
két napig tartott tanácskozást, mely úgy az eszéki 
határozatokat, mint a lelkes elnök által a nem fele· 
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kelieti népiskolai hittanításra vonatkozó tante
1
·vet 

elfogadta és a hozott határozatok keresztülvitelél·e 
valamjnt az összes felmarülendő kérdések elintézé~ 
sére öttagú végrehajtó bizottságot választott. Dr. J a
co b i Hósea zágrábi, Dr. Ungár Simon eszéki, Dr. Ernst 
Ignác varasdi, Dr. Diamant Gyula vukovári főrabbik 
és Tauber S. D. belovári kerületi rabbi személyében. 
A címre vonatkozólag meg kell jegyeznem, hogy 
Horvátországban csak a kormány jóváhagyásával és 
engedélyével használható jogosan a fő.rabbi cím. 
A zágrábi, eszéki és varasdi rabbik, illetve rabbiná
tusok a közeégek óhajára viselik a kormány jóvá
hagyásával a főrabbi hivatal, illetve főrabbi eimét, 
e sorok írója pedig a főispán előterjesztésére kapta 
a «szerémmegyei főrabbi~> cimet. 

A kormány a végrehajtó-bizottság előterjesztésére 

való hivatkozással 1907 julius 5.-én 12,949. sz. alatt 
rendeletet adott ki a népiskolai hittan tananyagára 
vonatkozólag. A hitoktatásnak fel kell ölelnie a héber 
olvasást, bibliai története~ a hit- és erkölcfftan több 
tételeit, továbbá a <cSemá') és «Semóno eszré~ imák 
fordítását. Mint igen érdekes tényt említem fel, hogy 
Pozsega ~egye iskolai bizottsága 1910 február 19-én 
tartott gyülésén a tanfelügyelő indítványára előter
jesztést intézett a kormányhoz, hogy gondoskod · 
jék némi módon a rendelet keresztülviteléről és 
megtartásáról is. Hiszen más felekezetek hitokta
tását a vizsgák alkalmával kiküldött egyházi közegek 
ellenőrzik, egyedüli kivételek a népiskolai bitokta
tást teljesítő rabbik, esetleg hittanítók, akiket soha 
senki sem ellenőriz, vajjon elvégezték-e ·a rendelet 
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, Ital kívánt tananyago t. Ezen anomálián úgy lehetne a . 
segíteni, ba a kormány a megyék székhelyén miíködö 
rabbikat bízná meg a megyék területén levő nép
iskolák izraelita vallásoktatásának felügyeletéveL 
A kormány a hitközségekhez fordult véleményes 
jelentés végett. A válaszok persze - zsidó hitközsé
gekről lévén szó - igen Bzétágazók voltak. Egyesek 
hálájukat fejezték ki a kormánynak, hogy a rend 
teremtésével a hitoktatás szomorú állapota némileg 
javulni fog, míg mások a hitközeégi autonómiát fél
tették idegen rabbi beavatkozásától. Az üdvös intéz
kedést célzó javaslat heves ellenzői azonban a nem 
megyei székhelyen müködö rabbik sorából támadtak, 
akik a javaslat keresztülvitelében a hierarkiához 
vezető első lépést látták. Akik folyvást az elnökök 
önkényén és zsarnokaágán jajdultak föl, most inkább 
voltak hajlandók őket megbízatni a felügyelettel, 
mint kollégáikat. Bajnálatos és szomorú dokumen
tuma a rendet és fegyelmet nem kedvelő régi zsid<) 
tulajdonságnak. 

Augusztus 7-én jelent meg a kormány 17,001. sz. 
rendelete, mely a népiskolai igazgató-tanítókat arra 
kötelezi, hogy azon esetbEUJ, ba iskolájuk izraelita 
tanulói nem részesülnek hitoktatásban, azok név
sorát a tanév elején az illetékes rabbival közöljék, 
hogy ez a szülökkel egyetemben intézkedbeesék a 
~itoktatásra. nézve, mivel a rabbi által nyert érdem
Jegy nélkül nem léphet fel a tanuló magasabb osz
tályba. A népiskoláknál a.1kalmazott nemrabbi hit
oktató fölött a felügyeletet a bitközség rabbija gya
korolja. A rendeletnek, mint a ta pasztalat igazoljat-
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nem volt a kívánatos teljes eredménye. Sok igaz at ,. 
tanító nem közli az illetékes rabbival az iskol!· á~ 
járó egy-egy izraelita tanuló nevét és a ra.bb~aka 
ha a viszonyokat méltányosan mérlegeli, az engedé: 
kenység legszéleöbb határáig kell mennie a magán· 
vizsga alkalmával és be kell é1·nie, ha a tanuló 
a hittani tudás legcsekélyebb elemeit elsajátította. 
A sz ülök ugyanis joggal érvelnek azzal, hogy sem 
idejük, sem képességük nincsen gyermekük hittani· 
tásál·a. A méltányos és igazságos rabbinak meg kell 
hajolnia ezen nyomós okok előtt. A szép és jó inten
ciójú rendelet jogos panaszra is adott okot, ha a 
rabbi az ily magánvizsgából, malyért két, illetve 
négy korona jár neki, tökét kovácsol ezerény jöve
delme fokozására. Csak vándortanítók alkalmazása 
oldha.tná meg a fontos kérdést jól és gyökeresen. 

Hozzájárult a. kormány a zsidó történeti tan
könyvre vonatkozó előterjesztésünkhöz is és meg· 
bízta a szerk~sztéssel a zágrábi hi ttanárt, Dr. Schwarz 
Gábort. 

Ugyancsak előterjesztésünk értelmében járt el a 
kormány, midőn minden anyakönyvve7letőtől, illetve 
rabbitól a törvény által kívánt kvalifikáció igazolá
sá~ kérte. Az érettségi bizonyításától eltekintett, 
illetve minden rabbinak aki nem volt ily okmány , 
birtokában, diszpenzációt adott. Ezen alkalommal 
fényes jeiét adta annak, hogy az állásban levő ra~· 
bikkal szemben a legméltányosabban, sőt legengede
kenyebben jár eL Megyözódött ugyanis arról, hogy 
~bb rabbi használja a doktor címet svájci egyete
.men szerzett diploma alapján, anélkül hogy közép· 
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iskolát végzett volna. Más esetben megtiltja az ille
tőnek a doktori cím használatát, ha. mint például 
a gyógyszerész, hat középiskolai osztályt végzett 
is és megkívánja az érettségi utólagos letevését, a 
rabbikkal szemben azonban hallgatólag tfuie a cím 
basználatát. A theológiai képesítést igazoló okmá
nyok vizsgálatára a végrehajtó-bizottság tagjait októ
ber 20-ára Zágrábba hívta, hogy a vallás- és köz .. 
oktat~sügyi osztály épületében tartandó ülésen adj on 
véleményes jelentést a héber okmányokróL A refe
t~ns szívélyes szavakkal köszöntött bennünket és 
hangsúlyozta, hogy a kormány a már állásban levők
kel szemben a legmesszebbmenő koncessziót óhajtja 
gyakorolni és csak azt nem hajlandó megerősíteni, 
akinek semmiféle elfogadható okmánya nincsen. Ezen 
határozott kijelentés jól esett a biz_ottsági tagoknak 
és megnyugtatta lelkiismeretüket a «hattárák» iga
zolását illetőleg. Az e téren történő óriási vissza
_élésnek számo~ szomorú bizonyítékát olvashattuk. 
Nem csoda, ha a németországi rabbik két év előtt 
azon hat.ározatot hozták, hogy egy rabbi által kiállí
tott rabbiképesítőnek nincsen érvénye. Ezen képesí· 
tök régi, krónikus bajai, hogy adásuknál úgy kon
zervativ, mint liberális körökben elsősorban a rokon· 
ság, a személyes ismeretség, barátság, jóakarat, egy· 
~zóva~ a protekció ér-vé~yesül. Egy néhai ismert, 
JÓszívü, éltes magyarországi rabbi által adott diploma 
P~ldául igy hangzott: <c Bizonyí tom, hogy e sorok 
h~okosa X rabbi. fia. Évek óta jól ismerem atyját, 
alu alapos talmudtudós jeles szónok és derék rabbi. 
Joggal feltételezhetem 'tehát, hogy fiát is a 4'tóra» 
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szellemében nevelte. Ezért kij elen tem, hogy fia Mózes 
és Izraél törvénye szellem.ében kötendő házasságokat 
végezhet. <« ~ily értéktelen diplomát is jóváb_agytnnk egy 
kikötéssel. Birtokosaik. reverzálist adtak elnökünk
nek, hogy rituális bázasságbontásra nem vállalkoz
nak. A történeti hűség és igazság érdekében hang
súlyoznom kell, hogy egy elterjedt magyarországi fele
kezeti lap azon tudósítása, mely ezerint a végrehajtó
bizottság tagjai a kormánytól magas napidíjakat kap
nak összejöveteJük alkalmával, alaptalan. N em kapunk 
és nem kértünk semmit, önzetlenül szalgáljuk a feleke
zet javát, melyért szívesen bozunk erőnket meghaladó 
anyagi áldozatot is. 

A következő évben új, igen fontos intézkedés tör
tént a törvény végrehajtása érdekében. 1908 már
cius 31-én jelent meg a kormány 2418. számú ren· 
delete, mely megállapította a hitközeégek területi 
beosztását. Horvát és Szlavon királyságokban 32 
izraelita hitközség áll fenn és pedig : 1. B j elovar 
Belovár),~ 2. Brod na/8. (Bród a Száva mellett), 
3. Cernik-Nova Gradiska (Cernik-Új-Gradiska), 4. Öepi:c 
(Csepin), 5. Dalj (Dálja), 6. Daruvar (Daruvár), 7. 
Djakovo (Diakovár), 8. Erdevik (Erdővég), 9. Dok, 
1 O. Karlovac (Károlyváros), 11. Koprivnica (Kap· 
ronca), 12. Krizevci (Körös), 13. Kutina, 14. Lud
breg, 15. Miholjac, 16. Mitrovica, 17. Nasice (Nasic), 
18. Orahovica, 19. Osijek gor. grad (Eszék felső
város), 20. Osijek, donj. grad (Eszék alváros), 21. 

* Zárójelben közlöm a Magyarországon szoká.sos város
nevekel 
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Pakrac, .22. Pozega, 23. Ruma, 24. Sisak (Sziszek), 
25. Slattna, 26. V~lpo\"o, 27. Vnrazdin (Varasd), 2R. 
Vinkevci (Vinkovce), 29. Vircvitica (Vt- rőce) , 30. Vuko
var (Vukovár), 31. Zagrab (Zágráb), 32. Zemun 
(Zimony). A legnagyobb területű a károlyvárosi hit
község. Több mint 200 kilométerre terjed határa. 
A szomszédos ké.t megyében nincsen bitközség és 
így valamennyi ott lakó zsidó a károlyvárosi hit
községhez tartozik. A hitközség székhelyében l 900-ban 
236, kerületében 599 zsidó lélek lakott. Kutinában 
90 zsidó személy élt, kerületében 214. A Belovár
hoz tartozó kerület 681 zsidót számlált, mig Belo
várban csak 310 lakott. Még 7 hitközségLen haladja 
meg a kerületben lakók száma a székhelyen lakókét, 
Ludbregen, Rumán, Miholjácon, Szlatinán, Új -Gradis
kán, Daruváron és Ilokon. A statisztika rideg számai 
miniatür hitközségeket mutatnak ki. A dáljai, erdő
végi és csepini, magukat kormányi jóváhagyással 
önálló hitközségeknek nevező ezerény egyesületek, 
vallásos társulatnak nem nevezhetők, hiszen a vallá
sosságot hiába keresnők, összes lélel\száma 100, 
illetve 97 és 80. A székhely és kerületben együtt
véve tehát csak mintegy .20 család lakik. 

A rendelet szaporitotta az önálló hitközségak szá· 
mát. Eddig a Verőce magyében fekvő Eszék alvár?s, 
Csepin, Dálja, Miholjac, Orahovica és Valpo, m1nt 
fiókhitközség, az Eszék felsővárosi hitközséghez tar· 
toztak, melynek az anyakönyvfezetések használatáért 
csekély évi járuléket fizettek. ~fost teljesen függet
lenítették magukat az eszéki bitközségtőJ, .önáll~~ 
lettek, amennyiben az eszéki förabbit kerülett rabbi· 

A~ IJ/17 ÉvldJnyv~ 1913. 
~l 



322 DTA~llNT GYULA. 

jukká választották, aki most az előforduló egyes nép· 
mozgalmi adatokat az illető hitközség külön anya
könyvébe vezeti. Így lett az eszéki főrabbi még hat 
bjtközség kerületi rabbijává. A vukovári főrabbit, 

minthogy a megyében két hitköz.ség nélkülözt€ az 
önálló rabbit, a kis erdővégi és az évtizedek óta jól 
vezetett, azépen fejlődő rumai hitközség, nagyságra 
nézve az ország 1.3. községe, választották kerületi 
rabbi jukká. 

A területi beosztással egyidejűleg jelent meg nyom
tatásban a kormány által kidolgozott bitközeégi 
minta·a.lapszabály, melyet 1908 március hó 31-én 
2419. s~á.m alatt küldött meg a kormány a zágrábi, 
eszéki, varasdi, vukovári és belovári hitközségeknek, 
hogy rabbijaikkal együtt vegyék tárgyalás alá és 
közöljék észre\ételeiket, adjanak róla \ éleményes 
jelentést. A 77 paragrafusból álló, terjedelmes és 
igen részletes mnnkán meglátszik, hogy szerzöje nem 
hitrokonunk, hogy nem ismeri az ország hitközsé
geinek viszonyai t és hogy idegen minta után készül t 
hivatalos helyiségben. Mintául pedig a bécsi hit
község alapszabálya. szolgált. Egy 25 tagból álló 
hitközség, nálunk mint láttuk ilyenek is. léteznek, 
az óriási bécsi hitközség után igazodjék. Ezen nagy 
hibában szanvedett a kormány minta·alapszabálya. 
A hitközség képviseletét és szer~ét képeznék : 1. a 
hitközségi kép,iselötestület, 2. a megerősített kép
viselőtestület, 3. az elnökség. A közgyűlést telj esen 
mellőzi. _Ezen újításnak kis hitközségekben csak úgy 
lenne értelme és célja, ha az a.lapszabály a hitköz
ség minden egyes tagjának tiszteletbeli hivatalt &karl 
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volna bizt-osítani. Az elnökségnek ugyanis legalább 
négy t.agból kellene állania. A képviselöteatiiletet 
legalább még egyszer annyi tagnak kell képeznie 
megfelelő számú póttaggal, így tehát legkevesebb 12 
tagúnak kellene lennie, a megerősített képviselőtes
tiiletet szintén legalább még egyszer annyi tag alkotja, 
ezen fórumnak e szerint legalább 24 tagból kell állnia ; 
a kis hitközségben tehát mindenki vezetö állást töl
tene be, közkatonák általában nem léteznénf:k csakis 

' parancsnokok. A bitközség összes folyó ügyeit, úgy 
az adminisztrat i v mint a v.allásosokat, a képviseló
testület intézi. A vallásos és rituális kérdésekben 
azonban, amennyiben a rabbi hatáskörébe tart{)z
nának, vele egyet-értöleg járjon eL Ha megegyez-és 
esetleg nem jönne létre, úgy yégérvényesen a meg
erősített képnselötestület dönt. Ez a legmagaaabb 
fórum választja a. rabbit és ugyanez a rabbinak fegyelmi 
hatósága. A hitközség hiratalnokai: 1. a rabbi és he
lyeU~se, 2. a hitoktató, 3. a kánt-or;4. a melszök, feliigye
lök (masgiacb) és egyéb alkalmazottak. Tanítóink é~ 
tanítónőinkTől teljesen megfeledkezett, biszen ókei 
nem sorozhatjuk az egyéb alkalmazoitak csoportjába. 
A rabbi joga és kötelessége: a) az istentiszielet ve
zetése, a képviselötestülettel egyetértve, a szónoklás 
és vallásos előadás, b) yez e ti és lehetöleg maga 
végzi a hitoldatást, segédkezik ennek felügyeletében; 
c) felügyel a vallásos és rituális instiiuciókra, kölö
nösen a metszök.re, J) véleményt ad vallásos kérdé
sekben; e) végzi az esketéseket a törrény érielmé
ben ; f) vezeti az anyakönyYeket saját felelóssége 
melletl A ieljesen képesített, horvátol tudó rahbi 

2 l* 
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ideiglenes alkalmazása csak egy évre terjedhet, a többi 
hivatainoké ily esetben két évre. A megüresedett rabbi 
állás legkésőbb hat hónapig maradhat betöltetlenül. 
A fegyelmi büntetés : a) feddés, b) hivatalból való 
elmozdítás. Az utóbbi esetben azonban az elsőfokú 
közigazgatási hatóság hatályon kívül helyezheti az 
ítéletet, ha ez ellenkezik az alapszabállyal vagy a 
törvénnyel. Csak azon hivatalnok ítélhető el hivatal
\esztésre, aki lényeges hivatalos kötelességeit huza
mos időn át elhanyagolja és ezért többszörösen lett 
büntetve hásbeH feddéssel. 

A kérdezett öt hitközség nem sietett a válasszaL 
A kormány megsürgette a véleményes jelentést és a 
hitközeégek csak a másodszori sürgetás után kértek 
és kaptak halasztást a nyári üdülési időre való 
tekintettel. Válaszukat csak a tél folyamán küldték 
meg. A kormány határozott óhaja dacára sem tár
gyalta az öt bitközség nagyobb fele a mintaalap
szabályt a rabbival egyetértve. Egy vallásos testület 
alapszabályáról folyt ugyan a tárgyalás, modern, 
különösen horvát zsidó felfogás ezerint azonban a 
rabbi nézetére éppenséggel nem kiváncsi a hitközeégi 
vezetőség. Magától értetődő tehát, hogy a válasz 
nagyon eltérő volt. Elismerés illeti meg a vukovári 
hitközség képviselőtestületét, melynek élén dr. Gott · 
lieb Albert városi főorvos állott, mely beszédes jeiét 
adta belátásának és zsidó érzésének. Alapos memo
randumában erélyesen hangsúlyozta, hogy a minta
alapszabály nem felel meg a tradiciónak és sérti a 
valláso a szellemet. Nélkülözhetetlennek tartotta a 
közgy(Uéa ősi institucióját és károsnak nyilvánította 
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a rabbira vonatkozó intézkedéseket. Kiemelte, hogy 
a bitközség egészséges fejlődésének és virágzásának 
alapföltétele a világi és vallásos vezetőség között 
fennálló zavartalan parmónia. Minden hatásköri össze
ütközést ki kell kerülni. Valamint a rabbinak nin-

. csen joga az adminisztratív kérdések intézésébe be
folyni, úgy a világi elemekből álló képviseletnek 
sem szabad a vallásos kérdésekre ingerenciát gya
korolni, mert ezek elintézése kizárólag a rabbi hatás
körébe tartozik. Határozottan elleneznie kell a fegyel
mire vonatkozó intézkedéseket is. A rabbi, mint a 
címe világosan hir4eti, a hitközség tanítója és mes
tei·e. A tervezet azon képtelen állapotot teremtené 
meg, hogy a tanítvány lenne a tanító fegyelmi 
fóruma. Önérzetes tanító ily körülmények között 
nem teljesíthetné hivatását. Végül azt ajánlotta, 
hogy a kormány egyenlő számú elnökök és rabbik
ból álló bizottsággal tárgyaitassa Zágrábban a 
tervezetet. Minthogy az eszéki bitközség is ankét 
egybehívását javasolta, a kormány 1909 február hó 
21-én 3776. számú leiratot intézett az összes hit
községekhez, melyben az elnököket, valamint a 
rabbikat március 29-ére a vall~s- és közoktatásügyi 
osztály dísztermében tartandó ankétre meghivta. 
A munka megkönnyítése céljából óhajtja, hogy az 
előző egy vagy két napon előértekezlet tartassék a 
zágrábi hitközség termében, hogy a hitközeégek kép
viselői kész tervezettel jöjjenek a kormány által 
egybehivott ankétre. 
~ elnököket és rabbikat meghívó kormányi rende

letra oly lépésre határozta el_ ma.gá.t a zágrábi elöl-
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járóság, mely rendkívül szomorúan dokumentálja a 
némely modern hitközségben a legfájdalmasabb ta
pasztalat dacára még mindig urali\ odó téves nézetet 
a bitközség célját és rendeltetését illetől eg, valamint 
az elfogultságot, sőt 1·osszakaratot a rabbikkal szem
ben. A sok szartartási előkészületet igénylő peszach 
ünnep közelségére való tekintettel az ankét elodázá
sát kérelmezte. Tisztelettel kérdi továbbá, hogy mi 
okból részesültek a rabbik is meghívásban, noha a 
bitközeégek törvényes és j o gos képviselői ~kizárólag 
az elnökök. A hitközeégi alapszabályok csak admi
nisztratív intézkedéseket tartalmaznak, malyekre a 
rabbik semmiféle ingerenciát nem gyakorolhatnak, 
mert a hitközeégek csak vallásos kérdésekben kérik 
rabbijaik nézetét. A rabbik részvétele szükségtelen 
kiadásokkal terhelné meg az úgyis erejüket meg
haladó anyagi áldozatot hozó hitközségeket. Ha eset
leg szóba kerülne oly vallásos kérdés, malybon 1·abbi 
információjára szükség lenne, úgy nagyon elegendő 

lenne, ba három rabbi kapna meghívást. A kérvény 
másolatát megküldte az összes hitközségeknek és 
hasonló elj áráara kérte öket. ll y kérést a ho1-vát hi t
községek túlnyomó többsége mindig kész örömmel 
teljesil A legnagyobb kómikum rejlik abban, ha 
horvát hitközeégi elnökök arra hivatkoznak, hogy 
nyolc nappal 'b.z ünnep előtt nem tarthat~ak kon
ferenci't az ünnepre való nagy előkészületek miatt. 
Mintha bi~ony zsoltárok éneklése közben maguk 
lSrölnék a kovásztalan kenyér készítéséhez szükséges 
lisztet. lly neveteéges ürügyet nem restelt az ország 
elaö hitközségének elöljáróeága használni, csakhogy 
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a rabbik méltóságán csorbát ejthessen. Nagy elfo
gultaágra vagy rosszakaratra vall a kérvény azon 
passzusa is, hogy hitközségi alapszabályok csak köz
igazgatási intéz,kedéáeke~ ~~~almaznak. A hitközség 
célja, rendeltetese, definiCIOJa az ellenkezőt igazolják. 
A harmadik ok sem nélkülözi a humort. Mit törö
dött a zágrábi hitközség más hitközeégek pénziigyé
vel, hiszen saját förabbija nem kérheti az utiköltség 
megtérítését. Miért hordta annyira szívén a test\ér
bitközségek anyagi javát ? Megjegyzem, hogy alig · 
volt egyetlen egy rabbi, aki költségeinek megtérité
set igényelt43 volna. A j ó hiszem ü kormány a kérel
met t eljesítette, az ankétet április 20·ára h&lasztotia 
és a h itközeégek pénzügyi helyzetére való tekintettel 
csak há rom rabbi megjelenését t~rtotta kívánatosnak. 

Az őszinteséget nélkülözö kérvény jogos felhábo 
rodást keltett a rabbik körében. Intéző bizottságuk 
erkölcsi kötelességének tartotta, hogy az igazság 
fegyverével szálljon síkra a minden ok nélkül meg
sértett rabbikar vádelmére. .Alaposan megokolt fel
terj esztésben cáfolta meg a zágrábi elöljáróság kér
vényének hamis adatai~ és eler te azt, hogy a kor
mány újabb leirátában az összes rabbikat meghívta. 
Több hitközeégi elnök rosszakarata annyira terjedt, 
hogy a rabbit nem értesit,ette a kormány új leiratá· 
ról, ezek csak az intézö bizottság réYén szereztek 

tudomást meghivásukról. 
Az előértekezlet hosszú, gyakran szenvedélyes vita 

után alaposan módosítoU& a kormány tervez~tét. 
Minden község belátására bízta., vajjon fenn ~81Ja-e 
tartani a közgyill:és ösi insiitueióját, vagy pedig meg· 
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erősitett képviselőtestülettel óhajtja azt helyettesíteni. 
A közeégek zavartalan fejlődése érdekében szüksé
gesnek tartotta, hogy a képviselet tagjai hat évre 
választassanak, három év . után csak a választottak 
sors útján kijelölt fele vesse magát alá új válasz
tásnak. A vallásos kérdéseket, kivéve az istentiszte
leti reformot·, kizárólag a rabbi hatáskörébe utalt a, 
az utóbbihoz a' hitközeégi legtágabb fórum bele
egyezése szükséges. Ha ez létre nem j ön, úgy 
há1·om világi és három rabbi tagból álló választott 
biróság döntése mértékadó. Több tekintetben füg
getlenítette a rabbit a képviselötestület befolyásá
tól. A sok módosítás végleges m egszövegezéséhez 
és leírásához nem volt elegendő idő és így az 
ankét, melyet a vallásügyi főnök nyitott meg, csakis 
arra szorítkozott, hogy dr. Spit.zer Hugó előadó 

igen beható, lendületes beszédben vázolta az esz
közölt módositások főbb pontjait és közölte, hogy 
a végső szövegezést rövid időn belül a zágrábi hit
község fogja benyújtani. Nemcsak a sok lényeges 
módosítás elfogadását kérte a kormánytól ha:pem 
jóakaratába ajánlotta az előértekezleten elfogadott 
és alaposan megvitatott « hitközeégek szövetségét,. 
(Gemeindeverband) is. A kultuszfőnök igen szivélye
sen válaszolt és igéretet tett a jogos kérelem telje
sítésére. A huLgó előadó örömtől duzzadó arccal 
fogadta a jól megérdemelt gratulációkat és azt hitte, 
hogy a kormány igérete valóra váltja leghőbb óhaját, 
a hitközeégek szövetkezete létesülését, malyért csak
nem egy évtizeden át küzdött szívós kitartással, de 
eddig a legjobb igyekezete hajótörést ezenvedett a 
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zágrábi hitközség ellenzésén. Optimizmusa nem is 
számolt azon lehetőséggel, . hogy a beható vita után 
elfogadott tervezet még korántsem jelenti a szövet
kezet megalakulását. Lelkesedésében nem is gondolt 
arra, hogy az önérzet hiányában sze n ved ö zsidók 
szívesebben veszik a nemzsidó hatóságok gyámko
dását és beavatkozását fel ekezeti ügyeikbe, mint saját 
véreik testvéri kormányzását. A hitközeégek szövet
kezete ügyében tartott több konferencia szomorúan 
tanulságos lefolyásáról lsten segítségével a jövő évi 
Évkönyvben fogok beszámolni. 

A zágrábi hitközség által benyújtott, 75 ~. ból álló 
tervezetet a kormány <<minta-alapszabályterv a Hor
vát és Szlavon királyságok izraelita hitközségei szá
mára)) cím alatt kinyomatta és felszólította a bit
községeket, hogy alapszabályaikat így dolgozzák át. 
Lényeges módosjtást eszközölt az elfogadott minta
alapszabályon a benyújtással megbízott zágrábi bit
község a rabbik erkölcsi kárára. Hogy a rabhira 
vonatkozó különleges intézkedés értékét leszallítsa, .a 
rabbi szó után zárójelbe tette a kántor szót is, hogy 
a kántort egyenrangúvá tegye a rabbival. Ezen pél
dát több hitközség követte. Semmi kétséget nem 
szenved, hogy a valódi indító ok nem a kántori 
állás kitüntetése hanem a rabbi-állás degradálása. 

' A képviselötestület ad a benyújtott mintaalapszabály 
ezerint instrukciót a bitközség összes hivatalnokai
nak. Bizonyos, hogy · sok hitközség kényszerítette 
volna ezen elv alapján rabbijait lelkiismereti meg
győződésükkel ellenkező vallásos cselekedet végzé
sére. Az elöljáróság hatásköréhez tartozik a szabad· 
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ság engedélyezése, rendbirság kiszab ása, :figyelmeztetés, 
feddés és 30 K-ig terjedő büntetés kirovása az öss~es 
hivatalnokokkal szemben. Szomorú felekezeti viszo
nya. nk alapos ismerői előtt több mint bizonyos, 
hogy néhány hitközeégi elnök kapva-kapott volna a 
kedvező alkalmon, hogy a rabbit pén zbírsággal súj
tassa. 

A rabbik intéző-bizottsága előterjesztésére a meg-
tévesztett kormány felszólította a hitközségeket, 
hogy mindkét esetben toldassék meg az illető para
grafus ezen két sz ó val: a «rabbi kivételéveh. Rabbi
nak, így hangzik a rabbikra vonatkozó intézkedés 
egyik pontja, csak az alkalmazható, aki gimnáziumi 
érettségi bizonyítvánnyal igazolja általános, rabbi
képző vagy három rabbitekintély bizonyítványával 
pedig szakképzettségét. A fegyelmi büntetés fokai : 
a) írásbeli intés; b) írásbeli feddés ; c) félhónapi 
fizetés erejéig terjedő pénzbüntetés és d) hivatalból 
való elbocsátás. 

1910 június 7 ·én jelent meg a kormány 7745. 
számú, a rabbi, illetve rabbihelyettes kvalifikációjára 
és az ideiglenes anyakönyvvezetőkre vonatkozó ren
delete. Ha az újonnan alkalmazott rabbi az állam
polgárságot vagy a hivatalos nyelv ismoretét illető
leg nem felel meg a törvény követelményeinek, úgy 
a községnek alkalmas, állampolgárság és a horvát 
nyelv tudása dolgában megfelelő személyt kell ideig
lenesen megbíznia az anyakönyvvezetéssaL Ezen 
ideiglenes nemrabbi anyakönyvvezető az elsőfokú 
polgári hatóság előtt fogadalmat tartozik tenni arról, 
hogy az anyakönyveket a fennálló törvények értel· 



mében lelkiismeretesen fogja vezetni A fogada1om 
ról jegyzökönyt szerkesztendö. 

Az alkalmazott rabbi horvát nyeln ismereteit, meg
felelő bizonyítványok hijján, az elsöfokú politikai 
hatóság igazolja. Tapasztalataim alapján álli·hatom, 
hogy a hatóság az engedékenység és elözékenység 
legszélsöbb határáig megy és a jóakarato is tény
nek tekinti A szakképzettségre vonatkozólag a ren
delet úgy intézkedik, ha \alamely nyilvános rabbi
k~pzö diplomája teljesen igazolja a tbeológiai kvali
fikációt. Ez bizonyitható úgy három képesített rabbi 
okmányával, mint "Valamely szaktekintélynek elismeri 
rabbi « hattárá D -jával. Arról. ll ogy melyik rabbi tekint
hető elismert szaktekintélynek '\"agy hogy három 
hattáránál keyesebb okmány is megfelelöen igazolja-e 
a szükséges szakképesítést, a kormány dönt a Hor· 
vát és Szlavon királyságok rabbijai bizalmi bizott
sága véleményének figyelembe vételéveL Ezen bizott
ság három rendes ée két póttagból áJl !. kormány 
felszólítására az összes rabbik hitközségeik útján a 
meghatározott időben felterjesztik azon öt rabbi, illetve 
főrabbi nevét, akiket a bizottságba választanak. 
Ezen szavazólapokat az elnökök snját felelösségük 
mellett a legrövidebb időn belüt a kormánynak meg
küldik. A vallásügyi kormány a beérkezett szavazó
lapok alapján a három Jegtöbb szavazatai kapoti 
rabbi, illetve főrabbit rendes, az utánuk legtöbb sz&· 
vazatot kapott két rabbit JlóUagnnk hirtleti ki. 
A választás eredményét úgy a hi~at.alos lapban, mint 
az összes községekhez intézett leiratban közzé teszi. 
Ezen bizottság 1 iszteletbeli funkció t ieljesit és véle-
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ményes jelentést ad úgy n kormánynak, mint a ba. 
tóeágokna.k az öRszes vallásos kérdésekben. Rabbi
helyettesnek legalább ogy rabbi bizonyít-rányával kell 
igazolnia kvalifikációját. Ezen bizonyítványról szin
tén a bizalmi bizottság ad véleményt. Új rabbi vagy 
rabbihelyettes okmányait az illető hitközség elnöke 
először a bizalmi bizottságnak küldi véleményes 
jelentés végett és csak azután terjeszti fel az összes 
iratokat a kormánynak jóváliagyás végett. Decem
ber 23-áról kelt 28,944. szám ú leiratában arról érte
sítette a kormány a hitközségeket, hogy a rabbik 
bizalmi bizottságának rendes tagjává dr. Jacobi Hósea 
zágrábi, dr. Ungár Simon eszéki és dr. Diamant 
Gyula vukovári förabbik, póttagjaivá dr. Ernst Ignác 
varasdi főrabbi és Tauber 8. D. belovári kerületi 
rabbik választattak . . A kormány hirdetmény e a hi va· 
talos lap decembe1· 31 -iki számában jelent meg. 
A bizottság mandátuma 1913 december 31-én jár le. 

Felekezeti viszonyaink és hitközeégi állapotaink 
némi javulását, mint a közölt tények iga.zolják, első 
sorban a kormány jóakaratának köszönhetjük. Külö
nös hálával tartoznak neki a rabbik, Jtkiket ünnepé· 
lyes alkalmakkor a. b~tközség vallásos fejének, szellemi 
vezetőjének neveznek, de akiknek nálunk csak akkor 
jut vezető szerep az irányításban, ha a hitközség 
azon szerenesés helyzetben van, hogy oly férfiak ké· 
pezik a.z elöljáróság többségét, akik vallásos életűek, 
akiknek még némi zsidó érzésük és tudásuk van, 
vagy tiszta. jellemük és józan belátásuknál fogva 
ü.mogatják rabbijukat müködésében. Ily hitközségek, 
sajnos, a kisebbséghez tartoznak. .A. többséget oly 
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hitközségak t eszik melyeknek Tilági \"ezetöi körében 
közöny és tudatlanság, elfogultság és kicsin,esséo ... o 
uralkodnak. Szük látókörüknél fogva nem tudják, 
hogy a szomor ú viszonyokon csak buzgó rabbik lel
kes müködése segíthetne némileg, csak ily rabbik 
odaadó fáradozása készitbetné elő a talajt egy szebb 
és jobb j övö számára. Yaj jon akadnak-e majd kep
zett fialal rabbik, akik ezen nemes. de hálátlan fel
adatra vállalkoznak, akik ezen magasd os, de nagyon 
kétes cél szolgálatába állanak? Fajó szivvel kell ké~
kedéseimet kifejeznem. Erkölcsi és anyagi elismeré 
hiján ki fog vállalkozni a pu ztában szónokoló hálát
lan szerepére. Ezért látom oly sötét szinben a hor
vát zsidóság jövöjét. mely n em él és virul majd, 
hanem osak yegetál és hervad. Leghőbb óbajom az, 
hogy a jövö n e igazolja fájó aggályaimat. 

Vukovár. Dr. Diamant Gyula. 

.. , 
A SZOMBATOS IMAKONYV NEVTEI.EN 

, , 
IROJA. 

A régi mauyar irodalom számos termőkének szer-
ö al . 

zője ismeretlen, különösen az egyht\zi vallásos tart mu 
munkáké. Kódexeink írói nem pályáztak elismerésre. 
nem írói, hanem vallásos buzgalom ösztönözte öket 
irodalmi munkálkodásra. E müvek keletkezési éve is 
többé-kevésbbé ismeretlen. Írójuk t'zt St.'m jegyezte 

fel mindig. 
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Nem nevezi meg szerzőjét sehol a zaidó hitet valló 
székely (lszombatos '> hívők seregének héberből fordí
tott magyar imádságoskönyve sem, noha feles számú 
példányokban maradt az utókorra. Keletkezésének 
idej érlH sincs pontos feljegyzésünk 

Mindez idejg egyedül Dr. Kobn Sámuel fejtagette 
eredményesen ezt a kettős problemát· a szombatosok
ról írt alapvető könyvében. 

Az Ő bizonyítékai kiindulópontjai az én tanul
mányomnak is, malynek célja dr. Kohn bizonyítékait 
egy-két. pontban helyesbíteni és ~kiegészíteni, de a 

föeredményben Dr. Kohn Sámuel . álláspontj át foga
dom el. 

A azorobatos imakönyv keletkezésének idejére vo
natkozólag Dr. Kohn azt hozza fel, hogy a azoroba
tonkint az uralkodóért mondott imában a legtöbb 
régibb-újabb kéziratban feltűnő nagy írással áll e 
három betű : R. G. F. s e három betű értelme nem 
lehet más mint Rákóczy György Fejedelem ·; a azoro
batos imakönyv tehát I. Rákóczy György idej ében, 
1630-on túl keletkezett volna. 

Ez az érvelése nem állhat meg. Az újabb kóde
xekben olvassuk: <(az Mi Urunkat,. Fejedelmünket R. 
G. F.~> - A azorobatos imakönyv 1~égibb példányaiban 
az R. G. ~,. betűk nincsenek meg és nem találhatók 
a két legrégibb másolatban. 

Mindezekben csak azt találjuk az ima megfelelő 
helyén: <(Te áldjad, megoltalmazzad, őrizzed, fele
meljed, nagyobbá tegyed és feljebb-feljebb felségessé 
magasztaljad az mi Urunkat Királyunkat Fejedel-
~n~öt.• , 
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Királyi cime pedig Bethlen Gábornak volt, tehát 
az imakönyv 1630 előtt készült. 

N em ilyen egyszerű a névtelen író ra vonatkozó 
problém a. . 

Abból a körülményből, hogy az imakönyvnek leg
régibb ránk maradt példánya Péchi Simon iródeák
jának, Beth Jánosnak kezeírása, \Onta le azt a követ
keztetést Dr. Kohn Sámuel, hogy a mü szerzöje 
Péchi Simon. Következteti ezt abból i~, hogy az 
imakönyv e példányában a magyarázó jegyzetek épúgy 
vannak megjelölve és elhelyezve, mint Péchi zsoltár
fordításában, melyet szintén Be th J an os másolt. De 
az a tény, hogy az imakönyv j egyzeteit küh~öleg úgy 
helyezi el a másoló, mint a zsoltárkönyv kézirata, 
csupán a másoló azonosságából folyik, nem egyut
tal az iró azonosságábóL A Beth-psalteriumot mó· 
domban volt tanulmányozni; a Beth-imakönyvet pedig, 
melyet a szakkörök ·rég elveszettnek gondoltak, sikerült 
megtalálnom és tüzetesen összehasonlítottam a ké~ 
művet. 

Dr. Kohn Sámuel azt írja müvében (232. l.) 
<~ Pécbire mint szerzöre utalnak az imakönyvben sürűen 
előforduló zsoltárok, maly ek egytől· egyig minden 
további megjegyzés nelkül szóról-szóra Pécbinek 
1625-1629 köz t írt zsoltárfordításából vannak véve, • 
de én egybevetettem a Beth-másolta imakönyv zsol
tárimáit a Beth-másolta Psalterium megfelelő zsol· 
táraival és tcl:fesen elté1·ő szöv~get találtam. Szembe
állitom a két eltérő szöveg egy-egy zsoltárát: 
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Beth imakönyvében. 
XXIII. zsoltár. 

Az Úr én Pásztorom. Sem
miből nem fogyatkozom. Zsi
ros kedves helyeken feket le 
an aem et és csendes folyóvizek 

b 

mallett legeltet, m egtériti az 
én lelkemet és igazgat az 
igazságnak ösvényére az ő 

nevéért. Ha szintén az halál 
völgye árnyékában já1·nék is, 
nem félek gonosztól, m ert t e 
én velem v~gy, az te vessződ 
és támasztó botod, azok vigasz
talnak meg engemet. Asztalt 
teritész én előttem ellenségim 
bosszúságára, m egkövérited 
clTága olajjal az én fejemet 
és poharom kedvesen teljes. 
Bizonyára az jó és az irgal
masság követnek engemet 
életemnek minden napjaiban 
.és lakoz om az Mindenha tónak 
házában nagy hosszú üdőkig. 

B e:th psalteriumában. 
· XXIIL zsoltár. 

Pásztorom énnékem a min
denható I sten : azért nincsen 
semmiből fogyatkozásom. 

Szép zsfros mezőkön lefeket 
engemet: kedves szép .nyugo
dalmas élővizeknél iegeltet 
engemet. 

Lelkemet nagy kegyesen 
meghozza, m egtérenge ti : igaz
gat az igazs~gnak ösvé"nyén 
csak az ő szent nev:éjért. 

Ha szintén halálos ügyem
ben, az halál völgyének ár
nyékába jutnék, nem félek, 
mert te mallettem vagy : a 
t é pálcád és támasztó törvé
nyed m egvigasztalnak enge
met. 

Asztalt terítesz énnekem 
ellenségím előtt; drága olaj
kenettel fejemet zsfrositván, 
pohárom csordultig töltöd. 

Tehát ily jó s. gazdag irgal
masságod legyen rajtam teljes 
életembe : és lakjam az Úr 
ház~ban mindörökkön örökké. 

Teljesen eltérő szövegü a többi zsoltár is. 
Látnivaló, hogy a Beth-imakönyvből nem lehet 

Dr. Kobn argumentumai alapján következtetni Péchi 
szerzöségére. Fontossága e kódexnek az hogy a ké
szülö imakönyvről ad képet: csak kevé: szám ú zs.o1-· 
tárima van lefordítva és az őszi nagy ünnepekre 
szóló imák sincsenek· még m~g, de megvannak a 
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szombati és újholdra való imák és meg volt a teljes 
bétköznapi imasor, csakhogy a kódex elöl megle
betösen csonkán maradt reánk. 

Azonban hozzáférhettem egy szintén a XVTI. század 
elejéről való szombatos kódexhez, mely teljes és a 
névtelen íróra is fényt vet. A kalocsai főszékesegy

házi könyvtáré ez a go kutyabör kötésű mü, malyben 
a teljes imakönyv már 1629 elötti másolatban meg
van. Ezt a kódexet, noha Pestrnegye Monographiája 
II. kötete . végén Kollonits László érsek könyvállo
mányában fel van sorolva, mindeddig nem ismertették. 
Tartalmazza Péchi zsoltárfordítását is, mely eddig 
csak a Bet h· féle másolatban volt ismeretes. (Tartalma: 
az egy.etlen Agada-fordítás és sok más szombatos uni
cum.) Az imakönyvnek vagy harminc liturgikus zsoJ
tára szó1·ól-szóra megegyezik Péohi, Beth-kezeírásában 
fennmaradt zsoltárfordításántik megfelelő zsoltáraival 
és ezeket a kalocsai · kódex ((Zsoltára» nem írja "}e 
újra. A Beth-imakönyv csekély zsoltárkészletét, mely 
eltérő szövegü a Péchi·psalterium illető zsoltárszö
vegétöl, a kalocsai kódex imakönyve megtartja, azaz 
nem cseréli ki Péchi psalteriumbeli szövegekkel, 
viszont ezt a néhány zsoltárt a «Zsoltár» részben a 
kalocsai kódex igenis ujra irja, még pedig a Beth
féle psalterium szövege szerint. Az egész vaskos kó
de;x egy kéz írása, kivéve a 182-ik lap felét. 

Egy 4° alakú kéziratból írhatta másolója, mert 
nagyon apró betűs írás, mely azért volt szükséges, 
hogy ahol mintájául szolgált kódex anticipál - az 
imakönyv a 27. folion u taJ a 121. zsoltárra, mely a 
41. folion van lefordítva·, - a kalocsai kódex is 

A~ JI/T Évkönyve. 1918. 
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megtarthassa a lapszámjelzést. Ez nem sikerült a 
másolónak teljesen, ezért közbe számozatlanul hagy 
egy-egy lapot. 

Ezt a külsőséget is le kellött szegeznem a további 
fejtegetés céljára; egyébként is most a kalocsai kó· 
dexnek csak az imakönyvi része érdekel. Az elején 
9 lap ki van szakítva, csak a címlap néhány betűj e 
látszik. Éppen elég annak megállapítására, hogy a 
szerző neve ·nem volt rajta a címlapon. 

A kalocsai kódex a legmegbízhatóbb szövegű ima
könyv. Be za neve, az ómer sz ó is helyesen van leírva, 
eBentétben a többi kódexxel. Ez a kódex az egyedüli 
bizonyság ar_ra, hogy cicitet is viseltek a szombatosok, 
hogy a történeti ünnepeket is megülték. Minderre 
most nem szándékozom kiterjeszkedni, csak a névtelen 
szerzöt illető probléma szempontjából máltatom ezt 
a kódexet. Azért ide kell iktatnom a,z imakönyv vége 
és ~ Zsoltár eleje közt levő egy üres lapon írt csa
ládi bejegyzést: (cAnno 1631-5391. kezdettem ta
nulni az S (sidót) 22. diei Apr. in mensi Niszan kezdet
tem imádkozni S. Az ~ penig kezdettem viselni 19 
die i Mai. • Ezt a tulajdonos írta gyerekes betűkkel, 
a másoló áthuzta és újra írta. A hátlapon ismét : 
•kezdettem eskolába járni Nándorfejérvárat 14 dik 
Napján Elulnak 5391. Esztendőben . ., - Ez a zsidó 
év megfeJel a polgári 163L-nek. A tulajdonos Maróthi 
Dán d neve a. zsoltárkönyv végén egy üres lapo n 
rajta van azzal a megjegyzéssel, hogy 1654-ben ment 
Udvarba lakni. Ha 1631-ben valamely szépírású, de az 
itt-ott beszúrt héber betüket ügyetlenül rovó íródeák 
imakönyvmásolata végére 1631-ben Nándo1~(ehérvá1·on 
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egy oskolásfiú j egyezhet, a sz öveg, melyről másolta
tott, 1629-ben készen kellett hogy legyen. Hiszen a 
gondos másolás is egy álló esztendei munkára vall. 
De 1629-nél nem lehet újabb keletű az immár teljes 
imakönyv szerzése sem, hisz a ki?~ályi felségért fohász
kodik a szombati imája. Be~hlen Gábor 1629· ben 
halt meg. 1629· en túl már nem ő érette imádkoznak 
a azorobatos imakönyvek, hanem R G. F.-ért. 
A kalocsai kód ex leírój a pedig tudatosan dolgozott. 
Hiszen azokat a zsoltárokat, melyek szövege a Péchi
psalterium szövegével egyezett, nem másolta le az 
imakönyvben is, a zsoltárkönyvben is, viszont azokat, 
melyek a Beth-imakönyvre mennek vissza, a kétféle 
variáció ban írta, egyiket az imaköny ben, a másikat 
a Zsoltárban. 

Így adja a XXlll. zsoltárt is a fent ismertetett 
kétféle fogalmazásba.n. 

Ez az 1629-nél nem később befejezett teljes imakönyv 
már Péchi zsoltárait adja az imaszövegben és a kezdő 
Beth-imakönyv zsoltárait is. Tehát az utóbbiakat nem 
cserélte ki a már kész Péchi-psalteriumból. Ennek 
két oka lehetett. Az egyik az, hogy ezek is Péchiti)l 
valók, a másik, hogy a Beth-imakönyv több példányban 
foroghatott és így az imakönyv szerzője nem akartf\ 
újakkal kicsarélni a már smert, az áhítat szo1gála
tában lévő zsoltárokat. A kezdő imakönyv prózája 
és verse azonos a teljes, 1629-nél nem újabb ima
könyv prózAjával és versével, sserzójük tehát egy; 
megbövült azonban a teljes imakönyv a nagy ünne
pekre szóló es egyéb imákkal és Péchi zsoltáraival. 

Mármost az a probléma meröl fel : lehetséges-e, 
~j* 
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hogy nem Péchi, hanem egy más szerző írta a kezd() 
imakönyvet és a zsoltárfordítás neki nehézségbe 
ütközvén, a közben elkészült és ismertté vált Péchi
psalteriumból kiegészítette és a prózai részt megtold va, 
ily módon befejezte a azorobatos imakönyvet? A teljes 
imakönyv 1629 előtt elkészült. Ugyanekkor készült 
el Pécbi zsoltárkönyve. Az első teljes példánya 1629 
sz ep t. 23· án került ki a másoló keze alól. Ezt maga 
a másoló jegyzi meg a címlapon latinul. Ö írja ugyan
ott, hogy Péchi a fordító. Az imakönyv már készen 
volt, miélőtt a zsoltárfordítás hozzáférhető lett és 
így csak Péchi lehet a Péchi-zsoltárokon épülő ima
könyv szerzője. 

De nem lehetett-e munkatársa, akinek esetleg zsol
tárait már készültökben rendelkezésére bocsátotta a 
készülő imakönyv számára? Ez sem lehetséges. Nem 
azért, mert egy szerző beszél hozzánk az imakönyv 
különböző helyén, igérve, hogy a még le nem fordított 
imákat máskor többíti. Ez még mindig a Poohi zsol
tárait házilag felhasználó más szombatos író lehet. 
Azért nem lehet feltételeznünk, hogy más a azorn
batos imakönyv írója, mint a zsoltároké, mert a 
prózai imaszövegnek a kalocsai kóClexben - és csak 
itt - jelzett zsoltármotivurnai s ntén Péchi psf:\.1-
teriumára mennek vissza. Már pedig nem képzelhető, 
hogy ha olyan valaki írta a prózai imákat, ki a zsol
tárt nem fordította, csak átvettr ráismerjen az összes 
zsoltárm~tivumokra a héber r jzai imaszövegekben 
B arra is, hogy melyik mond J hányadik zsoltárból 
való, vagy ha ráismert, ezeJ., l a prózában ne saját 
szavaival fordítsa. Mindenesetre kiderűl a kalocsai 
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kódexből, a lapszéli zsoltárutalásokból, melyek a pró
zai imákat kísérik, hogy egy 9s ugyanaz a szerző, 
aki a prózai imákat fordította, egyuttal behatóan 
foglalkozott a zsoltárokkal is. 

Láttuk továbbá, hogy a kalocsai kódex ~ódeákja 
oly szövegből másolt, malyben nem volt még lefor
ditva a 27. folion a CXXI. zsoltár, ellenben a 41. 
folion igen. A zsoltárkönyv tehát egy időben készült 
az j makönyvvel, de nem egy munkatárs részére, 
különben a -27. fo lio számára lefordította volna sorján 
a szükséges zsoltárt. 

Az imakönyv prózájában különben is felismerhető 
Péchi zsoltárfordításának stilusa. Gyakori hozzáté
telei a tömör héber szöveghez : a szent, Uram Isten, 
nagy kedvesen, drága, örökké, a prózai fohászokban 
is fellelhetők. Épúgy a saját díszitő jelzői : lelkünket 
megnyugtató, lángoló, magos, sok, szentséges, szörnyen 
fagylaló, fényes, mélységes, gyorsan futó stb. A2J egy 
szóval ki fej ez ett héber fogalmat két vagy három 
synonimával fordítja az ima csakúgy mint a zsoltár: 
adj-tanyész ; reméljük-várjuk; sorsunkat-részünket, 
elevenítesz-éltetsz; stb. Gyakran átcsap a héber 3 sze
mély helyett a fordítás a 2. személybe, mAgjelenítés 
kedvéért úgy a zsoltár, mint az ima. Épúgy az emphasis 
kedvéért a 2. személyből az 1. személybe. A szó{á1·igét, 
mely abban a conjugatióban csak azt7 jelentheti: •el
beszéljük •, az imákon és zsoltárokon végig számtalan
szor <cszámláljuk•>nak fordftja a azorobatos imakönyv. 

A Beth-imakönyv XXX. zsoltára, bár eltérő szövegü 
a Bath-psalterium XXX. zsoltárátóL ugyanazt~a ·for
dításbeli hibát követi el és ez a hiba, a mochaulnak 



RARKOS SÁNDOR. 

« bocsánattalit való fordítása, semmi más zsoltárfor
dításban nincs meg. 

Nem lehet tehát kétséges, hogy a azorobatos ima
könyv egyedűli fordítója Péchi Simon, amint Dr. Kohn 
Sámuel is állitja. 1624-ben kegyelmez Bethlen Gábor 
a rab Péchinek, egykori kancellárjának. Negyedfélévi 
nehéz rabságában, malynek politikai okai voltak, 
megtapasztalta a földi nagyság mulandóságát, Jóbnál 
is keservesebben szenvedett, mert barátaitól is el 
volt rekesztve és jó hirét is elvesztette, ami nagyobb 
csapás a halálnál. Gyermekeit ugyan nem vesztette 
el, mint J ó b, de igenis édes anyjukat. Holott nem 
vétett Mózes törvénye ellen ; ném szidalmazta, mint 
ráfogták, nemzete , fejedelmét. (Mózes II. 22, 27.) Ki
szabadúl, de vagyonától megfosztottan. Jób szavaival 
vigasztalódik egy levélben : <c Az Úr adta volt, ő vette is 
el, legyen áldott az ő ezen t neve érette mindörökké ! » 

Ilyen vallásos, áhitatos hangulat érthetővé teszi, 
hogy hozzáfog az imaköny fordításához a már régeb· 
ben a zsidóságért rajongó tudós főúr. Az éppen ak
kortájt Erdélybe telepített előkelő, szefard török 
zsidók környezete ie ösztönzöleg hathatott e munka 
kezdeményezésére. A zsidó liturgia integráns része 
a zsoltár lévén, az imakönyv forditása közben megé· 
rik lelkében a teljes zsoltárkönyv fordításának és 

l 

magyarázásának gondolata. Előbbi néhány imakönyv-
beli zsoltárfordítását az exegetikus psalteriumban 
ujra 1efordítja, hiszen egy exegetikus fordításban 
minden szó fontos. Innen az eltérés a Beth-imakönyv 
csekély zsoltárkészletének szövege és a zsoltárkönyv 
megf~lel6 zsoltárszövege közt. 
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Két eredeti imája is van, melyek az első teljes 
imakönyvben, a kalocsai kódexben még nincsenek 
benn. Nem is lehetnek, merl az egyiket, a szelicha 
szerű c Könyörgés fegyver ellen • , a.z 1636 i ki erdélyi 
események hatása alatt írta, a másikat az «Esedező 
imádság üldözés ellen• 1638-ban vallásnkért t-öriént 
elitéltetésük elősejtelmében írta a szombatosok szá
mára, mint ez az imából kiviláglik. Ez a két imád
ság későbbről való kódexban maradt az utókorra. 

E két imában is sűrűn találkozunk Péchi Simon 
írói sajátosságaival, így a jelzőhalmozással, itt még 
inkább, mert nem köti héber szöveg. E két ima min
den korban a legszebb fohászok közt említhető. 

Névtelenül írta imakönyv ét, hiszen egy imakönyv 
a legnévtelenebb mű. A szombatos szájhagyomány 
a legújabb időkig mégis őt tartotta az imák szerző
j ének. A hagyomány ugyan .sok mást is regél a. nagy 
úrról, ami nem egyéb mondánál és legendánál, de 
a szerzőséget illetöleg hitelt adhatunk neki. Péchi 
korában a magyarságnak rajta kivül n em is volt 
embere, aki azzal a nagy héber és zsidó vallásos tn· 
dománnyal birt, melyet e munka megírása feltételez. 

Isten dicsőségére, a hívők épülésére írta éveken 
át imáit, zsolozsmáit, épen mint a középkor szerze
tesírói. Ezek erőtlenül birkóztak a latin nyelv szó
kincséért és páthosával magyar fordításokban, Péchi 
Simon a leggyökeresebb, legépebb magyarsággal és 
dibliai ihlettel ülteti át a héber imákat. 

Miive a zsidóságnak és a magyar sz~llemnek 
egya1·ánt örök dicsősége. 
Budapest Dr. Bartnos Sárulor. 
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I . 

.Báró Hatvany József elnöki megnyitója. 

Elnök úr örömmel üdvözli a közgyűlésre megjelent 
tagokat s nagy megelegedéssel utal a Társulat ikere 
munkásságára és állandó emelkedésére. Ez utóbbi nem 
a mostani vezetőség érdeme, hanem nz elödöké, akik a 
Társulat szarvezetét gondosan megalapozták irányításukkal 
mliködésének hagyományt teremtettek. Hálával é elisme
réssel adózunk lelkes munkájukért. 

Mély sajnálattal emlékszik meg a veszteségekrlH, melyek 
a lefolyt évben Társulatunkat érték. Elhunyt Iler~mann 

Be1·talan, ki a zsidó ifjusági irodalom m{ívelésére tett 
alapítványával nevét Társulatunk történetében fenmarasz
totta; elvesztottük D1·. Ballai Laios választmányi tagot 
ki minden ügylinkért öszintén érdeklődött; megholt Ujpec.ti 
W olfnet· .József számvizsgáló, ki valamanyink boosülősót 
birta; elhunyt Reich Mto·ton Kn.loosán. ptu·toló és válftszt
mányi tagunk, Társulatunk buzgó ós tisztelt tagja; elköl
tözött körünkböl pártoló és vólnsztmányi tagunk, Leopold 
Sándor Szekszárdon, a vidéki zsidóság egyik vezérférfia 
és a felekezet kimagt\sló érdomd tagja.. Vosztosóg ért 
bennünket végül Kont l{111á l'nak, n, párisi orbormo 
rendkívüli tanárának halálával, ld kiaclvttnyaiukat a 
francia tudományos folyóiratokban óvröl-óv:ro jóaknratta1 
és sze'retettel ismert.otto. 

Do módjába.n van örvonilotc~ ügyokr81 is jolonMst 
tennio. Két derók választmá.nyi tngunk Rtlchlt•)' n mót·i 
ós Schwarz .Jakab oRáktornyai főrabbi szent. hivntá· 
sukban eltöltött hosszú míiködósük minapi óvfordulójflt 
illvén, legfele6bb helyré>l is kitüntetésben r6nesülook. Tár-
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sulatunk is szíves sze1·encsekívánataival csatlakozik az 
örvendezőkhöz és még sok éven át számít kitünő és ki
tüntetett két választmányi tagunk közreműködésére. 

Ajánlja Tá1·sulatunkat és minden ügyét a jelen és távol
levő tagok állandó jóákar-atába · s a közgyűiést ttiegnyitja. 

Il 

Bánóozi József titkári jelentésé. 
EHSad~tott az 1912 december '31-ikén tartott közgyülésen. 

' • l .. 

Tisztelt Közgyűlés l 
A lefolyt év a zajtalan működés és nyugodt haladás· 

ideje volt. Nőttünk egy esztendővel s izmosodtunk a kö
telességteljes.ítés érzetéből fakB(dó azon bizalomnál fogva, 
mely a munkakedvet táplálja s az erőket acélozza. 

Tagilletményünk eddigi kiadványaink méltó folytatása. 
Évkönyvünk megszokott · gyülőhelye immár a zsidó val-

- lásu hazai íróknak,· s alig van kötete, melyben egyik
másik külföldön élő honfitársunk tanuságot ne tenne 
magyar volta mellett. Népszerű tudományos, költői és 
szépirodalmi közlernény ei pedig telj esen alkalmasak arra, 
hogy tagjaink érdeklődését irodalmi törekvéseink iránt 
ébren tartsák és fokozzák. 

Tagilletm~nyünk másik kötetével: Patai, Héber költők 
második részével egy nagysikerű vállalkozásunk fejeződött 
be : a héber költészetnek a IX. századi Kalirtól a XX. 
századi Bolgárig és Kova-Feue1·stéinig elég bő anthologiá
já.t adjuk, s ezzel egyúttal fejlődése történetét is. Ez a 
történet pedig, mint a szerző mondjan oly csodálatos, oly 
legendaszerü, akár csak a zsidó nép életraj za - szinte 
költészetnek látszik.» A nagy közönség itt együtt találja 
a. középkor verselőit és ihlett dalosait; itt tudomást sze
res a magyar ~zületésii Bach er Sim o :n és Bergel József 
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költői működéséről; itt megismerkedik Gordon és Bialik, 
Csernichovszky és Steinberg nevével és egy sok tekintet
ben új s izgatóan érdekes költészettel, mely magának az 
európai poézisben előbb-utóbb teljes polgárjogot fog ki
vivni. E kiadmányunkkal szerencsésen kiegészítettük 
Kecskeméti Ármin becses Zsidó irodalomtörténetét s oly 
munkát adunk a magyar olvasóközönségnek, melyet ez 
csak tőlünk várhatott, s melyet megadnunk önmaaunk . o 
iránti kötelességünk is vo11. Allandó érdeme marad Tár-
sulatunknak, hogy ez anthalógiát létesítette és szerzöjé
nek, Patai Józsefnek, hogy a föladatot annyi tudással és 
tehetséggel megoldotta. 

Fölolvasásaink a lefolyt évadban örömmel fogadott al
kalmat nyújtottak Tár·sulatunk két kiváló tagjának ünnep
lésére. Az egyik fölolvasó-bizottságunk elnökének, Agai 
Adolfnak szólott, kit midön hosszas betegség után a föl
olvasó-asztalnál újból 1negjelent, Dr. Mezey Sándor al
kalmi tanulmánnyal s a közönség uj ongó tapssal köszön
tött. A másik Kiss József volt, választmányunk nagyneTŰ 
tagja, kinek külön estét szenteltünk, melynek keretében 
Dr. Szabolcsi Lajos máltatta a költő legújabb époszi mű
vét, Cs. Aczél llona, a Nemzeti Színház tagja a költő 
verseiből szavalt, Kiss József pedig maga fölolvasta új 
kötői elbeszélésének eLegendák a nagyapámróh akkor 
elkészült első énekét. Most először nyilt alkalma Társu
latunknak, hogy Kiss Józsefnek hódolatát bemutassa s a 
hálás közönség velünk együtt ünnepelt. 

Vidéki f'elolva.sást Szatmá.ron és Kapuvárott rendez
tünk, mindkét helyen teljes erkölcsi sikerrel. Amott a 
Szatmári Bank jgazgatósága a mult évi nyereségből jóté
kony és kulturcélokra szánt összegből közgyűlésén nagyobb 
összeget szavazott meg egy Szatmáron társulatunk részé
r61 tartandó fölolvasásra. Kapuvárott meg az izr. nő
egylet javára rendezett estély keretében volt a felolvasás 
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8 örömmel vettük hírét, hogy az az egyletnek elég nagy 
anyagi aikert hozott. Bizonyára nem túlzok, ha e té
nyekben jelét látom az elismerésnek és népszerűségnek, 
molyet vidéki fölolvasásaink maguknak kivívtak E sike
reinkért köszönet illeti a fzraehta magym· közalapot, mely 
vidéki felolvaeásainkaio támogatásával lehetövé teszi, vala
mint Lenkei /lenrih bizottsági ellSadót, ki a rendezés bo
nyolult föladatát a lefolyt évben is buzgósággal végezte. 

Érthető, tisztelt közgyíilés, hogy csak befejezett ronn
káról számolhatok be. De e munkák, a szellemi produk
tum természete szerint, nem készülhetnek el máról hol
napra, mintegy parancsszóra. Társulatunk azért idején 
gondoskodik róla, hogy tudósaink és íróink érdekllSdését 
felköltse oly témák iránt, malyeknek feldolgozása a h~zai 
zsidóság kultu:rális viszonyaihoz és nemzeti irodalmunk 
szükségleteihez képest ktilönösen kívánatos. ilyenek a 
zsidó nép története, melynek megírásával D'r. l'leumann 
Ede nagykanizsai rabbit bíztuk meg; ilyen a zsidók tör
ténete Magyarországon, malynek megírására Dr. Büchle1· 
Sándor keszthelyi rabbi vállalkozott. Mind a két kitünő 
tudóst ismeri közönségünk értékes irodalmi működéséb5l 
s bízvást reméljük, hogy hézagpótló műveiket belátható 
időn belül közzé adhatjuk. Folyik a mnnka más téren is 
s kiilönösen a Székely Ferenc javaslatára meginditott ok
levéltárnak második kötete már sajtó alá mehetne, ha a 
kelilS anyagi eszközökkel rendelkeznénk 

Anyagi erőnk azonban, tisztelt közgyíilés, sehogy sincs 
arányban feladatainkkaL Amit a propaganda· bizottság és 
kiváló elnöke, Steiner József végeznek, legnagyobb há
lánkra méltó. Ők óvnak meg bennünket a tespedéstől és 
hanyatlástól Ám többre, sokra van szükség. A lefolyt 
évben egyetlen alapító tagot nem nyertünk, sőt egyetlen 
P~fog6 vagy pártoló tagot sem. A kelilS alap nélkül pe
dig müködésünk bizonytalanná válik s anyagi eri> híján 
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veszteglésre volnánk kárhoztatva. ~1indennemü kultur
m unka pénzkérd és, az irodalmi és tudományos pedig tíz
szeresen, százszor osan az. Közönségü.nk legszélesebb :réte
geibe kellene belevinnünk annak a kötelességnek a tuda
tát, hogy Társulatunkat alapítványokkal, járulékokk~ 
adományokkal .segitse és erősítse. Mert ennek a mi Tár
sulatunknak mibenléte a. mi felekezetünk kulturális mi
voltá.nak a. képe és fokmérője. Irodalom nélkül nines mfi
veltség, irodalom nélkül IlÍllCS haladás. 

De nem panaszkodom. Sőt tudván tudo~ hogy a hazai 
zsidóság, mely az Izr. Magyar Irodalmi Társniatot magá
nak megteremtette, föl is fogja azt virágoztatni a köznek 
hasznára, önnön magának dicsőségére. 

llL 

Pályakérdések. 

1. 

Halmos pályadíj. 
(Másodszor .) 

A magyar zsidóság társadalmi és knlturális jelentősége 
é~ az ellene irányuló áramlatok okai 
Határidő 1913 szeptember 1. 
A pá.lyad íj Halmos Mór úr ajándékából 500 korona. 

A théma. egy részrlit a. magyarországi zsidóknak a hazai 
kultura kölönböző térein az emancipáció (1867) óta ki
fejtett munkásságát muta.ssa. be ; másrészr61 a. külföldön 
támadt antisemita mozga.lom kapcsán hazánkban is nyilvá
nuló zsidóellenes áramlatok kezdetét és fejlödését tárgyalja. 

Terj tdelme le~fölebb 6 nyomtatott ív lehet. 
. A nyertes mű a szerz6 tulajdona de ha egy éven belül 

kl nem adja, akkor a tulajdon jog a társulatra száll, mely 



352 TÁBSULATI KÖZLEMÉNYEK. 

a tanulmányt közzé teszi. Ez esetben mlivéböl a szerzö 
J 00 példányt ingyen kap. 

A jeligés levéJlel ellátott, idegen kézzel írott pályamű 
a társulat elnökéhez, Báró Hatvany József úrhoz, V. Nádor
u tea a. sz. küldend(). 

2. 

Kunewalder pályadfj. 

Kivántatik Palesztina története a második templom el
pusztulásától a j elenkorig, különös tekintettel zsidó lakos
ságára és a zsidó diaszporának hozzá való viszonyára. 

Határid<$ 1914 junius 1. 
A pályadíj a Kunewalder-ala.pítvá.nyból 100 darab arany 

s a. végrendelkező akaratához képest csak zsidó szerzőnek 
adatik ki. A munka népszerden és úgy legyen megírva, 
hogy a felnBtt mindkét nemd- izraelitáknak olvasmányul 
azoigálhasson s alkalmas legyen arra, hogy a zsidó tudá~t 
terjeszsze s a. felekezeti érzést fokozza. A díj csak önálló 
becsli münek adatik ki. 

A nyertes mű a szerzlS tulajdov.a., de ha egy éven belül 
ki nem adja, akkor a tulajdonjog a társulatra száll át, 
mely 8 mnnká.t közzéteszi. Ez esetben mlivéből a szerzlS 
l 00 példányt ingyen kap. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott pályamii 
a társulat elnökéhez, Báró Hatvany József úrhoz, V. Nádor· 
utcza 3. sz. küldendö. 

IV. 

Bizottsági jelentések. 

1. 

lekfttb dziMlT{elolvasó bizott8ágának19'11/12-ikiműköctésért5l. 

Elmilli felolvasó évadunk úgy a felolvasások tárgya, 
millt a felolvasók személye a másrészrlH 8 hallgatóság 
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~ e t.ekintetében egyaránt sikeresnek, sőt jelentősnek 
töme~at6. Különösen kiemelkedő, valóságos ünnepszámba 
IIl~:éS estéink voltak azok, melyeken élő zsidó irodalmi 
:agyjaink két legkitön<Sbbjét Kiss Józsefet és Ágai Adol· 
{ot szólaltattuk meg és vettük körül hálánk, tiBzteletönk 
és ezeretetünk melegével. Ha nem is szegődiink azok 
közé, akik minden csekély érdemet csak azért kürtölnek 
világgá, mert zsidó eredetű, viszont büszkén ~alljnk ma
gunkénak azokat, akiket az általános elismerés elfogadott 
Pantheonjába, kivált akkor, ha csak minden köriilmények 
közt nemcsak m eg n em tagadták szárma.zásukat, de min
denkor síkra. is szálltak zsidó voltukért. 

Egy másik igen érdekes esténken a Hirsch -féle jóté
konysági intézmény vezetője Dr. Sonnenfeld Zsigmond 
beszélte el személyes tapaBztalatait az argentinai zsidó 
telepesekről Ugyancsak élvezetes és tanulságos volt az a 
felolva.Pá.s me1yet Dr. Neumann Ede tartott Philippsonról 
a nagyhírű zsidó tudósról. Külön említést érdemel az 
a kisérlet is, mellyel Dr. Fabó Bertalan a régi zsidó vo
natkozású torzképeket mutatt& be vetítő gép segítségéve!. 

Mindezek a programmszámok s a hozzájuk csatlakozó 
tudományos és szépirodalmi felolvasások teljes mértékben 
elégítették -ki kö.zönségünket, mely hosszú évek óta lan
kadatlan figyelemmel és érdeklődéssei kiséri törekvéseinkel 

Fdvárosi estéink teljes tárgysorozata következö volt: 

Nov. 1. Kiss József : Legendák nagyapámr61. 
2. Dr. Szabolcsi Lajos: Kiss József éposz&róL 
3. Cs. Aczél Dona : Szavalatok Kiss József költe-

ményeibőL 

1. Gedö Lipót: .Az én ~zombatom (vers). Dec. 
2. Balla Ignác: Aranycsinálók (vera). 
3. Dr. Neumann Ede: Phihppson Lajos emléke-

ze te. 

A~ IMJT ÉtJkÖftl/tJe IIJl~ 
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Jan. 

Febr. 

Márc. 
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t. Lenkei Henrik: Dávid király (vera). 
2. Dr. Fabó Bertalan: A ·zsidó a karikat urában. 
1. Szegd Arnold: Énekek éneke (forditás). 
2. Dr. Mezey Sándor : Ágai AdolfróL 
3. Ágai Adolf : Emlékezem régiekrőL 
1. Dr. Eisler Mátyás: A tenger a biblia költésze. 

té ben. 
2. Dr. Sonnenfeld Zsigmond: Egy nép újjászületése. 

Vidéki felolvasásainkról kevesebb elégtétellel szólhatok. 
A közalap bőkeziísége s a t. bizottság hozzájárulása alap· 
ján öt estét szán4ékoztunk tartani. B valóban hat város
sal folytattam tárgyalásokat, de négy helyen az utolsó 
pillanatban dölt dugába fáradozásunk rajtunk kívül álló 
akadályok miatt. Két helyen: Kapuvárt és Sz atmáron 
valóban nyélbe litöttük a felolvasó estéket, melyek Butkay 
Miksa, Dr. Venetianer Lajos, Dr. Blau Lajos, Dr. Patai 

l 

József köztemüködéeével el<Skel<S és nagyszámú hallgató-
ság jelenlétében folytak le, és a vidéken elért régi sike
reinket újakkal tetézték. 

Remélhető, hogy az idei évadban az elma.radt vidéki 
estéket pótolhatjuk és az országban mind szélesebbre von
juk határunk körét. 

Mid6n még tudtára a om a t. bizottságnak, hogy fő· 
városi felolvasásaink színhelyét a következő évadban részint 
takarékossági ok ból részint azért mert az Omike felolvasó 
estéivel már népsze1·üvé avatta, a .Lloyd társaság díszter
mébe tes~zük át, abban a hitben kérem jelentésem tudo
másul vételét, hogy végre állandó s céljainknak min9.enben 
megfeleilS helyiséghez jutottunk, melyben előadásaink ed· 
digi szinvonalukat meg<Sr.zik s eszméinket mind hatha-
tósabban fogjuk terjeszthatni 

Budapes~, 1912 október 17. , Lenkei Herwik, 
biz. előadó. 
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2. 

A propagl11nda bizottság 

az idén a következőknek tartozik mély köszönettel -
és pedig: , 

Budapesti gyüjtők: Fried Armin, Paunz Lajos, Dr. Patai 
József, Palacsek Hermann, Székely Simon, Toch Samu, 
Vidor J ózseí. 

Vidéki gy~jtők : Belgráder J ó zs ef Oravica, Dr. Bernstein 
Béla Nyíregyháza, Bing Mór N agy károly, Blau Henrik Pápa, 
Blum Dezső Barcs, Bolgár Ignác Sopron, Donáth Manó 
Puh ó, Jánosi En gel József Pécs, Füchsl Arnold Pécs, 
Fleischmann Miksa Ujpest, Dr. Haáz Simon Bzucsá.ny, 
Dr . . Heller Zsigmond Márama1·ossziget, Birschi Manó 
Ujverbász, Horovitz Mór Ungvár, Horvát Rezső Sopron, 
Dr. Klug Ljpót Kolozsvár, Mandel Dezső Nyírbátor, Mol
nár Lajos Nyírbátor, Dr. Pfeifer Izsák Sümeg, Dr. Rainer 
Miksa Mosonszolnok, Dr. Singer Bernát Szaba.dka, Dr. Sin
ger Jakab Temesvár, Singer Mór Brassó, Dr. Steine1· Vilmos 
Hátszeg, Schatz Henrik Jászberény, Tachauer Adolf Brassó, 
Dr. Urbsch Henrik Zimony, Weltmann Lipót Csurog, Dr. 
Weltmaon Sándor Mezőkászony, Weisz Ármin Ujpest, Dr. 
Widder Márk Nagymihály, Weilner Albert Szilágysomlyó. 

Lakóhelyükön ki1tül is gyüjtöttek : Fleiscbmann Miksa 
ujpesti Szombathelyen, Paunz Lajos budapesti Zsombolyán, 
Dr. Patai József budapesti Lekencén és Székesfehérváron, 
Dr. Reiner Miksa mosonszolnoki Feketevárosban és Mo
sonban. 

A propaganda munkáját a következ() hölgyek is segí
tették: Dr. Deutsch Miksáné Kapuvárott, Ste~'1tné ftfaus· 
kopf Te1·éz Beregszászon, és R osenberg He,·manné Bécs· 
ben, ez utóbbi Barcson és Kapuvárott is gyüjtött. 

Fogadják valamennyien igaz hálánkat. 
Dr. Dezső SámueL 

a propaganda bizottság előadója. 
!3* 
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v, 
J elentás a Magyar Zsidó Múzeumról. 

A Magyar .l';sidó _ Múzeum, miután - bár csak ideig
lenes - helyiséget kapott, kití:ízte maga elé · a célt : 
összegyüjteni ' s az elveszéstó1, elkallódástó) megmenteni 
mindazt a m űtárgyat, kincset, amely a zsidók magyar
országi történetére, kultursílis és:bitbeli életére, szóval a 
legtágabb értelemben vett multjára vonatkozik. S miután 
ez a mult kétségkívül nagyon gazdag, minden újabb lépés 
egy-egy újabb horizoutot tár fel: ama rövid idő alatt 
is igyekezett a múzeum 'gyüjteni és a további gyüjtés 
kereteit is legalább felállita.ni. 

A zsinagógai művé~zet minden ágából vannak már 
tárgyaink; némelyik szerényebb, de némelyik már - és 
főleg előkelő mrocenásainknak és az őket föllelő alelnö
künknek, Dr. Mezey Ferencnek köszönhetők - · valóságos 
miíremek. Magyar vonatkozású :;. .könyveink ro ellett (pl. 
az igen érde:h es ta1·talmú ~régi évkönyvek, cikkekkel telt 
kalendáriumok és emlékbeszédek stb.) az okirattárunk is 
örvendetesen gyarapszik. Van már Árpád-kori magyaror
szági zsidókra vonatkozó eredeti okiratunk is (Dirsztay 
Béla bá1·6 és neje ajándéka) , s egy csomó van már 
olyan, amely a 48- 49-es szabadságha1·c zs:dó szereplőire 
és a régi zsidó kisvárosi életre (pl. a hét község multjára) 
vonatkozik. A szabadságharc történetére tartozó becses 
zsidó vonatkozású okiratokat Dr. Bernstein Béla nyil·egy
há.zi rabbinak köszönünk. 

A múzeum gyiijteményei két szobában vannak elhe
lyezve; az egyikben képeink vannak s a másikban az 
ezüst- és bronztárgyak két nagy üvegszekrényben - egy 
kombinált szabadon álló; egy fal malletti - vannak 
felállítva. A függö, úgynevezett szombati lámpák új szer
kezetfi lámpaállvá.nyon; ezeket a múzeum sze1·ezte be. 



BIZOTTSÁGI JELR~TÉSEN. 

A xégi pénzek, érmek, gyűrűk és pecsétnyomók elhelye
zésére szolgál egy külföldi minták után csináltatott kettő 
dőlt üvegasztal, melynek részben való költségeire néhai 
Neuschloss Emil és n eje 100 koronát a~iak. Ide kerül 
az özvegy Kunváxiné által férj e, a bold. főmérnök gyüj 
t éséből · száxmazó 45 dara b zsidó pénz és érem. Igen szép 
frigyláda-függönyeink a falakra vannak akasma. 

Fontos dolog, hogy vett tárgyainknak legértékesebbjeit 
nekünk előkelő mmcenások veszik meg ; úgy hogy 6o"Y 
kis támogatói törzskara már ami kezdő múzeumnnknak 
is megvan ; még a külföldről is. A pártfogók felkeresése 
és megnyerése főleg Dr. Mezey F erenc érdeme. A. köny
veken kívül van már több rrunt száz tárgyunk 

Különösen nagybecsű ajándékokat a következó1mek 
köszönünk: Báró Drisztay Béla, Báró Hatvany J ózsef, 
Dr. Báró Kobner Adolf, Dr. Mezey Ferenc, Szabolcsi 
Miksa, Winterherg Gyula. 

Az összes ajándékozók névsora a következő : 
Dr. Ágai Adolf, 
Bánó ez J Mórné, V esz prém, 
Dr. Bánóczi József, 
Dr. Eaeher Vilmosné, 
Bencze József, 
Bencze Mihály, 
Dr. Bernstein Béla, Nyíregyháza, 
Berger Bernát, Uraiujfalu, 
Bezdáni izr. hitközség, 
C zinczár József, Kolozsvár, 
Báró Dirsztay Béla és neje, 
Dr. Fabó Bertalan 

' Dr. Friedlicher Ignác 
D ' ... 

r. Fekete Ignác, 
Gomperz Róza, 
Báró Hatvany József, 
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Hermann Lipót, 
Hollós Oszkár, 
Jeszenszky Gellért, 
Jóná Á., 
Dr. Kohlbach Bertalan, 
Dr. Báró Kobner Adolf, (ajándék és letét), 

Koppel József, 
Kohn Simon, Répcelak, 
Kőszegi izr. hitközség (letét), 
Lenkei Henrik, 
Dr. Me ze y Ferenc, 
Mandl Bernát, 
M&ndl Dávid, Bécs, 
Dr. ~1unkácsy Bernát, 
Özv. Neuberger Ignácné, 
Özv. Neuwohner Ignácné, 
Ország-os rabbiképző-intézet (letét), 
Dr. Pap Dávid, 
Dr. Pillitz Sándor, 
Pollák Gyula, Kecskéd, 
Dr. Pollák Miksa, Sopron, 
Rózsási Józsefné, 
Dr. Bubinyi Mózes, 
Sasvári Béla, 
Schlesinger-család hagyatéka, 
Dr. Schnitzar Ármin, Komárom, 
Schwartz Ignác, 
Dr. Sebestyén Károlynó, 
Dr. Singer Jakab, Temesvár, 
Spitzer Mór, 
Szabolcsi Miksa., 
Dr. Székely Albert, Sá.toralja.ujhely, 
Trebitsch Ignác és neje, 
Vadás1 Ede, 
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Weisz Árm~n, 
Winterherg Gyula. 

V étel útj án szerzett tárgyak : 

1. Házasságlevél XVIL századból, szines festéssel 
2. Házassági szerződés, XVffi századból, 
3. U. a. növényornamentikával, 
4. U. a. XVII. sz., 

' 

5. Haggáda, festményekkel, Pietro és Lorenzo Alsini 
műve, XVL sz., 

6. Albachári 8. Á- pecsétnyomója 1830, 
7. N agy tóratekercs, XIX. sz. elej e, 
8. Tóradisz 1750 körül, keleti motivnmokkal, 
9. U. a. csengó'kkel. 

10. Kis tóratekercs, aranyrojtos takaró,al, 
11. Ezüst füszerszámtartó, 1/a m. magas, 
12. Bronzmenóra, imádkozó alakokkal. 
13. Sófar, 
14. Megilla, ezüst, fogantyus tokban, 
15. Ezüst füszerszámtartó, nligránmnnka, 
16. Függő nagy templomi lámpa., 
17. Bronzmenóra szarvasokkal, 
18. U. a. olajtartócskákkal, 
19. U. a. I. Lipót vert medaillon arcképével, 
20. N agy ·ezüst tóradisz XVll. sz. 
21. Három kisebb tóradísz XVIII. sz. 
22. Ezüst tóramutató XVII. sz. 
23. Rézgyergyatartó a szölővivő kémekkel XVIIT. sz. 
24. Brokátöv, ezüst, jomkipurra XVIT. sz. 
25. Üvegre festett mizrach, 
26. Pergament imakönyv, hollandi, képekkel. 1739, 
27. Bronzmenóra, L Napoleon fejé\el, 
28. U. a. rokoko, 
29. U. a. barok, 
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30. Ezüst füszerszámtartó, XVIIT. sz. 
31 Héberbetűs amulett, ezüst, 
32. U. a. bronz, 
33. Struok Hermann: Herzl arcképe H.-sajátkezü alá-

írásávaJ. 
34.. :qurimra való ajándék tányér, ón, 1763 magyar, 
35. Eljegyzési tányér szines porcellán, mult század közepe 
36. Nagy festmányes m egilla, (olasz) XVIII. sz. 
37. Füszertartó, ezüst, toronyalakú, talpas XVIll. sz., 
38. u. a. kerek talpas xvm sz., 
39. U. a. virágos faalak(t, álló oroszlánnal XVIII. sz., 
40. Templomi nagy ampolna héber felirattal XVIII. sz., 
41. Nagy réztál keleti mívű vésett h óbe1· felirattal és 

képpel, 
42. Ezüst tóradísz, 
43. Bronzplagette, J ellinek bécsi főrabbi jubiláris érme, 
44. Vörösréz szelence felírattal és bevésett képekkel, 

hollandi XVII. sz., 
45. Moelkés tokban, XIX. sz. közepo, 
46 Talpatlan ezüst serleg, újabb, 
47. Serleg, uberisz miló» bevésett imádsággal, cserép, 

újab b, 
4.8. Laska-boronáló, sárgaréz, 
49. Három pergament házasságlevél, egyszerű, 
50. Frigyláda függöny (Nyugatmagyarország) empire 

kori, brokát, egykorú kis tóratakaróval, 
51. U. a. XIX. sz. közepe, ~gykorú kis tóratakaróval, 
52. U. a. XIX. sz. közepe, felirattal, egykorú kis tóra

takaróval, 

53. Bzines festmény dzsák feláldozásat mult század 
els6 fele, 

54. Dr. Zipser f6ra.bbi, Barabás ké>rajza (t 858) 
55. Friedma.nn flSká.ntor, Barabás kőrajza (1862), 
56· Két régi szurká.lt kép, (Saul és Salamon). 
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57. Politzer J. két zsidó-tárgyú nagy r ézmetszete. 
58. F estmény «Fogoly zsidó». 1863 Török E. 
59. A Szentföld szines mappája ; rézmetszet XVIII. 

száza.d. 
A pontos leltár most készül. 
Budapest, 1912. december. 

D1·. Fabó Bm·talan, 
múzeumi őr. 

A Magyar Zsidó Múzeum 1912. társulati évi bevételei. 

Nyíregyházi stquo hitközség (tagdij) K 
Wolf Sándor Kismarton (( u 
Ujpesti izr. hitközség (( « 
Dr. Venetianer Lajos (( (( 
Neuschloss. Emil és n eje adománya (( 
Izr. m. közalap subv. _ _ _ _ « 
.Államsegély _ _ __ ·- _ __ ___ ·- • 
A Muzeum vagyona HH 1 X. 31-én 
Az Imka javára befolyt ..... ___ ·-· .' .... 
Az Imka vagyona 1911 X. 31-én 

10.-
10.-
10.-
10.-

100.-
600.-
800.- K 1540.

a 6361.30 
( 107.39 
• 2312.38 
K 10321.07 

Levonva a kiadások összege ___ ~ .. ,.. K 5191.83 
A muzeum vagyona _ ·- _ __ _ --------=K=---=-51:-:2=-=9~.2~4 

A Magyar Zsidó M:l\zeum részére az 1911-1912. társulati év· 
ben teljesitett kiadások. 

~ ásárolt tárgyak _ ·- ·- -· _ _ _ 

F
ö
1
Itségek __ ~ ~ ____ .... 

eszerelés 
Házbér ·- - - - - - - -· ·-
Dr. FabÓ.Bert;lan ~;eméí'Yi át~láeya 

---------~~~~~ 

K 1846.93 
« 43.60 
( 988.-
« 1346.30 
« 967.-
K 5191.83 

Budapest, 1912. október 31 -én. 

Dr. kl ezey Ferenc. Székely Fm·enc. 
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VI. 

Zárszámadás és költségvetés. 
Zá.rezá.madl1• 1912 október 81 -tSn. 

Bct>dtt~lek. 
To.gdijak : 

1911. óvi tagdíjak _ _ - - R ~ 88.10 
UH~. óvi to.gdijo.k - - - - « 1300H.9 l 

KArnatok : 
Folyótu7.t\mla k,.matok - _ - - • 
ÉrtókllO.pir « - - ·- • 
'l'I'Lrtmlf•ti kia<lvA.t1yok _ - _ « 

Subventiók óa n.clomr\nyolt: 
A FoRti br. Hitkö~sógMl • _ • 
lv.r. uuigyo.r kl)zaltl)ltól tOt l. Óvl'O • 

• • l t o l~. l i 

Adomfmrok - • 

181)1.68 
l75::l.ö0 
~0 1 7·0~· 

1000. 
1000.-
1000. 

~0.-
500.-HH ~. óvl hr\tro.Lókos to.gc1fjo.k • 

.ffigyoulog miut töbhlotkin.dfl.~ 1 1 U l. 72 K 28~26. 95 

Kiadtt.sok. 
Titk~d •iaztelotcUj. _ _ _ _ K 
J«'gy~6i tiutolotclij _ _ _ _ • 
Kezolt\ai ós poetaköltRóg _ _ • 
I rói d ti ak _ _ __ _ _ _ - • 
Nyom<{ai kiadás _ _ _ _ _ • 

Felolva&áaok : 
Bndapeati felolvaeáaok _ _ _ _ • 
Vl<lóld felolvaa,eok « - ,...., -~ubventiók : 
K.oloaavA.rl felolvasó egylotnak « 
Or11. Rabbi·E~yosUlet kördönyénak • 
Magyar·Zaidó Saemlónek • 

Budapeaten 191~ októbor hó 81-én. 

K ~s~~6.üt'l 

2000.-
1000. 
3329.4·& 
!lűU0.-
8 :l7.1'l0 

2!00. -
1000. -

100. -
soo.-aoo.- K ~3!1 ... 6.95 

J{ ~3~~().95 

lltcla Dmea •. k. s.c4kely ~·err-liO s. k. 
ellenOr. p6umtla.ros. 

Me~rviaag4ltuk ée rendbon ttUt\ltnk: 
~C.oh. Schnuel 1. k. Bt•tJitnor 1.18igmontl s. k. 
S""""' Oaalac:lt- 1. k. Adler Lq}'oa a. k. 

••lm vlaaga\lók. 
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Az Izraelita.·Ma.gyar Irodalmi Társulat va.gyonkimuta.té.sa.. 

Vagyon: 
Folyószámlabetét: 

Belvárosi Takarékpénztár r.-t.·nál 30038.-
Értékpapirok : 

Ji a 6 900.- 41/t% -os Belvárosi Takarék-
pénztári záloglevél a 96.- - - - 35424.-

K 2000.- 41/~o%·os ugyanaz a 90.-- 1800.-
J{ 200. - 4%-os koronajáradék a 84 168.- 37392.-

Betétkönyvek : 
A Belvárosi takarékpénztár r.-t. betét-

lcönyve (Kunewalder-féle alapitvány) __ 3520.
A Budapesti takarékpénztár és orsz. zálog-

kölcsön r. t. betétkönyve (Tenozer dij)_ 250.0.- 6020.-
Ala.pítványhátralékok: 

Nagyváradi izr. hitközség - _ _ _ 200.
Sza.badkllli izr. hitközség _ - _ _ 400.-

Ta.gdidhátra.lékok : 
1912. évi tagdíjakból 

Atmeneti számla : 
Előre kinzetett kiadások 
Egyenleg _ _ 

Teher: 
Törzsvagyon _____ _ 
Rendelkezésre álló vagyon __ _ _ _ 

Alapitvá.·nyok: 

101.22 
191.72 

600.-

500.-

292.94 
74842.94 

17200.-
9518.03 

Dl'. Freund István alapitvány a _. _ _ 20000.
Kunewa.lder M. Fülöp-féle hagyaték _ 8000.
Eötvös Károly-alap- _ _ _ __ _ 3750.-
Herzmann Bertalan és . neje féle ala.pitv. 800.- 32550.-
Frankliu-Társulat követelése _ _ _ 10145.67 
Magyar ~sidó Muzeum _ _ _ _ _ 432Y·!4 
Halmos Izor-fóle pályadij _ _ _ _ 500.-
'l'almud-forditási alap az Orsz. irodától az 

államsegélyből _ _ _ _ _ _ 600.-

Bcok Déne.~ s. k. 
elleniSr. 

Budapest, HH~ októbsr 31-én. 

----------------~7~~4~~.9~4 

Székely Fet•etw s. k. 
pénztáros. 

Meg~izsgáltuk és rendben találtuk: 
~~aoh Sd.mueZ a. k. Bt·eitncr Zsigmotul s. k. 

1 'Mna\ 08zkclr s. k. Adler Lajos s. k. 
számvizseálók. 
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Az Izr. )(agyar Irodalmi Társulat költségvetési előirányzata 
1912 november t-től 1913 október 31-ig. 

B evételek: 

L 1912. évi hátralékos tagdíjak - _ K 
2. 1913. évi tagdíjak _ _ - _ c 
3. Társulati kiadványok és kötések _ c 

4. Értékpapír és folyószámla kam~tok • 
5. I zr. Magyar közalaptól subven hó _ 1 

500.-
11000.-

500.-
3000.-
1000.-

6. Pesti ÍZT. hitközség snbventi6ja_ • 1 OOO.- K 17000.-
7. Rendelkezésre álló vagyon _ _ K 9326.31 

K !6326.31 

Kiadások : 

1. Titkár tiszteletdíja _ _ _ _ K 2000.-
2. Jegyző tiszteletdíja _ _ _ _ c 1000.-
3. Kezelési és postaköltségek _ _ c 3200.-
4. Irói clljak _ _ _ _ _ _ • 2500.-
5. Budapesti felolvasások _ _ _ c 1200.-
6. Vidéki felolvasások _ _ _ _ • 1000.-
7. Kolozsvári felol v. egylet subventiója • 100.-
8. Orsz. Rabbiegyesületi Közlöny • _ • 300.-
9. Magyar-Zsidó Szemle subventi6ja 1 800.-

10. Nyomdai kiadás _ _ _ _ _ c 6000.-
11. Nyomdai tartozás törlesztése_ _ • 2000.- K 20100.-
1!. Egyenleg mint várható felesleg ______ K_6_2_26_._31 

K 26326.31 
Budapesten, 1912. évi október hó 31-én. 

Beck Déna s. k . Székely Ferenc s. k. 
ellenőr. pénztáros. 

VIT. 

A Társulat alapszabályaibóL 

!. §. Az Izraelita. Magyar hodalmi Társulat céljai : 
a) a szentirú magyar fordításának kiadása. és terjesz· 

tése; 

b) a szentirásnak és kés8bbkori vallásos irodalomnak 
és . általában az izraelita vallás és erkölcstannak ismer· 
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tetésére és m egrilá.gítá.sára. szolgáló müvek kiadása és 
terjesztése ; 

c) a. szenfuásra. és a zsidóság t{)rt-énetére s irodalmára, 
valamint a. zsidóság jelen élet-ére vonatkozó nyilvános 
felolvasá-sok rendezése a fővárosban és a vidéken; 

d) ugyancsak e körbe tartozó tudományos és népszem 
munkák kiadáBa és terjesztése; 

e) a tá.rsnla.t céljaival összefüggő pályakérdések kitö
zése és jutalmazása ; 

f) a zsidóság történetére, szellemi életére. vallási lrnl
tuszára. tartozó, különösen magyar vonatkozásu müemlé
kek, könyvek, okira.tok, képek és egyéb tárgyak gyü.jtése, 
egy erre szolgáló múzeum alapítása és fentartása. 

3. §. A társulat tagjai lehetnek: ~ 

a) izraelita hitközségek, b) egyéb testületek, c) magánosok. 
A tagok lehetnek : 1. alapítók, kik egyszer s mindenkorra 
legalább 1 OOO koronát adnak, mely összeget hitközségak és 
egyéb testiiletek öt egymásután következő évi 200 koronás 
részletekben törleszthetik : 2. párt(og6k, Jrik egyszer s min · 
denkorra· legalább .WO koronát adnak; 3. pártolók, kik egy
szersmindenkorralegalább 200 koronát adnak; 4. rendesek, 
kik hat éven keresztüllegalább 8 korona évi tagdíj fizetésére 
kötelezik ma.gnkat; 5. a 2. §. f) pontja szerint létesítendő 
zsidó múzeum alapja külön alapítványokkal, okmányokkal 
az évi járulékokkal nö\ elbetö. Az erre \ onatkozó módo
zatokat a múzeumi bizottság az igazgatóság jóváhagyása 
alá. tartozó ügyrendjében határozza meg. 

21. §. A tagok, feltéve hogy évi járulékaikkal hátralékban 
nincsenek, cselekvű és szenvedő választási jogaik élvezetén 
kívül tagilletményben részesülnek, még pedig az alapító 
tagok a Társulat összes kiadványaiban, a többi tagok az _ 
igazgatóság által meghatározott mértékben. Az utóbbiak 
azonfelül a többi kiadványokat kedvezményes áron nyer
hetik. 
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A rendes tagság megszünik halál esetén, továbbá ki
lépés által, a mely úgy válik érvényessé, ha a kilépni 
kivánó tag ebbeli szándékát legkés<Sbb a hatodik év első 
felében a titkárral irásban közli ; ha ezt elmulasztaná 

' tagsági kötelezettsége újabb hat évre érvényben marad. 
Az alapító tagok a 14. §. értelmében a választmánynak 

tagjai. 

vm. 

A Társulat képviselete. 

Az évszám a megválasztás évét muta.tja.. Ahol évszám nincs 
kité'\'e, ott a választás 1909-ben történt. 

1. IGAZGATÓSÁG. 
Tisztviselök : 

Elnök: Báró HATVANY-DEUTSCH JózsEF, nagybirtokos. 
Társelnök : Dr. BAcHER V rr..Mos, rabbiképzői igazgató. 
Titkár : Dr. BiNÓCZI J ózsEF, tanítók é pzői igazgató. . 
Pénztáros: SzÉKELY FERENc, bankigazgató. 
Ellenőr : BECK DÉNEs, bankigazgató, 
Ügyész: Dr. lliLÁsz FRIGYES, ügyvéd. 

Az igazg. többi tagjai: 

Dr. ÁGAI ADoLF, iró. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. Báró KoBNER ADoLF, nagybirtokos. 

to Dr. MuczALI HENRIK, egyetemi tanár. 
Dr. MEZEY FERENc, az orsz. iroda titkára. 
Dr. RÉTHY MóB, müegyetemi tanár. 
Dr. SIMoN Józsu, ügyvéd. 
Smuom Józsu, tőzsdetané.csos. 

ta Dr. Sm.x.g Móa, ügyvéd. 
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~. VÁLASZTMÁNY. 

A) Fővárosi tagok: 

Dr. ÁGAI ADoLF, író. 
Dr. ALEXANDER BERNÁT, egyetemi tanár. 
Dr. BAKONYI SAMU, országgy. képviselő. 
Dr. :BALASSA JózsEF, gimn. tanár. 

6 
Dr. BÁNóczi JózsÉF, tanítóképzői igazgató. 
BEcK DÉNES, bankigazgató. 
Dr. BLAU LAJOS, rabbiképzői tanár. 1912. 
Dr. DEzső SÁMUEL, ügyvéd. 191 'Q. 

Dr. F ABKAS EMIL, ügyvéd. 1912. 
10 Dr. FiscHER GYULA, rabbi. 

FLEISCHL SÁNDOR, főkonzul. 

Dr. FruscH ÁRMIN, hitth.nár. 
GoLDSCHMIDT laPóT, kereskedő . 

Dr. GBAuEB VILMos, gyáros. 191 ,, 
16 Dr. GoTTMANN MmÁr.y, rabbiképzői tanár. 1912. 

Dr. HALÁsz FruGYEs, ügyvéd. 
Dr. HELLEB BERNÁT, reálisk. tanár. 
Dr. HEVEsi SIMON, rabbi. 191 :2 . 

Dr. KÁRMÁN Món, egyetemi tanár. 191 :>. 
to Dr. Kiss ABNOLD, rabbi. J 91 ~. 

Kiss Józs:mr, író. 
Dr. Báró KoBNER ADoLF, nagybirtokos. 
~~ ~ KUNoss IGNÁC, keleti akad. igazgató. 191 .! • 
.U.UTA BÉLA, miiépitész. 

16 Dr. ksz SAMU, gimn. tanár. 
LENKEI HENRIK, reálisk. tanár. t 912. 
Dr. Mu~t.BB EDB, t . D ·u r: egye em1 tanár. 

r. J.U.A.LNAI Mxa1.LY, tanitóképző' t .t 
MANDL B , l an .. r. 

ao Dr. MARc JUtN AT, polgári isk. tanár. 1 H l ~. 
ZALI HENlux, egyetemi tanár. 
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Dr. MEZEY FERENC, az orsz. iroda titkárn. 
Dr. MEZm Món, ügyvéd. 1912. 
Dr. MuNKÁOSI BERNÁT, hitk. tanfelügyel[j. 1912. 
Dr. PAP D Á. VID, ügyvé d. 

u Dr. RADÓ ANTAL, író. 
Rmó VILMos, tanítóképzBi igazgató. 191 2. 
Dr. RÉTHY Món, miiagyetemi tanár. 
Dr. RosENBERG G"2ULA, orszá.ggy. kép visellL 
RuTTKAY-ROTHAUBER MIXSA, iró. 1912. 

,o SANDOR PÁL, országgy. kópvisell>. UJ 12. 
Dr. SeuloRTER MIKBA, egyet. m. tanár. 
Dr. BomLLEB ZsiGMOND, szerkesztl). 
SoaöN D .Á. VID, hittanár. l O J 2. ,. 
Dr. SoawABZ VILMOS, ügyvéd. 

'b Dr. SEDESTYlhN KÁROLY, szinmiiv. akad. tonár. 191 2. 
Dr. SmoN JózsEF, ügyvód. 
BINGEI\ ZsiGMOND, fl>:J~erkesztő. 1912. 
Dr. BTAMBERGEn FEnENo, kir. közjegyző. 1912. 
STEINER J ózeEll', té.izsdetanácsoa. 

ao BTERN ÁnnAnÁ.M, hitk. iskolaigazgató. 
Dr. BTILLER BERTALAN, egyetemi tanár. 
Dr. BTILLER Món, ügyvéd. 
SzABOLOBI MIKBA, szcrkeeztl>. 191 2. 
Dr. W ALDAPFBr~ J !Nos, gimn. tanár. 1912. 

11 WEISZ BERTHOLD, udv. tanácsos. 19 L 2. 
Dr. WEiszauna GYULA, hitk. fl) titkár. l H L 2. 
Csepeli WEtsz MANli'RÉD, gyáros. 191 2. 

B) Vidé/ri tagok: 

AnLER EMtL, cégvezető. Nagykikinda. 191 2. 
Dr. BALKiNYI MIKLós, ügyvéd, Debrecen. 
Dr. BERNsTEIN BáLA, rabbi, Nyiregyháza. 
Dr. B'OoBLBa SiNDOB, rabbi, Keszthely. 1912. 
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11 BCoJJL:mn P., rabbi, Mór. 
Dr. EisLmn MÁTYÁS, rabbi, Kolozsvár. 
Jánosi ENGlilL JózsEF, fö ldbirtokos, Pócs. 1912. 
Dr. Frso:al!ln MmÁLY, rabbi, Zombor. 
Dr. FLEBOJI ÁnMIN, rabbi, Mohács. 

10 FnlllUND JózsEF, földbirtokos, Óbecse. 1912. 
FmEDL!NDER GYULA, Dés. 1912. 
Dr. FCBn.llln SrMON, ügyvéd, Ujpest. 
GoLDSOBMIED JózsEF, Sárvár. 1912. 
Dr. HELLER ZsiGMOND, ügyvéd, M.-Sziget. 1912. 

111 Dr. HEnzoG MAKÓ, rabbi, Kaposvár. 1012. 
Dr. HEvEs KonNÉL, rabbi, Szolnok. 1912. 
Dr. KEoSKlllMÉTI ÁRMIN, rabbi, Makó. 1912. 
Dr. KEoAUMÉ1.'I LIPóT, rabbi, Nagyvárad. 
Dr. KELEMEN ADOLll', rabbi, Fogaras. 1912. 

ao KLAUBJ!ln FntGYES, tanár, Eger. 
Dr. KLEIN JózsEF, rabbi, Kassa. 
Dr. KLEIN Món, rabbi, Nagybecskerek. 1912. 
KoBLBAo:a SIMON, százaclos, Munkács. J 912. 
KúN LAJos, tanár, Baja. 1912. 

i~ LÁszLó ADOLF, könyvke1·eskedB, Miskolc. 
LIPPE VILMOS, kir. táblai biró, Szo)nok. 
Dr. Löw IMMÁNUEL, rabbi, Szeged. 
Dr. Lövy FmRENO, rabbi, Ma.rosvásárbely. 1912. 
Lövy Món, iskolaigazgató, Igló. 

ao MRaTITz Món, kereskedő, Marosvásárhely. 1912. 
Dr. N:muMANN EDE, rabbi, N agykani zs a. 
Dr. PERLB ÁnMIN, rabbi, Pécs. 1912. 
PINTÉR GYuLA, Abony. 1912. 
Dr. PoLLÁK MxKBA, rabbi, Sopron. 

•a Dr. PnoPPER J ózsu, Eperjes. 1912. 
RBiaN:mn EDE, Gyula. 1912. 
Dr. RÉvlllsz DEzső, ügyvéd, Balassagyarmat. 
V ár helyi Dr. Rós.& Izsó, ügyvéd, Szeged. 

~· 11117' ~tiiWJtlfltiO 'IQI~. ---
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SonREmER IGNÁc, (Győr) Bécs. · · 
,o ScHWARZ JAKAB, rabbi, Csáktornya. 1912. 

Dr. ScHWARZ MóB, rabbi, Gy<Sr~ 

BELTMANN LAJos, rabbi, Hódmezővásárhely. 1912. 
Dr. SINGER JAKAB, rabbi, Temesvár. 
Dr. SINGím BERNÁT, rabbi, Szabadka. 

46 Dr. SzÉKELY ALBERT, ügyvéd, Sátoraljaujhely. 1912. 
· SzÉLL MmiLY, földbirtokos, Kisvárda. 

Dr. STEINHERZ J., rabbi, Székesfehérvár. 
NAG!PÉLI STERNTHAL S. földbirtokos, Temesvár. 
Dr. VAJDA BÉLA, . rabbi, Losonc. 1912. 

60 Dr. VENETIANEB LAJos, rabbi, Ujpest. 
WEcBSLEB ADOLF, hitk. elnök, Nagyvárad. 1912. 
Dr. Wmsz lü&oLY, orvos, Szatmár. 1912. , 
Dr. W ELLESZ GYULA, rabbi, O buda. , 
WEBTBEIM ARMIN, Székesfehérvár. 1912. 

'' MuosiNYI W om.-Rum ADoLF, Losonc. 1912. 

C) Tagok alapító tagsági jogon: 

Dr. FREUND IsTVÁN. 
Báró GUTMANN VILMos, Nagykanizsa. 
Néhai HATVANI DEUTSCH BERNÁT alapitvány képviselője. 
Báró fuTVANY-DEUTSCH SÁNDOR. 

' Báró fu Tv ANY-DEUTSCH JózsEF. 
Báró fuTvANY-DEUTSCH JózsEFNÉ. 
Néhai IhmzMAN BERTALAN alapítvány képvise~ője. 
Néhai KoBNER ZsiGMOND alapítvány képviselője. 
Néhai MEaYERI Kru.u~z LAJos · alap. képviselője. 

10 NAGYlUNizsAI IZR. HITKÖZSÉG képviselője. 
NAGYVÁRAD I IZR. BITKÖZBÉG képviselőj e. 
~TI IZR. HITKÖZSÉ~ képvi~elöje: AnLER LAJos, ellSlj. ta.g. 

B8TI OIDIVllA-JU.DlSA képVIselője 
N~hai BoawBioBB MiBTON alapÍtv. képvisellSje. 
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16 Néhai SvÁB lUROLY alapí~vány képviselője. 
Néhai Svil SÁNDOR alapítvány képviselője. 
SzAB:A..DKAI IZR. HITKözsÉG képviselője. 
SzÉKELY FERENC, bankigazgató. 
N éh ai TAUB SALAMON alap. képviselője. 

!lo Néhai Dr. WEINMANN FÜLöP alap. képviselője. 
WINTERBEBG GYULA. 

3. SZÁMVIZSGÁLÓK. 

ÁDLER LÁJos, nagykereskedő. 
BREITNER ZsiGMOND L., nagykereskedő. 
DEuTSCH SÁMUEL; háztulajdonos. 
NAGYSÁROSI SZIBMAI OszKÁR; bankigazgató'. 
WILLHEIM ÁRTHUR, cégvezető. 

IX 

Állandó bizottságok. 

l. Biblia-bizottság: 

Elnök: Dr. Bacher Vilmos. Előadó: Dr. B lau Lajos. 
Tag : Dr. Bánóczi József. 

2. Oklevél-bizottság: 

371" 

Elnök: Dr. Marczali Henrik. Előadó : Frisch Ármin. 

Tagok: 
Dr. Pollák M., Sopron~ Dr. Baeher Vilmos .. 

Dr. Bernstein Béla, 
N yiregyháza. 

' to Stem Abrabám. 

& Dr. Büchler 8., Keszthely. 
Dr Gábor Gyula. 
Dr. MáJnai Mihály. 
Mandl Bernát. 

Dr. Vajda Béla, Losone. 
Vajda György. 
Dr. Venetianer Lajos. 
Dr. Weisz Mór. 
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3 . Felolvasó-bizottság : 

Elnók : Dr. Agai Adolf. El6adó : Lenkei Henrik. 

Tagok: 

Dr. .!dler Illés. 
Dr. Balassa József. 

5 Balla Ignác 
Dr. Bla.u Lajos. 
Dr. Ede1stein Bertalan. 
Dr. Feleki Sándor. 
Dr. Fiseber Gyula. 

to Gábor Ignác. 
Geró Odön. 
Dr. Hevesi Simon. 
Dr. Kiss Arnold. 
Komáromi Sándor. 

15 Dr. Mezey Ferenc. 
. 

Dr. Mezey Sándor. 
Palágyi Lajos. 
Dr. Patai József. 
Radó Vilmos. 

10 Ruttkay Miksa.. 
Dr. Sebestyén Károly. 
Szabolesi Miksa. 
Szilágyi Géza.. 
Timár Szaniszló. 

• Ujvári Péter. 
Dr. Venetianer Lajos. 

~ Dr. Wa.ldapfel János. 

4. Propaganda.-bizottság : 

Elnók : Steiner József. Elöadó: Dr. Dezső Sámuel. 

Tagok: 
Barber l Zsigmond. 
pr. Bernstein Béla., 

Nyiregyháza.. 
1 Friedli.nder Gyula., Dés. 

Dr. Friseh Ármin. 
id. Dr. Gla.sz Izor. 
Goldmann Emil. 
Goldschmidt Lipót. 

10 Dr. Grauer Vilmos. 
Dr. Gyulai Noé Hugó. 
Hegei Lúzl6. 

Dr. Heller Bernát. 
Dr. Heller Zs., Má.ra.maros· 

~ sziget. 
Dr. Heves Kornél, Szolnok. 
Klauber Frigyes, Eger. 
Kohlbach Simon, Mnnkács. 
Kun Lajos, Ba. j a.. 

til László Adolf, Miskolo. 
Löwy Mór, Igló. 
Dr. Neumann Ede, Nagy· 

kan iz sa. 
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Dr. Schwartz Vilmos. 
Schweiger Imre. 
Stemné Mauskopf Teréz, 

Beregszász. 

15 Dr. Szabolcsi Izidor. 
Szabolcsi Miksa. 

Dr. Vajda Béla, Losonc. 
Dr. Veneti&ne1' Ls j os, Ujpest. 
W echsle r Adolf, N.-várad. 

so Dr. Weiszburg Gynla. 
Dr. Wellesz Gyula. 

5. Múzeumi bizottság: 

Elnök: Székely Ferenc. Társelnök: Dr. Mezey Ferene. 
Jegyző : Dr. Mezey Sándor. Elöadó: Lajta Bél&. 

Ör : Dr. Fabó Bertalan. 

TafJok: 

Dr. Alexander Bemát. 
Dr. Eaeher Vilmos. 
Dr. Bánóczi József. 
Dr. Blan Lajos. 

to Fényes Adolf. 
Keszler József. 
Dr. Báro Kobner Adolf. 
Dr. Kohlbach Bertalan. 
Dr. Mahler Ede. 

x. 

1s Mandl Bemát. 
Dr. Marczali Henrik. 
Spitzer Mór. 
Dr. Stiller Mór. · · 
Snrányi Béla. · 

w Szabolcsi Miksa.
Telcs Ede. 
Dr. Venetiane1' La.jo~. 

A társulat kiadványai 

Ahol a könyv át·a nincs k-ittve. azt tagol-'1tah' a posta
költséget bele nem, é1·tve .2 K-é1·t szá-Uítjuk. Tiz koronás , . 
megrendelés esetén a p ostaköUséget is a Társulat ~iseli. 

1. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BACHBB VILMoS és Dr. MBZBY 
F'nENoz. 1895. (Elfogyott.) 

2. Évkönyv. Szerkesztik Dr. BAcHEB VILMos és Dr. MBzBy 

Fluuutoz. 1896. (Elfogyott.) 
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3. Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Héberből 
fordította és bevezetéssel s jegyzetekkel ellátta Dr. KnAusz 
8.\MUEL. 1896. (Elfogyott.) 

4. Alexandriaj Philo jelentése a Cajus Caliguiánál járt 
küldöttségről. Legatio ad Cajum. Görögből fordította·ScHitt 
SALAMON. 1896. (Elfogyott.) 

5. Évkönyv. Szerkesztik BAOHER VILMos és BÁNóozr JózsEF 
1897. (Elfogyott. ) 

6. A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a 
mai napig. Az Izr. Magyar Irod. 'l'ársulat ált.al jutalmazott 
pályamű Irta: Dr. PoLLÁX Mrs!U sopit"oni rabbi. Huszonöt 
kiadatlan okirati melléklettel. 1897. 

7. Évkönyv. Szerkesztik BAOHER VILMos és BiNóozrJózsEF 
1898. (Csak pár kötött példány van még.) 

8. Szentirás. Első kötet. - A tóra. Mózes öt könyve. 
1898. (Elfogyott.) 

9. Évkönyv. Szerkesztik BAOHER V~Mos és BÁNóozr JózsEF 
1899. (Elfogyott.) 

10. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. 
Irta dr. BERNSTEIN BÉLA szomba.thelyi rabbi. JóKAI MóR elő
szavával. 1899. (Csak pár példány van még).- 3 K. 

11. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóczi JózsEF 1900. 
12. Szentírás. Második kötet. - A.z első próféták. 1900. 
13. Évkönyv. Szerkeszti BÁNÓOZI JózsEF 1901. 
14. A zsidók története Budapesten. A legrégibb idők· 

töl 1867 -ig. Az Izr. Magy. Irod. Táre. által a Tencer-díjjal 
jutalmazott pályamit Irta Dr. BücHLER SÁNDOR. 1901.- 4 K. 

15. Évkönyv. Szerkeszti BÁNócZI JózsEF. 1902. (Elfogyott. ) 
16. A zsidóság szarvezete az európai államokban. Az 

Izr. Magyar Irod. Társ. által jutalmazott pályamiL Irte. 
Dr. VBNKTIANJm Luos 1902. - 4 K. 

17. Évkönyv. Szerkeszti B!Nóczx JózsEF 1903. 
18. Bzentirás. Harmadik kötet.- Az utólsó próféták 1903. 
19. Évkönyv. Szerkeslti B!NócZI JózsEF 1904. 
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20. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI JózsEF 1905. 
21. Évkönyv. Szerkeszti BiNócZI JózsEF 1906. 
22. Rasi élete és működése. Irta Dr. WELLEsz GYuLA 

1906. - 1·50 K. 
23. Évkönyv. Szerkeszti B!Nóczi JózREF 1907. 
24. Szentírás. Negyedik kötet. - A szent iratok. 1907. 
25. Évkönyv. Szerkeszti B!NócZI J ózsEF. 1908. 
26. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar Irod. Társ. 

által jutalmazott pályamíi. Irta Dr. KEcSKEMÉTI ÁRMIN. I. k. 
1908. - 3 K. 

27. Magyar Zsidó Oklevéltá1·. Lk. 1092- 1539. Dr. WEISz 
MóR közreműködésével szerkesztette Dr. FruscH Ám.UN. 
l k. 1903. - 10 K. , 

28. Ev könyv. Sze.rkeszti BÁNócZI JózsEF. 1909. 
29. A zsidó irodalom története. Az Izr. Magyar hod. 

Társ. által jutalmazott pályamű. Irta Dr. KEcsKEMÉTI 
, 

AmnN. n. k. 1909. - 3 K. 
30. A négy fiú. Elbeszélés a serdültebb zsidó ifjúság 

számára. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutal
mazott pályamű. Irta MÉSZÁ.Ros ZsiGMOND tanító. Előszó
val ÁGAI ADoLFtóL 1909. ( 1911.) 

31. Évkönyv. Szerkeszti BÁ.NÓCZI JózsEF. 1910. 
32. PATAI JózsEF. Héber költők. l k. 1910. - 3 K. 
33. Évkönyv. Szerkeszti BÁ.NÓCZI JózsEF. 1911. 
34. Évkönyv. Szerkeszti BÁNóCZI JózsEF. 1912. 
35. PATAI JózsEF. Héber költők. II k. 1912. - 3 K. 
36. Évkönyv. Szerkeszti BÁ.Nóczi JózsEF. 1913. 
37. Tompa és a Biblia. Irta PoLLÁK MmsA. 1913. 
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XL 

A társulat tagjai. 

t. ALAPÍTÓ TAGOK. 

~:T éh. özv. Hatvani Deutsch 
Bernátné. 

Néhai V águjhelyi Latzkó 
Antalné nevére Báró 
Hatvany-Deutsch Jó
zsefné. 

Báró Hatvany .. Deut~h 
József. 

Dr. Freund István. 
• Báró Gutmann Vilmos, 

N agykanízsa. 
Néhai Herzman Bertalan. 
Pesti ebevra kadi8a. 
Pem izr. hitközség. 
Néhai Sehweiger Márton. 

to Néhai Gavosdiai Sváb ~ 
ro ly. 

özv. B v á. b Sándorné. 
Szabadkai izr. hitközség. 
Néhai Kobner Zsigmond. 
Néhai Megyeri Krausz 

Lajos. 
15 Néh. Macblup Adolf. 

Nagykanizsai izr. hítközs. 
Nagyváradi izr. hitközség. 
Székely Ferenc. 
Néhai Taub Salamon. 

w Néhai Dr. Weinmann 
Fdlöp. 

Winterherg Gyula. 
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! . P ÁRTFOGÓ TAGOK. 

Néhai Bródy Zsigmond. 
Dr. Chorin Ferenc. 
Deutsch Sámuel és 

neJe. 
Néhai Löwy Mór. 

5 Néhai Báró Schossberger 
Henrik. 

Schreiber Ignác, Bécs 
(Györ). 

Néhai Steinfeld Antal 
' Debrecen. 

Néhai Steinfeld Mihály, 
Debrecen. 

N éh. Sterntha.l Adolf. 
so Sterntha.l SaL, Temesvár. 

Dr. Stiller Bertalan. 
Schwarz Ferenc. 
Weisz Berthold. 

3. P ÁR TOLÓ TAGOK. 

Adler Lajos. 
Aradi izraelita hitközség. 
Bacher Emil. 
Dr. Bascb Gyula. 

rs Beck Dénes. 
Néh. Boschan Jakab. 
Beregszászi izr. nöegylet. 
Braun W. Arnold, Meran. 
Breitner Zsigm. L. 

10 Budai izr. hitközség. 
Deutsch Sámuel. 
Elek Lipót, Nagykanizsa. 
N éh ai Ehrlich Mózes. 
Néh. Frank Antal. 

15 Tószegi Freund F. 
Tószegi Freund Salamon, 
Tószegi Freund Vilmos. 

Maróthi Fürst László. 
N éh. Garai Károly. 

w Guttmann Vilmos, 
Torontálvásárhely. 

Horváth Zsigmond. 
Izr. N5egylet, Beregszász. 
Kecskeméti izr . hitközség. 
ifj. Katser Henrik, Tren-

csén. 
t5 Klein J ózsef. 

Kobner Ágost. 
Néh.Bá.ró Korníeld Zsig-

mond. 
Megyeri Dr. Megyery I. 
Leopold Sá.nd., Szekszá.rd 

so Lindenbaum Mór 
Linzer Béla 
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Losonci izr. hitközség. 
Marcali izr. hitközség. 
N éha.i Ma.rkbreit Adolf. 

85 Dr. Misner Ignác. 
Nemesvidi izr. fiók-hit 

község. 
Ifi. N eumann Adolf, Arad. 
Beocsini Báró Ohren

stein Henrik. 
Ókanizsai izr. hitközség. 

.u Pécsi izr. hitközség. 
Néhai Dr. Pillitz Benő, 

Veszprém. 
Dr. Pillitz Pál, Veszprém. 
Popper István. 
Néhai Reich Márto n, 

Kalocsa. 
'5 Dr. Rosenberg Gyula. 

Dr. Ság Manó. 
Dr. Simon József. 
Steiner Farkas. 

Steiner József 

so Báró Tornyai Schossber. 
ger Lajos 

Dr. Sohuschny Henrik. 
Néhai Schweiger Adolf. 
Néhai Stern Ignác. 
Dr. Stiller Mór. 

65 Szekszárdi izr. hitközség. 
Temesvár-belvárosi izrael. 

hitközség. 
Tolnatamási izraelita hit

község. 
N éh ai lovag W echseimann 

Ignác. 
Néhai Dr. Weinmann 

Fülöp. 
so Csepeli W eis z Manfréd. 

Néhai Weisz Manó J. 
W ellisch Sándor és Gyula. 
Mucsinyi Wohl-Rumi 

Adolf, Losonc. 

4. RENDES TAGOK. 

a) F6vá1•osi tagok. 

Abel József 
Abeisberg Lajos 
Ábrahám Emil k. 
Acaá.dy J en lS 

& Adler ErnlS 
Adler Gyula 
Dr. Adler Ulés 

v. Dorottya-utca 11. 
V. Géza-utca 9. 
v. Sas-utca 19. 
IX. Lónyai-utca 16. 
VI. Andrássy-út 19. 
V. Sas-utoa 25. 

VU. Király-utoa 36. 
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Dr. Adler M~hály 
Adler Sándor bankár 

to A-d.ler Sándor 
Dr. Adler Zsigmond k. 
Dr. Ágai Adolf k. 
Ágoston Kálmán 
Agulár Ede 

t6 Dr. Alapy Henrik 
Alapi Béla k. 
Aldor Frigyes 
Dr. Alexander Bernát k. 
Dr. Aron Géza 

to Auer Béla 
Auer Róbert 
A n sp it. z Pál 
Bacher Miksa 
Dr. Bacher Vilmos 

!6 Dr. Bakonyi Samu k. 
Dr. Balas~a Gyula 
Dr. 'Balassa József k. 
Balázs Armand 
Bálint Benő 

so Bálint Gyula 
Dr. Balkányi Miksa 
Bán Dezső 
Dr. Bánóczi József k. 
Dr. Baracs Marcel 

S5 Bárdos Lipót 

Dr. Barna Károly k. 
Dr. Barsi Dezső 
Barta József 
Bató J. ,Lipót 

' 0 Dr. Bátori Dániel 
Bauer Ferenc 

V. Nádor-u. Jelzáloghitelb. 
V. Fürdő-utca 7. 
V. Arany J án os-utca 9. 
V. Lipót-körút 16. 

VIllBaross-u. 11. 
vm.J ózsef-utca 16/18. 
vn.Rákóczi-út 44. 

V. H onvéd-utca 3. 
L Uri-utca 10. 

V. Váci-körút 74. 
V. FerencJózsef-rakpart27. 

lY. Ferenciek-tere 7. 
V. Nagykorona-utca 2. 
V. Nádor-utca 25. 

VlllÜUői-út 30. 
Vl.lürály-utca 88, 
vn.Erzsébet~körút 9. 

V. Nádor-utca 43. 
VI. Vörösmarty-utca 43. 
V. FerencJózsef-rakpart 27. 
V. Tőzsdepalota.. 
\'I. Lázár-utca 13. 
VI. Csengery-utca 58. 
\'LHajós-utca 15. 
vn.Huszár-utca 1 O. 
Vll.Király-utca 99. 

V. Nagykorona-utca 12. 
lY. Bécsi-utca 3. 
v. Rudolf-rakpart 3. 
L Alk-otás~utca 7. 

vn.Tökölyi-út 26. 
UI.Lajos-utca 165. 

vn. Stefánia-n t 15. 
\1. Teréz-körút 36. 
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Dr. Bauer Mór 
Dr. Baumga.rten Izidor k. 
Baumhorn Lipót 

• 5 Beimel Bándor 
Békés Márton 
B ék esi József 
Dr. Béla Pál 
Benedek Károly 

5o Benedek Bándor 
Benedict Gyula k. 
Benedict Miksa k. 
Benyovits Adolf 
Dr. Berezeller Imre k. 

55 Berényi Miksa 
Dr. Berényi Sándor 
Berger A. Lipót k. 
Berger Ignác k. 
Berger Lipót k. 

so Dr. Berger Miksa 
Ber5l Gusztáv 
Bergmann Mór 
Bernstein Győzö k. 
Dr. Bihari Mór 

sr; Binéter Józsefné 
Bing Gyula 
Birnbaum Imre 
Birnbaum László 
Biró Henrik 

;o Biró Károly 
Bisalichess Mózes 
Blau Adolf 
Dr. Blau Lajos k. 
Bleier Jónás 

1a Blooh lgnáe k. 

V. Széchenyi-utca 10. 
VII. Erzsébet- körút 41. 
vn.Izsó-utca 8. 
V. N agykor ona-utca 19. 

Vll. Kertész-utca 33. 
VU.Almásy-utca l. 
V. Arany J ános:utca 32. 
v. Lipót-körút 5: 
VI. Városliget] . fasor 40: 
VII.Rákóczi-út 32. 
V. Vécsey-utca 4. 

VII.Damjanich-utca 4.1-, 
IY. Deák-tér. 
IY. Kossuth Lajos utca 2 t. 
IILLukács ·utca 4. 
V. Sas-utca 7. 
IX.Lónyay-utca 33. 
V. Báthory-utca 19. 
V. Nagykorona-utca ll. 

vn.Wesselényi-utca 9. 
V. Szabadság-tér 6. 

Vlli.Baross utca 4 .. 
VI. Váci-körút 21. 

VU.Károly-körút 17. 
VI. Szondy-utca 37 /b. 
V. Nagykorona-utca 21. 
V. Mária Valéria-utca 19. 
V. V écsey-utca 4. 

Vli.Akácfa-utca 57. 
vr. Teréz-körút 27. 
V. Pesti M. Keresk. BR.nk. 

vn.Stefánia-út 16. 
VD.Akácfa-utca. 59. 
VI. Eötvös-utca 34. 
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Bloch József 
Blücher J ózsef 
Dr. Bodnár Sam u 

Bognár Adolf k. 

80 Boscbán Artur 
Boscbán P éter 
Böhm Emil 
Özv. Böhm Lipótné 
Dr. Brachfeld Lajos 

86 Brau n Ignác k. 
Brau n József 
Ifj. Braun Ignác 
Braun Pál 
Breitner Imre 

9o Breitner Károly 
Breuer Mihá.ly 
Erener Mór 
Bricht Lipót 
Bródy József 

er; Bródy Mi~sa 
Bródy Sándor 
Brück Károly 
Dr. Brück Miksa 
Dr. Brüll Ignác 

too Bruckner Henrik 
Brust Dávid 
Böchler Adolf 
Büchler Mór 
Buchwald Béla 

106 Buchwald Gyula 
Budai ohevra-kadisa k. 
Dr. Burg Hugó 
Burger Lajos 
Dr. Czigler Ármin 

VI.Izabella-utca 39. 
Vll.Síp-utca. 12. 
'~ Lipót körút 19. 

vm. lllés-utca 4. 

X. Kó'bánya. Indóház-u. 18. 
X. Kőbánya. Indóház-u. 18. 

vn.Király-utca 9. 
VIiRákóczi-út 38. 

V. P erczel Mór-ntca 2. 
V. Széchenyi-ntea l. 
IX. Ferenc-körút 34. 
V. H old-utca 23. 
V. Aulich-ntca 4/6. 
V. Zrinyi-utca 12. 
V. Váci-körút 8. 
Yl. Nagymező-ut-ca. 43. 
l Karátsonyi-utca 19. 

V. Keresked. Akadémia. 
VI. Podmaniczky-utca. 21. 
l Krisztina-könít 39. 

V. Alkotmány-utca 16. 
Vr Lipót-körút 32. 
V. Nádor-utca 5. 
v. Váci-körút 26. 
V. Gabonatőzsde. 
V. Sas-utca 13. 
V. Vadász-utca 10. 
V. Akadémia-utca 16. 

vu.Botond-utca 7. 
VLAndrássy-út 14. 
n. Lánchid-utca .t. 
v. Mérleg-utoa 4. 

vn.Síp-utca 12. 
v. Váci-körút M. 



110 Uz ukor Bélo. Vli.Klauzál -tér 3. 
Caá.ki Hóbort VJ.Dó.vicl-utca -1 •• 
C8áki és tlerbijt V. Kftimán-utott 21. 
Dr. Osn,tó Gyu la VII.Erza6het-l<ötút 8. 
Csengori ForoJ1o Vli.Dob-utca 80. 

'' "' Dr. Csobádi S~tmn lll. Zsigmond-utca 68. 
Daróczy Vilmos VI. Podroanjczky-u. 1. 
Darvas Adolf vmJ ózsef-utca 23. 
Deltk Frigyes k . V. József-t ér 8. 
Detik Han tik VI. Eötvös· utca 37. 

tto Dr. Dékány Géza V. J.Jipót-körút 15. 
Denbof Mór k. Ill. Lajos-utca 124. 
Dr. Déri Ferenc vr. Központi vitros ház. 
Detsioyi Károly V. FürdlS-utca 10. 
Dr. Deutsch Antal k. VI. Bajztt-ntca 26. 

t tG Dr. Deutsch Et·nlS V. Erzsébot-tór 16. 
Deutsch Gábor V. Marokkói-utca 1. 
Deuteoh Ödön 

• l 

V. Árpád-utca, 8. 
Deutsch Vilmos V. Tükör-uton. 2. 
Deutsch Vilmos V. Lipót-körút 4. 

18\) Deutsch Zsigmond k. IV. Deák Ferenc-utca 3. 
Dezsényi Gyula k. V. Fürd6-utca 1 O. 
Dr. Dezső Sámuel Ic. V. BankJ.utoa 7. 
Dirsztai Dirsztay Béla V. Akadémia-utca ó. 

. l 

Dóczi Ignác V. Fdrdő'-utca 6. 
ts~ Dr. Dóczi Imre VI. Teréz-körút 40/tl•2. 

Domány József k. IV. Deák-tér S. 
Dr. Domokos Lajos VI.Andrássy ·út 77. 
Domokos Miklós V. Szabadság-tét 16. 
Dr. domonyi Domony 

Mório V. Mtíria Valéria-utca 14-. 
t&O Dr. Dömény Lajos VII . Tökölyi-út 44-. 

Dömjén Gyula VII.Garay utca 36. 
Donnenberg Józaef V. Akadémia--utca · 14. 



Donner Gyula Ic. 
Dóaa Kálmán 

14lS DukáRZ Jakab 
Dukes D. Arnold 
Duneitz Vilmos 
Eckstein Bernát 
Dr. Edeletcin Bertalan 

160 Egressy Artur /z. 
Ebrenatein Bernát 
Ehrljch Emil 
Ebrmann Leon /r. 
Eichner Árpád h. 

tM Eisler So.mn 
Elek Bernát 
Elfer Dániel 
Éliás Mór 
Elsner Adolf 

t&o Engel Ármin k. 
Engel Ernő 
Jánosi Enge l Gyula 
Oserkuti Engel Miksa 
Enyedi Simon 

~~ Dr. Epstein László 
Eppinger Károly 
Emet Emil k. 
Ernst Vilmos k. 
Dr. Ernyei Mór 

17" Dr. Eulenberg Salamon 
Faludi O áLo r 
Faragó Ign Etc . 
Dr. Farkas Emil k. · 
Dr. Farkas József 

175 Dr. Fejér Lipót 
Fehér Mór k. 

\'II.Vörösrna.rty-utca 31. 
IV. Károly-körút 24. 
VIJ.l>ohány-u. 20. 

V. Vácí-körút 74. 
VL Kmetty-utca 14. 
VJJ.Erzsébet-tór J 7. 
lJ. Lukács-utca l. 

\'II.Aréna-út 19. 
V. Kálmán-utca 21. 
VI. Hajza-utca 30. 
V. Akadémia-utca 18. 

VII. Da-mjanich-utca 28 'a. 
V. Erzsébet-tér 15. 

VII. Bákóczi·út 32. 
V. T<Szsdepa.lota. 
V. Bas-utca 12. 

vr.Lázár· u U. a 26. 
V. Pozs,onyi·ut 11. 
Y. Ná.dor·utca 16. 
\l Andrássy-út 122. 
V. Váci-körút 24. 
V. Akadémia-u. 14-. 
VI.Hungária-ót 75. 
V. Sas-utca 14. 
v. Lipót-körút 13. 
V. Zrinyi-utca 12. 
JI. Fő-utca 66. 

IV. Károly-körút 2. 
Vl. Andrássy-út l !2. 
VI. Gróf Zichy Jenő u. 4-1. 
rrr.Dohány-utca 18. 
YILDohány-utca 3ű. 
v. Falk }fiksa-u. 15. 
VI. MozsAr-utc& l 4o. 
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Fejér Márton 
F eldmann Lajos 
Feledi Ödön k. 

tHO Dr. Feleki Béla 
Dr. Feleki Sándor 
Fellner Leó 
Fényes Dezső 

Dr. Fényes Mór 
t85 Fenyő Sándo1· 

Zalai Fenyvesay Adolf 
Fillenz Zsigmond k. 
Dr. Finger Gyula 
Fischer Adolf 

t qo Fischer Dezső 
Fischer Emil 
Dr. Fischer Gyultt. k. 
Fischer J án os 
Fischer J en ő 

195 Fischer Mór 
Fischer Zsigmond 
Flachs Oszkár 
Fleisohl Izsó 
Fleisohl Samu 

too Fleisohl Sándor k. 
Dr. Fiaisohmann Hugó 
Dr. Fiaischmann Illés 
Dr. Fl eisohmann József 
Fiaischmann Sándor 

to6 Dr. Flesch Jenő 

Fluss József 
Dr. Fodor Ármin 
Fodor Zsigmond 
Folkmann Ferenc 

VI. Nagymező-utca 66. 
Vr.Podmaniczky-utca 27. 
V. Vigadó-tér 1. 

VI. Teréz-körút 19. 
VI.Király-utca 85. 
V. Váci-út 4. 
V. Lipót-körút 4. 
VI. Izabella-utca 65. 
VI. Forgách-utca 11. 
Vl.Bajza-utca 4. 
V. Arany János-utca 25. 
VI. Hajós-utca 41. 
N. Vigadó-tér 1. 
X. Halom-utca 22. 
lY. Vigadó-tér l. 
Vll.Dohány-utca 24. 
vn.Kertész-utca 33. 
Il. Csalogány-utca 12. 
VJ. Podmaniczky-utca 2. 
V. Kárpát-utca 19. 
V. Vécsey-utca 5. 
V. Nyúl-utca 9. 
V. Szabadság-tér 10. 
V. Szabadság-tér 16. 
Vll.Erzs·ébet-körút 21. 
V. Váci-körút 64. 
YLLázár -utca 20. 
IX. Ranolder-utca 27/a. 

Dr. Kovács iroda Andrássy-
út és Csengery-utca sarok. 

V. Pozsonyi-út 31. 
\1. Városligeti fasor 43. 
lY. Váci-utca 24. 
VII.Alsó-erdősor 32. 
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Dr Födi Károly k. 
210 • 

Földesi J o achim k. 
Dr. Fraenkel Sándor 
Frank Dániel 
Frank József k. 

115 Dr. Frank Salamon 
Dr. Freiwirth Sándor k. 
Freud Mór 
Dr. Freund Lajos 
Freund Sándorné 

!!O Fried Ármin k. 
Dr. Fried Leó 
Dr. Fried Samu 
Dr. Fried Vilmos 
FriedHtnder Izidor 

t!6 Dr. Friedmann Bernát 
Friedmann Mór J. 
Dr. Frisch Armin k. 
Frisohmann I. F. k. 
Fritz Manó k. 

tao Fröhlich Vilmos 
Fuchs Ignác 
Dr. Fuchs Lajos 
Füredi Gyula 
Maróthi Fürst Bertalan 

t 85 Fürst István k~ 
Gábor Bertalan k. 
Gábor Ignác 
Gara Emil 
Gellért J aka b 

''<> Dr. Gerber Béla 
Geréb Noé 
Gergely Hugó k. 

Aa IMJT Évkönyve 1913. 

VI. Bajza-utca 5. 
Il. Retek-utca 37. 
V. Alkotmány-utca 16. 
V. Csáky-utca. 12. 
v. Lipót-körút 20. 
V. Báthory-utca 5. 
IX. Üllői-út 71. 
Il. Oszlop-utca 33/a. 
\1. Váci-körút 16. 
II. Török-utca 10. 
V. Lipót-körút 6. 
"1. Gróf Zichy J enö-utca. 27. 
V. Erzsébet-tér 8. 
V. Autich-utca 4-6. 
vmKenyérmező-ntca 6. 

V. József-tér 18. 
Vl. Révay-utca. 22. 
VI.Eötvös-utca 33. 
V. Al·any János-utca 25. 
V. Vigadó-tér 1. Pannónia 

bizt. társ. 
ll Margit-rakpart 52. 
U. Zsigmond-utca 21. 
V. Alkotmány-utca 27. 
V. Nádor-utca 7. 
V. Sas-utca 20-22. 
V. Lipót-körút 15. 
V. Árpád-utca 6. 
VI. Munká.csy-ntca 21. 
V. Nádor-utca 16. 
X. Jászberényi-út 1. 
V. Hold-utca 6. 

vm.Tisza Kálmán-tér 2. 
v. Arany János-utca 25. 

~5 



;tH fi 

Oor8 József 
itl. Dr. OlttHA [~or k. 

"~'~ O las r Vihuos Ir.. 
Glnsuor Gyula\ Ir.. 
Dr. Oh\Hnot· ~amu k. 
Özv. Glnubor Fülöpnó 
Dr. Oliiok Gynlo, 

"'o Glttok Mtlinó 
Dr. GlüokRtho.l Samu 
Dr. Golcl Hirnon 
Ooldborg Zsigmond k. 
Bnda\i Guldborgor Bertn.Lnn 

t61\ Goldborgor Gusztáv 
Goldtuatln J ó~sof 
Goldnor Sn.1uu 
Goldsohmiod Dornitt 
Dr. Gol«lsohmied Mór 

uo Ooldsolnniod Öclön 
Gold~ohnlhlt .Lipót k. 
Gol<laohmiodt Sándor k. 
Goldmiohor Góza 1. .. 
Dr. Goltlziohor Vilmoe 

'"" Go ró oz J aka b 
l>r. Goeztouyi Ármin 
Oömöri J ou6 
Görög Oa\\lor 
Görög K'lmán 

• t7u Dr. Grauer Vilmos k. 
Greiner J aka b 
Dr. Groaa Lipót 
Groaa Nándor 
<hoaamann Leó k. 

tn Grt\nbaum Mikaa 

Y. Dm·ottyn-utoa u. 
VI. Anclrltasy~út 25. 
V. N1ídor-u.toa 30. 
VI. Do.j ~a-nton 30. 
Y. Szóohonyi-nton. 1. 

VI. Andrássy-út 70. 
VI. Vároaligoti .. fasor azana

tori um. 
VI. Király-u. 28. 
Y. Akn.dómia-uton. 3. 

Vll,}J:r.zsébot-körút 9. 
Vll. Damjanich-uton. 23. 

Y. Sn.H-uton. 27. 
Y. Arnny Jltnos·uton.. 
VII.Iatvltn-út 23. 
Y. Sz abaclaftg· tél· 7. 
VI. Eötvös-u tea 32. 
VII. Wosaolónyi·utoa, 41. 

V. llouvód-utotll 8. 
V. Nn.gykorona-utott 15. 
V. Dóltt-uton, 4. 
V. Bttthory-utoa 7. 
V. Báthory-utca 5. 

Vll.Ovoda.·ntoa 40. 
lY. Muzoum-körút 35. 
V. TlSzedopalota. 
V. Arany J án os-uton. 25. 
V. Osn.nádi·u. 1 . 

Vlll.Rákóozi-l1t 45. 
1. Komenes-utotlt l i. 

VI. Vt\oi-körút 45. 
\1. Munká.osy·utoa 24. 
\: Széohényi-utoa 1 · 

IV. Kristóf· tér 1. 
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Grünfeld Miksa vn. Bzövetség-utca 9. 
Dr. Grünstein Adolf VII.Erzaébet-körút 9- t 1. 
Grünwald Miksa VII. Garay-utca 5. 

Grünwald Samu l Kriaztina-tér 1 l a. 

180 Gussman Simon VLVáci·körút 59. 
özv. Guttmann Jakabné 

és fiai V. Hold-utca 10. 
Dr. Guttmann Mibály k. VID.Rökk Szilá.rd-utoa 26. 
Guttma.nn Tamás VII.Nyár-utca 16. 
Guttmann Zsigmond V. Sas-utca 4. 

ss5 Gyenea Ede k. V. Vigadó-tér l. 
Gyömrl>i M. Manó k. VIIINagytem p lom-utca 1. 
D1·. Gyulai Noé Hugó VUIJózsef-körút 81. 
Haas Zsigmond k. VI. Dessewffy-utca 21. 
Hacker Bertalan V. Nádor-utca 14. 

190 Hacker L aj os II. Zsigmond-utca 23. 
Dr. Hah n Dezs() VI.NagymezlS-utca 41. 
Dr. Halász Frigyes k. V. Lipót-körút t 1. 
Halász Manó V. József-tér 14. 
HaJbrohr Adolf Vl.Dalszinhá.z-utca 10. 

191\ Halmos Balamon VI.Aréna-út, nyugati p. u. 
Handel I. Tódor k. VI. Podmaniozky-utoa 43. 
Handelsmann Arnold vn.Rottenbiller-utca. 54. 
Han dl er Jónás V. Erzsébet-tér 19. 
Báró Hatvany-Deutsch 

Bándor V. Nádor-utca 3. 
aoo Hausbrunner Vilmos VID.Rökk Szilárd-utoa 26. 

Ravas Dezsó V. Béla-utca 5. 
Bay Gyula V. Bálvány-utca 21. 
Dr. Heoht Ern<> IX. Ferenc-körút 39. 
Heoht Gusztáv v. Arany János-utca, 

Tüköry-palot&. 
806 Heoht Samu lY. Ferenoiek-tere 6. 

Dr. Hegedtie Gyula k. \: Nádor-utca 18. 
25* 



388 TÁRSULATI KÖZLEMÉNYleK 

Hegyei László 
Beidiberg Imre k. 
Dr. Heidlberg Márton 

11 o Heidlberg Ödön k. 
Heidlberg Vilmos 
Hein Samu k. 
Heimann Géza. k. 
Heisler József k. 

ats Dr. Hetényi József , 
Heller Armin 
Dr. Heller Bernát k. 
Dr. Herbst József 
Herzfeld Frigyes 

~ Herczeg Zsigmond 
Hermann Antal 
Hersch Samu 
Herz Ármin 
Herz József 

na Herzfeld Zsigmond 
Özv.HerzmanBertalanné 
Herzag Gusztáv 
Dr. H evesi Simon k. 
Hinch Nándor 

uo Hirsehfeld Arnold k. 
Dr. Hirschfeld Manó k. 
lfusehl Hugó k. 
Dr. HirsebJer Henrik 
Hirschter Samu 

.. Hoeh.stidter József 
HotJer Béla 
HotJer Vib4.1y 
Hoftmann Ármin 
Hoffmann Béla 

..., Hoffmann Ottó 

\1. Andrássy-út 2. 
V. Csáky-utca. 8. 
V. Fürdő-utca. 1. 
V. Csáky-utca. 8. 
V. Géza- n tea 7. 
V. Fürdő-utca 1. 
lll. Zsigmond-utca 1. 
V. Pozsonyi-út 21. 
\1. Nagymező-utca 21. 
V. Váci-körút 62. 
II. Fő-út 77. 

VD.Kertéez-ntca 20. 
l 

V. Arpád-utca 7. 
rv. "Vigadó-tér 1. 
V. Akad é lili.&-n tea 6. 

\ll Tökölyi-út 18. 
V. NádoY-utca 8. 
V. Mérleg-utca 4. 

lY. Kossuth Lajos-utca 17. 
V. Perczel Mór-ntca 4-. 
VI. Teréz-körút .W, ~. 

Vll.Dohány-ntca 20. 
V. .Árpéd-nica 7. 

\li.Bákóczi-út 28. 
vn.Damjanieh-ntca 41. 
V. Váci-körit 50. 
\: Nagykorona-utca 3i. 

\lL Wesselényi-ulica 13. 
VI. Aradi utca 31 . 

': Lipót-körót 3. 
vn.Jávor-otr.a l t/a. 
TI Terb-könn ~6. 
v. Arany János-utea 9. 
V. Nidor-utea 1!. 



Boffmallll Viktor 
Hollós Oszkár k. 
Horovitz JenlS 
Dr. Horváth Dezső 

846 Horváth Sándor 
Dr. HtUtl Hiimér 
Dr. Botfai Htivös 16uef 
lgmándi Míhály 
lgnácz Lajos k. 

aso Irsai Ignác 
Dr. Jaoobí Béla. k. 
J acobí F iilóp 
Dr. Janovi~ Bertalan 
Jármai Gyula 

156 16nás Ármin k. 
Jónás Berialan 
Kada Sámuel 
Káldor Marcel 
Dr. Kábn4n Márion 

110 Kamrner Benő 
Dr. Kanu Sándor 
Kántor Oszwald 
Kardos FnW k. 
Dr. Kármán llór 1:. 

• Kaesai Ignác 
Katona Gyula 
Katzbmg Pülöp 
Kaufmann Sándor 
Dr. Keakeméti AdoH 

~Kecskeméti ~ 
Keeakemét.i Im.re 
Kelemen Bemü 
KellHugó 
LDer Amoid 

"' 

V. Vigadó# th 1. 
VI.Dávid-utca 8. 
VI. Podmaniczky-utea 37, 
VI.Aradí-utca 31. 
JY. Ferenez 1~f-rkpt !!. 
rv. Ferencz Jw~·rkpt ~
YJL~sz..utea !lJ. 
V. Széchenyi-ntea L 
~ ~leg-ttWa 9. 
v. Lip6t--körút ~ , 
V. Kálmán-utca ~. 
': &s-utea 10. 
'~ ~"""ádor-nw.a !4. 
\'11\f~SS(.:]fn i-~ 31. ., 
YL~lJa..~ 31. 
V. Xádor-nt.ea 3 J. , 
': )úgy. Alt Hitelbank 

\1l:Erzséb6-körút 9. 
\: .!lkottJWly-nka 15. 
nA.ndn\Eay-út 3(. 

\: ~úmfwlb Bank. , 
': .ErtE'ktbz.sde.. 

\"110~ ~rinh{z_,..mea 3!. 
n. BÍIIl.bÓ-nb 1 o# 
UPodmaniez.ky- ~ tO .. 
n. To.dor-ttta 6. 
\: ~ agykorona-uta 15. 

VDI.Csoionsy-uka a. 
-- 'k. . . . ~ l]Lr.aJGJ-n.t i7U. 

n~Jdt:a 43.. 

l: Béla--aka '· 
\: HajDal-ub 6. 
l! Váó-körái SJ .. 
liBethien-utca 
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876 Keller Antal 
Keller Lipót 
Kandi Antal 
Kertész Bódog k. 
Dr. Kiss Arnold 

sso Kiss József k. 
Dr. Kláris Fülöp 
Klauber Samu 
Klein Dávid 
Klein Dezs{) 

ssr; Klein Géza k. 
Klein Henrik k. 
Klein J. D. 
Klein Jenő 
Klein József k. 

89o Klein Lipót k. 
Klein Sándor k. 
Klein Simon 
Klein Zsigmond 
Kleinmann Adolf 

896 Klug Lajos k. 
Dr. Kohlbach Bertalan 
Kohn Arnold 
Kohn Dávid 
Kohn Jakab és fiai 

600 Kohn Lajos 
Dr. Kohn Sámuel 
Kohn Vilmos 
Dr. Kohner Adolf k. 
Kolisch Adolf 

106 Kónyi Manó 
Konta ~old 
Koppély Géza 
Kopstein Lipót Emil 

V. Árpád-u tea. 12. 
VI. Váci-körút 37. 
JY. Károly-utca. 2. 
V. Báthory-utca 9. 
II. Fő-utca 12. 

vmNépszinház-utca 22. 
V. Nádor-utca 7. 
V. Váci-körút 80. 

JY. Váci-utca 16. 
I. Krisztina.-körút 17. 
V. Nádor-utca 28. 
Vl.Károly-körút 9. 
V. Arany János-utca 19. 

vn.Cserey-utca 5. 
VI. Anker-pa.lo-ta. 
V. Zrinyi-utca 17. 
V. Nádor-utca. 28. 
V. Aulich-utca. 8. 
V. Koháry-utca 2. 
\1. Bajza-utca. 27. 
V. Bá.lvány-utca. 24. 

YU.Elemér-utca 38. 
VI. Teréz-körút 40. 
vn.Baross-tér 17. 
V. Aulich-utca 4-6. 

vm.üllBi-út ao. 
Vll.Holló-utca 4. 
IX. Aggteleky-u tea 1 O. 
JY. Deák-tér 1. 
L Lisznyai-utca. 7. 
n. Szalag-utca. 9. 
VI. Fels6-erdő~or 12. 
V. Nádor-utca. 3. 
V. Honvéd-utca 11. 
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J{opstein Zsigmond k. 
-rr vács Róbert 

610 ~o , 
Koziil& Rezső . .. 
Kőbányai izr. hltkozség 
:K.rakauer Samu k. 
Kr~emer József 

~ Kramer József 
61:> 

Kramer Marcel 
J{ramer Rezső 
Kransz Adolf 
Krausz Dezső 

uo Dr. Krausz Ede 
Krausz Hugó k. 
Krausz József 
Kreutzer Jenő 

Kriegler Miksa 
'ts Dr. Kriszhaber Adolf 

Krishaber és Schlesinger 
Kronberger Zsigmond k. 
Kubies Gusztáv 
Kuffler Géza 

' so Dr. Knnos Ignác k. 
Dr. Künsztler Mór k. 
Dr. Knruoz Zsigmond 
Küszler Henrik 
Lager Samu k. 

U5 Lajta Béla k~ 
Lajta Lipót 
Lajta Pál 
Landauer József 
Landesmann József L. k. 

ÜO Landabarger Izidor 
Láng József 

V. Bank-n tea 4-. 
vn.Károly-körút 15. 
vm.Józsefvárosi teher p. ·u. 

X. Kőbánya. 
VI.Fóthi-út 25. 
VII. W esselényi-utca 41 . 
VI. Király-utca 52. 
VII.Sip·utoa 12. 
V. Lipót-körút 10. 

\1l.Király-utca 85. 
\ TI. Hajós-utca. 25. 
vn.Damjanioh-utoa 35. 
V. Szabadság-tér 6. 

VII.Kir ály-utca 9. 
rv. Dorottya-utca 3. (Hazai 

bank r.-t.) 
rv. Királybérháza. 
n. Margit-körút 3. 
V. Géza-utca 9. 
V. Tükör-utca 2. 
VI. Podmaniozky-utca 18. 
V. V écsey-utca 4. 

Vlll.Eszterházy-utoa 1/b. 
VI. Szabolcs-utca. 33. 
VI. Teréz-körút 48. 
X. Tóth Kálmán-utca 8 10. 
\1. Stefánia-út 40. 
VII.Pálma-utoa 10. 
VII.Károly-körút 15. 
\li.Károly-körút 15. 
Vll.Rottenbiller-utoa 5 'a. 
V. Báthory-utca 3. 
v. József-tér 11. 
rv. Deák Ferenc-utca 19. 
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Langer Simon 
Langfelder Ede 
Langfelder Károly k. 

m Langfelder V. k. 
Lányi Emil k. 
Lányi Henrik 
Lányi N or b ert 
Dr. L asz Samu k. 

.so László Izidor 
Latzkó Ká1·oly k. 
Latzkó Rándor k. 
Laubentracht Ignác 
Lanfer József 

' 55 Dr. Laufer Lajos 
Lázár J ózsef k. 
Lazarus Adolf 
Lederer Gábor Ignác 
Ledermann Mór 

66o Leitersdorfer Dávid 
Dr. Leitner Adolf 
Lenkei Henrik k. 
Leopold Rudolf k. 
Lévai Samu k. 

~ Lichtig Samu k. 
Dr. Lichtenstein Sa.lam. 
Dr. Lichtenstein I. 
Ligeti Ödön k. 
Dr. Linksz Ánnin 

"o Littmann Lajos k. 
Litzmann Ignác 
Dr. Loránt Leó 
Lord ás Társa 
Löbl Emil 

675 Löbl E. Manó 

VI. Teréz-körút 44. 
Vl.Andrássy-út 36. 
VI. 56. sz. postahivatal. 
VI. Figyel6-utca 14. 
VII.Rá.kóczi-út 20. 
IV. Eskü-tér 5. 
V. Erzsébet-tér 13. 
l. Várfoli-utca 10. 

V. Sólyom-utca 16 . 
VI.Andrássy-út 7. 
VI. Andrássy-út 7. 
Vll.Nagydiófa-utca 7. 

V. Lipót-körút 22. 
Vll.Dob-utca 20. 
vn. Síp-utca 17. 
VI.Nagy János-utca 33. 
Vll.Károly-körút 13. 
vn.Dohány-utca 42. 
VI. Petőfi-utca 3. 
vn.Stefánia-út 31. 
V. Visegrádi-utca 3. 
V. Béla-utca 5. 
V. Váci-körút 26. 
VI. Váci-körút 17. 
VI. Váci-körút 17. 
V. Nádor-utca 50. 
V. Dorottya-utca 3. 
V. Arany J án os-utca 24. 
V. Erzsébet-tér 13. 

IV. Kossuth Lajos-utca 10. 
lll Zsigmond-utca 51/3. 

VTI.Damjanich-utca 38. 
V. Szabadság-tér 6. 
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Löffler Károly 
Löw Sándor k. 
Dr. Löwenstein Arnold 
Löwy Sámuel 

680 Lukács Emil k. 
Szegedi Lukács József k. 
Lukács Lajos 
Magy. izr. kézmi:i és 

földmív. egyl. 
Dr. Ma hl er Ede 

4.85 Mairovitz J aka b 
Major Aron 
Major I. Gyula 
Dr. Máinai Mihály k. 
Dr. Mande l Dániel 

4.90 Mandl Bernát k. 
Mandl Miksa. k. 
Dr. Mangold Ármin 
Dr. Marc z ali Henrik k. 
Margaretben Herbert 

4.9& Dr. Markbreit Gyula 
Márkus Miksa. 
Mautner Adolf 
Dr. Mauthner Aladár 
May Dávid 

500 Dr. Mayer Sándor k. 
Medgyes József 
Dr. Medvei Béla 
Dr. Massinger Lipót 
Dr. Mészöly Jend 

&O& Mezei Ernli 
Dr. Mezey Ferenc k. 
Mezei Lajos 
Dr. Mezei Mór k. 

V. Szent István-tér 16. 
VllLTózsef-körút 81. 

V. KAlmá.n-utca 2. 
VI. Teréz-körút 22. 
V. Akadémia-utca 9. 
V. Hi tel bank. 
V. Lipót-körút 8. 

VII.Da.mjanich-utca. 42. 
IX.Ferencz-körút 24. 
VI.Hegedüs Sándor·u. ~3. 
V. Lipót-körút 13. 

VIII.Rökk-Szilárd-utca. 26. 
VI. Bajza-utca 20. 
VI.Da.lszinhá.z-utca. 10. 
VII.Rottenbiller-utca. 64. 
m.Zsigmond-utca. 51. 
V. Szabadság-tér 10. 

VIILJ ózsef-körút 59. 
vn.Rottenbiller-utca 37/2. 

V. Bátbory-utca 20. 
VI. Nagymező-utca. 19. 
V. Vécsey-utca 4. 
V. Nádor·utca 32. 
V. Gresham palota. 
V. Nádor-utca 5. 
\1. Hunyady-tér 3. 
vn.Erzsébet-körút 9. 
V. Bálvány-utca 26. 
V. Kálmán utca 23. 
V. Nagykorona-utca 13. 
\1.Laudon-utca 3. 
V. Nagykorona-utca 13. 
V. N agykorona-utca 13. 
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Dr. Mezey Sándor 
510 Miklós László 

Milch Géza k. 
Milch Oszkár k. 
Dr. Mohr MiháJy 
Molnár Jenő 

515 Morgenstern Emil 
Dr. Munkácsi Bernát k. 
Müller Mór 
Müller Vilmos k. 
Dr. Nádas Bertalan k. 

5to N agel Ignác 
Nagy Andor 
Dr. Nagy Dezső 
N em es Marcell k. 
Dr. Neuberger Árpád k. 

6!5 Özv. N e uberger Ignácné 
N eumann Artur k. 
N eumann Béla 
Neumann Ferenc k. 
Dr. Neumann Miksa 

:;so Neumann Samu k. 
Neumann Sándor k. 
Neumann Simon 
Neumayer Fülöp 
N eu se r Márk 

&a& Neuwirth Rezső k. 
Dr. Nyéki Károly 
Ó-Budai obavra kadisa 
Ó-Budai izr. hitközség 
Ofner Fülöp 

wo Dr. Oláh Dezs() 
Oppenheim Emil 
Orez. izr. tanítóegyesület 

V. Sas-utca 6. 
' ( Nádor-utca 3. 
V. Rudolf-rakpart 3. 
rv. Egyetem-tér 5. 
vn.Erzsébet-körút 39. 
V. Kárpát -utca 19. 
V. Nádor-utca 3. 
VI. Szondy-utca 9. 
V. Váci-körút 60. 
VI. Teréz· körút 6. 
V. Vadász-utca 15. 
V. Aulich-utca 8. 
V. Bálvány-utca 19. 
l. Lipótmező, elmeintézet 

YJ. Andrássy-út 31. 
V. Széchenyi-utca 1. 
VI. Városligeti fasor 28,' c. 
V. Pozsonyi-út 10. 
V. Tőzsdepalota 
VL Andrássy-út 6. 
V. Nádor-utca 7. 
V. Erzsébet-tér 2. 
V. Kálmán-utca 20. 
V. Gizella-tér 4. 
1\~ Deák Ferenc-tér 1. 
'1. Teréz-körút 42. 
': Lipót-körút 15. 
VI.Hungária-út 75. 
m.Lajos-utoa 163. 
ID.Lajos-utca 163. 

Gabonacsa.1·nok. 
V. Rudolf· rakpart 3. 
V. Nádor-utca 6. 

Yll. W esselényi-utca 44. 
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Orsz. izr. tanítóképző int. k. Vlll.Rökk Szilárd-utoa. 26. 
Orsz. rabbiképzö-int. 

645 Pál Henrik 
PáJyi Oszkár 
Palócz Gyula. 
Palóczy Lipót 
Dr. Pap Dávid k. 

660 Dr. Patai József k. 
Dr. Patai Samu 
Dr. Pátkai Dániel 
Paul Lipót 
Paunoz Sándor 

l'l55 Paunz L ajos 
Dr. Pa.unz Sándor 
Perényi AdoJf 
Pesti izr. hitk. fiárva.háza 
Pick Ignác k. 

56o Piohler Lipót k. 
Pintshof J. Mór 
Platsebek Vilmos 
Plesz Mór 
Phamix irod. r . t . 

685 Polgár Géza 
Polgár Jacques k 
Polgári serfözl> r. t. 
Politzer Ignác k. 
Politzer Sándor 

&7o Politzer Sándor 
Pollaosek Henrik k. 
Pollaosek J en ő k. 
Poór Jakab 
Poór Jenő k. 

575 Popper Hugó 
Popper Károly 

Vlll.Bérkocsis-utca 2. 
V. Sas-utca 17. 
V. Vigadó-tér 1. 

\1J.Nefelejts-utca. 63. 
V. Széchenyi-utca 1. 
V. Sas-utca 5. 
Vl.Podmaniozky-utoa 6. 
Vll.Dohány-utoa 42. 
lY. Károly-körút 24. 
V. Béla·utoa 5. 
V. Erzsébet-tér 4. 
V. Eötvös-utca 28. 
Vl. Teréz· körút 1/a. 
L Attila-utca 1. 

VI. Városligeti fasor 
VI. Bulyovszky-utoa 27. 
lY. Deák Ferenc-utca 16. 
V. József-tér 9. 

JV. Központi vá.roshá.z. 
V. Fürd5-utca 1. 

vn.Damjanioh-utoa 30 
Vl.Podmaniozky-utoa 37. 
V. Báthory-utca 23. 
X. Kl>bá.nya. 
X. Kőbányai-út 51. 
V. Attlioh-utca 3- 5. 
n. Nyúl-utca 4. 
VI.Szondy-utoa 45. 
'~ Széchenyi-utca 14. 
V. Dorottya-utca 10. 
V. Szemere-utca 7. 

lY. V ároaház-o tea 16. 
V. Nádor-utca !O. 



Poppor Mór 
Dr. Porosz Mór 
lovag Posner Alfréd 

'"'o Dr. PreiAn.oh Izidor 
Preiaor Miklós 
Ráoz Forono /r.. 
Rnda DozslS 1~. 
Radnai Kttroly 

~~~ Dr. Radó An tal 
lladó Vilmos k. 
Rn.nsoh.burg Gusztttv 
Dr. Ráskai Dezs8 
Rooh tnitz Ödön 

1\90 Bod8 Ignáo 
Reioh Jen8 
Dr. Roioh Miklós 
Beiner Bortalan k. 
Dr. Beiner Ede k 

"o" Rainer Miklós 
Boimann Lázár k. 
Reise D. J. 
Reiter Lipót 
Dr. Renner Adolf 

100 Dr. Réthy Mór k. 
Réti Den<S k. 
Révész Vilmos 
Richter Gedeon 
Dr. Bichtmann Mózes 

tOl\ Rigócz Zsigmond 
Robitsek Gé1a. 
Rockenstein S'ndor 
Robeim K'roly és Fia k. 
Dr, Robeim Ödön k. 

110 Róna Jóaaef 

VII. Weeaolényi-utoa 2. 
V. V áoi· 1törút 64·. 

VH.Osongery-utoa 3. 
V. Bálvány-utca 13. 
V. Ritelbank. 
VI. Podmaniozky-utoa 57. 
V. Do:t:ottya·utoa 10. 
V. Váoi·körút 78. 

VII.Károly-körút tG. 
VI. Délibáb-utca 6. 
lV. Ferenciek-te1·e 2. 
IV. V ároaház-utca 3/5. 
V. Balaton-utca. t 6. 
IX. Tüzoltó-utoa 8. 
V. Nádor-utca 20. 
lY. Muzeum-körút 2. 
V. Vigadó-tér 1. 
V. Arany János-utca 25. 

vn.Wesselényi-utca 4. 
V. Arany János-utca 25. 
V. Váci-út 2. 
V. Els8 Bltda.p. G8zmalom 

VU.Valéro·utca 4. 
VII. Baross-tér 17. 
VU.Peterdi-utca 35. 
VI. Nyugoti p. u. 
(X. Üll8i-út 105. 

vm.Rökk Szilá.rd-utca 26. 
\'ll.Síp-utca HA. 
vn.Osányi-utca 5. 
D. Dékán-utca 3. 
V. Nádor-utca 20. 
V. WQbrmann-utca 5. 
VI. Ssabó Jósaef-utcA 11. 
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Rónai Gyula 
Dr. Rosenak Miksa 
Rosenbaum M enyhért 
Rosenberg Henrik 

815 Rosenberg J . Oszkár 
Rosenfeld Ede k. 
Rosenfeld F élix 
Bicskei Bosenfeld Henrik 
Rosenfeld J án os k. 

eso Rosenzweig Mór k. 
Roseth Gyula 
Rothberg Vittnos k. 
Rothmiller Tivadar 
Dr. Rotter Henrik 

et6 Rózsa Béla k. 
Dr. Rózsavölgyi Manó 
Ruttkay-Rothauser M. k. 
Balgó Izsó 
Dr. Salgó József 

68o Salzberger József 
Özv. Dr. Sámuel Lázárné 
Sándor Fülöp 'k. 
Bándor Géza 
Sándor Pál k. 

886 SzepesváraJjai Sa.rbó Leó 
Dr. Sohmfer Zsigmond 
Dr· Schaoh ter Miksa. k. 
Sohanzer Bé la k. 
Dr. Soheimann Emil k. 

e&o Dr. Schiller Zsigmond k. 
Sohillinger Sándor 
Sohlanger Adolf k. 
Sohlanger Ármin k. 
Behlesinger Ede 

Vll.Ká.roly-körút 3. 
VI. Teréz-körút ~5. 
VI. Szondy-utca 28. 
VU.Akácfa-utca 16. 
V. 9sáky-utca 36. 
v. Lipót-körút 13. 
VI. Bajza-utca 30. 
VI. Teréz-körút 39. 
V. Lipót-körút 13. 
V. Géza-utca 7. 
VI. Kmetty-utca 14. 
V. Akadémia-utca 11. 
V. Személynök-utca 23. 

Vll.Király.-utca 85. 
V. Arany J án os-utca 25. 
VI. Podmaniczky-utca 6. 
V. Mária V al éria-utca 12. 
v. Lipót-körút 17. 

vm.J ózsef-körút 3. 
X. Szent László-tér 
Vl. Andrássy-út 2. 
V. Szabadság-tér 5. 
V. Vigadó-tér 1-. 
lY. Eskü-tér 5. 
V. Sas-u tea l O. 
VI. Teréz-körút 27. 
lY. Muzeum-körút 19. 
V. Dráva .. utoa 16. 

VI. Szeracsen-u to a 41. 
V. Pester Lloyd. 
V. Kádár-utca 8. 
ill.Lajos-utca 121. 
m.Bécsi-út 9. 
vm.Népszinh.(~~.~.utca 38. 
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8415 Sohlesinger Gyula 
Sohlesinger és Polakovita 
Sohlesinger Sándor 
Sohlichter Izidox· k. 
Sohmidl Ignác 

&150 Schöfier Bódog 
Sohön Dávid k. 
Dr. Sohön Lajos 
Sohön Mór 
Sohönfeld Ede k. 

&r,l5 Dr. Sohöntheil Mór 
Sohracker Izidor 
Dr. Schreyer Jakab 
Sohulhof Gábor k. 
Sohulhof Nándor k. 

"eo Ifj. Sohultz József k. 
Sohulz Vilmos 
Sohweiger Imro 
Schweitzer H enrik 
Schweitzer József 

ee15 Soh war z Adolf 
Schwarz Ern6 
Schwarz Gusztáv 
Dr. Sohwan József 
Schwarz Lipót 

11n Schwarz Mór 
Schwarz Rudolf • 
Dr. Sohwaroz \ ' i:mos k. 
Dr. Sebestyén Károly k. 
Sebestyén Manó 

11& Sebők József 
Seidler Vilmos 
Berényi Samu 
Beasler Zsigmond k. 

vm.N agyfuvaros-utca 27. 
V. '.C,6zsdepalota. 
L Krisztina-körút 45. 

VI. Andrássy-út 23. 
V. Sas-utca 6. 

vn.Erzsébet-körút 39. 
VI.Nagy János-utca 10. 
X. Szent László-tér 11. 

VII.Damjanich-utoa 44. 
VI. Vörösmarty-utca 42. 
X. Cserkesz· utca 9. 
V. Tükör-utca 2. 
V. Perczel Mór-utca 1. 
V. Vécsey-utca 5. 

YU.Izabella-tér 11. 
VI. Nagy János-utca 7. 
V. Nádor-utca 14.. 
rv. hányi-utca 18. 
Yll.Thököly-út 49. 
Vll.Aréna-út 19. 
V. Visegrádi-utca 12. 
VI.Szív-ut<'& 18. 
lY. Gizella-tér 6. 
vn.Király·utca 41. 
V. Sas-utca 17. 
V. Báthory-utca 5. 
V. Kálmán-utca 13. 

VII.Rá.kóozi-út 30. 
VII.lzabella·utca 73. 
vm.Hunyadi-utoa 14.. 
VI. Baj za-u tos .U. 
v. Lipót-körút 22. 
IV. Eskü-tér 5. 
\1. Vörösmarty-utca 60. 
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Dr. Sichermann Bernát 

880 
Silbermann Pinkász 
Sirnon Béla k. 
Dr. Simon Izidor 
Boglári Sim. on J aka b 
Simon Miksa 

885 Singer Sándor . 
Singer Vilmos 
Singer Zsigmond k. 
Sipos Henrik 
Soltész József 

&90 Somló Gyula 
Somlyó Mór 
Sommer Ignác 
Somogyi Albert 
Dr. Somogyi Manó 

st5 Dr. Sós Ernő 
Spitz Gyula 
Spitz Imre 
Spitz Márk k. 
Bpitz Simon 

100 Spitzer József k. 
Spitzer Miksa. 
Dr. Stadler Jakab k. 
Dr. Stamberger Salamon 
Dr. Stamberger Ferenc k. 

1~ Stampfer Kálmán 
Dr. Stein Emil k. 
Stein Mildós 
Dr. Stein Miksa 
Steinberger Jakab 

71o Steiner Ármin 
Steiner J en ö 
Skin er J ónáa 

V. Hitelba.nk. 
Vll.Erzsébet-körút 15. 
V. Bálvány-utca. 2. 
V. Nádor-utca 23. 
V. Nádor-utca 23. 
L Kemenes-utca 12. 

VI. Andrássy-út 10. 
VI. Lehel-utca 17. 
V. Mária V aléria-ntca. 12. 
VI. Hajós-utca. 32. 
vn.Jávor-utca 11/b. 

L Logody-utoa. 33. 
V. Akadémia-n. 16. 
VL Podma.niczky-utca. 81. 
VL Sza.bó József-utca 23. 
V. Alkotmány-utca 21. 

Vlll.Rökk Szilárd-utca 26. 
v. Lipót-körút 19. 
V. Fürdő· utca. 9. 
VI. Hajós-utca. 25. 
vm.Szigetvári-ntca 28. 
IX. Czuczor-utca 4. 
VI.Gróf Zichy Jenő-n. 40. 
V. Vécsey-utca 5. 
V. Kálmán-utca. 16. 
V. Erzsébet-tér 15. 
ll Fő-ut-ea 11. 
lY. Koronaherceg-ntea 5. 
\l. Vörösmarty-ut-es 36. 
\ll.Rákóczi-út 3 . 

V. Kárpát-utca 9. 
IX. Köztelek-utca 4. 
\1. Szív-utca 16. 
V. Véceey-utca b. 
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Dr. Steiner Lajos 
Steiner Ma.:roeH 

715 Steiner Sándor k. 
Steinschneider Berthold 
Stern Ábrahám k. 
Stern Alfréd 
Stern Béla k. 

110 Stern Gyula k. 
Stern Henrik 
Dr. Stern Ignác 
Stem Izsó k. 
Stem Jenő 

7!5 Stem József 
Dr. Stern József k. 
Dr. Stern Samu 
Stiffson Emil 
Stomfa.i Lajos k. 

1so Strasser Alfréd k. 
Dr. Strasser Imre 
Stras:er Mikaa k. 
Győrvári Strasser Rezső 
Strasser Vilmos 

la& Dr. Strieker Mór 
Surinyi Béla 
Snrányi József , 
Szabó Armin 
Szabó Jen6 

1 &o Szabó Rezs6 
Dr. Szabolcsi Izidor 
Szabolcsi Miksa k. 
Sz&lai Ödön 
Szántó Aladár 

7&& Szász Béla 
8zeg6 Lajos 

l Albrecht-út 11. 
VI.Bulyov~zky-utca 16. 
V. Lipót-körút 4. 

Vll.Damja.nich-utca 33. 
VDINépszinház-utca. 27. 
VI. Andrássy-út 24. 
VILGamy-utoa 50 . . 
VI. Andrássy-út 19. 
IX. Lónyay-utca 17. 
vn.Dohány-utca 92. 
IY. Deák Ferenc-utca 12. 
Yl. Dessewffy-utca 1/3. 
ID.Zichy-utca 7. 
ill.Lajos-utca 148. 
VI.Andrássy-út 8. 
VI.Andrássy-út 75. 
V. Jelzálog hitelbank 
VI. Munká.osy-utca 15. 
V. Nádox-utca 34. 
IX. Lónyay-utca 33. 
VI. Teréz-körút 7. 
vm.Csokonai-utca 12. 
\1. Hajós-utca 25. 
,1. Városligeti-fasor 24~ 

,,_Pesti Napló. 
X. Kőbánya, Hölgy-utca 18. 

vm. Sándor-tér 4. 
V. Szabadság-tér 5. 
n. Margit-körút 40. 
\-l. Lövölde--tér 2/a. 
\'ll.Hemád-utca 15. 
V. Nádor-utca 7. 
V. Széchényi-utoa 2. 
VI. Teréz-körút 40, 42. 
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Szekér Emil k. 
Székely Aladár 
ifj. Székely Ignác 

750 Ssékely Ignác 
Dr. Székely Miksa 
Székely Miksáné 
Székely Mór k. 
Székely Ottó 

í 56 Székely Simon 
Szemere J en ő k. · 
Szende Fülöp k. 
Szende Lajos 
Dr. Szenes Zsigmond 

7so Szepes Béla 
Szilárd Károly k. 
Dr. Szili Adolf 
Dr. Szinn&i Manó 
N agysárosi Szinna.i 

O sUár 
715 Dr. Tauber Jakab 

Taubner Vilmos 
Tauszig Hugó k. 
Teiohner Gyula k. 
Telcs Ede k. 

?;o Dr. Temesváry Rezső 
Tenzer Emil 
Timár Jenő 
Toeh Samu 
Tolnai Gyula 

776 Dr. Tolnai László 
Tornya Henrik · 
Trebitsch lliksa 
Turóczi Bándor k-

As lJIJT É"~"'""'"~ 

V. Ná.dor-utca 6. 
VIILMária Terézi&-tér 1. 

V. Nagykorona-utca 32. 
v. Lipót-körút 22. 
VI.Liszt Ferenc-tér G. 
VI. Teréz-körút 62. 
V. Arany János-utca tO. 

VU.Rá.kóczi-út 30. 
V. Báthory-utca 20. 
Iv. Koronaherceg-utca 5. 
rv. Koronaherceg-utca 5. 
VI. Ó-utca. 5. 
V. Váci-körú~ 60. 
Y. Lipót-körút 13. 
IX. Saroksári-út 33. 
V. Sas-utca 6. 
VI.Hajós-utoa 31. 
V. Perczel Mór-utc& 2. 

VI.Dávid-utca 15. 
VI. Andrássy-út 33. 
Vl Szív-utca 11. 
Y. Dorottya-utca 4. 
\1. Lendvai-ntea 8. 
\ll.Erzsébet-körút 3i. 
\~Báthory-utca 8. 

\li.Nyár-utca 14-. . 
\: Nádor-utca 34. 

Leszámitoló bank fiók. 
Baross-tér. 

lY. Károly-körúi ~. ·~ 

V. Berzenc.~.ei~ut.ca 50. -
V. Mária Valéria-utea l"' 
\~ Nádor- utca 1-'. 
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Tyrnauer Samu 
780 Erény i Ulimann And. dr. 

Erényi Ullmann Gyula 
Ungár Mi ksa . 
Dr. Unger Bemát 
Urbán Adolf k. 

785 Urbán 8. L. 
Vadas Rezső k. 
V á.gó László 
Vári Dezső 

Özv. Varjas Adolfné 
79o Dr. Várkonyi Kálmán 

Vasadi Gyula 
Venetianer Mór k. 
Dr. Vermes Lajos 
Verő Henrik 

716 V értes Lajos k. 
Dr. Vidor Jenő 
Vidor József 
Dr. Virág Mór 
Vitéz Gyula 

soo Dr. W alda p fel J án os k. 
W aidner Mór k. 
Wahl Béla 
lovag W echseimann Ign. 

vakok intézete 
Weidinger Miksa 

sa& Weidlinger Zsigmond 
W eiller Miksa k. 
W eiller Ottó k. 
Weimann Géza 
Weissmann Noé 

aso Weiss Bernát 
Weiss Emil 

V. Lipót-körút 5. 
VI. Eötvös· utca 39. 
VL Váoi-körút 27. 
V. Arany János-utca 34. 
V. Gresham-palota. 
V. Sas-utca t. 
V. Nádor-utca 1'7. 

Vll.KiráJy-utoa 11. 
vm. Sándor-tér 4. 

V. Alkotmány-utca 18. 
V. Márleg-utca 11. 
\1. Nagymezl:S-utoa 19. 
VI. Podma.niczky-ntoa 43. 
\1. Andrássy-út 6. 
V. Országház-tér 4. 
Vl.Andrássy-út 52. 
VI. Andrássy-út 41. 
lY. Ferencz József-rkpt 27. 

VIJ.KiráJy-utoa 95. 
V. Nádor-utca 30. 
X. Hölgy-uton. 32. 
L Villányi-út 13. 

vn.Erzsébet-körút 53. 
V. Bálvány-utca 26. 

vn.Mexicói-út 60. 
V. Nádor-utca 29. 

vm.Nagyfuvaros utca 3 a. 
V. Bálvány-utca 4. 
V. Bálvány-utca 4. 
V. Béla-uto& 5. 
n. FlS utoa 12. 

vm.Kenyérmezö-utoa 6. 
IX. Soroksári-1\t 1 O. 
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Dr. Weisz Gyula. 
Weisz Henrik 
Dr. Weisz Hugó 

816 Weisz Imre 
Dr. Weisz Jakab 
Weisz Lipót 
Dr. Weisz Miksa 
Dr. Weisz Mór 

a.l Weisz L. Pál 
W aisz Ti v adar 
Weiss Zsigmond 
Weiszberger Antónia 
Dr. Weiszblll'g Gyula k. 

• Dr. Wellesz Gyula k. 
Wellisoh Hugó k. 
W ellisoh Leó László 
Weibenfeld Jakab 
Widder Henrik 

aso Widder Mór 
Wiener Mór 
Willheim Art ur k. 
Wimmar Mór 
W:irth Kálmán 

88& Wittenberg Ignác 
Wix Dávid 
Wodianer Artur 
Dr. Wolf Vilmos 
Wolfner Gyula 

840 Wolfner József 
Wolfner József 
Wolfner Lajos 
Wolfner Tivadar 
Wollák Soma 

866 Wolluer Fülöp k. 

X. Bánya-utca 4. 
\~ Bálvány·ntca 20. 
' 1.Eötvös-utea 31. 
VI. Szív-nt-68. 12. 
'1. Gróf Zichy Jen6-n.. 10. 
X. Jászberényi-út 5. 
VI. Szondy-utea 22. 
X. Szent Láazló-tér 19. 

Vll8íp -utoa 25. 
\: Gorove-utea R 
\~ Arany János-utca 34.. 
l. Fehérvári-út 10. 

r11Síp-utca 1!. 
lll Óbuda, Izr. hi& oímén. 
VI. Király-utca 
V. Nádor-utca 31. 
lY. Váci-ut~ 34. 
Y. Arany Jánoa-ntea 10. 
V. Váoi-könít 7~. 
l. Kemenes-nt.ca 6. 
\: Nádor-utca 3. 

IX. Lónyay-utca 13 b. 
vn. Wesselényi-utca U 
l. Pálys-utoo 1. 
\~ Bál,ány-utca 20. 

\1. Andrissy-út 121. 
\1. Eötvös-utca !4. 
VII.Károly-körút 3. 
Vll.Károly-körút 3. 
VI.Andrissy-út 10. 
\1LKAroly-körút a 
~ll.Károly·körút 3. 
\: Akadémia-ulea 6. 

VU.Erasébet-könít 53. 
it)* 
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Zádor Félix 
Zala Adolf 
Dr. Zerkovitz Imre 
Zinsenheim Zsigmond 

s5o Zoltán Béla 
Zwack Miksa 
Dr. Zse-ngari Samu 
Dr. Zsoldos Zsigmond 

V. Perczel Mór-utca 2. 
V. Lipót-körút 13. 
V. Rudolf-rakpart 7. 
V. Aulich-utca 5. 
V. Bank-utca 1. 
lX. Boroksári-utca 92. 
Vll.Kazinczy-utca. 31. 
V. Váci-körút 54. 

b) Vidéki tagok. 

Abádszalók. 
Gróf F. Gyula 

Abaujszántó. 

866 Dr. Fóthi 'Adolf 
. Árje Ady 

Abony. 

Dr. Blumgrund Naltáli k. 
Háy Mór 
Dr. Hirn Márton 

860 Izr. hitközség 
, Kopec:ki Armin 

Pintér Gyula k. 
Dr. Révész Géza 
Richter Béla k. 

865 V éli Miksa. 

Adony. 

.. 

Dr. Löwinger Sámuel k. 

Albertiirsa. 
Levien Ferenc ~ 

Dr. P.flug Sándor k. 
Tábor Gyula 

870 Ulmer István 

Alsólendva. 

Izr. hitközség 

Alsósztregova. 

Freud Artur k. 

Anarcs. 

Die n er Gyula. 

Antalfalva. 

Dr. Fischer Mikss 
87& Dr. Klein Lipót 

Annavölgy. 
Dr. Mosonyi Albert 

f 
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Apátfalva. 
Glück Béla 
Kalisch Mór 
Perlusz Jakab 

880 Stein Zsigmond 

Apc. 
Jungrejsz S_a,mu k. 

Apc-Zagyvaszántó. 
Reinitz Béla k. 

Arad. 
Adler Andor 
Fraenkel 8. József k. 

885 Funkelstein József 
végvári N éumann Dániel 
Reinigar A. S. k. 
Rónai János 
Singer Izraél 

sBo Dr. Steinitzar Pál 
Dr. Vágvölgyi Lajos 

A1·ad-Buttyin. 
Grosz Péter 

Aranyosmaró th. 
Dr. Ardó Sándor 
Bernát Samu 

89& Engel Jen6 
Gerő József 
Dr. Perl Antal 
Pet{) Albert k. 
Pet() BertaJan 

too Dr. WeiBI Zsigmond 

Aranyosmeggyes. 
Jeremiás Som a 

Bácsalmás. 

Roseaberg Emjl 

Baja. 

Dr. Bruck Aurél 
Dr. Bruck Samu 

906 Chevra Kad.isa 
Deutsch Mátyás 
Dr. Dömötör Kálmán 
Fischer Adolf 
Eleischmann Benő fiai 

9to Gonda Béla 
Grünhut Miksa 
Hesszer Gyula 
Izr. hitközség 
Izr. nőegylet 

915 Kaufmann Samu 
Krahl Ede 
Krausz Bernát 
Krausz Jakab 
Kra.usz Károly 

91o Kun Lajos k. 
Dr. Lernberger Ármin 
Lernberger Rezső 
Pollák Illés 
Dr. ~ajk Aladár 

DU Hj. Reich Vilmos 
Reich Zsigmond 
Reiter J aka b 
Dr. Rosenberg Samu 
Somogyi Emil 
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eso Somogyi Gyula 
Sohliesser Miksa 
Spitzer Ármin 
Szász Ottó 
Weidinger Dezső 

eses W eidinger Rezső 

Balassagyarm at. 

Dr. Biró Arnold 
Felsenburg Gyula 
Felsenburg Ödön 
Dr. Grünbaum Aladár 

&40 Dr. Heks Sándor 
Meissner József 
Pollaosek Rezsl:S 
Dr. Révész Dezső k. 
Weisz Arnold 

Balatonszen.tgyö,·gy. 

965 Dr. Várkonyi Jenő k. 

Ba•ran yamágucs. 

Lebovi ts J ómsef 

Ba·rcánfalva. 

Stössel Simon 

Barcs. 

Blum DezslS 
Grtinberger Péter k. 

Barka. 

•o Grttnmann Arnold k. 

Ba1·ossháza. 
Politzer Sándor 

B átyu. 

Bálint Sándor 
László Andor 

Bat·sfiiss. 

Weisz Fülöp 

Békéscsaba. 

955 Kun Ede k. 
Dr. Silberfeld Jakab 
Schwarz Jónás és Fia k. 
Wallerstein Mózes 
Wallerstein S. Sámuel 

B elényes. 

9so Fainstein Márton k. 
Weinatein Márk k. 

Be?·egardó. 

Klein Elek 

Bet·egsurárzy. 

Kuhn Samu 

Beregszász. 

Id. Bálint Sándor 
~66 Ifj. B4lint Sándor 

Dr. Balkányi Jenő 
Dr. Balki.nyi Gyula 
Balkányi Ödön 
Beregi Zsigmond 
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97o Berger Ignác 
Berkovits J en ö 
Blum Lajos 
Bornatein Adolf 
Dr. Elek Endre 

97& Fa-rkas J aka b 
Fehér Emil 
Dr. Fehér Lajos 
Fischer Sámuel 
Fodor Albert 

98o Friedlü.n der Miksa 
Dr. ·Friedmann Samu 

• Fritsch Sándor 
Gara Miksa. 
Goldglanz Pál 

985 Grün ba um J en ő 
Hauszmann Ármin 
Harmat Adolf 
Herskovits Lajos 
Izrael & Schönfeld 

990 Klein Elek 
Kasztor Sándor 
Katcz Jenó 
Katz Jakab 
Dr. Kálmán J 6 zs ef 

n& Keszler Elek 
Dr. Kertész Ede 
Dr. Kertész M6r 
Dr. Klein J en ö 
Id. Klein Sámuel 

1000 Ifj. Klein Vilmos 
Kont Manó 
Krób hsó 
Dr. Kro6 Sándor 

Dr. László Béla 
1006 László Andor 

Löw Zoltán 
Dr. Lukács Ignác 
Dr. Mandel Emil 
Mande! Mór 

1010 Dr. Meisels Adolf 
... Molnár Ernő 

Némethy Menyhért 
Dr. Neuwelt Andor 
Dr. Niedermann Jenő 

1o15 Ösztreioher Samu 
Reichard J en ö 
Dr. Reismann Simon 
Richter Bertalan 
Roóz Sándor 

totO Roth Ármin 
R6th Gábor 
Rubin Sámuel 
Dr. Schenk Adolf 
Behor Ernő 

tl)t5 Schönfeld Izraél 
Schwaroz Ignác 
Ifj. Sohwaroz Mório 
Bchwaxo~ Vilmos 
Stark Lajos 

1010 Stem Salamon 
Dr. Toldy Zoltán 
Vértes Manó 
V értes Simon 
Veisar Mihály 

H• W aiszbergez Lajos 
W eiu Farkas 
Weisz Ferenc 



Wei.&z Ignác 
Weisz Izsó 

Beszterce. 

tN<> Dr. Biss Kornél 
Dr. Scherf Izre.él 

Besztercebánya. 

Izr. hitközség 
Izr. leányegylet 
Dr. Forgesz Samu -

t066 Sonnenfeld Mór 
Dr. Bchönfeld Áron 

Bezdán. 
l 

Berger Gyula 
Nagy József 

~- · Bicske. 

Freud Lajos 
t05o Herrmann Sándor k. 

Bodrogszm.dahely. 

Guttmann Mór 

Boj cs. 

Grossmann Samu 

Bonyhád. 

f 

Fleischmann Lipót 
~cbmann ~s"érek 

tou Honig Albert ·'J";. 
Möller. Lipót . ~ r 

Borosjenő., 

Kartori ·Aladár · 
Dr. Mérő Samu k. 

Brassó. 

Deutsch Ármin 
1000 Einzig Bernát 

Dr. Erdélyi Ferenc 
Farag ó Marcel 
Farkas Mc>r 
Fein Ármin 

1os& GáJ N án dor 
Goldfinger Adolf 
Grosz Gyula 
Goldsmann Miksa 
Grossmann Gyula 

1010 Kanczucker Adolf 
Klein Sámuel 
Dr. Mandl ·Adolf 
Marer Arnold 
Ma:rer Benő k. 

t075 Mátra.i Jó.zsef 
Mátyás József :- · 
Rosenfeld Dávid 
Senensieb- Hermali . · 
Singer Mór · .·. 

toso Szabó Mihály 
Tachauer Adolf 

Breznóbánya. ' 

Izr. hitközség ·. ~ 
.. .. ~ ' { 

r .. • -" " .... 



Buttyin. 
Grosz Péter 
Klein J 6zsef 

B · ~ . • - - J'ZW,S. . 

108& Brasch M6r 

Csaca. 

Eichen wa. ld J ózsef 
Klappholz J ó zs ef 
Ruffeisen Alajos 

Gsákova. 

Dr. Kohn Rezső 

Csáktornya. 
. . 

tooo Heinrich M. · 
Mózes Bemát 
Schwarz J aka. b k. 
W o ll ü Rezső 

Csáklyó. 

Ma.ndel Rudolf 

Csenger. 

1095 Leichtmann Ignác 
-

Csongrád. 
Farkas Mór 

Csurgó. 
Izr. hitközség 

... 

.·-

Csurog. 
Both Jakab 
\\ eisz Frigyes 

uoo W eitmann Lipó\ k. 

Csw. 

Honig Dávid 

Cegléd. 

Izr. hitközség 
Izr. Bet~egélyzó egyl. 
Dr. Váradi Sámuel 

CeUdömölk. 

1105 Rosenberger M. Miba 

Dimla. 

Gellér Ottó 
Keszler Gábor 
Sidlauer Ignác 

Datk. 

Illisohhom Lipót 

Debrecen. 
1110 Au.frioht .Ala.jos 

Dr . .Ba.lús Bertalan 
Deutsch Ignác 
Dr. Fejér Ferenc 
Goldberger Adolf J.:. 

u1s Dr. Gutfreund Súlnel 
Hajnal Sámuel 
hr. hitkösség 

-- Isr. n3egylet 
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Izr. szantegylet 
tuo Krausz Vilmos 

Kohn Lipót 
Dr. Popper Mór 
Dr. Szántó Sámuel 
W einstein J aka b 

Dés. 

ttt 6 Friedlaender Gyula k. 
Gálocsi Samu 
Hirsch Vilmos 
Dr. Hollaender Samu 
J erémiás és Rosenberg 

uso Rosenberg Lajos 
Dr. V aj da Lipót 
Dr. Wattenstein Noé 

Dévá. 

Blum Zsigmond 
Baum Mór 

u85 Deutsch Miksa 
Dr. Diósi Sámuel 
Hirsch Adolf 
Hirsch László 
Köves Andor 

1160 Laufer Arnold 
Laufer Miksa 
Dr. László Lázár 
Dr. Leitner Mihály 
Mannheim Ármin k. 

tt66 Nussbaum Hermann 
Seiger Gottli b né 
Dr. Bchulhof Zsigmond 

Szirtes He n r ik 
W ern er Ignác 

Dévaványa. 

u5o Berkovits D. Dezső 
Grünfeld Ignác 

Dévényuj falu. 

Kohn Sámuel 
Mittelmann M. és Társai 

Dicsöszentmá1·ton. 

Dr. Erdős Izor 

Dombrád. 

1165 Dr. Diener Mór 

Dombovár. 

Reinitz Gábor 
Spitzer Sándor 

Dunaföldvár. 

Kovács J en ő k. 

Duna halt'aszti. 

Pollák Jakab 

Dunaszerdahely. 

u ao Steiner Salamon 

Ecseg 
Gróf Bándor 
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Écska. Érkisfalu. 

Braun Jakab 
Dr. Massinger Károly 

Edelény. 

Piltzer Bernát 

Eger. 

1165 Dr. Czigler H enrik 
Özv. Greiner Arnoldné 
Dr. Elek Oszkár 
Ernst Ede 
Dr. Heimler Ede 

1110 lllés Béla 
Kaufmann Alfréd 
Mezei Dávid 
Özv. Reich Ignácné 
Rosner Jenő 

1176 Dr. Schwarz Sándor 
Dr. Schweiger L . 
Weinberger Zsigmon.d 

· Endröd. 
Balázs Sámuel , 
Roth Lajos 

Eperjes. 
uso Dr. Böhm Aladár 

Chevra.~Kadisa 
Izr. hitközség 
Dr. Neuwirth Zsigmond 
Dr~ Propper József k. 

1186 Dr. SonnenscheinSimon 

Fischer J en ő 

Érsekujvár. 

Kurzweil Gáspár 
Singer Lipót 
Dr. Winter Mór 

Erzsébetfalva. 

ueo Graner Sándor 
Izr. űjúság önképzőköre 
Orbán Béla k. 
Dr. Pártos Henrik 

Eszék. 

Friedmann Árpád 
t t 95 Halász Sándor 

Dr. Kohlbach Oszkár 
Dr. Ungá.r Simon k. 

Etyek-. 

Dr. Burger Simon 

Facset. 
Izr. hitközség 

two Wiener Vilmos 

. • 

Fadd. 

Grünwald Lajos 

Fehérgyarmat 

Dr. Hunwald Isidor 
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Fehb-templom. 
Löwy J en lS k . 

Feketepuszta, u. p . Lepsl>.ny. 

Lonkai Ármín 

Feketevúros. 

1tO& Dr. Gerő Adolf k. 

Felsöireg. 

Dr. Fehér Soma 

Fe~öpulya. 

Dr. Sipos Leó 

F elsőszálláspatak. 

Sohlesinger Adolf 

Felsővisó. 

Elefánt Sándor k. 
1110 Glanzmann Zsigmond k. 

Hoffmann József 
Dr. Lax Samu 

Fiu me. 

Dr. Frank József 
Bartmann József 

111& Kirz Adolf k. 

Fogaras. 

Domlbly Artur 
Hirsohhorn Frigyes 
Dr. Kelemen Adolf k. 
Rotachild Lipót 

ttw Thierfeld Henrik 
V al en tin Artur 

Fugyivásárhely. 

Nussbaum Sámuel 

Galgóc. 

Dr. Herzog Jakab 
Izr. Leányok egyesülete 

tts& Izr. népiskola 

Gálszécs. 

Dr. Goldberger Ignác 
Dr. Budali Izraél 
Dr. Schwarz Ignác 

Garamkovácsi. 

Steiner Kálmán 

Garamszentbenedek. 

!.RO Dr. Krö.mer Béla 
W ertheirner Izidor 

Garamszentkereszt. 

Izr. hitközség 

Gyergyóbékás. 

Simon Márton 

Gyergyószentmiklós. 

Stein Elek k. 

Gyet·gyótölgyes. 

tssas Niszel LlSrino 
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Gyimesközéplak. 
Goldschlag Osiá.s 
Grosz Soma. k. 
Ringwald Márk 
Smilovits J a.kab 

1uo Smilovits Márton 
Dr. Wassennann Simon 

Gyoma. 

Brener Lipót 
Hartenstein Ignác . 
.Kner Izidor 

tY5 Massinger Mór 

Gyöngyös. 

Biknr-Cholim egylet 
CheVl'a Kadisa 
Feigl H. L. 
Izr. Jótékony Nőegyl~t 

tt5o Keresk. csarnok 
.Klein ~,ülöp 
Kormos Mihá.ly 
Maszkicedole Egylet 
Statusquo Izr. Hitközség 

1155 Ormodi Adolf 
Péter Bertalan 

Györke u. p. M.-Bód. 

Alexander Simon 

Győr. 

Chevra-Kadisa 
Dr. Erdély Jenő 

1110 GylSr szabad kir. város 

Manthner Henrik 
Markovita Albert 
Dr. Sohwarez Mór k. 
Szend.röi Mór 

1!66 Török Adolf 

Gyula. 

Braun Mór 
Czinczár Adolf 
Czinezár Dezső 
Izr. hitközség 

1t1o Dr. Kohn Mór 
Dr. Major Simon 
Reisner Béla 
Beisner Ede k. 
Sohwimmar Adolf 

Gyulafehérvár. 

tt76 Dr. Demény Henrik 
Klein Artnr 

Halászi. 

Dr. Léhner Jakab k. 

• 
H at áru j falu. 

N eudorfer Izidor 

Hátszeg. 

Antal Márton 
t !SO Dr. Benedek Gyula 

Be:rge.r Mór 
Dr. Deák Lajos 
Dr. Steiner Vilmos 
Dr. Székely DessiS 
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1!86 Dr. Vajna Farkas 
Vajna Izsó 

Hatvan. 

Grün J ÓZf3ef 

Löw Andor 
Dr. Sammt DezséS 

Héf6bába. 

tno Fried Miksa. 

Hernádgecse. 

Glück Lajos • 

H ódmeztJvá8árhely. 

Dr. Arniszfeld Endre 
Arniszfeld Sándor 
Balla Sándor 

ttv5 Feiner Mór 
Izr. hitközség 
Kiss Bertalan 
Pollá.k Sándor 
Seltmann La j os k. 

1eoo Steiner L. József 

Hosszúvölgypuszta. 

Buchwalder J ón ás 

//(Jgyé8z. 

Engelmann J en éS 
Goldschmied Ármin 
Weisz J. Jenl> 

lgl6. 
1so5 Izr. hitközség 

Izr. iskolaszék 
Izr. nőegylet 
Krausz Áron 
Dr. Lorber Adolf 

1s1o Löwy Mór k. 
Pollák Simon 
Rauchwerger Ármin 
Rosanthal Vilmos 
Dr. Sch w arc Izsó 

1s15 Tiroler Ármin 

n la va. 

Ifj . Donáth Manó 
Fischer Félix k.. 
Dr. Rosanthal Bertalan 

. Ipolyság. 

Barok Ármin 
t Ato Schmiedl Zsigmond k. 

Statusquo izr. hitközség 
Szabados Oszkár 
Dr. Vámos Béla 

lvándát·da. 

Láng Hermann 

Izakonyha. 

teta Kaufmann Ignác k. 

lzacsaszal. 

Mandula Sándor 
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Jánoshalma. 
Dr. Hollaender Adolf 

Ján osháza. 

Rosner Dezső 

Jászberény. 

Ch e vra-Kadisa 
1sso Dr. Gyárfás Ferenc 

Izr. Hitközség 
Dr. Kálmán Ödön 
Leitner Ármin 
Dr. Moller Bernát 

t s8& Schatz Henrik 
Steinbach Béla 
Dr. Szivós Ferenc 
Dr. Weisz István 

Kalocsa. 

Dr. Szántó Lajos 
1860 Dr. V értes Izsó 

Wolf Mór 

Kápolnás. 

Taussig Sándor k. 

Kaposvár. 

Dr. Berger Sámuel 
Fábián Miksa 

1866 Dr. Herzog Manó k. 
Izr. hitközség 
Kemény Samu 

Kapuvár. 
Dr. Frankl illés 
Rosenthal Ignác k. 

t85o Steiner Zoltán 
Winkler Andor 

Karács ond. 

Klein Aladár 

Karánseb es. 
Dr. Lóth Ernő 
Lukács Ferenc 

t8&& Pető Leó k. 
Dr. Roth Ernő 
Wiener Gyula 

Kassa. 

Chavra Kadisa 
Frisch Samu 

t8&o Izr. anyahitközség 
Izr. Leányegyesület 
Dr. Kiroz Viktor k. 
Dr. Klein J ózsef k. 
Korach Hermann k. 

Kecskemét. 

tsH Feldmayer Ignác 
Fischpán Mór 
Dr. Fodor Sándor 
Gross Simon 
IJSr. hitkösség 

te7o Kohn Gábor 
Kovács JeD6 

415 
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Keszthely. 
Beok. Sandor -
Izr. -hitközség 
Özv. Mandl Pálné 

t 87 r> Neumark-Ignác- · --· 
Dr. Schwarz Zsigmond 

Kézsmárk. 

Ha.rtmann Izidor 
Dr. Pollak Vilmos k. 
Dr. Teiohner Lipót .. : 

Király'fl:elme-cz. 

tsso Dr. Bródy Kálmán 

Kis bér. 

Izr. hitközség 
Kohn Lipót 1. 

Dr. Neumann Já~-6 

Kiskunlacháza. r 

Bleier F~re,no· 

Kiskörös. 

t885 Goróoz Aladár 

Kiskunhalas. 

Grosz Adolf 
Dr~ Hofm·eiszter J u~a 
Hofmeister Mór . 

-
Kiskürtö~. . , 

Weisz Jó~et 

Kismarton. 
ts9o Fehér Mózes 

Id. Wolf Lipót 
Wolf Sándor 

Kispes t. 

Dr. Bánde Zoltán 
Ch e vra-Radisa 

t89s Herbaesek B.ertala.Q 

K~orub~.

Haas Adolf 

Kisselmec. 

Löwinge~ Lajos 
. 

Kis,szek e?: e~ .. 
Fried Dezs(:) 

Kisterenne . . 
l • 

Dr. Schönfeld Mór k .. 

Kisvárda. 

uoo Dr. Földes Mór 
Grosz Benjamin 
Kálmán Sándor 
Kereskedelmi Kör 
Molnár J ó zs ef 

uoo Radó Adolf 
Reisma.nn Samu _ ;,. .. - ' . 

Széll Mihály k .. 
Dr. V ~~s~: Lj_póJ; . . 
Weisz Lajos 

uto Zuokermann Bernát 
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Klekk 

Berger Ignác 

Klopotiva. (Hunyad m.) 
Mandl Mór 

Kolozsvár. 
Balassa Henrik 
Bergner Mór 

u trí Blumenfeld Simon 
Burger Frigyes 
Dr. Eisler Mátyás k. 
Farkas Izsó 
Dr. Farkas Mózes 

tuo Dr. FenylS Béla 
Frankl Mi.ksa. 
Gombos Benő 
Dr. Haar Alfréd 
Halász Jenő 

"teS Hirsch József 
Izr. néSegylet 
Dr. Kl ug Lipót 
Kun Bernát 
La.sz Lázár k. 

too Mestitz Ferenc 
Dr. Mezei Bánd.~ r 
Neuberger Zsigmond 
Orth. izr. hitközség 
Pollak Gaston 

U86 Dr. Rosenberger Mór 
Rosenfeld Mayer 
Spitzer Mór 
Bugár Fülöp 
Szántó Bertalan 

H'<> Dr. Bzántó ... Eoltá.n k. 

Az IM/T ÉvkönJive 191.'f. 

Szenes Károly 
D.r. Szirtes László 
Török Sándor 
Weisz Mór 

u'5 Wertheirner Samu 
Özv. Wesztfried Antalné 

Korná1·om. 

Chevra.-Kadiaa 
Fried Jenő 
Izr. hitközség 

t~o Milch Ármin k. 
Milcb Dezső k. 

K&r>nend. 

Erlich N. 
Grünba.um Béla. 
Izr. hitközség 

Körrnöcbánya. 

" 55 Izr. hitközség 
Dr. Langfelder Adolf 

Körc>sbökény. 

Künstler Andor 

Kőszeg. 

Dr. Kopfs,ein Lipót 
Dr. Wiener Márk 

Kunbaja. 

t•6o Rosenberg Mátyás 
~7 
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Kumzentmárton. Losonc. 
Dr. Neuberger Márk Dr. Barta Mór 
Schiffer Móric Borsod - Miskolci gőz . 
Vértea Emil malom losonci és 

Kumzentmíklús. 
hatvani gőzmalmai 

Dr. Fischer J ó zs ef 
Biró Jenő Kimer József 

us~ Klein Pál 
Lábod. Lederer Antal 

1"" Hermann Má.rkus k. Löwy Adolf és Fiai 

LekPrt ce. 
Löwy Herman 
Müblstein Leó 

Dr. Balázs Lipót 
t4eú Busznák Mór 

Léva. Stemlicht Sámuel 
Izr. hítközség Dr. Vajda Béla k. 

Lippa. 
Mucsinyi Wohl-Rumy 

Adolf k. 
Büchler Károly 
Deutsch Dezső lJUg08. .. . 

,,io Dr. Dohos Ignác Dr. Fényes József 
Grosz J ózRef ·~6 Izr. hitközség 
Radó Pál Klein Sámuel 
Dr. Steiner János Dr. Lenke Manó 
Schwarz J án os Dr. Rosenthal Gyula 

Tyroler Emil k. 
úiptószentntikliJ8. atWJO V értes Lajos 

t'i' Baeher Ármin 
Gansl Ignác Mágocs. 

Dr. Hertz ka Gyula Honig Dávid 
Dr. Singer József Komlós MíkJós 
Stark Ármin Dr. Stauber Hugó k. 

LÍ1Jlóujvár. MagyarhanizFJa. 
t"" Bloeh Hór Dr. Roaenberg Ede k. 
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Makó. 
m1,5 Dr. Adler Artúr 

Ob e vra.-Kadisa. 
Dr. Dózsa. Lajos 
Dr. Dózsa Sámuel 
Dr. Dózsa. Simon 

16to Ehrenfeld Bernát 
Dr. Gon da. J ó zs ef 
Incze Bándor 
Iritz Gyula 
Izr. hitközség 

1615 Dr. Kecskeméti Á. k. 
Kra.usz A. 
Ma.ndl Zsigmond 
Marosi Rarmann 
N eumann Zsigmond 

IMO Polla.k Sándor 
Dr. Sas Bernát 
Teltsch Adolf k. 

Márarnmrossziget. 
Altmann Ferenc 
Farkas Sámuel 

JMIS Fischer J ózee( 
Gál Mór 
Gergely Míklós 
Dr. Grünwald Zsigmond 
Harmat Jen6 

•110 Dr. Heller Zsigmond 
Holzmann Samu 
Dr. Káhán Uzár 
Dr. Klein Adur 
Ktanaz Míklóe 

0 • Ih. Lax lrla.uó 

Oesterreicher Sámuel 
Porosz Ármin k. 
R6zsa Lajos 
Schnitz J ózseí 

u.o Schöngut Sándor 
Silberstein Emil 
Szmuk Samu 
Dr. Tauber Henrik 
Dr. Vidor Géza. 

~~ Weisz Hugó 

Margit ta. 

' Berger Béla 
Berger Mór 
Dr. Bava.s Imre 
Dr. Kra.uaz Gyula, 

t&&O V adás z J en5 

MaroBiUye. 
Kohn Jónáe 

Maroaludas. 
Dr. Havas Sándor 

MaroBvt.uárhely. 
Beregi Nátán 
Betegsegélyzl) temetke

zési egylet 
u&~ Bretter V ilmoe 

Búrger Albert 
Czitrom Oszkár 
Farkas !Jeák 
Fekeie Belilát · 

tHO Fekete Izaü 
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Dr. Groszmann Rezső 
Halász József k. 
Kállai Adolf 
Dr. Löwy Ferenc k. · 

1565 Mestitz Albert · 
Mestitz Henrik 
Mestitz Mór k. 
Milhoffer Pál 
Révész Béla 

t 57o Vajda Zsigmond 
~ 

1.lfálca. 
Dr. Roth Mihály 

M átészalka. 
Klein Andor 

Mátyásföld. 

Fr ey József k. · 

Medgyesegyháza. 
Klein Vilmos 

t&75 Zuokennimn Izidor 

Mezöberény. 

Dr. Grünwald Dezső 
H u b ert Károly 
Izr. hitközség 

Mezöcsát. 

Dr. Fürész Viktor 

Mezöliegyes. 
t&ao Auspitz Lajos 

Bá.rány Dá.vid 

Mezökászony. 
Dr. Kiss Béla 
Dr. W eitmann Sándor 

Mezököve.c;d. 
Dr. Roth Dezső 

Mezötelegd. 
1585 Barta Béla 

Mindszent. 

Izr. hitközség 

Miskolc. 
Baruoh Gyula 
Bródy Gyula 
Chevra-Kadisa 

15s.o Dr. Dobos József 
Dr. Fürész J en ő 
Izr. hitközség 
Klopstock Lajos k. 
Koós Samu 

t595 Dr. Kőszegi Armand 
Dr. Kürz Jakab 
László Adolf k. 
Dr. Pollaosek Vilmos 
Dr. Rosenberg Márton 

1600 Dr. Sidlauer .Ármin 
Schl"ecker 8. L. 

~ 

Módos. -
Krausz Sándor Fi~ 

Mohács. 

Blau RezslS 
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· Dr. Fl e sch Ármin k. 

1606 Halász Ármin 
Dr. Löwy J aka b 
Dr. Miskolczy Gyula 
Miskolczy Sándor 
Popper I. D. · 

t s1o Wolf Zsigmond 

Mohol. 

Dr. Bálint Lipót 
Bloch Samu 
Horváth Emil 
König József 

t 615 Mannheim Simon 
Dr. Ofner J en ő 

Monor. 

Izr. hitközség . 
Dr. Ruppert Jakab 
Ker. Hitelbank 

Mór. 

t&w Büchler P. k. 
Dr. Heumann J. k. 

Móricföld. 

Dr. Donáth József 

Moson. 

Izr. hitközség, 

},fosonszplnp~: 

Dr. Rainer .. Miksa k. 

Munkács. 
1Rt5 Braun Sándor 

Dávid Ignác 
Dr. Denenfeld József 
Deutsch Béla 
Fisch Jenő 

1sso Dr . .Fisch József 
Fischer Gyula 
Fried Ignác 
Dr. Fried Soma 
Fullmann Manó 

t685 Dr. Gergely Albert 
Gottesmann Sámuel 
Grünstein Mór 
Dr. Guth Menyhért 
Hoffenreich Ármin 

1H'o Katona J en ő 
Dr. Katz Sándor 
Kohlbach Simon k. 
Kroó József 
Kroó József jogszigorló 

t6'5 Marmorstein Izidor 
Dr. Molnár Jákó 
Reiszmann Sámuel 
Rosenfeld Arnold 
Rosner Soma 

t&so Dr. Róth Izidor 
Sa.phir Albert 
Dr. Saphir Manó 
Saphir Nándor 
Dr. Spira Ármin 

tua -Schosberger B. 
Bchlesin.ger Frigyes 
Dr. Behlesinger Frigy.-né 
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Strausz Lajos. 
Szántó Samu 

t6so Taub Gyula 
Tulipán József 
W einberger Benő 
W einberger Miksa 
W ittmayer J aka b 

11165 Zahler Ignác 

Nagyatád. 

Dr. Borsodi József k. 
Dr. Grünbaum Nátán 
llkovics József k. 
llkovits Lipót k. 

t67o Dr. Jelinek Ármin 
Dr. Kommer Elek 
Rotter Bernát 
Wimmer Ignác 

Nagyappony. 

Hecht Jónás 

Nagybecskerek. 

t67& Friedmann Alfréd 
Hiller László 
Hirtenstein Márk 
Izr. hitközség k. 
Dr. Klein Mór k. 

1680 Mayer Henrik 
Dr. Pollá.k Győzö 
Temmer Sándor k. 
Lovag Weisz Izidor 
Winter Fiilöp 

Nagybereg. 
1686 Künsztler József 

Nagy biccse. 

Id. dr. Holzmann Lajos 
Ifj. dr. Holzmann Lajos 
Izr. hitközség 
Sonnenfeld Gyula 

1s9o Sohaechter Henrik 
Dr. Weisz Arnold 

N agy kanizsa. 

Böhm Emil · 
Fleischner Miksa · 
Grünhut Henrik 

1695 Heltai József 
Hirschler Sándor 
Dr. Miklós Dezső 
Dr. Neumann Ede k. 
Dr. Ollop Mór 

poo Singer József 
Sommar Ignác 
Stern Sándor 
Stern Sándor 
W eiser József 

ti05 Weisz Tivadar 

Nagykároly. 

Dr. A dl er Adolf 
Berger Ármin 
Bing Mór 
Csetényi Lajos 

1110 Diamant -Samu 
Kaufmann J en ö 
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Singer Márton 
Singer· Mór 

Nagykikinda. 

Abeisberg Lajos 

17us Adler Emil k. 
Beck Sándor 
Feigl Gusztáv 
Franhl J aka b k. 
Gubi Ármin 

tno Hajtás Lipót 
Hönich Sándo~: 
Izr. hitközség 
Kálmán Géza 
Kalmár Jenő 

17~& Dr. Kácser Zsigmond 
Kolta Adolf 
Molnár Károly 
Dr. Müller Adolf 
Pollaosek József 

t7ao Dr. Rosenstein Mór 
Dr. Sebestyén Emil 
Sporer Sándor 
Dr. Wolf Lipót 

Nagykőrös. 

Dr. Dezső János 
t 786 Izr. hitközség 

Dr. Révész Simon 
Steiner Zsigmond 
Szántó Gyula 

Nagylak. 
Benedict J en~ k .. 

Nagymihály. 
li!O Brünn Mór 

Friedmann Mihá.ly k. 
Dr. Fuchs Ignác 
Dr. Glück Soma 
Dr. Kállay József 

t746 Schwarc Menyhért 
Sterck Hermann 
Dr. Widder Márk 

Nagyráska. 

Mandel Lipót 

Nagysurány. 

Grün Mór 

Nagyszalo-nta. 

t750 Dr. Barta Ferenc 
Izr. hitközség 
Komstein Hermann 
Sebestyén Sándor 
Schreiber Izidor 

t 766 Weisz Márton 

Nagyszentmiklós. 

Izr. hitközség 
Dr. Gerstl Ignác 
J é.szai Vilmos k. 
Ürményi Antal k. 

Nagyszom.bat. 

neo Diamant Samu k. 
Glaser Lajos k. 
Dr. Juszth Ármin k. 
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Schleainger Hermann Beiarnann Mór· 
Stein Miksa 1796 Dr. Rezső Mór 

t7&& Winterherg Adolf k. Révész Sámuel 
Wolf Gyula Sonnenfeld Adolf 

N agysztJlUJs. · Dr. Schiif Ern lS 
Dr. Váli Péter 

Bányász Me ny hér t 
tsoo Vermes Kornél 

Guttmann Emanuel 
W echsler Adolf k. 

Dr. Kraeme.r. Lipót Weisz Ernő 
1110 Rosner Adolf 

Rubin Salamon Nalác, v. p. Hntsz~g. 
N-agyvárad. Deutsch "Béla 

Dr. Adorján Ármin 
Dr. B~rdos Imre N émett-tdt•ár. 
Özv. Dr. Berkovits Fer.-né Rosenberg Henrik 

1771S Bihari Endre 
Farkas Izidor Nógrádecseg. 

Fischer Sámuel . tso5 Gróf Sándor 
Fényes Manó Dr. Znekmann Mór 
Fried Ferenc 

nso GrünJVald J en ő Nyi'rbátor. 

Dr: Kecskeméti Lipót k. Mandel· Béla 
Krausz Adolfné Maodel Dezs5 
Dr. Kurlaender Ede Molná.r Lajos 
Laendler Ferenc t81u Dr. Róth Izsó 

1786 Lakatos I. József 
Leitner Lázár Nyiregyháza. · 

Löwinger József Barneh Artur 
Markovita Sándor Dr. Bemstein Béla k. 

# May Sándor Britz :Miksa 
neo Dr. Mihelfi Lajos Fábián Ferenc 

Moskovits Farkas 1s15 Dr. Friedlieber Mór 
Nussbaum Gyula Dr. Friedmann Ernő 
Dr ... _ ~erozel Adolf Führer Mihály . 



Dr. Guttmann Zsigmond 
Glück Mór 

IdiO Geiger Béla 
Dr. Haas Emil 
Klár Gusztáv 
Kun Mátyás 
Kun Ármin 

ts~ Dr. Lakatos Imre 
Lichtmann Dezső 
Morgenstern Dezső 
Roaentho.l Ferenc 
Rosanthal Gyula 

t880 Silberstein Miklós 
Stark Ignác 
Statusquo izr. hitközség 
Zoltán József 

l\~it·lövő. 

Zuckermann Arnold 

Nyi·rrnada. . ~ 

1886 Stein· Balamon 

Nyitra. 

Izr. leányegyesület 
Izr. N ép isk. tan testülete 
Dr. Klein 1)ezaő 

. .; : 
Óbecse. 

Fischer I. József 
•s.o Freund József k. · l'.· 

Izr. hitközség 
Dr .. Székely Ignác 

Ófutal:.. 
Beh warz Mór ~ 

Ógyalla. 

Dr. F6thi Sámuel k. 

Or ame a. 

tM6 Dr. Banmann Izsó 
Belgrsder József 
Dr. Schmidl Dávid 

Orosháza. . . 

Dr. Fischer Artn.r 
Singer Miksa 

t850 Dr. Szarvas Jakab 
Tafler J aka b 

Orsova. 

Fischi Sándor. 

Palánka. 

Rosenstock Samu k. 

Pancs01Xl . . 
Blach Mór 

t866 Dr. Graber Lás~ó 
Izr. hitközség 
Izr. n6egylet 
Dr. Weil Adolf 

Pazdie& 

Weinberger Jen6 
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Pápa. 
taeo Blau Henrik 

Böhm Ignác 
Dr. Kende Ádám 
Dr. Löwy László 
Pápai Zsidó Deákok 

Egyesülete. 
t865 Steinberger Lipót 

Wittmann Ignác · 

Párisháza, 
u. p. Liptó-Szjelnio. 

Sohwarc Jakab 

Pécs. 

J án o si En gel József k. 
Dr. J á.nosi Enge l Róbert 

t 87o Dr. Fodor Ignác 
Füchsl Arnold 
Goldberger József 
Dr. Greiner József 
Izr. iskola k. 

t81& Klein Mihá.ly 
ld. Krausz Béni 
Dr. Lóránt Lipót 
Dr. Perls Ármin k. 
Spitzer Jakab 

t880 Dr. Stein Lajos 
Ullmann ~lór k. 
W ertheim Jakab 

Pécel. 

Neub~ Illés Ede 

Péte'r?~éve. 
Klein Artur 

Petőszinnye. 

t 885 W e isz Vilmos 

Pilis. 

Bleyer N á tán 
Schwarz Samu k. 

Pogányszentpéter. 

Löwenstein Emil 

Polgárdi. 

Dr. Márkus Sámuel 

Poroszka .. 

t8uo Singer Lajos 

Pozsony. 

Hauer Miksa 
Dr. Löwinger VIlmos 

Pöstyén. 

Dr. Nel.lwirth Nándor 

P1·ázsmá1·. 

Farkas Mór 

Privigye. 

u19& Freiberg Bernát 
Dr. Gömőry Zsigmond 
Dr. W e il Zsigmond 
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Puh ó. 
Dr. Beer Bernát 
Brichta Emil 

t 900 Enge l József 
Dr. Haas Lipót ~ 

Pusztagyála. 

Deutsch Jenő 

Pusztaforró, u. J>. TápióxárJ. 

Schwarc Pál 

Pusztakerep ee. 

Friedmann Miksa 

Pusztapátka. 

t9or> Pátkai József 

Pusztatepke. 

W o hl Sándo'r 

Püspökladány. 

Deési Rudolf 

R 'J.1ka. 
• Dr. Trostler Mór k . 

Ráckeve. 

Berger J aka b 

RákoskeresztU'r. 
191o Oroszlán Vilmos k. 

Rákospalota. 
Feith Gá.bor 

Re sic a. 

Izr. hitközség 

Rimaszombat. 
Dr. Weinberger Rezső 

Rom uli. 

Singer Mório 

Rozsnyó. 

t915 Dr. Auerbach Lajos 
Glatter Ignác 
Ganzfried Géza 
Hollaender Sándor 
Roth ErnlS 

t9to Dr. Strausz Lipót 
Dr. Tyroler Simon 

Ruma. 
Dr. Fischer M6r 
Fried Izsó 

Salgótarján. 

GerlS N án dor k. 

Sarkad. 
'916 Borou Miksa k. 

Pick Samu 

Sándorfal va. 
Dr. Gonda Mór 
Schwarz Sámuel 
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Slwbogá1•d. 
Engel Á1·min 

Sá'J•Vá?·. 

t9ao Deutsch Jenő 
Deutsch Miksa 
Dr. Eibenschütz Emil 
Fleisohmann Simon 
Goldsohmied József k. 

t9s& Báró Hatvany-Deutsch 
Béla 

Heller Mór 
Kelemen Alfréd 
Krausz József 
Loránt Gyula 

to'o Plesoh Károly 
Dr. Rácz Imre 
Bohnabel Béla 
Bohnabel S. Zsigmond 
Spiegei J en l> 

tu& Sulzbeok Henrik 
Winkler Elemé1· 

Sátoraljaujhely. 

Alexander Vilmos 
Bröll Miksa 
Dr. Buza Barna 

1e&o Dr. Erényi Manó 
Dr. Fried Samu 
Dr. Friedtnann Ármin 
Griinbaum Simon 
Ha.as Adolf 

19&& Haas Fülöp 
Hau Imre 

Hirsoh Albert 
Kertész Ödön 
Dr. Klein Károly 

tuau Dr. Lichtenstein Jen<S 
Markovics Márkué 
Neufeld József 
Reiohárd Ármin 
Dr. Reichárd Salamon 

tas& Sohweiger Má.rkus 
Dr. Székely Albert k. 
Widder Gyula 
Zimmer Adolf 
Zimmer Henrik 

Segesvár. 

to7o Bretter Sámuel k. 

Selrnecbánya. 

Dr. Kapp József 

Se ly ppáltelek. 

W obistein J aka b 

Sepsiszentgyörgy · 
V enetianer Mór k. 

Siklós. 

Dr. Junger Mózes k. 

t97& Dr. Sá.gi Ernő 
Spitzer Ede 
Weisz Ignác 

Simongát. 

Kepes Ferenc 
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Sin fok. 
Heimann Rafael 

t oHO Dr. Ney J ózsef 

Siórnaros. 

Braun Dávid 

Soborsin. 

Löwinger Samu 

Somogyapó,ti. 

Özv. Honig M. Lipótné 

Sorn-011. 
Bolgár Ignác 

t HH5 Drózsa Alfréd 
Fl ei soh er J ózsef 
Dr. Gross Sándor 
Ifj. Hackor Lipót 
Izr. hitközség 

to9o Klein Sándor 
Dr. Lukács Sándor 
Dr. Müller József 
Dr. Pollak Miksa k. 
Dr. Rosenfeld Nátán 

t995 Schwarz Géza 
Dr. Sohwrtrcz Ignác 
Steiner Albert 
Vogl Antal 
Dr. Winkler Adolf 

So,roksá1·. 

1000 Miklós Ben6 
Dr. Sohafer Adolf k. 

Scheibner F élix 
Schreiber Sándor 
W eine r Dávid 

Stubnya{ü,·dö. 

trM Dr. Milch Gyula 

Süme!l. 

Dr. Gellért Samu 
Dr. Pfeiffer Izsák 
Izr. hitközség 

Szabad ka. 

Dr. Barta An tal k. 
toto Fürst Béla k. 

Dr. Geréb Mihály 
Klein Géza 
Kunetz Ignác 
Kunetz J aka b 

t~ . t r. Löbl Salamon 
Reiter Károly 
Rottmann Imre 
Dr. Singer Bernát k. 
Sohaft'er Adolf 

IO!O Dr. Tauszig Izsó 
Dr. V éosei Jenő 
Dr. Wilheim Adolf 

Szabadszállás. 

Heisler Márton k. 
Vaj na József k. 

Sza1-oos. 

10!5 Dr. Déri Henrik 

4! 9 
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Dr. Fuks Béla 
GrimmMór 
Dr. Reiszmann Adolf 
Spiegei Ármin h. 

soso Dr. Szemz6 Gyula 
Wolf Herman 

Szászrég en. 
Farkas Márton k. 
Dr. Sohwaroz József 

Szászseb es. 

.ErdlSai Bo..iersdorfNá.nd. k. 
101a Erd lS si Baiersdorf Ri ch. k. 

Szatmár. 
Bárány Samu 
Dr. Benedek József 
Dr. Ehrenreich Lipót 
Dr. Farieas J en lS 

106o Dr. Fekete Samu 
Ifj. Freund Sámuel 
Fuohs BertaJan 
Hirsoh Bándor 
Dr. Jordán Sándor 

10'" Klein Vilmos 
Krusó Miksa k. 
Os. Mayer Károly 
Os. Mayer Sándor 
Roi ter J aka b 

1010 Reiter Mór 
Teitelbaum Hermann 
Dr. Weiu Károly k. 

Szeged. 
Beck Jenő k. 

Dr. Biedl Samu k. 
!065 Borostyán Lajos 

Csányi János 
Deési Béla 
Dr. Engel Mór 
Dr. Goldschmidt György 

woo Izr. hitközség k. 

Dr. Kompolti Ábrahám 
Kovács Antal 
Körmandy Henrik 
Landesberg Mór 

too5 Dr. Löw Immánuel k. 
Dr. Löwinger Adolf 
Várhelyi dr. Rósa Izsó k. 
Spiegei Lajos 
Szabados Ern<> 

t07o Tauesig Ármin k. 
Vas Károly 
Wiener Fülöp 

Székcsf ehé?-vá1·. 

Basoh Adolf 
Bernstein Samu 

t l ;!\ Braun Lajos 
Ohevra-Kadisa 
Fenyves Jenl> 
Dr. Fürst Aladár k. 

Dr. Holló J en l> 
1080 Kálmán Sándor 

Dr. Lukács Gyula 
Melozer J akli b 
Dr. Pataki Ármin 
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Pető Miba 
~ Dr. Steiner Jákó 

Dr. Steinherz Jakab k. 
Strauss Samu 
Takács Mór 
Ulimann Hugó 

IV90 Vall. hitközség 
Virág Sándor k. 
Wertheirner Ármin k. 

Szekszá1·d. 

Dr. Gulyás J ó zs ef 
Leicht Lajos 

tOU5 Dr. Leopold Kornél 
Leopold Mihály 
Dr. Müller Ferenc · 
Piri:Íi~er :»"ózsef és Fiai ., 
Dr. Rubinstein Mátyás 

troo Schniideg Mór 
Wolf Henrik 
Dr. Zipser Jakab 

Szentes. 

D1·. Friedmann Gyula 
Izr. hitközség k. 

Szentgál. 

1106 Hamburger Nándor 

Szentgotthá?'d. 
Dr. Erdélyi J en ő 

Szepesófalu. 

Dr. Bottenstein Zsigm. 

Dr. Klein Ignác k. 
Dr. Kornhauser Dezsó k. 

!t w Dr. Schönfeld Lipót 

Sz~J'tHlC~. 

Dénes Rezső 

Szigett'ár. 

Izr. hitközség 

Sziúubalhás. 

ifj. Deutsch Sándor 

Szilágysom.lyó. 
, 

Abrahám Sándor 
''t 5 Ifj. Brüll Sámuel 

Dr. Keller Samu k. 
Dr. Purjesz Aladár 
Roska Vertán 
Dr. Székely Sándor 

''w Dr. Szilágyi Sándor 
Weisz Salamon 
Wollner Albert 

Szilfamajor. 

Leopold Lajos k. 

SzinyéMJáralja. 

Gyarmati Bándor 
ttu Neumann Mór 

Dr. Somlyó Lajos 
Stern M6r 

Szirák. 

Mehr Miksa 
Dr. Vajda Mór 
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Szlatina. 
ta:w Nádor Henrik 

Szolnok. 

Adler Ignác 
Béla Miklós 
Dr. Deutsch Adolf 
Fehér József 

suu' Galambos Miklós 
Gyárfás B éla 
Hay Róza 
Havas Lipót 
Dr. Heves Kornél k. 

tuo Holzer Vilmos 
Izr. hitközség 
Kalmár Mikaa. 
Dr. Karozag Sándor 
Kaiser Márton 

sui\ Klein Mór k. 
Kovács Béla. 
Öste1·reioher Lipót k. 
Dr. Papp Illés 
Polgár Simon 

sa&o Reioh József 
Sohlesinger Zsigmond 
Sebl$k Nándor 
SzoglS Adolf 
Dr. Vámos Géza 

1uus Zuoker Imre 

Szolyva. 

Dr. Geiger Frigyes 

Szombatlwly. 
Dr. Dános Emil 
Ifj. Deutsch Samu 
Deutsch Ottó 

ttRO Feldmann Bódog . 
Fürst Dezs() 
Dr. Haimann Miksa 
Dr. Horovitz ,J6z8ef 
Izr. iskola 

t i M Kemény József 
Láng Ignác 
!Jévai Samu 
Mayer Lajos 
P in tér Márton 

tt7o Rainer Ignác k. 
Sohönfeld Nándor 
Soh wartz Ignác k. 
Szeg<> BenlS k. 
Dr. Viola Ödön k. 

tt76 Ifj. Weiner Mór 
Wieselmann Mór k. 
Wohl Lajos 
Wolf Izsó 
Zoltán EJek 

Sz?rtCSány. 

saso Dr. Haáz Simon 
J ellinek Bertalan 
Klein Sándor 
Porges Adolf 
Sohulz Lajos 

Tákos. 
ttBl\ Hegyi Zsigmond 
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Tamási. 
Dr. Hirsch Sándor 

Tápiógyörgye. 

Györgyei Illés 

Tapolca. 

Izr. hitközség 
Dr. Hoffmann László 

tteo Pollák Béla 
Pollákné Frisoh Adél 
Dr. Sohönwald Károly 

Tata. 

Dr. Goldberger Izidor 

Tem,erin. 

Sohossberger Simon 

Temesvá-r. 

ta.-a Dr. Bleyer Izsó 
Buziási Eisenstaed ter R. 
Dr. Dreohsler Miksa. 
F1:iedmann Manó 
Gerstl Géza 

uoo Dr. Günsz Áron 
Gyárvárosi izr. hitközs. 
Dr. Hajdu Frigyes 
Dr. Kemény Gyula 
Dr. Kovács Gyula 

ttO!~ Kunstaedter hirlapiroda 
Lénárt J aka b 
Neubauer Vilmos 
D1·. Ozorai Lajos 

A~ IMIT Évldinyve 191~1 

Patek Lajos 
uto Popper Zsigmond 

Dr. Pór Dezső 
Dr. Rosanthal Mór 
Dr. Singer Jakab k. 
Ver6 Adolf 

Tiszafüred. 

tttr; Dr. Békefi Lajos 
Dr. Kiss Aladár 
Wildmann Ignác 

Tiszaö?·s. 

Klein Sándor 

Tiszaszentim1·e. 

Braun Ernő 

Tiszolc. 

uto Grünmann Ármin 
Kobn Albert 
Dr. Schwarz Márk 

· Tokaj. 
J.Jazarovits Adolf 
N eumann Albert 

Toldipuszta. 
tt!5 Margalit Alfréd 

Tolna. 
Krausz Béla 

Topánfalva. 
Dr. Lukács Izsó k. 

~ 
• 

433 
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To1·da. 
Lázár Mendel Simon 
Mendel serfl>zde r. t. 

Torontálvásá1·hely. 

uso Guttmann Vilmos k. 

Trencsén. 

Id. Donáth Manó 
Héberképző-egyesület 

Hoffmann Jenő 
Dr. Lichtenstein Adolf 

Trencsénteplic. 

!186 Engel Károly 
Dr. Szépházy Emil 

Turj a~remete. 

Marmalstein Arnold 

TU'tkeve. 

Izr. Nöegylet 

TU'tnicska. 

Bader Manó 

Turócszentmá'rton. 

n6o Büohler Hermann 
Roth Ignác 
Vértes Ede 
Dr. W eiszkopf Art ur 

Tustya. 
Berger Márton 

Ujkécske. 
tt45 Bloch Márton 

Epstein Gyula 
Izr. hitközség 
Id. Oppenheim Adolf 

Uj pest. 

Dr. Altver J ó zs ef 
tt5o Asohner Lipót 

Bak József 
Barta Manó 
Dr. Boros Mór 
Brenner Márton 

t!5s Deutsch Béla · 
Ehrenwald László 
Dr. Elek Pál 
Dr. Fadgyas Gyula 
Feldmann József 

~tso Fischman Miksa , . 
Földes Arm1n 
Földes István 
~,rey Gusztáv 
Dr. Führer Simon k. 

ttti5 Grünbaum Vilmos 
Hévízgyörki dr. Héder· 

váry Sámuel 
Dr. Holló Artur 
Inezádi Gyula 
Izr. hitközség 

tt7o Kalmár Károly 
. Kalmár Sándor 

Dr. Kálmán Ödön 
Kepes Ferenc 
Dr. Kiss Sándor 
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tt7ts Klein Ignác 
Dr. Kohlmann J . Gyula 
Laufer József 
Lichtenstein Lipót 
Dr. Lichtmann Mór 

uso Löwy Ernő 
Maitner Miklós 
Nasser Samu 
D1·. Oszmann Mór 
Pi n tér József 

t t ss Schwa.rcz Ignác 
Schwarcz J aka b 
Székely Miksa. 
Szemere Ernő 
Vágó Miksa 

~t9o Veisz Zoltán 
Dr. Venetianer Lajos h. 
Weisz Mór 

Ujverbász. 

Birschi Manó 
Sziklai Albert 

Uj vidék. 

tt95 Ernst Bemát k. 
Feldmann József 
Dr. Freund Ede 
Dr. Gál Ödön 
Izr. hitközség 

1aoo Dr. Kovács Bódog 
Dr. Kubinyi Károly 
Dr. Lustig N án dor 
Roth Vilmos /i-. 
Teubner J án os 

Ungvár. 
!805 Bmunfeld Mór 

Friedmann Mayer 
Horovitz Mór 
Lendvai Aladár 
Mérö Vilmos 

tat o Dr. Rein Art ur 
Dr. Reisman.n Henrik 
Rozgonyi József 
Dr. Sajó Elek 
Ungvári izr. iskola tan

testülete 

Üllő. 
s.c11s Bimonfi J aka b 

Vác. 
Biel Jenő 
Chevra Radisa 
Deutsch Gábor k. 
Izr. hitközség 

ssso Kemény Bertalan 
Dr. Lengyel Soma 
Reiszmann Gyula 
Dr. Révész Béla 
Dr. Oberl&nder József 

ssl6 W ei ner Ignác 

V ágbeszte1'CC. 

Dr. Waldapfel Leó 

V ágszállás. 
Sohlesinger József 

Vágufhely. 
Dr. Füredi Lipót 

28* 
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Izr. alreáliskola 
!3SO Izr. hitközség 

Dr. Sonnenfeld Bernát 

· Valkáz. 

W einreb Márk 

Varannó. 

Blnm Sándor 
Cséri Hermann 

tss5 Dr. Kasztriner Lá~zló 

Landesmann Mór 
Dr. Mande! Gyula. 
Dr. Simonovits Ignác 
Dr. Török Vilmos 

Vára~a, u. p. Hátszeg. 

i340 Weil Dávid 

Vecsés. 
Herbaesek Vilmos k. 

Verebély. 
Fischer Miksa 
Dr. Groszmann Henrik 

Versec. 
Izr. hUközség 

IH5 Dr. Oppenheim Ármin 
Dr. Slidon Adolf 

Vessprérn. 
Deutsch Izidor 
Izr. hitközség 
Dr. Hofter Ármin 

.ao Dr. Spiber Mór 

Villány . 
Ba.der Samu 

Zalaegerszeg. 

Dr. Kaiser Emil k. 

Zámoly. 

Vogl Sándor 

Zalawvö. 

J us tus Izidor 

Zenta. 

~55 Dr. Fl e sch J en ő 

Zilah. 

Feiner J aka. b 
Fried Dezső k. 
Gerő Antal 
Jakab Lajos 

~o Jakabfi Izsák 
Porjesz L. Lajos 
Ressler Adolf 

Zimony. 

Deutsch Avram k. 
Ma.ndel Ignác k. 

wo Polgár Gábor k. 
Re isz Gyula. k. 
Dr. Ur bach Henrik h·· 

Zn ióváralja. 

Wagner Artur 



Zólyomlipcse. 
Dl'. Szilá.rd Frigyes 

Zombor. 
~Si5 Baehra.ch Mátyás 

Bruck Ármin 
Dr. Fischer lfihály k. 

Zsablya. 
Fischer M. Jakab 

Zsarnócza~ 

Herczka Zsigmond 
2380 Izr. iskola 

Zsolna .. 

Grü.n Gyula 
lZT. hitközség 
lli. Klein Emil 
Roth Jakab 

~5 Dr. Sohlesinger Emil 

Zsombolya. 

Ifj. chlesinger Dánd 
Schle inger Dezső 

o) Kit/földi tagok. 

Bécs. 

Deutsch Zsigmond 
IL Pramergasse 1 O. 

Harozos Ignác k. 
Untere Viaduktg. 35. 

\\-'$0 Prof. dr. S. KrauSJS 
Ferdinandstrasse !3. 

Rosenberg Hermanné k. 
IX. Glasergasse 10. 

Bród Szm. 
Brauner Ferdinánd 

C m"'t-ot.'itz. 

Politzer Izsó 
Dr. Rosenfeld József k. 

Dolllja-Tuzla. 

!895 Bt·émer Dezsö 
Domány Hermann k. 

Hamburg. 

Bergl Louis 
Mittel weg l.f.. 

lli. ~ilndörl~ Dá~d 
Morweidestr. 5. 

Jeruzsálem. 
lli. Grünhut Lázár 

Karl.., bad. 

!100 Dr. Ziegler Ignác 

Pt-o nitz. 
Dr. Goldschmied Lipót 

Sarajet 'O. 

Dr. Fischer József k. 
Dr. Ger6 Sámuel 
Ösl-Ung. Cultu$gem. 

Sl05 Serelmann Ede 
Stux Gésa 
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Összefoglaló kimutatás. 

Alapitó tag 
Pártfogó « 

Pártoló « 

- -- - - - - -
- - - - - ·- --
-- "..,..,..., ~ -- ---

Rendes « Budapesten _ _ 853 
« « vidéken _ _ _ 153t. 

21 
13 
63 

« • külföldön _ __ 1 9 2406 

250 3 
ll 

Megjegyzések: , 

T. tagtá1·sain kat felkérjükJ hogy előforduló lakásváltozáso
kat bejelenteni sziveskedj enek, nehogy a tagilletmények szét
kiildésénél f ennakadás történjék. 

. . 
A «k• betü a név mallett azt jelenti, hogy az illetlS tag a 

tagsági díjjal egytltt a 2 kor. 40 fillér kötési illetéket is 
megfizette és igy tagilletményét bekötve kapja. 
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IZRAELITA NAPTAR 
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·AZ 1913. POLGABI EV SZAMARA. 

Január. 
1 5673 Tébéth 22. 
4 Sz. V á.érá. 
9 Sebát újboldja 

11 Sz. B6 
18 Sz. Besallá.ch 
~3 Sebá.t 15. 
25 Sz. Jithró 

Február. 
1 Sz. Mispá.tim 
7 Adár újboldja 
8 Sz. Terúma 

Újbold 2. napja 
15 Sz. Tecavvé 
21 Kis Púrim 
2i Sz. Ki-tbisszá. 

Március. 
1 Sz. V a.jj ak bél 
8 Sz. Pekúdé 

Seká.lim 
9 Adár seni újboldja 

10 Újhold 2. napja 
15 Sz. V a.jjikrá 
20 Eszter bőjtje 
22 Sz. Cáv 

Zákhór 
23 Púrim 
2.(. Búsán Púrim 
29 Sz. Semini 

Pára. 

Aprilis. 
5 Sz. Ta.zrfa 

Hach6des 
8 Niszán újboldja 

12 Sz. Mec6rá. 
19 Sz. Ácharé 

Sabbath Haggád61 
21 Pészach előestéje 
22 P észaoh 1. napja. 
24 Pészaob 2. napja. 
26 Sz. Ch61 Hamm6éd 
28 Pészaoh 7. napja. 
29 Pészach 8. napja 

Május. 
3 Sz. Ked6sim 
7 Jjjár újboldja 
8 Újhold !. napja 

10 Sz. Emór 
17 Sz. Behár 
24 Sz. Beohukk6thá.j 
25 Ómer 33. napja 
31 Sz. Bemidbár 

!unius. 
6 Sziván újboldja 
7 Sz. Ná.sz6 

1 O Sábú6th előestéje 

11 Sábúóth 1. napj a 
12 Sábúóth 2. napja 
14 Sz. Behá.alóthekká 
21 Sz. Seiáeh 
28 Sz. K6rach 



lZR. NAPTÁK 

Julius. 
5 Sz. Chukka.th 

Tam.múz újboldja 
6 Újhold 2. napja 

12 Sz. Bálák 
14 Sz. Pinechász 
22 Tammúz 17. bőjtje 
!!6 Sz. Mattóth 

Augusztus. 
! Sz. Masszeé 
4 Áb újboldja 
9 Sz. Debárim. Chazón 

12 Áb 9. bőjtje 
16 Sz. Váethchannán 
18 Áh 15. 
23 Sz. Ékeb 
30 Sz. Reé 

Szeptem.b er. 
2 Elúl újboldja 
3 Újhold 2. napj a 
6 Sz. 86fetim 

13 Sz. Ki·thécé 
20 Sz. Kf·thá.bó 
!7 Sz. Niccábim-Vajjélekh 
28 Bzelichóth 1. napja 

Október. 
1 R6s-Hassána előestéje 
2 B6s-Hassána t. napja 

5674 Tisri 1. 
3 B6e-BassáDa ~- napja 

4 Sz. Háazínú. Súbá 
5 Gedalja bőjtje 

1 O J óm Ki pp úr előestéje 
11 Jóm Ki p púr 
15 Szukkóth előestéj e 
16 Szukkóth 1. napja 
17 Szukkóth 2. napj a 
18 Sz. Chól-Ha.mm6ed 
2! H ósána rabba 
23 Se~ acéreth 
24 Szünchath tóra 
25 Sz. Berésith 

November. 
1 Sz. Nóach 

Marchasván újboldja 
8 Sz. Lekh-lekhá 

15 Sz. Vajjérá 
!~ Sz. Ohajjé-Szára 
!9 Sz. Tóledóth 
30 Kiszlév újboldja 

December. 
6 Sz. Vajjécé 

13 Sz. Vajjislach 
~ Sz. V ajjéseb 
!4 Chanukka 1. napja 
27 Sz. Mikkéc 
29 Tébéth újboldja 
30 Újhold 2. napja 
3L Chanukka 8. napja 

l 
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