
 
 

 

 
 
 
 

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. 
 
 
 

 
 

A dokumentum használatával elfogadom az 
Europeana felhasználói szabályzatát. 

 
 

http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.html


' l 
l 

, 

MAGYAR-ZSIDO SZE1fLE. 

SZERKESZTI 

DR BLAU LAJOS. 

HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLY.AJ.I. 

NTA KÖNYVTÁRA 

SCHEIBER 

6YÜJTEM~HY 

BUDAPEST 
AZ ATHENAEUM R.-TÁRS. KÖNYVNYOMD.ÁJA. 

1907. 



A M.-Zsidó Szemle huszonnegyedik évfolyamának 
munka társai, 

amennyiben dolgozataikat és közleményeiket aláírták. 

Lap 

Dn. BACHER VILMos. Budapest ... ... ... ... 53 
DR. B..í.NDE ZoLTÁN, Budapest ... ... 14 
DR. BARTA MóR, Losoncz ... ... ... ... 156, 258 
BATó J. LIPóT, Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32, 366 
DR. BLAU LAJos, Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 222, 321 
DR. BücrrLER S..í.NooR, Keszthely ... ..... . 103, 127, 141, 176, 286 
FEIGL L. H., Gyöngyös ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 364 
GERő ATTILA, Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 
DR. GoLDBERGER IzwoR, Sátoraljaújhely ... ... ... ... ... ... ... ... 52 
DR. G~NHtJ1' L..í.zÁR, Jeruzsálem... ... ... ... ... ... ... 51, 97, 174 
DR. K1ss .ARNOLD, Budapest ... .. . ... ... ... ... ... ... 81 
DR. KLEL'< sÁ~lUEL, Berlin ..................... ·... ... ... ... 238, 3íl 
MANDL BERN..í.T, Budapest... ... ... ... ... ... ... ... 356 
PATAI JózsEF, Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 87, 283 
DR. RrorrTMANN MózEs, Budapest... ... ... ... ... ... ... 27, 147 
DR. RumNYI 1\IózEs, Buclapest ... ... ... ... ... ... ... 164 
Scrr.A.cHTER 1\IózE~, Buclapest ... 283 
VAn..í.sz EnE, Budapest ... ... ... ... 5-!, 166, 327, 367 
DR. VAJDA BÉLA, Losoncz ..... . 
DH. \VErsz Mn..:sA, Budapest .. . ... ... ... 

58 
163 



l 

TARSADAtOli. 

1848: XX. 

Ide s tova hat esztendeje, hogy ugyanilyen feliratú czikket 
írtunk, melyben a törvényt lenyomattuk és a végrehajtására 
irányuló törekvéseket ismertettük (1\J.-Zs. Szemle XVIII, 
309-311). A. protestáns felekezetek kebelében, melyek az 
egész kérdést napirendre tüzték, két párt állt egymással 
szemben: az egyik a törvény lojális végrehajtását követelte és 
nem kért a maga számára mást, mint a többi felekezetek 
számára; a másik azonban csupán azt kivánta, hogy az állarn 
a kongrua és egyéb czímek alatt nyujtott segélyeken kívül 
ujabb összegeket engedélyezzen. Ezen utóbbi párt egyik 
árnyalata az évi összegnek megfelelő töke - 50 vagy több 
millió - egyszeri kiutalványozását hozta szóba, de az összes 
árnyalatok megegyeztek abban, hogy a szóban forgó törvényczikk 
végrehajtása ne követeltessék, hanem csupán az államsegély. 

A.z államsegélyt az egyházi adó leszállíthatása czímén kér
ték és már akkor utaltunk arra, hogy ez a sokfélekép megh~ttároz
ható egyházi adó .:;,z önkénynek és egyebeknek tág kaput nyit. M:ert 
a legsúlyosabb egyházi adót a zsidók viselik, kisebb helyeken 
olyan méretüt, amilyentől más felekezet hivének égnek meredne 
a haja szála, de az egyházi adó detinicziója nagyon tág l>s 
annak hivatalos meg{tllapítása sokfélekép eszközölhető, illet6leg 
nem eszközölhető. Mi kezdettől fogva a hazai felekezetek 
boldogulásukra irányuló törekvéseit rokonszenvvel kisértük, de 
a· hátsó gondolatokat minden téren, fokozottan a vallás terén 
perhorreskáljuk és ugyanezért helyesnek csakis azt a tiszta 
álláspontot ismerhettük el, amely a szóban forgó t.-cz. lojáli 
végrehajtását követelte. 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. l. fiizet. 
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1~4' : XX, 

A két párt tlirekn?seinck ismertetése után szó szerint 
t'Zt irtnk: 

>'Amzak ddrhilrZ"'hez. hogy melyik pá1·t {og győzni, 
nem kell scm pró/dai tchcts(q, sem állam{r!rjiui bölcseség. 
_f.? iigy ma.qábrm ·dt•r is dr:q tisztán áll, de a nyilvános
ságra kerfiTt fr'nyck mindcn kétségen felül helyezile azt, 
hogy e il y r l ő 1' e, nem örökre, az »államsegély« ke1·ül lci 
mi nt győ.< tes a lzez·es bel.~ö ha1·czból. « 

""'\em <.iltattuk tehát magunkat nagy reményekkel, de 
arra a fordulatra, amely most készül, pesszimisztikus hangulatban 
sem gondoltunk. Azért mondjuk, hogy »készül« és nem mond
juk, hogy bekövetkezett, mert nem hihetjük azt, hogy abból 
a hallgatásból, melyet a knltuszminiszter a kultuszvita alatt 
felekezetünkkel szemben tanusított. az következnék, hogy az 
1848 : X..'\:. t.-czikket felekezetünkre érvényesnek nem tartja. 
Ha ezen nézeten volna, akkor e?t ki kellene mondania és meg 
kellene okolnia, mert egyszerű észszel minden törvény a 
törrényalkotás után szülöttelcre is vonatkozik. Sohasem hallot
tuk, hogy az adó- vagy büntetőtörvény csak azoknak szól, kik 
a törvény alkotásakor már életben voltak, vagy pedig azt, 
hogy szavazati joggal csak azok bírnak, kik a róla szóló 
törvényt már mint nagykornak voltak szerencsések üdvözölni. 
De hogy a tárgynál magánál maradjunk, senkisem mondta 
azt, a klerikális párt sem, hogy a protestánsok reczipiálása a 
katholikusok á ltal addig élvezett jogokra nem terjed ki. Ha ez 
így lenne, az egyenjogusítás után kevesebb jogaik volnának, mint 
az egyenjogusítás előtt, illetőleg semmi jogaik nem lennének, 
mert a katholika egyház már azelőtt élvezte az összes jogokat. 

Szolgálhatunk egy másik példával. .A magyar á llam a 
zsidókat politikailag egyenjogusította. K érdjük már most, hogy 

ezen jogok csak azokra vonatkoznak-e, melyek az egyenjogusí
tás után alkotott törvényekből folynak? A jogtudomány nem 

a mi kenyerünk, de merjük állítani, hogy nem akadna jogász, 
ki azt állítaná, hogy az 1895-ben reczipiált unitárius fele
kezet - ha véletlen, ül ez akkor történt volna - az 1848 :XX. 
t.-cz. jogaiban nem részesítendő. Tessék ily csekély változással 
a világ összes jogászai elé akadémiai kérdést intézni -- a 
zsidófalókat sem véve ki - és azonnal elvesztjük a jogász
nemzet díszjelzőt. 
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1848 : XX. 3 

Komolyan taglaljuk a kérdést, mert rossz idők járnak 
;s zsidó ügyben a történet tanusága szerint a lehetetlen i 

;;.hetö. Ha jámbor papok állíthatták azt, ho.gy a zsid~kat 
szabad kirabolni és ugyanezen jámborsággal a Jelenleg hazank
ban nebántsvirágnak nyilvánított inkYizicziót honosí,thatták 
meg, akkor fennforog annak az állításn~k a lehetősége is, 
hocry az 1848 :XX. t.-cz. a bevett izraelita felekezetre nem 
vo~atkozik. Reájuk csak a Haynau külön haclisarcza ~~ eg 
dönthetetlen törvény és a nemzeti jelszó alatt induló r eakcz16ra 

való szavazás az egyenlő jog. , . 
Hol vagy Szilágyi Dezső? Eppen 10 esztendeJe, hogy .. a 

nemzet nevében a felkent koronás király előtt ezt ~ . fe~nkolt 
nyilatkozatot tetted: »Mint a magyar nemzet poht1ka1 _ e~.Y: 

sége, épp oly sérthetetlen a f~j - . és vallás~ül~nbség nell~ül1 
egyenlőség az egyéni és politikm JOgok teren es _az t!Ja~sago~ 

és egyenletes 1·é~;zesedés az állami védelemben es az al~aml 

gondozás jótéteményeiben. A mult dicsősége és szenvcclése:.' ~z 
áldozatok és az elért eredmények, hazán~ ~egszentelt fold]~ 
, k l't'kal· kincsek amelyek törtenetunkben fel vannak es azo . a po l l ' .. , cl , 

·halmozva, az egész magyar politikai nemzet ~u~e; er .. e~.e e~ 
. . d ké kik hű szívvel a haza Irant kuzclottek tulaJdona mm azo , 

és szenvedtek. « - áll · 
H l az »i<razsáaos és egyenletes részesedes az ::tllll 

o van o . ". . , . . . O' , • volt és 
ondozás jótéteményethen ?« SzllagJl Igaz mao) ar .... 

g · b 'lt faJ·marn·arról hanem a »magyar pohtlk::u a.zert nem esze 'oJ ' , . -
1
. 

t ·"l e's minclenesetre J· o bb kereszteny mmt azok, ln' nemze << ·10 . · f • 
llá 'ben gyülöletet és J·oe:foszt~•st hirdetnek. A JOg osztus a va s neve u • , 

1 b · eclelmes I)Ol'téka ez az igaz1 robbantoszer, ame Y azon an vesz ' . 
1 't ' 'b nem kérdezi ki a czP,lbavett! Ha ehet a 

pusz.ti. ~lstal. a~aelita felekezet' jogait konfiskálni, akkor lehet 
recz1pm IZJ .. · b ' ] ' 

, f 1 k t ·o<rait is nerrlicrú.lni és a felekezetkoz1 e ;:e vegre 
mas e e eze J o o o l l , t f l t 

d k "l ·ssza ahol a ten<rer vér előtt vo t, me y er e o y • o a er u Vl ' o ll, k 
Felekezetünk egyetemének kötelessége, hogy ."a u~u~ 

"l t 't ecrvédelmezze. Minden erejével kell az Igazsage rt hccsu e e m o ' .. k k · 
, 'll . . remélhető ho<ry az osszes fele ezete 1gaz-s1kra sza ma es ' 0 - k 

' , d lk · és érző fiai az igaz ügy melle fogna · sagosan gon o ozo 

állttni. 
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JE\ YISH TERRITORIAL ORGANIZATION. 

A .,territorialis mozgalom«, melyet Zangwill, a hirneves 
angol iró, megindított és lanlmdatlan erélylyel vezet, egyre 
~wgyobb hullámokat vet. A leküzdendő akadályok, melyek 
m tra et extra muros emelkednek, természetesen nem minden
napiak, amin thogy a mozgalom sem mindennapi, de azért 
máris mutatkozik eredmény, amennyiben nem kevesebb mint 
négy terület - valamennyi az angol birodalom földje _ 
Yétetett vizsgálat alá abból a szempontból, hogy melyik volna 
alkalmas az Oroszbirodalomból kivándorló zsidó tömegek 
letelepítésére? Thiint jelentettük, ezzel a kérdéssel a »földrajzi 
bizottság« foglalkozik, melynek öt tagja van és melynek élén 
lord Rotschild áll. 

A kérdés felette nehéz és helyes megoldása nagy tanul
mányozást és körültekintetést követel. Érthető tehát, hogy a 
probléma a lefolyt három hónap alatt a nyilvánosság előtt még 
nem került új stádiumba, de a munka szakadatlanul és angol 
erélylyel folyik. Az autonom alapon létesítendő telep mü1den · 
eshetőség ellen való biztosítására külön szervezet van alakuló
ban, melynek feladata az lesz, hogy első sorban a »pionirek«
nek legalkalmasabb zsidó népelemeket válogassa ki és a többiek
ről megfelelőbb móclon gondoskodjék. Strauss Oszkár, az 
E gyesült-Államok kereskedelmi minisztere, az JTO. egyik 
vezérembere és a »földrajzi bizottság« tagja, hivatalba lépése 
után külön üzenetet küldött a territorialismus vezetőihez, 
hogy szive az elnyomottaké marad és hogy_ ezentúl a mozgal
mat fokozottabb mértékben fogja támogathatni. 

Keresztény államférfiak és papok nagyobb számban 
csatlakoztak a mozgalomhoz, hogy az orosz-lengyel vánelor
zsidó aktuális problemája az ész és a szív egyaránt követelte 
emberi mödon megoldassék. Nem kételkedünk benne, hogy az 
angol példa a kontinensen is hatni fog, mihelyt a »Jewish 
Territarial Organization « ismertesebbé lesz. Az államférfiak 
és emberbarátok, különösen azok, kik egy személyben mindkét 
csoporthoz számíthatók, csakhamar meg fognak győződni, hogy 
a határelzárás symptomatikus terápiájánál radikálisabb a baj 
végleges megszüntetése. Ezt egyaránt kivánja az államférfini 
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bölcseség és az általános humanizmus. :Nagy, monclhatjuk 
világraszóló kérdéselmél, amilyennek megoldására a JTO. vállal
kozik, el kell némulni minden kicsinyes érzésnek és gondol
kozásnak, különösen a haragnak, amely mindig rossz tanácsadrí. 

A józan ész és a romlatlan érzés az a két alap, melyre 
Zangwill és nagynevű támogatói akcziójukat alapítják és 
melyeknek segítségével sikerre vezetni remélik. A kivándorló 
zsidóknak együttes letelepítése oly kellően nem lakott terü
leten, hol ők képeznék a lakossúg zömét és hol többségük az 
ősfoglalkozásból élne, oly eszme, melyet az első sor~an érde
keltek, a kivándorlók óriási lelkesedéssel fogadtak es ~e~ye~ 
minden ember - fajra, vallásra, társadalmi állásra, pohtJka1 
merrgyőződésre való tekintet nélkül - magáévá tehet. 

b Tudjuk, hogy a gyülölet széles köröket métel!ezett meg, 
de az JTO. akcziója annyira a helyzet folyomanya, ~ogy 

ll érr ez sem szólhat hacsak nem tette szerencsetlen 
e ene m o ' b T k 
áldozatait teljesen vakká, hogy erősebb szót ne asz~a- JUn : 
Bármely oldalról tekintsük az autonom bázison felepitemlő 

l 't' k h az egyetlen amely zsidó telep eszméjét, azt a JU , ogy .. ,' _ , , 
k k .. etlenu"l érdekelteket hanem a tobbe-kevesbe nemcsa a ozv ' , 

t, !állókat is teljes mértékben kielégíti. Szerencsese~ voltun_k 
avo .. . rw f' fí'nak veleményet k" életünk ecryik koztiszteletben .t o er a 

l ozll . k' a ~zóban forgó naay kérdést az ethika, sociológia 
la anr, l o . b 'l b"l h' dtsáagal , l't'k l mao-asabb álláspont]á o o cs Igga o es po 1 1 a eg o · · 1· 
. , , , d konkludált bocry a ternton a IS moz-v1lacrJtotta meg es o a ' o . .. , 

al:m felkarolása emberi, felekezeti és hazafim. kotele~seg: 
gS , l ől van szó kik ártatlanul szenveclnek, loken segttem zazezre rr ' . 
1 ll é . fő kiken közmegelégedésre segítem lehet. 
(C S a lll! ' l' n őelé "ru·et 

Ez a vélemény megszilárdította ab be l meggyoz .. s~. ~ ' 

h . . den J. óért és nemesért lelkesedő magyar kozonség, 
ogy a, mm b ' · t tt 's .. .. .. ll-' os közössécr révén elsö sor an enn e e kulonosen a va as o . . . . , , t,. 

l · ·d' ág a ter n tonalista akczw tmnoga 01 kötelezett l [lZ [ll ZS! OS . . .. . . ; • l n 

.. , f :11 · e's úgy mFa"l mmt erkolcsr ereJe\ el e o kozze og a am J o . l . , 
. 't ni a nacry eszme megtestesülését. :Mmdezek a apJan 

foaJa segJ e o l k" l bb fog 0 
•1-.. k hoay a megfelelő akczió már eg ·oze e meg 

reme JU ' o k .. d , · magyar szív indulni a szeren csétlen áldozato- u vere es a ' 

dicsőségére. 



f 

SC'HREIBER SZil\IHA BUNEM. 
1812-1906. 

A P~zs~nyi förabbi, a hazai legnagyobb talmudiskola 
fej:, t>g,r eytJz~dn(;l to>áhb tartó betegeskedés (melankólia) 
utan a mult C>n decz. h,) elején 36 évi müködés után 64 éves 
k~nUm.n elköltözött az élők sorából. A harmadik pozsonyi 
forabb1 YOlt a Schi·eiber papi dinasztiából és midőn e sorokat 
~rju!'· fia mint. utódja a negyedik. Ez a tény és m~g 
mkab~ az a más1k, hogy a Schreiber családból Magyarorszá
gon kisebb -nagyobb községekben jelenleg talán 30 rabbi mükö
dik, szép jele a hazai orthodoxia hálájának Szófer Mózes a 
Schreiber papi család megalapítója és rabbiszékén ült két 
leszármazottja iránt. 

Hogy ez a részleges monopolizálás és a rabbikarban való 
prepotenczia a hazai zsidóság érdekeire, függetlenségére és 
fejlődésére üdvös-e, oly kérdés, melylyel a szomorú alkalomból 
foglalkozni nincs helyén. Épugy csak érinteni kivánjuk azt 
az egyre szélesebb körben terjedő abuzust, hogy a szónokok 
a koporsónál tartott gyászbeszédeikheu az elhalt rabbi fiát 
vagy más várományosát utódjául kiáltják ki és a gyászgyüle
kezetet kegyeletsértő éljenekre ösztökéllik .Az érintett két jelen
ség, különösen az előbbi , hova-tovább a zsidóságban azt a hitet 
fogja kelteni, hogy a rabbiszékek felett nem a fenntartó köz
ségek rendelkeznek és hogy ezek az állások nem azokat illetik, 
kik tudás és jellem által kiválnak és bizalmat ébresztenek, 
hanem bizonyos családok átörökíthető stallumai. 

Ennek a jelenségnek erkölcsi és szellemi hatásait most 
nem kutatjuk és csupán azért érintettük, :hogy konstatálhassuk, 
hogy az imént elhunyt főrabbi tudtunkkal minden nepotiz
mustól távol állott. Nagy iskola feje volt, tanítványait mint 
az igaz talmudtudósok mélyen szerette, családi vagy egyéb 
magánérdekből azok közül egyetlenegy ellen sem foglalt volna 
állást soha. Tanítványai csodás tisztelettel vették körül, mely
nek csupán szembeötlő nyilvánulása volt az, hogy az előadás

ról való távozásakor apraja-nagyja tolongott, hogy kezét vagy 
ruhája szegélyét megcsókolhassa. Megjelenése és fellépése a 
főpapé volt. De ez az égi magasság csak hagyományos külszín 
volt, mert belsejében meleg szív dobogott és minclen tanítvá-

l 
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SCIIREIBER SZIMIIA Bt':I"F..Y. 

nyának rendelkezésére állott befolyásával és erszényével egyaránt: 
nagy jövedelme mellett mint szegény ember halt meg. 

J ellemének alapvonása - személyes megfigyelésünk szerint 
a jóság volt és csak a túltengő zsidó intellektualismusnak 

és a való tényekkel nem törődő középkori istenítésnek tulaj
uonítható az, hogy a rabbiról való megemlékezésekben az ember
ről nem esett szó. Az igaz zsidó szív volt fátuma, amely idő
sebb fia halálát nem birta elviselni és lelkületének elborulását 
siettette. Meleg emberi érzéséből fakadt békeszeretete is, mely
ről tanuságot tett 15 év előtt, midőn az Országos Irodának 
akkori vezetője előtt azt a nyilatkozatot tette, hogy »a zsidó
ság egységében rejlik annak ereje s hogy béke után töreked
jünk, hisz békével végződik minden imánk és csak a békénél 
mondja a parancs, hogy »utána törekedjünk «. Ezt a nyilat
kozatot folyóiratunk (1891. évf., 81. lap) dicséretére közölte 
és biztos, hogy a hazai pártok hivatott oldalról előkészített 

kibékülése nem az ő személyén szenvedett hajótörést. 
Egyénisége Ininden szép jellemvonása és saját pártjában 

bírt tekintélye mellett a pozsonyi talmudiskola soha nem 
remélt számbeli emelkedését és ebből következő nagyobb befo
lyását nem vezetőjének köszöni. A pozsonyi talmudiskola 
rabbiiskolának való hivatalos elismerése és az ezzel az elisme
réssel járó jogokkal való felruházása az orsz. rabbiképző-intézet 
megalkotójának és évtizedeken· át tartó vezetőjének a műve, 

kit tevékenységében mindenkor a hazai összsidóság érdeke és 
a pártok jogegyenlőségének és kiengesztelésének eszméje vezérelt. 

Midőn ezt a pozsonyi jesiva történetére vonatkozó nagy
jelentőségil tényt, melyről szintén megfeledkeztek, röviden konsta
táljuk, teszszük ezt tisztán a [mindenek felett álló történelmi 
igazság érdekében. Az élők sorából távozott, nagy hírben állt 
rabbi a reá háruló fokozott feladatot méltósággal teljesítette. 
Ezt a tényt nagy megelégedéssel konstatálja e sorok írója, ki 
egy emberöltő előtt majdnem két évig ült az elhunyt talmud
tudós lábainál és tőle akkor sem hallott rossz szót, miuőn 
neki az ifjú ártatlanságával bejelentette, hogy jesivájának 
ideáljával együtt hátat fordítani késziil. .Akkor azt a ne>ezetes 
nyilatkozatot tette, hogy jesiváján a latin nyelven kívül, amely 
a gimnáziumra való előkészülés jele, nünden világi ismeretek. 
megszerzése meg van engedve. Tolerari posse. 
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Sem az általános tudomán, 
felckez,'tiink k'· .. 1 ' ~' sem a modcrn lnlltura által 

Ole lCU t<:>remtctt. sz"k ~ 1 • . • 
pozsonyi rabbil·; • t , u sc g cte], szempontJaból a 

. , ,epzes es talmudbnít•' t t l . h . 
szeriiuek és czél' .. · . 

1 
' <~s nem e nnt etJük kor-

, " . n,tn.)osnn ,, de boldogult t"' k 
személytit cl tudjuk , .• 1. . . veze OJe ro onszenves 
1 · a. ,tsztmn a párttusáktól • t' t k 
ct tel teszszük le frissen felh t • . • es Isz a egye-

águnkat. Áldás a j:imbor cmlé~~r~.lt SirJara Szerény pálma-

.AZ IZR. MAGYAR II~ODALl\H TÁRSULAT VÁLASZT

MANYI ÜLÉSE. 

Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat decz ho' 18 á 'l 
m • · "l • t t · - n va aszt-

~lll.)'l u es artott, amely igen látoo-atott It D B 
VIlmos társelnök felolvasta rlr. Weinma?~n F:•·z·_vo d. ~· acher 

ti ul .. • '~ 0P u van tanácsos 
a t r s at elnokenek levelét melyben t d t ' h .. ; 
áll' á 'l · 1 ' u a Ja, ogy einoki 

as,. ro SaJná attai lemondani kénytelen mi th h' k" . 
el "11 • l ' ' l ' n ogy l t ozséo-1 
. ~o' {e va o megva asztása folytán nem rendelkezik a kellő 
ldovel, ho_gy a társulat ügyeit vezesse. Egyszersmind 
hogy a tarsuiatha alapító tagul lép be DI· M Fjelenti, 
d · • . · · ezey < erencz 

r. W emmann erderneit meleg szavakkal méltatJ .. a . . t. 
dr B • • · J' f . k , ugyszm en 

· anoc~I ozse tit ári jelentésében, melyet ezután felolva-
sott. A mmden ügyre kiterjedő lelkes jelentést k" ·· tt 1 
ték tudomásul. oszone e vet-

Ezután dr. Bánóczi J. felolvassa jelentését a Kunewalder
p.ályadíj.ra b~érkezett három szépirodalmi pályarnűrőL A bírá
~ok (~~nócz1 és Lenkei Henrik) a pályadíj kiadását nem 
Ja~asol!a~, hanem azt, hogy újra kiirassék. A választmány 
m~nclket Java.sl_at~oz ~ozzájá~ul. _A titkár jelenti ezután, hogy 
dr. Kecskemeb Armm a zsidó Irodalomtörténetet elkészítette 
és javaso!ja, hogy bírálókul, mint az előző két alkalommal, 
Blau LaJOS, Neumann Ede és Bánóczi József küldessenek ki. 
A javaslatot a választmány elfogadja. 

Steiner, a propaganda-bizottság lelkes vezére, beszámol 
a bizottság eddigi tevékenységéről. Az eddig gyüjtött 300 új 
tagot keveseli és részletes tcrvet ajánl, hogy a taggyüjtés 
erélyesen folytatható legyen. Egy óráig tartó előadásában 

számos praktikus eszmét vetett fel. A választmány köszönetet 

J 

t 
l 

-J. 
l' 
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szavaz az előadónak és az összes javaslatokat az irraz"'atósiÍ"-
nnk adja ki határozathozatal végett. " o " 

Most következ,ett az ülés nagyfontos ágú pontja: az 
elnökválasztás. Dr. Agai Adolf szép beszéd ki éretében elnök
nek hatvani Hatvany-Deutsch Józsefet ajánlja. A választmúny 
nagy lelkesedéssel fogadta a:t.: indítványt és felekezeti életünk 
e nagytevékenységű és sok téren kiváló férfiát eo-d1anrrnla<r 

'OJ b l t) 

választotta meg és elhatározta, hogy a választásról dr. Agai 
vezetése alatt álló külön küldöttség útján értesíti az új elnököt. 

A tárgysorozat utolsó pontja a költségvetés volt, melyet 
Beck Dénes bankigazgató terjesztett elő. A. kiadás 13,800 koro
nára, a bevétel kerek összegben 13,000 koronára van előirá

nyozva. A választmány az előirányzatot tudomásul veszi. Ámbá
tor kevés felszólalás volt, az ülés majdnem két órát vett 
igénybe. A nagy érdeklődés jele, hogy a rossz idő daczára a 
tagok nagy számban jelentek meg és hogy végig kitartottak. 

AZ IZRAELITÁK ORSZÁGOS IRODÁJiXAK FEL

TERJESZTÉSE A GABELLA KIVETÉSE ÉS BEHAJ

TÁSA ÜGYÉBEN. 

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi :;',Iiniszter úr! 
A gabellának közvetlen adóként való kivetése, illetve 

behajtása ügyében f. é. 22933. sz. a. kelt leirattal nyert fel
hivásra van szerencsénk a következőkben nyilatkozni: 

Az izraelita hitfelekezet jelenlegi zilált állapotában 
felette aggodalmasnak tartjuk, ha egyes ügyek a nagy és 
égetövé vált kérdések egész komplexumából kivétetnek és ha 
a szerves összesség meghallgatása nélkül a hitközségek létér
dekét mélyen érintő ügyek, tudtuk és hozZ<ljárulásuk nélkül 
tett intézkedésekkel rendeztetnének. Az izraelita hitfelekezet 
ügyeinek terén fennálló zavaros állapotokat a szón(myosan 
megjelenő rendeletek nem tiszt:ízhatják, sőt e zavaroktü csak 
fokozni és a felekezet kebelében fennálló jogos elégületlensé
get csak növeini képesek. 

Ezen egyes esetekkel kapcsolatosan felmerülő eszméken 
és elhatározásokon épülő rendeletek veszélyeztetik azt a nagy-
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11<'he:-e:J kia.hkul6 rendet, ll•L'ly egyes hitközségekben e szo
mor_u :~llapotok klizött i~ ügy ahogy kifejlődni tud. Alib" hog 
'l h 1 tkozs~". ·1- l"',_ 'k · · y • · ··loL ' az d:!o-1- ('YI novt'mber hó 13-án 1924 l 

k' d ' . e n. 
'-Z. 'Ja ott renddet abpj<ín az anyakönyvi kerületek alakjá-
b:m rench·ztcttek és ez üj formá,ban kezdték meg müködésü
k:t. m:ir az 1888-ik évi június hó 21-én 1191. üln. sz. alatt 
~utd~tt körrendelet a hitközsége];: szervezetére nézve új rendet 
:dlap~t~tt meg,. me!.)~ az egyhúzpolitikai tönények hatása alatt, 
Lltl kmtlt az allam1 anyakönyvekről szóló 1894: XXIII-ik 
~.-ez. rendelkezései folytán több tekintetben megingott. A pótló 
es_ ~agyar:.ízó rendeletek a hitközségek alapját vajmi kevéssé 
sz1lardítotüik. 

··, _ :'l~ég a~ig .. fol;t _le az a nagy munka, melyet az ország 
osszc:~ Izr. _lutkozsegei az 1888-ik évi június ll-én 1191. ein. 
sz. alatt ~Iadott körrendelet elrendelt új alapszabály alkotás
sal, fpJter;esztéssel, módosítással átéltek, ami némely hitközsé
g~kbenT az egyenetlenkedések és egyéb kalamitások forrásává 
Yal~, ~ ag_yméltó_ságod minisztériuma a hitközségek alapszabá
lyait ke~dte VIsszautasítani azon a czímen, hogy az általa 
rendkí ül áld kk · . . v 1 . · ozato al és fenyes eredménynyel fenntartott 
Isko_l~:a. nezve nem tartalmaznak kellő intézkedéseket, sem 
a hitkozsegekkel, sem másokkal előzetesen tájékoztatólag és 
figy~lmez~etö!e? nem közöltettek azok a rendelkezések, melyek 
az ~skolák u·ant felveendők és a hitközségek alapszabályai 
e cz1men rendre elutasítattak 

. V~gre a felekezet meghallgatása nélkül Nagyméltóságod 
az IZr. lskoli\oSzékek ügyében 57121 /1906-ik szám alatt egy 
r~ndelet:t bocsátott ki, melyre, mellesleg mondva, azokat a 
nep1skolak~t fenntartó izr. hitközségek rá nem szolgáltak, 
~elynek_ serelmes voltára külön fogunk kötelességszerüen kiter
Je~zke~m és a_mely rendelet ismét a hi tközségi alapszabályok 
modosltását, 1lletve átalakítását vonja maga után. M:a m{n· 
odafejlődtek az ügyek, hogy nincs az országban senki aki 
valamely hitközségnek oly normál alapszabályt javasoll:atna 
n~elyet ~ /óváhagyás biztos reményében mutathat be, ami 
VIszonyam( tarthatatlan voltát eléggé igazolja. 

.. . ~ lntközségi alapszabályok gerinczét voltaképen a hit
koz~.e~I sz~kségletek fedezésc módjának meghatározása és az 
f' korul kovr~tendő eljárás ké]Jezi és így az izr. hitközségek, 
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ha jövedelmeiket illetőleg új rendeleti intézkedés történnék, 
annak tétetnének ki, hogy alapszabályaik lényeges részei 
ismét hasznavehetetlenekké válnának. 

A szükségletek fedezése iránt minden hitközségben más
más viszonyok, szokások fejlődtek Egyik helyen a közvetlen 
adózásnak a módja, másikon az indirekt adóztatás dívik. 
V annak helyek, ahol vegyes rendszert alkalmaznak. ~émely 

helyen az állami adó szolgál a kultusz-adókivetés alapjául. 
máshol a hitközség a kivetést saját belátása szerint megfelelő 
eljárás keretében végzi. Vannak hitközségek, ahol ezenkívül 
kerületi adó is van azon az alapon, melyet az 1885-ik évi 
november hó 13-án 1924. eln. sz. alatt kiadott körrendelet 
állapított meg. Vannak rabbiadók magánjogi ~zerzödés jelle
gével biró régi megállapodás alapján. 

A gabelia tekintetében is sokféle az eljárás. A gabellát 
szedik egyes helyeken a húsfogyasztás után, vagy kivetés után 
azoktól, akik kóser húst nem fogyasztanak, alapul véve az 
illető család valószínü húsfogyasztását. Gyakori eset, hogy a 
gabella a metszők fizetése, vagy fizetésük akczidencziája. Az sem 
ritka eset, hogy a hitközség a gabellát vállalkozónak vagy 
mészárosnak bérbe adja. 

A hitközség úgy teremti elő a szükségleteire szolgáló 
fedezetet, ahogy tudja. A mód, amelylyel ezt cselekszi, az 
eljárás, melyet e tekintetben követ, tagjainak akaratán alapul. 
Voltaképpen az az egyetlen épségben levő autonom joga van, 
hogy nagy terheinek tagjai által való fedezése iránt önmaga, 
illetve a tagok akarata szerint intézkedik. Alapok felett nem 
rendelkezik és az állam, mely más felekezeteken, adóterheire 
való tekintettel hathatósan segít, elYiselhetetlen terhein nem 
könnyít. Ellenben nagy terheket ró a hitközségekre az iskola 
révén a hitoktatás körüli szolgálattal, a rabbi - külömben 
helyes - véglegesítésének kötelező voltával, az anyakönyvi 
törvény előtti időből eredő anyakönyvek tovább vezetéséveL 
nem is szólva egyéb erkölcsi feladatairól. melyeknek teljesí
tése állami tekintetben szintén kiváló fontosságú. 

Ily köri.ilmények között nem tartjuk megokoltnak, hogy 
a hitközség ethikai hivatásának teljesítésében az állam meg
szorító intézkedéseivel korlátoztassék akkor. midőn az ecryház
politikai törvények amugy is sok tekintetben megnyirb"álták 
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jih-edt>lmciket. Az an~·akönynrzetésnek tí.llamiYá tétele, az 
l'g~·házi esketé!" mellú;~]lC'tő~ége, a fdckrzetből való kiválás 
lelwtó;;égl' a hitközsl'gekn• na~y anyagi károsodással jár t. H a 
önmag;íra Yalú utaltságukban az izr. hitközségek elé abban is 
nehézst>gekrt gördítenek. hogy saját tagjaikra a többség hatá
rozttta alapj:tu önalkotta-szabályaiban megJuttározott módon 
vt'thesse ki azt. ami ft'nntartására szükséges, akkor ez amúgy 
is wrglídö te~tiiletek létalapjukban rendülnének meg. 

X em ismerjük ama konkrét ügyeket, melyek alapján 
:Xagyméltó~ágod minisztériuma az átalányösszegben kirótt 
gabellának közigazgatási segédlet mellett való behaj,tása kér
désént.>k megfontolására érczte magát indíttatva. Ugy lehet, 
hogy az alapul szolgáló esetek tüzetesen ismerve, ezek elinté
zé"e iránt megfelelő javaslattal járulhatnánk N agyméltósá
god elé. 

Í gy azonban a fentiek előrebocsátása után a hozzánk 
intézett kérdésekhez alkalmazkodva felelhetünk: 

A gabella beszedési módjánál fogva közvetett fogyasz
tási acló. De mert nemcsak arra szolgál, hogy a hús rituális 
kikészítésének költségeit fedezze, hanem némely hitközségben 
a főjöveeleimet alkotja, voltaképpen közvetett alakban lerótt 
hitközségi adó. 

H a tehát valamely hitközség olyan tagjára, aki a gabella 
fizetése alól kivonja magát olyképpen, hogy nem kóserhúst 
fogyaszt, e czímen közvetlen adót ró ki, vagyis ha a gabella 
lerovási módja megváltozott és direkt szolgáltatáss:i lett, az 
természetszerűleg közvetlen adóvá vált és behajtására a köz
igazgatási segédlet megadandó. A hitközségeknek adott _eme 
jogkedvezmény alapját a hitközségi sz~kségletek fedezesé,re 
szolgáló szabályosan kivetett adók képez1k. A dn·ekt szalgal
tatás eredete a kedvezményt nem érinti, mert oly helyeken, 
hol vegyes adóztatási rendszer van, a közvetlen adó nagysá
gának meghatározásánál is mindig mértékadó, hog~ a ~eg
adóztatott tag mily arányban teljesít gabella, vagy1s kozve
tett adót. E szerint az egyenes kultuszadóban is benne van 
a gabellának eleme, mint az egy összegben kivetett gabella 

helyetti szolgáltatásban. . . .. , . 
Nem tartjuk kétségesnek, hogy azok az 1zr. lutkozseg1 

tagok, akik kóser húst nem fogyasztanak, a gabellát helyet-
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tesítő szolgástatással megterhelhetők. }Iert az a körülmény. 
hogy az illetők az erre vonatkozó hitközségi intézményeket 
igénybe nem veszik, őket ez intézmény fenntartásához való 
hozzájárulásának kötelezettsége alól fel nem mentheti. 
A gabella nemcsak a hús rituális preparálására, hanem az 
adó egy nemeként a hitközség összes szükségleteire fordít
ható. Az intézmények, templom, pap stb., fenntartandók, 
anélkül, hogy azokat mindenki igénybe veszi-e, vagy sem. 
A tag nem az ellenszolgáltatás mértéke szerint járul a hit
községhez, hanem az összszükségletek arányában. X em az a 
döntő terheinek megállapításánál, hogy igénybe veszi-e ezt, 
vagy azt az intézményt, vagy egyáltalán bármit is a hi_tkö~
ségben, hanem irányadó az, hogy igénybe veheti-e az lll tJ

tucziókat és hogy ezek az összesség érdekében fenntartandók. 
A kóserhtís kikészítése és a baromfi metszésére minden izr. 
hitközség köteles metszőt tartani, akár veszi mindenki igénybe, 
akár nem. Enélkül hitközség nincs és el sem lehet. A tag 
pedig azért részese az izr. hitközségnek, mert az ily testület 
által fenntartandó vallási és egyéb intézményekről gondosko
dik. N em lehet valaki részlegesen tagj a valamely hi tk özsé g
nek, nem lehet tag a hitközség intézményének egy hányada 
erejéig. A hitközség egy megállapított szervezet, melynek 
kizárólagos czélja, hogy az izraelita istentiszteleti, szertartási, 
oktatási és jótékonysági intézeteket fenntartsa és azokat 
alkalmas tisztviselők által vezesse és kezelje. A szi.ikségletek 
fedezéséről alapszabályai szerint önmaga intézkedik. Aki és a 
meddig a hitközség tagja, e szabályokat teljességükben elis
merni tartozik. 

Méltóztatik utalni az 1895: XLIII. t.-cz. l. §-ára azzal, 
hogy az a kérdés, vajjon valaki, aki valamely hitközségi intéz
ményt igénybe nem vesz, ez intézmény fenntartásának terhei
hez köteles-e hozzájárulni, e törvényszakasz szempontjából is 
megfontolandó. 

Ez a szakasz azt mondja, hogy mindenki szabadon vall
hat és követhet bármely hitet vagy vallást. Ebben az izr. 
hitközség senkit sem gátol. De aki tagként hozzá belép, az 
pro foro interno vallhat akármit, de a tagsági kötelék szem
pontjából a hitközséghez való viszonyát az alapszabályok sza
bályozzák. Belépésével, illetve a hitközségben való benmuara-
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,Já~ávlll rrre >onatkozó akarat:\t nyilvánítja. Ha e viszonyon 
>;íltoztatni kinin, akkor l>ppen az idézett 1895: XLIII. t.-cz. 
5. ~-ának rendelése szerint kiléphet. 

Az idézett l. §. második bekezdése szerint senkit sem 
szahad tCrvényekbe vagy kö:~,erkölcsiségbe nem ütköző vallási 
szertartás gyakorlásában aka.dályozni, vagy hitével nem egyező 
vallási cselekmény teljesítésére kényszeríteni. Min th ogy a hit
község senkit sem kényszerít arra, hogy kóserhúst fogyasz
szon, bizonyítást nem igényel, hogy a költségekhez való alap-
zab.ílyok szerinti hozzájárulás vallási vagy lelkiismereti kény

szert nem képez és így, >éleményünk szerint, az itt tárgyalt 
kérdés az idézett törvénynylll összefüggésbe nem hozható. 
Minclezek után tiszteletteljes véleményünk oda irányul: 

hogy a f. é. 22933. sz. a. kelt leiratban felvetett kérdé-
ek szempontjából általános rendelkezések szükségessége fenn 

nem forog, hogyha egyöntetü normatívum az adózási ügyet 
illetőleg fennforogna is, ily természetü és az izraelita hitköz
ségek létalapját érintő kérdések csak a felekezet összességének 
akaratával egyezőleg, illetve az izr. vallásfelekezet ügyei ren
dezésének keretében nyerhetnének általános szabályozást. 

Kik is egyébiránt kitünő tisztelettel vagyunk 
Budapest, 1906. november 10-én, 

Nagyméltóságú miniszter úr alázatos szolgái 

az izraeliták országos irodája: 
1\fczcy FERENcz DR. sk., 

irodai titkár. 

RÁKÓCZI. 1) 

MczEr MóR DR. sk., 
irodai elnök. 

»Ki az, ki felragyogott napkelet felől, kit diadal talál 
lába nyomán; ki az, ki nemzeteket hódoltat ím maga előtt és 
királyokat ural, holott porrá enyészté már régen kardját, s 
röpke szellő pelyvájává győzedelmes ijját? ... Ki az, ki meg
kergeté bár őket egykor, most mégis béke járul velük eléje oly 
útra ím, melyen lábai már nem léphetnek?« (Ézs. 41, l. 3.) Ki 
lehet az, hangzék csak a tegnapi szombatnapon a próféta 

') Az orsz. rabbiképzŐ·intézetbeu rendezett Rákóczi-iinnepélyeu 
elmondott emlékbeszéd. 

RÁKÓCZI. 

k<~rdő szózata Izrael templomai szerte: ki lehet az, kinek 
közeledtén a lélekközöny fásultsága szünik, kinek megjöttén 
a magyar szív hatalmasat dobban, kinek láttán minden szem
pillantás látnoktűzre gyúlad, akinek hős »indulójác-n minden 
csepp vér szent izgalomra pezsdül és akinek szent nevétől 

áhítatos morajlást susog alig halló riadással minden ajkak 
egygyéomló sóhaja? Ki az? ... 

V essétek le a köznapiasságot! Hozsannát, dicsőséget rebeg
jünk a magyar szabadság Géniuszának a magasságos égben. 
Boruljunk le a honszerelem szívbezárt oltára elé a magyar 
hazának szentje: Rákóczi előtt! Mert szent az az érzelem, 
mely Rákóczi nevén szívetekben kél és szent az a kötelék, 
mely lelketeket az ő dicső, nagy nevéhez közelhozza, odafüzi. 
Szent és magasztos, mert nem vérkapocs vagy fajbeli szár
mazás ugyan az alapja, - »mivelhogy nem is a >ér dönt ma, 
nem tenyészfaj a kulturnemzet,« - hanem a szívnek igaz 
lelkesedése, a lélek vallomása, vonzalma s honszeretete dönti 
el e nagy ünnepen: ki az igaz magyar honfi, ki Rákóczi fen
séges nemzeti eszméjének, diadalmas erejü magyarságának 
méltó ünneplője, méltó osztályosa. 

Rajta hát! a próféta )l:érdő százatára lelkünkkel feleljünk 
meg ím ma, szívünk néma dobogása legyen rá a hangos válasz. 
Feleljünk rá öntudattal, gyöngédséggel és erővel, hálával s 
honszerelemmel :· Rákóczinak ünnepével ! 

Mert a kurnczkirály lelk'"- honfiszívbe mostan lát be, 
Ha igazán dobog·e az •pro patria et libertate '• 

Ünneplő barátaim! Most 200 éve! Mi volt? Éjszakai 
kietlen világtalanság . .. Hallgatag síl'Í élet. Sötét, bősz fel
legek az égen, komor, sötét falvak a földön ... Éjféli hall
gatástí. mezök, csendes, fekete berkek, .ílmodó rétek, haldokló 
vidékek . . . Olykor, olykor egy·egy elnyomott, bús jajkiáltás 
hallszik, melyre felsír, felzokog a szomorú táj is, aztán 
megint mozdulatlan csend . . . A magyar nemzet élete ez 
200 évvel ezelőtt. Ez a kétségbeejtő halálcsend nehezül 
a haza ősi alkotmányára, a világi és egyházi szabadságra, 
a családi és egyéni jogra: mindarra, ami szent és sért
hetetlen. Ez az irtózatos csenel a vasigában nyögő magyar
nak fojtogató hallgatása, melylyel titokban siratja árva nem-
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zetének káros romlását, ml'g csak panaszkodni sem merész
k_edv~~ amiért n;gi tiinényeit, szabadságát nyiltan lábbal 
:rpO~Jak. dun-a önkénmyt>l elrabolják. S ha az országban le 
rs tunt múr a törtik félholtl, fenn suhog helyette a keselyű

~as. Cs:ísz:íri hatlak nliudenfelé a hazában, ügyelnek a csendre, 
a _rendre, azaz, hogy megtöltik halálos keserűséggel a honfi
szrveket. Adóknak elviselhetetlen nehéz számtalan nemei 
országter,ült>tek ~~logbavetése, protestáns templomok, iskoláJ~ 
lerombolasa, paPJark, tanítóile számkiűzése vagy leölése, Izráel 
agyonsarc~olása, ártatlanok nyomorgatá~a a napi teendöjük. 

S ~:nndezek ellenében csak kínos, rej tett zokogás a magyar 
nemzet rgazat kereső panasza, csak kietlen sötét éjszaka a 
magyar nép reménysége. 

Hanem egyszerre, mintha tűzokádóból nyílnék ki a vakító 
tü~fény, a föld kivilágosodik, a nemzetnek felnyittatnak szemei. 
Ki volt e tüzfény, mely oly sok század sürű sötétségét törte 
meg egy lángszikrával? Ki volt a lázadó, ki századok félel
metese.~r berozsdásodott rablánczait megcsördíteni meré? 
, F O volt az! Rákóczi! Ö a Búthoriak, Rákócziak, Zrínyiek 
es . rangepá~ok fejedelmi, Msi ivadéka, ő volt a lázadó, ki 
az _rdegenek Jármában nyögő rabszolganép bilincseit megrázta, 
l_etep_te, porbagázolt zászlaját felragadta, a sok törvénysértés, 
armanykodás és hitszegéstől felszakított sebeket bekötözte a 
magyar nemzetet talpra állította és kirántotta villogó hős 
kardját... ' 

. _ · · · Ott ragyog, ott lebeg ·lelki szemeink előtt a legendás 
rdok csodás daliája ... mint szól nemzetéhez a hon határiról 
s miután lefejezett nagyatyja tömlöczéből halálra ítéltetéséből 
annyi veszély, viszontagság és s:aenvedés között, melyek alatt 
ezren mások megtörtek, megtántorodtak, elbuktak volna, 
kalandosan megmenekszik, mint hangzik végig az egész hazán 
tüzes jelszava: Kard ki kard! a rég alvó magyart felébresztve, 
öntudatra híva, lángra gyujtva. Mint száll a szabadság 
kibontott zászlajával a magyar nép elé s szól: »Magyar 
nemzet! meg akarsz-e halni gyalázatosan vagy élni dicső

ségesen? ... « Mint ragadja meg a lélek porczikáit min
den szava! Mint hagyja el szavára a diák iskoláját, a 
földesúr kastélyát, ekéje szarvát a békés földmívelő. Mint 
szakítja le férfi a feleségét, a fiú anyját, jegyesét a völegény 
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11 honszerelem tüzétől sajgó szívéről s megy Rákóczi zászlaja 
alá. S mint vezeti ő a hősöket úttalan utakon, a dicső hal
hatatlanokat tenger szenvedés közt véres nagy csatákba, hogy 
a kurucz elicsőséget örök időkre odaírják sziklák homlokára, 
erdők fái közé, mezők, rétek hátára, hogy becsületes bátor
sággal letegyék a honfihüség vérbizonyságát, vértanúságot 
haljanak, csakhogy szabadságot, becsületet hagyjanak a mara
dékokra. Ezeket a mártírokat, mikor vérüket hullatták, mikor 
véres könnyeiket sírták, ott a haza védelmében, ott az aczé
lok csattogása közt, halálmámorban Rákóczi buzdította: a 
hazáért, szabadságért, csak rajta lmrucz ! rajta! 

Vagy akarjátok a jeles hadvezér mellett az államférfiút 
a lángészt csodálni? Mint nyeri meg nemzete ügyének a kül
földi nagyhatalmakat, mint szerez tekintélyt, súlyt szegény 
kuruczainak a nagy franczia király szövetségével, vagy mint 
világítja meg máskor a szabadulás ösvényét, ha az állam
pénztár üres. Mint szól a magyar néphez: »Nemzetem, a 
szorongatott, védtelen haza kér tőletek áldozatot!« S mint 
hozza a gazdag aranyát, ezüstjét, a szegény földje termésének 
Jegjavát a haza oltárára, míg ugyanakkor a harczmezökön a 
magyar csodaregék kurucz titánjai ki.izdenek a halál ellen az 
idegen, zsoldos szolgahadakon győzelmet győzelem után véve. 
Egy kurucz maga egy hadsereg ! 

Avagy az önzetlen, nemes Rákóczi nagy jelleme előtt 
hajtsuk-e meg lelkeinket, mint marad siket a dicsőség csábító 
ajkának szavára, mint hárítja el, utasítja vissza kétszer is a 
ragyogó lengyel koronát és lengyel királylyá, császárnak hívévé 
inkább nem lesz, hogy csak a szegény magyar szabadságért 
bátran harczolhasson véle, hogy a maga lelkességével lelket 
önthessen a magyar nép lankadó bizalmába. 

Vagy pedig csodáljuk a népnek in\.nta való bálványozó 
szeretetét, mint környezé hódolattal, rajongó imádattal, feje
delemhez méltó, nagy pompával! Mint vevé körül babonás 
tisztelettel a síkságon messze torpad ó tábor, közepü t t a 
Perzsia szőnyegén pihenő szép fejedelmi pat)·olatsátor, a 
fén)"C's tigrisbőrön álló palotásokkal, messze lobogó aranyo,; 
;~(tszlóval, kiemelkedve a tábori képből a vezérektől süveggel, 
kl>zzcl összehoniott domb tetején a púntos pallosára t{tmasz
kodó, rettenetes kardját villogtató Rákóczi, a vitéz mag~ ar 

M•gy•r·Zsidó Szemle. 1907. l. Fiizet. 
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~>z{>kdr népnek hö~i ft~Jetlelml', híres kurucz vezéreircl, Bcr
csényi.n l, a vak Hotty:íunal s a párduczbőrös Bezerédyvel, 
tiirck véseinek szemcdl>st•iuck é~ dicsősvgének h ü osz tályosaivaL 

Va~y gyönyörl,ödjiink abban, mint vonul győzedelmes, 

nagy harczai után, hatalmának, dicsőségének fényes tető

pontján ő felsége a rendektől vála;;ztott vezérlő F ejedl'lem a 
sajükörömi mezőrc, farkuskaczagúnyos, vörös lobogós serege s 
az aranyruh:í~ főbb udvari méltóságok után. 

:Mint r agyog fcjcllelmi termetén a királyszínü bársony
köntös, és fején a kócHagtollas díszes föveg. Két oldalán nemes 
ifjak járnak, uhinuk sok t'íri és főrendek, a fejedelmi udvar 
p<trdu czbőrös, forgós népe kornétásul, karabélyosok és gyalog
grámitosok hosszú sorfala közt. 

Bámuljuk-e tán inkább a fejedelemben a nemes embert? 
Azt a nagy gondokkal járó barczi élet közepett is kiemel
kedő lelkes buzgalmát a haza felvirágoztatása körül, gyöngéd 
nemes érdeklődését az orsz(tg tudománya és müvészetei iránt, 
mint ír ő maga is költeményt és prózát, vagy olvassa fegyver
zörej közt is szívesen a távoli őrhelyekről hozzá beküldött 
wrseket, költészetünknek még ma is gyöngyeit, annyi szen
veclés, annyi kiontott vér termését, annyi történelmi emlék 
hordozóit, amelyeket annyiszor énekeltek szívszorulva, könnyek 
hullása közt egy szemedésekben dús, hosszú századon 
keresztül ? ... 

Vagy azt a kiapadhatatlan lelki erőt, hitet cs.odáljuk-e~ 
melylyel a hadi szerencse fordulásakor, a gyá~zos , tren_csém 
csatavesztés után a fényes napok elsötétedésekor 1s meg mmcl1g 
csak hinni remélni tudott? Széthullott seregei, elesett várai, 
elcsüggedt,' végkép kifáradt vezéreinek árulásai, a kü~földi 
szövetséges nagyhatalmak cserbenhagyó elpártolása, az azs1a1 
pestis daczára is mint önti 7 év hosszú k~zdelme után is, a 
marra bizakodva reménykedő gyermeklelket a IDagyar nep 
csü;geteg szívébe 8 gyujtja dicső, h.alálmegvetésü háborúra 
IDég az öregeket is ... 8 mint mutatJa IDeg a, magyar ~ép. a 
hazaszeretet örökre ragyogó, emlékezetes, paratlan pelcl~1t. 
1\lint harczol apa lllellett a fiú, agg mellett oa vak, bena 
oldalán a gyermek! Mint leüzelenek agyonhaJsz?lt va~ak 
múdjára a kuruczoknak szélvész lovasai, karmazsmos, p1ros 

karabélyosai. 

RÁKÓC 7.!. 

• Vitézlő Bercsényi ro int hősvezérkede tt. 

Ocskay hogy vágta a vasasnémetet. 
Vak Bottyán a császárt mikor majd elfogta ... 
Hogy ugrott Béri Balogh a hős i halálba ... 
Hogy vala már útban a nagy moszkva császár .. • 
S hogy vágott beléje mindennek, mindennek 
A szatmári vásár ... 

A tábor! a tábor! ... 
Zászlóit lehajtja 
A majthényi páston ... 
Szegény kurucz tábor ! 
Szegény kurucz tábor ! • 
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Az ország aztán néiDa lett, miként a temető. Csak a 
sürün szálldosó nagy fekete hollók s a környülkerengő károgó 
varjak zavarták némileg a síri élettelenséget Ö IDeg fájó 
könnyek között örök búcsúcsókj{lt lehelte az édes haza föld
jére. Hontalan lett. Ámde, ahova csak érkezett, mindenütt 
bálványozták, diadallal fogadták. S ő vitte tovább sebzett 
szívét, hős lelkét, IDely még minclig remélte, hogy az ő igazának 
kell győzni. Mígnem a mcssze Keleten tére nyugovóra s álmo
dott szóp álmot régi dicsőségről, jövő szabadságról ... Elmult 
aztán, elrepült az álom . . . Itthon pedig a lerongyosoclott 
dolmányú sok szegény kurucz reménykedik üj harczban, német 
kiverésében ... Panaszkodik őszi hideg szélről, erdőt, IDezőt 
hóval fedő hosszú télről; kószi'm elbujdosik, kifárad s lerogyik 
mohos, kidőlt fákra, csurgó kútfök felett, patak partja mel
lett, hol 

>Sárga levél csak hulldogál, 
Bús madárszó csak sirdogál ... 
Nyugszik ő is vagy álldogál , 
Csak szomorú nótát tanál ... < 

Sok más bujdosó kurucz van, ki meg nagyságos Peje
delme ura után megy el a dan·akkal s mús madarakkal, 
amerre csillag jár, felhő repül, amerre a 1\Iarmora-ten"er 
hulláiDa zúg. Útközben feléje int a róna. a. bércz, a r:k. 
a patak ... keserűen fáj a SZÍI'C, fújóan cseng fülébe a. hiru
gató régi, blí.s melótliája ... Emlékezz csak szegény lmrucz ! ... 
Hajh! az a trencséni szégyenóra, kurucz lélek sírvafakast
tüja ... Hajh ... buborék, fabula az élet! 
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""tm, t;;stYPrcim! k1 nu;g oly szornorú, ha még oly meg
razo i~ ez a fenséges lmrucz trngédia, eredményében a hazára, 
magyar nt;pre mégis csak :íld:ísos és üdvös vala. Mert haza
f;Zereteh't, honilln1séget. s áltlozatkészséget mi másunnan merített 
voln n. nlgveszélyiben a hon, mint Rákóczi hős korának tündér
mcséiMl, fenséges f;Z :l L:1 ds(tgharczának csodás hősregéibőL Lett 
Yoln:t-c K ossuth, h:t Rákóczink nincs?! S 48-as honvédeink, 
ha kuruczok nem éltek volna? 

Hála és dicsöség épp ezért Tenéked, magyar szabad
ságnak oh rnennyei küldötte, fen n a magasságos égben! Hála 
és dicsöség haló poraidnak lenn is, itt a földön. Tekints alá 
szíveinkbe s vedd el onnan hála-áldozatunkat! Tekints alá 
a mi sziYeinkbe, mert ha van valaki a földön, ki érteni és 
érzeni képes a te kihült nagy szíved nemes szenvedésit, a 
szabadság jöYő álmáért való fenséges dobogását, úgy a sok 
Yértanuságban és hosszü elnyomatásokban megedződött magyar 
Izráel szíve az ! Mi tudjuk csak igazán érezni, amit •te 
éreztél, a mi lelkünk képes csak úgy fájlalni azt, ami te 
néked fájt! S merthogy fényes napunk valál, ha béborult 
egünk, s Józsefünk levél, ha Fárók alatt nyögtünk, mint 
egykor Józsefnek csontjait Atyáink, úgy most mi is áldva 
ünnepeljük földi maradványaid. 

Szent hamvaidra égi áldást kérünk, 
.:Uidőn áhitattal sírodig kisérünk 
Legyen áldott lelked, miként Ábrahámé, 
Kinek sorsát tegnap tóránk épp ilynek regélé ; 
Kinek honát kelle szinte elhagynia, 
De megmaradt, mint te, honának hű fia. 

01Stv:l j'l"l:lN SN N1:ll'1 :"ll'1N1 
Térj meg hát nyugodni őseid körébe, az ősi honi földbe 
Hazának földjébe: minden magyar szívbe, 
.:Uert élni fog e földszív, gyásza nem leverő, 
•~ép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő !c 

Budapest. DR. BixDE ZoLTÁX. 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Sok év óta kisérjük figyelemmel az állam és a felekezc
tek ·közötti viszonyt és rninclen alkalommal ismertettük az e 
körbe vágó tényeket. Örveneletes tényt, sajnos, csupán a rcczep
czionális törvény megalkotásakor jegyezhettünk fel. Ezen kívül 
csupán a jogegyenlőségről tett nyilatkozatokban gyönyörköd
hettünk, különösen abban, melyet boldogult Szilágyi Dezső 

tett, midőn a Felséget a rnillennium alkalmából mint ház
elnök az egész nemzet nevében üdvözölte. Azt hangsúlyozta a 

. fennkölt gondolkozású politikus, hogy a magyar nemzet tör
ténete folyamán kialakult örökérvényil elvek egyike a feleke
zetek jogegyenlősége. Ezt az elvet azóta más állarnférfiak is 
hangoztatták, de a felekezetek közti viszonyok szabályozását 
czélzó törvények és rendeletek a mi felekezetünk szempontjá
ból ezen jogegyenlőség elvét nem mutatják. Ilyen volt pél
dául a kongrua-törvény, amely felekezetünk viszonyaira és 
bajaira egyáltalában nem volt tekintettel. De azért ezzel 
valahogy rnegbékültünk, mert legalább külsőleg a jogegyenlő
séget megóvta. A felekezeteknek adandó államsegélynél azon
ban a sérelem oly evidens, hogy a legszélesebb körökben kel· 
tett megütközést. Az államsegély felemelésének sürgetése felette 
csekély eredménynyel járt. Már évek óta azt hangoztatják, 
hogy az állam kötelessége, hogy az elviselhetetlen hitközségi 
adóterheken könnyítsen. Ez a folyó évben meg is történt. 
Mint más alkalommal, úgy rnost is hangsúlyozzuk, hogy mí 
minclen felekezet boldogulását örörnrnel látjuk, de sohasern 
fogunk megnyugodni abban, hogy ilyenkor reczipiált fele
kezetünkkel az állarn mint mostoha gyermekével bánik. Az 
idei költségvetés az államsegély milliói ból felekezetünknek 
alig juttat valamit. A rengeteg segélytöbbletből felekezetünk
nek felfelé kikerekített összegben 9000 korona jut. Hol Yan itt 
a jogegyenlőség? A megokolás azt mondja, hogy ez azért van, 
mert az izraelita felekezet nincs szervezve. Hát ezért kisebb 
a hitközségi adóteher? Ha reczipiálni lehetett a szervezet 
előtt, akkor a segélyt is meg lehet adni a szervezet előtt. Hisz 
az állarn tényleg adja is. Hol van a segélyben a határ a 
szervezett és nem szervezett reczipiált felekezeteknél? 

* 
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A politika nem a mi l,rnyl'rlink és folyóiratunk erre a 
sik os térre sohasem fo~ja m:1g:í t {?S:íbítt:l tn i. A társadalmi 
jclcnségckrt is csak addi;! a határig kthetjük, ameddig felc
kezetünk összess6gében mgy hüei felekezeti hozzátartozandó
ságuk folyt:ín érintl'tnek. Ebből a szempontból sajnálattal 
jegyezzük fel, hogy a »nemzeti« kormány és a »demokmta« 
függetlenségi p<l.rt többségének vezérletc alatt egyre sürlibben 
hangzanak fel a középkor cszméi, hol n.z egyik, hol .a másik 
jelszó alatt: agrárizmus. fideikomisszwn, szövetkezetelc, zdegenelc. 
Ez utóbbi volt az utolsó tromf a zsidók ellen. SzégyeHős 
indítvány tétetett a meg nem nevezett, ép ezért még súlyosab
ban megtámadot t, mert »idegen «-nek bélyegzett zsidó ellen, 
hogy földbirtokot ne vehessen többé. 

Kezdetnek elég biztató: a zsidót ki, a kulit be. Mind
két kivánság ugyanazokban a nemzeti kebelekben támadt. 
A franczia »naczionálizmus« kulik nélkül indult keresztes had
járatára az »idegen « ellen és l etepert minden igazságot és 
erkölcsöt, amely útjában állott. Hazánkban a kereszt az 
egyetemen már győzvén, zsidó Dreyfusok pedig nincsenek, 
kezdődött tehát a falusi boltoson és végződik az »idegenekc:-en. 
In hoc signo vinces. A klerikálizmus azonban természeténél 
fogva megállást nem ismer, egyre tovább halad: a dicsőitett 
inkvizicziótól a már elfelejtett boszorkányperig, a fideikommisz
szumtól a jobbágyságig, a zsidótól a protestánsig, a hívötöl az 
eretnekig és még sokkal mcsszebbre a világpolitika mezején. 
Mert a középkor csak szőröstül bőröstül kapható, részletek
ben nem. 

A klerikálizmus ezen telhetetlenségénél fogva nem hihető, 
hogy az inaugur~lt irány messze haladhasson. A francziák is 
kiábrándultak a naczionálizmusból, mihelyt észrevették, hogy 
az odadobott zsidó csak mohó étvágyát növesztette és alig egy 
évtizeddel a Dreyfus-hajsza után az állam és egyház elválasz
tása következett be. Az ilyen kulturharczot a nemzetileg és 
vallásilag egységes franczia nép - az alig félmillió protestáns 
és a százezer zsidó nem jöhet tekintetbe - még kibírhatja, 
de hazánkat végveszedelemmel fenyegetné. Az egyházpolitikai 
harczot nálunk is a túlkapások idézték fel. Az Isten mentsen 
meg bennünket a vallási és társadalmi harczoktól. A zsidót 
pedig önmagában nem lehet felfalui, ő csak az étvágygerjesztő 

r 

a fenti drága, nagyon is drága és véres eledelekhcz. A gyíílii)Pt, 

akármilyen fajtájú, az is, mclyc"t a szeretet mllásn ncvéhPn 
indítanak útnak, mércg, n.mcly pusztftásaibnn nem tesz különb
séget faj és felekezet közötL. 

* 
Dropsie Mózes A. philadelphiai jogtudrís mnjdncm lH5gy 

millió koronára rúgó vagyonát egy zsidó főiskola fcl(Lllításúra 
hagyományozta. Végrendeletében a következ(Jt mondja: :. A7. 
Egyesült Államokban egyre növekedik :1 zsidó tudáshan való 
alaposabb és rendszeresebb nevelés szükséglete és mindcu igaz 
izraelitát, ki ősei vallását szercti, ez irányban aggodalom tölti 
el, intézet alapítandó a hiblin. és az egész zsidó irodalom 
számára. Azt kivánom, hogy ez az intézet mindPn tanuló 
számára könnyen hozzáférhető legyen. Abban a bitben élek, 
hogy a tudomány azon ága, melyet ezen intézeten ápolni fog
nak, az általános tudós intézetcken nem könnyen hozzúJérhető 
és a nagy összesség számára is felette hasznos, ugyanezért azt 
rendelem, hogy a tanulók vallásra, színre és nemre való tek i n tet 
nélkül vétessenek fel.« A végrendelet végrehn.jtása négy kiválö 
amerikai zsidóra van bízva, közöttük van Straus Oscar keres
kedelmi minister. 

Amerika ismét megelőzte a vén Európát és ez esetben 
oly példát mutatott, melyet az európai zsidóságnn.k is követni 
kell. Napról napra világosabb lesz, hogy a zsidóság tudományá
nak elhanyagolása által mily veszélyeknek teszi ki híveit. Nem 
múlik el év, hogy keresztény neves tudós rá ne vetné magát 
a zsidóságra és nevének és szavának varázsával nem ingatná 
meg éppen a szellemileg magas fokon álló, de a zsidóságról 
tiszta képpel nem bíró hitsorsosokat. Tudatosan vagy ncru 
tudatosan a zsidóság multját oly színekkel festik, hogy az az 
ósdi jelszó szerint csak mint »előfok« és mint »ethikailag 
inferioris jelenség« tünik fel. Ezzel szemben a mi köreinkben 
részben antiquált tudományos ideál okozza, hogy modcrn tudo
mány ne fejlődhessék. :B'ényes név pedig kevés akad, mcrt a 
zsidó tudásért kedvező esetben hallgatag elismerés a rm
des jutalom. Végre valahára ennek is meg kell változni. A köz
viszonyok vaskényszere fel fogja tépni a romantikus álmodo
záara becsukott szemeket. 

* 



Épp <'t(Y t;H', ho'!'y toly6ímtunkb:m a bócher-kérdés körül 
kclctkezt'tt mozgnlomrol besz:ímoltnnk és a prohiúna lénye
géről Yélt'mónyiinket to'ljcs objektí' ibísRal elmondottuk. Az 
ügy nchczen haladt Plíir'' és lU~ 0nlekcltek türelmetlen sürge
tése scm igen lendített rajta.. Legújabb stádiuma egy héber 
kiirln.íl (a Xit.5 Bachurim noyemberi füzctöből külön lenyomva), 
melyben a Yezetők is meglegyintetnek Ebben a dokumen
tumban első hrlyen a bajok vannak feltárva: J. a jesiva 
nö>cndékei napról-napra apadnak, 2. nem tanulnak, 3. a job
bak világi iskolákba. mennek át, 4. mert a világ szemében 
megvetettek (szóról-szóra idézünk). Nyolcz részletezett baj van, 
melyek valamennyien a körlevél által használt szó szerint 
a »snorren «-ból erednek. A legtöbb bócher a jámbor alvidék
ről származik és a felvidéken romlik el. Ide pedig az arany
borjú viszi őket, pénzt remélnek, a héber körlevél zárjeibe 
teszi: »ganz Oberland ausschnorren«. 

Az összes bajokat meg fogja szün~etni a pénz, melynek 
beszerzésére a körlevél részletes tervvel szolgál. A főreform a 
központi pénztár, amely a segélyeket a jesivák szükséglete 
szerint szelgáltatja ki. Hogy elég pénz lesz-e, azon nem 
aggódnak. Moclern ujítás a stipenelium behozatala és a szün
iclőnek a nyári hónapokra való áttétele, »midőn meleg van 
és midőn a rabbik amúgy is fürdőre mennek«. Ezen reformok 
megszüntetik majd a bócherek vándorlását, »a szégyellősök, 
kik nem akarnak koldulni és szükségből vetik le a bócher
köpönyeget - és ezek renelesen a felvilágosodottak, a tisz
tességesebbek és a kiválóbbak, kikből gáonok válnának, ha a 
jesiván maradnak - megma!'aclnak a hit köpenyegében«. 
A kosztnapok is megszünnének és néhány sorral az idézett 
hely után a körlevél kilátásba helyezi azt is, hogy a »szemi
ner és hasonlók« nem fogják többé »a nyáj javát elragadni 
és mészárszékre vinni«. 

Kis elszólás: saját bevallásuk szerint a bócherek java 
otthagyj.a a jesivát és a szemináriumba megy. És ez a tény 
nem eJ b a mozgalom vezetőit gondolkodóba? Ha igaz volna 
a~.' ho~y .pusztán a pillanatnyi nyomor kergeti el a jesiva 
novendekelt, akkor a szeminárium kapuin sem kopogtatnának 
oly nagy számban, mert, sajnos, ott is nélkülözésekkel kell 
küzcleniök. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a baj oka mélyeb-
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ben rejlik, melyet semmiféle segélyezéssei megszüntetni nem 
lehet. A féíbaj, amint első czikkünkben kifejtettük, az, hogy 
a jesiva nem készít eléí semmiféle gyakorlati pályára. E z 
pedig a modern társadalom egész rendszerével ellentétben van. 
A Irulturállamokban (német, franczia, angol stb.) nincs jesiva. 
Miért? Az elterj edt téves nézetekkel szemben nyomatékosan 
rá kell utalni arra, mit részben a körlevél is tesz, hogy a 
jesiván a kultura gázol végig. Ez az • egyszerű igazság, mely 
elöl szemet hunyhatnak, de melyet meg nem változtathatnak 

* 
A pogromok korában nagyobb meglepetés már alig 

érhetett bennünket, mint az a pétervári héber nyelvü levél 
és felhívás, melyek egy új tudományos folyóirat legközelebbi 
megindulását jelentik és a programm elŐadása kapcsán közre
müködésre szólítanak fel bennünket. Mekkora idealizmus és 
mekkora tudományszeretet ! Az új folyóirat czíme » Hakedem «, 
szerkesztői Markan J. és d1'. Sarasewsky A. Pétervárott, és 
negyedévenként fog megjelenni. A sémi ismeretek és a zsidó 
irodalom organuma lesz, de az előbbiek szintén főkép az 
utóbbia.k eidsegítésére fognak szolgálni. A programm tíz pon
tot sorol fel, de a fenti kettő valamennyit magába fogl alja. 
.Az új organum szükséges voltát a szerkesztők egyebek közt 
azzal okolják meg, hogy a dilettantizmus erősen lábra kapott 
és az igazi tudomány már-már kihal. A »skolastika« külön 
szerepel a kiirtandó gaz közt. A tudomány ezen állása mel
l~tt a .kritikára és a bibliografiára külön súlyt vetnek Nagy 
hberahzmusra vall, hogy európai nyelveken írt dolgozatokat 
is felvesznek. Az előfizetési :Lr 14 korona, a szerkesztősécr 
czíme: Pete1·sburg OfizeTskaja, 50. Redaktion des Hakeden~ 
Az új organumot olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

* 
L eroy-Beaulieu Anatole, világhírű nemzetgazda franczia 

akadémikus, ki a zsidókról általában (» Izráel a nem:eteknél c J 
~s az orosz zsidókról külön müYet írt, 1905-ben az Fnióba 
bevándorolt orosz zsidókról nagyénlekü felolvasást tett közzé : 
»Les immigrants Juifs et le Judaisme aux États-"C"nis« (Púri11• 

1905). Az előadást a Société des Études J uives estéjén tar
totta. A kiváló eléíadó az orosz-zsidó kérelés megoldás(tt Orosz-
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országban tar tja megoldlmdónak, még pedig csak a szabad
~~íg és cgyenlős0g által (9. bp). Ezen nézete mellett bizonyára 
a pogromok után i~ megmaradt. Hat míllió embert, kik évszá
zadok, részben én:zredek ób laknak egy országban, nem lehet 
máról holnapra a földből kitépni. Az orosz zsidó polgárait 
üldözheti, megrohanhatja, de ezekkel a brutális eszközökkel 
sem fogja kiirtani. Kiszoríthat éveken át nagyobb tömegeket, 
de összes zsidó lakosságát soha. L. érdekes képet fest a beván
dorolt amerikai zsidókról, alkalmazkodásukról és minden egyéb
ről és oda konkludál, hogy az Unió néptömegei az orosz zsidó 
bev::í.ndorlottak által értékes népelemmel gazdagodtak 

* 
A mult év november havában az angol és franczia 

arisztokráczia egy-egy botránya volt a nagyvilági szenzáczió : 
a 1\farlborough herezeg és Castellane gróf válópöre. Mind
kettőnek felesége amerikai elsőrendű milliomosok leányai. Csak 
úgy ömlöttek az ujsághirek és tárczaczikkek Filozofáltak és 
moralizáltak mindenféle szempontból és minden hangon. Ez 
az egész ügy természetesen t ávol áll tőlünk és nem is kutat
juk sem a bistorikumát, sem a fi.lizófi.áját. Csupán az tűnt fel, 
helyesebben természetesnek találtuk, hogy ez alkalomból nem 
okádtak ti.i.zet a dúsgazdag amerikai polgárokra általában, 
hanem csak azokra, akik a magas arisztokráczia köreibe tola
kodnak Ha zsidó milliomos nő szerepelt volna, akkor termé
szetesen minden falusi zsidó boltost főbe kollintott volna a 
szabad és felvilágosodott sajtó. Ilyen gaudiumra azonban rit
kán van alkalom. N em azért, mert a zsidó nővel talán kimé
letesen bánnak az érintett körök, hanem ... De hát ezt már 
mindenki tudja. 

' TUDOMANY. 

HÉBER FELJEGYZÉS RÁKÓCZI KURUCZ.A.IRÓL. 

Apró, kicsinyes adatok alapján épül fel a magyar zsidó 
bitközségek XVIII. századbeli története. Mint a föveny
tengerből kimossák az aranyport, oly nagy fáradsággal kell 
szemenként összebordani az egyes adatokat régi okiratoknak, 
könyveknek s feljegyzéseknek tömkelegébőL S ba látjuk, hogy 
még oly kitűnő gyüjteményben is, aminő >Magyarország vár
megyéi és városai«, mely a legkülönfélébb szempontból tár
gyalja a megyéknek s minden egyes kaszinójának történetét, 
a zsidóság történetének úgyszólván hely nem is juts nemhogy 
új anyagot nyernénk, hanem az ismert adatok sincsenek fel
használva: 1) tudatára jutunk annak, hogy felekezetünk férfiainak 
kell e feladatot elvégezniök, melynek egyetlen jutalma a mul
tunk irányában teljesített kötelességnek tudata lesz. Még oly 
kevés az eddig elért eredmény, hogy a csekélység közlése s~m 
felesleges s így megérdemli a közlést az a pár sor is, melyet 
Bürgl Sámuel a velenezei kiadású (1566) J alkut Simeoni 
példányára rótt, hogy későbbi időkben is megemlékezzék a 
kurucz időkre. 

A feljegyzés írója nem ismeretlen. Mint maga írja, 
Frankfurt a. M.-ból származott Budúra Oppenheimer Sámuel 

') .A.bauj-Torna monográfiájában hiába keressük azt a kultur
történetileg nevezetes tényt megemlítve, hogy Abauj-Szántónak már a 
XVIII. század nyolczvanas éveiben zsidóiskolája volt, Barsmagyénél szó 
sem esik a zsidókról, kik már a XVII. században laktak a megyc tcrü
letén, a nagyváradi hitközség (Bibarmegye) történetírója hírét ,em 
hallotta községe első rabbijának. >Elég, a példa fáj.< 
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meghizotlja gyanánt. kinek l. Lipót mCtr 1699-ben megengedte, 
hog~· a közel három édizcrhg zsidómentes Bécsbe letelepedjék 
a h:íz:l vezetéséhez st.iikségcs ";zemélyzettel együtt. Í gy akarták 
meghálálni azt a sok sznlgálatot, melyet a császári hadaknak 
tett milliókra menő összegek előlegezése és a hadi felszerelések 
gyors szállitása által. 1) Oppenheimer Bürglt leküldte Budára, 
s ottléte alkalmából az 1703. évben egy lmrucz csapat a 
budaiakra támadt. K éséíbb Bécsbe menekül a háború borzalmai 
elöl s a kurucz idéík elmultával testvérével, J o achimmal együtt 
valóságos csatatér t képezett, melyen a budai tanács vívta meg 
hatalmi guerillaharczait a kanczclláriával, mert az utóbbi nem 
akar ta a Bürglék kiüzetését megengedni. 2) 

Bürgl Sámuel tanusága szerint 1703 szeptember 28-án, 
egy pénteki napon s utána november 17-ike körül Buda előtt 
})Ortyáztak a kurucz seregek s bö zsákmánynyal megrakottan 
távoztak. E két betörésréíl nem szólnak Budapest történetírói. 
P alugyai 3) szerint 1706-ban »Rákóczi Ferencz párthívei Budát 
nyugtalanították s a polgárok marháit elhajtották, míg 
Pfeffershofen budai várparancsnok a várörséggel ellenök kiro
hanván, éíket el vonulásra kényszerítette«. Peisner l) azt monclja: 
» 1704-ben deczember 19-éről 20-ára éjjel a kuruczok be 
akarták venni Budavárát«. A mi feljegyzésünk korábbi har
czokról szól. Hitelessége kétségen kívül áll, mert oly szem
tanutól ered, aki mondhatta a háboru szenvedéseiről » quorum 
pars magna fui«, annál is inkább, mi.vel az időt sajátságos, a 
zsinagógai élethez tartozó mellékkörülményekkel határozza meg. 
Hogy már 1703-ban a:tt írja, hogy Rákóczi Ferenczet meg
választották, ami tudvalevőleg csak 1704 július 6-án történt, 
az nem csökkenti hitelességét, mert elég lehetett neki hallania 
Rákóczi nevét, hogy megválasztott fejedelemnek tartsa. 

') Wolf, Geschichte der Juden in ·wien. (Bécs, 1876.) 53. l. 
') Büchler, A. zsidók története Budapesten. (Budapest, 1901.) 

188. l. s köv. Bürgl Sámuelnak Bécsbe meneküléséről Büchler ezerint 
(i. h. 2. j.) szól az •Ürsz. Lev. Benig. res 1721 jan. 24-éne. A jelzett 
okirat azonban csupán Bürgl Joachimnak a pénzverő-intézet számára 
eszközölt szállítások ügyében benyujtott folyamodványát és a rávonatkozó 
szakértői véleményt tartalmazza. 

3
) Buda-Pest sz. kir. városok leírása. (Pest, 1852.) 68. l. 

•) Budapest a XVIII. századuan . (Budapest, 1900.) 83. L 

l!l~BER !'ELJEGYZÉS ft ,ÍKÓCZJ KURl'CZA.lRÓL. 2!) 

Meg fogjuk érteni s így megbocsátani, hogy Bürgl 
rebelliseknek nevr-zi a kuruczokat, hiszen nem kivánhatjuk 
tőle, hogy hazafiasabb legyen mint maguk a budaiak, kik 
nagy ellenszenvvel viseltettek a kuruczok ellen s a császár 
1703 október 23-iki szabadságlevelét, mely a szabad kir. 
városok sorába emelte Budát, kiváló labanczérzülettel igye
keztek meghálálni. Bécs utczáin és egyetemén 1706-ban a 
kuruczok és a zsidók ellen harczias és gyülölettel telt fel
híváso]rat ragasztottak ki.l) Buda szivesen fogadta Béc:; 
I)élcláját úgy a kurucz-, valamint a zsidógyülöletben. 

A följegyzés nem mulja felül a naptári feljegyzéseknek 
mértékét s így fontos elolognak tartja a kurucz felkeléssel 
együtt a szarvasmarha árát is közölni. Ugyanígy járt el 
OppenheirrÍer Sámuel egy másik véclencze, Schulhof Izsák, 2) 

ki megírta Budavár visszafoglalásának történetét s emlékiratát 
ama gyöngyélet ecsetelésével kezeli, amidőn a török uralom 
alatt egy font kövér hús 4 krajczárért volt kapható, a leg
jobb borjúhus fontja 8 krajczár volt s a pint bort 2 garasá
val mérték. 3) Trebitsch Ábrahám krónikájában is említ ilycs
miket.4) 

Hogy Oppenheimer Sámuelnek 1703-ra Lipót császár 
350.000 forintról szóló utalványt állíttatott ki - mint ~rgl 
írja - azon nem fogunk csodálkozni, ha tudjuk, hogy milliokra 
menéí követelései voltak a kincstárral szemben.5) 

Az Oppenheimer Sámuel név ötletéből említsük meg, 
hogy egy clr. Oppenheimer Sámuel nevü orvos 1785. évben 
Bécsbe történt költözködése előtt több esztendeig Magyar
országon müködött s az utrechti egyetemen szerzett dokto
rátusát a pesti elekanatus által nosztrifikáltatta.6) A század 
hetvenes éveiben a pozsonyi kórház orvosa volt s e minéíségé
ben a vesekő ellen hathatós gyógyszert vélt feltalálni a tört 

1) Wolf, i. m. 53. 
') Kaufmann, Die Erstürmung üfens. (Trier, 1895.) 48. L 
3 ) l. m. rm~ rhJr;, l. l. 
') Kórósz haittím. Magyar vonatkozásait ő"zeállítottam a z,idó 

Néplap I. évf. 29. számában. 
' ) Kaufmann, Okmányok Wertheirner Sámson életébiil. (l3ut1a

Jl<"St, 1891.) 8. l. 
') \\' olf, i. m. 88. l. 
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d ióhan, amint azt a Pr'l'' hnrg('l' Z eitung J 778. úprilis 4-(>n 
megj( lent sz:ima mnta•jn .A IWH•zctt lap a zsidókról rendesen 
hccsnH;rlőleg szól s Í;!,,\ ann:íl jellcnlZöhb n.z Oppenheimernél 
haszn:ílt nHqt:ín~·l<í hang. A hír az eredr ti belyesirás szerint 
kivonatolm így hang;,ik: 

~um 'l'rostc drrjcnigm, welche mit Sancl und Stein
schmcrzcn behaftct sind, ma,chrt Hl'rr Sam. Bernhard Oppen
heim, Medicinit Doktor un tcr elessen Aufsieht sich das allhier 
auf Pn.lffischcm Grund ctablierte Judenspital befinclet, hiemit 
bekannt, class derselbe nnter vcrschicdenen andern praktischen 
Bcobachtungen die 13liihte der sogenandten Stein ocler \Val
lischen Nüssc (,Juglans) welche in der Sonne geclürret und 
pulwrisiret fiir ein sichcr, unschuldig und zuverlassigs und 
scbmerzstillcndcs :Mittel wieder Sand und Stein im mensch
lichcn Körper befünden habe ... Benandter Herr Doktor 
Yer icbcrt, class unter n.llen bisher bekannten Mitteln .. . 
un tcr welchen dersei be in seiner zur U tr ech t her ausgegeben en 
Inaugural Dissertation .. . nahmheft gernacht keines diesem 
gleichkomme ... Er verspricht auch sohalel wie möglich eine 
YoUstandige Abhandlnng Yon elem Nutzen und medicinischen 
Gcbrauche der Biiume ans Licht steilen zu wollen. 

Az említett J alkutpéldányorr 3 feljegyzés van, I) nem 
számítva Bürgl német aláírását, mely így hangzik: 

Samuel Bürgl J u elen des Kays. O ber Krigs Factor 
SarutJel Oppenheim bestclten zu Ofen in Hungarn. 

Egy rövidebb zsidó-német felj egyzés szól Oppenheimerről 
s Bi.irgl családjáról. 

0";"1~~1N ~Nl~W 'j"";"I:J Sm;, (sic) j'~il1tt'~ r:~p;, 'mN li i1"':J7S 

,s :J"ii!;l ,,~ r~1P'::l ))~7"11 jN ~N;"i ;"i"'i' 011DSNovS '10•p;, mml~ N)'11::l 

N"r,:J c•:1m o·~SN m~~ o·~vo ;,w?ii1 o•wSw iO P"!:lS ~· i"Ol1 n;w S;..· 

r~, .~-,~p~-, P "P~ ')"'':l Nil' N"N'::l SN1~W ·p;, ,,;·w~ 01NJ 3.500,000 

P"Pr;, ' ":17 ;"l!:)' jn; 'i""';,~ J'.iJ/')1 O~"'!:l ,;::~ ;,p:~; 1mm J;•Sw•'1 '1'N!') nnow!') 

·i''' .,,,, S:~N )j':J 

') 1\Iind a hármat Sehwarzskin S. B. verehelyi rabbi úr közölte 
vc·lem, a llliíert e helyr•n is köszönet<'! mondok neki. 

' ) Mivel Oppenlwimer 1708-baJJ (máj u R havában) halt IDC<Y n··. l 
· · • L b s mg 

nem 1r1a n0ve utan a szokásos 7"1 eulortiát valószínű hogy I 1· · 
még k 'hl · · l"b"l . " ' · a c Jegyzcs ora H t< o o szannazik. (h }'•·ankl, Inschriften, 52. l. ) 

HÉBER FELJEOnÉS R,(KÓCZI KCRrCZAIRÓL, 

A kuruczokról való megemlékezés így hangzik: 

l1N'"'::l~ V::l'1N1 (sic) o•w·w l11Nr" )):J"Nl O'!:l~N ntttr-n ,.,;w p ·;;S 
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~'lN ;"1"'1' Ol!O~N!:ll/~ '10'J',i l))1iN iJ; i'"'NJ)1,i N"'1,;:-r C)),; j'i t:N:'i C~1;,• 
(';'111 01:J1i j'l jN j"l 1i1~ttt~~ l1i1l1 j'~N11 "')..'~ ra•; ~SJ 'JlN "'SV~t:n 
j'~lp j'~Nll:/ ::11"~ '100' NS ".CIN ov 'lN j'll/11') "iil:J j'J-'::1 i'~'l jN ':iNpNi 

iJ~ :"TWl jt1i1~ :"TWl '100 •;;JS 'i~V:J :"TW1,i flN'~J' l1)..'CI:l :-r·m i1i1~CI ';1N 

'1N11:1 toN:-r i~ •i'~l)'J pv1m; m~:-r:J ~·o ;;1N r~1p toWJ,'O S:~N jNJ pnn,; 

01NW11 j''1im j'O[SJ:-r'J ra•; '1:JN ro~wJ :::~•;:-r (' p·tot:~ ~~~ jN:J pnn i' 
p., ,j'!NSJ j'''i',, op·; jVOoNSw·v jN pnn:-r •;1N p;J'J ra-No SSCI .,.-:: 

'CI''1NJ:1N 'tolJ iNO )"N ji') ;"ll O ltt'~ j'lV11'J :Jy•::~ (sic) 'l1'~ /11:-):"T:J ''N t;'~~ 
'to 'M i:l,N j~'iN11 toSrtN~':! ta"~ o·tP''tt' jN O't!'~~n O";tt> 'tot:!'~H (2 0'-1t:.• 

~SNp tolJ t:•~ N1p j"N (' O'JO ',i 01N ; ,NCI N'11 to0'1J' C'::l1.il i "1' · ;~N 
p•row :-r~;, too::~Svr jN TN N'11 to"· 'lln o1o j"N ·:.:n1 o·~1,;; •;~,;· 

.toN,; ~0'1p 

Magyar úZ: Emlékül a világ terem tésétől számított 5464. 
évre, a midőn felkeltek a magyarok, urunk, Lipót császár 
ellen s semmiképen sem akartak többé hatalma alatt lenni 
s Rákóczi Ferencz herezeget megválasztották maguknak Erdély
ben. Megszámlálhatatlan sokaságú sereg gyülekezett össze s a 
tóra örömünnepén a tóra felolvasásakor, miclön a tóra elé 
járultam mint chaszan tóra (a tóra vőlegénye) az itteni, P esttel 
szemben fekvő vár elé vonultak és sok marhát elhajtottak 
~ár ágyúkkal lövöldöztek reájuk, nem használt, hanem másocl
ízben is ellátták magukat zsákmánynyal s a várat körülzárva 
nem engedtek be senkit. Az éhségtőlmajdnem az összes marha 
elhullott, amiért egy pár jó magyar ökör, mely ezelőtt 50 
vagy 60 talléron elkelt, 9 vagy l O forintért volt kapható, 
épúgy lehetett egy jó juhot kapni 5 garasért, egy tehenet jó 

') Stiick az ágyúnak régi német neve. Így is hangzik: Sluck. 
Budavár elfoglalása után Schreyog-1 apátnak tiszteletére •drei ti tnek 
g('löset wonlen•. (Századok. XXXV. 72. !.) 

•) Tulajdonképen érthetetlen, miért lehet ett az ostrom ideje alatt 
oly olcsón vásárolni állatokat. hacsak fel nem tételezzük, hogy a 
O'.lW 'toW)l! kifeJezés ~. j'"'N11 szó után értendő s akkor azt montlaná 
Bürgl, hog-y ezelőtt 8-10 forint volt at ökör ára s az ostrom alatt 
drágult meg. 

') Talán azt a garast érti alatta, melynck érteke 7í fillérrel volt 
egyenlő. 
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borj:b·al együtt 21 '2 forintért, egy lovat egy fél tallérért, amint 
magam j,- n>ttem több dar:1 bot. 

E zsidó-német felj,'gp;é:;;t némileg kiegészítik a kövct
kcz6 hl;bcr sorok: 
n-:1n ii1n n1:>1):J :"'"'~i1 -:.:lo ·~!:ls ,,~V:J , .. .,,, n;tt' ;,;111 l'lnl-'lt' 1mrS 
(' ~t!'~'!:l 01J'~:"' ~':l:N "ii)1,V1 j'"'J;1N cvn i'SV:llli N"S:l :-:;p;;, C'ii11'-':"' 1N:l 
u:~Sm ~m Ni1~'-' '':"! m 'l!:l~ :-t~1N~ lt''N )li' NS1 C1NM l'::l1N pm; iJJ 
.,,, .. ,~n ~ll c•S11J p·~lt' Nip;;, lt'N 1i1ip::l 1p,1 clt'~1 S";n p11nS 1J'l1::l~ 
1npS1 o1p~:-t •;!:lS CJ;!:l "i1V o•;;,~n 1N::l nStt"1 i1lt'i!:l l1::llt' o:-t•-:nN [1])1CJ1 
pm1::1 :l" J-;, ~ .itt'V1 o;,•.:m~ 1:1S:11 iN" 9SN1 111~n::l l11N~ ~VS!t' Clt'l-' 

.• .,.,, ":"'l S:,:N pNhN:,: 

.Ma,qyaníl : Emlékül az 5464-iki év tóra örömünnepér~, 

midőn a tóra elé járultam s jöttek a magyar lázadók, akik néme
tül úgy neveztetnek »Rebellcr« és megállapodván Pest városa 
mellett, hirtelenül, észrevétlenül Budavárra támadtak. A nagy 
rettegés miatt házainkból a várba menekültünk, ahonnan 
ágyúknak nevezett nagy tűzokádó fegyverekkel lőttek a láza
dókra, akik erre elvonultak. »Vajislach« hetiszakasz szombatján 
ismét ott termettek és elrabolván 300 marhát és 1000 juhot, 
eltávoztak és a Tisza melletti Szolnokon leölvén azokat nagy 
tort csaptak. 

Buclapest. DR. RicRT.MANN MózEs. 

ADALÉKOK AZ ÓBUDAI HITKÖZSÉG ÉS CHEVRÁK 

TÖRTÉNETÉHEZ. 

(Vége.) 

A héber feliratok magyarázatai. 

11. '!1'11t'. 

Az I. sz. a. díszes, rézből készült négyoszlopos állványt 
képez, amely tulajdonképen két s'viszit tartalmaz. A felső, mely 
még a régi templomból való, művészies kivitelű ni~l~, valamint 
kerete is csupán zsoltári versekből áll. Az alsó ábrázolja a 
jelenlegi csodaszép kivitelű lt'i1pn j1"'N-t: a tűzben lobbanó •;•c 
hegyén a mmS körülvéve 6 oszlopos mennyezettel, amelyen 
korona díszeleg. 

') 1\iindkét helyen Pest a magyar kiejtés szerint van irva. 
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Adakozója a többszöx említett Totis. Felesége P eszel 
li"'P ~:~·~ lánya. Totis első .felesége Sachs Kéle. 

12. n!:l1n. 

Az I. sz. a. az akkori előljáróság adakozó-készségét dicséri. 

13. Oltá1·-takar6 . 

Miután nálunk még a konzervatív beosztás divik, az 
előimádkozó rendes helye a frigyszekrény jobboldalán van, a 
tórafelolvasás pedig a templom közepén a frigyszekrénynyel 
szemben történik. 

Az I. sz. a. az 111-')1, a II. és III. sz. a. a jM~1lt' haszná
latára szolgál. 

14. Sz6szék. 

Az I. sz. a .. adakozó családi neve Deutsch. Társfőnöke 
a nagy gabonakereskedő czégnek Deutsch Gábor és J ózscfnek 
Budapesten, ahol a Muzeum-köruton háztulajdonos is volt. 
Egyetlen gyermeke Sándor, tornyai Schoszbm-ger Zsigmond
nak veje. Deutsch egyik nővére dr. Kohn pesti főrabbi apjá
nak fivéréhez ment nőül. A szószék sikerült felírását Deutsch 
kép. igazg. ügyességét dicséri. 

A II. sz. a. díszes takarója ama szószéknek, melyet a 
restaurálás alkalmával készítettek; derék ifjaink hitbuzgósága, 
valamin t az adakozó készségére vall. 

A III. sz. a. nemeslelkű választmányi tagnak ajándéka. 
A IV. sz. a. a már többször említett ·weisz hitbuzgó

ságát dicséri. Fehér kelméböl készült és a C'Ni1.l c·~~ haszná
latára szolgál. 

15. Emléktábla. 

L 

N~m mulaszthatom el örömömnek kifejezést adni a fölött, 
mely sz1vem betölti - 'i::l •::~S !Sli - valahányszor e két táblát 
olvasom, monclván: c•,.,v :'tlt!-'1-' j1-::l. Mert immár most a magyar 
nyelv uralja hitközségi életünket. A szószék, a községhúz és 
természetes a hittanítás az egész vonalon, még a talmud is 
minda~nyi istápolója a szeretett hazai nyelvnek. ' 

Arnbár 1869 óta a hitközség díszkoronájából hiú.nyzik a 
legbecsesebb éke: a neves 1\fintafőiskola, de a hittantanítás 

Magya1·-Zsidó Szemle. 1907. I. Füzet. 3 
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mélycsítése czéljából mégis a fiuk 8, a lányok 4 órai taní
tásban részesiilnE'k hetenkint. Ami jelenleg négy tanító által 
történik. Ezek neYci: Ba tó ,J. Lipót, Friedman József, Reichen
berg ::\liksa és Stöckelmacher Bernát. :Mind a 4 okleveles 
néptanítö; de Bató és Reichenberg rabbifunkczió elvégzésre 
is képesítvék 

Az I . sz. »Emlékt:íbla« héber betüs ugyan, de szövege 
r~szben német. 

Rendeltetése megörökíteni mindazokat, kiknek védnök
sége alatt, valamint hozzámüködésével 1820-ban hazánk akkor 
még legremekebb zsidótemploma építtetett. Névszerint : 

I. Ferencz, osztrák császár, Magyarország királya stb. 
Antal József, palatinus stb. 
Rudnay Sándor, Magyarország primása stb. 
:llajlath József gr., elnök stb. 
Oziráky Antal gr., II. elnök, stb. 
Bárczy Pál, I. alispán stb. 
Kovács György, II. alispán stb. 
Péehy Ferencz, plébános. 
l\ émet Sándor, praefectus. 

Fischer Illés és } k · amara1 ügyészek. 
Lipthay Sándor 
"Grbanovics Pál, uradalmi provisor és igazgatója az »izr. 

német« iskolának. 
Érdekes, hogy Münz rabbinál nemcsak sírkövén, hanem 

itt is az •'11'~N· jelzőre akadunk. 
Boskovitz Simon az ismert elnök. 
Bobele Abr. nagy i1~\ de szabadelvü ember volt. Neuh~_us, 

:M:orvaországból származott, egyidőben a hitközség elnöke. Ose 
a Kopelieknek, Kunevalderekuek és W odianereknek. Felesége 
Rezel, Boskovitz leány. Fiainak neve Emanuel és Wolf. 

A bele sz X alelnöke a hi tközségnek. 
Totis az ismert adakozó. 
Engel M. azonos a =-~1ll-val. 

Blau Mord. a már említett lt'11p ,.,, adakozója. 
Prostitz B. morvai aranymíves is nagy p~S volt; feleségé

nek neve \Veisz Sendel, fiai lgnácz és Lipót szintén arany
ruívesek Pesten. Kanitz M. H. l!'ia K. Dávidnak, atyja ·weisz 
Berth. anyjának. 
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Perlgrund az ismeretes adakozó. 
Reusz Hirsch atyja Reusz K.-nek a pesti pn elnökének. 
BoskoYitz I. L. fia B. Simonnak. 
Politz Feisch atyja P. Tévelnek, a már említett hit

községi elnöknek. 
Boszkovitz Hirsch fivére B. Simonnak, fia B. Gerzonnak 

,és atyja B. M. L.-nek. 
Bogdán Z. H. alelnök egyidőben, őse a J ónas csa

ládnak. 
A Lévi Szimche családi neve W eiszkirchen, nagybátyja 

a már említett Deutsch Gábor gabona-nagykereskedönek, nagy
atyja a 'nemes Fischhof dr.-nak. 

Politz Abr. atyja a neves \Veisz l\1. A. gabonakereskedő-
nek és nagyatyja Weisz I. ékszerésznek 

Bogdán Iczig fia a Móse és fivére Zekel Hirschnek 
Landherr András építőmester által 1820 julius hó 20-án. 
Breznicz az ismert hitközségi tanító, valamint jegyzöje. 
,:;)10 ,,s r;v;, tulajdonképen Hellschein, a pesti N'1Jii O"W 

alapítója. N agybátyja Kohn Iczig Hirschnek, a Bibelschatz 
szerzöjének, valamint K. Rubennek. l\Iert H. nőYére felesége 
volt Ohaj et-Kohn Elchonnak, akinek fiai voltak említett Iczig 
Hirsch és Ruben, mely utolsónak gyermekei Arnold, Károly 
és Elkán. 

A II. sz. alatt már hazánk nyelvén hirdeti azok érdemeit, 
akik imaházunk restaurálása alkalmával szerezték azokat. 

Erényi Ullman Gyula müépítész, Weisz Bertalan veje, 
díjtalanul vezette a 46.000 koronába került munkálatot. 
Gyönyörúen fest díszes templomunk az üj mezben. »Stü.nder« 
helyett moclem ülőhelyek ~tylszerü festése, villamos világítása 
rendkívül emeli istenházunk szépségét. 

Dr. Adler Illés főrabbi 1896 óta közkedvelt lelki
pásztorunk; sógora Vajda Zsigmond dr., kerületiink jónevü 
orvosa, aki az érettségi utánig szeminúriumba júrt. 

Ehrlich Sámuel, aranykeresztes nyug. Goldberger-féle 
gyárigazgató tett több alapítvúnyt. Tanítdnya Zipszer )layer
nek. Pivére, Eln·lich Ede, rabbi volt Xagyváradon. Pécsett, 
ahol magyaravató beszédet is tartott. 

.Deutsch Lipót, a már emlíü·tt nemeslclkü alelnöke :l 

község, valamint a chevra kadisának. 'J'öbbzürös háztulajdonos. 

i:!'* 
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Elias Ede, l>uzg6 előljáró j sógora a köztiszteletben 
részesülö Lang MiMlynak rs így rokona Breitner Lipótnak, 
az éveken át tevékeny előljáró tagnak. 

Szamek Nándor. sz eszgyári igazgató ismeretes jószívű

sége, valamint előzékenysége által. Alárendeltjei bálványozzák. 
Fia, Jakal>, szintén szeszgyári igazgató San-Franciskóban 
kinek felesége unokája a pesti hitközség neves Lusztig hit~ 
oktatój ának. 

Handel Zsigmond előkelő előljárói tag, tojásnagykeres
kedő; dédunokája Goldschmied Jósiának - kinek zsinagógiai 
nevét viseli - a Goldbergerék egyik fivérének; unokája 
Lövenstein - vulgo Makova - Lipótnak 

Stern József dr. ügyvéd, a székesfőváros kimagasló alakja, 
tekintélyét a humanizmus szolgálatába állítja j veje Fleischner 
Samu dr. nagymihályi ügyvédnek, akinek fivére Faragó 
táblabiró. 

Berger Ármin a közügyek önzetlen munkása, a Bahurim 
Bikur Oholim elnöke is. 

Klein J ak ab a község, valamint a chevra kadisa nemes
l elkű elöljárója; rőföskereskedő. 

Orova Jónás éveken át nagy buzgalommal több tisztelet
beli hivatalt viselt; neje szül. Gattein j veje Sarkadi Adolf 
állami felső kereskedelmi iskolai tanár, aki fia Stöckelmacher 
B. hitoktatónak 

Schvarz Gábor tradiczionális életű, jószívüségéről ismere
tes; neje Goldbergerék családjához tartozik. 

Radváner Adolf, a chevra kadisának éveken át odaadó 
elöljárója j fivére Radváner Vilmos orvosnak ( egyideig hit
községi elnök) ; aki apósa Halász Gyulának, a székesfővárosi 
tanár és tankönyvírónak 

, Weisz Mór több egylet buzgó elöljárója. Apja Vágó 
,J ozse~ek, az. Ipar- és Kereskedelmi Kamara jegyzőjének, 
valammt szakirodalmi írónak, aki veje Scherrnau Adolfnak, 
a székesfőváro3 tiszti főorvosának 

Baron Adolf kereskedő, többszörös háziúr, kifáradhatlan 
hivatásában. 

Augenstein Sámuel, takarékpénztári igazgató; apósa 
dr. Sipos közkedvelt kerületi orvosnak. 

Freiberger Mór, Goldberger-féle gyárigazgató, neves 
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vegyész veje a komáromi Braunnak, az előkelő nagyvállalkozó
nak, aki neves volt talmudi tudományáról és nemeslelküségéröl. 

B. Goldberger Sámuel. Ki az, aki e nemest nem ismeri:> 
Gattein Izraelről már volt szó. 
Leipziger Vilmos, a vaskorona-rend lovagja, a vörös 

sasrendjeles nagygyáros, páratlan jóltevő; atyja szintén éveken 
át a felekezet hűséges istápolója volt. 

Dr. Rakonicz Mórról már történt említés. 
Stern M. J., az éveken át volt érdemes elnök, alapít

vánty tett a »sínlök háza< javára. 
Tatay Adolf dr.-ról szintén már többször történt 

említés. 
Unterberg Adolf dr., jl~l·m .'1ii~1~ N~1'1 mert rendelő

szobájában gyakran nemcsak pestiekkel, hanem harmadik 
megyebeliekkel is találkozunk. V ej e Veil Simonnak, a pesti 
hitközség jótékonysági ügyosztálya érdemes gabajának, akinek 
nagynénje a boldog emlékű Fochsz Johanna, és fia Antal az 
»árvaház« és .»siketnémák« intézetének alapítója, aki leánya 
volt Pinkas - vulgo Jidels - Elkánnak, aki nagykereskedő 
és Béthamidrás tulajdonos volt Ó-Budán. Ez őse a Harkányiak
nak, Koppély és Kadischeknek. Szegő dr. curiai bírónak Luiza 
nevü felesége szintén dédunokája Pinkásznak, aki József nádor 
udvari zsidója is volt. 

Unterberg dr. fiai, Jenő dr. és Hugó dr. szintén jónevű 
fővárosi gyakorló orvosok és produktiv szakirodalmi írók. 
Anyjuk valóságos S'ii ri!VN. Nagyanyja :'!N':h édestestvére Fochs 
J o hannának. 

Szurdai Weisz Leó a Spizer-féle kékfestő-gyárnak egyik 
főnöke. 

Boschán Márk lisztkereskedő. 
Blau Sándor, a már említett Blau J aka b fia, vaskereskedő. 
Deutsch Samu gőzmalmi főtisztviselő, Deutsch Lipót veje. 
Finaly .József egy ideig bitközségi alelnök, valamint a 

pn érdemes alelnöke. 
Finaly Zsigmond előbbinek fivére, a már említett ron;, 

adományozó; a »Kristály« jéggyár alapítója. 
Elias Samu, Elias Ede előljárónak fia, jelenleg hitközségi 

pénztáros; fakeresked ő villamos favágó-berendezéssel. 
Ganz Mór egy ideig előljárói tag is Yolt. 
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G:tttcin Lipót a chcn·a kadisa tevékeny gabája j ház
tulajdonos. 

Handel Gusztáv fivére Handel Zsigmondnak, és így 
rokonsdgban •an a Goldberger, Lövenstein és Rakonicz 
családdal. 

Huszerl Ignácz többszörös háztulajdonos apósa Huszár 
Jenőnek, a magyar királyi posta helyettes igazgatójának. 

Klein Lipót szeszg,yári főtisztviselö sógora Szameknek. 
.Á.tyja neves talmudista és hebreista. 

Lieblich Vilmos kereskedő j már atyja is tevékeny részt 
vett a hitközségi életben. Annakidején igazgatója volt a neves 
Boskovits J. L.-féle iskolának. 

Lövy Náthán nyug. irodafőnök annakidején sokat fára
dozott- természetesen kellő eredménynyel- a Goldberger-féle 
gyár munkásai helyzetének javításán. VejeRosenzweig Adolfnak, 
a kerület és a pn hosszú ideig kedvelt orvosának, akinek unokája1 

Rosenzweig Adolf dr. most a II. kerület legkeresettebb orvosa. 
Löffler Miksa a chevra kaclisa gabája volt jó ideig; 

unokaöcscse főtisztviselő a Goldberger-féle gyárban. 
Mittelman J aka b kereskedő, háztulajdonos, tevékenységet 

fejtett ki a hitközségi élet különböző irányában. 
Quitter Ármin ifjú korában tanító volt, most tekintéÍyes 

gazdálkodó úgy a szőlö- mint a földmüvelésben. 
Rosenstock Zsigmond bőrkereskedő unokaöcscse a nagy

alapítványú Holits V.-nek. Felesége révén rokonságban van 
a surclai W ciszokkaL 

Reisz Mór dr. hajógyári, valamint kerületében keresett 
<Jrvos. Atyja 20 évig volt hitközségi elnök Turdossinban. 

Stern Sámuelről történt már említés. 
Schiffer Ármin hajógyári főtisztviselő közkedveltje egész 

környékének j a hitközség, valamint a cheVl·a kadisa számvizsg.-ja. 
Vörösváry Vilmos, patricius családból, Ó-Buda legrégibbjei

ből való kereskedő. 
Weisz Simon S. L. adományairól már többször történt 

említés j jelenleg előljárói tag. 
Zweig Vilmos sajtnagykereskedő és háztulajdonos. 
Steiner Samu különösen fáradozott a templom resk.u

rálásával; felesége a tekintélyes Breitner-csaláclból való; keres
kedő és háztulajdonos, valamint szikvizgyáros. 
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Korach Márk sok ideig a pozsonyi jesiba szorgalmas 
látogatója, késöbb a Spitzer-gyár igazgatója. Leánya Kol~zs 
Regina dr. székesfővárosi tanárnő, aki felesége Dénes LaJOS 
drnak, székesfővárosi állami gimnáziumi tanárnak, akinek 
nagyatyja a híres ':l-'iiN1'1)..'0 ii~'lt'''1 hontmegyei főrabbi és nagy
bátyja Ehrenfeld N. prágai főrabbi. 

Parcel József a hitközség és a ~Í1 köztiszteletben álló és 
érdemes jegyzője . 

16. Urna. 

I. 

Az I. sz. a. ezüstből készült ládaalakú, gyönyörü munka. 
Totis az ismert, Reusz H. szintén. Boszkovitz M. fivére Hirs 
és Simonnak, fia Gerzonnak, egyidőben elnök is volt. Perlgrund 
a már említett, apósa Rottfeld orvosnak. 

17. ii'1iil0-keret. 

A hulla rituális mosása alkalmával megfelelő szentírási 
versek, valamint imák mondandók, melyek sokszorosított pél
dányban a jelenlevő hivek közt szétosztatnak alkalmi haszná
latra. Tiyen imatáblák négy példánya értékes csinos ezüst 
keretbe van foglalva. 

Az I. sz. a. Holits L. nagyatyja a ,,:vo o·~n '11:0::-t.tábla 
adományozónak, aki anyai old. b. Goldberger Imre nagyatyja. 
U. sz. Baruch és M. I. Holitsnek. Kann W. őse Stern 
Mihálynak. 

A II. sz. a. ~'11l: iilt'~ = Engel anyai oldalon nagyatyja 
Reusz K.-nak. 

Holits W. fia az öreg és atyja a :fiatal H. Lipót, l\f. I. 
és Baruchnak. 

A III. sz. a. Sl:"'1 ii'1!t' Zerkovitz család rokona, nagy 
jótevő. 

A IV. sz. a. Kopel fivére W. Gumpel hitközségi elnök 
és többszörös adakozó. 

18. 

Az I. sz. a. adományozó iskolaszalga volt és a ii11:VO :-t•::i 
használatára értékes ezüst evőeszközt ajánlott fel, azonkívül 
alapítványt tett, melynek kamatjából a szegény iskolásgyermek 
részére i1lOJ:I )..'.:l'1N készítendő. 



l .fl. 
Bár,;onyban kötött, e üstbe fogl alt. érdekes könyv a 

~t!''"i' •·::~rr-é. A z itt kiízöl t I-III. héber szöveg gyönyörü kéz
írás; dc írója, nincsen mcgncvezve. 

20. 

Irott asztali ima a chevra-lakoma számára, amely az 
ismert Helischein kalligrafika.i tehetségét dicséri. Feltünő, hogy 
a szok:ísos •'l'l:l~c hiányzik. 

21. 

Asztali ének a chevra-lakoma alkalmából. Az ének 
szövegc, valarnint dallama nagyon régi, szerzője ismeretlen. 
De annyi biztos, hogy l\fünz rabbi idejében már ismerték,I) 

Á- nach nu edo ce - dek ve chev - ra - ka - di 

...,.._ ~ 

r lr~ol ... 
so nausz-nim se vá - - ch loel á - ser hakol 

J=$LLJ#J HE~~J_J_l~ 
bo - ro jehi a - do ná j imo-no ká- ser i ma - vauszéno 

ho - j o b ilo ha - mo - vesz !o - ne cáeh 

u- mo - ch- o a dana j di - mo. 

Néhány történelmi okmány. 

Mint I-III. közöltből világosan kitünik, hitközségem 
sírkertje nem kegyeleti adomány, hanem mint ősünk Abrahám, 
ők is (N~ö ~O:l:l) j6 pénzért vették az illető tulajdonostól. 
A legrégibb eddig ismeretes sírkő Trebits Lébes-é, 1729-ből. 

Örök álmukat aluszszák itt négy helybeli, több vidéki rabbi és 
sok társadalmi, valamint felekezeti kitünőségek őse. 

') Itt minden ,,N"7 éneklik. 

·, 
·.,. 

' 

.; 
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IV. 

Függelék. 

Az óbudai rabbik sirfeliratai. 

I. 

Oppenheim B eer mh. 1745. 

bt 
Ni\.,10ltl N1'!:iltl1 Ni\1~1 N;~ Nj~li"', NU ':l n;)• 

:'1'' S•TN1 'l"'N,1 1',:'1 N~SvS 'i':'1lll') ,,, mr", N~,., 
Nn•;-,::~p~ ;:C, l'l'c,, ~o~m•oo:'1 Sli ,,rr;~o~C, jS p•::~w 1 , :'1rr i;~C, 

o•SI'I •S/"1 N'~/"1 :'1'::1 ''~N, N"'l"'N ,,1r"SI'In O':l li:ll01 

N"'OO ~o~S~ ~o~;;:;, rn;,S:'1 Sw 

-,li:l ,,!tilt'' 'i'i1:'11') ~b1 "'j~ 1:':l'i1 1j'.,11') :ih 

N~SliS ,r"c,,lic, j S:'1w 0":'1:o1~o~ ::~•S , ... ,:'1~ :rí:'1j 

N'i:l) 'N:'1S 'OOi\ MN1 . to1~t~p, 

pbS h~M '"~'~ h ~itlj; '1 o1• 

hj:.)M 

II. 

Ginsburg Náthán mh. 1783. 

J b 

j/"1; •r" CO'i10~:'1 l:i:'1 :~·n :ih 

1;•!'1S:'1p, "'j~ Si 1:'1'i\l"'~ , ... :'1,~ p 
, ;;•:.1/"\:l c-p C, N N•ltl; 1:•:.·1 U' 'ill') :'1':'1ltl 

,1;n•w~ l"'N':l ,li ,1;',li:l p• 1l"'1:lT 

.~ "'b~M ji ltlii"'~ 11 piti o1•::1 'itoo; 

:ij~JM 

III. 

Münz Mozes rnh. 1831. 
ji;) 

'l"l~N lti1N 

S:-1 y;·~ bi:i~ :l"':'1 

'i:lpj1 'ito;:)j :"10, ,jf.l :"!'li 

pbS kilph mw ~1~N 1'1 ·:::~ c;· 
:;j:.JM 

:'1';1p 1~N Cl!' 
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IY. 

H ellcf Hirs mh. 1834. 
,, .. ,,, "/'1::1 

•:::.- ,, .. ~~· n~oJ ':l IN '.::ltt11' 1r"; ! ;,;, 

S.::1nS ,~ ,,.,n,; ,,p,r")) , ~.::ln.::l nn;1 ;np;il 

O"i1 ~:-~ '"':li ))'i1n ,c•,i)).::ltt~ c•ppm 1•;r";.:!l 

1/'1.::1:'1~ i'ii1J'))r" r•on~ 1ilii:'11 )r")).:J ;•n\ 
,.s))o ;:.-·;:· ,,, ,,, ,.ss))~.::l •n tv;p:; 

;;•::~1il.::l nw n;:h ,1;;r"1 •r"::~n ;;:1 

o•r"~ 1? ,~,; ~m;: ?::1 ,O'JIP '0 N?r" 1/'l,.i 

,n.,~J.::l tvr"tt~::~ n,,,s , l/'lr"tt~; n .:J tv ;,r_, r_, w 
1Ji1i iNO 1J.::li1 1J'i1r_, 1J'J1i~ :ih 

, ~p,ili "))ss)),, tp;•n '.::l)l n .. ,r_, 

1/'linr_,S i.::lpJ1 'itv/'1 :i!l 'J 01• ;roo; 

p;:h 1;;1)).::1 ~ONJ p•;;:;, ;,;,~ ro;oS 'i 01'.::1 

.'i!liljii 

S;;•,; jr_,~ CIP1 

v. 
Dr. Klein Gyula mh. 1895. 

.ib 

:;;r_, :li,i 1J'.::li1 1J'i1r_, 1j'J1iN 

~i j"?p ,;;w c1Stt~ 
c•;tt' ;,;r_,w m 1;•n~np1 i!lN n•ntt' 

mtt' C')):l"N1 wr_,n j:l 1'r_,)) ~N ~0N'1 
i:lp;1 :lN cn;r_, Win tt'Ni !l C1':l 

pb~ :ijiii n;tt':l w;n? j i c1•.::1 

1/'li)) •;::~ i11i j1:l)l))S1 1nnott'r_, jl:lNiS 

:i!l~.iii 

n?"n 1r_,N cw 

A sirkö hátsó lapján : 

ITT NYUGSZIK NÉHAI 

DR. KLEIN GYULA 

AZ ÓBUDAI IZR. HITKÖZSÉG 8 ÉVEN ÁT 

VOLT BUZGÓ ÉS KÖTELESSÉGHfr FŐRABBIJA, 

MEGHALT TEVÉKENY ÉLETÉNEK 45. ÉVÉBEN 

1895. ÉV JULIUS llÓ 22-ÉN1 MÉLYEN 

GYÁSZOLVA SZERE'l'Ü CSALÁDJA ÉS lHVEI ÁLTAL. 

BÉKE LENGJEN PORAI FELETT ! 
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VI. 

A budai sirkertből exhumáltak sirköve. 

1766. 

j))~' 
1))i'1 fiNn ·~)) ?::~ nv; 
itt'N::l : 11?1• itt'N c•;:l 

tt~in j:l1N~ ,;;w nnSJ 
Dl'li1:lp n•:::~ 1:?,; c•?))11P1 

:'lil)/1 

/'111~:.')1 n;:oS 1:n•::~1n 
c1;·::~p1 : n?Nn C'IP1ipn 

n.:J;:~ 1:~tt~ Mm pNm : ,;o 

SN"IP' •;:l:l i))? 

.C, bph :lN !l 

VII. 

Neuschlass Jakab (vulgo Jékev Vets) mh. 1868. 

1j)liN '.::1:.'1 "'NO )ji')) ii))01 

lj'~tt' ~OiN :'11:.' c•p?N •i 
,;n;r"n •:.::1 ?)) n•?v ;;·~v n;::~b 

nil1"1i j1"MN 'Oli? j'pi:.'l j'?))b 

nY.::l~ jl"::ll' 11))1 1o?n• o~lll n;r_,1 

n:~:~ 1?tt' tt''N '"tt'N j'Sll 1:))• i1V 

mp c•?11J ett' :'1"'11"1.::1 ::plr ~1p 
li'lN n:: j"'lin~ Sw:tt'• •;m!l 

,,,,, no1r" P'ilt' ~·~nn pNJn ::-n .:;h 
Spúi .::1pv• ~o,, :;,~ 

ii1N'tt'j J:'l:l 1i11i~':l :'TO :'1N'11:'1:l 1!/~lt' Ni;-r 

•?vn;;vo pp:~ n:1~tt~ c•;t• m;:;;, 

:'1"1iln ~:'liNr_, tt·~ N~ ,.~, S:, 

iO:ltt' n;•C, ib N o1·::~ i'il':lN SN ~oN:; vu 
?11J i1:l::11 N"1;1 -~ ;~on: ~:~!• 1n j C": ·:p:1 

po? ~!l"h n;tt': 

:i!l~:h 

C,;;o,; 1~N Olt' 

43 



HATÖ .J, LIPÓT 

V. 

Pótlások. 

n::~·o felirásai. 

I. 

(nm; nn1;b) (1823) S )bph •'W'::l jb :"l"l::lnS l"tt' m 
II. 

pp, 01p~ •tt~:N n"'::lnS lj ::~•S j~Sl ,'i:J omo :i l'ltt'N ~"'ft' ntt~N,, ji 

(1838) .S IÍ)lph l'ljftl::l )tt'' !::llN 
III. 

jt:!' j::l!N pp1 o~p~ 'ftljN N"'::li1,1~ O'N::lJ O'!:l!SN 1j; :"lftl)lj .:"1"111'1 ~1'1::1 
(1838) pth n)lpM n:tt~ 

I V. 

(1851) .S ~oiliM mtt~::l jb, ,,..,::1nS Si s,;vn iil ,vS1tt~ ·•S1J ., ji .n;, 
(nmJ nnur;,) 

v. 
jtt'' j::llN pp, Olj'~ 'tt'lN N"':li1,1~ O'N::lJ O'i:llSN 1j; :"ltt'l/l MNl 

vr. 
(1854) pbS "!liM nJtt~::l 

"'J"tott~ ,,,,;,, :1 n~ S·tt~ biil j·;, ~SN!l ,, p n~Stt~ ;, bk riS ji 

(o!pr;, •tt~:N) (1874) pbS "!SiM mtt~:J 

l'l:lf'l~- Toralcöpeny feli1·ásai. 

VII. 
:J•S ~n·SN ,, 1'1::! S·tt~ b ii; -;~··11 tt~•:N~ i:J Si:l~lJ ,, p:pn .M,:, 

(o1p~ •tt~;N) (1835) S :i)lpM 'N pp1 bk liS ,,Ni:ltt' 

VIII. 

(Olp~ 'tt'JN) :"1::! O'j''li1~S N':"l tl"M fl/ 

n~~ felirásai. 

IX. 

(1849) peS iciM I'IJtt'::l ·:v~!:ll/S pn:::• o,,"I:JN :!'1J M: 

Ötlcaros gyertyatartó. 

x. 
ntt~Vll ;:,:1 ~:nSnp, p:i-; 1j -:::·SN~ S::~~ ,.., ·:~n;; bib ;:opn lj; ,,ftlln 

p:1 ,1; "'JJ'l ·11-:S ·.·:1 pn (1856) pbS iioi."1 n:tt~:J 'N pp ,,o úl ~jiN ~~· 
.
15 pNr;,opNl~ ::~·S ~01' -;·,, p:1 ,lj pt:tt~ "SN "'":"1 
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Kárpit a frigyláda belsejében. 

XI. 

·::~nn jtop:1 ,lj oN-·J "''N~ '"! "':li1:"1 jtapn np1::: 'N::ll O'!:l1SN 1il ntt~v; . 
0"11 :l'' j~Sl i "l:!ii:"' p p:vr;,tt~ ,, ,::~nn jtopn ,1.i "'l/ll'll!Stt~ o,,-.::lN , 

(1881) poS Joib'iM l.i 

A héber felírások magyarázatai. 

E 11 különböző szerelvények héber felírásait csak a 
napokban szer ezhettem meg, de kihagyni azokat azért még 
sem akartam. 

A VI. sz. a. l"l::l"'!:l adakozója, Kohn Salamon már többször 
fordul elő. Ajándék az o1p~ 'tt':N részére. 

A VII. sz. a. tóraköpeny adományozója W aiczner Gumpel 
és felesége S"ltt~, Spady Illés leánya. S így rokona Handl és 
H éderváry L ehel orsz. képviselőnek Az l:llj'~ 'tt'JN tulajdona. 

A VIII. sz. a. köpeny szintén az 01p~ 'tt'JN.é. Névtelen 
adomány. Egy fa művészies kihimezése diszíti és alatta elmésen 
említett zsoltári vers: »Élet fája az azoknak, akik ragasz
kodnak hozzá«. 

Évszám sincs rajta. 

A X. sz. a. ötkaros gyertyatartó van kettő, a frigyláda 
oszlopai előtt egy-egy, és csakis ünnepies alkalommal használ
tatnak 

Poliezer Tével, a már többször említett érdemes hitk. 
elnök, timár volt. Gyermekei is iparosok mind. Többnyire 
keztyűsök Pesten és Ó-Budán. Fia, Miksa h elybeli keztyűgyári 
felügyelő is, atyja Poliezer Zoltán drnak, helybeli kedvelt 
orvosnak. 

Singer Lázár a pesti közismeretes gabbaj. 

W achsman J. L. sok időn át tevékeny gabbaj. Apósa 
Füschl paplangyárosnak, valamint Lévai )!iksa székesfővárosi 
tanárnak, a boldogemlékii Tenezer Pál unokaöcscsének 

A XI. sz. a. clíszHrpit a frigyláda belsejében az ada
kozók ízlését is dicséri. 

Grosz Mayer rokonságban van az előkelő Linksz-családdal, 
valamint Ungár Jakab szügyi ker. rabbival a :. N.::l'pll •· ·r;,N~ « 
szerz<ljével. Pipagyáros, de ritka buzgósággal évek hosszú során 
át a np1:!: és a chevra kadisa gabbája. 

,', 

.. 

.J. 
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Schlesinger .t~brah::ím ruhakereskedő rokonságban van 
FiualyékkaL .A pós:1 Löftier ::\Iiks;inak; ügybuzgó gab baj. 

\\T cisz Simon ru:ír több értékes szerelvény nemes ado
mányozója. 

Tehát v-an összesen héber felírásos függöny 35, köpeny 29 
és ,,;;:~ 5. • 

És most iparkodom folytatólag minclen egyes tételhez, 
tölem telhetőleg, az igért »Pótlásokat« közölni. 

A 152. old. V. sz. a. említett R. Simon dájannak unokája 
az Ó-Budáról származó ~Weil Simon pesti gabbaj, dr. Unter
berg Adolf apósa. 

A 154. old. XIX. sz. a. W eisz Simon sógora Elias 
Edének és W ohlschein Adolf könyvkötőnek Weisz Sándor 
háztulajdonos, nagyfuvaros jó ideig hitk. érdemes előljárói 

tag és pénztáros volt. Leipniker J aka b a chevra kadisa, 
Kaiser Soma pedig a hitk. jegyzője volt. 

A XXII. sz. a. nemesielhí felesége unokája a neves 
J ekusziel Senaknak. 

A 265. old. VII. sz. a. Leipniker és Deutschről történik 
említés más helyen. 

Berger Móse apja az érdemes elöljárói tagnak, Berger 
Ármin nak. 

Spady J. L.-ről szintén történt már említés. Nagyatyja 
Spady Zsigmond hirlapírónak. 

Blau ~ford. többszörös adakozó. 
Braun J akov Léb a mintafőiskolának aranykeresztes 

igazgatója. 
Kohn Wolf Léb puritán életü sógora Leipniker és 

r. J ék ev Ve ts egyik fiának, atyja Kohn Jakabnak, tekintélyes 
kereskedőnek, aki veje Böhm ,J ón ásnak, aki sógora megint a 
neves Kohn Arnolduak. Kohn Elkán méltó fivére az imént 
említett Kohn Arnoldnak, kiknek egyik rokonuk Oroszország
ban mint énektanár és első tenorista az operaházban sikeresen 
müködött, de tüzvész életének legszeb b korában véget vetett 
szép pályájának. Szegál Gabriella operaénekesnő volt Prágában, 
nővére egy dehreczeni karmesterhez ment férjhez. E tehetséges 
családról különben már többször történt említés. 
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265. old. 8 /IV. sz. a. csak most tudhattam meg. A Kannék
ról már többször volt szó. 

Makova Léb, máskülönen Lövenstein a m{tr említett 
Lövenstein B. atyja, férje Goldschmied Taubenek és így 
nagybátyja dr. Rakonicznak és nagyatyja a Handeléknek; a 
második felesége Amszterdam Oirl révén mostoha atyja Erden
sohn Mómak. 

A 268. old. XVII. sz. a. Grán József többször fordul 
már elő mint adakozó, pn gabbaj, sógora Bergl Dávidnak. 

N~1i SN1r"!t' :J?:V' 'i = Erik orvos, aki még hároJJ szögleti.l 
kalap és hajfürttel járt. 

"nip S~N? 'i = Kunevalder a Koppely és Harkányiék őse. 
Dr. Kunevalder ezredorvos és tekintélyes vezére a pesti hit
községnek Anyja az emlitett Bobele Ábrahámnak leánya, és 
így nővére Bobele Volfnak, pesti nagykereskedőnek, aki apósa 
a híres Zipser Mayernek 

A 270. old. XV. sz. a. adományozó első feleségétől Ignácz 
fia éveken át érdemes előljárói tag. 

Auspicz Jakab nagyatyja szintén Kronberger Leónak, 
a »Magyar Általános Takarékpénztár« vezérigazgatójának, 
dr. Unterberg Adolf sógorának. 

Reiszman Mór unokatestvére Stern Mihályné úr
hölgynek. 

A 2 71. old. 5 II. sz. a. B lau Zekeinek elkeseredett pörc 
volt Reusz J akabbaL 

A 272. old. 6/V. sz. a. Matterszdorfer őse a volt fővárosi, 
jelenleg egy pénzintézet előkelő főtisztviselőjének, Vadász Ed(• 
úrnak, a ~L-Zs. Sz. munkatársának. 

~~~s S;,'r" = Brandiz, Brcitner sógora Ösztreicher Manó 
gyak. orvosnak, a balatonfüredi fürdő felfedezőjének és leírójá
nak, aki megbizatott az óbudai híres iskola felavaUtsi brszédjé
nek megtartásávaL Öse Breitner Zsigmond L.-nek, felekezetünk 
egyik kiváló ±iának, kinél a zsidó :J1t: :JS oly ménben éné
nyesül, hogy ebbeli érdemeit a legmagasabb helyről is mél
tatva elismerték. 

Ezen előkelő rokonsághoz tartozik még a már említett 
\V eisz Sándor és Weisz il'S S,-r;, aki ki t ünő ősének zsinagóg i ai 
nevét viseli. 
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~r eisz Ármin a Bachurim Bikur Cholim Ch e vra nagy
érdemü előljárói tagja. 

Dr. Sziklai Salamon kerületünk népszerű orvosa és 
Rosenb::tum Adolf a cheua kadisa jubilált alkalmazottja 
bámulatos emlékezötehetségének, valamint hitközsége iránti 
szeretetének köszönhetern ezen adalékok jó részét, amit itt 
ezennel hálásan felemlítek azzal a szivem mélyéböl fakadó 
fohászszal: Adj jó I sten neki hosszú, boldog családi életet, 
felekezetünknek pedig sok ilyen lelkes és lelkiismeretes alkal
mazottakat! 

A 27 4. old. XVIII. számához kell megjegyeznem, 
miszerint a Goldbergerék ősi tradicziójához tartozik nemcsak 
a munka, az iparfejlesztés, a jótékonyság gyakorlása, hanem 
idő és mód szerint a tudomány ápolása is. U. m. b. Gold
berger L eó az államtud. doktora, b. Goldberger Lajos dr. 
vegyész-mérnök. Valódi :"1'111"\ ':l:"l1N. Nemcsak most támogatnak 
iskolákat, tanférfiakat, szegény iskolásgyermekeket a tanulás
ban, hanem sok kiváló talmudtudósban Goldberger-vér serked
zik, vagy közeli rokont találunk. Így tudjuk, :VIt'1:"1' '"l fiai, 
Ábrahám és Jiczchak neves talmudisták voltak, nővérük, Réle, 
dr. Rakonicz anyja, Taube pedig a már többször említett r. Léb 
:M:akovának felesége. 

j' .. O :!p:V' i, ez volt Goldberger Ferencz zsinagógiai 
neve, :-~NS leányát férjhez adta a "\;)~0 Ol"\1i neves tanítványá
hoz, r. J ék ev V e tsh ez, kinek unokája a pesti hi tk özsé g 
főrabbija, dr. Kohn S. Rajongó szeretettel környékezte a 
dunaszerdahelyi főrabbit nemcsak az áldott lelkü 104 éves 
korában meghalt ;,S:l•S anyósa, hanem büszkeséggel dédelgette 
az egész család. Fel kell még említenem, hogy a négy fivér 
közt mindenki más-más családi nevet viselt: Goldberger, 
Goldschmied-W eis z, Engel és \V ellisz. 

A 276. old. lO ti. sz. a. Deutsch Dávid sógora a hitbuzgó 
Freund Jakabnak és a pesti Recht-testvérek nagykereske
döknek 

A 35. sz. a. Holitsch Zekel, Volfgang nemes adakozójá
nak atyja. 

Trebits Ó-Buda legrégibb családja közé tartozik. 
rf"1l: SN'":l).' nagyatyja Reusz Károlynak, aki zsinagógiai 

nevét viselte. 
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ttJj :l'S a díszkorona egyik adományozója. 
Sanak J ekusziel nagyatyja Fuchs bőrgyáros feleségének. 
A 34. old. Boszkovits Simonnak szépunokája Szabolcsi 

Miksáné úrhölgy, az »Egyenlőség« érdemes szerkesztőjének 
méltó hitvestársa. 

A 36. old. Freiberger Mór fia a prosznitzi tekintélyes 
hitk. elnöknek, apósa Braun Ármin, Komárom díszpolgára, 
vár- és vasútépítő, az arany érdemkereszt tulajdonosa, a hires 
Schrödter lundenburgi rabbinak veje. 

A 38. old. Löffler Miksa unokaöcscse Löffler Samu a 
2/XXIII. sz. a. köntösadakozó veje. ' 

(mt:J" mm~) ».A túlvilági jutalomba való bizalmat szilár
dító egylet« ; alapítója Münz rabbi. 

(01J'~ 'lt'"N) »Városba járók s házalók egylete~.1) 
E két N .. :ln egyesült l88fl-ben :-~m; ;,m;~ 'ttt;N név alatt. 

melynek érdemes alelnöke volt halála napjáig a népszerű 
Ede1stein Miksa, kinek fia Ede1stein B. dr., Buda közkedvelt 
rabbija, aki veje Porgesz dr. neves lipcsei főrabbinak 

.A közölt :'l:lll~ felírások a régi laktanya-u. temetőben 
találhatók, kivéve az V-ik. Klein dr. főrabbi az 1888-ban 
megnyilt bécsi-úti temetőben piheni ki az élet fáradalmait. 
T_anítványa volt Perls Mayer nagykárolyi, Hilci.esheimer J. dr. 
k1smarton~. és J el~nek A dr. bécsi rabbinak. Innen Sziget
vá:~a ke.~·ult _rab~mak, ah~l meg is nősült. Ezután pedig 
Husch forabb1 utodJa lett O-Budán, ahol a hittanítást moder
nebb irányba terelte. 

~z I-IV. főrabbikról bővebben olvashatunk Büchler dr. 
>>A zsidók története Budapesten « czímü munkáj:."tban, csak 
a Heller sírkövén ügyesen kifaragott »,zarvas«-ról _ mert 
'~l: a neve - nem történik említés. 

A VI. sz. a. budai exhumáltak sírkövének felírúsán 
helyes az évszámot jelentő •:pn tehát lí66, és nem mint 
dr. Büchler tévesen kibetüzte 'i:r:" azaz J 806.2 X em is lehet 
O _azért. hanem '· mert végig olva tam úgy a község, vala
mmt a ebevra kadisa jegyzőkönyveit lí84-töl 18(1í-ig és eme 

. " ' ) Lásd Első ::Uagyar-Zsidó Xaptár és Évköny,•et az 184 -ik •zökö
enol, 131. old. 

') Lásd fenti munkáját 262. old. 

~Iagyar-ZsidO Szem;e. 1907. I. füzet. 4 
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kegyclPtes c. humál<isn\1 '::S :ina betü,·el sem történik ,említés, 
S[]il ho,gy dhntároztúk, :'Yagy hogy n!grehajtották volna. Es végre 
;;:=:.:-;,, ,-.,;·. mcrt ~zerintem, nemcsak a tóratekercs, hanem a 

sirk6 is mindannJÍ idöjelző a derült vagy borult látóhatárnak 
Izrael társadalmi életének. 

Mig amnz becsességc, valamint finom ízléses kivitele által 
kitünik, addig emez, a türelmetlenség korának tanuja, primitív, 
nnyag- és kiállításra nézve. U. p. Oppenheim rabbié 1745-böl 
és az exhumáltaké ] 766-ból téglányalakú, szürke homokkő 
csak mig a többi dí:;zes emlékkő. 

.á. 'VII. sz. a. Ncuschloss főrabbi, a Goldbergerek és a 
X euschloss-család kiváló rokona. 

.á. többi közül várják feltámadásukat a régi temetőben 
Lánczy Leó főrendiházi tagnak dédapja pNSSNo ''i:lr, az óbudai 
chevra kadisa t•r;~;•-e; meghalt 1831 Szukosz első napján. 

'Ggyszintén Réthi :JI.Iór müegyet. tanár feleségének, 
valamin~ fivére, Finaly Henrik dr. egyet. tan{trnak őse 
~~:r 'S:l '?N;·o S'w;N 'i karnagya a palatinus udvari zenekará
nak Ennek jutalmául kapták a Finaly »zenészek« a »Frei
haust« a Föld- és Szőlőkert-utcza sarkán. Talán onnan ered 
nevük. Finale = vége! 

Pichler Győző elhalt orsz. képviselő nagyatyját szintén az 
óbudai sirkertben hantolták el. 

» Liebmann J. Rosenfelcl Erzherzoglicher P alatinal Hof
factor « és felesége, a kik ősei a Koppely és K unevalder csalá
doknak, szintén itt vannak eltemetve. 

,-,r;·p rp-alapítvány van körülbelül annyi, mint 'tóra
tekercs, különböző czélú, nagyságl1. és származásu. Ujabb 
Stern l\f.-tól a »sinlők háza« javára . .Az egyik Ehrlich Simuel
féle alapítvány kamatjaiból örökös adót fizetnek a hitközség
nek, a másikból a »nyugdíjpénztár« javára. 

! :"!:l ,ll •;·rv ~lt'N ,, j1~:J Szivcm óhaja teljesedésbe megy. 
Sikerült nekem hitközségem ősz fejére dicskoszorut fonnom 
az összegyűjtött nemesi levelekből igénytelen soraimban a 
» frigysátorról «. Hogy milyen az én községern a hazaszere tet és 
humanizmus dolgában, arról majd - későbben. .Addig is 
Isten \Tel ünk! 

51 

JAKOB BÉ-RAB HALÁLÉVE. 

J ako b bé-Rab, a szemikha megujítója, akinek életrajza 
jelenleg foglalkoztat, tudvalevőleg Szafetben húnyt el. Halál
évének keltét egyik kortársa, Mózes di Trani 130. számú 
döntvényében ilyképen adja: ':"!'!!''N J'l;w i"N ii'i l'1:Jt!' s's és Azubi 
O'Sm,, üt!' s. v. utánaírja. Ez megfelelne az 5301. (= 1541) év 
Ijjar újholcljának, egy pénteki napnak De már Zunz (Zur 
Geschichte u. Literatur, 231. l.) figyelmeztetett arra, hogy a 
fennú·t év Ijjar újholdja nem esik szombati napra, miért is 
azt hiszi, hogy az ':"1'\t''N kitételben a ,, nem ezreseket, hanem 
egyeseket jelent és a 306. év Ijjar újholdja tényleg szom
batra esik. 

Függetlenül Zunztól Frumkin is 306-ra 1) teszi halál
évét. (SNlöW pN Wilna 1874, 39. L) Mint mindenben, ügy 
ebben is nagyon felületesnek mutatkozik Frumkin. Mert 

mint előszavában monclja szorgalmasan átkutatta 
azon müveket, melyeknek szerzőjéről írt s mégis elkerülte 
figyeimét a legfontosab b. Mózes di Trani idézett nnivének 
(I. rész) 65. számú döntvényét 5302 c·p":J:"!) Niszan 12-én 
fejezi be és a hozzáfitzött utóiratban azt mondja: »R. ~Iózes 
.Alaskar ,áldassék emlékezete' is így írta«. Ebből az követ
kezik, hogy .Alaskar az 5302. év Ijjarjában vagy Szivanjában 
halott volt, s ugyanő írja döntvénytárának 114. számában 
(178. l.) »Lásd, hogy R. Jakob bé-Rah áldassék emlékezete«. 
Tehát csak a Trauinál előforduló 5301 lehet a helyes . .A Zunz 
által felhozott nehézség megszünik, ha felteszszük, hogy i"N 
helyett eredetileg ":"N (= pwN· .,N) állott, amit a másoló vagy 
a szeelő tévedésből i"N-nek olvasott. .Az 5301. év tényleg 
szökőév volt és az újhold első napja szombatra e ett. Ez tel
jesen megegyezik Graetz nézetével (Geschichte IX. 308. l.), 
aki az igazságot sejtette, de be nem bizonyította. 

Mellesleg megjegyzem, hogy Levi ibn Chabib, Hé-Rab 
ellenlábasa ugyancsak az 1541. esztendűben húnyt el. De 
erről részletesebben más helyen. 

Jenw;cílem. Dn. GntsucT L.lz.ii:. 

') Hogy minő okból. hiába keresRük náln.. 



BIXET JlORDEOHA,T ÉS ROSENTHAL NAFTALI. 

Boldog emlékii mesterem, dr. Kaufmann Dávid, a Heaszif 
V-ik fc'ivfolyamában közlHte az országos rabbiképző könyv
tárában levő azon leíelel~et, amelyeket Rosenthal Naftali 
intézett fiához, Illéshez (Elijáhuhoz) akkor, midőn 6 mint 
bachur Pozsonyban tartózkodott 1745-ben. Ezen levelekből a 
következőket tudjuk meg. Világhírű rokonom, a morva országos 
rabbi, Binet Mardechaj atyja, Ábrahám a fejérmegyei Osurgón 1) 

lakott. Rosenthalék lakóhelye pedig az alig nehány kilo
méternyi távolságban levő Moór volt. Rosenthal Naftali 
mindenki iránt érdeklődött, aki héber tudománynyal foglal
kozott. Így hamarosan értesült a szomszéd faluban levő csoda
ifjúról, akiről azt állítja, hogy »sohasem láttam még ilykorú 
fiatal embert, aki öregeket megszégyenítő járatosságat árul el 
a talmudi és midrási irodalomban«. A jómódú Rosenthainak 
nem volt egyéb vágya, min t hogy Illés fia részére megszerezze 
ezen nagytehet~égű, jámbor ifjút társnak, illetőleg korrepetitor
nak. Összeköttetésbe lépett az ifjú tudóssal és tervét keresztül 
vitte. Mindketten Pozsonyba mentek az ottani, már akkor 
nagyhírű jesibába tanulni. 

A gyermekének igen gondos nevelést adó atya Pozsonyba 
intézett leveleiben folyton buzdítja jámbor életre, igyekvő 
szargalomra fiát. Itt az alkalom, együtt van Binet Mordechájjal, 
legyen mellette, tanuljon tőle, amennyit csak lehet. l!-,olyt is 
a tanulás szépen egy ideig. Azonban az ifjú Rosenthal jegybe 
lépett. Ennek következtében aztán a viszony felbomlott. Erről 
számol be a most itt általam először közölt levél. 

Midőn a rabbiképesítőre az intézet történettanára, dr. Blau 
Lajos, Binet Mardechaj életrajzát adta nekem házi dolgozat
ként, jöttem reá, hogy valamely tévedés folytán Roseuthai 
levelei közül az alább közlendő levél kimaradt. Szándékom 
Binet életrajzát kiadni, de mivel ez eddig módomban nem 
volt, a függelékbe felveendő és a Heaszifból kimaradt levelet 
ezennel közreadom, úgy, amint Gestetner, a rabbiképző bol
dogult registrátora ezt nekem másolatban átadni szives volt. 

1
) Csurgó értendő a Binet Mordechaj születéshelyének megjelölt 

l)J"l1W alatt és nem mint némelyek tévesen átírják: Söreg vagy Sörge. 

PERLES MÓZES t:LETÉIIEZ, !)3 
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S.-A.-Ujhely. 

tiJ"1 T:lN '"'J, 

DR. GoLDBERGER IziDOR. 

PERLES MÓZES ÉLETÉHEZ. 

- Helyreigazítás. -

A M.-Zs. Sz. 1893-iki évf. 42. lapján (Századunk elő 
feléből. 31) azon responsumok közt, melyeket Perles Mózes 
Szófer Mázestől kapott Kojeteinba, a Ohathám Szófer III. 
kötetének (to!:l!tlö i!t!M) 172. számát is említettem. Ez tévedésböl 
történt. 1821-ben P. már nem volt Kojeiteinban. A tévedéses, 
valamint az előtte álló (171. sz.) r esponsumot Holitschban 
vette Perles Mózes. Ez ugyanis, mint tudós unokája, dr. 
Perles Ármin pécsi főrabbi úr szives volt közölni velem, a 
családban fennmaradt hagyomány szerint másfél évig Holitsch
ban működött és onnan ment Kismartonba. Utólag dr. Perles 
úr nagyatyjának iratai közt megtalálta a Oh. Sz. 172. számú 
responsum eredetijét, melynek czímében a kiadásban kihagyott 
e szavak vannak : N"J)' wro•SN;; P"P:l •n •;oS 1ö)) 1;11))1. 

Ez által az említett családi hagyomány megerősíttetik 
és P erles Mózesnek, a kiváló nagymartoni, késöbb bonyhádi 
rabbi életrajzának adatai azzal pótolandók, hogy 1821-ben 
Holitschon rabbi volt. 

Bndapest. 
BACUER VIM!O~. 



FOLKLORE. 

ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS SZÓLAMOK. 

Bo1·: fehér, vörös - ó, új. Aki Párisban, vagy bárhol 
Francziaországban, akár a la table d'hőte, akár a prix :fixe 
étkezik, annak a teríték árával már meg van :fizetve egy 
palaczk vagy adag vörös bor, illetve félannyi fehér bor, mely 
ott ritkább, tehát drágább. A fehér bornak a vörös feletti 
fölénye amarra már nagyon régi. Már a XII. évszázadban a 
toszafisták korában dívott, akik Rábenú Táro (Rási unokája) 
a fehér bort a vörösnél már azért is jobbnak, mert egészsége
sebbnek tartották. (Berákhóth 59 b, s. v. :;'!D~;"J1 :;1~D;, és Béth 
J ószéf Tur Orach Chajim 175. fejezet.) 

Arra azonban nem idézhetnék példát sem a talmud, sem 
ennek irodalma köréből, vajjon volt-e eset vagy korszak, amikor 
a zsidóság körében is jobbnak tartották az újbort az ~bor_nál, 
mely utóbbinak fölényével A both IV., 26. ~s 27: ID1sná1 -~s 
példázgatnak Mert volt ám olyan korszak 1s, am1kor az UJ
bort az óbornál jobbnak tartották és pedig a XVII. évszáza_d 
és a XVIII-iknak első negyede. Akkor hazánkban, in speűle 
a Királyhágón túl még az utolsó fejedelem Apaffy Mi~ályn_ak 
házánál, az urak az újbort iszogatták, az óborokat ped1g,. mmt 
mindmegannyi tavalyi maradékot a cselédség kapta Italul. 
SzalJadjon itt felvetnem az immár csak akadémikus kérdést, 
vajjon ott és akkor az új bornak :;·~D~;"J1 :;1~D;, dukált-e? 

A metzi czedólce-pe1·sely.· Ha a németek által a fran
cziáktól 1870-ben visszahódított :Metz lotharingiai város zsidó 
hitközsége egyébbel sem dicsekedhetnék - pedig dicseked
hetik - mint csak azzal, hogy a :"1S1~;, "11N~ az 1040-ben el-
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hunyt Gersom ben Jehuda volt egy ideig főrabbija, hát akkor 
sem lehetne öt kifelejteni a zsidóság legrégibb és tiszteletre 
legeslegméltóbb hitközségeinek névsorábóL A metzi zsinagó
gában még maigian is a péntekesti istentisztelet alkalmával, 
mindaddig amíg a 92-ik zsoltárt meg nem kezdték, perselylyel 
járnak körül és abba a hívek pénzadományait gyűjtik. Egy 
arra járt barátom ezen szokás eredete után puhatolódzván, 
azt következőleg magyarázza: Régesrégen nemcsak Metzben, 
hanem amarra, imitt-amott, máshol is, amennyire csak lehe
tett, későre halasztották a péntek esti istentisztelet kezdetét, 
hogy ha már a hívek a hetedik nap keresetétől elesni tar
toznak, legalább a hét hatodik napja ne rövidíttessék szük
ségen túl. A környékről hazatérő házaló.knak, a múhelyeikböl 
távozó iparosoknak, ha a péntek délutánt nem akarták szük
ségen felül csonkítani, nem maradt idejük arra, hogy laká
sukba és innen a zsinagógába menjenek, hanem eléíbb a zsi
nagógába kellett menniök és csak imádságuk végeztével tér
hettek családi körükbe. A zsinagógába sietve, lelkendezve, 
zihálva érkező e fajta híveket a pálesnek nevezett előcsarnok
ban a gabóim valamelyike fogadta és a sámesz, ki utóbbinak 
kezében öblös tartány vala. Ebbe az érkezők, hogy sabeszkor 
»mükczéket« ne hordjanak magukkal, belerak_osgatták egye
bekkel a pénzes-zacskóikat vagy ezek gyanánt használt haris
nyáikat, tüszőiket, erszényeiket, kendöbe göngyölt kisebb tár
gyaikat. A nagyobb tárgyak, batyúk a póles melletti :ospeck
kámmerle«-be kerültek, ahonnan aztán szombaton este ávdóle 
után kiki visszakapta tulajdonát. Az illető gáboj, már csak 
mint az efféie letétek kezelője is, egy par excellence köz
bizalmi tisztséget töltött be. Idők multával és változtáva! a 
sabesz-depozitumok gyüjtése megszünt ugyan, de a gyüjtések 
emlékéül is czedóke-adományok gyüjtése czéljából is viszik 
körül mindig a szombat beköszöntésekor a czedóke-perselyt. 

Hal. A halat szombati eledellé nemcsak azon jeles tulaj
donsága avatta, mely szerint főve, sütve. rántva, melegen, 
hidegen tálalva egyaránt ízletes, mely tulajdonságával egy~b 
húsfélék nem igen dicsekedhetnek; a halat nemcsak mint sti
mulánst élvezik szombatokon, hanem a hal héber neve betlii
nek a szombatra emlékeztető számértéküknél fogva is. Hal: 
.11 a 1 = 4, a .1 = 3 ; 4 + 3 = 7 Qu. e. d. 
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Gann pe nagy rabbiknak és t almudtudósoknak kijáró 
per abusum igen kicl'inyeknek is megadatni szokott czím: 
magyarul a »fenség«. 

Er.en czfmmeL amely; betüinek számértéke 60, csak olyan 
alakokat tiszteltt'k meg, akikről köztudomású volt, hogy a babi
loniai talmud vaJamennyi 60 maszechtáját ex asse tudja. Ma 
már nem egy »kézrebbele« el is várja, meg is kapja. De hát 
mi a »krzrebbele «: ? N em emlékszem reá, vajjon a M. Zs. 
Szemiében avagy máshol magyaráztam-e már. »Kézrebbele« a 
o·p-rebbele elzsargonosítása ; a o•p jelzésü rabbi pedig a tudá
sára nézve azon kicsiny alak, akinek súlya és terjedelme nem 
terjed tovább azon 110 tétel c·;~·o " 'P tudásánál, mely a 
rabbiminősítés minimuma. 

6ngebrincslter nárr - smakk. A német »Schmock« az 
ugyancsak német »Scbmöcker«: szóval azonos eredetű; utóbbi 
egy dohányfüsttel telített könyvet (»ein Buch voll Tabak
qualm<~ , voll »Scbmauch«) jelent. Scbmaucb = sürü füst 
a mittelhochdeutsch »Smoucb« =füst = pára szóból ered és 
rokon az angol »to smoke« =füstölni és a holland »smoken« 
= füstölni, »smook« = füst szókkal (Kluge, Etym. W.) Átvitt 
és megvető értelemben a »Schmöcker" szó - Sanders szerint 
- rossz könyveknek, ponyvairodalmi termékeknek megnevezése. 
>Scbmock« tehát első sorban azt jelentené, hogy »Rauch<c = 
füst, Dunst = pára, Qualm = gomoly, de csak átvitt érte
lemben fordul elő és pedig akkor, ba alatta a »Schmöckerek«
nek a füstös múzsáktól ihletett szerzöje értetődik. A »Schmock< 
névnek a németek közti népszerüsítéséhez, legfőképen Freitag 
Gustav járult az ö »Die Yournalisten.: czímü vígjátékának 
Schmock nevű alakjával. Mimagyarokisreczipiáltuk a Schmock-ot: 
Dóczi Lajos, sőt Rákosi J enö is, de leggyakrabban Tóth Béla 
használgatják Vannak oly smakkok és pedig nem csekély a 
számuk, kik annak, aki öket e névvel illeti, becsületsértési pört 
akasztanak a nyakába. Egy 1891 áprilisban Wien-ben az alser
grundi Bezirksgerichtnél letárgyalt ilyen becsületsértési pör 
alkalmával került a »Schmock< szónak fenti magyar{~zata a 
bíró elé, aki vádlottat (Wiener Tagblatt No 45. 1891.) elma
rasztalta, sulyosbító körülménynek tekintvén az inkrimi
nált :oOberschmock« szóban a »Schmock«-ot fokozó '>Über« 
jelzöt. 
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Az óngebrincslter nárr = füstös, kozmás, avas bolond 
már régibb, mert bibliai eredetű kifejezés. Mint a smakknál, 
itt is a füst sz erepeL Jesaja VII. fejezetének 4-ik verséből 
eredhet o•;~t~).m o•,1~0 m::l;l •;~t~~. 

Rajs hásón6. Azon kalendariographikus szabályt, mely 
szerint ;,;It',, !t'N1 ,,~ ~'? vagyis ezen ünnep első napja vasár
napra, szerdára, péntekre nem eshetik, az érdekeltek emlé
kezetében a Zecharja III. 2-böl ;,~~');, '?:v J)l')lt' l'lN'~P imába is 
átvett Ili~.?'?~~ ,,~ is rögzíti meg. Ezen formula szerint ~ = a 
hét első napja,·, = a hatodik és,= a negyedik muczal = mentes 
méés = a tűztől vagyis az ítélet-től. Az és= tűz, mint egyébütt 
úgy itt is a din = ítélet egyik synonymája. 

v. E. 
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A KERESZTÉNYSÉG KELETKEZÉSÉNEK KORA. 

(Dr. Ziegler J., Der Kampf zwischcn J u dentum und Christentum stb. 
Berlin 1907.) 

Kétségtelenül az emberiség történetének egyik legérde
kesebb időszaka az, midőn a zsidóságból kiválik az új hit 
és hódító útjára indul. Nem is lehet panasz az iránt, hogy ezen 
esemény mozzanatait, jelentőségét és körülményeit ne tárgyal
ták volna elegen, - de leginkább a keresztény tudósok. A 
zsidóság szempontjából még mindig kevéssé van az megvilágítva, 
azért vállalkozik dr. Ziegler karlsbaeli rab b i most erre. 

Nem szarosan véve tudományos munka fekszik hát előt
tünk, mely önálló kutatltsokra és fölfedezésekre támaszkodik, 
mint inkább a zsidó müvelt kö:?.önséget óhajtja helyesen tájé
kozni e kérdésről, mely közönség - ugymond - ma már 
csak daczból zsidó, de elvben meghódol a kereszténység előtt, 
vagy legföljebb a czionizmus nádszálába kapaszkodik, mely 
- a prófeta szerint - ketté törik és sokaknak megsérti kezét. 

Nem Ziegler nyilatkozik így a czionizmusról, hiszen ő ezen 
mozgalommal mindig rokonszenvezett, sőt nemrégiben meg
jelent történeti müvét ez eszme magasztalásával fejezte be, de 
immár ő is belátja, hogy »das Judentwm ist mit allen seinen 
Gesetzen nur Religion«, »eine ausschliesslich rel~r;iöse Einlteit«. 

Müve el6hb a nazarethi mester életének, vagyis inkább 
halállinak történetét adja és - részben Philippson alapjlin -
kimutatja, hogy a zsidöságnak nem volt a keresztrefeszítésben 
semmi része, de nem is volt rá semmi oka, s ha talán mégis 

• 

hozzájárult valaki ahhoz a zsidó állam ré>széről, ugy legfiiljd>h 
a Hrrodianu!lok lehettek azok, de ezek a zsidósúg ellenei >ol
tak, őht a tulajdonképeni gyi.ilekezet kPheléhe nem fogadta 
és így tettcikért egyliltalában nem lr•hetctt felel~s. 

Ha üldözték a mcster halála utún annak tanítványait, -
ami ugyan még nincs bebizonyítva - ez szintén csak a 
Herodianusoktól eredhetett. Majd áttér annak bizonyítására, 
hogy a mcstcr és tanítványai teljcsen a zsidóság alapján állot
tak, nemcsak az erkölcsi fölfogás tekintctélJen, mert ebben 
nincs és nem is volt soha eltérés a két .allás között, hanern 
a »törvény« kötelező voltának elismerésében is. Übak a görög 
Tarsusból származó Pál apostol lép föl először támadólag 
a zsidóság ellen. Ő akarja a zsidóság eszmei tartalmát min
denáron a görög-római világ közkincsévé tenni, s mivel ez a 
»törvény«-nyel együtt nem lehet, teszi azt a törvényt helyet
tesítő Krisztushan való hittel. A zsidóság rögtön fölismeri, 
hogy az emberi megváltóban való hit előbb-utóbb az isten
ember imlidásához és így a monotheizmus meghamisításához 
vezet, azért ez ellen mindjárt kezdetben tiltakozik. A fanati
kus és erőszakos Pál ezért támadólag forelul a zsidók ellen 
és itt megkezdődik az ellenségeskedés zsidóság és keresztény
ség között. A támadó lzonban mindig Pál és követői, de a 
zsidóság csak az erélyes védelemre szorítkozik és erre is kivá
lóarr csak Palesztinában, de határozott adataink vannak arra 
nézve, hogy a pogányok körében a monotheizmus ezen alakban 
való terjedését is szívesen látta. 

A tulajdonképeni harcz akkor tör ki teljes erővel, midön 
az új hit világhódító útjáról hazatér és kényszeríteni akarja 
anyját, a palesztinai zsidóságot, hogy előtte föltétlenül hajoljon 
meg. A zsidóság erre fölismeri, hogy e harczban az ö egyet
len védő fegyvere és bástyája csak a »törvény« lehet. Ezt erő
síti, ezt építi ki hangyaszorgalommal, hogy megóvja magát 
örök hivatása számára. 

De az, mit a törvény ezen bástyafala véd, nem faji vagy 
nemzeti szükkeblüség, hanem tiszta uni>erzális erkölcsi mono· 
theizmus. Ez az ma, ele ez volt a kereszténység keletkezésének 
idejéLen is és így a világtiirténelrm legnagyobb hazugságai 
közé tartozik az, hogy a ken·szténp;ég nem egyéb mint a 
zsidóságnak magasab b l'zínvonalra való eme lkcdése. 
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Ezen bizonyára nem tí.i igazsigokat fejtegeti Ziegler 94 
oldalas munkáj:iban, éppen oly érdekesen, mint világosan 
és meggyűzőcn. 

Czéltudatosan követi a maga elé kitűzött czélt és mel
lőz mindent, mi nem tartozik szorosan tárgyához. Ez helyes 
iR. :X éha azonban egyes tönycket nemcsak mellőz, hanem el is 
tagad munk:ija kerckuedségének kedvéért és ez már hiba. Joga van 
ahhoz, hogy az essenismusról nem beszél, de azt állítania 
nem szabad, hogy ezek a kereszténység keletkezésében jelentő
séggel nem bírnak. Ismeretes, hogy az uj kereszténység Paleszti
nában innen indul ki és teljesen az esseusok hatása alatt áll. 

Éppenolyan téves amaz állítás, »dass das national-religiöse 
Gesetz ein Er be Paliistinas ist, « mert hiszen a vallástörvény 
ama kiépítése, mely bennünket mint zsidókat megmentett, 
éppen Babylóniában ment végbe. Hibának tartom azt is, hogy 
Ziegler Pál apostol vádjait a zsidókkal szemben minden kri
tika nélkül valókul fogadja el. Különben is a szakadást nem 
az idézi elő, hogy Pál a törvény föltétlenül kötelező erejét 
nem akarja elismerni. Ilyen nézetek azelőtt is uralkodtak már 
a hellén küzdők között, de szakadásra nem vezettek A szaka
dást csupán az emberi megváltóban, később az istenemberben 
való hit idézte föl. Azt is szerettem volna határozottabban 
kiemelve látni, hogy Pál előtt nem az a ezé] lebegett, hogy 
a nazarethi mestert megváltónak elismertesse, hanem az, hogy 
a görög-római világgal a zsidóság eszmei tartalmát elfogad
tassa. :Mivel azonban belátta, hogy az teljes tisztaságában 
erre még nem alkalmas, segítségül vette a közvetlen előtte 
végbement eseményt. A nazarethi mcsterben való hit nála 
csak eszköz, melyhez csak kénytelenségből nyul, sőt vádolták 
azzal is, hogy azt nem veszi elég komolyan és a »maga 
nevében keresztel"· 

Ziegler könyvéből a szakember is sokat tanulhat, de 
kiváló mértékben alkalmas az a müvelt nagyközönség szá
mára, mert a mü nemcsak meggyőzően, hanem érdekesen és 
világosan van megírva. 

Losoncz. DR. VAJDA BÉLA. 

61 

IRODALMI SZEMLE. 

Husserl S. a bécsi városi templom alapításának 80. év
fordulója alkalmából a következő iratot tette közzé: >Grün
dungsgeschichte des Stadttempels der isr. Kultusgemeinde 
Wien. Mit einer EinJeitung: Die zeitgeschichtlichen ali
gemeinen Verhaltnisse der Wiener Juden. Mit einer Innen
ansieht des Stadttempels und 14 Portraits<r (Wien-Leipzig, 
1906). H. nagy részletességgel tárgyalja az ügyeket. Érdekes 
a bevezető rész, amely rikítóan mutatja a világi hatóságok 
kicsinyességét. A zsidók a Napoleon elleni háborukhoz nem
csak pénzt, hanem katonákat is adtak. Mindez nem használt 
semmit a csakhamar bekövetkezett reakcziós korszakban. 
A »tolerált családok« száma meg volt határozva és a tolerált 
apák fiai és leányai nem házasodhattak A zsidókat egyébkép 
IS vexálta a bürokráczia. Még olvasni is kellemetlen. 

* 
Ugyancsak a zsidók jogi helyzetével 1820-tól fogva fog

lalkozik Katz L. irata: »Die rechtliche Stellung der Israe
liten nach dem Staatskirchenrecht des Grossherzogtums 
Hessen« (Giessen, 1906). Tisztán jogi dolgozat, de mint ilyen 
történelmi adalékokat is szolgáltat, minthogy a zsidók jogi, helye
sebben jogtalan helyzete történelmük alapja . .A hesseni zsidók 
jótevője II. József császár volt, mint általában a német 
zsidóké. Az ő türelmi pátensével (1781) kezdődik az emanczi
páczió, amely nagyjában 1848-ban be volt fejezYe. K. a köz
ségi élettel összefüggő összes ügyekről referál. .A fődolog ter
mészetesen az adó volt. A rabbikról külön szakasz szól. Meg
tudjuk belőle, hogy a hesseni nagyherczegség jelenlegi összes 
rabbijai érettségi vizsgát tettek. A rabbit a község választja, 
de a kormány nevezi ki és fizetését valamennyi egy közös 
pénztárból kapja. Idézzük még a következő pontot: :b Auf den 
verschiedenartigsten Gebieten des Rechtslebens geniesst der 
Rabbiner eine bevorrechtigte Stellung. So nameutiich im 
Zivilprozess und im Strafrecht« (57. lap). Az elbocsátás joga 
tisztán a kormányt illeti meg. 

* 
D1·. Lövy F. munkatársunk Pécsi Simon erdélyi kan

czellárról, a szombatos-szekta alapítójáról, »Egy vallásalapító 
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flítír« C7.ímen énlch•s <'1\í:ul:í.st tartott, anwly »Az Erdélyi 
'[, voT0~ 1"1]ct <•ls{í ,Andnr~ryillésének Emlékkönyvé~-bcn 
.1 llZl'Ulll- l'-'t-.1 " · ' '. '"' 

az imént j<:lcnt meg. Pc\·si annyira bcleéltc magát a zsidó-
irodalomba, hogy rgyik hadi parancsát egy Pirké Abó.thból 
Yett mond:.íssal kc:r,di. L. sok lÍj adatra buklmnt. Pécs1 lro
dalmi munkásság:ína k jelentékeny töredékei léteznek még: 
Bihliafonlít:ís stb. Heméljük, hogy L. a megkezdett úton 

tov:íbh fog haladni. 
* 

J\Iózes öt könyvének törvényei kLi.lönféle nevekkel jelöl
tetnek, ami már a régieket is sokat foglalkoztatta. Most 
Gordon A. nyugalmazott orosz rabbi Berlinben külön könyvet 
adott ki erről a tárgyról: »Die Bezeichnungen der pcntateu
chischen Gcsetze« ( Frankfurt a. M. 1906). Ez a 187 lapra 
terjedő irat - szerző jelentése szerint - csupán bevezető 
pnblikáczió a pentateuchus törvényei terén hos~zú évek óta 
tett tanulmányai körébőL H~Lrom szakaszra oszhk. Az első a 
;,-1n és tDCtv~, a második a :1i1i1 és :11:l~, a harmaclik o-pn és 
D'i:Ct!'~ jelöléseknek van szánva. Közbe természetesen sok 
minclcnféléről van szó. Szerző úgy a hagyomány, mint a 
modern exegéták nézeteit idézi és bírálja. 

* 
Auerbach ]JL » \Vörterbuch zur Mechilta des R. Ismael 

(Buchstabe ~) nebst Einleitung« (Berlin, 1906) czímű irata 
(114 lap) hasznos dolgowt. A szótári részt terjedelmes be
ve:~.etés előzi meg, melynek főtartalma a következő 8 össz:e
:Ulítás, melynek czímeit eredetiben idézzük: 

I. Bh. Wörter in bh. Bedeutung, die hinsiehtlich ihres 
Geschlechtes und ihrer Zahl vom bh. Gebrauche ahweichen. 
- J I. Bh. Wörter in nicht bh. Becleutm1g. - ILI. Bh. Verba 
in Oonjugationen, in clenen sie im Bh. sich nicht fimlen. -
IV. Verba, eleren Starum e im Bh. nu r in N ominihus vor
kommen. - V. Nicht bh. :Nomina aus bh. Stilmmen in hh. 
J3ilclungen. - VI. Nomina, clcren Stilmme zwar auch im Bh. 
nachz:uweisen sinrl, deren aussere Form oder eloren unltebrüiRcho 
llildung aher den aramllischen J~influBs velTil t.- VIJ. Wörtcr, 
eleren Stümme nicht im Bh., wohl abrr in aram. N aehhm.·
dialokten vorkommen. - VJJl. Wörter, dcren Stiimme ;;ich 

fRODAL~fl SZE.IILJ::, 

weder im Bh. noch in aram. Nachbardialekten mit Sicherheit 
naclnveisr~n lassen. 

Auerbach móclszerescn dolgozott és becses aclalékot 
nynjt a tannaitilms héberség szótúrához. Az egész sz6tár 
valcís~íniileg nem fog megjelenni, mert szerző arról értesít 
bennünket, hogy egy misnaszót(tr van készülöben és lehet
séges, hogy az általa gyűjtött anyag ebben a szótárban fog 
felhasznúltatni. Kivánatos volna az, hogy nem pusztán a misna, 
Iumern az egész tannaitikus irodalom héber szókincse dolgoz
tassók fel. A nyomás korrekt. Felötlött : 41. l. it~~' hol a 
dágrs nincs helyén; tL o. ~~~'R p, e hclyrtt ~.r;~1::_ (az előbbi 
n•~:J aram fordítása); 61. L o·~1m llÜÍlJyzik a mcmben a dáges, 
ellenben 81. L ~·~,;o::JS~ a kafban felesleges. ,,:J tudatlan (43.1.) 
valószinűleg -)11:J-ból ered. 11~~ ncN:J (85. lap, l. sor) az aram 
Ntotv1p.::! fordítása, a targum S:~N nyomatékot jelző szót néhány
szor így fordítja. Hasonló héber N; = aram ')!:l = újhéber 
,1tvp:J:J, amint a midras is mondja m.!!p:J ptvS ~s~ ~; j'N· 

* 
Dr. Weisz J.L fáradságos munkát végzett, midőn ismer

tette bold. Kaufmann Dávid hátrahagyott könyvtárá.t a követ
kező műhen: Katalog der Handschri/fen uncl Biiclier in der 
Bibliothek cles Professors Dr. David Kaufmann s. A. (Frank
furt a. M. 1906). Az előszó szerint a könyvtár tartalma 594 
kézirat, 1092 héber nyomtatvány, körülbellil 575 judaica, 29 
spanyol judaica, 285 kötet folyóirat s hasonló; 127 orientaha 
és 157 különféle tárgyú miL A könyvtár törzsét a Marco 
Mortara könyvtára alkotja, melyet Kaufmann 1895-ben 
Mantuában szerzett meg. Az illuminált kéziratok a padnai 
Trieste-féle könyvgyűjteményből s~ármaznak. Könyvtártörténeti 
szempontból megemlítjük, hogy az Egyenlőségb~ hivatott 
részről közzétett nyilatkozat szerint a ::\Iortara-féle könyvtür 
nyomtatv:íny:1inak egy része nem lett a Kaufmann-könyvt:'trba 
bekebclezve. A katalógus helyesen a kéziratok leírúsüra YetettP 
a fősúlyt, melyeket l 8 (nem 17, mint a 183. lapon úll) cso
portban muhtt be. A tartalomról külön index tájékoztat, amely. 
s_ajno~, nem teljes. Részletes bírálatot adunk a Rcnte ÜP<: 

)Dtudes ,Juivc~ legújabb füzetében. Reméljük, hogy a katalógus 
eléri szcrzője álttLl kitüzött czéljút, hogy kLilönöscn }t Jn;z
iratok kihas:mt"Llásút lehetővé tegye. J.logy ez telje~ mértékbcn 



kí . tos bocry a »Kataloa c-bau még fel nem 
l • h t - lc<n·en v · tn ~t , t> "' 

e er c o ~J ' • 'k 1 czélra folyóiratunkat 
sorolt kézit·atokat is ismertesse·, ame y , 
szívescn rendelkczé:;rc bocsátjuk. 

* 
, ~r: · ( 181 2_ 1875), kiváló szocziálista író, ezionista 

He~s 1uozes l · .. é 
.. .. l" d J ernsalem « ez. könyve álta nepszeruv 

korokben » :.,OID un • · 1 "l · 
l é .. ' t u·J·ból kiadták De e fórnunkaJán dvu meg vá t s c muve • · . .. . , 

kisebb c körbe vágó dolgozatok rs orZik emléket, ~~lyek 
f . . 'ul és németül láttak napvilágot. Ezeket most ossze-
ranezra . Zl · t· Tl 

cryüjtötte és a franeziákat is németül kiadta. oc~s ~ . ~. a 
kö>etkező ez. kötetben: »Moses Hess Jüdrsehe Sehnf~en« 
(BeTlin l905). A bevezetés 171 negyedrét lapon ~ess elet
rajzát tartalmazza, amely azt mutatja, .~ogy H. m~ább a 
szocziálistáké, mint a zsidóké. N em restelJuk bevallam, hogy 
a bőbeszédű biográfia úntatott bennünket .és hogy :r· é_let-

f l r nem zsidó hősé amilyennek a eziomsta szerzo utolag 
o yasa ' . • Ph'l' 

f lfu .. Err 'ttal azt is látjuk hogy Gerger es 1 rpson e ]Ja. 0 YU ' .. 
Yoltak az első »Protest-Rabbiner« -ek. Osszesen 17 dolgozat 
Yan a szóban forgó kötetben, melyek 127 lapot - tehát az 
életrajz terjedelmének csupán kétharmadát - tölt~nek ~e.g. 
:Mindenesetre érdekes dolgozatok és több közi.i.lük mars aktuahs. 

* 
Egy évtized előtt Madabában (bibliai Médba) egy kere.~z

tény templomban felfedeztek egy mozaikot, amely a szent fold 
térképét ábrázolja. Nagy érdeklődést keltett és egész irodalor_n 
keletkezett róla. A legrégibb térkép, amely reánk maradt es 
minden valószínűség szerint az 520-550. évekből való. Erre 
az időre teszi Jacobi A. iratában: »Das geographisehe Mosaik 
von Madaba. Die alteste Karte des Heiligen Landes. Mit 
einern Plan der Karte und 4 Abbildungen« (Leipzig 1905). 
A mazaikból sok elpusztult, mert a görögkeleti templom újjá
építésénél barbár módon bántak vele: az egyik oszlop a térkép 
kellő közepén áll. 

J. bevezetésül összeállítja az eddig ismeretes syriai és 
palesztinai mozaikokat (1-25). A mozaikok városa éppen 
Madaba moabita város. E közben sok mindenféléről beszél és 
utal (20. l.) egy héber mazaikra Kefr Kenna-ból, egy bizonyos 
.József Ex-voto-jára, amely talán Julian A postata korából szár
mazik (Clermont-Ganneau, Rec. d'arch. or. 345 ; Pal. Expl. 
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Fund 1901, 251 és 374). A 24. lapon Jacoby említ egy 
görög feliratot, amely a talrondra emlékeztet. "Ggyanis ez áll 
benne: »Istennek, ki az eget és földet teremtette, adj életet 
Anastasiusnak stb.« Ez emlékeztet erre a mondásra: -~1N:"I 
~·~o '.l~ :"I'M'lt' ~~~tv~ .;p;~~ ll (B{Lba B. 10 b), ahol arról is van szó. 
hogy a pogányoknál is szokásban van az ilyen ex-voto. A kata
kombákban levő képek exorcistikus czélzatúak (27. lap). Lehet
séges. A térképről magáról a 25-97. lapon szól és végül 
indexek következnek. A müvész realisztikus volt. »W as die 
grossen geistigen Führer auf elem Gebiete der Theologie in 
Syrien zu allen Zeiten ausgezeichnet hat, ein gesunder Sinn 
für das Wirkliche . . . . . . das ist auch das Kenuzeichen 
der Kunst in diesen Liinelern « (27). Érdekes azért, mert a 
talmud szerzőinél szintén ezt az egészséges érzéket látjuk. 
A munka főrésze a mazaikban említett helyek azonosításának 
van szentelve. J eruzsálem térképével 71-80. (10 la pon) fog
lalkozik Jacobi. A munka végén a helyek ábéczé szerint 
soroltatnak fel (Lemmata), mely után kimerítő tárgymutató 
következik. 53. L 7. sorban és 93. l. 12. sorban a héber 
szavakban sajtóhibák vannak. 

* 
A talmudi jog összehasonlítására a régi assyr-babyloniai 

:jogon kívül bő anyag kínálkozik az újabb időben napfényre 
került jog-papyrusokbóL A római jog mint egy más világ 
jogászelméinek terméke nem szalgáltat annyi arralógiát a zsidó 
joghoz, mint a Keleten tényleg uralkodott jog. Ez nagyrészt 
ősielőből származott és igazi népies jog volt. E természeténél 
fogva a zsidó joggal közös vonásai voltak és a zsidó jogra 
hatást is gyakorolhattak Így pl. a fejlett római jog a kép
viselést nem ismerte, holott a talmudban a 1n1o;, i:liN St:~ 1mS~:• 
még egy nő eljegyzésére, vagyis a talmudi jog szerint elvételére 
is kiterjed. A Jew. Encyclopediában Talm. Law ezikk alatt 
ezt a fontos tényt már kiemeltük Most azt látjuk, hogy ez 
a jogi intézmény a Ptolomeusok Egyptomában is honos >olt. 
A talmudban közönséges tétel 1~"1 ;·;, i~~· i' vagyis a rab
sz~lga, ha erre fel van hatalmazva, egésze;1 olyan jogi személy, 
1~~~~ a gazdája. Ez a jogi felfogás szintén található az egyptomi 
gorog papyrusokban (bevezetés és 260 köv.). Részletesen tár
gyalja ezeket a jogi szabályokat Wenger L. jogtudós »Di E' 
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Rtellvertretun"' im Rechto der Papyri « (Leipzi,c; 1906). A talmud 
..:t • ; tesen °ismeretlen előtte, 11edig tanulságosabb lett volna, 
eunesze K T .. 'll 

ha ezt idézi, és nem a római és a ttik:ú jogot. il .onosen. a 
ez ru ü vének III. szakaszáról : Die Stellvertretung 1~ Pnvat
rechte. \Y. könyve -régén »sejtés«-sel szolgál arra nezve, hogy 
miér t engedte meg a római birodalmi közigazgatás ~g!ptom
ban a ius gentium-ot a ius civile ellen ében. Azt hiSZI, hog~ 
abban keresendő, mert Rómában rabszolgagazdaság folyt, am1 
E gyptomban hiányzott. Ez nagyon ~~s~erkélt ;uagyará:a~. 
A valószínüség amellett szól, hogy az os1 JOg a nep kebeleből 
nem Yolt kiir tható. A papyrusokból más jogi anyag is fel van 
már dolgozva. Ezeknek átvizsgálása talmudi szempontból a 
fáradsá"'ot bőven jutalmazná. Hisz a talmudi jogba a helle
nista j~gból terminnsok is behatoltak. Ezek kiv~tel né~kü~ 
az uralkodó népies jogból vétettek és nem a klasszikus atbka1 
jogból, melyről a zsidó népnek tudósaival együtt sejtelme 
sem volt. 

* 
König E., az ismert héber grammatikus és konzervatív 

protestáns theológus, legújab b iratában: »Prophetenide~l 
J udentum Christentum« (Leipzig 1906) azt a kérdést feJ
tegeti, hogy a prófétai eszmény hogyan és hol valósult meg? 
A »Hit, remény, sz.eretet«, melyet König szerint a próféták 
az Istennel való szövetség feltételéül állítottak fel (11. lap), 
nem keltenek nagy reményt K. fejtegetései iránt. König jól 
tudja, hogy >hit« nem bibliai fogalom, azonnal hozzá is teszi: 
»G l a u b e oder vertrauensvolle Annahme war die Grund
leistung«. Oder J K. ezután a »Gesetz« ellen mor·og. Erre 
már más alkalommal megjegyeztük, hogy a törvény nem 
teljesítése még nem érdem. Nem is tekintették annak Kant 
előtt. Ha a keresztény theológia hisz a kinyilatkoztatásban, 
akkor a tör1ényt is meg kell tartania, amint a keresztény 
vallás alapítója is tette. Különös, hogy oly kiváló tudós, mint 
K., nem képes az ellenfél álláspontját megérteni. De nézetünk 
szerint a fő nem az, amit valamely vallás hirdet, hanem az, 
amit cselekszik. Nem kertelünk: mit ér a szeretet hirdetése, 
ha az nem gyakoroltatik? Mit ér a prófétai ideál az emberiség 
egys<~géről és az örök Ml<éről való hirdetése, ha az tettekben 
nem nyilvánul? Miért nem lépnek egyszer erre a térre az 
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elméleti vitarendezők? K. Perles, Güdemann, Jacob, Fromer 
(szemében ez is a zsidóság képviselője) és mások ellen pole
mizál. A saját táborában élő hitetlen thE:ológusok ellen is. 

* 
Luzzatto Mózes Chajim (1707-1747), felette érdekes 

s~emélyiség, amilyen csak az olasz és spanyol zsidók között 
termett, kiváló költő volt. ,,',,,,; tl'~lt''' ez. drámája és o·~lt'' ,;',o~ 
ez. ethikai irata mai napig ismeretesek. Az utóbbi (1. kiadás 
Amsterdam, 1740) régi körökben még mai napig kedvelt 
olvasmány. A modernek, sajnos, erkölcsjavító olvasmányokat 
unalmasaknak tartanak, pedig a sok erkölcsrontó nyomtatott 
betü folytán nagyon is rájuk férne. Üdvös munkát végzett 
tehát TVohlgernuth L d1·., a berlini rabbiszeminárium tanára, 
midön a következő munkát kiadta: "'.,lt', l"'',oö Der W eg der 
Frommen von R. Mosche Obajim Luzzatto neu herausgegeben, 
übersetzt und mit ei.ner EinJeitung und Quellenangaben ver
schen (Berlin 5666-1906. Megfelelő héber czímmel is). 
.A. héber szöveget szerző az első kiadás után nyomatta le és 
forráskimutatással látta el, amely fáradságos és hasznos 
munk{Lért nagy hálát érdemel, úgyszintén a sikeres fordításért. 
Luzzatto ka bbalista volt és ezért üldözésnek volt kitéve. Ez okból 
vándorolt ki Amsterdamba, onnan a szent földre, hol csak
hamar családostul a pestis áldozata lett. Mint Spinoza, üveg
köszörüléssei kereste kenyerét az egykor jómódú és müvelt 
férfiú. Nagy stilista volt és szóban forgó munkája, amely 
Pinchasz ben Jáir egyik mondására épült, mesterséges szer
kezetc daczára kellemes olvasmány. A biblia és talmud szel
leme lengi át és a gyakorlati ethika terjesztésére alkalmasabb 
minden nagytudományú renelszeres modern ethikánáL 

* 
Philipp ele Haas, boroszlói szeminarista, öt horoszlói mach

zor-kéziratból egy hamburgi és két göttingai kézirat feihasználúsá
val 26 darab eddig ki nem nyomott liturgiai verset tett közzé 
kö1'etkező czímü disszertácziójában: » l'ngedruckte St ü eke aus 
den Breslauer l\Iachzor-Handschriften mit t'ebersetzung und 
Erklürung« (Berlin 1906). Két aram nyelvü kivételével a 
szövegek pontozva vannak. A szöveget követi a kritikai appa
rátus, a fordítást a magyaráz~tt. Szerzö itt-ott dic~éretes 
őszinteséggel bevallja, hogy nem érti a szöveget. 21. L, 22. s. 

5* 
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1 helyett 1 és 1 hely. (24. sor) ; áll ; 39. l. utolsó sor Sv h. 
olv. s~. A magyarázatokat itt-ott még ki lehetne egészíteni 

talmudi idézetekkel (pl. 20. L, n. 18. Cl'1l~1l1) . 
* 

Brann M. (Aus Schlesiens V orzeit in Bild und Schrift. 
~eue Folge IV, 63-65) egy Boroszlóban talált arany pecsét
rryürüt ismertet , melyen a következő héber felírás olvasható: 
~J~ -:J ~J~ 's~ Dl'11n ; a másik oldalon : c~~~ ~s pu'c ,,, 1J; 

a közepén: :'li')~Ni (= ''111')~:'1 'J"\11') 1J i'~1)., A mondás Sabbath 
67b fordul elő és szó van róla az •Üzsidó bűvészet« 61. 
lapján, melyre Brann hivatkozik. Biztosnak tartjuk, hogy ez 
a pecsétgyürü egyszersmind amulettül is szolgált. Erre vall a 
mondás befejezése is, amely a mágikus szövegekben szokásos 
:1Sc jr;,N 11')~ ir;,~. A név arra vall, hogy a pecsét tulajdonosa 
posthumus volt, különben nem viselte volna atyja nevét. A tal
mudi Abba bar Abba is ilyen posthumus volt. Nem lehetet
len, hogy a tulajdonos proselyta volt, mert ~J~ = C:'l"JJ~ és a 
proselyták így szokták maguk!!, t nevezni. Végül az sincs kizárva, 
hogy valamely humanista vésette magának, mert a renais
sance korában ily héber-felírású érmek készítése nem volt ritka. 

* 
Fromer Jakob, >Vom G het to zur modernen Kultur~ 

(Charlottenburg 1906) érdekes önéletrajz volna, ha nem lenne 
oly züllött erkölcsü a tartalma és oly szomorú a vége. 
Fromer orosz báchurból lett kulturember, sőt porosz állam
polgár. A nyomorúság léh·ájának minden fokát végig szen
vedte, amíg eljutott a berlini hitközség könyvtárnoki állá
sához. Iratának idevonatkozó kiruczczanásaiból ítélve, ez állá
sát nem töltötte be kellően. De e miatt 120 évig marad
hatott volna, ha két év előtt a »Zukunft«-ban álnév alatt nem 
ír czikket, melyben a zsidóknak. az »elmerülést« ajánlotta. 
Az orosz zsidó fiatalok jó részének a kultura . alkohol, való
színűleg a keresztény orosz deákoknak is. A politikai nihiliz
musnak ugyanez az egyik forrása. Fromer nihilizmusát kenyér
adói ellen fordította és el lett bocsátva. A bíróság a zsidó 
községnek adott igazat és az azonnali elbocsátást szankczionálta. 
Fromer földijei héber nyelven is pengettek már oly eszméket, 
mint ö, és Berdisewsky, az orosz-héber Nietzsche, felette saj
nálja, hogy a zsidóság nem tudott meghalni. Ezt Fromer 
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maj~ne~ ~gyanazokkal a szavakkal mondja. .A zsidóság ellen 
egyebkep lS sokféle kirohanást enged meg magának, különösen 
a modern német zsidók ellen, kik őt tanulmányévei alatt 
eltartott.ák és, midőn érettségi vizsga nélkül mint külföldi a 
boroszlói egyetemen doktor czímet nyert, állást is adtak neki . 
Igaz, hogy Delitzsch Frigyes ajánlatára, ki azóta maga is 
~laposan .. elbánt a zsidókkal. Mindezek alapján Fromerben, 
erdekes konyve daczára, nem láthatunk mást mint önhibája 
folytán züllésnek indult embert. A züllést ő :naga konstatálja 
veszedelmes könyve végén. 

* 
A »Die ~itteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen « 

ez. vállalat 7-lk kötete az óhéber irodalom ez. alatt azt az 
anyagot adja, amit különben a bibliai bevezetésekben szoktak 
tárgyalni. Ketten osztozkodtak a munkán, melynek czíme; 
»Geschichte der althebraischen Litteratur von Karl Budde« 
és »Apokryphen und Pseudepigraphen von Alfred Bertholet« 
(Leipzig 1906). Budde a bibliai irodalom legrégibb alkat
elemeinek a hőskölteményeket (Bírák 5. fej. stb.) tartja. 
A versmérték feltalálása kevés gondot okoz neki, minthogy a 
reánk maradt szöveg úgyis romlott. Toldások, közbeszúrások 
s hasonló kritikai bonczkések eltüntetik az összes nehézségeket 
A pentateuchus és egyéb könyvek keletkezési korát úgy 
ismeri, mint akárcsak a saját irataiét. Szépen írván, laikus 
olvasói t arról győzi meg, ami jól esik neki. Berthol et szilár
dabb alapon tárgyalhatja thémáját és hasznosabb munkát 
végzett. 

A német müvelődés és nevelés történetében kiváló helyet 
foglal el Hrabanus Maurus, ki 776 köriil született és a 
»praeceptor Germaniae« dísznevet viseli. Főjelentösége azonban 
nem a pedagógia, hanem a biblia-exegézis terén keresendő. 

Ezen minöségében méltatja Rablitzel J B. a következő mono
gráfiában: »Hrabanus Maurus. Ein Beitrag zur Geschichte 
der mittelalterlichen Exegese« (Biblische Studien XI. 3., 
Freiburg i. B. 1906). Maurus a szentírás legtöbb könyvét 
kommentálta. Bár héber és görög szavakat idéz, a két nyelvből 
egy szót sem értett. Ez annál feltúnőbb, ruert azt mondja ; 
"'ex capitulis Hebraei cuiusdam modenlis tomporibus ... non 
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· l · · . · (" 1 3J ·) A .T eromos által emlitett fléW'I/JÚ-paucis OCIS lllSOl Ul "· · '·. . . . 

t (El ·" - J:111os) hrl"csen fordítja ugyan: »ammas m ;Y.l<JCJt;- " l<" - ' ' .J 

· " ali." rc"'erti <t de ezt valahol találta (10. lap). A szent-corpor.. .. • · , " 
• .1" l':Zeriute négyféle értelemmel bír, de az elso helyen adott 
Ir"" ' v 'b t l , 
literáJi magyar:lzat, ott is, ahol adja, szeme en az . u o so 
h l ·'ll A fő a mvstikus értelem még a számtant 1s csak e yen ,, . , J ' .. 

ennek kedvéért ·kell tanulni (3. és 92. lap). Ünálló.s~ga nu~la, 

csU.JJán az egyházatyákból ad kivonatok~t. A_J~egó:l~J_a szen~t 
Eszter alapgondolata az, hogy a zsinagoga saJat hibaJa folytan 
nem a megváltó menyasszonya többé és helyére a pogányokból 
alakult egyház lép. Hasonlóan értendő a Rút~ ~~nyve (92 kö_v.). 
H. konstatálja, hogy Hrabanus kommentaqm a tu~OI~an.y 
szempontjából nem jelentenek haladást, sőt a dekadoneZia JOleit 
mutatják (102). 800 esztendeig tartott, míg a keresztény írás
magyarázók arra a meggyőződésre jutottak, hogy a zsidó 
bibliamagyarázat a helyes. 

* 
Ugyancsak az előbbi gyüjteményben látott napvilágot 

(XI, l'í) M. Theresia Breme monográfi.ája: »Ezechias und 
Senacherib. Exegetische Studie« (Freib. i. B. 1906). Az orsolya
szúz a biblia és assyriologia sokat vitatott eme kérdését úgy 
tárgyalja, akárcsak egy theológiai professzor. A bevezetésben 
és 04 köv. l. az inspiráczióról (furfangos alakban) szabad nézetet 
vall. Az egész irodalom felhasználásával arra az eredményre 
jut, hogy a bibliai értesítés, jelesül a csoda tekintetében, meg
bízható. A későbbi interpolácziók feltevését nem fogadhatja el. 
De nem követhetjük a szen:őnő 133 lapos fejtegetéseit, melyek 
a bibliakritika közönséges eszközeivel operálnak. A 18. lapon 
Is. 37, 8 helyett olvasandó 37, 38; a 43. l. W einhold helyett 
:Meinhold. Az eredmény 127-133. lapjain van összefoglalva. 

* 
Második kiadásban jelent meg a következő olcsó és 

hasznos könyv : »V erzeichnis der an den höheren Lehr
anstalten Preussens eingeführten Schulbücher. Im amtlichen 
Auftrage herausgegeben von Ewald Horn (Leipzig-Berlin 
1906). A 20 tárgyból, melynek használatában levő tan
könyveit felsorolja, e helyen az I. fejezetben felsorolt zsicló 
vallástani könyvek és a XI. fejezetben felsorolt héber nyelvi 
tankönyvek érdekelnek bennünket. A zsidó hittankönyvek száma 
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22 (181-202. szám; 17-19 lap); a héber nyelvtanok száma 
14 (522-535; 57 köv. l.). Midőn még megjegyezzük, hogy 
H. azt is megmondja, hogy melyik könyv hol >an hasz
nálatban (saját megjegyzése szerint ez nem teljesen pontos) 
és hogy a héber nyelvtanok szerzői között egy zsidó sincs, 
adjuk a tanügyi rovatban a két listát, melyek olvasóinkat 
kétségtelenül érdeklik. 

* 
Hirsch Samsan Raphr.el összegyüjtött irataiból az imént 

került ki a harmadik kötet a sajtó alól (Gesammelte Schriften 
III. Frank(u?"t a. M. 1906). Első helyen állanak »Betrach
tungen zum jüdischen Kalenderjahr« a hónapok szarint fel
osztva (1-212). H. minden hónaphoz, pl. Ijjarhoz is talál 
megfelelő thémát. .Azután következik egy zsidó symbolika 
(213-44 7): Mila, Cici th, Tefillin, Szukka. A legterjedelmesebb 
a 2. és 3. A kötet többi részét (448-561) pedagógiai és 
egyéb iratok foglalják le. A magyar zsidó viszonyok szem
pontjából figyelmet érdemelnek a Hirsch által alapított külön 
hitközségről szóló iratok, Az utolsó darab egy purimbeszéd 
és egy makrobiotika. H. jeles stilista volt, a számos ortho
dox írók között talán az egyetlen, minden esetre a legkiválóbb. 

* 
Luncz M. A. héber nyelvü ez idei szentföldi kalen

dáriuma (Literarischer Paliistina Almanach, XII. évf., Jem
zsálem 1906) az előbbiek magaslatát megtartotta. A hasznos 
tudnivalókon kívül, melyek ilyen kalendáriumba valók, 10 czikk 
foglaltatik benne. Ezekben sz6 van a szentföld jelenéről és 
multjáról (Baldensperger után), Jaffa kikötő város haladásáról 
az utolsó 15 évben, az újonnan alapított »Bezalel« ipar
iskoláról és egyebekrőL A lefolyt év eseményeit a kiadó állítja 
össze. A hirdetések - vagy 60 oldal - képet ad a sokféle 
intézményről, melyek különösen Jeruzsálemben léteznek és 
egyszersmind mutatják, hogy a száraz csontokba élet köl
tözött be. 

* 
Az európai népek psychol6giájához tanulságos adalékot 

szolgáltat a következő bibliográfiai összeállítás: Hayn Hugo, 
Uebersicht der (meist in Deutschland erschienenen) Litteratur 
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über dic angeblich von Ji((len verübten R i t u a lm o r d e 
und H 0 s t i e n fr e v e l. Z um ersten 1\Iale zusammengcstellt 
( Jena 1906) . .Az iratok száma 121-re rug, melyek közül cs;:tk 
kevés >onatkozik az ostyaölésre. Ezt a bünt érthető okokból 
kenték a zsidókra, de újabb időben csak az embergyilkolás vádja 
hatott . .A legnevezetesebb ostyagyilkolási perek a deggenclorfi 
1337. évben (19-30. számok) és brandenburgi (berlini) 1510. 
évben (6-10. számok). Mindkét esetnek számos zsidó vér
tanuja volt. 1579. jun. 2. 24 zsidót égettek el Frankfurt a. d. 
Oclerben (36. sz.) . .Az újabbkori vérvádak közül a tisza-eszlári 
ll (92-102. sz.), a xanteni (német) 6 (114-119. sz.) és a 
polnai (osztrák) 4 (55- 58. sz.) iratot produkált. .A. trienti 
(Simon 1475), a zsiclókra a legveszedelmesebb, 9 (103-lll. sz.) 
irattal van képviselve . .A bazini vérvádról nincs monográfia és 
Eötvös müvét (.A nagy per) Hayn nem ismeri. .Az a tény, 
hogy az iratok majdnem kizárólag Németországban láttak 
napvilágot, a német zsidógyülöleten kivül abból is magya
rázandó, hogy a Nyugaton a könyvnyomtatás felfedezése óta 
zsidó alig lakott, az orosz-lengyel területen pedig a nyomtatott 
betű után az emberek nem igen törték magukat. Olaszországban 
a pápák nem igen türték az e fajta véres irodalmat. 

* 
Brann M., Griitz utódja a történelmi tanszéken a boroszlói 

szemináriumban, elődje története új kiadásának szenteli szar
galmát és tudását . .Az utolsó évtizedben három kötettel készült 
el és legújabban a III. kettős kötetet bocsátotta közre (Leip
zig 1906). B. a szöveget kiméli, csupán vastagabb hibákat 
írt ki, de a jegyzetekben ráutal az újabb kutatásokra és az 
olvasót ily módon rávezeti a helyes nyomra. Nézetünk szerint 
radikálisabb eljárást kell követni . .A. Griitz szelleme megmarad
hat akkor is, ha minden materiális hiba korrigáltatik. Sőt 
még tovább kell menni és az újabb kutatások parancsolata 
mértékben új anyagat kell felvenni és a régiből itt-ott 
kevésbbé jelentős dolgokat kihagyni. Brann mindkét irányban 
a kellő erő, ba erre magát elhatározza. 

Ez alkalommal nem hallgathatjuk el, hogy a zsidó tudó
sok kötelessége volna a mai kutatás színvonalán álló új tör
ténetet kiadni. Megvannak az ilyen vállalathoz a szellemi erők 
és az olvasóközönség is, csupán a vállalkozó vezető tudósra 
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volna szükség. Erre mi Brannt felette alkalmasnak tartjuk 
és az eszmét figyelmébe ajánljuk. .A. zsidó történettudomány 
kövesse az általános történetírás példáját, a régebbi Oneken
féle és az újabbi Helmalt-féle gyűjtemény bevált példáit. 

Visszatérve az előttünk fekvő kötetre, úgy látjuk, hogy 
a kiadó főkép két ismert müvet fruktifikált; első sorban 
Schürer törtenetét és második sorban Buhl Palesztina föld
rajzát. Minden elismerés mellett ki kell mondanunk azt, hogy 
az irodalom nagy része nem részesült a kellő figyelemben. Ez 
nem is volt a kiadó czélja, de éppen ez az, ami kivánatos 
lett volna. Kifejezzük pedig ezen kivánságunkat azért, mert 
remélhető, hogy B. Gratz más köteteit is újból sajtó alá fogja 
rendezni és alkalma lesz a jónál még jobbat nyujtani. 

* 
Klosterrnann 1L, kieli egyetemi tanár, az evangelikus 

theolágiában uralkodó Gr af-W ellbausen-féle hipotbesissel Mózes 
öt könyvéről rég nincs megelégedve és saját álláspontját majd
nem 20 év óta fejti ki a folyóiratokban. Ezeket az értekezé
seket összegyűjtve, újjal is megtoldva két kötetben adta ki 
ezzel a czímmel: »Der Pen tateuch. Bei tr age zu seinem V er
st~tndnis und seiner Entstehungsgeschichte~. .A.z első kötet 
1893-ban és a második kötet 1907-ben látott napvilágot 
(Leipzig). K. Kautzseb német bibliafordítását és Kittel biblia
kiadását sem tekinti, még pedig joggal, megbízhatóknak, mert 
szerinte a filológiai munkát kell előbb elvégezni, mert a 
forráskimutatás, helyesebben a szöveg széttépése, az exegézis
nek csak ártott . . 

.A. modern kritikusokkal legelső értekezésében foglalko
zott, melynek sokat mondó czíme: »Der Grundfehler aller 
bisherigen Pentateuchkritik« volt. Persze K. a régi kritika 
helyébe újat tett . .A.z előttünk fekvő vaskos kötet (583 oldal) 
négy szakaszra és az első kivételével minden szakasz több 
fejezetre oszlik . .A szakaszok czímei a következők: A penta
teuchus kronológiai rendszere. 2 . .A. szentély és a tábor rendje. 
3. A deuteron. törvénykönyv. 4 . .A. sinai frigy könyve. Ezen 
általános tartalommutató után az olvasott részek alapján azt 
láttuk, hogy a pentateuchus csöbörből vederbe keriilt. 

* 
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Rakn lz~tí.k C'j1l.!'~~n ,.,,~,, c. muuk{t.j(Lt, melyben _a 

h o t 'k l·· sol· tévcdr~t~ t ll111 tat ta ki, a német orthodox ra rs on u~o, , , , . 
· · 1 b 'l R·1,1011ort Fraukd Grütz es W msz ellen ttsztan ra ra~ o 'r ' ' . . 

d. l ll 1 foO"n.dt-l A ~zerz6 ezen talán nem 1s várt diadal-
nagy uu a a b' ' · · ~ ' .. • . • 1 r ·,. 

'l 'tt . d t t ,;s eredetilerr 3 kotetre ter' ezett mun r.t),Lt to me"I n :so o · · , , :::-
G-ra t~·je,;zti ki . .1\[inthogy a törté_u:tet az utolsó ko1~szak tá~:-

.. lá ·í .,.,l kezdte ezt olv módon cn el, hogy az elso részbol 
g.) ,l s, '" ' J • ' o 

négy kötetet csinál. Evés közben Jött :ncg az. etvágya, t. 1.' .a 
kutntók mcrrevése közben. Meg kell Jegyezm, hogy tamtas 
közben tanult, mert az első kötet közzétételc idején annyira 

tájékozatlan volt, hogy a hagyomány. forrás~~l _pusz~_án. a ~ét 
talmudot tekintette. A :Mekhilta, Sz1fra, SzJfre es a tobb1 mld
rás számára egyáltalában nem létezett. Derenbourg és Eaeher 
munkáit, úgy látjuk, még most sem használja, a Schürerhez 

persze már elérkezett. . 
Általános jellemzésül most is azt kell hangsúlyozm, hogy 

H. nem ad összefüggő történetet, hanem bíráló megjegyzéseket 
az eddigi történetírók egyes állításaihoz. Olyan »haszógesz«
félét az új Rambamokhoz. A rövidség tekintetében azonban 
nem követi a »Rajvedeto~:, mert felette bőbeszédű és az ismét
léseknek se szeri, se száma. Az örökös utalások a megírandó 
részekre époly fárasztók, a mily kellemetlenek az örökös kifaka
dások a »német tudósok« ellen (Rapoport és Krochmal is 
németek) ugyanazokkal a szavakkal, vagy legalább ugyanazok
kal a gondolatokkal. H. átviszi a talmudtanulás módszerét a 
történeti művekre és csupa »har be kaseo~:-ket csinál, holott 
tudva van, hogy a tudomány halad és az elődök tévedéseinek 
legegyszerűbb korrekturája az, ha a történet a helyesebb fel
fogás szerint adatik elő. Erről Halevynél szó sincsen, ő főkép 
a foltokat mutogatja. Ha Gratz elődeivel szemben ezt az 
eljárást követi, nem 12, hanem 36 kötetet írt volna. 

Az összfelfogásra nézve Halevyp.él haladás észlelhető 
annyiban, hogy már nem fél annyira a tekintélyektől, mint 
előbbi köteteiben és bátran kimondja, hogy Rasi, a Rambarn 
és mások tévedtek. A talmud adatainak kritikájában majd 
csak a későbbi kötetekben fog a tudomány magaslatára emel
kedni. Egyelőre ezeket kor és helyre való tekintet nélkül 
csupa történelmi igazságoknak veszi. 

Az előttünk fekvő kötetben, melynek jelzése Ic (Frankfurt 

IRQDALliT SZE)ILl:. 7 ö 

1906., 736 lap), H. Josephus műveivel is operál. Kétségtelen. 
hogy sok ~elyes észrevétele van, de az olvasó örömét elrontja 
a hosszú lere való eresztés. Ugyanaz az idézet egymást kö>etö 
lapokon akár háromszor is előfordul. Sohasem mulasztja el, 
hogy az ~szrevétel végén el ne sírja magát korunk tudósai 
felett, akik ezt nem látták vagy rosszul láttálc 

~ ~iviná.cziókat H. .sem veti meg. A 119. lapon pl. min
den tortenelm1 adat nélkül következteti, hogy Herodesnek 
C~anamél későb b i ~őp~p rengeteg összegeket előlegezett, hogy 
Ro:Uáb.an a pa:esztm.al királyságot a maga számára meg>ásá
rolJa. Epugy mncs biZonyítva az, amit a babylóniai zsidók éle
téről az időszámításunk előtti évszázadokban állít. Hogy a zsidó 
nemesség ott lakott, azt H. előtt is tudták és mondták. De 
hogy milyen volt a vallásos élet a törvények részleteire nézve, 
azt H. nem kutatta, csak úgy odamondja, hogy mindent 
»tartottak«. De nagy kérdés, hogy milyen volt ez a minden 
Babylóniában és milyen volt a szent földön? A. 128. és köv. 
lapon H. azt is állítja, hogy az ókorban a zsidók az egész 
világon betartották az összes vallási parancsolatokat. (?) 
A bizonyítást a 4. kötetre. igéri. 

* 
Dr. Grünhut L., kitünő munkatársunk, folyóiratokban 

megjelent kisebb-nagyobb dolgozatait összegyűjti és az első 
füzetet »Abhandlungen und Aufsatze wissenschaftlichen Inhal
tes« czímmel az imént adta ki (Jeruzsálem, 1906). Összesen 
kilencz számot ölel fel, melyek köz t az első »Das Verbot des 
Genusses von Gesauertem« (1-72. lap) a füzet nagyobb felét 
tölti meg. Ez polémia Ohwolson »Das letzte Passahmahl« 
czímű ismert müvének egy főpontja ellen. Nagyobb értekezé
sek még: »Nurneri XXIV. 18-24 in den jüdischen Quel
len« (geográfiai tartalmú) és »Bemerkungen zu Steinschnei
ders Saadia Gaon's arabische Schriften«. Szerző ezen újabb 
publikácziója által dolgozatait könnyebben teszi hozz:Hérhetővé 
és a zsidó irodalom barátait hálára kötelezte. Kiv{watos, 
hogy törekvése a kellő támogatásban részesüljön. 

* 
Toledano Jakob Mózes p•~c~ czímü irata (Jeruzsálem, 

1905) bibliográfiai összeállítás Rasi superkommentárjairól. 
Nincs kevesebb, mint 195, melyek közül több kéziratban 



76 [1{00 .\.L)!T SZEMLJl. 

dt 's ne'ha'n,·n·il ·1 szerző neYe is ismeretlen. A szerzők mara e, , J , • • • • 

l . t·· 183 nevet mutat. ~findkét szám Ras1 koromentarJának IS aJa , .. , 
páratlan népszerüsége mellett szól. Hogy ez a nepsze~·useg a 
vilácr roü1den táján lakó zsidók közt létezett, mutatJa az a 
tén;, hogy a szerzők jórésze EurÓ]Ján kívüli országok?an ~lt 
(szerzönk is marokkói származású). Figyelemre mélto az 1s, 
hogy a superkommentárok az összes korokból származnak. 
Mindezekből megállapítható, hogy a Rasi igazi népkönyv volt. 
Ez annál csodálatosabb, roert nem önálló könyv, hanem kom
mentár. Szerzőnk a függelékben kiadatlan részleteket nyomat ki 
Sámuel Almosnino magyarázataiból (a kézirat 1398-ban ira
tott) és roáshonnan. 

* 
Kliers Mózes )'~~:"! ,,:~:o (Meg. 6 a) czím alatt (1906, 

hol?) összeszedett roindent, ami Tiberiásra, erre az ősidők óta 
nagyjelentőségű zsidó városra vonatkozik. Nem történet, de 
gazdag adatgyűjtemény. Az adatok kezdödnek a talmuddal 
és végzödnek a jelenkorraL A talmud mellett a közép- és 
újkori héber irodalmat is felhasználja és az időrendre is 
tekintettel van. Sok rabbinikus tekintély életrajzához találunk 
ismert és ismeretlen adatokat. A könyv tiz fejezetbéíl áll és 
109 levélre terjed. A 6. fejezet a német község megalakulá
sával (1777) és bajaival foglalkozik. 

* 
Schlesinge1· Ábr-ahám Kóhen Jeruzsálemben 1905-ben 

kinyomatta l'll .:li:O czimű iratának második részét. Az első 
részt nem láttuk és -az előttünk fekvő füzetből nem tünik ki, 
hogy amaz mikor jelent meg, noha szorosan hozzákapcsolódik, 
minthogy a 132. ponttal kezdődik. Schlesinger aszemre vonat
kozó adatokat gyűjti össze bölcseink irataiból, összesen 233 
pontban. A talmudon kívül itt-ott a midrasokat is használja 
és természetesen maga is ~mond« valamit. Mesék sem hiányoz
nak kabhalista és egyéb könyvekből. De minden a szemmel 
áll összefüggésben. Természetesen a látást kifejező synonymá
kat is magyarázza a halákhikus iratok alapján. Mint adat
gyűjtemény kezelhetőbb lett volna, ha a sokféle toldás-foldás 
elmarad. l'vlinthogy a Keleten sok szembetegség grasszál, 
Schlesinger irata gyakorlati ért(.kü IS. 

* 

• 
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Reinach Salamon, franczia akadémikus, »Oultes, Mythes 
et Religions« czím alatt kisebb, többnyire már megjelent dol
gozatokat adott ki, melyek közül több bennünket is érdekel 
( Pá1·is, 1905 I. kötet). Ezek a következők: I. Néhány észre
vétel a tabu-ról (1-8). II. A totemismus általános jelen
ségei (9-29). V. Az állatok szelídítése (86-96). Első helyen 
a Genezis felfogásáról beszél. VI. Az áldozás elmélete (96-
104). A bibliáról a 101. lapon szól. VIII. A házasság ere
detéről (111-124). A gonosz szemtől való félelem 117. 
IX. A folklore története (122-124). X. A müvészet és a magia 
(125-131). XIII. Az incestus megtiltása és a szemérem
érzet (157-172). XIV. A rituális fiagelláczió (173-183). 
A középicori fiagellansok (182-183). XXVII. A halottakért 
való ima eredete (316-331). Az ótestamentom nem ismeri 
320. Rabbi Akiba, a II. Makkab. könyve (321-323). Az 
egyptomi zsidók az egyptomiaktól átvették 327. A XXVIII. 
czikkben a Purimról és egyebekről van szó. XXIX. A szamár
kultusz (342-346). XXX. Sátán és pompái (347-362). 
XXXIII. A theológia fejlődése (410-414). XXXIV. ~amuel 
Zarza (415-425). Az anyagot az öngyilkossá lett Fuchs S. 
szolgáltatta. Ez az egyetlen tisztán zsidó irodalmi czikk, de 
a többiből is sok vág ebbe a körbe. 

* 
Deutsch ETnö, fővárosi ismert orvos, »A körülmetélés-

ről« (Budapest 1906. Kül.lenyomat az »Orvosi Hetilap« 1906. 
évfolyamából) ez. iratában a nagyjelentőségű probléroát min
den oldalról igyekszik megvilágítani. Először dióhéjban adja 
a circumcisio történetét a zsidóknál és a többi népeknél, 
valamint az evvel összefüggő feltünöbb szokásokat, kitmjesz
kedvén az egyptomiaknál divatozott infibuláczióra is. Attér 
ezután a hygienikus szempontokra, melyek már az .ókor.ban is 
szóba kerültek és részletesen leírja a jelenkorban d1vó circum
cisio mütétet, egyuttal a használatba jövő eszközök képét is 
közölve. Foglalkozik ezután a körülmetél~s elle~ felhozot~ 
tényekkel és a mohel kiképzésével. Y_ é~ül röviden adJa .az orvosi 
szero1)ontból kifogástalan »mila« le~rasát és értekezese ered-
lllényét a következő szavakba foglalJa: , . 

» A .z ily módon módosított műtétet nytt,qodt ~eZekkel.vü~t
hetjük keresztül. Ezek szem elött tartása mellett telJesen szuheg-
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telen BÖt s.2erény 1Hr.zctem szernlf elltélen d ö, lia orvosok ez ősrégi s 
hatá;wottan h~gi1 ·n ik u.: s prophylact1'kus éTtékü rn(ítevéssel 
szemben áll ú st foglalnak.,. 

Deutsch En1ö dr. értekezése aktuális szempontjainál 
focrva az óriási irodalomban, mely a milá ról létezik, teljes 
fi~~elrnet érdemel és n>gső konlduziójánál fo gva alka~mas arra, 
bocry a felekezetünk körében manapság már nem ntkán fel
ha~gzó aggodalrnaskodást eloszlassa. 

* 
A kis traktátusok között levő »Kalla(( mellett van még 

egy 'il:l- :-tS ::J i":o~, melyet elő ször Koronel N á tb án ad.ott ki a 
o·c•·::;11' :-tt;''.:i1-ben. Ezt a traktátust kommentálta Abrahám 
bar Náthán Lunel-ből, a Harnauhig sokat idézett mű szerzője, 
melyet az imént nyomatott ki Toledano Baruch. Tiberiásban 
élű marokkói 'tudós, ezen ez ímmel: 'l"':li :-tS:? l"'::lOö W1i'~ (Tiberiás 
1906). Toleclano a forráskimutatáson és egyéb jegyzeteken 
kívül kiadását biográfiai bevezetéssel látta el, melyben egészen 
tudományosan jár el. Tudja, hogy Zunz, Cassel és mások írtak 
már höséről, de hát nem ért németül. Mindamellett jól dol
gozott. Különösen érdekes annak a kimutatása, hogy a lányo
mott J•,-;;~;, nagyon hiányos és hogy ez mindjárt Ábrahám b. N. 
halála után különféle reczenzióban volt forgalomban. Ez leülön
ben a halákhikus művek, főkép kézikönyvek reneles sorsa. 
A Hamarrhig már szerzője által hosszú és rövid alakban hoza
tott forgalomba. Ábrahám első müve a vágásra vonatkozó 
p;:;, ;,·;;;r" szintén praktikus irat volt. Ezen kívül tőle ered 
még a zsinagógai tóratekercs készítésére vonatkozó szabályok 
összeállítása :-t)) :l iN il1::?1Wil ez. alatt, melyet W ertheirner adott ki. 

* 
Világraszóló felfedezéssei lepte meg az irodalom barátait 

Sinowitz Mihály, igazi nevén ClecneT D. Zürich ben. A felf
8
dezés 

az, hogy Chasdui (!) Crescas (az ismert zsidó vallás bölcsész) írta 
Dante. aquinói Tamás, Boccaccio, Albertus Magnus s mások 
müveit. Az új Kolumbus a Divina cornoedia fordítá-sából indult 
ki. Észrevette, hogy a nagy alkotás csak zsidótól eredhet és 
ezt megírta »Schllissel zu Dantes (!) Alighieris Sc:hrifteJH ez. 
köny~ében. A Dante-kutatók nem akarván beadni derekukat 
C. úJahb két füzettel boldogította őket, de csakhamar cr~ 

" "d"tt h D meb gyozo o , ogy a » anteforscher«-ek igazában csak »Dante-

IRODALMI SZE~!LE. í 9 

pfuscher (< -ek és végső csapást mér reájuk az imént (1906 
november) közzétett következő füzettel: »Appell an die Zeitun
gen, von Michael Sinowitz« (Zürich). Ebben a félreismert 
zseni ad oculos demonstrálja thesisét. 1. A 7. ének 1. verse 
így kezdődik: »Pape Satan, Pape Satan, Ale~pe((, A pape 
héberül »itt (<, »75-ször található az Ó-Testamentomban csak
hogy különbözőképen ejtik, még pedig Po, Pa, Pe é; Ph<(. 
Aleppe 60-szor fordul elő és jelentése: előljáró, fejedelem. A 
német zsidók ugyan >>Alih-nek ejtik, de a jelentést ez nem 
alterálja. A második bizonyíték már nem ily egyszerű. Rabba
li sta betükiszedés és összefüzés által a 9. énekből a következő 
mondatot kapj~k: NO esif IO si O IO alto si no te alto 
non IO Tien. Es mi ennek az értelme? »Das Wort Esif (!) 
heisst nach elem Talmud (!): Xicht Jude also Christ. Demnach 
ergibt der angefiihrte Satz folgendes: Ich bin nicht ein Christ, 
sondm·n ein Höherer; ich b in nicht der Deinige. W ie aber 
konnte Dante als Christ so etwas schreiben? !« Teljes diadal. 
Ennyit kóstolónak a szerző szellemében, ki szintén csak mutat
ványokkal szolgál kommentárjából, melyben a Dante és hlach
bereth köz ös szerzőségét is megdönthetetlenül bizonyítja. »Die 
Lange und Weitschzceifigkeit (!) des Kommentars hindert mich 
schon hi~r an Hand desseiben vorzugeben((, 

Az »Alif(( (= Alluf) és az Esif (= Esav) és a többi 
héber szavak és mondatok átírásából megállapíthatjuk, hogy a 
félreismert lángész lengyel hittestvér. . 

* 
Azon népszerű iratok között, melyek a babyloni és az 

izraelita l~ultura közötti összefüggést tárgyalják, az ügye
sebbek közi.il való Langdon St .. »Lectures on Babylonia and 
Palestine(( (Petris, 1906). L. hét felolvasásban rontatja fel a 
két kultura rokonságát, melyek közül a legérdekesebbek a 
harmadik és negyedik. Ezekben a két ország társadalmi 
élete van ismertetve: házasság, kereskedelem stb. Természe
tesen a héber irodalom és az izraelita, vallásról is bőven van 
szó és szerzőnél ezek a fődolgok. De azt hisszük, hogy a 
müvelt közönség inkább a reáliúk iránt érdeklődik, már csak 
azért is mert ez az ismeretkör az, hol elfogulatlanságot 
remélhet Szerző azon nézeten nm, hogy a babyloni nemzet 
ereje családi életében és bölcs gazdasági berendezésében rejlett. 
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A . l . serrédkezni fo" a modern szocziális kérdés meg-z assyno ogia " " '] , d k 
ldásában (76. lap). Merész gondolat. A függc:e c er e :s 

:kmányokból áll, melyek Mírásban közöltetnek es magyara
zattai vannak ,ellátva. 

* 
A »Dávid- pajzs« kérdését, melyről folyóir·atunkban 

(XVII. 310-22.) Vajda Béla kiváló czikket tett közzé, ~~r 
sokat tárgyal ták, utoljára e sorok írója a Jewish Encyclopedia
ban »Marren Dawid« czikk alatt (VIII. 251-252). A leg
régibb ad:t, melyet kikutathattunk, a XI. századból sz~r
mazik. Újabb időben azonban napfényre került egy pecset, 
melyen két sorban a tulajdonos neve áll: W~).l 1~ ))lt'l~~S 
és a második sor végén egy valóságos hatszögü csillag, vagyis 
a Mág&n Dávid. A pecsétnyomó talán a VII. S;!:ázadból 
(idösz. előtt) származik és most Torrey birtokában v~n 
(Bővebbet Lidzbarski, Ephemeris für semitisebe Epigraphik, 
II., 145). Több óhéber pecsét és súly került napfényre, 
melyekről az idézett helyen is szó van. 

* 

A berlini »Lehranstalt« idei Értesítőjében dr. Yahnda 
A. S. közzétette a nevezett intézeterr tartott beköszöntő fel
olvasását: »Die biblische Exegese in ihren Beziehungen zur. 
semitiseben Philologie. « Ebben első sorban helyesen utasítja 
el a mai szövegkritikát, mit »Az óhéber könyv« bevezetésében 
magunk is megtettünk. A LXX értékét szintén a kellő 
értékre szállítja le. Abban is igaza van, hogy az arab élő 
dialektusok még nincsenek kellően hasznosítva a biblia szó
tára szempontjából és állást foglal a panbabylonismus ellen. 
A Kelet jelenlegi népéletéből is sok bibliai hely világítható 
meg. Itt hivatkozhatott volna Luncz »Jeruzsálem« ez. folyó
iratár a, melynek minden évfolyama külön közleményt szentel 
az idevágó észrevételekre. E tekintetben a talmud és midras 
szintén kiaknázatlan kincsesbánya még és felemlítendő lett 
volna. 

IZRAEL. 
(Morris Roserrfel d.) 

Yál~szúton ál~va csöndbe elmerengek, 
Osveny vezet JObbra, a másik meg balra, 
Hangot hallok fentről: »K~szülj a nagy útra! « 
»Parancsod szent, - Isten! Oh de merre menjek ? ! « 

Nem tu~om, hogy melyik ösvény vezet arra: 
Ahol haJnal hasad majd az én napomnak, 
Ahol szaretetben hívek találkoznak -
N em tudom, hogy melyik ösvény v~zet arra. 

Úgy dobog a szívem. Elfog borús kétség: 
Hiszen az útamat roskadozva járom! 
Alig vánszorog már fáradt, vándor lábom 
S mind a két ösvényen oly nagy a sötétség. 

Ujra hallom: »Kelj föl!« Föleszméltem végre, 
>~Üzélhoz vezet utam? bolyongok-e folyton? 
Qh Atyám! te széjjel oszlatod a gondom. 
En árva lelkemnek te vagy menedéke! 

Tengerek árjain vezettél te engem, 
Sívár pusztaságban útam egyengetted. 
Fiadat útfélen halni nem engedted. 
Irgalmadba veszed az én árva lelkem. 

És így U ram! Isten! reményeim nagyok! 
Régi vándorbotját szolgád megragadJa, 
És ha bár az útját tövis is takarja, -
Én Uram! Istenem! a kezedben vagyok!« 

Budapest. DR. Kiss 

NYOMOR ÉS KÖLTÉSZET. 
(Morris Rosenfeld.) 

~ej! hó! ki az, ki ajt?mat .. fe~zJti? 
E s erőszakkal akar ream torm · . 
Ki az, ki nyugtom háborí~ja f?l!t.on ? 
F eJ·em sokáig nem kell raJta tom~. 

·t boszorkany 1 A nyomoruság az; a ru · 
N os vidd el innen rögtön undok .tes te~ ! 
Mit' is keressz itt? Isten átka suJtson,. 
A poklok mélyén ott van a te helyed . 

Magyar·Zsidó Szemle. 1907. I. Fiizet. 

ARNOLD. 
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Elé"' soká kinozt.ll te már engem, 
Testem gyötörted, <ilmaim raboltad, 
Erőm elYettrd, daczom porba ver ted, 
A. kenyérért a szhem kizsaroltad. 
Xincs többé néked núlam mi t keresned! 
Te mocskos banya ! keshedt, vén csoroszlya! 
Hol t<irsid égnek: szállj az alvilágba ! 
Nincs többé vúgyam görcsös koldusbotra! 

»Én kedvesem te ! nyisd meg ajtód zárát! 
Terajtad kivül nincsen más barátom. 
Didergek itt künn, fagyos már az éjjel. 
A te szerelmed tárt karokkal várom. 
Tiéd vagyok én régi hüségemmel! 
Ki sem mondhatom : téged hogy szeretlek ! 
És amióta tárol estem tőled; 
Zsidó házakban sehol nem szeretnek«. 

»Távozz el tőlem, hazugs{tgnak anyja! 
Ki kedvet találsz a sötét halálban ! 
Távozz el tőlem, nemcsak engem ismersz! 
Ismernek téged száz síró családban. 
Távozz el úgy, hogy sohse lássam arczod, 
Hisz nélküled is elég sokan sírna)c, -
Tudom terólad: sokkal kaczérkodsz te ! 
És otthon vagy, hol zsidó verset írnak!« 

»Ismernek sokan. 1finek is tagadjam?! 
De csak te vagy a legédesb szerelmem. 
Göndör hajadra, fájdalmadra vágyam, 
Y éres sebedre tengermély szívedben. 
Könnyeidet iszom gyönyörvetes hévvel, 
Sóhajiddal időm boldogságban töltöm, 
Szeretem versed, rémes látományid, -
Szeretlek téged én halovány költöm!« 

»Óh sátánfajzat; asszonyok salakja! 
~fár én többé nem írok verseket. 
X em rímelek már. Halljad, amit mondok: 
~Iost czukrot árulok, s dohánylevelet. 
Ez félig édes, félig meg kesernyés, -
S ha nem is vagyok ügyes boltosember: 
Nincs senki, aki rólam roso:;zat mondhat 
Fizetek mindig pontosan és rendben.« ' 

»S ha most nem írsz, majd írni fogsz barátom! 
Az én kedvesem soká boltos nem lesz. 

KÖLTE~lÉNYF;f\, 

Úh ismerem jól az ilyen meséket, 
:JI ég . éhezni fogsz, és madj ujra költesz. 
Sokáig nem tart: sírni fogsz előttem, 
Hogy olyan durva voltál mai nap énhozzám 
N: légy bolond hát! ereszsz be hát gyorsan! 
Ma vagy holnap : hisz úgyis vársz reám ."« 

»Kotródj elölern! undok, vén szipirtyó! 
Lásd: van nekem sok dúsgazdag barátom. 
Majd ők fognak énrólam gondoskodni, 
A koldusbot nem !es:/i többé az átkom. 
Nem k~~l kínlódnom, nem kell már zokognom, 
~em UJJonghat sok gonosz ellenségem : 
Kik síromat oly szivesen megásnák 
Mivel oly szépen, búsan énekeltem.'« 

»Óh ne fecsegj a gazdag barátokról! 
~izony mondom: a barátság szétfoszlik, 
Ok csakhamar majd elfelednek téged! 
A hizelgésük mint a köd eloszlik 
Most játékszerlik vagy még szép pajtásarn! 
:pe oly hamar a lelked ujra fázik, -
Es széjjel leszen zúzva sok rem~nyed, -
S együtt maradunk ketten mindhalálig !« 

Budapest. DR. Krss ARxoLo. 

JOB. 

Ri sírni tud még, s van könny szemében 
Óh,. nem azé a sebek legfájóbbja, 

· Ki emlékein sóhajokkal csügghet; 
N em ő az élet biblia.i J ó hja. 

Olyan talán mint temetőkert fája, 
1\Iely leveleit perP'eti a ~~ibe. 
S ha áoaival lehajol a foldre: 
Még látja őket maga köré gyülYe. 

De kinek könnye kiapn.dt már .végkép, 
Kinek szivében kővé vált a bá~at; 
Akit reménye úgy hagyott .. el anan~ . 
Hogy az .már többé soha fol nem tamad. 

t; !o:· 
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Olyan, mik11p pat:dmak jcgenyéje, 
l\fely ő~zi lombját vízárba hullatj a, 
S a sodró hah lchervadt ékességét 
Scbr.s irammal végtelenbe hajtja ..• 

B udapest. DR. Krss ARNOLD, 

UTAS ÉS VEZETŐ A TITUS· ÍV ELŐTT RÓMÁBAN. 

(Frankl L. A.) 

~,Világvcrő Ozézárok 
Osvárosában járok -
S regét mutatsz nekem: 
Márványpaloták bája, 
Vatikán száz csodája 
Vakítja két szemem.« 

Hol rom a pogány oltár, 
S ma zeng keresztény zsoltár: 
Láttam sok templomot -
»Nos, most a forum díszét, 
1'itus diadalívét 
Mutassad meg legott!« 

»Uram! csak ezt ne kérjed; 
Ez íven át nem léphet 
~ épem ből senki sem. 
Oh, lásd - kövébe vésve 
A zsarnok szekerébe 
Befogva nemzetem. 

Rajt' Jámpánk s fri.gyszekrényünk, 
Amelyet elvett tőlünk 
'fi tus kegyetlenül; 
Oh, valahányszor látjuk, 
Reánk borul a gyászunk 
Sötét kietlenül. 

Vezetlek uram, téged -
De erre rá nem léphet 
Fia Izraelnek -
Át egyedül menj rajta, 
S ha átérsz túloldalra _ 
Ott ujra majd vezetlek.« 

Budapest. 

KÖLTE~lÉNYEK. 

»Te jó, te hü vezérem! 
Ne félj, nem hagylak én el 
Közös a mi gyászunk -
:B) kaput más hadd járja, 
Am mi ne lépjünk rája -
Osak a szélén járjunk!« 

~zemét kerekre tárva, 
Ugy nézett reám várva, 
Szívében gy an u él; 
Arczát kezébe rejtve, 
Aggódva úgy rebegte: 
Halkan: »Smá Jiszroéh ! 

S mindkettönk szeme égett, 
Hogy folytatám igéjét : 
»Adonáj echod! « 
S a Titus-kapu mcllett 
Elkerültük a helyet -
Mi csöndes vándorok. 

A HEGYI l\fENYASSZONY. 

(Morris Rosenfeld.) 

Ósi vár áll rombadőlten 
Fönn a hegyek csúcsán : 
Régi bedőlt kőszénbánya 
Terül el ott pusztán. 

N em messze a romhalom tól 
Vadvir·ággal födve: 
Van egy kunyhó elhagyottan, 
Buja fű körötte. 

Oda tér be megpihenni 
Öreg bányász éjjel, 
Csöndes könnyek folynak ottan, 
Sóhaj száll a légben. 

Vér patakzott egykoron a 
Bánya üregébe', 
Lenn fekszik az öreg bányász, 
S lánya vőlegénye. 
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'l'iindérhlijos. li:thány hínya 
. ·- ,. an-e sziirnyiibb :itok r! -
.Tár a néma hegyek között, 
Hol a. holló károg. 

Örület van a szemébeu, 
Vigasz nélkül kósz{Ll, 
Akkor tud csak megpihenni, 
Mikor a nap elszáll. 

S ha elalszik, megszólal a 
H eged üknek hangja : 
Fölnyitják bús sírhalmukat 
Vőlegénye s apja. 

Mind a sírhalmok fölnyilnak, 
Dalolnak a holtak, -
És a csöndes síri lakók 
N ászdal ok ba. fognak. 

Síri némán a lányhoz lép 
Halott vőlegénye, 
Karjaiba zárja forrón, 
V ére hull szívére. 

Öreg apjuk elébük áll, 
Csupa vér ruhája; 
Sír - s megáldja gyermekeit, 
S elvész a homályba. 

ljJlhallgat a hegedüszó, 
Es mind a harangok, 
Osak az ifjú pár marad még, 
Elhalnak a hangok. 

Ök maradnak, tánczot lejtnek, 
Tánczuk meg se szünik -
l\fíg egy titkos intésre a 
V ölegén y eltünik. 

Fölsikolt a menyasszony most: 
»,Gyilkosok ti ott fenn_!« 
Es eltünik vad kaczaJJal 
A hegyek mélyében. 

Buda]1est. Du. Krss ARNOLD. 

JIRMI.T A LEVELE. 
- A babyloni száműzöttekbcz. -

Enyhült a ralJság, lehullt hát a békó, 
Bilincs nem vérzi immár kezetek' 
Repes a szivem ujjongó örömben, 
Ujjong a lelkem együtt veletek. 
Lohadni kezd hát gyülölet viharja 
És csendesül a véres, vad harag, 
Reátok ragyog irgalomnak napja, 
S halálos árnyak már nem bántanak .. . 

Ujjong a lelkem mámoros örömben, 
De belé nyilall titkos fájdalom. 
Ott házak nőnek, felvirulnak kertek 
És itten gyászol egy bús, árva rom ... 
Ki kéjjel gyötrött, kebelére hív im' 
S mosolylyal csábít, bár szive hideg .. 
És ti utána mentek ittasultan 
És Siont hűtlen' elfelejtitek! ... 

Zokogva sír a Város éjjelente, 
Vigasztalást sebére nem talál, 
~iratja gyermekit könnyes panaszszal, 
Es fájó lelke messze, mcssze száll ... 
Siratja gyermekit, kiket hizelgő, 
Idegen asszony ölébe foga<l ... 
Forró karokkal várva vár reátok, 
S ti felednétek bús anyátokat?! ... 

Ültessetek fát, szedjétek gyümölcsét, 
Epítsetek melegvő házakat, . 
S imátok eseljen ál<lást az UJ honra, 
Kinek üdvéből üdvötök fakad ... 
De béke karján el ne feledjétek, 
Kiért milljók hullatt~k. anny1 vért . ; . 
. . . Rámában hallik JaJdulás, keserges, 
Rachel könyörög gyermekeiért ... 

Nyöszörg a Karmel! _szomorkodik Sáron, 
Borítják rothadt hősi tetemek, , 
Sóhajtás kél Libánon néwa bérczen 
És minden czt>~lrusa reszk<;_t, rem:g ... 
S fünt sír az U r bus fellioreJteke ben, 
K" e a hullatelt .Jordúnblt hull ... 
Bí~~~~k miatt! ... De, öh, ba feledn!~ tek, 
::; anyátok jajja is átok ha ful! · · · 
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Vegyétek le a fiízekről a lantot, 
S daloljatok vigasztalást neki, 
Ujuló fényről, nagy feltámadásról, 
S jövőről, mely a multat elfedi . . . 
Mint oltártiíz lobogjon kebletekben 
Reményt fakasztó szent emlékezet! 
Sóvárgva száJljon lelketek a romra, 
l\fit felépítnek majd serény kezek . .. 

Az Úr kegyelme visszatér Sionba, 
Vigadni fognak még a szent hegyen! 
K észüljetek! Már búg a hívó kürtszó ! 
K észüljetek, hogy késő ne legyen l ... 
Ma még kegyelnek ottan Babylonban, 
:Pe holnap tán már pallos fenyeget ! ... 
Qrökké híven csak Sion szerethet, 
Orökké híven csak anya szeret ! ... 

B~tdapest. 
PuAr JózsEF. 

MATYAS ES ÁBRAHAM. 

- Chanuka-játék. -

J. JELENET. 

(Szin: A falusi bíró udvara.) 

Mátyás király: álruhában mint napszámos. Slajme : szegény zsidó fiú. 
Később a bíró. 

Mátyás: No, megdolgoztunk! De mi lesz a bérünk? 
Slajme: Látszik, hogy kigyelmed idegen itten a faluban. 

Ennek már ez a sorja. Aki szegény embert találnak a faluban, 
azt mind behajtják robotra a bíró udvarára. Fizetség a korbács
ütés. Epen, hogy enni adnak. Kigyelmed jól befölöstökömözött 
a paprikás szalonnából. De én még ma egy harapást sem ettem. 
Nekem meg van tiltva a disznóhús. Még a kenyeret sem tudtam 
megenni, mert rája tették a szalonnát. Ez már így megy egy 
hét óta. 

Mátyás: Már mindjárt be is esteledik. Hajnalban fogtunk 
hozzá, most már csak mehetnénk. Hát nem jön az a bíró, hogy 
kifizessék a napszámot? 

Slajme: Ne fesse az ördögöt a falra, mert ha itt lesz, akkor 
el sem mehetünk. Már pedig nekem haza kell most rögvest 
mennem! 
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Mátyás: Hát tudod mit; én veled megyek, valami szálást 
csak adtok nekem 1 Megfizetek érte. 

Slajme : Hát egy szalmazsák csak akad. Aki egész nap 
dolgozott, annak a puszta szalmán is édes a pihenés. Hanem 
még ez se tart sokáig. 

Mátyás : Mi, a szalma ? 

Slajme : Nem, a nyugalma, amire a szegény zsidó lehajt
hatja a fejét. Most ki van adva a parancs, hogy szombaton is 
dolgoznunk kell. Már pedig nincs az a hatalom, akinek én a paran
csára megszegném, még ha maga a király jönne is ide ! 

Mátyás : Ejha, de bátor legény vagy; nem félsz a ·királytól ? 
Slajme : Hallom, hogy nagyon igazságos ember. De mit ér 

az, ha Budán van. Buda pedig messze van innen. Itt a bíró pa
rancsol. No meg az az én istenem, a királyok királya, a világ ura, 
aki egyedül tesz igazságot és aki megbünteti a gonoszokat és meg
jutalmazza a benne bízókat. 

Mátyás: Mondhatom, zsidó, szépen beszélsz. Honnan tanul
tad ezt? 

Slajme : Ez a mi mindennapi imánk. Ez a mi vigasztalá
sunk, hogy megszabadít bennünket a számüzetésből és vissza
vezet bennünket jogban és igazságban Dávid király székvárosába. 

Mátyás: Hát te elkivánkozol innét? Hát neked nem ked
ves ez a föld, nem kedves az a szép magyar nyelv, ezek a halmok, 
ezek a dombok, amelyen a világ legjobb bora terem? 

Slajme: Látszik, te is jobb módban voltál valamikor. Mert 
paraszti sorban így nem nagyon beszélnek az emberek. A paraszt, 
ha búbánatja vagy öröme van, elkáromkodja magát, nótára 
gyújt. Vígra, vagy szomorúra, mint a milyen a kedve. 

Most is hallottam egyet, ami nagyon megtetszett : 

Azt beszéli a koma, 
Hej , hej , a koma. 
Nem veszett el még Buda, 
Hej , hej, még Buda. 
Lesz még egyszer igazság 
Az ám brácsás -
Eljön közénk, hej, huj 
Eljön Mátyás. 

Mátyás: Ezt éneklik? 
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Slajme: Igen, d(• u bíró eltiltotta, mert azt mondja, hogy 
lázítja a népet. Higyje meg kigyelmecl, nemcsak én vágyódom 
el innft, hanrm az a sok nincstelen jobbágy ember is, aki csak 
akkor JÓ, mikor katona kell, meg arnikor a lánya szép. 

Mátyá-s : De most menjünk, mert mindjárt este lesz. Ep 
itt jön a bíró, várj, majd ell<érem a bérünket. 

. Slajme: No akkor jótól kéred. 

Bíró : Hát azt a fűzfán fütyülő naplopó mindenteket, már 
abba hagytátok a munkát? No majd fogtok ti még máskép is 
tánczolni, ha a hajdúval e lőhozatom a derest. (Mátyáshoz) : Te 
csavargó, te, hát te se dolgozol ? Hé hajdúk ! 

Mátyás: A hajdúkat hiába hívja kigyelmed, mert azok 
elmentek már a fonóha tánczmulatságra, meg a korcsmába, 
hanem engem ne szidjon, adja ki a béremet és ennek a zsidófiú. 
nak a bérét, meg aztán mondja: ad-e éjjeli szállást, mert csak 
ebben a harapós időben nem hálhatok künn? 

Bíró: Hehe, még dunyhás ágyat vettetek neked, tán patyolat 
gyolcsból legyen a vánkosa. Hát akkor a király rnin alszik? Az 
ilyen gézengúz csavargót meg, arnilyen te vagy, áristomba zára
tom, nehogy a rni felséges urunk, királyunk, aki erre fog utazni, 
lássa, hogy mennyi koldus van a vidéken. A pénzed meg ihol, 
nesze. (Felemeli a botját és ráüt Mátyásra. Slajme félreugrik, 
nagyot ordít, mintha őt ütötték volna. A bíró utána szaladna, 
de elbukik, Mátyás pedig kikapja kezéből a botot és addig üti
veri a bírót, núg az mozdulatlanul fekszik a félreeső udvari 
részen.) 

Slajme: Jaj, jaj, rnit csinált kigyelmed. Holnap felakasz
tanak bennünket. Karóba húznak, nyársan megsütnek Lófarkhoz 
kötnek és kerékbe törnek. Jaj, jaj, szegény apám, szegény anyám! 
Edes szerelmetes jó anyám! Hogy ezt kellett megérnem! 

Mátyás (erélyes hangon): Most ne abajgass, Slajme, hanem 
gyerünk! Ne félj semmit. Nem lesz semmi baja a bírónak, csak 
a nagy ijedtség verte le a lábáról a gyáva, embernyúzó hóhért. 
Most valamit mondok neked, de ne fecsegel ki. :E':n a király embere 
vagyok, akit maga előtt küld ki, mikor útra kél. Itt a zsebemben 
a védelem levele. Es most menjünk hozzátok. 

MÁTYÁS ÍS ÁBRAUk\l. 

II. JELESET. 

(Ábrahám zsidó }Httrija.) 
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Abrahám : Csak hogy már itt vagy Slajme. Látom, hoztál 
magaddal valakit. Ha jó ember vagy, akkor Ábrahám, Izsák és 
Jákob Istene vezérelt ide és légy üdvöz vityillómban. 

Slajme: Együtt dolgoztunk édes apám a bí.rónál, aki ezt 
a szegény embert is robotba fogta . Ugy-e, adsz neki szállást? 

Abrahárn: Ha nem veted meg a szegény zsidó házát, úgy 
szivesen. Csak arra kérlek, ne nevess ki, ha hallod, hogy mor
zsoló ima kél ajkamon, ha látod, hogy Ábrahám zsidó szolgálja 
Adonájt, Urát és Istenét. 

Mátyás: Ugyan Ábrahám, nilvel szolgálod te az Urad Iste
ned, mivel kedvesleedel neki, hisz nincs betevő falatod, alig van 
gúnyád, szalmán hálsz és nyomorúságban tengőelöl ? 

Abrahár;~ : A multakra való emlékezéssel. Oseim nem vol
tak mindig ilyen szegények. Dús kincsekkel megrakottan tértünk 
ide hontalan vándorlásainkban, de bneseinket elrabolták a fel
vidék rabló várurai. Összes kincseimet kellett odaaclnom, hogy 
a magam és családom életét a kínpadtól megmentsem. :E':s ezért 
is hálát adok neked Adonáj, élet és halál Ura. Egyet azonban 
nem tudtak tőlem elrabolni és ez a szivem kincse, a valláoom. 

Slajme: Édes apám, éhes vagyok - hagyorr éhes. 
Abrahám: Mikor Jeruzsálemet ostromolták, akkor gyer

mekek éheztek. Mikor a vad ellenség megtámadta a szent Yárost 
és lerombolta, akkor patakokban folyt a vér. Örülj Slajme, hogy 
lesz egy falat kenyér, amelylyel éhséged csillapíthatod, hanem 
előbb jer, végezd.el az esteli imádkozást és azután gyujtsuk meg 
a gyertyácskákat. 

Slajme: Hatalmas Isten. Jehova, Abrahám és Izsák Istene, 
te csodatevő Isten, ma van az isteni csodák évfordulója. Apám, 
nem, nem vagyok éhes, csak félek, csak reszketek. Ez a mai nap 
olyankülönös: ez vagy a romlás, vagy a megváltás ünnepe. Apám, 
látod ott a bíró háza fölött, milyen bíborosan megy le a nap. 

Abrahám: Nem értem, mit beszélsz. Tán lázad van, meg
hültél. Imádkozz és aztán meséld el, mi történt veled- ha majd 
meggyújtottuk a gyertyákat. , , . 

(Slajme imába merül. Mátyás Abrahamnak kezet nyujt.) 

JJJ átyás : J ó öreg, de nekem csak adhatsz valami ennivalót 'l 
Megfize tem. 
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Abrahám: Kem, nem kell nut a pénzceL Egy kis kenyeret 
kaphatsz, Yolt egy pehíkom, (le azt a mézcskalácsosnak vittem, 
íg~· is nagynehezen tudtam töle kapni a gyertyákat, mert olajra 
n<:>m telt. ~em zsidónak k6szült, hanem karácsonyra, a ti ka.rá
csonyotokra. amely mindcnkirc öröm, csak a zsidónak kín, mert 
akkor a mcg\'áltó szeretet nevében verik be a betlehemesek abla
kainkat. 

(Slajme elkészült az imájávaL Előjön Sára, Ábrahám 
felesége és Noémi, a leánya, Dávid fiacskája, oda állnak az ablak
hoz. Az öreg meggyujtja a gyertyákat és ajakán felzendül a Mooz 
czur jesuoszi. A gyermekek szomoru hangon utána éneklile) 
Dávidka: (oda szól anyjának) :fi:hes vagyok. 

Sára : Csitt ! A petákért gyertyákat vettünk 
Dávidka: Hát a gyertyát meg fogjuk enni ? 
Sára: Nem. Hanem meggyujtjuk a jó Isten dicsőségére, 

aki csodákat mívelt és lesz leenyerün k, kalácsunlc, az üres asz
talon sütemény lesz és pörgettyűvel játszunk. 

Dávidka : Úgy-e, a jó Isten nagyobb úr, rnint a király? 

Abrahám: A jó Isten a királyok királya, aki a királyok 
útjait vezérli, aki népeket hív létre és népeket küld pusztulásba, 
hogy az ó akaratjával teljék be a föld és az ő igazságával az 
emberek szive. Es lllsz egy nap, amelyen az Isten egy lesz és a 
neve is egy lesz. 

J!átyás (halkan) : Otthon vagyok királyi várlakomban. 
Tudósaim fejtegetik az írást, pátereim magyarázzák Megváltóm 
tanításait. Istenem, ezek a zsidók a feke~e hadsereged, a ret
tenhetlen szenvedők, akik tanodat hirdetik széles e világon. 

Abrahám : Mit beszélsz, idegen ? 
Mátyás : Csak veled dicsértem az Urat. 
Abrahárn : Ugy ülj le velünk, mossad meg kezedet és mond 

el velünk az áldást : 

- Dicsértessél mi Urunk Istenünk, a világ királya, ki 
megszenteltél bennünket parancsaiddal és megparancsoltad 
nekünk a kezek mosását. 

Azután törjük meg a véres verejtékkel, jobbágyi könynyel 
öntözött kenyeret és ládd, - Ábrahám így szolgálja az Urat 
nyomoruságában, - mondjuk cl az áldást: 

>> Dicsértessél mi Urunk Istenünk világ k .r l . 
fülel rögéből kenyeret tercmtcsz.<< , ua ya, akt a 
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Mátyás : Vityilló is lehet királyi várlak. l\Iost igazán nc·rn 
tudom Istenem, ki a király: én-e, vagy a te szolgád, Ábrahám? 

Abrahám (amint az asztalnál ülnek) : Gyanus beszPd Hl 
ajkadon, idegen. Mondd meg ki vagy és merre van hazád 1 

Slájme : Apám, ne kérdezd, hogy ki 6, olyan különös ez az 
este. Ehes vagyok, fáradt vagyok és még sem az éhség bánt, 
még sem a fáradtság gyötör. Az Ur csodáira éhes a lelkem és 
lelki gyarlóságomtól fáradt a testem. 

(Künn lárma, kiabálás hallatszik : Itt van a gyilkos, itt 
van a rabló, itt a gézengúz, aki a mi jó áldott bírónkat elverte. 
Hajdúk, emberek, élükön a bíróval, aki sántít és akinek az 
arcza, karja be van kötözve.) 

Bíró : Hát itt vagytok egyiitt, ti Istentól elrugaszkodott 
népek Ti elvetemedett emberek, gazemberekkel czimboráló, 
Megváltót tagadó haramiák! Hajdúk! Ezt a gyilkost kötözzétek 
meg, Sla:jmet húzzátok deresre, a többire pedig gyújtsátok rá 
a házat. Majd azt fogjuk mondani, hogy az ünnepi gyertyújuktól 
gyulladt fel. Hadd legyen egy putri zsidóval kevesebb. úgy sem 
akarnak még szombaton se dolgozni. 

Abrahám: Az őseírn még többet szenvedtek. Tc akaratod 
ez, uram, áldassék a te szent neved mindörökké ámen. 

Mátyás (felegyenesedik és hangosan utá-na mondja): ]\[ind
örökké ámen ! 

Mátyás (a feléje közeledő hajdukhoz) : Takaradjatok ! 
Térdre mind! (Felső gúnyáját leveti . Alatta királyi palást van 
gyémántos csattai). Aki e lőtt álltok, az a ti uratok, parancso
lótok, Mátyás király ! 

(Trombitaharsogás hallszik. Mátyás hoppmeatere érkezik 
a faluba katonáivaL Mátyás eziist sípot vesz elő és sípol. A hopp
mcster lovának dobogása hallszik, aki megjelenik Mátyás testőrei. 
vel a putri e lőtt, ahová rnind kiléptek. Künn csillagos az ég.) 

llopTJ'rnester: Felséges uram és királyom. Hívásodra meg
jelentünk, parancsolj alázatos szolgáiddal és vitéz huszáraiddaL 

Mátyás : Vigyétek foglyul a bí1·ót. Törvényt nem itt látunk 
fölötte, hanem az ország-világ szine előtt, Budavárában. Ti pedig 
üssetek tábort és szakácsom vegye magához Sára asszonyt. 
Főzzetek süssetek, úgy mint ő nektek parancsolja, mert mn, z~idó 
lakoma I~szen és azt akarom, hogy Ábrahám szolgám egéHz esu
ládjával asztalomnál vendégeskedjék. Egy futár pedig hívja el 
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a legöregebb parasztot, hogy meghallgassuk, mi panasz van még 
a bíró ellen. • 

Abrahám : Felséges úr, földi királyom, 
J óságodért az égi urat áldom. 
.1\Iert ez az est a csodák ünnepe, 
.:\Ielyeket Isten vélünk müvele ! 

Mátyás: Beszéld hát el, mi ünneptek vagyon? 
Tőled, öreg, szívesen hallgatom. 

Abrahám : Az igazságnak győzelme e nap. 
Azóta sok évszázad elhaladt, 
Hogy Abrahám szolgádnak nemzete, 
Zsarnok helytartók jármán szenvede. 

(l\Iegjelenik Balázs Gábor, az öreg paraszt, leveszi a süvegét 
és alázattal megáll a király előtt.) 

Mátyás: Yárj csöppég mondandóddal Abrahám, 
Előbb Balázs s,zolgám hadd hallanám! 

Balázs : Hivattál jó királyom , eljövék. 
Csodát müvelt jöttöddel a nagy Eg. 
Már oly tűrhetlen volt dézsma, robot, 
S oly sokszor kaptunk deresen botot, 
Hogy titkon l<imondtuk : fellázadunk 
Es megkeressük jobbágyi jogunk. 

Abrahám: Igy, ígyen voltak hajdan a zsidók. 
Ebren vagyok, vagy bántnak viziók ? 
Ma chanuka van tényleg, és nem álom, 
Hogy hajlokomban tisztelem királyom? 

Bnlázs: Mióta a török ellen vonultál harczba, 
Oh én királyom, pusztulunk a sarczba'. 

Abrahám: Juda se bírta már többé a sarczot, 
Azért vívott a szahadsá!Yért harczot 

.Uátyás: Abrahám, ösmerem a bibliátok, . 
A széthúzás volt J udán török átok ! 
S emlékszem a hős, szent Matatiászra 

Ahrahám : Ű volt a zsidók hajdani Mátyása. 
Igazságos volt, hős, hfltor, derék ; 
Es zászlaja köré gyúlt ím a nép ! 
('supán a népben hízzM, óh király ! 
A nép szive a legjobb há~tyavár. 

Balázs : A nép szivében ottan élsz, király, 
Az elnyomott népében legkivált ! 

Mátyás: Elég, Balázs, a panaszból elég, 
Az ablakban a gyertyaláng elég ; 
A fény eltűnik és az árnyak nőnek, 
Sok-sok a gondja a királyi főnek ! 
Vajjon emlékemnek ily gyertyalángja 
Felgyúl-e majd ? 

Abrahám: Jós lelkem látva, látja: 
Nevednek híre oly dicső leszen, 
Mint Salamon királyé keleten. 
Ahol sziilettél, arra a kis házra, 
Gyakran villan a múlt dicső sugára ; 
]J;s valahányszor emlékmécset gyújtnak: 
Te léssz fénypontja a nemzeti múltnak. 
S a nemzetedre az leszen megváltás, 
Ha jő olyan király, mint Korvin Mátyás! 
Érczszabrot emel az, király, neked, 
S köréje gyűl majd hálás nemzeted. 
Bármily kicsiny az emlékmécsek lángja, 
Uj fényt derít az mindig a világra ! 
1\Iinden népnek kell, hogy legyen egy bőse. 
Nagy nemzeti alakja, -

Mátyás: Erőm győzze! 

Szent hajlokodban öreg 1\.brahám 
Száll fel az égre királyi imám : 
Ha megsegít az Isten engemet, 
A trónon csak az igazság vezet ! 
Evezredeknek lángszövétneke : 
Az igazság, az Urnak jobb keze. 
Csodás hatalma téren és koron 
.\tvilágít -

Aurahám : j.\1iként lám, egykoron 
A szentélynek olajos korsaja 
Csodás módon kifogyhatlan Yala. 
Az igazság is szakasztot t olyan -

Mátyás: Csak úgy elég, ha szent kezekbe van; 
De boayha gaz kezekre l.ízod azt : 
Akkor"Úkot és nem :ílclást fakaszt! 
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Slajme : Királylyal együtt robotoltam éu ! 
JUtyás: Punepeteknek csodás küszöbén. 

Jertek hát táboromba, híveim, 
De mielőtt távoznánk innen im : 
l'nnepi dalotoknak hullámzása, 
Zendüljön fel újfent harmóniába. 
Együtt dolgoztam ma Slajme, veled, 
Együtt zengjük a hálaéneket. 
Neved királyi név és méltó rája, 
l\Iellém kerülni a histériába ! 
>>Az úr segélyünk ősi szirtfoka, 
Hogy itt vagyok ma : ez is mily csoda ! 
Mert az idők egy tengelyen forognak 
:F;s eljöttén a szent emléknapoknak, 
Akármely nép vagy nemzet ünnepel : 
Fel kell, hogy dobbanjon minden kebel 1 
S lehet : olyan lesz az idők futása, 
Hogy legméltóbban zsidó magyarázza, 
Mert szive érzi legjobban, mily áldás 
Az igazság, amelyért él, hal Mátyás. 
Mert ki tudja, hogy nem győz-e a gazság, 
S ha meghal Mátyás : lesz-e majd igazság? 

Buda1Jest. GERő ATTILA, 

ORSZÁGVILÁ G. 

A >>BECALJ!;L«<P ARMűVESZETI ISKOLA JERUZSÁLEMBEN. 

A nemrég alapított Becalél tulajdonkép csak most van ala
kulófélben, bár már ma is nagy elismerésben részesül. Igy leg
utóbb is a harmadik zsidó utazótársaság, amely néhány napot 
töltött el nálunk, a Becalélnak, amelynek megtekintésére teljes 
két órát fordított, legnagyobb elismerését fejezte ki. Bár önöket, 
igen tisztelt olvasóim, nagy távolság választja el a Becaléltól, 
bizonyára nem fognak tőle egy kis figyelmet megtagadni. 

·A Becalélnak jóakarókra és barátokra van szüksége; az 
elsökre a kezdethez, utóbbiakra a jövőjéhez. A Becalél tényleg 
annyiban van előnyben a régi módszerrel szemben, amely szerint 
a mai napig eljárni szokás volt, hogy míg emez jótevőket kere
sett, akiknek szinte a Danaidák munkáját rótta feladatnkul, 
addig amaz saját maga akar jót tenni anélkül, hogy jótétemé
nyeket fogadna el. Ha tehát valóban arról van szó, hogy a szent 
városon állandóan legyen segítve, akkor bizonyára senki sem 
fogja segítő jobbját elvenni egy oly intézménytől, amely éppen 
az erre való törekvést tűzte ki nemes czéljául. 

Jeruzsálemnek függetlenné tevése oly törekvés, mely nem 
tegnapról mára keletkezett. Visszavezethető a mult század elsó 
felére . Az első, aki ezzel az eszmével foglalkozott, a nemesszívű 
bold. Montefiore Mózes volt, aki núncl népét, núncl annak szent 
városát szerette. Azonban meggyőzödvén arról, hogy Jeruzsá
lem nagy gyártelepek létesítésére alkalmatlan, mivel vízben szü
kölködik, arra a gonelolatra jött, vagy talán mondták ezt neki , 
hogy egy téglagyárat létesítsen. Palesztina és Syria még ma i~ 
Marseilleből szerzik be ezt az árut. (Nem értem, hogy Magyar
ország miért nem kísérti meg ezen kereskedőhely megszerzését?) 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. I Fiizet. 
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Ez nagyjelelltóségű s napjainkban jövedelmező vállalat lett 
volna, mert az európai építési mód nálunk is kezd általános ' 

'l . S . sa va m. aJnos azonban, a kísérlet meghiusult, mert az itteni ízlés-
sel nem egyezett. 

Hasonló szándéktól vezéreltetve, az Alliance Israélite Uni
verselle a_ nyol,czvanas években leülőnféle műhelyekkel kapcsolat-
ban egy Iskola t rendezett be. Ehhez ). árult ke' so" bb e ·· " ' h ·f , " gy szavo-
es egy. aJ o~o-muh_ely, melyeknek létesítése az I. C. A. érdeme. 

Az Alliance ?ssze:VI~sz~ I~? m~nká~t és inast foglalkoztat. Csak 
nagyon keves keszltmenyuk b1r lovitellel A hely· ··1 ' 1 k · · l SZU{Seg e-
te et tel~ntve, teljesen kizártnak látszik, hogy valaha nagyobb 
munkaerore lem1e szükség. 

Ellenben-~ kele~d~ és jövedelmező élvezeti és egyéb czik
keknek nagy tomege alhttatik elő gép- és gőzerő nélkül. I l 
Betleh ·· h' ' ' gy p · em gyongy az-arukat, Damaszkus értékes mozaiktár-

gya~~a~.' s_~Y~~a-szőnyegeket állít elő, csupa kézimunkák, amelyek 
a leülfoldon )O kelendőséggel bírnak 

, Az iparágak ezen fajának Jeruzsálemben való meghonosí-
t~sa oly ~ela,dat, mely a Becalélnak lett fenntartva. Az indít
vanyt az mtezet vezetője, Schatz tanár tette. Schatz tanár e 
gazdag tapasztalattal és routine-nal bíro' " , , , ' gy ' 1 k 1 · muvesz, egeszseges 
ne~lete ~ : , es praktikus tervekkel, rendkívüli akaraterővel és 
nyi tsz1vuseggel az es · · , . , . .. .. , zmeny Iranti nagy fogékonysággaL Másokért 
es nem onnanmagáért él A m' · k , · nyomort, melyet a szent város 

B 
alr ,ev_:b ota ural, csak kevesen vették úgy szívükre nn"nt o" 

u gana an k 'bb" • ' · 
gokat alkot~tt or; .I tevekenysége színhelyén, feledhetetlen dol-

is, kérdé önnö~ma;~:~ ;e?: voln~-e az lehetséges Palesztinában 
tina marad· on- . . aJ!~n c~a {a szent város, illetőleg Palesz-

csak egy f~lad:tVI~:~:t:t;la:!~~c~:~r~~~_Yétől ~ Schatzra nézve 
bizonyára J ernzsálembe . l , ganaban meg tehetett, azt 

n IS {epes lesz végh · · D 
ez lett kétségbevonva Itt a t"" ez {]nm. e éppen 
ez elegendő emberany. agot ~aAgyk?tmlelge~ kel~ segíteni. Szalgáltat-e 

1 
· e e mdes b1zo ' h l • , 

vo t. Ha azonban Schatz tanár ·abb -' , nyara e yen vaJo 
zsálemiekről, úgy a t t J J . velemenynyel volt a jeru-
. l apasz a at Igazat ad tt k" O 
Je entkeztek dolgozni ho { l , .. 

0 
ne L ly sokan 

Hptelen. , gy e vetelukre e pillanatban a Becalél 

.. Alig érlelődött meg Schatzban ' , 
turelme Bulgáriában J. l ez a hatarozat, mar nem volt 

· eszava ez' 't'll d ' ora o {ez ·ve >>Jeruzsálem<< 
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lett. Hiszen egy baráti kör keletkezett, amely érclekkel kísérte 
tervét és evvel megelégedett. Lemondva az anyagi haszonról, 
melyben eddig részesült, egy perczig sem habozott, hogy szán
dékait tettekké változtassa. Nem akadályozta meg öt ebben 
tovább semmi, legkevésbbé pedig az az előny, melyet eddig élve
zett. Saját jószántából mondott le arról az állásról, melyet eddig 
elfoglalt, saját jószántából utasított vissza egy az Egyesült-Alla
mok által felajánlott époly tiszteletteljes, mint anyagi tekin
tetben előnyös állást. Jeruzsálem volt számára minden, amit 
magának csak megálmodhatott; ez a gondolat teljesen eltöltötte, 

ettől eltéríteni senki se tudta. 
Schatz tanár messzemenö tervekkel jött ide. Reméli, hogy 

idővel ezreknek adhat foglalkozást. A programm, amely szerint 
a Becalél tevékenysége megkezdődik, magában foglalja a szőnyeg
kötést, csipkeverést, szövést és kötést; továbbá az aranynyal, 
ezüsttel és rézzel zománczozott és filigrán munkákat, a kőfara
gást, rézöntést és fafaragást, végül a mübútor-, email-, mozaik

és terracotta-czikkeket. 
De még egyet. A régi bibliai időben egy önálló zsidó-müvészet 

létezett, melyet csak a goluthban vesztettünk el teljesen. Ehhez 
a régi időhöz kellene visszatérni, zsidó müvészetnek kell kelet
keznie. A Becalél tanulóinak festést, szobrászatot, esztergályozást, 
vésést, czizellálást, gradirozást és mintázást kell tanulniok 
Terményeiknek azonban tisztán egyéni, zsidó-jelleggel kell bír
niok, mi azok értékét csak emelheti. Bizonyára nem volt véletlen, 
hogy az egylet megalapítója magának és az egyletnek a Becalél 
nevet adta ; ezen név első viselőjének, Uri fiának köszönheti a 

zsidóság az első müvészi munkát. 
Kezdetben kicsi volt a Becalél tagjainak száma, de mind

inkább nagyobb körben hódít. Vállalata sikerért vezetőjének 
neve kezeskedik O valóban sem nem álmodozó, sem pedig rajongó, 
inkább adott tényezőkkel számít, melyek a csalódást kizárják. 
liTiről azonban ő maga sem kezeskedhetik az nem egyéb, mint 
hogy a Becalél nem lesz képes oly eredményeket felmutatni, 
mint ahogy ezt ő maga elvárná. Ehhez ban'ttokra Yan szüksége : 
ettől függ ki.ilönben az is, hogy alkalom adassék sok ezer ember
nek arra, hogy kenyerüket becsületesen szerezhess{'k meg. 

Jen c? sálem. Du. GRC:\IICT L.\z.\R. 

7* 
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l. Zsidó hittankönyvek. 

l. Auerbach, J ako b : Biblische Erzahlungen t·· d" . 
litische J d B 1. p ur re rsrae-. ugen . er m, oppelauer Bdchn l 14 A fl 
1905. 1·-. Bdchn. 2., 8. Auf!. 1901. '1.60. · ., · u · 

Dasselbe. Kleine Ausgabe. 4. Aufl. 1905. 1'60 
2. Aue?"bach, Jakob: Kleine Schul-u H b" . . 

Poppelauer. Abt 1 B"bl" h G . · aus rbel. Berlm, 
2' 25 - A bt 2 . L. ~- rsc e eschrchte. 15. Aufl. 1905. 

· · · esestucke aus den Proph t H . 
graphen. 12. Aufl. 1904. 2'25. e en u. agiO-

J 2.J!adt, Benno: Biblische Erzahlungen für d"e: l" t" h 
ugend m Schule und Hans (Kinder-Bibel) B r {sraeJr rscbe 

sohn & Co. 3. Aufi. 1905. 1'25. . res au, aco -
4. Bück, J. : Die Erzahl d R · · 

Heil Scbrift F··. a· . 
1
. ~ngen un ebgronssatze der 

Ebb~cke Fl .l Fu.~. dre rsrae rtrsche Jugend bearb. Lissa 
· · · ur re unteren Klass h""h L h ' 

3. Auf!. 1904. 1"20. Fl 2 F"" d" . en o · e ranstalten. 
anstalten. 2. Aufl. 1904. 2. ur re mrttl. Klassen höh. Lehr-

. 5· Bück, J.: Die Gescbicht d · .. d. 
semer Litteratur vom bab 1 . h e es JU rschen Volkes und 
wart. Frankfm·t a M K y :msc en Exile bis auf die Gegen-

6. Bmnn, Ú.: Leh::u ~a~n. 2:. ~ufi. 1894-5. 
die Oberstufe der österr cM.tte\ J~drschen Geschichte. Für 
Löwit. 6"60. 1-2. Auf! .. 190~ ~sc ulen. Fl. 1-4. Wien, 
.... 7. Ca.ssel, D.: Leitfaden .fü; 1901. 3., 19~2. 4., 1903. 
Judrschen Geschichte und L"tt den Unterncht in der 
mann. 9. Auft. 1895. 1"30 l eratur. Frankfurt a. M., Kauff-

8. Feilchenfeld F . · K 
' . . urzgefasstes Lehrbuch der jüdi-

') Lásd fent 70. lap. 
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seben Religion. Für Schule und Hans. Frankfurt a. :.\1., 
Kauffmann. 3. Aufl. 1900. l. 

9. Feilchenfeld, W.: Systematiscbes Lehrbuch der 
israelitischen Religion für die reifere Schuljugend. Frankfurt 
a. M., Kauffmann. 3. Aufi. 1891. 1"30. 

10. Fleh·inger, B. H.: Erztihlungen und Belebrungen 
aus den heiligen Schriften der Israeliten. Frankfurt a. M., 
Kauffmann. 5. Aufl. 1888. 2"50. 

11. Herxheimer, J.: »Jesode ha thora«. Glaubens- und · 
Pfl.ichtenlehre für israelitisebe Schulen. Leipzig, Rossberg. 34. 
Aufl.. 1897. 1"25. 

12. Japhet, J. M.: Rebraisebe Sprachlehre mit prak
tischen Aufgaben. Frankfurt a. M., Kauffmann. Abt. l. 
nebst e. Vorkursus und Vocabular. Herausg. von H. Schwab, 
8. Aufl. 1903. 1"30. 

13. Kayserling, M.: Handbuch der jüdischen Geschichte 
und Literatur vor der Zeit des Bibelabschlusses bis zur 
Gegenwart. Ursprünglich von E. Hecht bearb. Leipzig, G. 
Engel. 7. Aufl.. 1900. 1'20. 

14. Kuttner, B.: Sprüche zur israel. Glaubens- und 
Pflichtenlehre in konzentrischen Kreisen. Frankfurt a. M .. 
Kauffmann. 2. Aufl. 1899. 0"50. 

15. Levys, M. A.: Biblische Geschichte nach dem 
W orte der heil. Schrift der israel. J u gen d erziihlt. Herausg. 
v. B. Badt. Breslau, Jacobsohn & Co. Ausgabe für Deutsch
land. 13. Aufl.. 1905. 1·so. 

16. Mandus, E.: Israelitisebe Glaubens- und Pfl.ichten
lehre. ln Katechsen bearb. Frankfurt a. M., Kauffmann. 
5. Aufl.. 1896. 0'80. 

17. Miille1·, J.: Ein Buch für unsere Kinder. Biblische 
und nachbibL Geschichten in method. Bearbeitung zum Unter
richt der isr. Jugend. Stuttgart, Metzler. 4. Aufl. 1903. 1"90. 

18. Nathan, Joel: Vocabularium zum Pentateuch 
n~1n nebst Biegungs-Tabellen der hebr. Substanti>·a und 
Verba. Durchgesehen von Meisel, Frankfurt a. M., Kauff
mann. 13. Aufl. 1!!04. 1'50. 

19. Sondheimer, H.: Geschichtlicher Religionsunterricht. 
Schau~nburg, Lahr. Abt. l. Biblisch-geschichtl. Religions
unterncht. 2. Aufl. 1905. 0"65. Abt. 2. J üdísch- geschicht
licher Religionsunterricht. 12. Auf!. l 904. 0"65. 

20. Stem, Ludwig: Die bibl. Geschichte für isr. Schulen 
erziihlt. Vermehrt und vol1standi g neu bearb. von Barneh Stern. 
Frankfurt a. M., Kauffmann. 13. Aufl. 1901. 1·,10. 

21. Tachau, L.: Bii.Jliscbes Lesehuch. Für Jie jüdi:,che 
Jugend in Schule und Haus bcar·b. Tl. 1-3. ·wolfenbüttel 
Zwissler. 1899. 5"70. 
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2. H éber nye1vkönyvek. 

l. Baltzer, .T. P . : Hebriiiseho Schulgrammatik für .~ymna
sien. Stut tgar t, l\Ictzler. 4. Anti. 1904. 1'50. Da.zu Ubungs
bu ch. l\Iit ·w örtenerzciclmiss in grammat. Ordnung. 3. Aufl.. 
1902. 2'25. 

2. Dreher. Theodor : Kleine Granunatik der hebriüschen 
Sprache. F reiburg, H erder. 2. Auf!. 1898. 2. 

3. Gesenius, Wilhelm: Hebriiische Grammatil' völlig 
umgcnrb. YOU E. Kautzsch. Leipzig, F. O. W. Vogel. 27. AufL 
1902. (Dazu) Paradigmen und R egister. 7'25. 

Dasselue. Kleine Ausgaba Ebenda. 1896. 4'50. 
4. Heidrich, R. : l\Iaterialen für den Unterricht 1m 

Ebriiischen. Berlin, W eidman. 18 71. l. 
5. Hollenberg: H ebraisches Schulbuch. Bearb. von K. 

Budde. Berlin, \Veidmann. 10. Aufl. 1906. 3. 
6. Kautzseh, E.: Übungsbuch zu Gesenius-Kautzsch 

H ebraischer Gr amma tik. Leipzig, Vogel. 5. Aufl. 1901. 2'7 5. 
7. Prill, Josef: Einführung in die hebriiisebe Sprache 

für den Schulgebrauch. Bonn, Hanstein. 2. Aufl.. 1902. 2'50. 
8. Scholz, H.: A.briss der hebraischen Lant- und Formen

leln·e nach Gesenius-Kautzsch Grammatik. Neu bearb. von 
E. Kautzsch. Leipzig, F. O. W. Vogel. 8. Aufl. 1899. 1'50. 

9. Seff'ers, G. H.: Elementarbuch der hebriiiseben 
Sprach e. Leipzig, Brandstetter. '9. A ufl. Von G. R. Hauschild. 
1892. 4'50. 

10. Stier, G.: Kurzgef. hebriiisebe Grammatik. Halle, 
Strien. 2. Aufi. 1893. 2'40. 

Dasselbe. Hebraisches Lese- und Übungsbuch. Leipzig, 
Teubner. 2. AufL 1888. 2. 

ll. Straclc, Herm. L.: Hebriiische Gramroatik mit Übuncrs-
huch. München, H. Beck. 8. Aufi. 1902. 4. b 

Dasselbe. Hebr~liscltes Vocabolarium Ebenda 7 Aufl 
1903. 0'80. . . . 

1 .}2. Vosen, O. H.: Km·ze Anieitung zum Erlerncn der 
1eb~·aischen Sprache. Neu bearh. und herausg. von Fr. Kaulen. 

Freiburg, Herder. 18. Aufi. 1900. 1'70. · 

' " KUTFOK. 

303. sz. 

ELMULT SZÁZADOKBÓL. 

(Első fele.) 

r. 
József Mózes, Buda ostrománál foglyul esett zsidó folyamod

ványet a pozsonyi lcamarához. 

Hoch Löbl. König!. Hungorische Oammer. Gnadig undt 
Hoch gebiettende Herrn, Ewer genaden muss Ich armber 
gefangen gelassener alter Man, auss dieffister N ott undterth. 
an Rueffen, W assmasserr Ich bin vor vngefehr 5 J alu· en b ey 
der gleichselbige Eroberung der Statt Offen von denneu 
Hussaren gefangen worden, So khan Ich wohl sagen, undt mit 
gott bezeigen, class undter allen gefangenen J uden wirlit 
schwerlich Einer so vie! alss Ich In der gefankhnuss auss 
gestarrden Haben, In dem bin ich all weill biss 1 / 4 Jahr Hero 
Immer In Dienstbahrkeith gewessen, undt In wehrend Zeith 
baldt von Einern Herrn zum andern gekhomben, undt von 
monigen Eine Zeith lang mit Einer Eyssern Kötten vmb den 
Halss shamb Eyssen an füssen von Ein landt zum andern 
arger alss ein Viech unclt aUss zur. fües bin umbgesc)llöpt 
worden, Nun alss gott der allmechbg mir vor ein vierttel 
Jahr loss geholffen, bin Ich Nakhet und t barffissiO', u mb mir 
meines leben Miettel zu suchen Nach BcllaaraJ undt zu 
guettes gleich aidortten Einen Raitzen mein b als 'bekhunder 
anghetroffen, wbiger mir zwar wohl wass schuldi"' gewessen 
vndt aber mererentheilss auss Grosse barmhertziae Mit !eiden,; 
mir mit seinerr silber Saibel geholffen, welchen bich zwar his~ 
Presspm·g Herarr gebracht, dass Er mir von allen ~Iauttnern 
~us Barmhertzigkheitl~ Ist passirt worden, In Presspurg Ahcr 
Ist mn· solches von Emem l\Iauttner genohmben wonlen, ach 
undt wehc, Ich armber Nackhiter, der Zeitb Hero auch gar 
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krankh gewessener wan mir also bloss HünJig bin, dass ich 
mir IciJer gott Erbamb8 mit mit Einigen kreitzer Helffen, undt 
leben khan. 

Dahcro habe E.;i·er Genaden Hiermit umb gottes willen, 
fues fallcnJe undtcrtb. Bitten fallen, auss dero grosse Mülde 
vndt barmhertzigkheith, geruhen die selbe Mir so gar Ellenden 
Menschen Zu begnaden, undt ohne mein wenigste Massgeben, 
gniidigstens verordnen, auf man mir solchen genohmbenen 
Saibel wider aussfolge, welches gott der allmechtig E.;ver 
genaden gewisslichen für eines allmosen undt grosses gottes 
lohn berechnen, undt denen seiben mit den öbigen Hímmel 
Reich wider beiohnen werde, zur gehoriger genadigster Reso
lation Ich mich In grosser demueth undterth. gehorsamb. 
Empfehle E,ver genaden Undterth. gehorsamtister 

J oseph Moyses gefangen 
gelossener J u d von Offen. 

01·szágos Levéltár, Pozsonyi kamarához intézett levelek. 

II. 

168.9 decz. 10, Bécs. Lipót császár megengedi, hogy Feit Hirsch 
és Jakab Nátán évi védelmi pénz árán a budai Vizivárosban 
lakhatnak) kereskedhetnek és a kamarai inspectió védelmében 

részesülnek. 

Von der Röm. Kayl. auch zu Hungarn und Böheimb 
Königi. Mays. unsers Allergadigsten Herrn wegen derseiben 
zu Ofen Subsistirenden Oameral-Inspection, wie auch Burger
Maister, und Ra th dasselbsten hiemit anzufügen, demnachselbige 
durch Gottes Seegen, und Ihro Kayl. May. gerechte waffen 
Eroberte Stadt-Marckht, und fieckhen, so derruahlen wegen 
der Kriegs Troupen, und Oontinuirlichen auf- und ab-Marsch 
der Milliz zum Theill sehr abgeendet, und ruinirter Liegen, 
hinviderum über sich zu bringen, und populirt zu roachen 
vor andern die introducirung der wohlfaihle und unrestringirte 
n·eye Handlung, wordurch sowohl die Innlandisebe alss frerohde 
herbey zu kohmen, und sich nider zu lassen, angenohmen 
werden, das mehrist boytragen will, und nur deru zu behuefs 
des gemeinen weesens, und Einführung der höchst nuzbahren 
wohlfailen, so wo hl in Victualion alss andern Sachen, d em V ei th 
Hirschl, und Jacob Natel Judcn über die auf ihre einge
brachte unterthanigc Mcmorialien, behörig eingeschöpfte 
Berichtc, auf Bie zwey allein hiemit die Freyheit ertheillet 
werden, dass selbe zu Ofen in der wasserstatt ein offenes 
gewölb halton, ohne Jemands_ irre~, oder einreden in ganzer
und nach der Ellen b1ss auf weltere Resolution bey diesPn 
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annoch schweren und schwebenden kriegs Zeit_~n frey _. unJ 
ohngehindert, doch g egen einen abschezen den J ahrl. ge~~ 1~sen 
schutz-geld, und dan ohne ~eme entrichtung -~er behongen 
30gst- und Mauthgebühren, w1e auch andern ge~orbs-Anlaagen 
Kauffen- und V erkauffen können, und m~gen; .. Ergeh~t 
solehemnach in Allerhöchst gedacht Ihrer Kayl. May. ?-~se1s 
Allergnadigsten Herrn N ahmens an d1e . aldort Su bs1stn end e 
Oameral-Inspection, wie auch Burger_ M~1ster und Rath allda 
zu Ofen der Ernsthehe Befelch, h1em1t dasselbe gec~achte 
2 J uden in erwehnter wasserstatt nit allem ungehmdert 
Handlen und wandlen lassen, sondern auch auf er~ohrdernden 
Fahl ge~en jecler maniglichen schuzen, und schll'men soll~. 
worinnen Jedwederer mehr Allerhöchst gedacht Ihrer :Uay. 
Ernstlichen willen und meinung gehorsamb~t zu vollz1ehen 
wissen wird. Sign. Wienn unter devselben h1evor getrukhten 
K~~~~~ . 

Jacob And re Graff und FH err von Braudis 
Carl gottlieb FHerr v. Eüchpull . 

L. S. ' Per Imperatorem den 10 Decembns 
Anno 1689 

Johann Dammen v. Altenclorff. 
O~·szágos Levéltár, Acta Judacor·um, Lad. A. 

III. 

Buda, 1712. A budai zsidók folyarnodványa III Ká1·oly királyhoz. 

Allerdurchleüchtigst-Grossmachtigst undt Unüberwünd
lichster Röm. Kaysser, auch in Hispanien, zu Hungaru und 
Böheimb König. 

.A.llergnadigster Herr Herr! 
Es hatt aus angebo]:lrner .. allerhöchster Clemenz ~ieses 

durchlauchtes Ertzhauss von Osterreich bey glonYünhgster 
E ro berung der aus O~tomannischen Port~en J oc h v01·hm 
darunter gewesten Kömgl. haubt und Res1denz Statt Ofen 
, 0 die arme J udenschafft, als dere r Y orfahren von de~en 
~u~·chleichtigsten und glohrwürdigsten_Königen in Hungaren eme 

tze J udenaasson und S.}'na"'og mngehabt, wessen wahr-
gan " o' o . ' b h 'ff . St . zeichen nebst denen Heüseren diC Ura sc n ten .. m e1_n 
gehauen von 500 biss 600 .T ah ren vorhande~ seyndt; dw 
allerhöchste gnade gebabt, dass ma?- aidortten d1eselbe t~nterm 
Schutz einer hoch Löbl. Kayl. Hoff Cammcr, g~gen re1chnng 
,Jilhrl. sclmtz und tolleranz geldern, 50 fi. Yon_ Jeden h~mdels 

, lb be" aeniessun<r und treibung der Jüchsch-:\Ios:uschen ge" e y o o .f. . .. . 
gesaz oder Gottes dienstes toller~ret, dar ü~· ers,ta~ten .'~ ~Lr m 
tieffester Submission allerunthamgsten dm1kh. G leJ ch "n nun 
in erwegung dessen, wür der allcrgehorsamsten hoffnnng gelehet, 
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dass bey leistenden unseren praestationes wür auch derer 
Indulten so nach der erobPrung der festung uns allergn~idigst 
zugcla~sen worden, dererselben wir geniesen könten aber Jeider ! 
dessen effect nebst unserer höchster bestürzung zeüget unver
hofften wietlerwill. sintemahlen ob ·wir Juden in allen Erblanden 
dieses höchsten Hauses, nur aliein dem Oame1·ali unterworffen, 
auch nach ausgestandenen 9 Jahrigen weltbekannten Hunga
rischeu unruhen, Pest und trangsahlen, das eüserste bej linien 
machen, wachten und dergJeichen dem Publico auch der Statt 
nebst obigen toleranz geldern mauth- und Schutz anlaagen, 
wo wir nichts anders als einen geringen Jaaden behauptende 
Inwohner mehr als haus und hoff, Akher und 'Veinaartten 
possedirende Bürger, allergehorsambst. wie billich undt schulilia 
also auch wiliig leisten, anjetzo leider müssen dass ohne au~: 
ursach den 18 9bris 1712 Jahres uns nit aliein unser von 
22 Jahren nach eroberung Ofen admitirtes gebett Zimmer 
von d~igen :Magistrat völlig r asiret, sondern auch ein getreüer 
Oontnbuens und neben Jud, init \Veib und 6 Kinclern 
ungeacht des Kayl. und Königi. Indulti aus der W asserstatt 
uhrpliizlich verwicsen und ohne Klagen mediautibus sub-et 
obrentitys moclis heraus arger als einige Sciaven geschafft 
worden, ohngeacht alles seines einwendeus welches Lit. A mit 
~rieder~olten. harten bescheidt bekrafftiget wirdt, zu erstannung 
Jedermanmghchen, aber auch dieses procedere hatte noch kein 
encle, sondern man thuet eine Leibmauth von denen arrneu 
Leüth~n, ohne . ~ass. der Magistra t hierzu privilegirt, oder 
derg.leiChen Pnvilegmm von Euer Kay. und Königl. May. 
(poslto non concesso ad hunc actum) confirmiret worden ware 
w essen bemelte Löbl. Magistra t nit ein J o ta wir d aufweisen 
können, class man von einern übemacht bleibenden Juden 
l thaler, von einern durchpassirenden aber 30 kr. nehmen 
sol~e~ w~her elemseiben ohne einig habenden ocler Oonfirmirten 
Pnvlleg10, oder Special Mandato zu thuen solches erlaubet 
seye, beso~ders da noch zu diesem exempl die Statt Pest 
h~ul_)tsachhch_ solches befolget und mit unseren Leüthen 
h1ennfalls w1rd Kays. und Königi. allerhöchsten Willen 
(welche~. doch zu Oonservirung und nicht zum ruin der armen 
und treuen unterthanen praecipue eleren welebe bey gerinaer 
nahr~ng ~lle praestanda als ohnansiissige Leüthe hergeb~n, 
~n~l m kmnem Rest stehen, dem Publico die toleranz Schutz 
hmen und and~re gelder darreichen) hanellen mit 'welche~ 
do_ch ebender eme Conelolenz bey erlittenen so Calamitoson 
z~lten zu haben ware besonders als welebe eben aus c 'tl ·a 
emen 55 J .. ! . O tl l. h p illi Cl en · a 1ngen a 10 1sc en riester mit eigenen Gelderu 
ut B.

1
) von Lebens gefahr edeeliget nun haben wir zwar die 

') E melléklet hiányzik a csomagbóL 
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remedirung bey Ihro Eminenz und des Inclyti Regni ~l_lngariae. 
Primate von Sachsen Zeits And. und Lbcl. unterthamgst um; 
augemeldet wie dann auch besagte Ihre Eminenz elen unbe
fohlenen Actum von Magistrat zu vernehmen .. ~nverlan~~t 
haben elen selben auch Euer Kays. und Komgl. Mays. 
allera~horsambst hinterbringen werden, aus welchem allem 
dann"' unsere betrangnussen clar erhellen müssen, m denen 
wür arme und treüe Oontribuenten unverhofft und ohne yer
schulclung steken clarinnen aber untertruket zu werelen mcht 
verhoffen. . 

E wer Kays. und Königi. Mays. allerunthamgst_- fuesfall-
uncl fiehentlichst bitten, dieseibe geruchen bey d1esen .. wahren 
und unwiedersprechlichen vmbstanden, uns arme L euth. von 
clieser vnnöthig und schlicllichen qual en·etten, und vigore 
summae Caesareae Regiaeque potestatis ohne unse~n gehor
sambst allerunterthanigsten maasgaben 1-o nachtrukhch anzu
ordnen class wir dasige J u den wie in an eleren dm·er anderen 
Erbkö~igreichen und -Landen als ein Hoff Carneral B?num 
von der Kayl. Hoff Oammer clependiren, von elem Mag1strat 
ins künfftige in alleweeg unperturbirt gelassen w~rden clann 
2-o die abgetrungene sons t niemahl erclach te v1ell wemger 
gepracticirte Leib ocler personal l\Iau~hen J?ro nunc un_cl 
künfftig ipso facto auffheb~n lassen, ~It wemger . au ch 3-tJO 
weillen besagter löbl. l\fag1strat propna Authontatc auch 
ohne habenden jemahiigen befehl citra omnern nostrarn culpall_l, 
uns das gebett Zimmer hatt rasiren lassen, classeibe mlt 
eigenen Spesen entwecler aufrichten ocler die umbkosten d~ssen, 
von unseren sonsten der Statt abzuführen kommenclen Oontmget 
elefaleiren lassen, ingleich eben 4-to womit der ohne ursac? 
aus der wasserstatt also unschuldig abgeschaffte Jud mlt 
seineu \Veib und Kinclern in vorigen Standt und posses ein
gelassen, ihme au ch wir ancler~n J u den i?- Ohristenheüsem 
Zünns weis zu wohnen wie vorhm gewesen 1st, erlaubet wurde 
und 5-to dass wür J uclen 4 gewelber in gernelter \V asserstatt 
und zu Pest mi t 8 Famili en ne bs t dem Exercitio-H.eligionis 
Mosai.cae so wohl im Leben als Tott halten dörfftcn, worfür 
als Tolleranz geldt wür zur Kays. Hoff Oammer und nicht 
elem Magistra t hoc in pass u untcrworffene J uden YOU J eden 
gewölb 50 fL Jahrli~h in St:mma aber ~00 tl. abzuführe~. alle 
J ah r allerunterthamgst anbwthen, daruber also das be hon ge 
durch hochbesagte Kays. Hoff Cammer vigore Patentiti aus
ferttiaen lassen zur allergniidigster Gewehrung uns allerunter
thlini~st Empfehlencle beharren Eüer Kay. und König!. l\Iays. 

Allerunterthünigst trei\' gehorsambste N. N. 
sambentliebe Schutz Juclen von Ofen. 
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Külsöleg: An die Röm. Kayl. auch zu Hispanien, 
Hungarn, mdt Böheimh Königi. 1\Iay., Allerunterthanigstes 
anbringen md flehenilich nothtringliches Bitten N. N. der 
Sarobentlichen Schutz ,J uden in der Königi. fre\iren Stat t Ofen, 
Zur allergniidigste gewchrung und expedirung durch die 
Kayl. Hoff Caromer betr. ratione honi boni Caroeralis istant. 

Inclytae Regiac Oumerae Ungurieae pro Informatione, 
Itero Voto, ac opinione, 

Ex Oonsilio Carnerac A ulieae Viennae 14 J an ua r y l 713. 

:Afellék let. 

Löbl. W ohlweisser Stat t Magistra t. Gebiettend Hoch
geehrteste Herren, auf mein ,Tüngstes bewögliches, und unter
thaniges remonstriren, class ich allhiro V erschiedene sch ul den 
einZllcassieren habe, nicht weniger auch Ich, da, und dorthen 
selbsten schuldig bin, hat gleich wohl Ein Löblr. Magistrat 
mein behöllig, und unterthaniges bitten nicht attendiren, 
sondern bey dem varigen resolut.e zuverbleiben, verbschaiden 
wollen. Wann nun ich nicht vmhillich widerholter massen, 
eine Löbl. Magistrat vorzutragen mich bemüssiget befi.nde, 
dass, obwohl ich auf intercossion Tit. Ihro gnaden Herren 
Obristen und více Commendanten dahire, wie auch Tit. Herrn 
Ober-Kriegs-Comissarii von Forstern die gnad erhalten, biss 
ne ü en J ahrs tag hi ere Verbieiben zu können, so salle doch 
mein Wei b mit . 6 Kindern, von hier weggeschafft werden, 
welcher schmerzlicher Sentenz mir mehrmahlen in mein Herz 
gegriffen, da bey diesser harten Winters Zeit dieseibe weiss 
~icht wo, unterbringen könte, und wird Ein Löblr. Magistrat 
SICh_ von. selb~t Hochvernünftig boyfallen lassen, dass Ein 
W ei b mit Kmdern ohne ihren Mann, absonderlich von der 
J udenschafft aller orthen, w ann sole he auc h wegschickhen 
sol te, V eracht und venvorffen seye, und müste J a, class gott 
zuerbarmbe die Kieme Kinder von der Kelte zugrundt 
geben; 

Weilen nun Kein Eyssen so barth, class Es, nicht durch 
Menschen. Han~ te erwaichet werde, Kein Richter so scharff. 
class Er Sich mcht barmherziger erzeige, und Kein obriO'keit 
so gestreng, class, Sie nicht mit einen leydenden, mit-leyden 
tr~ge, aso dann will auch getröst seyn, und nochruahlen bey 
Em~n ~öbl. Magistrat an Klopfen umb gnaden und Barm
he~·zigkeit -~mterthanig_ hittend: derseibo geruhe in ansehen 
olJJg_er zwe~en Herrn mterpo~1enten _und anderer bewöglichen 
motJven, die gnade vor mich mem \Veib sambt K' d 
zuhaben, class durch diese \Vinter gegerr reichendcr M~~a:h~1 

oder quurtals-bezahlung, umb ich de3to füglioher mit ': · 
scbuld d' · ht' k · fi k memen nern 1e ne Ig eit p egen önne, die permansion biss 
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auf den Frühling dahier zugeniessen ha~el_l möge, _v?r sol~~e 
hohe gnadt werde ich sambt d~n mem~gen obb~1rt seyn, 
schuldigsten Dankh zuerstatten, WIC dann I~h zu Eu~er hoch
geneigten resolution und favora~ler V ~rbscha~~ung mem u~ter
thiinigst Empfehle, und .. v~rbleibe Em es Lob l. W ohl we1ssen 
Statt Magistrat Unterthamg-gehorsamster Judt . . 

Joachim P1rgl. 

Külsőleg: An Einen Löbl. W ohlweiss_en Stat t . Magistr~t. 
Widerho!tes unterthaniges anlangen und ?3Itten Mem ._Toach~m 
Pírgel Judens für eingebettene hochgen01gte permansiOn b I ss 
auf den Frühling betreff. 

A tanács határozata : W ie J ungsthin in pleno senatu 
auf intercossion des Herrn Obristen und dess Herrn ober 
Kriegs Oommissary dem Supplicanten verwi_lligt und gesa~t 
worden, dass man ihn mit seiner person allem, biss aufs neue 
Jahr zu eintreibung seiner schulden lejden ~olle, herl?egen 
sein weib, Kinder und gesindt umgesaumer von h10r weg_bnng~n 
salle also hat es noch heünt dato bey soleher resaluhon sem 
Verbleiben. Ofen den 18 ten 9-ber 712. Per gemeiner Statt 
Oanzlej' alda. 

Onzágos Levéltát·, Benignae resolutiones, 1713 }anuá1· 14. 

(Befejező rész következik.) 

Keszthely. Közu : DR. BücHLER SÁNDOR. 

~~---------------------------------------~ FL-----~---------------------------------
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Irodalmi hírek. ~egje~en_t és beküldetett : Dr. Blau L., 
Leo hlodena lm·elei es IrasaL Adalék az olasz zsidók és a 
héber magánstilus történetéhez. Kéziratokból kiadta, magya
rázatokkal és bevezetéssel ellátta. l\fásodik (befejező) ,rész. 
Bwlnpest, 1906. (Az orsz. rabbiképző-intézet 1905/1906. Erte
sítőjében.) - Ugyanaz németül: Leo Modenas Briefe und 
Schriftstücke etc. Bttdapest. 1906. CMindkettő mint külön 
könyv is megjelent.) - Brann M, Ein mittelalterlicher 
Siegel mit hebriiiseben Inschriften (Kül. leny. »Aus Schlesiens 
Yorzeit in Bild und Schrift.« Neue Folge IV. Band). -
Dt. G~·ünhut L. ;m~n -:~m Abhandlungen und Aufsatze wis
senschaftlichen Inhaltes, Jentzsálem 1906. - Dr. Wohlgemztt L 
c·-w• mo~ Die Wege der Gerechten von .R. Mosche Chajim 
Luzzatto neu herausgegeben, übersetzt, und mit einer EinJei
tung und Quellenangabe versehen. BeTlin, 1902. (A tiszta 
haszon az ~ro~z zsidók segélyezésére fordíttatik.) - Abro
hams J, Bibhography of Rebraica and Judaica (Autumn 
1905 .. - Auturun 1906.), Oxf'onl, 1906. (Kül. lenyomat a 
»Jewish Quarterly Review«-ból.) - Aurohams J, A formula 
and a responsum (K. l. IQR 1906.) - Dr. Deutsch E. 
A k?rülmetélésről. Budapest, 1906. (Különlenyomat az »Orvosi 
])ebla~« 1906. é~folyamából.) :- Dr. Guttmann Mihály, 
Abraham bar ChiJJa Geometriá]ából. BuclrfJ!est, 1906. (Kül. 
lenyoiU. a M. Zs. Szemle 1906. évf. 3. füzetéböl.) -- Adalé
~ok .~ 1~agyar_ Zsidó]~ ~förténet~bez. Kia_dja d~·· Blau Lc(jos. 
2. szam .. Bato J. L1pot, Adalekok az obudai hitközsécr és 
c.hevrák történe.téhez. Budapest, 1907. (Kül. Jeny. a M~ Zs. 
f:izemle 19?6. es 1907. évfolyamaiból.) - Ziegler J Der 
Ka~ pf ~"'!_seben ,J udentum und Christentum in den ~rsten 
:~~~~ ~:::~t~I.ch_~!.I ,J a~1rbunderten, Berlin. 1906. - Krchana A., 
" ' .' '-'J..' l' l"l Kzeu;, 1906 (a XII k1s próféta első része). 
- Cstllag L., Hullámok, Bwlrrpest, 1907. - Sor W. Kamel
reden und Oasualworte. I. Heft. Budapest 1906 'L .. , "J 
Emlékbeszédek MO::\f-:\IOMVI. ' · - _,on ., 

VEGYESEK, lll 

Dr. Pető Sándor budapesti ügyvéd, a központi demokrata 
kör egyik alelnöke, Békéscsabán demokrata ~rog1:~~mal o:s~á: 
gos képviselövé választatván, a magyar orszaggyules~e~ z Ido 
tagjai, kiknek jelenlegi és azelőtti névsorát J 906. en folya
munk 252-ik lapja közli, eggyel szaporodtalc. 

Zsidó műkiállítás nyilt meg november 6-án Londonban. 
A kiállítás létesülése dr. Adler birodalmi főrabbi, dr. Gaster 
chacham és Barnett apát érdeme. Barnett, ki egyébkép is 
nagy buzgalmat tamtsít minden zsidóérclel~ü ügyben, a meg
nyitásnál is első szerepet vitt. A gyü]temeny felette gazdag 
az ötvösmüvészet remekeiben és tórapéldányokban, melyeknek 
az előbbiek díszítésül szolgáltak. Mennyi szeretet és lelkesedéti 
tanújele! Még gazdagabb talán a kézirat- és könyvkiállítús. 
A legnagyobb kéziratgyüjtemény birtokosa Adler Elkan N. 
ügyvéd, a Ohief-Rabbi öcscse (csak az ~xfordi és pa:~ai ~ön~rv
tárnak van több kézirata), de Gaster IS gazdag keZ!rab km
esek felett rendelkezik, Adler főrabbi pedig nyomtatott könpek 
felett. Nagyon értékes a kép- és éremkiállítás is. A jövő évben 
Berlinben fognak hasonló kiállítást rendezni. Boldog halandók 

Stade B., a giesseni egyetem ev. theol. karán az ótesta
mentom tanára, 58 éves korában meghalt. Héber nyelvtana éo; 
szótára (az utóbbit Siegfrieddel együtt dolgozta ki) és egyéb 
munkái, leülönösen pedig a »Zeitschrift für alttestamentliebe 
Wissenschaft« kiadása által kiváló érdemeket szerzett. A biblia
kritika szélső irányához tartozott. 

Lauterbach Z. H., a felvilágosodás korának egykor jól 
ismert héber írója, 85 éves korában meghalt. 

Bát•ó Rothschild Ch., a londoni lord Rothschild fia. a lapok 
hirei szerint N agyváradról nősül. A menyasszony \Y ertheim
stein leány. 

Dr. Acsády Igná ez, magyar történész. deczem ber hó 16-án 
61 éves korában meghalt. Fiatalabb éveiben nagy befolyású 
hirlapíró volt. Az IMIT oklevél-bizottságának elnöke volt é,; 
a, felekezet iránt egyébkép is meleg érdeklödést tanusított. 
Ald:."ts emlékére. 

Dr. Fayer László, a buCiapesti egyetemen a büntetőjog 
tanára, november hó 9-én 64 é1Tes korában meghalt. Kiváló 
jelentőségét minden irányban hajdani kartársa, Wlassics Uyula 
volt val!Cts- és közoktatásügyi minister behatóan méltatta. 
A nagyhíni tudós és ked1Telt ember felekezetének is hü fi,t 
volt. Áldás emlékére. 

Strauss Oszkár, vol) amerikai nagyköYet Konstanti
nápolyban. az Egyesi.ilt-Allamok kereskedelmi miniszterl-vé 
lett kinevczve. Strauss, ki az lTO vezérembere és zsit16 ügyek 
ir(mt mii1dig mclegen érdeklődött, német származású és jelen
leg 56 esztendős. 
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Dr. Zsengeri Samu fővárosi polgi'tr i iskolai t anár és tau
ügyí író rnűköuésének ötvenedik évfordulóját deczember hó 
2-án tanítványai és tisztelői fényesen ünnepelték, mely alka
lomból a kiváló tanférfiút folyóiratunk is melegen üdvözli. 

Roth M. A. pápai förabbi meghalt. R égi jámborsága mel
lett is tür elmes ember volt, kinek szive minden zsidóért dobo
gott és ilyfajta tevékenysége közben öreg napj~iban orthodox 
elvbarátai részéről sok bántaimat szenvedett. Aldás emlékére. 

Deutsch Jakab, a fővárosi izraelita fiúárvaház nagyérdemü 
elnökét 70-dik születésnapja alkalmából lelkesen ünnepeltélc 
Á kitünő férfiúnak folyóiratunk is legjobb szerencsekivánatait 
fejezi ki. 

Buber Salamon. Folyóíratunk zártakor vesszük a szomorú 
hírt, hogy a nagyhírű magántudós, a kitünő mídraskiadó és 
magyarázó, deczember 28-án 79 éves korában Lombergben 
meghalt. Aldás emlékére. 

Porosz városok statisztikája. A nagy porosz városok 
zsidó lakosainak száma a következő: Berlin 98,893, Boroszló 
20,356, Frankfurt 23,476, Köln 11,035, Charlottenburg (Ber
lin) 15,604, Hannover 4923, Königsberg 4415, Schőneberg ' 
(Berlin) 6929, Posen 5761. 

Zsidó statisztika. Dániában 34 7 6 zsidó lakott 1901-ben, 
1870-ben a szám 4290 volt. Az arányszám 2'40 százalékról 
1'42 százaiékra esett le. - Szibériában a zsidó lakosság száma 
40,000 körül van, kik jórészt mint politikai foglyok kerültek 
oda. Az utóbbi időben sokat emlegetett Charhinban 4000 
zsidó lélek él. - Nagy-Britanniában ujabb kiszámítás szerint 
(hivatalos statisztika nincsen) 240,000 zsidó él. Ezek közül 
150,000 Londonban lakik. Az utolsó két év óta orosz és román 
bevándorlás folytán ezek a számok jelentékenyen emelkedtek. 
- Argontiniában hivatalos becslés szerint 7 516 zsidó van. 
1904-ben álllítólag csak 400 0 volt. Á kormány a zsidó be ván
dorlást szívesen látja és becslésében talán a kivánság vezérelte. 

Zunzstiftung! Die Zunzstiftung unterstützt ausnahmslos 
nur solebe Arbeiten, welebe inhaltlich und mcthodisch die 
Wissenscpaft des Judentums fördern. Nur Antrage, welebe 
mit vollstandigen, ein Urteil ermöglicbenden Unterlagen ver
seben sind, werden berücksichtigt. Dieselben sind bis zum 
l. Mai 1.')07 dem unterzeichneten Vorsitzenden einzureichen. 
Für. da~ J abr 1907 sind überhaupt 1700 Mk. verfüg bar. 
Berlm, 1m December 1906. Das Kuratorium der Zunzstif
tung. Dr. S. Neumann Vorsitzender. Prof. Dr. F. Lieber
mann Schriftführer. Kurfürstenstrasse 126. 

TÁRSA DALO~L 

A HELYZET. 

Az események, melyeket az utobó hónapokból frljcgyez
hetünk, nem igen örvendetesek Mig Francziaországban a ::~zabn<l
elvüséa tetőpontra emelkedett, sőt a csökönyö!:i német birodalom
ban is\ormányra jutott, addig nálunk a hátrafelé haladús tiinP

teit látjuic Felekezetünk szempontjáhól, a mdy c _hrlyen n·~1r~k 

kizárólag mértékadó, azt konstatálhatjuk, hogy a J~P:l'f(J'P~ll~R\:g 

lépten-nyomon csorbát szenvrd. Az államsegély targya~aHt~l~l 

még az is kétes maradt, hogy az államhalalom az JHJH: XX. 
törvényezikket felekezetünkre Í!:i kiterjedőnrk tekinti-r~ Tl>ny 
az, hogy ennek végrehajtás{mál a brvett izrarlita felrkrze~ tigyl'
lembe nem vétetett. A valóság szempontjából teljesen mtndt•gy, 
hogy azért nem kapja-e az izraelita egyház az öt l{·lcksz:í.ma !·~ 

szükségletei szerint megillető rószt, mrrt az 1818 : XX. t.-C'z. 
reá nem alkalmazandó, vagy azért, mcrt nines Hzervt·zvP. l Li Hz 
a szervezet megalkotása nem is függ tőle, h•hút nem remólhPii, 
hogy a jelenleg uralkodó áramlat mellrtt hamarm;an abba a hely
zetbe jut, melyben a papíroson ]pvÓ jogait {•lwzheti . Fa<'la lo
quuntur. 

tTgyanez áll a főrendiházhan való k(•pvi~rltPLésról, mPly 
iránt Tolnamegye fenkölt gondolkozússal k(•rv(•nynyel fordult a;r, 
országgyüléshez. A kérvényi bizottság az irattárba valú hPlyt·· 
zést ja~l\Bolta . Az izr. felekezet ily rideg l'iutaHÍiál:lÚL a há;r, nagy 
többsége nem fogadta cl ugyan, hanern a kormúnynak tanul · 
mányozás végett adta ki, de a való tényl'lw!l ez a batú rozat t;t·m 
változtat. Bakonyi 8nn111 orsz. kí·pviscW tal pnwsctt lH'~zí•db••n 

szállt sikra felekezetiillk jogai mcllett t•H h<'ll7.édP hret.í•bt•n ~"1-!YI·l, 

Magyar-Zsidú Sr.<·Jull-. \907. li. fiiz"t. H 
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sére.lm~ke~- is érintett ... Az igazs<ig, ez az erős debatter, teljesen 
az o partJan volt. az ug!·et alaposan ismerő fényes szónok tehát 
megg_,·őzte hallgatóit. úgy hogy csak a zsidófalók szavaztak hatá. 
r~zati ja,:aslata ellen. l\lindezzel felekezetünk háláját érdemelte 
ki. de a ;;1ralmas helyzeten egyelőre változás nem állott be. 
. Ezen derűs momentum óta a helyzet még rosszabbodott 
IS. mert a kultusz után a zsidó közoktatás került sorra. Alább 
közöljük az Orsz. Iroda és a Tanítóegyesület felszólalásait 
az ~j veszedel~m ellen, amely főkép a mi kis iskoláinkat fenye
geti. N~m tu~~u],, vagy ha jobban tetszik: tudjuk, hogy miért 
Yan az Iskola! Javaslatnak ki.ilön pontja, amely nem kifejezetten 
ugyan. de tényleg a mi iskoláink jelentékeny részét végzi ki. 
A kongrua sem beszélt külön az izraelitákról, de azért oly szeren
esés vagy szerencsétlen pontjai vannak, melyek a szegény zsidó 
papságot velejében kinullázták. Az új iskola-javaslat is a· vallás
szabadság alapján áll, de azért a gyengéket öli meg. Ezt az érin
tett két beadvány megdönthetetlenill bizonyítja. 

A társadalmi helyzet sem javult, hanem szintén rosszabbo
dott . . A szövetkezet és egyéb nevű bojkott, amely véletlenül 
nnnd.ig az Izraelita polgártársakat sujtja, immár oly méreteket 
öltö~t, hogy a zsidó tömegek megmozdultak. Kezükbe nyomták 
a vandorbotot. A balgák - politikusoknak nevezik magukat _ 
csak azt látják, hogy tízezer zsidóval kevesebb van az országban, 
hogy az ország munkás kezekben, vállalkozó szellemmel lett sze
gényebb, azt gyülölettől elvakult szemeik nem veszik észre. 
Hasonló örömeik voltak, midőn >>czuczilisták<< keltek át a ten
geren. A munkaerő elvesztésére nem gondoltak. 1\-Iinden jel fáj
d,alom, arra mutat, hogy csak a kezdet kezdetén állunk. H~ két 
fenyes ~ermés ~tán ekkora a tódulás kifelé, milyen lesz az áramlat 
kedvezotlen VIszonyok között? A sokat sz1'dott ' · · , · maramarosi zsl-
~ok már né~án~ év előtt kezdték meg a tengerentúlra való vándor-
last, .ma mar b1zonyára az ország áldottabb részeiben lakó zsidó
sá'g 18 követ.i példájukat, mert nincs az országnak szegényebb 
ne:e,leme, mmt a gaz~agság~ miatt irigyelt zsidóság. Ez az egész 
?rszagban a magyarsag ugyet szolgálja, a nemzetiséai vidékeken 
IS me~magyaro~~~ot~, _távozása ebből a szempontból ~s ;eszteség. 
De hat a legkulonfelebb viszonyok és helyzetek deli b . , . , . 
közben mindi " " , . eraczwp 
b " ? arra a meggyozodesre jutottunk, hogy széles körök-

en megszumk az emb · ' 1 
en esz, la a >>zsidó<< szóba kerül. Mikor 
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észre térnek, - a történelem erre számtalan példával szolgál -
már késő. 

Egyszerű krónikánk csupa sötét pontot mutat, de hát alig 
egy emberöltő előtt a helyzet még borúsabb volt és mégis kiderült. 
Reméljük, hogy ismét hamarosan követi a borút a derű. 

A ROMÁN PARASZTLÁZADÁS. 

A szomszéd államban valóságos forradalom ütött .ki. 
melynek leverésére a tartalékos katonákat szólították fegyver 
a,lá és az egész hadsereget mozgósították. A »Kelet francziái « 
ismét beszéltettek magukról. És vajjon mit beszéltek róluk. 
mit szólt az európai sajtó? Félre verte a harangot, csak ü.gy 
mint a román sajtó. Elvesztette szokott higgadtságát, urakról 
volt szó, előkelő családokról, nemes birtokokróL Az első és 
legtöbb áldozat ugyan most is zsidó volt, a latifundiumole 
bérlői és nem birtokosai, de itt-ott a főurak is .kárt szen
vedtek és teljesm világossá vált, hogy a »nép« ez egyszer 
nem szőrszálhasogató - nem kutatja, hogy a vér, mel) et 
kiont, veres-e vagy kék, csupán azt, hogy l{ié a föld. 

Az első hirek nem voltak rettenetesek, arról szólta k, 
hogy az istenadta nép a városokat, a zsidók lakta városokat 
ostromolja, fosztogatja, gynjtogatja. A prefektusok biztat
gatták, uszították szipolyozóik, a városi kereskedők ellen. 
A nép földet kiabált, a hatalmasok a városokra mutattak. 
A multak tapasztalatai ez alkalommal nem váltak be, a 
földéhes nép a zsidókkal nem lakott jól, az ősi villámhárítö 
nem funkczionált. Az az egy-két birtokos, ki életét vagy 
vagyonát vesztette, a kormány fejébe keriilt, és az új kor
mimy bőségesen osztotta az ígéreteket, hogy a felcsapott 
lángot eloltsa. 

Midőn ezeket írjuk, a tüz még ég, de kétséges, hogy 
szüksé<r esetén vérrel fog eloitatni: a föld urairól ,·an ~zú. 

Kérclé; csak az, hogy a tüz szítöi le fogják-e >onni a tanul
ságokat? Az oláh népet évtizedek úta lázítja, az oláh ural
kodó osztály. Azt zugta állandóan a fiilébe, hogy szegény· 
ségének az »idegen «, magyarul az ősidők úta a kebeléhe1, 
lakó zsidó az oh. Hogy a z~illó is szegény, hogy birtoka 
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nin<'s, hogy ~úlJOS nmnkát régez, azt n, f~lbujtó gyülölettől 
ntgy számításból megrakult szeme nem lát ta, vagy nem akarta 
látni. Az államhatalom kiszoríto tt ~t a zsidót a falvakból, a 
városokban példátlan intézkedésekkel megbénította munkás 
karját, a kiníndorhts vagy éhenhalás elé állította. A zsidók 
ezri rel menekültek a pokollá változott szülöföldről, a meg
csonkított nemzettestben a vérkeringés lázas lett. Nagy volt 
az öröm a renyhe uralkodó osztályban, folytatta öngyilkos 
munkáját, a városokba szorult koldusokra uszítva már most 
tDvábbra. is elégedetlen népét, melyen a zsidó nép sanyarga
tása nem segített. H elyzete természetszerűen még rosszabbo
dott. Nem tért észre az uralkodó nemesség, nem látta; hogy 
az államhatalom maga készíti elő a forradalmat akkor, mikor 
a nép erkölcsi érzését aláássa. A nép sohasem fogja azt meg
érteni, hogy a gyilkolás és rablás csak ott helyes, hol erre 
biztatják. A veszélybe került bojár nagybirtokosok az egész 
világ fülébe kiabálták »az élet és birtok szentségét«, a nép 
nem hallgatott rájuk. Miért szabad a szegény embert ki
rabolni és miért nem szabad a gazdagot? A latifundium 
latifundium, akárki a birtokos. Megpróbálták megértetni vele, 
hogy azért nincs földje, mert a »zsidó« bérli a nagyúrtóL 
Agyonütötte a » nagybérlőt « , de az nem fért a fejébe, hogy 
most már segítve van rajta. l{ávetette magát a földre, nem 
kérdezve, hogy milyen fajhoz vagy valláshoz tartozik az útjá
ban álló birtokosa. A rendszeresen erőszakra nevelt nép nem 
hallgat sem a papjára, sem a tisztviselőjére, kiket a román 
kormány utasítások átvétele végett a fővárosba réndelt. Miért 
bűn ma az, ami tegnap erény volt? Az antiszemitizmus mint 
kormányzó elv az egész világon ugyanazt a gyümölcsöt termi 
- a nép demoralizáczióját. Az orosz birodalom hatalmas 
testén mélyebb és vérzőbb sebet ütött az uralkodók rendezte 
zsidóüldözés, mint a japánok éles kardja, mert feldulta azt az 
erkölcsi, alapot, melyen romba dőlt hatalmát újra felépíthettc 
volna: Evezredes nevelés fáradságos eredményét teszi tönkre 

a:, kl a __ né~. e~köl:si. érzésér~. tör. Ez oly elemi igazság, melyet 
sulyos ·l;JUnhodes nelkúl semmiféle nép sem téveszthet szem elől. 

A belátás azonban mindenha későn állt be ott hol a 
l1arag és gyülölet homályosítják el az elme't U ' · t .: , . gyanezer a 
roman veres események sem fogják az els" 1 ·t tt o sor )an SUJ o 
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zsidós{Lg ügyét hamarosan a jog és igazság ösvényére Yezetni : 
csak hosszú és mély nyomoruság árún szoktak a besti áli,., 
gyülöletből kijózanodni és a román zsidókérdés ma aktuáli
sabb, mint volt a parasztlázadás előtt. A zsidóság nem érheti 
be a pillanatnyi nyomor enyhítésével. Sem a román, sem az 
orosz zsidóügy végleges megoldása nem képzelhető máskép, 
mint azt a Jewish Territori al Organization tervezi. A földön
futókká tett zsidókat egy területre kell letelepíteni. Az az 
óriási munkaerő, szorgalom és intelligenczia, amely ezekben a 
szerencsétlenekben szunnyad, jelentős alkotásokban fog kifejezé~ t 
nyerni. Kincs semmi, ami a népeket a zsidók hasznos teré
kenységéről biztosabban és alaposabban meggyőzze, mint az 
ilyen telep felvirágzása. A szomorú alkalomból újra hang
súlyozzuk a magyar zsidóság azon kötelességét, hogy a Jewish 
Territorial Organization törekvéseit külön szervezkedés útján 
támogassa. Karolják fel nagyjaink ezt az elsőrendű fontos
sággal biró ügyet az egész zsidóság javára és saját megPlé
gedésükre. 

STEINSCHNEIDER ~IORICZ. 

1816-1907. 

Steinschneider Móricz magántudóssal, ki január hó 22-én 
Berlinben örökre lehw1yta szemeit, a zsidó tudósok és az ös~zes 
bibliografusok nesztora szállt sirba. Irodalmi tevékenysége oiy 
széles időszakra terjed ki, amilyen maga:. kort csak kevés ernher 
ér el és vele az utolsó tudós dőlt ki, aki a modern zsidó tudomány 
megalapítói sorába tartozott. Majdnem 70 esztendeia dolaozott 
lankadatlan buzgalommal, minden külső ösztökélés ;élkül, 
a legtisztább lelkesedésbőL 

Az a korszak, melyre Steinschneider ifjusága esett, a zsidó 
renaissance kora volt. A Mendelssohn és köre által elvetett ma" 
kikelt, az új müvelődés terjedt és elérte ~Iorvaországot is, Stein~ 
schneider hazáját. A világi ismeretekkel is biró prossnitzi talmu
dista fiát ugyan a talmudra fogta, de egyidejűleg iskoláztatta Í,;. 

Egyideig bócher volt, de nem abból a fajtából , amely nálunk 
mai napig járja, hanem abból a másikbó!, melvből a Grützek é:; 

Kayserlingek is kinőttek. A bécsi egyetem katholikus theológiai 
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fakultása szolgáltatta a keleti nyelvek ismeretét, később a prágai 
egyetem és béth hamidras. Végre Steinschneider Berlinbe ment, 
hol Zunz varázskörébe került. Az az ideálizmus, amely a talmud 
ad('ptusait évszázadokon át egyik jesiváhól a másikba kergette, 
lwgy az akkori tudománynyal táplálják szellemüket, a viszonyok 
változásával az általános kultura czentrumaiba vitte amodernebb 
ifjakat, hogy tudásszomjul{at kielégítsék. Semmi gyakorlati ered
mény nem kecsegtette őket, a legtöbb pálya el volt előlük zárva, 
tisztán az ősi zsidó tudásvágy mozgatta őket. Ennek az ifjuság
nak tipikus alakja volt Steinschneider Móricz. Nem készült 
>>szakra(<, a tudomány nem volt kezében kapa, melylyel a meg
élhetés mezején ásson. Ugyanezért nem vált belőle egyoldalú 
ember. ki kis tökéjét meghatározott gyakorlati czélból forgatja. 
Nem tanulta a bibliát, hogy abból prédikáljon, a talmudot, hogy 
abból döntsön, a történetet, hogy azt az ifjuság előtt pertraktálja, 
a bölcsészetet, hogy bölcseségét ragyogtassa. Nem is szorítkozott 
pusztán a zsidó irodalomra. A tudomány kellett neki és minden 
tudományt kedvelt. Innen származott sokoldalúsága. Mindezt 
késöbb a zsidó irodalom szolgálatába állította és bátran állít
hatjuk, hogy Steinschneider sokoldalúságra összes pályatársait 

felülmulta. 
Kevéssé megművelt, széles mező volt az, melyen dolgozott 

és lépten-nyomon a tévedések veszélye környezte azt, ki nem ren
delkezett tág és bő ismeretekkel. Fél évvel halála előtt rövid ideig 
beszélgetvén vele, alkalomszerűen azt vetettük oda, hogy a zsidó 
irodalom terén nemcsak anyagilag, hanem szellemileg sem áll 
arányban a munka az eredménynyeL Saját tapasztalataival erő
sítette meg ezt az állítást. Szerényebb volt, semhogy a maga 
tevékenységére vonatkoztatta volna, de valójában minden irány
ban ráillett. Nincs a föld kerekségén tudós, ki ekkora alkotásokból 
oly kevés eredményt látott, mint Steinschneider Móricz. Ebben 
a tekintetben is tipus volt, persze zsidó tipus. Világraszóló tudá
sának jutalma a berlini hitközség leányiskolájának igazgatása 
volt, a porosz állam pedig a professzor czimmel jutalmazta 80 éves 
korában_ azon érdemeiért, hogy 25 évig kezelte és fejlesztette az 
egyetem1 könyvtár zsidó szakkönyvtárát. 

. Semmi sen~ .jellemzőbb zsidó optirnizmusára, mint az, hogy 
70 ~v alatt .se~. JOzanodott ki ah ból a hitéből, hogy az egyetemek 
fogJák a zsulo Irodalom művelését elvállalni. A szemináriumokat 
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nem tartotta a tudomány képviseletére teljesen alkalmasaknak, 
1ninthogy a zsidó irodalom csupán a többi tudományok hajléká
ban és ezekkel kapcsolatban művelhető méltóan. Az eszme uralta 
őt, nem az élet tapasztalata. Az egyetemeknek a tudományok 
szempontjából fel kell venni ezt az irodalmat, gondolta ő. Pedig 
még a protestáns theológia sem tudta magát ez irányban gyakor
lati lépésre elhatározni, habár kiváló képviselői nyilvánosan 
hangoztatták már, hogy a régi zsidó irodalom ismerete nélkül 
sem az 6-, sem az új testamentom valójában meg nem érthető. 
Tapogatódznak tovább, de a Steinschneider és a hozzá hasonlók 
ideáljából nem kérnek. Kiássák az assyreket és babyloniakat, kor
hadt irodalmukból értelmezik bibliáikat, de a még éló rabbinikus 
irodalom, amely a magyarázandó iratok megalkatóinak testvérei

től ered, nem kell nekik - zsidó. 
A Steinschneiderek ideálja tehát csak az ő ideálizmusukat 

jellemzi. A zsidóság azonban nem bizhatja legfontosabb ügyét 
erre a végtelen ideálizmusra, hanem rá kell lépnie arra az útra, 
melyen az általános tudomány müvelése halad. Semmiféle kör 
nem bizzamagát az egyesek rajongására, mert a Steinschneiderek 
kihalnak Honnan is teremjen ideálizmus ott, hol az ideálokért 
nem áldoznak? Bár Steinschneider a rabbihivatás iránt rokon
szenvet nem mutatott, tevékenysége folytán ő maga is ebbe a 
körbe tartozik és cmlékét ez a kör őrzi , nem az >>általános tudo
mány<<, mely az ó szerelmét következetesen és ridegen elutasította. 

Ezen alkalmi gondolatok után ismertetnünk kellene Stein
schneider életét és működését. Ezt azonban nem teszszük, mert 
életrajza és irodalmi tevékenysége a 80. születésnapjára kiadott 
>>Festschrift<<-ben és a Jewish Encyclopedia XI. kötetében bőven 
van feljegyezve. Főérdemeit a középkori irodalomtörténet ésahéber 
bibliográfia terén szerezte. Mindkét ismeretkörben a legkiválóbb 
:'.olt az összes élő tudósok közt. Ha más téren dolgozik, csodájára 
Jartak volna az emberek. De hát szerény ember volt, nem kért 
az élettől egyebet, mint hogy tanulhasson és dolgozhasson. )!ind
kettő megadatott neki, él te utolsó napjai is az írodaloméi voltak. 
Két héttel halála előtt a >>Leo 1\'Iodena levelei(< foo-lalkoztatták 
melyről birálatot készített elő. 

0 

' 

Szép élet után tért örök nyugalomra a zsidó irodalom önzet
len munkása, lánglelkű művelöje és fejlesztője. A hálás ut 'k 
örök áldása kiséri nemes emlékét. 
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AZ IZR. ORSZ. IRODA ES AZ ORSZ. IZR. TANITÓ
EGYEStLET FELTERJE::iZTÉSE ILLETÓIJEG KÖH
LE\~ELE "'.. KIS ZSIDÓ ISKOLÁK ÉRDEKÉBEN 

a •Xem állami derni népiskolák és a közsé~i és felekezeti néptanítók 
járand.íságairól szóló tö1Téuyjavaslat< parlamenti tárgyalása alkalmából. 

26931. sz. 

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter 01·! 

A nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi 
és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat 
13. §-ának b) pontja azt az intézkedést terveli, hogy amennyiben 
egyes iskolákban a tankötelesek száma harminczon alul maradna, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter csak kivételes esetekben 
engedélyezhet államsegélyt. 

Ez az intézkedés, amit N agyméltóságod nemes intencziók 
kiváló nemzeti és közmivelődési feladatok által sugalmazott javas
latával bizonyára nem czélozhatott, különösen súlyosan érintene 
számos oly zsidó népiskolát, melyeket hitfeleink aránytalan nagy 
áldozatokkal tartanak fenn és amelyek a legtöbb helyen igazi 
kulturmissziót teljesítenek, gyakran nemzeti érdekeket képvi
selnek. Az emlitett rendelkezés épp azoktól az iskoláktól von~á 
meg a létalapot, melyek az állam segitségére leginkább vannak 
utalva és azoktól a köröktől, melyek az állami iskolagyámolítás 
rendszeresitésének idejéig iskolájukért nagy küzdelmet folytattak 
és önerejüket felllimuló áldozatokat hoztak. 

_ Az Országos Izr. Tanítóegyesület által ezideig egybegyüjtött 
adatok szerint hazánkban száznál jóval több olyan zsidó fele
kezeti iskola van, melyekben a tanulók száma harminczon alul 
marad. Többnyire olyan kis hitközségek, fiókhitközségele és ima
egyesületek tartják fenn ez iskoláb,t, melyeknek tagjai szegények. 
Gyakran 10-15 zsidóvallású lakosból áll az egész hitközség. 
~z iskolán kívül még más nélkülözhetetlen vallási intézményeket 
Js fenntar~anak, úgy hogy a terhek alatt valósággal roskadoz
nak. Az 1skolához azonban a közmüvelődési érdekeken kívül 
azért is ra?aszkodnak és ragaszkodniole kell, mert gyermekeiket 
a felekezett Iskolákban sokszor el nem helyezhetik és mert a zsidó 
néptanitó egyuttal a vallásoktatást is ellátja, ami nélkül gyerme
kelket nem nevelhetnék. A magyar zsidó tanító szerény, ele kiválóarr 

buzgó előharczosa a népnevelésnek De kis helyen ~ tanító a 
felnőttekre is müvelő hatással van és így úllanu, mmt tn;ztult 
felekezeti szempontból sok érdek fűződik ez iskolák fennmaradá
sához e tanítók zavartalan mw1kásságához. 

'Ámde az új törvény szerint a tanítók fizetési minimuma 
növekszik, és igy e kis iskolák terhe is megnő. Az állam az ál ta l. 
hogy éppen e leginkább küzdő iskoláktól vonná meg a tanítói 
fizetések emelkedése folytán még égetőbb szükséggé vált segít
ségét, azoknak létét veszélyeztetné, aminek nemcsak az a követ
kezménye volna, hogy a nemzeti népnevelés száznál több intéz
ménye megsemmisülne, hogy e kis hitközségek egyéb intézményri 
ezt megsinylenék és kulturális fejlődésiikben visszavettetnének 
hanem éppen Nagyméltóságod humánus és nemzeti törekvése], 
által áthatott, a tanítók sorsának javítására irányuló tön·ényé
nek folyományaképpen számos tanító földönfutóvá lenne. 

Az itt szóban lévő iskolák rendszerint ott keletkeznek, ahol 
állami vagy községi iskola nincsen, ahol tehát a zsidók kény
teleníttetnek gyermekeik nevelése érclekében nagyban áldozni. 
A többi felekezetek aránytalan nagy számuknál fogva könnyen 
tarthatják fenn felekezeti iskoláikat. De a zsidók, akik kisebb 
helyeken csak kevesen laknak, nem népesithetik be iskolájukat, 
mely ez által a gyámolításra még inkább rászorul. A falvakban 
trhát a zsiclóvallásuak számának elenyésző csekély volta adja 
meg az áldozatok mértékét, de egyúttal megvihígitja az állami 
segitség iránti igény jogosultságát és bizonyságul szolgál arra is, 
hogy a fentidézett törvényjavaslat Hí. §-únak b) pontja a har
minczon alul lévő tanulókkal biró iskolákkal szemben meg nem 
okolható sérelem volna. Mert ha e rendelkezésnek az a czélja, 
hogy ily törpe iskolák jövőben ne keletkezzenek, esetleg az állami 
iskolák rendszeresítését ne gátolják, úgy e rendszabály a már 
létező ily iskolákkal szemben indokolatlan szigorral jár el, midón 
régebben vállalt kötelezettségeinek teljesítését megnehezíti, a 
menekvésnek módját semmi formában meg nem adja, a tön·énv 
elötti időben az iskolához szegődött tanítónak exisztencziáj:Ú 
pedig megingatja. 

Mindezek alapj{<n tiszteletteljes kérelmiink Exczellt>ncziád 
előtt oda terjed : 

hogy a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól {>,; 

a községi és felekezeti néptanítók járandósúgairól szóló törvény-
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javaslat 13. §. b) pontjának parlamenti tárgyalásánál az elő
adottakat kegyes fig)·elembc venni és a harminczon aluli tanu
lökkal biró, ez időben fennálló népiskolák állami segitségére 
nézve felvett és leginkább a kis zsidó fiókhitközségeket sujtó 
koriHozó rendelkezést annál is inkább kegyesen kihagyatni 
méltóztassék, mivel az izraelita felekezet egyéb állami dotá
czióknál úgyis majdnem teljességgel mellőzve van. 

Kik is egyébiránt kitünő tisztelettel vagyunk 

Budapest, 1907 márczius 8-án. 
~ agyméltóságú J\Iiniszter Úrnak alázatos szolgái 

az izraeliták országos irodája : 
Dr. Me::ey Ferencz s. k., Dr. Mezei Már s. k. 

irodai titkár. irodai elnök. 

Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület körlevele ez : 

Nagyságos képviselő úr ! 
Az Országos Izr. Tanítóegyesület a tanítók fizetésrendezési 

ügyében mindig egy úton haladt az ország tanítóságának egye
temével és annak hivatalos képviseletével : A Magyarországi 
Tanítók Országos BizottságávaL Hivatalos közlönyünkben és 
tanácskozásainkban mindig azt az elvet vallottuk, hogy a fizetés
rendezés kérdésében a magyar zsidó tanítóság nem foglal el leülön
leges álláspontot, hanem magunkévá tettük a magyar tanítóság 

összeségének kívánságait. 
Hogy mi most mégis mint a zsidó tanítóság egyetemének 

képviselői fordulunk Nagyságodhoz, annak oka, hogy >>a nem 
állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti 
néptanítók járandóságairól« szóló törvényjavaslat, egyéb, az 
összességet érintő sérelmein kívül a 15. §. b) pontjában oly intéz
kedést is tartalmaz, mely végeredményében több mint 100 nem
zeti kulturhivatást teljesítő zsidó iskolát szüntet be és ugyan
annyi lelkes magyar zsidó tanítót fog hivatásától és kenyeré-

től megfosztani. 
A törvényjavaslatnak ez intézkedése így szól: >>Amennyi-

ben a tankötelesek száma 30-on alul maradna, a vallás- és közok
tatásügyi miniszter csak kivételes esetekben engedélyezhet állam-

segélyt.<< 
Egyesületünk a legutolsó hetekben a hazai zsidó iskolák-

ról statisztikai adatokat gyüjtött. Ezek tanusága szerint (4 megyé-
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ből: Pest-Pilis-Solt Pozson y , _ ' y, as es Moson megyékből még nem 
. ~apt~k Jelentést) Magyarország többi vármegyéiben 102 ol}-an 

tisztan magyarny l " ·d' f · , , , e vu, zsl 0 elekezeti elemi iskola van, melyekben 
a tanulok letszaroa 30-on alul mar d E . k l'k f , . . .. , a . zen lS o a -at enntarto 
1zr. h1tkozsegek, már a zsidó lakossa' k'l , . . l , g cse e y szaroa mmtt 1s o y 
szegenyek, hog_Y tanít?i~ fizetéskiegészítése czéljából államsegélyre 
szorulnak, am1t a mm1szter a fent 'd' tt fus 1 ·' 

f 
. 1 eze paragra a apJan 

nem og megadni. 
Ha ~e~g .a . hitközség szegénysége miatt a tanítók törvé

nyes fizetesi mllllmumát nem adhatja meg, az államsegélyre 
p~d1g a tanulók csekély száma miatt jogot nem formálliat, e hit
kozségek ugyane törvényjavaslat 13. §-a érteinnében elvesztik iskola
fenntartási jogukat. 

I~y történik meg majd 'aztán, hogy 100-nál több, a magyar 
nemzeti eszmét lelkes ügybuzgósággal szolgáló zsidóiskola kény
telen lesz kapuit becsukni és ugyanannyi tanítócsalád veszti 
el kenyerét. 

Bizonyos, hogy ez a súlyos baj más felekezeteknek hasonló 
viszonyok közt levő kis iskoláiban is pusztítani fog, de mi erről 
statisztikai bizonyítéket nem adhatunk, de igenis látjuk az így 
fenyegető veszélyt az izr. felekezet kis iskoláira nézve. 

Látjuk egyszersmind azt is, hogy hitfeleink ez iskoláink
nak pusztulása után lelkiismeretbeli kényszer hatása alatt állnak 
majd, mert iskola nélkül maradt gyermekeiket kénytelenek lesz
nek más hitű felekezeti iskolába járatni. Ilyen kisközségekben 
ugyanis, ahol zsidó felekezeti iskolák még most fennállanak, köz

ségi vagy állami iskolák nincsenek. 
Tudjuk, hogy Nagyságod már nemzeti kulturpolitikai szem

pontból is átérzi ez intézkedés sérelmes és jogosulatlan voltát. 
Azzal a kéréssel fordullmk tehát Nagyságodhoz, hogy e törvény
javaslat tárgyalásánál kegyeskednék a parlamentben szót emelni 
oly irányban, hogy a fent idézett sérelmes intézkedés ne vonat
kozhassék már eddig fennálló iskolákra, vagyis a tanulók csekély 
létszáma miatt a követelményeknek különben megfelelő egyetlen
egy szegény iskolától se tagadhassa meg a miniszter a fizetést 
kiegészítő államsegélyt. Az inkriminált intézkedés tehát csakis 
a jövőben felállítandó új felekezeti iskolákra vonatkozzék 

Kérjük egyúttal, kegyeskednék oly irányban is szót emelni, 
hogy az ily iskolák tanítóival szemben, melyek a törvény minden 
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rendelkezésének készséggel alivetik magukat és melyck csak 
szeaénvsécriik miatt nem tehetnek eleget saját erej ükből az új 

b ,. b l ••• 

fizeté 'rendezés kövctelménveinek, a valiás- és közoktatasügy~ nmHsz-
ter a legmesszebbmenő méztá?tyossággal iárjon el és núnden körül
mény közötf óvja és t'édje a viszonyole és a törvényes intézkedések 
öss:eiitkö:ések folytán önhibájukon kívül válságba iutott tanító 
eJ.:is:tencziáját. l\legérdemlik a magyar tanítók és azok között 
a marrvar nemzeti eszmét dicséretes sikerrel szolgáló zsidó tanítók, 
hog~-"'~ddigi munkásságuk jutalmául amúgy is szükös kenyerük 
nli.nden körülmények között biztositva legyen. 

Azon reménrben, hogy Nagyságod hathatós szavával és 
befolyásával ez igazságos ügyet az intéző körökkel megértetve, 

támogatui fogja, 
maradtunk N agysúgodnak 

Budapesten, 1907 márczius 8. 
alázatos szolgái 

Az Országos Izr. Tanítóegyesület nevében : 

Elainal Jakab, Komfeld Gyula, 
egyesület i t itkár. egyesületi elnök. 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

Csendben, minden külső zaj nélkül fejeztetett be az a 
nagy alkotás, melyre a magyar Izraél félszázadnál tovább 
áhítozott - a bibliaforuítás. A biblia volt minuenha Izraél 
éltető eleme, 2000 év óta oltalmazója. Üsszedölt állama, 
elveszett nyelve, elpusztult szentélye: mindene odaveszett, ele 
megmaradt hű kisérője, bibliája. Biztos szemmel a leg
becsesebbet mentette meg a nagy nemzeti szerencsétlenségből. 
Ez a kincs veszendőlJen volt, mert napról-napra kevesbednek 
a héberül értők. A német szentírás volt az, amely a lelkeket 
táplálta, a német nyelv körünkUöl való kiveszésével a hibliát 
is veszély fenyegette. A vall{ts és magyarság egyaránt köve
telték a szentírás magyarítását. E kettős szükséglet most 
fényesen ki van elégítve. Hála és köszönet érte a magyar
zsidó biblia szerkesztőinek, szellemi és anyagi támogatóina,k. 

A biblia volt az a könyv, amely a modcrn népek 
között az írást terjesztette. A zsiuó kettős értelemben az 
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írás népe, nemcsak az iratok birtokosa hanem közvetve az 
írásmesterség terjesztőJe is volt. A kul~urnépekkel a k'5nyv
olvasást a biblia kedveltette meg. Az írás-olvasást a XVIII. 
századig főkép azért tanították, hogy a hibliát olvashassá.k. 
A_ k.özépk~.1:ban még a számolást is azért tanították, hogy a 
b1bha ~etm~ek számértékéből formált ismereteket megértsék. 
Az egesz Iskola a biblia-iskolából nőtt ki. Az első utazó
olvasmán~, .melyről a világtörténet tud, Ézsajás próféta volt. 
H a a r.b1bha ma már. nem is az a népkönyv többé, amely 
haJdanaban volt, még1s a legelterjedtebb és legkedveltebb 
olvasmány. Köreinkben, sajnos, a biblia ismerete egyre 
gyérül, pedig vonzóerejét mint irodalmi termék sem vesz
tette el. Reméljük, hogy az új magyar biblia visszabódítja a 
közönség szélesebb rétegeit. A terjesztését természetesen 
modern eszközökkel kell megindítani és lankadatlanul foly
tatni. Miért nincs még zsidó »bibliás ember« ? Anyagi áldo
zatokkal kellene ezt a tipust meg-teremteni. 

* 
Talán erre is vállalkozhatnék valamely alkalmas formá

ban az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat propaganda
bizottsága, amely életrevalóságát oly fényesen dokumentálta. 
Ezt a bizottságot, amely évekig kisérletezett, egy ember állí
totta talpra: Steiner A.nnin tőzscletanácsos. A taggyüjtésre 
és általában a Társulat felvirágzására. annyi eszmét produ
kált, hogy hosszú évekre marad belőlük. Félévi müködés 
után a tagállomány megkétszeresedett. Az igazi propaganda 
azonban még csak most indult meg, mióta Hatvany-Deutsch 
József került az I. 1\I. l. T. élére és ő maga is be~ulott 
kortesnek Az elnökletc alatt tartott propaganda-bizotts~tgi 
ülésen megalakították a fővárosi kerületi és az országos 
bizottságot. A bizottsúgok elnökei a következők: I-III. 
ker. Dr. Szabolcsi, IV. ker. Dr. Eulenburg, Y. ker. Dr. Fischer, 
Vl. ker. Dr. Hevesi, YII. ker. Dr. Schwarz, VIII. kl'r. 
Dr. Grauer, IX. ker. Dr. ifj. Glass, X. ker. Szabó. 

Az irodalmi társulat iránt mtgy érdeklődés keltbetű és 
biztos, hogy az országban legalább 5000 tagja van. A bizottRág 
a legjobb úton van, hogy ezeket mcgtalálja. A német zsidó
ságban hasonló czélra 20.000 tag jelentkezett. Ha az L M. 
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I. T. a7. anya~i erőkkel d lesz látva és a kellő olvasó
közönség~cl is rendelkezik, müköclési terét jelentékenyen 
kitcrjetiztheti, ami felekezeti és magyar szempontból egy

aránt nagy haladást jelent. 

* 
Örömmel ol vassuk a napilapokban, hogy \V ekerle 

Sándor ruinisztcrelnök a » tulaj.don sze n tségét « erősen hang
sülyozta. A tulajdon eddig is szent volt, de nem szorult 
hangoztatásra. Most azonban az általunk jól nem értett 
szcszügy ve,zélyeztetése alkalmából a szeszgyárosok küldött
sége ellitt erre szi.i.kség volt. Ezen biztató kezdet után a 
falusi zsidó korcsmárosok, kik, habár higított alakban, 
jórészt szintén szeszszel foglalkoznak, bátran megjelenhetnek 
a miniszterelnöki palotában, úgyszintén a falusi boltosok. 
Szövetkezet és másrrevü boykott feleségeik és gyermekeik 
szájábúl veszi ki a kenyeret. A. mindennapi kenyér nem szent? 

Triibner K. »Minerva Jahrbuch der Gelchrten \Velt« 
(Stra,<,,burg, 1907) 16. évfolyama az imént jelent meg. Ebben 
az 15H nyolczadrétlapra terjedő kötetben az egész világ 
tudomanyos intézetei ábéczé sorrendben vannak feljegyezye, a 
különbözö évfolyamokban roajelnem valamennyinek történetével 
együtt. .d praktikusan és felette ügyesen berendezett míi min
den irányban kellő felvil:igositással szolgál az intézetek beren
dezéséről, vagyonáról, költségvetéséről, alkalmazottairól stb.-röl. 
A zsidó intézetek vagyis a rabbiképzök szintén benne van
nak - a berlini orthodox rabbiszeruinárium kivételével. Vala
mennyi együttvéve elfér két oldalon és alig van összesen annyi 
tanszékük, mint valamely nagyobb egyetem bölcsészeti kará
nak. ~Iimlen tekintetben szegényesen festenek és tanszékeik 
egyik-mitsik betöltőjének tudós munkásságán kivül, sajnos, a 
kajánúg sem találhat rajtuk irigyeini valót. 

TCD0]1ÁNY. 

EGY SÁBÁTEUS VANDORRABBI KITBRBSE MAGYAR

ORSZÁGON. 

I. 

, 176~ de-~zember ll-e körül a mádi jegyzőtől kiállitott út
le:'el~el ket ~orhes, lovon egy öreg ember érkezett N agyváradra. 
KICsmy, savany ferfiu volt, hossznkás, kiaszott arczczal szemei 

'l l' ' a~ro c v~ a~ak, ~rra h~sszú, némileg _lapos. Az öregség szemöl<lö-
kenek szmet feherre valtoztatta. Ha]án körülbelül egy fél év óta 
nem volt olló, azelőtt azonban gyarúthatólag nyirottan, paróká
val járt. 

Beállitott a kapuczinus atyák rendházába, ahol Prágából 
eredt zsidónak mutatta be magát. Kérte, hogy hamar időben 
kereszteljék meg. Kivánságát nem teljesítettá azonnal. mert 
hiányoztak ismeretei a keresztény vallás sarktételei felől. Ohajá
nak megvalósítására halasztást adtak neki addig, mig megtanulja 
a keresztény hit legszükségesebb tmlnivalóit és amig megvizsc.rál
ják, vajjon állhatatosan megmarad-e szándékánáL A kitér~~ét 
bejelentő méltatlankodva fogadta a késedelmet; azt hajtogatta, 
hogy nem anyagi érdekből, amire egyáltalán nincs szi.iksége. 
akar a római kath. hitre állani, hanem meggyőződésből. A gvar
dián, majd báró Patachich Ádám váradi piispök előtt gyakran 
emlegette, hogy módjában van úgy a kapuczinusoknak, mint az 
egész váradi közönségnek javát jelentősen előmozdítani. Az ide· 
gen zsidó eltökélésének és beszédjének híre nem maradt titokban, 
eljutott Baranyi Gábor alispánhoz is, ki akkor Váradolasziban 
volt. A régi pozsonyi diétáknak e kiváló alakja kötelességé
nek tartotta, hogy szemügyre vegye, útle\'elét és egyéb iráRait. 
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\·,·tlamint a ki\riil nd·nyekhez képest vizsgálat alá trl<'glllol o?za, 

fngja az <in•g !'srhl't , ' ' ' 
Rn!Pidiid!>s/•n<•k ft>!Phr<'di'HI'lll' l nem volt mellékes az ,a 

l .. ··1 ' . ll lg\.' '1 :11·i•t 'l'er(•zia kiráh·nő 17():) J'ulius 0. Bécsben ;oru Ol<'ll.l', < • ·'' ' • • ,, 

h •\t r<'tHkl<'!{·vel meghagyta, hogy egy Neumann Fngyes Sandor 
,;l'vií kihre~z(Pik<·dett , vc~zedelmes iervű zsidót Magyarország 
(•s [t;rMly tcriill'tÍ'rol kitilisanak és ha valahol ráa,ka~a~, rög~ön 
IPtartbztasl'úk t'K TPtnl'Hvárra szállítsák. 1) A szemelylerras szermt 
H köriiziitt Kcumann mintcgy hatvan esztendős alacsony, görhe~ 

1,mbrr 1·olt , ~ápadt , hosszúkás, alul keskeny arczczal; szemel 

ap rók, HZ<'möldökci vörösesek voltak, orra. h~gyes. é,s n~mileg 
hosszukás ; fehér vendéghajat viselt. Az ahspan klvancsr volt, 
horry n esch aggastyán nem azonos-e a keresett Neumannal. 

to. A bábonts időben, mely azon esztendő elején ért véget, 
szicrornan felvigyáztak a kóbor emberekre. Egy évvel előbb a 
Jr1~ye lorsztlgi l ' lmirzban süi.letett Macedonius Sámuel zsidó 
orvost. grdélybcn a piricskei szarosnál szintén letartóztatták. Ez 
Bócsbe akart utazni, hogy a császári udvarnak híreket áruljon 

r i a tatúrok mozgolódásáról.2) 
Az alispán a püspök tudta nélkül nem akart az ügyben 

eljárni. Ertcsítette tehát megteendő lépéséről, amire a püspök 
merr is adta beleegyezését. Deczember 14-én Baranyi Gábor maga 
mellé vevén szaigabirót és esküdtet, a gvardián engedelmével 
felkereste a kapuczinus zárdát, ahol nagy szeliden beszédbe eresz

kedett a zsidóval. 
Az idegen elmondta neki, hogy Ábrahám Lázárnak hívják, 

~ 1 éves, prágai, özvegy ember, foglalkozására nézve orvos, illető
Jeg rabbi. Jládról jött, ahonnan, több helységet útba ejtve, Nagy· 
károlyon keresztül érkezett. Mádon körülbelül három, Károly
han két hétig időzött, innen azután Álmosdra vetődött, ahol egy 
napi~ tartózkodott a zsidók közt. Álmosdról jutott Váradra. 
Útjának nem volt más czélja, minthogy Váradon kikeresztelked
jék. Ezt már Károlyban is meg akarta tenni, azonban az ottani 
zsidók meggátolták ebben. A károlyi kegyesrendiek tanácsára 

•) Dr. ~::>inger Jakab tévedett, mikor (DIIT. 1907. :l!;vkönyvc. 149.) 
Tomaschówer (Tomaschów lengyel város) Jakab rabbit Temesvár Jakabbá 
válto1.tatta. 

•) Jakab Elek, Tanulmányok Erdóly XVIII. századbeli jogtörté· 
nclC:•ból (Budapest 18i8.), 10-ll. 
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tartott tehát Várad felé ah 1 , . 
tudná elérni Miel •tt J:I' dr o. uay hitte, tervét könnyt>hben 

d , . · . 
0 

.._.a a szakadt, Cngvár körnvékén három-
negye evJg mmt rabbi müködött ,·d , .. .. - . , 
Krakóból vetődött ·tt f'l, , a z .. 1 ok kozott. A felnelekre 

'l e even at orvosla ·sal forrlalk tt K k 'b 
Boroszló mellett körillb lill ~,- • , , e' ozo · ra ·o a 

. • , . e 1 /,)9 oszen vandorolt Práaából: de 
m1elott Krakoba eljutott mint ,· d bb ' 0 

, • \an orra 1 meafordult C eh-
Morvaorszagban, Sziléziában főkép d' H ll 0 

, ~ . , , pe 1g o eschau es Krem-
Sler varosokban rostokolt. l'tóbbi h l , 

1 
.. . .. .. • 

, e } en az o mutzt puspoktol 
utlevelet kapott és evvel indult Krakóba. 

, A ~ét·é,ves ,háborúnak valószínilleg második esztendejében 
Becsben 1s prt, ep pen akkor midón :u, · T , . . • . .. .. . , - ana erezia serege J ~agy 
Fngyes folott diadalt aratván a csász' , • 

1 
. .. ' · .. ".. , , arvaros gyoze m1 unnepet 

ult. lobb Izben volt Pozsonyban utoljára a "t · l 1 • 
felében. , . z o venes eYe' e :,10 

Előadta, ho~y valaha Amszterdamban 12 é,·ig Yolt rabbi, 
ott halt meg elso neJe. Második feleségét 17!)8 felé Pnícrában 
vesztette el. Hét fia és egy leánya van. Gyermekeinek ne~·e és 
tartózkodási helye: Löbl majnai Frankfurtban, Zudel Hanau. 

~~n, J ak~ b majnai Frankfurt mellett levő O berbach ban, 1) 
Samuel Z1monyban, Salamon, Ezekiel, l\lózes, Benedek vala
mennyien Prágában, Sára leánya pt>dig a csehországi Polnában 
Jakab ben Salamonnak felesége. 

Baranyi megkérdezt<>, hogy megkeresztelése után nem ÍOO'·e 
Jeruzsálembe me1mi? Mire úgy nyilatkozott, hogy nt>m al;ar 
Váradról eltávozni, hanem ott óhajt meghalni. 

Az alispán figyelmét nem kerülte el, hogy az előtte állott 
zsidón nem vett észre szelidséget, béketúrést és hogy nem árulbt 
cl azt a komoly alázatosságot, melyet a kitérni vágyótól elvárt 
voln~. Sőt inkább oly indulatosan viselkedett gyakran, hogy 
az ahspánnak kellett őt csitítania. Ezenkívül Baranyi azt a benyo
mást szerezte, hogy Ábrahám Lázár feleletei csaknem egészen 
másként hangzanak, mint azok a nyilatkozatok, melyekct a vizs
gálat előtt a püspök és a gvárdián az idegentől hallottak {•s 

továbbadtak. 

Kihallgatva Ábrahám Lázárt, átnéztc ennek két 11ídáj 1ít 
és egyéb podgyászát, amelyek piszkosak, :szegrnyesek voltak. 
Néhány kenőesös üveg volt azokban, olaj, virágból sziírt víz, 

') Ilyen város nincs, valószinűleg tollhiba Oll'Pnha"h la·lyott. 

Magynr-Zsidó Szemle. 1007. JI. füzet. !.l 
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zacskókba. papirokba göngyölgetcit gyökerei~, füvek, virágok, 
. 1 ··l·b'l ·lli« valami. rondún . rcndetlennl berakva. Talált 

llllill ('<T\ l ' o ' "' ' o •t tl , "'· .. ~. , 1· lt. ruhákat értl•ktelen holnukat , mos( a an, 
nwo· bcnnu" ::;za ,at . 'b 

0 • J· .. b 1. t J-ey~s úaynemüt. Közben ott volt a he er 
rossz , -1szon ara o ,a . ' o. . .. 1 

• . ' 
1
• .: • ]·~t útlevél é 'cl e<>y zsidó esht héber szovcge. ) 

nYeh·u l<Zt'n n,\::>, ,c '"'·., · • b 1·· 
· .\z alispán előtt g~·anm:m<tk tunt fel a reJtelyes em er, ~.t 
"bh . >

11
:
1

o.
1
'b·m hasonlított a kurrentált Neumannhoz. De azert 

to \t , "' ' . , A 
, ·t, elfo«ni nehoay út térés i számlékát meghmsltsa. zon-

nelll n1u l " · c-. , 1· ' 
b 

· t' l·c 1ctt hoav fohtonosan éber szemmel tartsak. Az a tspan 
an 111 ez' u · · e. . , , , " 

· l · 'b'n tréfásan meajecrvzi · miután Ábraham Lazar azt ero· Je entest' ~ o c. · . 1 .1 sítgette. hogy y áradról nem igy~kszik D_láshova, mmt . ~Heresz· 
telkedbhel egyenesen az égbe, 1dc pedig lo~on n~m JU,tl:at a~ 
ember. tehát eladatta gebéit és az árukat Abraham Lazarnal... 

kézbesíttette. , . , , 
Baranvi észleleteiról deczember 30-en tett Jelentest. a, hel~.' 

tartótanács1~ak. ez pedig 176-1 január 0-én értesített<> a lnralyn~t 
~ történtekről. jlária Terézia még €; hó 27 -én lek~ld,te a ~~lytarto
tanácsnak végzését, melyben megparancsolta: mtezkedJek, ho~y 
Bihar Yármegye. mivel terhelő gyanu nem forog fenn A~raham 
L: ár ellen és mivel nem azonos Neumatmal, a letartoztatott 

az l k' ' . f a 
l
·do't az esetben ha valami egyéb alapos o c nem 'lVanJa ogv · 

zs ' o ' o l 1 ' 
tartását, bocsássa szabadon és útlevéllel küldje szár~azas1, 1e yer~. 

A helytartóság 176-1 február 7 -én közölte B1har varmegye-

yel a királynő akaratát. 
Edclig terjednek az Ábrahám Lázárról szóló akták.

2
) 

Ki volt Ábrahám Lázár? 
Dr Braml rabbiszemináriumi tanár Boroszlóban és dr. Sam-

ter vele.m együtt eredménytelenül fáradoz~tt: hogy n,!omá~~ 
akadjunk ~agyváradon és az Országos leveltarban levo _a~~~ak 
kétségkívi.Ü fel fogják deríteni idővel e rejtély~~ 1de~e~ klletet : 
b azt hiszem, hogy az újabb adatok meg fogpk erosttem _azon 
feltevésemet, melyről dr. Braunak adtam kifejezést, hogy Abra
hám Lázár a sábáteusok egyik vándorpapja volt. 

Ábrahám Lázárral legalább eddig nem talátkoztam Emde~ 
Jakab sábáteus-írtó nyomtatványai közt. Lehet, hogy volt üy nevu 

') Az alispán az Abrahám Lázárnál talált iratokat felklildte a 
he\ytartótanácshoz. de azok mosi már nincsenek meg az akták közt. 

') Országos levéltár. Judaeomm. Az okmányokat alább közlöm. 

Eli Y SÁBÁTEL'S Y ÁXDUIUtA!llli KlT~:R(~f; )!.\G) A ROH~Z{<;ox, 

alakja a széleskörű mozgaloinnak, dc az ill lehet. hogv \\íradon 
nem mondta meg igazi nevét, mert ilv nevű r~bbi. Brann 
állítása szerint, nem létezett Amszterdan~ban. . 

Hábáteus voltára váradi vallomásai é, az Emelen Jakab 
vita- s gúnyirataiban előforduló kulturhistóriai közlések m·ujtjúk 
a támasztékot. · 

A sábáteismus eredetileg, a XVII. században. nem \'Olt más 
mint a hit Sábátáj Czevi messiási rátermettsé()'ében. A zsidósú~ 

, l , l (j ~ 

nyomornsaga es vagyakozása derült kor után okozta. ho()'v fel-
lépésekor nemcsak a ghettók könnyen hivő tömeO'e. }~anet:; hét
próbás jámborok és izmos eszű tudósok is bizalommal drtúk 
a srr:y~n~i messi~stól a megváltást. Kitérése és halála utún nép
szerusegenek teiJedelme összezsugorodott, hívei ezóta már nem 
kerültek ki a zsidóság számbavehető, komoly alakjai. hanem a 
selejtesek közül. 

A XVIII. században két új irányzat tapasztalható a ~tihá
teizmusban. E név ekkor egyrészt azt a törekvést jelölte, mely 
a talmud befolyását a zsidó életre ki akarta küszöbölni, ami krz
detét jelentette a zsidó reform-mozgalomnak. Mendelssohn kö,·etői
nek munkásságát ekkép a sábáteizmus múr jóval előbb elöké!'ZÍ· 
tette. :\lásrészt pedig a sábáteizrnus magvát képező m?stirzizmus 
nemcsak a chászidságot vetette felszínre, hanem, való~zínüleg 

a franczia szabadkőművesség kiiisőségeinek hatása alatt, oly 
titkos társulatoknak adott életet, melyek az akkori angol, tiszta 
szabadkőművesség torzalakjai voltak és amelyeknek kalandor
ságra hajló tagjai bizonyos szabadkőműves sziP.ezetű formák 
között alch.imiát, kuruzslást űztek. 

A sábáteizmus ezen két iránya. mely a frankistákn{ll egygyé 
olvadt,1) a XYIII. században Magyarországon is meglelhctó. 
A sábáteismus hazánkba már a XYII. században beszi\"árgott 
és még a következőben is mel!maradt itt változott formúban, 
A rajongás Budán Sábátáj Czeviért, Askenázi ~Iordecháj szerep
lése, a Frank kiséretébt-n volt marryar zsidók2

) tanusítj.ík ezt. 
Későbbi terjedésénél talán nem volt nálunk kiizi>mbös az Eiben
schütz név tisztelete. 

•) A szabadkőművesség nyomai fdismerhetők Ernden róluk ~zúló 

kiizléseibcn. 
') Emden, nr;:Jsil,-, (Lemberg 1877.) 18. b.: Askl'názi :'llord .. "l"íj. 

ról Biichler Hándor,1 Die Grabsrhrift dt>s )!ordeehai :'IIoehirtc·h (C:,.rJ,.nk

!J• 
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}1agyarorsz<ígon Eib~nl:lchútz J ón á tán altona-hamburg
watHlsberki rabbinak több tanítványa élt. Ezek közé tartozott 
H\llel ben Löb StemfáróL aki tanítójának .M:ájmonideshez füzödö 
értekezésl-t adta ki. l) P ozsonyban Buchhalter Simon ben Nátán 
Feivel húlévi akiYel Eibensdli.~tz kabbalisztikus levelezést foly
tatott.2) l zsák J ehuda ben J ákob KohénKismártonból,aki 1761-ben 
A.ltonában kinyomatta a Peszáchra való hágádát, melyhez magya
rázatot írt.") Az Emdentől üldözött Kalisch Izsák é'l Ar holz 
~átán stomfai rabbik , Stasow Löb rohonczi rabbi. 4) Tanít
ványai ,'') Pozsonyban megtelepedett fia, Mordecháj,G) de főkép 
méltányolt irodalmi müködése egyengették hírét és becsületét. 
Erdemeinek elismerése indította a pozsonyi, stomfai és szeniczi 
hitközséget. hogy Ernden támadásai ellen védelembe vegyék. i) 

A úankisták egyik mcstere Eibenschütz Jónátán legifjab

bik fia, Farkas Yolt. Az apa nimbuszának segítségével a még 
kiforratlan elméjü, kalandos fiu köré hazánkban és külföldön 
számosan csoportosultak. A hívek egyrésze nemcsak a talmud
dal, hanem a zsidósággal is szakított, áttérvén a kereszténységre, 

buch zur Erinnerung an David Kaufmann, 451.) és Emden, :"!::li"'.i m 
79 a.: c';·~NC:"!C ;;':"! ,ct:l'ii;:)C :"!':i -:t:!N ,'::lii~ ·~ Sii):i i1'::liC:1 ii!t'li:i ;:m 
rSv p1pn f"!tl ot:.'i =-p::l S~t~ o~ ~:lS S;; N~t~;i t'~t~::l. Nem rég birto· 
komba jutott adatok révén nem tartom megbizhatónak Weiss közléseit 

(•:>i':i il'::l •;:~. Pozsony 1900) Askenázi családjáról. 
') Ll" :l~·:"! Sv c•nvS :"!j'::l (Bécs 1796. ). Hillel, amint sajátkezű 

megjegyzéséból kiolvasom, Ernerich Gumpertz Salamon prágai rabbi· 

tanácsosnak is tanítványa volt. 
') Weissmann, ytc'lt'::l"N F'Ui' ~;':liS l'li::lilt'l'li l'lii)N SSi::l ,oSw Citi 

n·:1SN :"!""Pli::l Sn így emliti pozsonyi nagybátyját: i'Ci1:'1 :l"':"! ,, .. i 

i:i::l Ll''li :1"11: S::lipt::1 Ci:lii\:)~:1· 
•) N'i.l in Sv "'::lnr; ~t~i"''\:) ov no;:) Sw :"li):"! ,,o. 
•) Utóbbiakról Löw Lipót értekezése, Benehananja I., 10, Geschichte 

der ungarischen Sabbathaer és Első magyar·izraelita Naptár és :8vkönyv 
(Pest, 1862). Ernden: l'lip::lNn;; 21 a, S•o::li1 pii1W 24 a, b, 28 a, 31 b, 
:~4 a, ::lNi ::lP' 34 a, 35 a, 38 b, 39 a, 41 a., :'!::liii li) 47 b, 48 a, 49 a, 51 b, 
52 a, 54 a, 66 b, 67 a-69 b, 72 b, 74 a, b, -77 b, 78 b stb., i\1N)p:1 il"'ii\121. 

') Ha a :"!iit)S 'W munkámban (9-ll) közölt levél Magyarországon 

kelt, akkor írója is Eibenschütz magyarországi tanítványai közé tarto

zott. Ezen levél támadás a sábáteismus ellen. 

6
) Emden S'O::i:"! pinW 26 a, :"!::li"'i, m 48 a, 52 a, 53 a. Eibenschütz 

és Arholzról az Országos levéltárban levő pozsonyvármegyei conscripcziók 

is megemlékeznek. 
') Eibenschütz: r'!i,ll l'liniS (Varsó, 1885.), 71, 82-83. 

BOY ;<,Í,BÁTEUb VÜDORHABIII KITf-Hf-.E )!AGlAROR,z \vO'\ 13;) 

a túlnyomó rész azonban kö t . 
tikus-kabbalisztikus s ll' z e, Ethenschütz Farkas i:;. a 2'1lo~z-
,. . ze emet es f l 'l, eo onzve, hü maradt a .d, , . e VJ ago;;odott&í.fTukat mea-

. zst osaghoz o .,_ 

Eibenschütz Farkas s· 'l . 'b, . zem e >'CSen J. árt '.\l , a sa ate1zmusnak tagol· t t 
1 

• · • agyarorszagon, hoo,· 

d 
· ,a o Jorozzon l) lT!.l t ' ', ., - "'· 

on lS megfordult ahol k , . :) apn -) ~aovyára-
tudjuk,. hogy mié;t s al ·üe~t frankistákkal értekezet~. ~em 

, zeme te kt e cz'l , ., 
ekkor meg jelentéktelen ldk" , e ra eppen \ aradot, melY 
czas éveiben készu"lt l ozs~g volt. A XVIII. század harmi~· 
.. , consrnpt1ó :1) Bihar , , , 
ossze negy helyen talált z 'd'k . T , \armegyeben mind-
d , S' st o at. NagyVarado S ·n· .. 

on es amsonban. A két t'bb' k" . , . n, zo oson, Aesá-
Bihar területén Várado r u ol'dl ozseg Jelenleg nem fekszik 
_, , , · 11 1 csa a tartózkod tt S 'll· .. 
uon es Sarosonban pedi ea e , . 

0 
· zo oson, Acsá-

voltak : :Filep Isák Is:k 1-l_gy. A varadt családok a következök 
. ' . u lcz, Jacob Permán J , h 

vlcs, :Moyses Pulicz Jacob K l ' J , o";ep )i os ko-

s l 
' 0 man, acob Scheil E p 1 

a amon Jacob Petrus J ac b '~~1 h ' rcz ac trach. 

J
. b ' • o 'l> arc us \Volff Jacob t•ff I 
aco , Jacob Hirschl Simo TTff S ' er, ~a sar 

E 
, n ~ · er amuel J ac b I k H 

j családok közill 12 M 'b' ' , 
0 

' sa· irschl. 

C 
, orva ol szarmazott e , " ~l 

seh- es Lengyelországból p l . ' g} -e"y l ag?ar-, 

d 
. ' ac nach a Pfalzból F'l I ' 

ere ete Ismeretlen volt 1770 b , . , J ep zsak 

B
.h , · - en mar kllenczvenre nö k d 
t ar varmecrye zsidó család]. . k , . ve ·e ett , " ama szama, 17íJ.-ben pedi lll 

Az utobbi esztendőben a családok száma k" ' tk 'k' g -re. 4) 
meg . Velencz 15 N , O\ e ezo eppen oszlott 
terül~t . ' e u' a~gyvarad 5, nagyváradi vár területe 5. kamarai 

, ~'ar me ett D, Pusztaujlak l, Sámson 18 Acsád 4 l\1 
torpalp 3 Hos , 'l · 1 E ' , 1 onos-h, · ' szupa Yl , ,sztár l, Pocsaj l Vértes 1 D 
l azCa'hl, Geszt 2, l\'Iezőgyán l, Felsőábrány l, Almosd 21 Bag:nc~-

, e telek 2 Keser" l K"b"lk , mer Ol . , , u ' o o ut 2, Margitta 2, Mihályfalva l 

K

aszt. l, Otternany 3, Gálospetri l, Piskolt 3 Selind 5 n , . ' 2. 
tská 1 l'd . ' - , .c.r~Cm]t'll . 

gya csa a dal. Rabbt 1774-ben mécr nem volt , ', 
ben 5) t 't' · " a varmeave 

' arn o ts csak kettő működött ekkor . V l ' "'· -. e enezen ugyanis 

:> E~den _::lNT ::lp' 44 b. 
L.,,o~:"! ~. Low, L b. szerint 1758·ban. Ernden i\i,::lNi\:1 18 b 19 b 
S .. -• l' •i1W 24 a, 30 b. :lNi :lp' 46 a : j'"'N)jiN n;'i~" ~r;;·• L., t:'".,S ·_, _·. . 

c c·,~ltt•c:"t c•oh N~~ S::li :ll S::li t•;-::: L.,- •• L~· - 1 ~ • -
1 

· 1'7:-t· o,.,,., •• n L , ·- l'" l:110W1 ., •• ,~~·; ,.,, .. ..,.., 
1 

-il : it),' Ll'Wijl Olt' j'710::l j'"tt'. . 
1 

' ' "' l''•' 

') Országos leYéltár. Urbaria ( ') Orsz. lev. Judaeorum. e conscriptiones fasc. z. no. 71. 

") A jaroslawi Pintsew :81iás ben :IIózes Cerzso b't k .. 
kit Land>w Ezekiel i1'~1"'' 'C'i11 t.,., . ., ~- k' n a ?r ·esz!·! mbbi, 

- - • 1 • , ~·' .. ;;·nn · ne,'ez (i:"1'~N n-,,, L k .. 
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J oseph us Si do ~O fn {o". ,J aeobus Hersli \10 fr t é,i jövedelemmel 
mint. Indi magister instnH'IlS pucllas, vag;·is mint lcán~·ok tanitója 
y an az (j,.;~zeíráshm1 feltüntdn'. Zsinagóga V áradon (·s i:'l;Ímson
han ,·olt : utóbbi hl'lyen az egyházfi heti fizetése ö garasra rugott, 
ezen c~t>kély jövedelmrt kiegészíté más0k támogatása. 1775-b<:'n 
a hitközség pecsétjének 1) körirata : i"1i11 ltl1i~ S;"'p, alatta ötágú 
koronás Dávid pajzsa. melyet egy jobbra tekintő oroszlán tart 
a két lt\b<ÍYal. Ez évben első biró volt Váradon lVIájer ben 
Jeruchám Fischel (l\Iájcr Filip), másodbiró Jomtov Lipmann 
ben ~Iózes (Filip )lózes}, esküdtek Wolf ben Szimhá Kohén 
(Farkas Simon) és .\brahám Izsák, kisbiró pedig J aka b Blias. 

Ahol pár év előtt Eibenschütz Farkas összejövetelt tartott, 
ott jelentkezett Ábrahám Lázár kitérésre. Csak azért-e, mert . 
Károlyban nem sikerült terve, vagy előre megfontolt szándékkal 
választotta-e ezen helyet kikeresztelkedésére, nem tudjuk meg
állapítani. De az kézen fekszik, hogy a vallomásaiban meg
nevezett hi.lföldi községek valamennyien és a hazaiak egy része, 
melyeket felkeresett, sábáteus fészkek voltak és nagyobb részlik

ben Eibenschütz Farkas is megfordult. 
Magyarországon, mint Cseh-, Morva- és Lengyelországban a 

sábáteizmus nagy mérvet öltött.2 ) Magyarországon húzta meg 
magát és itt halt meg a sábáteizmus két föalakja is: Prossnitz 
Löbl3) és Podhajcer Mózes Dávid ben 1\Iózes Czevi.4) Az utóbbi, 
ki orvoslással foglalkozott és azzal ámított, hogy kincsek hol
létéről tud, nagyon hasonlított Ábrahám Lázárhoz. A sábáteiz
mus t0vábbgyürüzéséről vándorpapok gondoskodtak, akik mis
sionárus útjukat kocsin tették meg. Országról országra, városról
városra jártak így, miként Ábrahám Lázár, hogy a sábáteizmust 
erőben és számban gyarapítsák és hozzá hasonlóan Morva- és 
Magyarországon más sábáteus vándorpap is akadt, aki a keresz-

Prága, li85.) valószinűleg később volt rabbi Nagyváradon. ahonnan 
elüzték. Egy 1800-ról keltezett nagyváraeli levélen (ó-budai hitk. levéltár) 
a következő aláírás van: S"ll! j'"::l 111 ;"1"11: )";"'N/:;"1 ,'Oii;"' :li;"!:! '::11•/:. 

') A nagyváradi hitközség 1800 támuz 25. levelének külsején 
(ó-bndai hitk. lev.) a kissé töredezett pecsét török ornamentikás és török 
betüket tartalmaz; utóbbiakat nem tudtam megfejteni. 

') ;"1::11i1 m 50 b. ;"'~ ;"' j'-N~j1N j'•;"!)) i: 0;"1'0 rlj'1~:l 0'.1;"1 :l1'i'W 

))11';"1 1ll Sl! c'1~1l.';"'· 
•) Ernden r11Njp;"' n'i1rl, 72. 
•) ;"!",, m 57 b. 
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tény hitet felvette 1) :\tük·· l' .. , . · • oc esuk ny r t , . 
telkedesc Jelölte. Valósz' "l . oma szamos zstdó kikere~z-

um eg szm té , b , 
nek tudható be a már . n a sa· ateus tevékenvséa-

' , amarosvárnteay• . 'd'kn - "' 
tanaesnal 1772 szeptemb 2 ~ , " et zst o· ak a heh-tartó-

" er o-en tett a -
a tehetosebbek részint a 1_ , z a panasza, hogy köziilök 

,ereszteny hitr 'll t 1 -cloroltak. 2) e a o ta,, részben kiván-

Emden J aka b viszálykodó t , 
dásai miatt nem tartozik , .d,e~meszete, személyeskedó táma-

.. ' d a zst o nodalom k .. 
koze, e ennek a kevéssé ked . lt f' ro onszenves alah.la1 

hogy a sábáteizmus rombol~e, ~rfiu.nak meg volt az az érdeme, 
asana, tole telhetőleg gátat vetett. 

Il. 

Extractus Benigni Ma d t. R E n a 1 egy ddo. 9a July 1763 l · · 
x quo porro clementer decrevissemus u . . e argttl. 

crum Baptismum renatus Judaeus Carolus F ·~ q~dam per Sa
N eűmann cognominatus velut H p ~~ e~lCus. Alexander 

' omo ex l'O)ectts s · ul 
sus ex omnibus Caeo-Regy"s D't· 'b . . ms penc o-

T 
. . l lOm us nostns uti ex Hunrraria 

et ransylvarua perutus amandetur 1. · . "' . . . . . . . ' ac e 1mmetur, ac 1ta q ·d 
ut SI lB ahcubl m DJtwnibus Nris deprehe f . . m em, h d t nsus uent, statJm com-
pre en a ur et Temesvarium deducatur. 

At h. . . . que me ~u~madmodum respectu praedicti hominis in 
Dttwmb~s G.ermamCJs Nostris requisitis Dispositiones fieri cle
menter Jam ]Ussimus. 

. Ita etiam .F~delitatibus Vestris penes acclusionem Personae 
E]u~dem Homlms Descriptionis benigne committendum esse 
duxlmus, quatenus ad effectum praeattactae Resolutionis Nostrae 
per Regnum opportuna disponere noverint. Datum v· 
A t · d. 1ennae 

us r1ae 1e et Anno ut supra. 

Maria Theresia. Comes Franciscus Eszterhazy. 

Josephus Jablanczy. 

') Ernden ;"'::l1i1 ro 82 b. : CN ·::~, SN·C~• n•:~S C~p1~S l';"! 1:~S NS 

~1'1::! 0',lOn~ J11NiM:-tS, 'ip!t!:! c•;1~ j••NJj1N1 j'.;"'):~:l!t' r·l11;,1 OJ. 

. •) Országos lev., Judaeorum: Plurimorum enim eorumque , 1 t
10

ru . . , , 'a cn-
lll partim m orthodoxarn fidem conversorum partim ,,01-0 e c: · Co · ' . · .remio 

. rmtatus hu jus cmigratorum Judaeorum aclrepartitum Taxam nos n'. 
rJores, velut onus alienum supportare neccssitabamnr. 

1 

!SC· 
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Besehreibung des getauften .J udens Carl Fricierich N aüman. 
Dieser ist von Kleiner hagercr Natur, blass, und. lang

hehten Gcsiehts. welches untern her schmal ist, hat kleine Augen, 
röthlichte Augenbraun, und. ein gespitzte etwas langlichte N aase, 
tragt t'ine weissc Perouque, und wird beylayfig 60 Jahr alt seyn. 

Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum! 
Domini Domini Gratiosissimi Colendissimi ! 

Hebraeus quidam proYectae aetatis Abraham Lázár se nomi
nans, Praga, ut refert, oriundus, circa 11marn praesentis penes 
passuales Submontani. Oppidi l\Iaad Notarii, :Magno Varadi
num perveniens, ad Dornum Religiosam R. R. P. P. Capucinorum 
se recepit, et ad Baptismum, morae impatiens, admitti postula
Yit; quod tamen, fundamentis fidei, m.inus imbuto, usquedum, 
in his, quae Scitu summe necessaris sunt, cum experimento ali
quali suae constantiae, instrueretur, admissum non est ; quan
quam Is, omnern moram, ingratissimo tulerit cum resensu, asserans: 
N on adipiscendorum, ad Sustentandam vitam necessariorum 
(quae sibi minime deessent) mediorum causa, Religionem Romano 
Catholicarn se amplecti ; verum unice Salutis aeternae conse
quendae gratia, postquam videlicet hane praecise Orthodoxam, 
et Salvificaro fore agnovisset. J actita ba t insuper coram Superiore 
praefatc Domus Religiosae, tandem etiam coram Ipsornet Excel
lentissimo Domino Episcopa Diaecesano, illis se esse provisum 
facultatibus, secum habitis, ut non tantum P. P. Capucinorum, 
sed toti etiam Civitati Magno Varadiensi notabile beneficium 
conferre valeat. Postquam igitur mihi, tunc in oppido Varad 
Olaszi constituto, praesentia Hebraci istius innotuisset ; e re 
publici, munerisque mei, fore, existimavi : ut eundem coram 
intuerer ; passuales, ac alias Literas apud illum ne fors reperibi
les Scrutarer : ac pro ratione occurentium Circumstantiarum 
illum examinarem. Quae non secus, quam praevia apud Excellen
tissimum Dominum Episcopum Diaecesanum insinuatione, insti
tuere volui. Obtento itaque ibidern indultu 14a hujus Dornum 
Saepefatarum R. R. P. P. cum Judice Nobilium, et Iurassore 
ad La tus meum assmnptis, ingressus cum venia etiam R. P. Gvar
diani, Rebraeum istum in summa lenitate allocutus sum, prae
missoque ad mitigandum ejus animum congruo sermone, ne 
videlicet vel minimo essem offendiculo, examen (quod praescn-

EliY SÁBÁTEl'S YÁXlJOHRABlll 
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tib us demisse adYolvo) i t.t . . . . ns t ut ; mh!l . t . . 
svetuJmem, patientiam et h . . m enm mmus, quam man-

. d" ' umthtatem hom· . d , . 
tent1am tsposito necess · mt a l::ienam pacni-

' anas observ ·u 
topere excandescebat sa . ' are m 1 o potui. lmo tan-
eundem reducere deb _epms, ut precibus iteratis ad mitiora 

uertm. 
Bene mihi impresseram ·u 

antequam faciern ej· us ·vid 
1 

a, quae ex ore huj us Hebraei. 
erem, tum per E ll t. . 

num Episcopum c xce en tsstmum Domi-
' um vero Reverendum p G d" 

cinum mihi referebantur. . · var 1anum Capu-
' a qmbus benev ] · · 

in adveluto contenta per t t f . 
0 

a tpsms responsa, 
. ' 0 um ere dtfferunt. 

Inspect1s demum duab .11 . · · . . us 1 ms cistur 1· nnmundtttem et miseriam f IS, atsque Sarcini8
, 

. . , per ecte adumrantibus, nihil aliuJ 
mvem, quam. in vitrellis aliquot un v . . 
olCI, aquas florum destillat . , . '. . g enta, ahquas Spectes 

as , VCSIC!S ttem et h t' · 
radices, herbas et fl . ' c ar ts mvolutas 

ores, omma nerope in m di . 
male disposita sordida. item t l 

0 
ca quantttate. ' , ves es aceras recula ull" 

ris, frusta telarum illota ab d ' . s n ms Yalo
non absimilia Lib ' . s~r a, et modlCa lecttsternia his 

. rum repen urucum Te t t -Rebrai · · ' s amen mn qmpe vetus 
. cum, scnpta vero exceptis quibusdam Schaedi T . . 

malthus non l" p S IlCSl-. . a ta, quam assuales Notarii Oppidi ~Iaad l" 
ttem m Anno 1758 . B h • , a tas '. m ? aemia sibi Jatas, et form ul am J ura-
meuti Judaeorum HebraiCe concinnatam, praesentibus d . 
acclusas. emtsse 

Prosopographiam ejus quod attillet in l .b . · . . ' P urt us punet1s 
ea conv_emt, eu~ _descnptwne Caroli Friderici Alexandri Neüman. 
Est emm humths Staturae, macilentus oblonoae maci! t f · · ' o en ae 
aClel, _parvorum oculorum, nasi oblongi. aliquantum s· . 

non qu d · .d rmnu, t em mmus cuspl ati, sed nec adeo obtusi. Canities vet -
~~ .l. e orem superci!Orum mutaYit, potnerant tamen esse sub ff 
Pro ·· · ru a. 
a prus t~g1t~s _Capillis, arrtea quidem, ut apparet, succtsts, et 

semestn ClrClter succrescentibus, unde suppanitur capilla
meuto eum fuisse usum. 

. ~t quamvis multae circumstantiae hunc mihi suspechmt 
redd~dtssent; cum nihilominus Deus solus est. qui scrutatur abdit 
cord · . . a ne. mm, _etiam extra Mona_ste~IU~l Jam_ constituto, manus im po-
. Ie n~lm, ne forte bonarn 1psms tmpeiliam intentionem. Disposi

twnes mterim feci ; ut sub vigilibus continuo esset oculis. Duo;; 
vero eJ·us e ll il t t. . que os mac en os, pre 10 quo possunt, manibus ej us 
constgnando, distrahi jussi, cum aliunde Varadino, recta iu Caelum. 



. t 1 'fl' ~r nffirmet quo utique e qui ~ vchi 
nec usptam nlwr";um. l'lH l • : . E l . C T ' 

t •t Cratiosam in rt>liquo Illius mtUJtu, 'xc~ _ st onsl n 
non apor c · ' . . ltis Gratus ac favo-
R .. l. 'l)ositioncm humilhme Pxpetens, me a " . 

C"ll c 18 S b · · ers1sto . "' do et in })rofundissima , 'u mlSSlOne P nbus eonunen · 
Exeelsi Consilii l1.egii 
:'llirske 29 a Decembris l 76:~. 

humillimus, obsequentlssJmus servus 
Gabriel Baranyi m. P· 

quabuc Benevolum Exame~ A:-brahami Lazar Hebraei 
Varadinum recenter vemenhs. 

Inter rogatm·ia. 
1 mo. Quamodo 

~ocaris, quot An
nm·um, unde ori
~ndus, cujus con
ditionis es ? 

2o. Undevenisti 
ad has partes? 

3io. Quamdin 
moratus es in Op
pido ::M:ad, et 
quamdin in Op
pido Károly? 

4°· Quem in fi
nem venisti huc 
Varadinum? 

5to. Unde ve
nisti ad Oppidum 
:Mad? 

6tu. Ungvarí
num autern unde 
venisti? 

7o . Quamdin 

Responsa. 
Ad 1 mum. V ocor Abrahamus Lazar 

Annorum 81, Pragensis, Viduus, Medicus, 
et r espective Rabinus. 

Ad 2mum. pnum V eni ad Oppid um Mad, 
inde per varia loe~ ad Oppidum Károly, 
ac inde huc Varadmum. 

Ad 3um. In Oppido :Mad maratus _sum 
cir. tribus Hebd., in Oppido autei_ll Karoly 
du a bus, inde vero Magn o V aradm~m. per 
Possessionem Almosd Cu?i apud lblde~ 
babitantes Judaeos una dl~ mor~bar) vem: 

Ad 4mum. Ego eo fine mtench, et vem 
Varadinum, quatenus baptisari, et S~cra~ 
Romano Catholicarn Fldem amplectl pos. 
. siquidem primo finem hunc asse~m 
~~~ns Karolini apud R~os P_atres P:a-

. t 'bl'demper Judaeoslmpedltus fuenm, ns as, 1 . R p p 
subsequenter, svasu dlctorum ~: . . : 
me huc contuli, quatenus. fac!lwrem mel 
inteuti finem adipisci po~slm. 

Ad 5um. Veni ad Opp1~um Ma~ U~g
varino, ubi tribus quadranhbus ~nm _roma
bar, quo mm·ae meae tempore m cn·c~m
ferentia residentes Judaeos, qua Rabmus 
instruxi, et imbui. 

Ad 6mum. Veni ex Polonia Civitate 
autem Cracovia. 

morabaris Cra
coviae? 

Ad 7mum. Integro medio. Anno ibidern 
magnas Artes exercui, mediCas. 
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8"· Uracovium 
unde venisti ? 

gno. Quantum 
tempus interces
sit, a quo Praga 
movisti? 

1omo. Cum om
nis mara, quae 
per te adusque 
deducta est, vix 
semi alterum An
num excedat. ubi 
ergo morab~ris ? 
ll o. Cum qui

bus Passualibus 
perexisti ad Op
pidum Mad? 

12°· Quando 
fuisti novissime 
Viennae? 

13io. Posany 
au tem quando fu
isti ultima vice? 

14. ~uo habes 
intentionem hinc 
discedendi, post
quam susceperis 
baptismum? 

15°· Habesne 
J erosolimam di
scedendi inten
tionem suscepto 
hic Baptismo ? 

16°· Cum dicas 
te esse Viduum, 
ubi est martua 
tua Consors. 

17°• Habesne 
Proles ex utraque 

Ad 8um. Illuc perrexi ex Bohentia. 
Pragia, per Silesiarn juxta Vratislaviam: 

Ad gum. Iam sunt elapsi tres Anni, et 
cir. duo Menses, a quo inde movi. 

1\.d 1oum. In Bohernia, ~foravia, Silesia, 
?ignanter Holischaviae, Cremsiry, hinc 
mde, qua Rabinus ,J udaeos instruebam. 
Et hinc ad loca in specie u b i quantum 
maratus sum qua Rabinus Missionarius, 
me reflectere nequeo. 

Ad ll um Cum Notary Oppidi Ungvár 
Passualibus veni ad Mad, Ungvarinum 
autern cum Passualibus Civitatis Craco
viensis, Cracoviam vero veni cum Pas
sualibus Episcopi Olomucensis Cremsiry 
datis; illuc vero perres Passuales varias, 
de Mense in Mensem datas, quae ad 
quatuor hebdom., tempore Belli dari sole
hant. 

Ad 12um. Fui ante quatuor, vel cir. 
5que Annos, dum nerope solemniter 
triumphus celebrabatur. 

Ad 13ium. Ego multis vicibus ibi quo
que fui, interiru a quo ultima vice ibidern 
exstiteram, jam sunt elapsi 10 vel cir. 
9 Anni. 

Ad 14um. Ego suscepto Babtismo, hic 
manere, et mori volo. 

Ad 15. Nullum babeo intentionem, sed 
prout dixi hic mari cupio. 

Ad 16um. 1rua mea Consors est martua 
Amsterodami, in Hollandia, ubi 12 Arrnis 
egi Rabinum, 2d" vero martua est Pragae 
ante ab hinc quinque Annos. 

Ad 17um. Habeo octo filios, et unam 
filiam. 1mus est Lebl, Francofurti ad 
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Conjuge, et ubi l\I:lenum, 2du< Hannoviae, Zudel nomine 
sunt? 3 i us .T a co bus, in oppido O ber bach, prop~ 
l!'rancofurtum ad l\Iaenum, 41

"" Samuel, elegens in ZemJin in 
Banatu Temcsiensis, 51

"" Salomon <legens Pragae, 6"" Ezechie[ 
lbidem, 7t~••. l\loyses, lbidem, gtus Benedictus, Ibielem aequ~ 
dc gens. Ji'Jbam vero Saram ha beo, J acobo, filio Salomonis 
Imptam in Oppido Pol. in Bohemia degentis. ' 

l 8°· Qu as res 
tecum circumfers, 
et qualiter panem 
quaeris? 

Ad 1sum. Quaepiam medicamenta, et 
vestitum, caetm·um nihil suspecti. 

Peractum Magno Varadini Die 14"' Decembris 1763 per 
.T oseph um Szent-Iványi Ordinar. J udicem N o bili um, et Joannem 
Baliban J urassorem, praesen te Ordinario Comite Gabriele 
Baranyi in Domo R. R. P. P. Capucinorum. 

Maria Theresia etc. 

Rcverendissime etc. Intuitu cujusdam Judaci Abraham Lazar 
cognominati in Comitatu Bihariensi detenti, dernissam Fideli
tatum Vestrarum Repraesentationem sub die ga delabentis 
:Jlensis istbuc submissam elementer accepimus; Et siquidem 
ex. submissis A.ctis nihil talis, quod praefatum Detentum 
quaqua ratione fundata gravare posset, erneretur; Sed neque 
Is sit, de quo benignum Rescriptum nostrum sub die 9" mensis 
,July Anno praeterita expeditum meminit. Hinc Fidelitatibus 
Vris benigne rescribendum, atque una committendum esse 
duximus quatenus apud Cottum Bihariensern disponere noverint, 
ut Is suprafatum Judaeum ~ni aliud quid fundati circa 
eundem subsit) absque ulteriori Detentione liberum dimittat, 
et penes Passuales Eidern extradandas, Illum ad Locum 
Originis suae remi t tat. Da tum Viennae Austriae die 27" Mensis 
January 1764. 

Maria Theresia m. p. 

Comes Franciscus Eszterhazy m. p. 

Ladislaus Batta m. p. 

Ke<zthely. DR. BüCITLER SÁNDOR. 
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SZÁZ EV ELOTT. 

A mult esztendőben száz éve volt annak, hogy Xapoleon 
császár a franczia zsidóság jobbjait nagy gyűlésre hívta össze 
Párisba. A tőlük kidolgozott munkálatot a császár egy zsidó 
synhedrion itélete elé bocsájtotta. A synhedrionnak még ugyan
abban az évben kellett volna összeülni, de a háborús események 
a következő esztendőre halasztották tanácskozásait. Napoleon 
ötlete világszerte feltünést keltett, érthető tehát az az ér.dekló
dés, mely nálunk is a zsidógyűléshez íüződött. Alább szemelvé
nyeket közlök azon tudósításokból, melyeket a Vereinigte Ofuer 
und Pester Zeitung 1806-ban kapott, vagy külföldi ujságokból 
átvett. Ez ujság nyomán értesült Magyarország olvasóközönségének 
egy része a Párisban történtekróL A hírek tartalma objektív 
megfigyelésen alapszik. 

A synhedrion tanácskozása alkalmul szolgált egy kitért 
pesti zsidónak, Weiss Márkus J aka b nak, - mielőtt a keresztsé
get felvette, Weiss Márkus Nissa volt a neve - hogy a zsidók 
beléletének átalakítására vonatkozó javaslatokat tegyen >>Lnpar
theyische Betrachtungen über das grosse jüdische Sanhedrin zu 
Paris<•!) munkájában. Zsidó voltakor is a zsidóság reformálását 

sürgette. 
A synhedrion tételeit magyar nyelven legelőször Löw Lipót 

adta köz~e e czímen : Zsidó valláselvek Megállapítva a nagy 
Sanhedrin által, mely 1807-ik évi feb~uárban Párisban tartatott. 
Francziából magyarra fordítva s jegyzetekkel felvilágosítva Löv 
Lipót, pápai főrabbi által. Pápa. 1848. 

* 
63. szám. Páris, julius 21. Die Anzahl der zum Judeneon

gress sich hier versammemden Deputirten nimt mit jedem Tage zu. 
Am 30. d. werden sie ihre Sitzungen eröffnen. Indessen 1st öffent
lich von den Gegenstanden ihrer vorzunehmenden Berathschla-

gungen noch nich ts gewisses beka~ t. . . .. . . 
66. szám. Páris, aug. l. (Momteur.) D1e JUdiseben Deputir-

ten (95 an der Zahl mit Einschluss der 12 aus Piemont ; die aus 

') Buda 1807. Weissm vonatkozólag Büchler, A zsidók törtém•tc 

Budapesten, 39-i. 
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<ll'lll Köm~n'ich ltalicn ;;ind noeh nicht angekommen) habl? n arn 
~(i. , •. "JI. in cinl'm 8aal dc~ lliesi~en Rathhauses ihre crstE' Ritzung 
gl'lutltC'n. Es wnrden darin .\hraham Fu1-tado aus Bordeaux zum 
J>ribidcnten. dann :2 Recretiirs, und :l Stimmenziihler (Rcrutateurs) 
gewiihlt. Hi~rauf bcschloss man, tlurch den lVIinister des Innern 
<icm Kaist'r das Verlangen anzuzeigen, uass er der Versammiung 
C'rlauben möchtc, in Corpore vor ihm zu erscheinen, und ihm 
ihre Liebe. Ehrerbietung und Dankbarkeit zu bezeigcn. Am 2H. 
tiarauf ,,·ar die 2-te Sitzung. Es erschienen in derseiben die kaiserl. 
C'omm.issiirs. und legten der r ersammlung die Fragen v or, 
welche nach des Kaisers Willen den Gegenstand ihrer Berath
schlagungen ausmacheu sollen. lm allgE>meinen weiss man, dass 
der Wille des Kaisers elahin geht, die Juden Frankreichs sollen 
mit Entsagw1g aller talmudischen Yorschriften und mit alleini
ger Beobachtung der mosaischen Gesetze, sich der gesellscha{t
lichen Lebensart und Gesetzgebung anbequemen, welche dic 
Christen Frankreichs verpflichtet. 

G8. szám. Páris, aug. 8. Die Fragen, welche am 2() . Jul. 
elem hiesigen Juden-Congress (bei dem 12 Rabbiner si ch befinden) 
zur gewissenschaftesten Beantwortung auf Befehl des Kaisers 
durch die Commissiirs vorgelegt wurden, sind folgende : l. Ist 
e~ den Juden erlaubt, mehrere Frauen zu nehmen "? Ist die Elle
scheidung erlaubt nach der jüdischeu Religion? 2. Ist die Elleschei
dung giltig ohne elen Ausspruch der Tribunale, und Kraft von 
Gesezen, die mit dem franz. Uivilgesezbuch im Widerspruch 
stehen? 3. Kan sich eine Jüclin rnit einem Christen verheurathen, 
und eine Christin mit e inem J u den? O der will das Gesez, class 
die Juden sich nur unter einander Ileurathen? 4. Sind die Franzö
sen in den Augen der Juden ihre Brüder, oder werden sie ab 
Fremde (Gojim) betrachtet? 5. ln dem einen oder dem andern 
Fali, welche sind die Verhaltnisse, die der Jutlen Gesez ihnen 
vorschreibt, gegen Franzosen, die nicht von ihrer Religion sind'! 
fi. Betracbten die in Frankreich gebornen, und durch das Gesetz 
als franz. Bürger be handelten J u den Frankreich als ih r Vater
land'! Haben sie die Verpftichtung, dasselbe zu vertheidigen "! 

sind sie schuldig, den Gcsezcn zu gehorchen und allen Anord
nungen ues Civilgesezbuches zu folgen? 7. Wer ernennt dic Rab
bineu? 8. Welche Polizei und Gcrichtsbarkeit (jurisdiction de polire 
et police judiciaire) übcn die Rabbincn nnter den Juclen "? \l Ist 
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die Art der 'Vahlen der Gericht~- unti Polizeybeamten rlurch 
die Gesetze bestimmt, oder nur durelL ua~ Herkommen eingc
fi.ihrt Y JO. Gibt es ProfcssiQncn, die das Gesez Jen Judeu nr
bietet Y ll. Verbietet das Gesez tlen J u den. W u ch er von i h ren 
Brüclcrn zu nehmen 'l l~ . Erlaubt es, oder verbietet es ihnC'n. 
~'u ch er an Fremden zu machen 1 

Páris, aug. 9. Bei Eröffnung des Judencongresses stand 
v or elem Versammlungssaal eine Ehren w ac he von .)0 )I.. die bC'i 
der Ankunft und elem Weggang der DC'putirten ins Gewehr trat. 

(i!J. szám. Páris. aug. J l. Die 12 Deputirten des Königreicbs 
Italien zum hiesigen Julien-Congress, werden taglich hier erwar
tet. Man rühmte in elen Zeituugen an den Deputirten des .Juden
congresses (der jetzt hier, wie man leicht denken kann. das 
Gespriich des Tages und die Zielscheibe des Witzes aller lustigen 
Köpfe ist), class sic am Sonnabend (8chábbes) ihre erstc Yer
sammlung hielten, und darin, gegen alle talmuclischen Yorschrif
ten, schri eben etc. Es hatte aber uamit folgenele Bewandtniss : 
Als die Deputirten erfuhren, dass ihnen jener Tag zur ersten Sit
zung anberaumt sey, erhmdigten sich einige schriftlich bei dem 
l\linister des Innern, ob eliess der unabiinderlicbe Wille des Kai
sers sey. Da sie nicht sogleich Antwort clarauf erhielten, so schrie
bcn eliese einigen schon am Tage vor dem Schábbes zu Haube 
ihre Stimmen auf, damit ui e \\'ahi ( eines Prasiclenten etc.) ,.or 
sich gehe, ohne class sie dabei, wider ihre Religionsgesetze, zu 
arbeiten nöthig hatteiL Indessen gingen doch. mit .Ammahmt' 
eincs einzigen, der sein Gewissen nicht verletzen wollte, alle ülJri
gen in die Sitzm1g. Bei der Pri1sidenten wa hl waren ui e Stímmen 
zwischen Furtado, ein em portugiesischen J u den aus Bordeaux 
und B cer cinern deutschen J u den aus Nancy, getheilt. Ersterer 
hatte die Stímmenmehrheit; und auch die Secretiirs samt. den 
Rtimmcnziihlern sind portugiesische J udcn. 

Púris, aug. 12. Yon den jüdischen Deputirten wurde kürz
lich ein Ausschuss dem Kaiser durch den )Iinister des Innern 
vorgestellt, worauf der Rabbiner Sager l) inc 2 s ündige Audienz 
beim Kaiser hallt. Auf :3 der jüngst augezeigten Fragen hat der 
J udencongress berei ts so geantwortet : Das jüclische Uesetz 
erlaubt im strengen Sinne Vie! wei bere:·. Ehescheidnng und 

t Segre helyett. 



l H 

Yl'rmischc He~·ratlwn. Indessen ist diese Erlaubniss durch Ge
briiuche und Gewohnhciten bcschriinkt. Der Kaiser hat dem 
Prasid. jenes J udencongresses das grosse, und den Secretiirs das 
klcinr Kreutz der Ehrcnlcgion zugcschickt. Das Circular womit 
der l\Iinister des Innern die einzelnen J uden-Deputirten zur 
Eröfi"nung des Congrcsses am 22. v. 1\I. eingeladen hatte, war 
folgendes : >)~\Jein Herr ! Ich eile, Ihnen die Gesinnungen Sr. 
l\1ajestiit des Kaisers in Ansehung der von Höchstdemselben 
angeordneten Yereinigw1g der jüdischen Deputirten zu erkennerr 
zu geben. Die jüdischen Deputirten sollen zum erstenmal am 
26. d. l\lorgens gegen ll l'hr, in einern an das Hotel de Ville 
stossenden Saale, der für die Haltw1g iluer Versammiung ein
gerichtet worden ist, zusammen kommen. Sie sollen sich einen 
Prásidenten, zwei Secretars w1d drei Scrutatoren aus ihrer Mitte 
erwahlen. l'm diese Wahl zu treffen, kann die VersammJung sich 
unter dem Yorsitze des Aeltesten unter ihnen constituiren, und 
die zwei jüngsten Mitglieder zu Secretii.rs bestellen, oder auch 
jede andere unter den Juden übliche Methode befolgen. Bevor 
sie sich trennt wird sie den Tag festsetzen, an welchem sie wieder 
zusammen kommen soll. So bald sie diesen Absichten gemass 
erganisirt seyn wird, muss sie mir solches zu wissen thun. Von 
dem Kaiser errranute Commissarien werden ihr die Fragen mit
theilen, die der Kaiser der Versammiung vorlegen will. Die Juderr 
zu ni.itzlichen Bi.irgern machen, ihren Gianben mit den Pflichten 
der Franzcsen in Übereinstimmung bringen, die Vorwürfe, die 
man ihnen macht, abwenden, und den Uebeln abhelfen, die sie 
verursacht haben, diess ist der für das Allgemeine und die Ein
zelneu wohlthatige Zweck, den Se. Majestlit bei der Haltung 
dieser Versammiung sich vorgesetzt haben. Ich zweifle nicht, 
mein Herr, dass Sie in der richtigerr Einsieht dessen, was Ihrem 
eigenen Interesse am zutriiglichsten ist, und mit der Liebe zum 
öffentlichen Wohl, die alles beleherr muss, was den französischen 
Boderr bewohnt, zur Erfüllung dieses Zwecks nüt beitragen 
werden. Nehmen Sie meinen Gruss gefallig an. ({'nterz.) 
Champagny. 

72. sz. Páris, aug. 22. Die Spiegelfechterey mit dem Juden
congress, sagt ein hiesiges Journal, erkiart sich immer deutlicher 
»elbst dafür. So z. B. war die Antwort der Deputation auf die 
Frage: >>ob das jüdische Gesetz zwischen Juden und Christen 
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die Ehe erlaubt<<, die : >>Das mosaische Gesetz verbietet bestimmt 
die Vermischung der Israelitert mit unreinen Völkern. Indessen 
könnerr unter diesen nicht die Franzcsen und Französinnen 
gemeynt seyn, da das Gesetz dieselben nicht ausdrücklich nennt.<< 

73. sz. Páris, aug. 25. Die Deputation des Judencongresses 
beantwortete die 6-te der ihr vorgelegten Fragen : >>Ob sie Frank
reich als ilu Vaterland ansehen, sich dessen Gesetzen unterwer
fen, lllld alle Bürgerpflichten ausüben diirfen ?<< einstim1nig 
bejahend. Hinterdrein aber fielen doch den Rabhinern darunter, 
imbetreff des Vaterlandes Bedenldichkeiten ein, die sich auf 
den Glauben an die Ankunft des l\lessias und die Wiedererlangung 
des Besitzes von Judaa beziehen. Der Kaiser soll mit den bisher 
gegebenerr Antworterr sem zufrieden seyn, und zu wiederhol
tenmahlen erkiart haben, dass die Deputirten durch aus von 
keinem fremden Einfiuss geleitet werden sollen. 

75. sz. Páris, szept. l. Die Antwarten welebe von der 
jüdischen Deputation auf die ihr vorgelegten Fragen gemacht 
werden, halt man sehr geheim. Die beielen letzten derselben, 
betreffend den Wucher der Juden, sollen von dem RabbinerAndrade 
aus Bajonne meisterhaft beantwortet seyn. Es heisst Kais. Napo
leon habe sich bei dem 1\Iadrider Hof dafür verwendet, dass elen 
Juden in Spanien freye, öffentliche Ausübung ihres Gottesdienstes 
erlaubt werde. 

80. sz. Páris, szept. 20. Von dem Judencongress weiss 
man nun, dass derselbe bereits die ihm vorgelegten 12 Fragen 
zur Zufriedenheit des Kaysers Napoleon beantwortet hat. tmd 
dass den Deputirten nw1 60 andere Fragen vorgelegt werden 
sollen, welche unmittelbar die Reform und Organisation der 
jüdischen Nation in Frankreich zum Zwecke haben. 

81. sz. Páris, szept. 23. Die Angelegenheiten der J uclen, 
und die preuss. Kriegsrüstungen sind es hauptsachlich. welche 
unsern Blattern jetzo Stoff zu langen Bemerkungen geben. 

82. sz. Páris, szept. 26. Imbetreff der Angelegenheiten 
der Juden entwickeln sich nunmehro die Absichten und das 
Genie des Kaisers Xapoleon begreiflicher. Xach der Orrvertur 
mit den bekannten 12 Fragen an die versammelten Deputirten, 
beginnt jetzt das eigentliche Schauspici selbst. In der elesshal
higen Versammiung am 18. d. elkliirten die Kais. Commissarien, 
es sei der Wille der Kaisers, die in allen Liinelern zerstreute, so 

Magyur-Zsidó Szemle. HJOI. II. Füzet. 10 
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t 111<:! a bir• J ttdtsdu• . 'at1<11r, durdt r: in f!J'OSS<:B hir· r zu Prriehten

des ;-(yfl•·driultl (, 'anll<'drifl), lwstehP!ld aus 7(} .\Jitglir:rh·rn, rtH·hr 
zu r·our·r·Jtt rin·fl. IJit>s.• 7(} Jlitgli1:dr·r bi>IIPn aus ])pputirtr:n allr:r 

L•irulr!r l•:uropafl lwstr-hr·n. •> Kiindigt auch, hr:isst Cl! in der Rr:d<: 
dt •s lrais. ('ornrnissiirH, <JhiH• V~:rzug dic· Zusamrnen berufung dr~ s 
gro8fl<'fl 8anhr·drins allc:u HynagogP n von Europa an, clarnit :;ie 

soJ,·Iu· lkputtrte nar·h Paris Hc·h irkPu , welr:lte filhig sind der Regie
ruiig Jlf 'Uf' An8ir:ll11'n zu verw~hafTen etc.<• 

H:J. sz. XorddPutschland, szerJt.. 27. Di e jüngst erwiihnten 

\' t•rh•tfldlungen KaJHr·r NapolPons rnit den .Juden, scheinen wirk

lir·h andt>rt~ Zwf'ciw a ls dic rcligiö~e VPrbesserung dieser Nation 

zu habr•n. 1-ir·hon wurck kiirzlich in HPrlin rin von seineu Glaubcns

gr-rws.l'n R~' hr ge~r:hij tzt<!r .Jud<' wl'g~n eines gcfiihrten strafbaren 

B ri d wPdtf;r·ls vPrhaftrt. Sr• i ne Papiere sind gerichtlich in Beschlag 

gr•nomJHr•n \I'IJrdr•n . •> Wi,. kann man wohl , bemerkt ein öffcntli

c:ht• • Bl1d t , dr r W1·lt den U lauben zumuthen, es sey dern Kaiser 

1'\apok<m an dc·r sittliclwn Vc·rrdPiung dPs jüdischen Volkes ctwas 

i-!••lr•gen '! f~r, dm· um d.as H ei l der Mcnschheit weit gefehlt sich 

zu !J, ·kiirnrnem, v ic:lrnchr Jecliglich Privatplane bevolgt, solltr 

rnit riPr zi:irtliehen Sorgfa lt r'incs Christus (wic er elen Sehi'Íll 

IWJJimrnt) rli!• rnoralische H'·glückung Jsraels sich einfallen lassen '! 
t:ff •,u 

Siiddf'ufschland, <>kL 4. lm Oestcrreichischen ist von cler 

ltc•glf'rung, aliPrt fremden .J u den der r~ intritt in die östr. StaatP n 
vt• rbotr'" wordmJ. 

!JH. sz., rnely deez. LJ. j r lent meg. Tudósítás Franczin

orl'!zághól. [)as grosse Synerlrium der Juden das am 20. okt. 

•·riifJ'rwi wf'rden sol lk, aber wcgen der Ktiegs-Ereignisse auf

g<lHC·IJolwn werden rnusstn, soll nun nü.chstens seincn Anfang 
h11IH'n. 

100. HZ. TudósítáH J<'rankfurtb61. Jn der letzten Woche 

dPH .\fov,·mbers passirt!nl durc·b Augsburg einige angesehene 

• J 11df'n aus ('onHtantinopel, Hrnyrna etc. nach Paris um dem gros

H•· n NyllC•drium beyzuwolmcn. 

Keszt!tely. Dit. Brcm.Eit :-:>.t1wort. 
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~1AGYAROR:SZÁGI HIREK AZ ADIESSUSOKROL. 

Tóbia Kóhennek (l f);:i:)-172~!), az okob és józan konstanti
nápolyi orvosnak azon panasza, hogy Törökországban minden 
széde lg6 s álmessiás hitelre és hivekre talál,l) jlagyarországra 
is vonatkoztatható. Bárha a gyér zsidó lakosság miatt oly mérvú 
r ajongás, amilyet a XVII. század közepétől a XVIII. század 
második feléig terjedő időszakban fellépő messiási csalók Török-. 
.Xémet-, Spanyolországban idéztek elő, úgyszólván lehetetlen volt, 
mégis mindegyik imposztor - így nevezi őket Evelin Historia 
de tribus irnpostoribus művében - követőhe talál itt is s rninden 
mozgalomnak hullámai ide is elértek. 

A főimposztor - Sabbatai Czevi - talán nem is hallott 
Magyarországról. Egy Sabbataival foglalkozó könyvben,2) mely
nek értékét Graetz 3) az összes idevágó forrásművek között a 
legkevesebbre becsüli, ellenben J ost 4) a legtöbbre, olvassuk, hogy 
összcgyüjtvén ismerőseit, rokonait, meghatározta Ininelegyik lelké
n ek prae-existentiáját, vagyis megmondta, hogy minő kiváló 
férfiakban lakozott előbb az 6 lelkük s azután felosztja messiás
hoz méltóan közöttük az egész földet. Ez alkalommal az adomá
nyok sorában ott szerepel Lengyelország, Xérnetország, sőt még 
Bulgária is, de ·Magyarország nem. b) Samikor az 1663. év ősz~n 
Sabbatai Czevi hivei Egyptomból s Törökországból elárasztják 
l evelekkel a nyugat országait, hogy hírül adják nekik az új evan
gcliornot, fl) akkor mentek levelek Lengyelországba, X érnetországba 
s a szomszéd tartományokba, í) - tehát valószinüleg :Jlagyar
országba is, de killön nincs megemlítve. Talán e mozgalommal 

függ össze, hogy egy angol embernek, Brett Sámuelnek eszébe 
jutott, hogy a messiási kérdést letárgyaltatja egy, természetesen 

') Ernden i1~:p:1 n-~i" (ed. ·wolf) 461. és ;-·:·t: ;-c•;:-: .(Leutber~ . 
l 86 i :32 a. 

• ·:::.::: n·~·-1~': (Lemher;:>;. lSG'í • 
') UeschiC'hte X. ', 42-!. 
'l Ueschichte ( lSi\9 ) III. 1:)-!. 
') ·::.:.r J"l1).' "1~~ 56. l. 
" :1"1t:':l:1. 

'l 1. m. a2. 1. i's~;:) n:·;-:S 
o:-tS r~1~c:1 n1;•;~S~ ;::c·~1. 
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koholt, rabbigyiilésen. Elbeszélése szcrint 1650-ben :300 rabbi 
Agida (?) siksúg<ha összegyülekezett, hogy megvitassák, vajjon 
eljött-e nuír a messiás. 7 napi vita után arra az eredményre 
ju..,tottak, hogy még nem érkezett meg. Brett, ki az általa elbeszélt 
esemén~·nek ~í~lítólagos szemtanuja volt, azt is elmondja, hogy 
a rabb1-kone1lmm gyors befejezése abból magyarázható, hogy 
Rómából hat papot kiildtek a messiás rég megtörtént eljövetelé
nek bebizonyítására s a súlyos érvek hatása elöli félelmében az 
cgrsz gyülekezet szétszaladt.l) 

A szmyrnai csaló a zsidó időszámítás szerinti 5426. é~ Elul 
16-án a szultán elé hozatván, a büntetéstől való félelmében a 
turbánt felvette. Ez a datum pontosan megfelel annak, amit 
Rosnyai Dávidnak naplójában olvasunk 1666 szept. 16-áról : 
>>Hozák császárhoz azt a zsidót, kit ők zsidó királynak lenni 
hirdettek, kit midőn az császár eleiben vittek volna, el lévén 
rendelve megölettetése, törökké lett, kinek az császár is megkegyel
mezvén, kapuczi pasává tette.<<2) 

Midőn kitérése után a Gázából való Nátán, az ő bolondja 
vagy prófétája- ebben az esetben megvalpsul Hosea 9, 7 >>bolond 
a próféta<<- a török birodalomban forrónak érzi a talajt, menekiil 
s egy ideig Magyarországon is tartózkod.il!, 3) mint ötven évvel 
később Lőbel Prossnitz. 

Kiilönös személyiség volt egy ma~yarországi rajongó, a 
kismartani Mordechai, aki Mordechai Mojiachnak is neveztetik. 
Ha a neki tulajdonított apokaliptikus, kéziratban fennmaradt 
feljegyzések csakugyan tőle erednek, akkor telivér sabbataista 
volt. A szmyrnai kitértet véuelmezi, mivel - úgymond -
hűtlensége is hozzátartozik az isteni kegyelemnek tervéhez. 
Szaros viszonyt állít fel közötte meg saját személye között. Ha 
Sabbatai a Dávid törzséből származó messiás, akkor ő a József 
törzsbeli megváltó s viszont. Sok helyütt megfordult, bejárta 
Németországot s Olaszországot, mindeniitt élénk feltünést keltve 

') Cassel, Über die Rabbinerversammlung des Jahres 1650. (Berlin, 
1845.) Agida-t rendesen Xagy-Idával azonosítják, de ebben az esetben 
az angol kiejtésre nincsenek tekintettel, s különben sem egyezik az ott 
megjelölt földrajzi fekvéssel, úgy hogy fel lehet tenni a kérdést, vajjon 
egyáltalában létezik· e a helység. (Agida = A zsidó?!) 

') Monumenta Hungariae Historica VIli. (Pest, 1867) 303. l. 
•) '~:l r'I1)1"1N~ 76. L 'iNJ;1;, y-Nt, 1W!:l;t,. raS~. 
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aszketikus életmódjával, exaltált lényéveL Olaszországi múkü
déséről 'l'obia Kóhen is szól nagyon elitélő modorban. Miután 
a Rovigo testvérek hiradása nyomán elmondja folytonos hiijtö· 
lését, hozzáfüzi : >>En azonban azt hiszem, hogy ez is őrültségé
hez tartozott. Eletének vége megmagyarázza a kezdetét. Elméje 
cl borult s így halt meg.<< 1) Az utókor mindezek ellenérc valóságos 
második R. Móse Micoucy-t látott benne és sírján Moschiach (fel
kent) helyett Mochiach (feddő) név ékeskedik, amennyiben >>sokat 
visszatartott a bűntől, sok községet bejárt, mindenütt erkölcsös
ségre tanítva s a sziveket a vallásasságra lángítva.<< 2) l'gyanazt 
látjuk tehát ennél az 1729-ben Pozsonyban elhunyt férfiúmíl, 
mint az eretnek gyanánt kiátkozott Lób Stassov rohonczi rabbin:H, 
akit az utókor csodatevő gyanánt dicsóitett.3) l\Iindenesetre fel
tiinő, hogy Mordechai Mochiach unokájának a férje, a hires fi.irthi 
rabbi, Steinhardt József, ki responzumaiban mint talmudtudóst 
említi felesége nagyapját, nem birt tudomással messiási tevékeny
kedéséről. 4) 

Sabbatai még élt, amikor Magyarországon kivégt>zték 
Drabitzius Miklóst, a trencsénmegyci rajongót, aki prófétának 
mondotta magát s a megváltást az ellene hozott itélet indo
kolása szerint a kereszténység esküdt ellenségeinek, a zsidóság· 

') V. ö. Büchler, Kaufmann Gedenkhuch 454-. 
') 1\r eisz, ":.:'1',, r'l'~ •;~N 30. köv. 
') ~L Zs. Szemle XXII. 303. l. 
') Steinhardtról szólva egy negativ adalékot nyujthatunk az alsó

kubini hitközség történetéhez. A •Magyar Habbik• (II. 3.) czímü folyó
irathan ugyanis azt olvassuk, hogy Akiba Steinhardt I. (sic!) a •:alásbir 
bór< szerzője, melyet unokája és utódja, a hasonnevű Akiba Steiuhardt II. 
adott ki, a XYIII. század közepén alsókubini rabbi volt. Az utóbbiról 
az is olvasható, hogy kiadója a •Másbir bór< (Prag, 1828) és •Kóach 
Hesivc ( Prag, 1827) mííveknek s leközölt sírkövén czélzást találunk 
,~ ,,~C'~ (olv.: ,,~W~) és "\1ltl -1::J::J műveire. A nevezett könyvet nem 
láttam, de a .-1\Iásbir bar< név eleve ,·alószinű vé tette, hogy egy .József
ről va o szó (Gen. 42, 6). S úgy is van. Ben .) ako b ~. 2341. sz. és Ca t. 
Bodi. 1533. l. szerint a mií szerzője Stcinhardt József s a mű meg]eh>nt 
Prágában ,~C' n::1 talmudikos megjegyzésekkel egy kötetben. melyeket ö 
maga is idéz főművélJen a Zichron .Joszefuen (116b. s több he~yenl. 
A ~·c•;, n:l munka. a kataJogusok sz~rint nem létezik s nem Jelenhetett 
me" előbb mint a l\Iasbir bar. A sírkövén tehát olvasandó "11!' ·1::1 
hel;ctt "1~' n::J::J (va lószinüleg az is mn rajta) s Alsó-Kubinnak nem 
jltthnt n t!iesöség rabhijai közé a ::llasbir bar "zerzlíjét sorolhalni. 
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nak felizgatása által (j uratosque orbis Christiani h os tes ... Judaeos 
incitando) akarta elérni.l) Adatok hiányában nem lehet tudni, 
hogy menuyire jutott a dolog, szerzett-e a zsidók között magának 
hiveket s összefügg-e az akkori zsiuó mozgalmakkal. Epúgy nem 
taltiljuk nyomát sem annak, hogy az Erdélyben lakó szombato
sokhoz eljutott-e Sabbatai hire s hatott-e a rajongó szektára. 
Ha minden nép messianikus mozgalmáról azt mondja a néplélek 
mély ismeretére valló módon egy arab költő Ibn Hazro-nak tör
téneti művében •>a súlyos sorscsapás feletti bú s harag szülé<<2), 
akkor ez megvolt ő bennük hatványozott mértékben s így még 
a nagy elnyomás mellett, mely alatt szenvedtek a XVII. század 
folyamán, feltünő, hogy irodalmukban meg nem csendült erre 
vonatkozó hang. 

A magyarországi hírlapirodalom egyik legrégibb Budán meg
jelent terméke a >>Wochentlich zweymal neu-ankommender Mer
curius<< 1731-iki évfolyamában is szól egy messiásról ilyképen: 

Donaustra hm, von 8 J uni. 
In dem Königreich Egypten, so jetzo der Turek besitzet 

u. Selym 1717 erobert, hatsichein Mann hervar gethan, Namens 
Schanti Zephi, mittelmiissiger Statur, freundlich in Reden schön 
von Angesieht und in Jüdische; Kleidung einhergehend, ~elcher 
sich vor einen Propheten ausgibt, die Judenschule taglich·besuchet 
und von den schweresten Geheimnüssen und Glaubenssachen 
disputirt meistens aber von Christo, dass er der wahre Messias ... 
er redet aller Nationerr Sprach und thut wunderliche Dinge. Das 
Juden-Volek hat ihn Anfangs nicht hőren noch !eiden wollen, 
ausser etlichen wenigen ; so verlange t, wer er seye und von wannen 
er komme? derren er geantwortet: dass er ein Sohn eines Israeli
tischen V atters von eine r Jüdischen Mutter gebohren, von Gott 
durch den Propheten Eliarn (sic) beruffen und b~fehliget, das 
venvirrte und zerstreute Israelitische Volck aus den 4. Welt
Theilen zu versamlen ... und die Kirche und Mauren zu Jerusalem 
wicder aufzubauen. Als nun die J uden sol ch und anderes mehr 
von ihm gehőret, haben sie angefangen ihn zu dulten und zu 
hőren ... er lebt still ... hat keine gewisse Herberg, kehret bald 
in diesem bald in jenem Haus ein und jedermann will ihm gern 

' ) :Xeues Ungarisebes Magazin I. 145. l. 
') Berlíner, Jubelschrift, 116. l. 

aufnehmcn ergebet oft mit grosser Suite allerley Yolks und Reli
gionsgenossen an den Fluss Nilum, wo er wunderbare \Verc~k thun 
soll, er speiset namlich die Hlmgerige ... Die l\1ahomeclaner haben 
mit ihm disputiret von iluern Mahomet, wie er ein so miichtiger. 
Prophet Gottes der schier alle Nationerr der Welt in ein Volk 
versamlet, ja den grossten Theil der Erden un ter sich gebracht ... 
jctzt abcr im Hímmel der erste nach Gott lebe ... warauf der 
neu-angemaste Prophet geantwortet: Mahomed hat gelebt und 
ist gestorben nach ihm auch viele Köni.ge, Christus aliein ist unter 
den Todten wicder aufgestanden ... Als sie ihn weiter gefragt : 
Ob Mahomet ein König sei gewesen wie andere Könige ? hat 
selbiger replicirt: Mahomet hat in dieser Welt gleich einern König 
regiert und gelebt, aliein ich sage euch, class die Könige, gleichwie 
sie regiert und gelebt haben, also werden sie auch ihren Lahn 
empfangen, th ut Buss, dann ihr ba bt eine kleine Zeit übrig dazu ... 
Mi.t den Christen redet er sehr wenig und ermahnet sie n ur, class 
sie andern nicht argerlich sein sollen? als er auch befragt wurde, 
wann er das jüdische Volk in das H. Land fi.ihren würde "l war 
seine Antwort. W ann die Zeit herankommen, werde ihm Gott 
das Horn Elia und den Stab Moses schickerr und wann er in jenes 
blasen, so werden es alle Israeliter hören und unter vielen Froh
locken-Jauchzen, Tanzen und Trompeten Schali ins H. Land 
eingehen. 

Ez a Balkán-félszigetról eredő hir - mert Donaustrohm 
ezt jelenti - látszólag Sabbatai Czevire vonatkozik, de ez való
jában nem lehetséges. A szmyrnai álmessiás már 1676-ban, tehát 
több mint félszázaddal ezelőtt halt meg s bármily csekélyre is 
becsüljük a lap szavahihetőségét, - Egyiptomnak a törökök 
által való elfoglalását is 1717 -re teszi 1517 helyett - nem téte
lezhetjük fel, hogy egy ötven év előtti történetet, mint úja t tálaljon 
fel olvasóinak l\1ár csak azért sem, mert az egész közlernény 
valószinüleg valamely német lapból van kiollózva elég értel
metlenül. Akinek módjában volt ily lapokat forgatni, láthatta, 
hogy az egész XVIII. század magyar hírlapirodalma német lapok
nak hireiból táplálkozik. Ha a dolog természeténél fogva nem 
is igazak az álpróféta tanairól szóló tudósítások, a személyérc 
vonatkozó adatok igazak lehetnek. S ha az illető középtermetű 

volt, aidcor nem lehet Sabbatai, mcrt a jól értesült Emelen .Jakab-
11<11 olvashatjuk, hogy impozáns megjelenésli volt s a többi embert 
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magasságban felülnml1.a.l) Zsidó ruhában sem járt, mert hivei 
előszeretettel turbánt viseltek 2) Azonkívül sohasem állt köz('] 
a kereszténységhez . .Az az állítólagos kijelentése, hogy az ö atyja 
csak látszólagos atyja, nem keresztény befolyás. 3) A Török
országban fellépő messití.snak különben sem lehetett ambicziója, 
a csekély keresztény elemet megnyerni. O róla, ki még törökül 
sem értett jól, nem lehetett azt még hiresztelni sem, hogy minden 
nyelven beszél. 

Sokkal érthetőbb lesz a zavaros hir, ha a XVIII. század 
harminczas éveiben még élt Nehemia Chija Chajurmak, a messiási 
csalónak viselt dolgaira vonatkoztatjuk 

Chajun mindenesetre lelki rokonságban állt Sabbataival, 
hisz a török sabbataisták titkos összejövetelein részt szokott 
venni, bárha saját állítása szerint csupán tanulmányozás czél
jából. Különféle műveiben valóságos szentháromságot tanított 
kabbalisztikus frazeológiába burkolva ugyan, de azért eléggé ért
hetően. A trinitas mellett még abban is kaczérkodott a keresztény
séggel, hogy betegség és tűzvész ellen adott amuletjei keresztény 
szentek neveivel voltak teleírva. 4) Azonkívül még töröknek is 
kiadta magát. Nyelvismeretei is nagyok lehettek, mert bejárta 
Boszniát, Törökországot, Palesztinát, Lengyel- és Németországot. 
1723-ban Morvaországba is eljutott, ahol magyar nőt vett el 
feleségül. 5) 

Szenvedélyes irodalmi harcz támadt ellene. A kiátkozások 
csak úgy röpködtek feléje. Ezeket tudvalevőleg sófárfuvás és tem
plomi gyertyák kioltása mellett mondották ki. Kuriozumképen 
megemlítésre méltó egy magyar lapnak híradása, 6) mely egy len
gyel városban történt kiátkozást következőképen ír le: >>Meg
hirdettetett, hogy általában fogva fekete öltözetben jelenjen meg 
a Zsidó gyülekezet a Zsinagógában. A közönséges istenitisztelet-

' ) rm~;p "~,n 4. L ov;, S:Jö :-t1:JJ :-tSvöS, 1ö:Jtt•ö ",sN iN?IJ:J 1•;o 
és Graetz, Frank und die Frankisten (Boroszló, 1868) 21. L 

') Graetz, Geschichte X " 228. l. 
') ':Jl: f11))-,1NIJ 12. l. 
') Ernden i. m. 65. L 

') U. o. 72. j'~J;1N:J V11' n~po1ö ;,;n Olt/ Nttl; ':J. A becsmérlő 
kifejezést nem szabad szószerint venni , mint Graetz teszi, mert Ernden 
nem válogatja a kifejezéseket nemes buzgalmliban s Eibeschütz feleségét 
is ily jelzővel illeti. 

•) l\1agyar Hírmondó 1792. 
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nek végzésével fekete gyertyák gyujtattak s a legöregebb Rabbi' 
felnyitotta a törvénykönyvtartó ládát, kivette a törvénykönyvet 
s befedvén azt fekete matériával {?) ezen igéket szóllotta .... 
Elővette annak utána a Rabbi Móses öt Könyvét s valamennyi 
átkot foglalnak ezek magukban, mind olvasta rémítő szóval, 
amelyet még iszonyatosabbá tett egy kis szarvból készült kiirt
nek fuvása .<< 

A nagy üldöztetés, melynek aktáin Palesztinában és Prágá
ban letelepedett budaiak is szerepeltek, l) arra indította, hogy 
agg korában vándorbothoz nyuljon. Elhagyván Európát, nyoma 
vész. Némelyek állítása szerint 1733-ban balt meg Afrikában, 
mások szerint Ázsiában lelte halálát. 

Ha azonban a felhozottak alapján a Mercurius közlését 
egy Chajunról szóló hír ügyetlen felhasználásának vesszük, úgy 
valószinünek tiinik fel, hogy Chajw1 1730 után Egyptomban 
élt s talán ott is halt meg. 

Erkölcsi romlottságban és szemfényvesztő leleményességben 
túltett mindegyikükön Frank Jakab. Ha valakiről lehet állítani, 
hogy a történeti megemlékezés folytán halottaiból felébred örök 
szégyenre,2) úgy ő az. Fellépése elején szorultságában a kereszt
séget vette fel, s azután is felváltva mint zsidó szerepelt, miért 
is a lengyel inkviziczió 1760-ban Czenstochov várába záratta és 
csak a diadalmasan előretörö oroszok adták vissza a szabadságát 
1773-ban. Kiszabadulása után újból megkezdi hiveinek tobor
zását. S ilyenek Magyarországon is nagy számmal valának. Már 
1759-ben, amikor Podoliában kezdett szerepelni, két M:áramaros
Szigetról való ember is tartozott környezetéhez.3) Eibeschütz 
Jonathan fia révén is el volt terjedve hire Magyarországon. 
A nyugoti határszéli megyéktől kezelve egész Nagy,·áradig 
mindenütt találkoztak fmnkista eretnekek 4) Bár mozgalma 

•) Emüen, i. m. 59. l. j':J1Nr.:l '"l 1"':"1 ~11~' - ";,:J 111 és 79. l. 
?"p1~l ir.:~Sr :-t~JS~t~ . ".,,,~J:~ p~~· p"., :-t",, S"l ~·ö; :J•:-t:J iruw t:-tS·~" pli~Jt!' 
NJ,Oö1 )':J1N t!'N~ S~1~ 11N '?"JO t:'"l.n A 1'":"1 rövidítés (11~1 op;• Ot:-t,• ) 
arra rontat, hogy Dá,·id atyja vértanúságot szenvedett. de keruéses. 
vajjon Budán s azt sem tudom milyen eseményre ezéJoz a t!'N~ S:.:~~ 
kifejezés, bár a buclaiak ez időtájt sokszor za.klatták a zsidókat. A1. , ,;, 
Ovinc <·sak akkor érthető egészen, ha •:Feucr-Ofen• -nek fordítjuk. 

') Dániel, 12, 2. 
' ) Graetz, Frank und die Frankisten 13. l. 2. j. 
•) llen Chauanja I. 12. 



Paleszti náig is eljutot t , mt>g M'lll valószín ü horw ., J'I· " , r . - . ' b.r " ll <tg) <ll 
\.un_r:H'!' (l __ • i-iK. hf. l lK. l.) következő llirC' ó re<Í vonatko;ik: 

>>,~7.8Wbol )Ot t Lewlek ~zerrnt Palesztinában a Ridók között 
:·eghetetlen nagy_ lárma Yagyon és Sergcnként verik marrukat 
osz,·e m1vel ""'" C'Saltírd hitegető l·o··ztu··t · a D' · 1 ··· d':.]' ' • . "'· · , · , ame JOvcn o ese-
boi azt. h1tette el w lek, hogy az (í Bírodalmoknak helyretUlása 
ed gy nunden órán megjelenendő l\Ie siás által igen köz~ l volna.<< 

Frank, ki később bárónak neveztette magát. különféle 
kalandok után Offenbachban kastélyt szerzett hol hiveivel 
együtt elzárkózva élt. l7Hl decz. 16-án mult ki s 'ez alkalommal 
~ külföld.i lapok hírt adtak róla. Egy magyar nyelvü Iap, a Kerekes 
alta! szerkesztett •>Hadi és más nevezetes történetek<< 1791 decz 
27-én így szól a haláláról: . 

A ::\1oenus vize mentében Offenbach nevezetü Német Mező
Yá,rosb~n lakott eggy igen különös Úr - Báró Frank Ez Hertzegi 
modra eit, de honnan vette a temérdek pénzt, nem lehet e<>yenesen 
tudni. Azt beszéllik, hogy valamely Napkeleti s már s~'Í.z esz
te~dök~öl fogva f~nnálló Társaságnak lett légyen a feje, mely 
Tarsasagnak tagJai, hogy Lengyelekböl, Örményekből és Görö
gökből állyanak, onnan lehet gondolni, mivel sok Lengyelek ... 
laktak mellette, úgy hogy a Báró udvari Embereivel együtt reá
ment szintén hatszáz személlyre ... Ötven pompás öltözetü test
őrzöket tartott. A tisztelet, mellyel viseltettek eránta núnden 
hozzátartozói szintén imádásnak lehet mondani. Ezen hónap 
l H-án mult ki a világból. Két napokig volt kitéve . . . a teste 
hermelinnel prémzett lengyel ruhában. A lábai veres karmazsin 
szin pántlikával voltak összekötve. Tizenkettődikén temettetett 
el következendő emlékezetes pompával : Minek előtte elindult 
volna a halottas Sereg, odajárultak a testhez egyenként a meg
háltnak tisztelői, megillettek kezekkel (Zsidó szokás szerint) annak 
lábait s engedeimet kértek tőle. Még kis gyermekeiket is odavitték 
hozzája az Anyák s azokért is engedeimet kértek ... Végbe
menvén ezen tzeremonia, kezdödött a temető felé való menetcl. 
Elől indultak az asszonyok, mindnyájan fehér ruhákban diszes
kedve s kezekben égő viaszgyertyákat tartva; utánnak a Gyer
mekek nyilakat vivén kezekben, azután a Férjfiak ... Itt hoz
ták l 8 személyek a holt testet ... Előtte és utánna két (h-egek 
lllentek hajadon fővel. .Jobb felől a test mellett a meghált Báró
nak Leánya és két Fiai ... A sirnál ... keserves sírás és jajgatás 
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lett, de a mclly egy jelre ÍHméL félh~szalmdt sakkor a fcnru•mlített 
kéL Üregek egy rövid imádsúgformát mondottak ... leboc~áttat
ván pedig a sírba a koporsó, mindnyájan egy-egy marok földet 
vetettek reá.<< 

E hirrel kapcsolatban a szerkcsztő maga is elmondja 
azt, amit - úgy látszik közvetlen tapasztalatból Franknak 
bécsi tartózkodásáról tud. 

>>Ezelőtt mintegy 12-J:)esztendőkkel Hétsben volt a lakozása 
ezen gazdag és felette pompás úrnak. Koronás fejedelmek se 
járnak rendszerint azzal a pompával, mellycl ő azokott volt járni ... 
Elgyőzhette ő a nagy pompát, mcrt gyakorta érkezett számára 
egy s több szekér pénz. Némellyek azt mcséllik előle, hogy a 
Kárpát hegyeiben talált volna valamely nagy rakás pénzre. -
A Leánya ki már most mintegy 30 esztendős, még akkor igen szép 
virágjában volt. Ürömest férjhez ment volna valamely Kamarás 
Úrhoz s el is vették volna azt jó szivvel ... de az idegenitette 
tőle a Gavallérokat, hogy nem tudhattak mi Ember az Attya. 
Némelyek Zsidónak gondolták. De hogy Zsidó csakugyan nem 
volt, onnan megtettszett, hogy szargalmasan eljárt a szent Misére.~ 

A temetésnek bizarr formájáról a tö.bbi hirlapok is szól
nak. Hogy piros szinű palástja volt, az a írankistáknak a piros 
szin iránti előszeretetéből magyarázható, melynek alapja Jesaja 
63. 1. , ahol Izrael megváltója piros ruhában jelenik meg. E szin 
misztériumát már Sabbatai magyarázta l) és Frank tanában a leg
magasabb vallási fokozatot a pirosat jelentőszó jelzi(= Euom) 2) 
S amint a pseuclepigraplükus iratokban gyakran szerepeinek az 
>>arany<<, vagyis az aranyszinú festékekkel írott levelek, úgy a 
frankistálmát a piros levelek. Ha .lezs. 63. fejezet 1-:~. verset 
összevetjük Deu t, :32., 42. és II. Sám. l., 18. versei v~ l, akkor 
talán megtudjuk magyarázni, miért vittek a temetésen a gyer
mekek nyilakat, ha ugyan nincs rntLS kabbvlisztikus értelme. -
A két öreg, ki a koporsót kísérte, valószinülcg két leghübb embere 
Sehor Salamon és Náthán, kik Frank halála után is szerepeinek 
még. A szekta, mely >>száz esztendők« óta fennáll, term~szetcsen 

Sabhatai-é. 
Három hónappal később (J 7!\2. múrczius :11-én) laptöltt'lék

nek használta fel a Pressburger Zeitung Frank sorsának leírását. 

') l~mden i. m. ló. 
') Uraetz i. 111. 7ó. 1. 
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A czikk hemzseg a tudatlanságtól s a zsidógyülölettöl. Nem is 
akarja elismerni, hogy Franknak valamilyes köze volna a keresz
ténységhez és zsidó-mohammedánnak mondja a szektát. Egyéb
iránt már Mária Terézia alatt jelenteti meg Bécsben, ami nem 
lehet igaz az eddig ismert adatok alapján. Offenbachi tartózko
dásáról csak annyi bizonyosat tud, hogy >>in seinem Hause ... 
entdeékte man jüdische Unordnung<<. Leányáról azt írja, hogy 
erkölcstelen életmódot folytatott s azzal a gúnyos kérdéssel végzi 
>>ob er nnn in Abrahams ocler in Mohamets Schoos sitzt.<< 

Yégül ideiktatjuk a chassidikus rabbik egyik panegyrikus 
lajstromának l) egy megjegyzését, mely érthetövé teszi azt, hogy 
akkoriban minden álmessiás hivekre tehetett szert. E lajstromban 
:Magyarországot egyedül Teutelbaum Mózes a későbbi sátoralja
ujhelyi rabbi képviseli, kiről dicsőítőleg fel van említve, hogy 
ö az örök biró ama kérdésére »remélted-e a megváltást<< 2) joggal 
felelhet igenne!, mert minden zajnál felriadt s várakozással telten 
kérdezte: >>megjött-e már a Messiás ?<<Nem tudjuk vajjon igaz-e 
ez, de mindenesetre jellemző épúgy, mint az a gúnyvers is, 3) mely 
a római Salamonról szól, aki a hegyre fel szakott menni s franczia 
messzelátón leste >>a hírmondó lábainak<< nyomát. 

Budapest. DR. RroHTMANN MózE~. 

SÉMI EREDETŰ NÉMET SZÓK. 

A germán nyelv, mint az indogermán nyelvcsaládnak 
egyik ága, tudvalevőleg semmiféle rokoni viszonyban nincsen 
a sémi nyelvekkeL Míndazoná1tal találunk a németben elég 
szép számmal szavakat, amelyek kétségtelenül sémi, még pedig 
többnyire arab eredetüek. Minthogy e két nyelvcsalád között 
a rokonság teljesen ki van zárva, természetesen csak átvétel 
forog fenn. Közvetítökként a spanyolországi arabok szerepcl
nek, amennyiben a mór uralom által sok arab szó átment a 
spanyoiba és innen a többi nyugateurópai nyelvekbe. Ezen 

') 1:'1n:-t r\1~11:1 ~,o (Lcmberg, 1865) 6. fejezet 6. szám. 
') Sabbat 31 a. 
3 ) Schudt, Jüd. Merkw. IV. 420. 

Optica et extensa Galilaei fistula a,n ille 
Accedat, longo vrospicis intuitu. 

lS í 

arab hatás főképen a német nyelvnél észlelheW, ami a Hab~
burg -dinasztiának kettős uralmából önkény t következik. 
A spanyolországi arabok gyakorolta hatás(w kívül a keresztes
hadjáratok is több arab szónl gazdagították a nyugateurópai 
nyel v ek szókincsét. 

A héberszármazású német szavak részint magán a 
biblián alapszanak, részint pedig a héber jargon termékei j 

utóbbiak azonban már teljesen meghonosodott és közhaszná
latban élő német szók. 

Itt nyújtarn betürendes jegyzékét azon német szavak
nak, amelyeket a mai nyelvtudomány vagy már határozottan 
sémi eredetűeknek tart, vagy amelyek e tekintetben legalább 
hipotézis alatt állanak. 'reljességről természetesen ily össze
állításnál nem lehet szó, mivel egyik vagy másik szó könnyen 
kikerülliette figyelmemet. A rövidítésekre vonatkozólag meg
jegyzendő : ófn. = ófélnémet, fr. = franczia, sp. = spanyol, 
klat. = középlatin, a többi rövidítések nem igényelnek magya
rázatot.1) 

Abt apát, ófn. abbat, lat. abbas, származik az aram 
abba (atya) szóból. 

Admiral tengernagy, fr. amiral, sp. almiraje, származik 
az arab arni1· (fejedelem, parancsnok) szóból. 

Alchemie v. Alchimie arab összetétel al-kímífi, ahol al 
névelő j a Obemia szó eredete még bizonytalan. 

Algebra arab eredetű, 820 körül Muhammed ben Müsá 
al Hovarezmi egy »Al-gebr w almuquabalu« czímű művet 

irt, ahol e szó a glibara (helyre<1llítani, berendezni) igével 

összefügg. 
Alkohol származik az arab alkohl szóból, mely eredetileg 

a szemölelökök festésére szolgáló finom ólomport jelentett, mai 
értelmét »spiritus v ini« a XVI. században rqerte. 

Alkoven hálófülke, fr. alkove, sp. alcoba, származik az 
arab al-q~tobbah szóból, mely boltot, mellékszobát jelent. 

•) Forrásm(íveim voltak: Dr. Franz Harde1·, \Yerden unti ""an
dern unserer "\Vörter. Berlin, 1906. - F1·ied1·ich Kl1tge, Etymologisches 
\Vörterbuch der deutschen Sprache. Strassburg, 1899. - Pro( Dr. O. 
Weise, Unaere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. Leipzig unti 
Berlin, 1902 és Dr. Daniel Sanders, Dcutscher Sprachschatz. Hamburg-. 

1875 és 1877. 
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Amulrt, e szó eredete még kétes; némelyek az arab 
homalo (hordani) igéhűl származtatják, mások, ami sokkal 
való~zinübb, a lat. amoliri (elhárítani ) igéből. 

.tb. il in, e festt;k nevét az arab anniZah-tól nyerte. 
Aprikose kajszíbaraczk származik a latin praecoquus 

(koránérett) szóhól; c szó eltorzított alakja az araboknál 
benJI'ifJ. a névelővel alberqúq és elJből keletkeztek a román 
alakok. olasz alhercocco, fr. ahricot, holl. abrikoos és végre 
a nl-met Sl.Ó. 

Ara időszámítás, e szót némelyek az arab aracha (kel
tezni) igéből származtatják. 

Atclw hárka, slármazik a latin arca (szekrény) szóból, 
a mcgfeleW héber szó is eredetileg szekrényt jelent. 

Arrole származ ik az arab arak (nedv, rész egítő ital) 
szcíból. 

ArsPnal fegyvertár, e szó eredetc még bizonytalan, néme
lyek az arab dúr-azzana szóból származtatják. 

Art isclwcke árticsóka. an g. artichoke, ó fr. artichaud, sp. 
alcareliofa, szárn1. az arab o.l-lclwnshúfá szóból. 

Atlas, e síma szövet neve arab eredetü, összefügg a 
talasa (l'ltörölni, a szőrt eltávolítani) igével. 

JJeel telillb, ez ördög nevét Baalsebuú-tól, az ekronitúk 
isten<;t(Jl nyrrl<'. v. ö. Királyok II. Könyve 1, 2. 3. lfi. Baal
scbull - a legyek istrne, a kíuos mérgeH legyeknek ellti'Lrítója, 
mint pl. ZruH Apomyos (.uul((. = ll-gy), vagy Apollo Smin
theus (op/v.'J·og = mezci egr~r). l'jabban ez isten nevét egy 
Z eb,t/; 11cvü vi'trossal ltozdtk lmpcsobtba. 

Cltali( kalifa, arah citaTZfit (uhíd), összefügg a clialrtj'a 
(hát mbagyni) igr~vel. 

Christ. Ch1·ist1!1dmn, o szavak a héber messias (felkC'nt) 
szónak görüg fordítás:'dHíl keletkeztt>k (xuir•J = felken). 

!Jrtl11'8 (tréf.) szrgénység, sz(mu. a héber dalláh (szegény-
sr'•g) szóh<íl, d(([ sovány, gyengr, tchdetlen. 

lJrtltel datolya, ohm: dattilo, gör. cYá:av).oc;, szárm. n 
phiin. rli.IJIIft (pCtlma) szc\böl. 

[)ii'({IL kcrevet, :->zi'trm. az arah <lill'i''tn szóból, mcly kcr<•
V('let, kiiuyvPI, továbbá egy ~r.t>r;,önt•k összes költeményeit vagy 
Jnilvr·il jelenti, v. ii. Haiis' Div:m, Gocthcs westöstlicltcr Divan. 

~Ül! EHEDETl ' :'\.Ém:T o,;zóK. 

Elefant szárm. a görög il.i•ra; szóból; etimolrígiája még 
kéte~, némelyek az azonosjelentésli indiai ibha szóból származ
tatják, sémi artikulussal al-ibhas, mások a sémi artikulust az 
egyiptomi iib, abu (elefánt) szóhoz kapcsolják. . 

Gaia gála, díszruha, etimológiája még kétes, nemelyek 
az arab chalj (cziczoma, dísz) szóból származtatják. . .. 

Ocdeere gálya, szárm. némelyek szerint az arab chall1J]UI1 
(méhkosár, hajó) szóból. 

Ganne1' csaló, e szó mai alakjánll és jelentésével elő:;zör 

L essingnek »Der junge Gelehrte« és Schillernek »Die Rii.uber« 
czímü elarabjaikban találkozunk, régebbi alakja Joner, az ige 
jnnen v. jonen, mely a héber jr1na (megcsalni. rászedni) igé
ből származik, v. ö. Czef. 3, l. 

Genieren valakinek terhére van, fr. gener, szárm. a la 
gene szóból, mely kényszert jelent; a gene szó pedig, melynek 
régebbi jelentése »kínzás«, »kínpad« a »gehenna« szóból kelet
kezett, mely a későbbi latin íróimái poklot jelent, ez me~ 

nem egyéb, mint a gé·ben hinnom, egy Jeruzsálem melletti 
völgy, ahol egykor a lHolochnak gyermekáldozatot hoztak. 

G1·eif grifmadár, gör. Y!!':,p, e szót miként a német 
Chentb szót is a héber ke1 ilb-bó! származtatják. mely L Móz. 
3, 24. és 2. Sámuel 22, ll. fordul elő. . 

Gurke ugorka, gör. t.l-'/roí•(!tall, szárm. az arab al-chiJili' 
szóból. 

Hm·em, arab l1arcwz, szárm. harama (megtilta.ni) igéből, 

tehát oly hely, ahová lépni tilos. 
Hasanl, középfelnémet hasehart, bushart (koczkaj:Hék) 

fr. hasart, szárm. valószinüleg az arab jasru·a (koczk:it vetni) 

igéből. . ' 
IIawrie hajókár, fr. avarie, olasz avana., szarm. az arah 

a·~·ar (romlott portéka) ~zóból, az ige anu·ara (kárt szenvedni . 
Jaspis jáspis a héber jaschpeh, 2. Móz. 28, 20. és 39. 13. 
Joppe kabátka, fr. jupe, olasz giuppa, giubba, sp. aljuba. 

súrm. az arab al-gubbah (bő férfikabát) szóból. 
Kabale ármány, eredetileg titkos tant jelentett, mint a 

héber kibbel (kapni, átvenni) igéből származó Kabbala ~zó, 

mai értelmére csak a XVIII. század huszas éveiben akadunk. 
Kaff'ee kávé, fr. café. ang. coffee, szá.rm. az arab galllf'll 

(bor, bogyóból fött ital) szóból. 
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Koft'er fajankó! m11Yeletlen ember, szárm. a héber kafaT 
(falu) szóból, '· ö. Enekek éneke 7, 12; etimológiája teMt 
ugyanaz, mint az azonosjelentésíí német Tölpel, voltaképen 
Törpel (Dorf) szóé. Kaffer mint néptörzs neve az arab lc6fir 
(tagadó, hitetlen) szóból származik. 

Kamel teve, régebbi német alakja Kámeltir, kfn. kernel
her v. kemel, szárm. az arab gernel szóból, v. ö. héber gama.l. 

KarabineT, olasz carabina, szárm. némelyek szerint az 
ara b ka mb (fegyver) szóból. 

Kara/fe palaczk, szárm. az arab gharafa (kerekes kút) 
sz ó ból. 

Karat karat, fr. carat, olasz carato, sp. gilate, szánn. 
az arab gírát szóból, ez meg a görög Keeáuov (szentjános
kenyér) szóból, melynek magva súlymértékül szolgált. 

Karmaisin karmazsin, tulipiros, olasz carmesino, szárm. 
az arab quermez (pajzstetü) szóból. 

Kuttnn karton, kfn. kottCm, fr. coton, szárm. az arab 
qutun (gyapot) szóból. 

Kümmelblüttchen, zsiványnyelven hamis kártyát jelent, 
összefügg a héber girnel bet ü vel, tehát három lap. 

Lakai lakáj, fr. laquais, sp. lacayo, szárm. az arab lakijj 

(alkalmazott) szóból. 
Lante lant, olasz linto, fr. luth. szárm. az arab al'ud 

(hangszer) szóból. 
Limone czitrom és Limona.de szárm. az arab laimún szóból. 
Lucifer, alapjelentése hajnali csillag, szárm. a latin lux 

(világosság) és fero (hoz) szavakból; átvitt értelme (bukott 
angyal, ördög) Ézs. 14, 12. alapján keletkezett: »Óh mint estél 
alá az égből fénylő csillag, bajnal fia, a földre verettél, aki 
sorsot vetettél a népek fölött«. 

"-'lfagazin raktár, olasz magazino, szárm. az arab machzen 

(csür) szóból, chazana = őrizni. 
Marzipan marczipán, régebbi német alakja marzapan, 

olasz marzapane, eredetileg érmet jelentett, amelyen Christus 
ülve ábrázoltatott, ezért származtatják némelyek az arab mau

thaban (ülő király) szóból. 
~{aske álarcz, fr. masque, klat. masca, olasz maschcra, 

Hp. mascara, szárm. az arab maschara (gúny, nevetség tárgya) 
szóhól, sachim = kicsúfolni. 
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Matratze ágybetét, szúnn. .az szóból. · azonosjelentésü mab·ah 

, ~eph,is~~~7ltele~, ezen a Faust-roondában elöfordulö ördö"'-
nev_ et~mologiaJa meg kétes, némelyek a héber meplar (rol~
bolo) es töphel (hazug) szavakból szárma t t' 'k ltl . , z a Ja . 

'b ' l e~s~n,q sargaréz és ~Masse tömeg szavak a pbön. maiisa 
szo o szarmaznak, v. ö. a héber maszasz (olvasztani) iO'ét 

Metall f · 1 t b • . .. em, a . metallum, gör. fiÉr:aUov, e szó alkal-
masmt phon. származásü, v. ö. a héber metrl (l· r It b ) 
szót, Hiob 40, 18. ,ovucso ot 

Moschee mecset, szárm. az arab 1 .. ból, sadJada = le térdelni. masc J ld (imabely) szó-

_1V.f~~mie mümia, szárm. az arab mümija szóból. 
~Iutze. (sapka), etimológiája még kétes, alkalmasint arab 

eredetu, amit a klat. almucia alak bizonyít. 
, N'_~t?·o~ szócla, sziksó, lat. nitrum, szárm. a héber nefe?·-

ből, v. o. Pelelabeszédek 25, 20 és Jeremiás 2, 22. 

, . .Orange narancs, fr. orange (régebben arange), olasz 
ar ancia, szárm. az arab narang szóból. 

. !leite csőd, Pleite macllen megbukni, szárm. a héber 
pele:tah (menekülé~) ~zóból; némelyek a flöten gelzen = elszökik, 
etlvet~:,k elpusztul kifeJezést a Pleite gehen eltorzított alakjának 
ar Ja . 

Rasse faj, fr. race, olasz razza, sp. raza, szárm. az arab 
rüz (fej, eredet) szóból. 

Ries rizsma, klat I'I·sma · b · , , szar ro. az ara nzma (csomó, 
csomag, bál) szóból. 

.. ~ack zsák, fr. sac, olasz sacco, aug. sack, lat. saccus, 
go~. aaxxog, szárm. a phön., héber saq szóból. Ez az eayedüli 
szo, mely a legtöbb m11velt nép nyelvében úgyszólván b válto
zatlanul megvan. E véletlen megegyezést már korán kezdték 
r~.s~~nt ~omo~yan, részint tréfásan magyarázni; így többek 
kozot~ .Abrctham ~ Santa Clam XVII. század katholikus pap 
(polgan neve Ulr1ch MegerJe v. Megerlin) egyik beszédjében 
azt mo1~dta, hogy a rabinnsok szerint ez az egyedüli szó, mely 
a bábeh toronyépítés után az elszéledt népek közös birtoka 
maradt, mert » ... als der Obriste Baumeister auss Unge
d~ld umb seineu Sack (d. b. Reisesack) geschryen, Willens 
mit demselben hinweg zugehen, also hat ein jeder das Wörtl 

Magyar-Zsidó Szem le. 1907. JI. Füzet. ll 
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Sack Yerstanden, und also nach seinelll Sack geeylt: dahero 
das ·wörtl Sack in allen Sprachen gleich ... « 

Satin. sz.írm. az arab zaituní-ból, azaz selyelllszövet egy 
Zaitun nerú chinai kikötővárosból , e városnak most Tschwan
tschau a ncre. 

chaelzern csereberél, kereskedik, a XVII. század óta 
gyakrabban használt szó, mely a héber sachar szóból szár
mazik. 

Schante v. Schote ostoba, bolond, a XVI. század óta 
használt, német szó, szánn. a héber schüteh-bőL 

Sclzock hatvan darabból álló csomó; e szó eredete még 
a babiloni őskorba megy vissza, ahol sosse (sudsu, sussu) 
360-nak, a nagy asztronómiai főszámnak 1 /6-át, tehát hatvant 
jelentett. 

Schofel rossz, hitvány, a XVIII. század óta meghono
sodott német szó, mely a héber sclutfel (alacsony) szóból 
keletkezett. 

S eraph, Semphim, szárm. a héber sara( (kigyó) szóból. 
Smaragd lat. smaragdus, gör. o,uáeayoor;, szárm. alkal

masint a sémi baroq (villámlik) tőből, v. ö. Harnilkar Barkas. 
Sofa szofa, díván, szárm. az arab wff'ah szóból, mely a 

ház előtt levő padot jelent. 
Sorbet sörbet, olasz sorbetto, ez ital neve szárm. az arab 

scharbat-ból, az ige scha?·ibct = inni, e tőre vezetendő vissza 

a Sint p ( szörp) sz ó is. 
Sultan, arab sultán, az ige salita = úrrá tenni. 
Tari( tarifa, díjszabály, fr. tarif, olas.z tariffa, sp. tarifa, 

szárm. az arab tarif (hirdetés, jegyzék) szóból, az ige arafa = 
hirdetni. 

Tasse csésze, tálcza, fr. tasse, olasz tazza, szárm. az arab 
iassah (medencze, csésze) szóból, az ige tassa == bemártani. 

T eufel ördög, szárm. a gót diabaúlus közvetítésével a 
görög cháflol.or; (rágalmazó) szóból, ez meg nem egyéb, mint 
a héber satan (v. ö. Jób l, 9.) fordítása. 

Vezi?·, szárm. az arab wazara (viselni) igéből, oly ember 

tehát, aki bizonyos méltóságot visel. 
Zider almabor, gyümölcsbor, lat. sicera, gör. oLY.EQa, 

szárm. a héber schelelír (részegítő ital) szóból. 
Zote trágárság, olasz zotico (durva, faragatlan), sp. zotc 
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(fajankó), fr. sot (ostoba), szárm. alkalmasint a héber schötelt 
(bolond)· szóból. 

Zucker czukor, ófn. zucura, olasz zucchero, sp. azúcar, 
szárm. az arab sokkar szóból. 

Z~tclcerlcand sárga czukor, a XVI. század óta használt 
szó, fr. sucre candis, olasz zucchero candito, szárm. az arab 
gancl szóból. 

Losoncz. DR. BARTA MóR. 

AZ ,,l:::J.:1 i1SSv SZERZÖJE MINT RABBI BÁNBA....~. 

Hazai zsidóságunk és hitközségeink történetéről a tizen
nyolczadik században igen gyérek a forrásaink és azért minden 
legkisebb tény is megérdemli a feljegyzést. Lion Vita Jfonselise 
vagy Jehuda Chajim 1\Ionselisc>, livornoi meczenáshoz intézett 
különbözö gratuláló, ujévi üdvözlő, kéregető, kolduló vagy ajánló 
leveleket tartalmazó iratokat foglal magában az 583. számú 
fasciculusa a Tudományos Akadémiában őrzött Kaufmann
könyvtárnak. Ezek között van Joseph Czec-i Hirs rSJ·'-i 
(Posenhez közeli városka Lengyelországb>m) rabbi két levele. 
melyeket újév alkalmából intézett a fen~evezett meczenáshoz, 
amelyekből az tünnék ki, hogy az ":'l:::J.,, i1':-':-y czímü horniletikus 
munka szerzője (Livorno 1779. 2°) 1785-ben és 1786-ban 
rabbinus volt Bánban ( Banowitz vagy Bannowetz ~"11:N::J.) 

Trencsénmegyében. Maga a két levél sablónos újévi üdvözlő, 

amelyben a szerző Monselise további jóindulatát kéri ki a 
maga számára. A befejezése a :1~"Pi1 Ellul hó 19-éről keltezett 
levélnek: lt/"1':1 ~01' •St:~ c~·-,,N és utána lt''11:N::l j'N ·:•::l::J.N" l',,, 
·~p·::J.NT J"':1::J.WJ),D ,F.D latin betüvel Monsiltr Joseph Hersch 
Háchám de Banot~·itz in Hungaria, per Presblt?·k, Tirww, 
Sanbokrik, tehát megjelöli az útirányt via Pozsony, :N agy
szombat, Zsámbokrét; a második levelének aláírása, mely 1~"i'i1 
Ell ul hó 14.-én kelt: '"NmN t:~•mN::J. N ·:•::J.::J.N" w·•;, ~or ·Sc· o~·-,N. 

Joseph He1·gchel Rabbiner· a Bannovetz in Hungaria, 
per Presbzwg, Türnau, Sanbokret. Feltünő csak az, hogy 
a levélíró még most is rSl·r: P",::J.N-nak nevezi magút, ezt úgy 
látszik állandóan használja, valamennyi levelén és munká
jának czímlapján is az áll. Csak az egyik levelén vijlem 

ll • 
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rs~-~ P, ":JN c ' ; o '-t olvasni. 1784-ben Pozsonyban és Szerela
helyen volt és akkor :Monselisehez intézett leveleiben, melyek 
szintén ezen fasciculusban vannak, czím gyanánt Coppel Mandelt 
említi Poz!';onyból. 

Vándorprédikátor volt, ki 1761-ben kénytelen volt közsé
gét, feleségét és gyermekeit elhagyni. ,.,,,~ :Ji:;,:J w-;•;, ':lll ~i:l1' 

p·~·w·o ,,S , ~: j~Sr m~St!!-n ek nevezi magát. Az i'll::l,, nSSv be>e
zetésében elmondja, hogy mint vándorszónok prédikált Posen
ben, Lissában és Krakkóban; megfordult Németországban, 
Cseh- és Morvaországban, Hollandiában és Angliában. Bécsben 
is beszélt, ott Ansel Orenstein, Mose meg Abraham pSoptD1p(?) 
testvérek vendégszeretetét élvezte. Lejött Olaszországba. Trieszt
ben és Velenczében héber nyelven prédikált. Livarnóban 
pedig Monselise és Eliezer Ohaj Saltiel Rekanati előljárók, 
kit leveleiben mindig külön megemlít, elősegítették horniletikai 
munkája kinyomatását. E munkája egyik ;,~.::n:m-ját N"~:J pw·~ 

~-N,Oi'öN~ p"p;,o ,,m;;, 1'11'n, (Mattersclorf = Nagy~Marton) írja, 
aki említi, hogy szerzőnk ott is prédikált. A ;,~;,o;, 1778-ban 
adatott. A könyv többi approbálója kiemeli a margalini rabbi 
ékesszólását. 

Budapest. DR. W Ersz MmsA. 

ADALÉKOK PETÖFI NYELVÉNEK BIBLIKUS 

ELEMEIRE Z. 

Petőfi stílusában aránylag igen kevés a bibliai erecletü 
kifejezés vagy fordulat. Életsorsa, pályája eléggé megmagya
rázza ezt. Mégis akad benne valami itt-ott a bibliának szinte 
köznyelvivé lett kifejezéseiből, fordulataiból és nem volna egészen 
háládatlan felada.t e szempontból Petőfit is feldolgozni, ahogy 
pl. Pollák Miksa dr. feldolgozta Arany egész költészetét. 
(v. ö. Arany János és a biblia. Budapest, kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia, 1904). Ezuttal csak néhá"ny adatot 
óhajtok közölni Petőfi nyelvének biblikus elemeibőL 

Az 1848 czímü költeményben (a debreczeniben) ezt olvassuk : 

Álmainkban 
Alattomban 
Megcsapolták szíveinket, 
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H ogy kioltsák életünket, 
D e maradt még a nép eknek etfre 
Annyi, ami fó'lkicílt az égre. 

A Tigris és Hiéna czímü drámájában meg e párbeszéd 
olvasható (I: 9) : 

Borics : Nem ontom véredet. Mondják, a kiontott v1:t. 
égbe kiált és a földön elárul ... 

Predszláva: Ugy van, fiam, a kiontott vé1· elárul és égbe 
kiált. Te nem fogsz megölni. 

~yilvánvaló a forrás: Mózes I. k. IY. JO. (v. ö. Bánóczi 
Toldi és a Biblia és Lehr Toldi-magyarázatait Pollák id. m. 46 . 

Érdekes a Bolond I.~tólc következő stl·ófája: 

1\fennyit, mcnnyit mos a zápor engem! 
Hanem hiszen sze1·ecsent mos, 
Mert biz' én a milyen 
Egykoron valék, olyan va.",oyok most. 

E kifejezés régi a magyar nyelvben. Már Baranyai Decsi 
János: »Adagia Graeco-Latino-Ungarica, Bártfa 1598« czímü 
munkájában olvashatjuk: Soha nem éröd azt, hogy az szere
ezen rneg f'eié1·ödgyék« (335. l. NySz). Baróti Szabó Dávid 
is följegyezte A Magyarság Virágiban: »Haszontalan dolgok: 
kopaszt borotválni, szeretsent szapúlni (219. l. NySz). 

A szerecsen-mosdatás és elváltoztatás metaforája J ere
miásból került be az európai kulturnyelvekbe (XIII, 23). 
Aranynál is előfordul az Elveszett alkotmányban (v ö. id. m. 20.1.). 

Még csak egy sejtést fejeznék ki. Petőfi Lehel t·ezér 
czímü be nem fejezett költeményében e kifejezéssel találkozunk: 

Mellettünk felnőtt az apró csemete 
Az élet fö'ldébe ki t Árpád ültete. 

(Lehel v., 41. strófa.) 

Talán nem járok messze a valóságtól, ha azt vélem, hogy 
ez a metafórikus birtokviszony: az élet földe analógiás máso
lata egy közismert bibliai kifejezésnek. És pedig ennek : az élet fúja. 

Budapest. DR. Rumxn MózEs. 
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ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS MONDÁSOK. 

Átkok, szitkok, ká1·ornkodások. Valamint az egyén jelleme, 
mint a szeg a zsákból, leginkább 1D)I:l:l 1D1:l:l 1D':l:l buvik ki 
rE'jtekéből, úgy a néplélek is leginkább az adás-vevés, cserebere, 
az enyém-tied lebonyolítása, mulatságainak lefolyása, továbbá 
szenvedélyeinek és indulatainak kitörése alkalmával nyilvánul 
meg legmárkánsabban és pedig azon átkok, szitkok és károm
kodások alakjában is, melyek olyankor elhangzanak. Nem 
akarok ezúttal a zsinagóga átkaival foglalkozni, sem a eberem
mel és ennek különféle formitival; sem a házasságtöréssel 
gyanusított asszonyra Numeri V. 11-31 feltételesen alkal
mazott még régibb átokkal; sem a Lev. XXVI. 14-43. és 
Deut. XXVIII. 15-68. alatt foglalt két :"1ii:l11"1 soka
ságra, rettenetességre és iszonyatasságra felüimulhatlan átkai
val, melyek közül csak kettő ment át az immár mindenütt 
l>jiddis«-nek nevezett jargonba. Bevezethetném ugyan jelen 
czikkecskémet a káromkodásról írt egy kis általános elmél
kedéssel, de minthogy erről jobbat-újabbat nem nyujthatnék 
annál, amit erről Eötvös Károly Balatonja második kötetének 
59-61. lapjain olvashatni; annálfogva ezekre csak utalok és 

átmegyek in medias res. 
A thórából vagyis Mózes öt könyvéből, bármennyire is 

duslakodik az a legkülönfélébb átkokkal, a nép szájába kevés 
ment át; a Gen. III. 14-19. alatti legrégibb átkokhól .semmi. 
Annál gyakoribb a Gen. IV. 12. alatti átok, melylyel az Uristen 
Káint nyughatatlan bolyongásra kárhoztatja, a ,., v• melylyel 
a testvérgyilkost földönfutó kóborlással sujtja. A ntídvenád 
zájn vagy verdn átkos volta ki nem felejtődhetett szókincséhől 

FOI.KJIORE. lfi7 

azon nemzetnek. melynck tíz törzse nyomtalanul eltünt, maradE•ka 
pedig immár XX-ik százada annak, hogy csak imitt-amott 
örvendhet békés - de sehol sem zavartalan - nyugalomnak. 
A tajcheche köréből vett két átok egyike a nn,p, a ged!Íchesz, 
a febris = láz, amit néhá a Mai előszó fokoz májgeclócheszszé 
vagy az utána következő Ji'll'::l~ szó gedóchesz revi-iszszé vagyis 
májusivá illetve negyednapossá, amik a láz súlyosabb válfajai; 
a m~s~ka a ~:ll), a má,ke,. a fekély, melyet legtöbbnyire egy 
c~.effi~Iens eloz, meg, peldaul : zaj fil mákesz af dir vi fil epl 
du m1r veggeganvet haszt = annyi fekély rád, ahány almámat 
elloptad; amit gyanusított vagy vádlott ugyanezen, de maga 
magára az első személyben mondott átokkal igyekszik marrától 
elhárítani. " 

A patologia köréből vett átkok sorából még a következök 
ismeretesek: e chlász, mely azt hiszem a •'m = kór, kórság 
elkorcsosítása, e (1·ász = rángás, e bauchczvikn = hascsikará~, 
e gdárrnrájszn = bélszakadás, e stáchn = nyilalás, e yiite 
~~enk = ala~os nyavalya (itt a güte nem jelentheti azt, hogy 
JOmdulatú), lacher auflz.rJn =addig feküdni betegen, míg a test 
hátána,k, aljának bőrén folytonossági hiányok keletkeznek 

Attérek most a leggyakrabbi kifakadásra, arra amidön 
az á~~ozódó mísz~ ~esün~-t = különleges, abnormis haUlt vagy 
szélhudéses, gutautesos k1mulást kíván valakinek e c;zavakkal 
slág t1~eff'en. Ki hinn~, hogy a »der slág zall dich (ín, zí, ész, 
enk, ze) treffen « kifeJezések egy vallásos korszak nézletének és 
ér:ül~té~ek né~i 1:eflexei? Pedig azok. Mai napság az agy
szelhudes, a sz1vszelhüdés, a gutaütés okozta váratlan halált, 
melyet semmi betegség fájdalmai, kínjai, gyötrelmei meg nem 
előztek, mely lecsap mint a villám, a :.szép« halálnemek közé 
sorolgatják, de ma sem mindenki és nem mindenütt. Katholi
kusok pártéin ma is hangsúlyoztatik, hogy az illető »a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után« tehát nem készületlenül 
hunyt el. Máskép volt ez hajdanában; akkor a veszélyben forgó 
beteget az ö végnapjai ban, a haldoklót az ö végóráiban hosszabb
rövidebb imádságok elmondásával és elmondatásával látták el 
azon útjára, melyről senki vissza nem tér. Shakespeare is a 
világirodalom eddig utól nem ért psychologusa, az imazsimoiya 
előtt térdelő királygyilkos, illetve testvérgyilkos kir!Hyra buk
kanó Hamlettől, a fiutól csak azért nem öleti meg ott apj;1nak 
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gyi lkosát. nehogy imígy cn őt a halálát megelőzte imádkozás 
kcgpzcrében részesítse. Egyébmást ki nem magyarázhatni n 
töprengő dán királyfinak e jelenet alkalmával elmondott követ
kező szavaiból: 

•Most megtehetném, top, imádkozik. 
És, most teszem meg : - akkor mennybe mén. 
Igy állok én boszút? - Megfontolandó. 
Atyámat egy gazember megöli, 
S' én. ez apának egyetlen fia, 
Azt a gazembert mennyországba küldöm. ~ 

III. fel vonás 3. szin. 

Xálunk zsidóknál jó kötetecskét képez a haldoklók imád
ságait és a súlyos betegek körüli imádságokat tartalmazó .,.:lVr;, 
p1 .:1' czimü compendium. Bár in periculo ob instantiam mortis 
az is elégséges, ha a haldoklóval csak a kis ,,,,, esetleg csak 
a világ legrövidebb confessio fidei-jét elmondathatjuk, mely 
következő. hat szó ájtatos elmondásából áll és pedig " s~~ltl' J!l;)ltl 

1i1N " ,,,;,'?N, de mainapság legtöbbnyire ez is kiment a szokásból. 
Régebben azonban és pedig nem is oly nagyon régen a várat
lanul bekövetkezett halálnemeket, a gutaütést, szélhüdéseket, 
melyek az ő áldozataikat ezeknek minden vallásos kegyszerrel 
való ellátatásuk hiányában meglepték, nemcsak »szépeknek« 
nem, hanem igenis átkosoknak tekintették l!'"P krie. Ez az 
átkozódás, ahol a krie szó a snájdn igével jár együtt, a 
családi atyafisági érzületet érinti legkellemetlenebbüL Akinek 
azt kivánják, hogy kriét snájdoljon magán, annak implicite 
azt kivánják, hogy szülőit, testvérét veszítse. De bántják faj
érzületét is, minthogy a szüleit, gyermekeit, hitvesét, testvéreit 
már mind elvesztette vallásos zsidó még mindig nem krie
mentes; az lévén a szokás, hogy a zsidóság közelismert nagyjai 
halálának hírére is kriét snájdolgatnak. Ugyanezen eszmekörből 
került a nép szájába a svárz j6r, a fekete esztendő vagyis a 
gyászesztendő is. E svárz jór auf dir, ím, ír, enk, zé = Gyászos 
év reád, reá, reátok, reájuk = Legyen kit gyászolnotok 

Ad vocem gyászév! Szabadjon kizökkennem tulajdonképeni 
thémámból. A gyászév nálunk zsidóknál a zsidó kalendariumi 
évtartam; amiért is a juliani vagy a gregoriani évnél hol 
rövidebb, hol hosszabb. A jelen soraim megjelenésekor számlált 
5667-ik év napjainak száma 354. A gyászoló a gyász dehorsjait, 
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például azt, hogy nem rendes imaszélert foglalja el a zsinagógti
ban és azt hogy taliszján a leülönben arany vagy ezüst nyaksáv 
helyett feketét visel, a teljes gyászéven keresztül szem előtt 
tartja. Másképen áll ez a kátl is ima szempontjából, melyböl a 
szülőiket gyászolók gyászévének tartama egy hónappal rövidebb. 
a következ éS valósággal kegyeletes felfogás folytán. Az árvák 
kádisának szerzéíje gyanánt a hagyomány Rabbi Akibát, Bar 
Kochba erkölcsi főtámogatóját, a Hadrianus római császártól, 
a la Marsyas, megnyuzatás általi halálra ítélt vértanut a 
jomkipuri muszafba foglalt tíz vértrum egyikét szercpel;eti. 
E zen kádisról azt tartják, lw,gy azt akiért »mondják«. kisza
badítja a purgatoriumból. Amde a purgatoriumnak nálunk 
zsidókniíJ a leghosszabb tartama egy évnél tovább nem terjedhet. 
minthogy pedig a gyermeknek szüléíjéről azt, hogy az egy 
teljes évre rászolgált volna, feltételezni sem szabad; annálfogva 
csak tizenegy hónapig mond érette, illetve érettük Kádist. 

Visszatérek thémámhoz. 

Cze?·sp?·ingen, Czen·innen, Czerzeczen, .Auszgerott verdn, 
Gené~egt verdn, mindmegannyi drasztikusabb alakjai a meg
semmisülésnek, melynek fokozása a gepülvert verdn, a halál 
után a szélrózsa minden irányában való szétszóratás, a la Titus 
(Gittin 56 és 57). Jernach smach, smaj, simchem, smam = 
Töröltessék ki neved stb. ezt a zsinagógában is hallottam, de 
mitr nagyon régen épen 50 évvel ezelőtt Miskolczon vagy 
Balmazujvároson. A Purimot megelőző szombatot, mely ezen 
évben 1907 február 23-ára esett, az akkor Deut. XXV-béíl 
felolvasott 17-19 három vers elsejének kezdő szava -~.:ll után 
sabesz zóchajr-nak nevezik. Ezen három vers zsinagogalis fel
olvasásának meghallgatása minhag ele rigeur. Mikor a felol
vasó = lájnoló az utolsó két szót i1:lt!lli NS is kiejtette már, 
akkor a közönség azt következő legfentebb hangon úgyszólván 
elkiabált átokkal toldja meg l':m 11;)rt• i1~'. Hát kérem, ott 
ahol ezen átok szokásos, ott a fennhanggal eltérnek a zsina
gogalis szokástól, mely szerint a lájnoló a thóra átkait majdnt'DI 
susogásig leszállított hangon ol vass a; de hiábavaló is ezen átok. 
mert hiszen a zóchajr nem törli el, sőt inkább évente kétszer 
feleleveníti Amalek emlékét, ezen évben 1907 augusztus 24-én 
majd másodszor. Én a közönség ezen jmách smaj-át inkább 
chaszidikusnak mint orthodox-nak tartom. l!'ranld Adolf barátom, 



l lU FOJ.hLOHl'. 

az orthodoxok kiizponti irodája elnökének házi zsinagógújában 
legutöbbi "abesz zóehajr-kor, nem hallottam. Hallhatni lehetett 
azonbau mindenütt ott, ahol eme Sabeszkor a jajezereket is 
reczit:ilgatják és ezek közill azt, mely következőleg kezdődik: 
pS~v jS ;;c·~· "t:'N i'N "1:li j::l:l1 és melynek végszavait az előimád
kozöml együtt fe1: ten hangoztatja az eklézsia következőleg: 
* c•;-:p j1":t~ * l"':lm'?~ * ,-,~~ n~;1 * l":lll 1~w n~-. 

Érdekes a jiddis átkozódás, káromkodás elhárító alakja 
is, mikor az átkozódó, káromkodó az ő kifakadásait ezen sza
vakkal toldja meg májne szanún gezógt, azt akarván kifejezni 
vele, hogy aki nem ellensége, ne vegye magára. Ezen alakkal 
egy másik elhárító formula correspondeál az t. i., mikor a rémes, 
halottas, kisérletes májszéket mesélö anyóka vagy nénike, a 
»hájnt e güte nacht = nyugodalmas jó éjtszakát ma« kivánság 
gyakori ismétlésével szaggatja félbe meséi fonalát. 

A mindeddig ismertetett átkozádások igeideje vagy a 
jelen vagy a jövő; áttérek ezennel azokra, melyek módja az 
óhajtó (optativus), ideje pedig a mult (praeteritum). Ezeket 
megfigyelvén azt tapasztaltam, hogy nem annyira a gyülölköd6 
harag, mint inkább a beczézgető szeszély nyilatkozatai, akár
csak a Homérosznál oly gyakran előforduló Ja~fAÓVté (csodálatos 
ember. Télfy: rossz ember. Csengeri, Kemenes; ördöngős Hol
lóssy Zsigm.), mely beczézgető kifejezéssel szólítja Andromaebe 
is (llias VI. 407.) a tőle bucsuzó Hektort. 

Csak nehányat közlök ezen enyelgések fajtájából : E sód 
dü vórszt nit hauzmászter in Najechsz czeiten = K~r, hogy 
nem voltál házmester N oa idejében, tehát a vízözönkor. Háleváj 
dájn máme het dich fállen gellaszt =Vajha elvetélt volna az 
anyád. Háleváj man het dich mit gláz gernáleit =Vajha üveggel 
körülmetéltek volna. A halva született vagy éltekora nyolczadik 
napja előtt meghalt fiucskát ad normarn - szági - noaur = 

lucus a non lucendo - »néfeJéq-nek (nfílim! Gen. VI. 4.) 
óriásocskának nevezik. Az ilyen néfelén a csak symbolicus 
circumcisiót üvegdarabbal szokta megejteni a temetkező, a 
~ liberere. 

Kisebb bitközségekben, ahol a ebevra s"zolgája a liberer-rel 
azonos, ott annak évente kétszer és pedig hivatalból, oly szerep 
jut, mely nemcsak hogy kellemetlen, de azt, aki azt vállalni 
kénytelen, némileg lealacsonyítja is. A folyó zsidó évben 1907 
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május ll-én fogják lájnolni a Lev. XXVI. 14-43. versekbe 
foglalt és 1907 augusztus 31-én a Deut. XXVIII. 15-68. 
versekbe foglalt tajchechéket. Azon szakaszokhoz, melyek ezeket 
magukban foglalják, nem úgy »hívják fel<< a híveket mint 
rendesen, vagy nevük vagy a szakasz száma szerint, hanem e 
szavakkal: jáámajd mí sejircze = jöjjön fel az, aki akar. Csak
bogy senki sem akar, mindenki irtózik attól, hogy a t3;jcbeche 
átkait épen ő reá úgyszólván az ö fejére olvassák. Amde a 
tbórát »megszégyeníteni« épenséggel nem szabad; hivatalos 
kötelessége tehát a liberernek, a mi sejircze hívásra a tbóráboz 
járulni, muszáj akarnia; úgy vélekedvén az eklézsia, persze 
jiddis, »líber er !c = inkább ő, mint bármelyikünk; akár a 
Lev. XVI. 8.10. 20-22. és 26. verseiben az egész Izrael bűneivel 
terhelt bak, úgy az egész községből inkább ö mint más :o líber 
er« tegye ki magát a tajcbechék ominositásának. 

Nem folytatom tovább. Senkit, magamat sem, nem ámítok 
avval, mintha itt közöltekkel thémámat kimerítettem volna. 
Megelégszem azon tudatta!, hogy adalékaim nyujtásával olyik 
olvasónk, olyik írótársunk figyeimét a néplélek oly megnyilat
kozásaira irányítottam, melyek bár nem igen sympatbikusak, 
tanulságos voltuknál fogva még sem ignorálhatók. 

Még csak ennyit. Ha igaz az, hogy az átkozódás és a 
káromkodás a hatalmasoktól elnyomott gyengébbeknek mintegy 
szellentyű ül szalgálnak; akkor az is igaz, hogy a minden más 
népnél legelnyomottabbnak a zsidóságnak vajmi szük a ventilje, 
mert a hatalmas nagy nemzetek lexiconjai is, a kicsiny magyaré 
is, az átkozódás, szitkozódás, és káromkodás tekintetében a 
jiddis-t mennyiségileg is minőségileg is messze túlhaladják. 
Ennek akár megerősítését akár megczáfolását szabadjon másra 
hagynom. Vívat sequens! 

* * * 
Peszacl~-szabályzat versekben. A középkori orvosi és 

egyúttal latin irodalom emlékeinek legnépszerübbjei gyanánt 
ismeretesek a híres salernói egyetem azon versei, melyek koruk 
therapentikáját ütemes rímes versekbe foglalva e szavakkal 
végzödnek: Contra vim mortis non est medicamen in ho;·tis. 
Még maigian is számosan vannak olyan metbodikusok, főképen 
philoJogusok (quae maribus! etc.) és jogászok, akik valamely 
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za.bály versbe foglaUsit az emlékezetbe veses egyik leghatá
h asabb eszköze gyanán t alkalmazgatják Ezt a methodust 
köYet te p:n S.N11:l.!' "':l j~pn ~01' is, aki versekbe foglalta a 
chómecz eltakarításának, a maczeszsütésnek, az edények és egyéb 
eszközök ];áserolásának szabttlyait és szokványait, valamint a 
széder czeremonialéjét . Ezen versei p1n ":t!l.:l S.::~S 1i1i11"':-J •nSN 
"'O'-' ,,-.,:;.·S r ímpárral kezdődnek és a sábesz hágódajl jajezerei 
közé sorolv:ik. Előttem egy Wien, Schmid 1839-ben megjelent 
K orban lllinch a Szidur, melynek 3 341 a-337 /b lapjain olvas
hatni ezen jajezernek targum-eredetijét is és német fordítását is. 

* 

Fli,ql,qrasen - Fiszlgeld. Mindakettő ugyanazon sakter
emolumentum. Olyik zsidó községben az egyik név alatt, olyik
ban a másik alatt vámolja meg a metszö az általa saktolt 
szárnyasokat a rendes gabelladijakon felül; de csak Tévész 
és fkát hónapokban, melyek az idén deczember 18-ikától 
február 14-ikéig folytak. Ezen » Überzoll« szedésének jogalapja 
a szokás mely valami csizióból, talán kabbalisztikumból eredt. 
\annak' hagyományaink, melyek szerint az állatok vérének 
ontásától leülönösen pedig a szárnyasokétól ezen két hónap
ban lehe~öleg tartózkodjunk. Ugyancsak ezen tradiczió szerint 
a sakter csak akkor saktoljon az efféle nefastum tempus alatt, 
ha ö maga is közvetlenül érdekelve van az ill.ető s.zárny~s 

leváaatása körül olyatén, hogy annak husából ő IS eszik maJd 
vag; hogy egyéb haszon háramlik reá annak s~ktol~sából. 
Ez alapon a sakterek igényt formálgattak . ezen, ke~ ho al~~t 
az általuk levágott aprójószágnak szárnya1ra, labana, máJa
nak vagy zuzájának felére, melyet imitt kisebb, amott nag~obb 
pénzzel váltottak meg tőlük; imitt előljáróságila~ m~gállapitot: 
taksa amott tetszés szerint. A ludak, pulykak es kakasok 
bizon~os tollai a suktereknek nemcsak ezen két hónap a_l~tt, 
hanem az egész évben dukáltak A rendes gabellát sem enn
tette ez a kéthavi supergabella, mely azonban dr~gított~. a 
szárnyasok fogyasztását és így nyilván korlá~o~ta JS; vaJJOl: 
közegészségi vagy tenyésztési és így imphcite gazdasági 
(Schonzeit! ?) szempontból-e? ... nem tudom. 

* 

FOLKLORE. 

Fün e gánöv ün (ün e jajres iz sver vósz czü krífn . 
Tolvaj tól, örököstől nehezen vásárolhatni. Természetes! Azt. 
amit árulnak, nem ök vették; nem ismerik árát; nem tuu ják, 
mit kérjenek érte. Vagy nagyon sokat kérnek, akkor árujukat 
drágasága folytán n em lehet megvenni ; vagy nagyon keveset, 
akkor azt gyanus voltánál fogva nem szabad megvenni. 

* 

Er iz nist efart ez ü b rengen; stét ví de Jlfálke-Svó. 
Nem tágít; ügy áll akár Sába királynője. Olyféle vendégekre, 
látogatókra, ügyfelekre, kérvényesek re, koldusokra alkalma
zott közmondás, kiktől nehezen, olykor csak erőszakkal szaba
dulhatni. A. M. Tendlau Das Bnch der Sagen und Legenelen 
jücliscber Yorzeit III. Afi. 32± alatt is olvashatni a kabala 
egy adeptusának tanítványáról, aki valamelyik szombat esté
jén, szellemeket idéz, köztük Sába királynőjét is, kit a Korán 
Balkis-nak nevez, és aki neki meg is jelen. De jaj! Nagy a 
baj! A szelebmdi kontár, aki a szellemidézés formuláját mes
terétől elleste ugyan, a szellemek visszaüzésének formuláját 
elfelejtette; aminek folytán Balkissal meg is gyül t a baja, 
mert az nem tágított és talán most is ott áll előtte, ha a 
végszükség perczeiben megjelenő mester nem üzi el tanítván)'<t 
mellől a megátalkodott vendéget. Kinek nem jutna eszébe 
Göthe Zauberlehrlingjének vészkiáltozása? 

Bnclapest. 

•Herr, die Noth ist gross, 
Die ich rief, die Geister, 
ll" erd' ich nun nicht Ios. c 

VADÁSZ EnE. 
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A JERUZSÁLEMI TALMUD ÚJ KIADÁSA. 

(Luncz A. JI.. Talmud Jeruschahni (·~Stt~1i' ,,~S/'Il, Traktat 
Beracbotb. erste Lieferung: AlJschnitt I-V (48 Blatt, folio). Nach 
Hss. uud altern Ausgg. cdiert, kommentiert und mit Quellen- und 
Parallelstellen-Xacbweis versehen. Jentzsálem 1907. A szerző nyomása 

és kiadása.) 

A babilóniai talmuddal szemben kettős balsors érte a 
jerusalmit. Bár szerkesztése több mint egy századdal előbb 
történt, az előbbi mégis annyira a háttérbe szorította, hogy 
az első gáonok előtt teljesen ismeretlen volt. Szaadja gáon, a 
karaita Salmon által figyelmeztetvén, hozta először Babilóniába 
és állandó helyet biztosított neki az ottani főiskolá,kon. Innen 
vette útját később Spanyol- és Francziaországba. De azáltal, 
hogy nem nyulik vissza közvetlen hagyományra, nemcsak a 
megértése vált nehézzé, hanem szövege is szemedett. Még 
többet szenvedett a szöveg pontossága később, midőn tanul
mányozása mindinkább hanyatlani kezdvén, a másolatok tudat
lan másolók által eszközöltettek R. Salamon ibn Adreth már 
a XIII. században panaszkodik: (i"::lr.J'1:1S /'11Di11'1::1 /'1"1lt') »A jeru
salmi csak ugy hemzseg a hib,áktól. << Joggal teszi hozzá 
Frankel: ('~Stt~1~';, lmr.J 136 b) »Es a nyomtatott szövcgekben 
ezen baj még fokozódott.« Ezen a téren még sokat lehetne 
tenni, ha a rendelkezésünkre álló anyag, a kéziratok és a 
o•:1!t'N~-nál idézett helyek is tekintetbe vétetnének Vajjon meg
tette ezt Luncz? Sajnos, nemmel kell felelnem. A Vatikán
ban és a British Museumban őrzött kódexek rendelkezésére 
állanak, egy harmadik Leyclenben létezik, de ez nem vétetett 
figyelembe; továbbá a velenezei editio princeps 1 520-ból és 
az amsterelami (talán kéziratból kiadott ?) kiadás 1710-ből. 
rrehát nem egészen érthető e~öttem, hogy miért vette alapul a 
velenezei kiadást. De ez még megbocsá,tható. Megbocsáthatlan 
azonban, hogy minden indokolás nélkiil megváltoztatja a 

szöveget, sőt 

rövid adat 
kiadásban. 

l í ó 

egyenesen megcsonldtja. Hadd szolgáljon néhány 
mintául, milyen szellem uralkodik ezen új 

A III. fejezet végén, 7 a elején, így olvas a velenezei 
kiadás és vele egyezően a vatikáni kóclex és az összes 
régi kiadások, beleértve editio Krotoschin i : ;,-;, ,·::1:::. '1~.;· '::l-1 
s~N ,;Sp :1NI,j1~s Cit' ([j'Nlt'] CN!t') .S:J·~ N~.;c• N1.1 S•:t-'11: 0\!JI,j ? .u-; OJ,'t: 
S:J1~ N1:'1lt' S•))1~ :'lr.J -r"• n j' N ,•~p :1N~ 1 r;,•;•:Jr.J p;:.; ,;r" .:'1~~1-':1 m;,-;,1:: 

•.... :'1'~))~ l'I'S '1:'1 ,N1:1 S•y1ö. Így ezen hely érthető. ~i és •-p, 
miről a misna beszél, két különböző 1"1NI:'::. A :Ji tisztátalan 
:1~1/'1:1 i~-', szabad azonban neki a tannal foglalkozni, ellenben 
a '"P Sy:J csak j:::l~;r" Nr:~, de ;,·m 11r:Sn:J -1oN. :Jiost miubln a 
jerusalmi előbb kifejtette, hogy a misna P"~'-ja szerint ,;S·~:: 
egy ·~p S.i!::l-nek minden körülmények közt használ, két okkal 
indokolja meg R. Jehuda véleményét, ki egy •·p :1N~c· ~i-nek 

elengedi a ;,S·~::-t: először, mert •-p I'Nr.J~:: ellen ;,S·~:: sem 
használ; másodszor mert ez a könnyebb :1::l"-nál egyáltal<1ban 
nem alkalmazható. »Mi a különbség - így folytatja a jeru
salmi - ezen két megokolás (Dl:::) között ?« Az első szcrint 
"'--nak fel kell menteni egy '~P :1N~-t is a ;,S·:t:-tól, a másik 
ok szerint nem. Következésképen a második ok a helyes. 

Így értelmezte ezt :'l'"~N- is (a XII. század IL felében) 
Berakbothoz 9 b lenn. l\Iert a köYetkezőket írja: r·N ,,~sl"l~ ·: 
(!) N1'~.1 ·~p S:t-':J:J ::l''i11-' N11.1' ,~, ii:l~l: (!) il;-;:. ~1i:::1 ... 'i1'N~ SN~t.:'' 
... [~::'w,-·;,] P'O~, .rt~'i ;,·Sj,~ N:"Ni o~t:t:: ~r;, -~,~, Nrt1. ...:\_nnak 
elaezttra előáll Luncz az ő ki.ilön olvasaUval: .;~ Ct.:•~ ·~~-, t:'"; 
(!) '? :'1~11:ii ,;Nr:1:: ?::N :1Sp :1Nö~::S i:C' (j'Nt' D: t·~ 1N] (CNt!J) N1:1 ',·~··~ 
! ! '[:Jn :l"i1N1] '~P ;,w: 1 j1:'1':•:Jr.J p;:,; :'1~. l\fiután aszöreget ily móclon 
helyreállította, csakis azért. mert a o•;-;; -;:,o és a vilnai gáon 
így akarják, csoda-e ezek után, hogy a kommentárban kifor
gatja a jerusalmit eredeti mivoltából? 

l\Iús helyeken is tanácsot kérhetett volna ,;'"~N--tól. 
Pl. 16. o. 16. sorban így ohas: '! :1;:10 N:11 ... ~·,;,;, Erre 
(17. sorban) D'l"llt' S"N. Ezt feleletnek tekinti. Hogy miért :tll 
ez épen itt és nem ezelőtt és ezután, a?.t nem tudom. Ezen 
abbreviatura nem ;,•S -~N-re, hanem :1S ~-:N-ra bontandó fel 
és még magához a kérdéshez tartozik, ugyanis ~-:N ,;;::.1c N:'l' 
0'1'\:.' ;,S. Ugyanígy :'l'" :JN~ más helyeken. 60 a lenn. A rl'ákövet
kező •:1::1• eszerint N::l:'l-ra korrigálandó ki (ibidcm). 
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10 b fenn. 1'100 ,,,-~ "~r"1N i'N, ezt ő így magyarázza: ne
111 

mondanak a berákha előtt verset. Lunz itt is elferdíti a 
c;zöveget. Egy párhuzamos helyen •'i'j:V/"1 66 c lenn a következő 
áll: p1r:;:, ;,y~ •nN .. · .:\Iár most mit csinál Luncz ezen •• ,,N•-ral. 
A helyes magyarázatot itt is ,, .. ,~N'i (4 a) szalgáltatja: nem 
fejezik be a ,,"-~-t J'lOi:l-kal. Luncz kiadásának olvasatját nem 
csonkította volna meg, ha u. o. 50 c-ben levő helyet átnézte 
volna . .Az általa zárjeibe tett j'"lr"N eredetileg '''1r"N = '01' ''i ~r"N 
volt, de a tudatlan másoló a rövidítő jelt j-nek olvasta, így 
lett belőle j'"O:~N . 

45 Cb 20. sor . .Az elferdítés szükségtelen volt. Legalább 
a -~lN1-t törülnie kellett volna. »És mondják«, ez csak nem 
tartozik a :"l:l·~ szövegéhez. És mire való azután 22. sorban az 
ismétlés? Szóval nem hagyott ép helyet a jerusalmin, s még 
hozzá vétkezik nyelvezete ellen. De erről más alkalommal. 

Ha Luncz úr ezen az úton fog haladni, akkor teljesülni 
fog Frankel jóslata: Egy uj jerusalmit fogunk kapni. 

Jenbzsálem. 
DR. GRüNIIUT LAzÁR. 

Kitünő munkatársunk végleges itéletéhez sajnálatunkra 
nem csatlakozhatunk .Anélkül, hogy a részletek vizsgálatába 
bocsátkoznáuk, megengedjük, hogy az új kiadásban is vannak 
balfogások Kritikai kiadás egyszerre nem jön létre, a babiiból 
sincs még ilyen . .A méltányos szempont a megítélésnél az, hogy 
mutat-e a Luncz-féle kiadás haladást? Erre csak igennellehet 
felelni. Nemcsak a kiállítás szép, hanem egyszerű és világos 
kommentárral van ellátva és általában sok tekintetben kezel
hetőbb a közkézen forgó krotoschini kiadásnáL Mindezen 
okok alapján az új kiadást a legmelegebben ajánlhatjuk 
ol vasóinknak. Vegyék meg, hogy megjelenése teljesen biztosítva 
legyen. (Szerk.) 

.AZ Ó-BUDAI HITKÖZSÉG TÖRTÉNETÉBŐL. 
Adalékok az ó-budai hitközség és chevrák történetéhez. Írta Bató .J. 
Lipót. Budapest 1906. Különlenyomat a Magyar-Zsidó Szemle 1906-7. 

évi folyamábó!.) 

E füzet írója szeretettel csüng hitközségén, melynek 
hitoktatója. Ezen érzelméből ered, hogy immár évek óta rendez
geti hitközsége levéltárát és beldie egyet-mást közzétett. Meg-
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írta az ó-budai zsidó ifjak betegsegélyző egyletének történetét, 
a hitközség egykori iskolájának vázlatos monographiáját, leg
utóbbi dolgozata pedig túlnyomólag a hitközség templomai s 
egyJeti fölszereléseinek leírásával foglalkozik. A munka buzgó 
szargalomról tanuskodik A szerzőtől szívesen vi'trjuk igéretének 
beváltását, hogy hitközségének multjából ezután is ismerteté
seket fog adni; helyesen tenné, ha elsdsorban a régi temetőnek · 
sírfeliratairól közölne másolatokat. Meg vagyunk győződve, 
hogy jövőre megjelenő dolgozataiból elmarad a mostaninak az 
a hibája, hogy holtakat és élőket derüre-borura magasztal, a 
tömjénezés ugyanis a történeti munkának alászállítja az értékét 
és a jó ízlésbe ütközik. 

Néhány tárgyi megjegyzésünket a következőkben sorol
juk fel: 

Az ó-budai hitközségnek nincsen jegyzőkönyve 1742-ből. 
Az 1718-ból ereelő tóravért a budai hitközségnek volt 

a tulajdona. 

Trebitsch Ábrahám munkájának neve 0'/1);:"1 ~1-~p. ennek 
22. szakaszában (lembergi kiadás, 1851) mindössze négy sorban 
van szó a budai és ó-budai hitközségrőL .A könyv másféle 
elnevezése véletlen tollhiba volt Richtmann 1) részéről. 

31. oldal. Boskovitz J. L. »közhit szerint bécsi nagy
kereskedő voltakor a királylyal kikocsikázott volna magyar 
díszruhában«. Csodálkozunk, hogy a szerző ilyesmit kinyomatott 

58. Tudtommal nem is volt szándékom, hogy Heller 
Hirsch sírkövét ismertessem, csak halálának dátumát óhaj
tottam közölni, ami meg is történt. 

U. i. Hogy az ó-budai Szent-egylet könyveiben nincs 
szó a budai halottak exhumálásáról, ez még nem bizonyíték. 
hogy 1806 helyett 1766 olvasandó. 

59. A Finaly név etymologiája bátran elmaradhatott 
volna. Régi conscriptióban Final a család neve . 

Keszthely. 

DR. BücHLER Sü·ooR. 

') l\Iagyar.Z; idó Szemle, XXI. é,·f.. 28 old. észrevételére me!r
iegyzem, hogy a Dürglre vonatkozó okmány belyes jelzése •Kurucz idók< 
czímű tanulmányomban található, ~.L-Zs. Sz., XI. éd. 101-102. l. 

M:agyar·Zsidó Szemle. 1907. ll. Fiizet. 12 
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IRODALMI SZEJHLE. 

A zsidó történeti irodalom legnépszerübb és leghatá-
osabb alkotása Grátz H. tizenkét kötetes, az egész zsidóság 

multját felölelő történeti müve. Sikerre felülmulta a szép
irodalmi termékeket is, ·mert egyes kötetei félszázad alatt 
h~u-madik, süt negyedik kiad{tst értek meg. A mü oly kapós 
lett hogy szerzője népies kiadást rendezett belőle, amely a 
mult év derekán másodszor került ki a sajtó alól. A nép
szerüség titka abban a tempern,mentumban keresendő, melylyel 
GriHz a zsidók változatos és sajátos történetét elbeszélte. 
l.Iegszólaltatta a történeti lelkiismeretet. Azt a világtörténet
ben különben példátlan igazságtalanságot, melyet a zsidó nép 
ellen elkö-vettek, eleven szinekkel festette, nem tekintve se 
jobbra, se balra. A bátor hang az ellenfeleknek is imponált 
és, bármily hihetetlenül hangzik, G. olvasói talán nagyobb 
számmal rekrutálódtak keresztény, mint zsidó körökből. 

A zsidó öntudatot a mult tényei önmagukban is erősítik, 
fokozottab bau Gr ü tz mü vészi csoportosításaiban és lángoló elő
adásában. Osakhamar az angol, franczia és orosz zsidók is meg
kivánták a Gratzet és rendre lefordították Mindez rég megtör
tént és most a Grütz magyarul is közkézre kerül Szabolcsi Miksa 
szerkesztésében és a Phönix kiadásában. A szerkesztő köré a 
következő 17 munkatárs csoportosult: Kohn Sámuel dr., Acsády 
Ignácz dr., Adler Illés dr., Bernstein Béla dr., Edeistein Bertalan 
dr., Enyedi Mátyás dr., Gábor Andor, Hevesi Simon dr., Kiss 
Arnold dr., Klein Dezső dr., Komáromi Sándor, N eumann Ede 
dr., Patai József, Pollák Miksa dr., Sebestyén Károly dr., Singer 
Bernát dr., V enetianer Lajos dr. Midőn ezeket az igény
telen sorokat írjuk, csupán a7. első kötet birtokában vagyunk, 
melyhez Venetianer dr. az assyr-babyloniai ásatások nyujtotta uj 
ismeretekről külön függeléket írt. 

Az új nagy magyar műről és a vele kapcsolatos kérdé
sekről későbbi időben fogjuk véleményünket elmondani. Ez 
csakhamar lehetövé lesz, minthogy az egyes kötetek az anyagi 
és szellemi rész vállalkozóinak kiváló buzgalma folytán ar{my
lag rövid időközökben fogják egymást követni. A jelen rövid 
jelentésben csupán azt kell még kiemelnünk, hogy a kiállítás 
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a fejlett könyvipar magaslatán áll és miuden kivánalmaknak 
megfelel. A szép kötetek egyenként 40 ívre terjednek majd 
és az egész mü. (6 kötet) 96 koronába kerül. l\fegrendelbetö 
a »Phönix Irodalmi Részvénytársaságmíl« Budape t, melynek 
igazgatója Szalai Ödön. 

D1·. Outtmann Mihály csongrádi rabbi, az orsz. rabbi
képző-intézet megválasztott tanára, talmudi encyclopediát imlí
tott meg w~Sn;, iii1l:ltl czímmel, melyből eddig két öt-öt íves 
füzet ~{erült ki a sa j tó alól ev ácz 1906 -1907), melyek az 
:JN és ?:JN közötti czikkeket ölelik fel. A mü czélja, hogy a 
talmud név alá foglalt régi rabbinikus irodalom tartalmáról 
lexikális alakban felvilágosítást adjon. Ugyanezért minden 
czikk alatt nemcsak a talmud és midras odatartozó helyei 
idéztetnek, hanem feldolgozásuk is, úgy hogy némelyik egy 
kis monográfia. Ilyen pl. mindj:irt az első czikk :JN, amely 
az atyára vonatkozó minden adatot összegyüjt és egyes 
alczikkek ahi csoportosít. A szempontok természetesen indi
viduálisak, itt-ott a mai tudománynyal nem kongruensek. De 
az egész külső berendezés felette ügyes, úgy hogy a mü 
kezelése sokkal könnyebb és biztosabb, mint a hasonirúnyú 
Pachaci Jiczchak-é. A kiállítás is teljesen megfelelő. A nagy 
szorgalommnl és alapossággal kidolgozott mü értékét emeli a 
nyelv tisztasága és a világos előadás. :Th.Jinden egyszerü, a 
pilpulnak semmi nyoma. 

A részletekre több megjegyzést lehetne tenni. - 33. 
lap, jegyzet 4. sor alulról nm~:-t helyett m~N:-t olvasandó. 
A példák mincl az anyára, nem az atyára vonatkoznak. -
42. lap, 79. jegyzet. Akiba mon<Hs:ihoz megjegyzendő, hogy 
az »uszás« a · görög-római világ szerint is a nevelés egyik 
főpontja. Akiba onnan v_ehette, mert Palesztina vízszegény 
ország. - 45. lap, :-tl!'N 1':> j'Nl!' ,,,,,. (Pesz. 113. b.) helyesen 
·~ idézendő, ,,1:"1' a coelibatusban élö kath. czenzorok (rende
sen szerzetesek) olvasata. -- 73. lap, 3. sor Rósaja amóra, 
nem tanna. - 156. l. A helyes olYasat bizonyára az, amely 
szerint a három 1:::JStl l:'.:lN a következő: l. V étkeztünk 2. Te 
vagy az egyetlen Isten. :l. Könyörlilj rajtunk. Ez megfelel 
az ősi ima strukturájának: Yidtluj, Hód{ta, Bakká~a. - A;, 

l~F 
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Ab béth clin és Ábóth (traktátus) czikkeknél a terjedelmes új 
irodalmat figyelembe kellett volna venni. 

De hát ezek apróságok. Kivánatos, hogy kitünő munka
társunk munkáját serényen folytathassa, mire nemsokára 
Isten segítségével kellő alkalma lesz. A felette hasznos művet 
legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. A megjelent két 
füzet és az ezután megjelenendő hat füzet, összesen 40 ív, 
fogja az első kötetet alkotni és ára 12 korona. Ez az összeg 
szerző czímére küldenclö, ki a füzeteket maga küldi szét. 

* 
A »Sammlung Göschen« tudományos gyüjteményt kiadó 

czég népszerű kiadványai megírására elsőrendü szakembereket 
nyer meg. Az eddigi, kb. 300-ra rugó szépen kiállított, kötött 
könyvecskék között több zsidó érdekű akad, amennyiben a 
bibliára, Izraél történetére stb. vonatkoznak. Hogy a német 
tuclományszomjúság mekkora, mutatja a 291. szám, melynek 
szerzöje Brockelmann C. egyetemi tanár és melynek czíme: 
»Semitische Sprachwissenschaft«. A nagyhírű nyelvész három 
részre osztja az anyagot: l. a sémi nyelvek, 2. a sémi írás, 
3. összehasonlító sémi nyelvtan. A népszerűbb és talán a leg
sikerültebb az első szakasz. Ebben a zsidó irodalomnak (biblia, 
targuru talmud stb.) sok tér jut. - A sémi írásnak mind
össze négy lapot szentel B. A régi héber (phöniciai) írásról 
helyesen azt mondja, hogy az legalább Nehemiás korá~g vo~t 

használatban. Ezután folytatja: »Auf Münzen erschemt Sle 
bei den J uden selbst noch bis z um Jahre 135 v. Chr.« (52). 
A »v. Chr« sajtóhiba »n. Chr.« helyett. A dolog lényege 
azonban az, hogy az ó-héber írású bibliák még időszámítá

sunk második századában is ismeretesek voltak. Ezt németül 
is bizonyítottuk két izben, még pedig részletesen, de a ezéh
beli »írás«-kutatók csak nem fognak »laikus« argumentumaira 
reagálni.- A harmadik szakasz az összehasonlító sémi gramma
tikát a mai nyelvtudomány magaslatán tárgyalja. 

* 
Aznlai Ch. L D., az ismert bi~liografus és talmudista, 

'')) :ma ez. műve, amely a Sulchan Arukh mindnégy részére 
~onatkozik és különösen szerzö előbbi műveihez szolgál javí
tásokkal, két év előtt új kiadásban látott napvilágot (Husia
tyn 1904). A czím kétségtelenül czélzás a könyv 17 fejezetére 
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(~ = 17) és a 18. csak utólagos pótlás. A 13. számban 
(25a) idézi a .))Ros« nézetét (Széfer Tóra), miszerint a Szó
ferim traktátus >> későb b i időkben iratott és nem idéztetik 
belöle a talmudban «. Azulai hivatkozik saját művére (Birk<~ 
J ószéf, Orach Chajim 582. fej.), hol azt a feltevést támogatja, 
hogy a szóban forgó traktátus a gáonok korában iratott. 
Tószafóth nézete szerint (P eszáehírn 40 b) a Szóferim traktátus 
utasítása szerint igazodunk, ha a talmudnak ellentmond. mert 
•N·n~~ ~:h~. R. Áser állítása, hogy »Szóferim szavai nem idéz
t etnek a talmudban«, ellenkezik a tényekkel, mert első fejezetei 
több tétele előfordul a talmudban. Ebből az következik, hogy 
az ő Szóferimje nem tartalmazta még a mi Szóferimünk első 
részét. Ez a rész eredetileg külön könyv volt és »Széfer Tóra« 
czímmel bírt. Részletesebben bizonyítottuk ezt a J ewi~h Encyel
lopedia XI, 426-428. lapjain-Azulai igen sok könyvet idéz, 
feJtünő sűrűn polemizál Landau Ezechie!, főleg a ~~:l-1-' Sm 
ellen. Az ő szemébe Landau »polaco« volt és habár nagy 
czímet ad neki (26a, col. b; 34a, col. a), ezeket nem sze
rette. - Folklorista szempontból érdekes a kukorékoló tyúk 
(57a). - A tudósnak nem szc~bad adót fizetni (58b) . .Az utolsö 
két században alig volt talmudtudós, ki olyan járatos volt a 
halákha irodalmában, min t Azulai. 

* 
Apfelbaum Abe az >>Irodalmi hirek«-ben megnevezett 

94 lapos iratban érdekesen beszéli el Azarja Figo, a >> Hin a 
La-Ittim« és a »Giddulé Teruma« közismert szerzőjének életét. 
Tulajdonképpen korképet ad, mert az életrajz egy ívből is bőYen 
kitelt volna. Szerző hozzánk intézett levele szerint iratának 
egyes részeit átdolgozta volna, ha »Leo Mouena levelei és 
írásai« a nyomtatás előhaladása előtt jutott volna birtokúba. 
Igy meg kellett elégednie azzal, hogy a hozzánk átnézés végett 
beküldött ívek korrekturája alapjün a pótlásokban javítsa ki 
~ ténybeli tévedéseket. A lelkes szerző az orsz. rabbiképző
mtézet által csak az imént megszerzett Figotól eredő két 
responzumot is ~inyomatott. Minthogy iratát saját költségén 
nyomatta, anyagt támogatásra szorul. A legmelegebben ajánl
juk olvasóink figyelmébe. A könyv ára 2 korona és a szerzü 
czíme: Abe Apfelbaum Rzeszon· (Galizien). - A l!'igo r let
rajza n rabbiképzön két év óta mint pályakénlés van kitü7.ve. 
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1\l:ísodszor Psik meg, hogy a kitüzött történelmi thémát külföldi 
dolgozza fel. J gy történt ugyanis a »Széder Olam«-mal is, melyet 
l\fn.rx A., jelenleg a new-yorki ra.bbiszeminá.rium tanára 
oldott meg és doktordisszer táczióul használta. ' 

* 
Bluda?~ ..Jug. az alexandriai zsidókról és üldözőikről 

monográfiát tett közzé : »J uden und J udenverfolgungen im 
alten Alexandria« (Miin ster i. W. 1906). A »kritika«, mely
nek ezen a téren Wilh·ich volt a W ellhausenje, nem is oly 
régen azt á.llított a, hogy a tulajdonképpeni zsidó diaspora az 
időszámításunk előtti II. században keletkezett. Hogy a biblia 
(J eremiás 42 és Kir. 25) az t beszéli, hogy a zsidók Jeremiás
sal együtt E gyptomba vándoroltak ki, a kritikát nem zseni
rozta. P edig akár hisz az elbeszélésnek, akár nem, annak a 
jele, hogy a zsidók Egyptomba vándoroltak. Ha az elbeszélés 
nem történelmi tény, akkor még erősebb bizonyíték a zsidók 
E gyptomba való vándorlása mellett, mert különben az írónak 
nem jutott volna eszébe ilyet költeni. Nézetünk szerint a pen
ta teuchus háromszoros tilalma az Egyptomba való visszatérés 
ellen és azon elbeszélése, hogy a pusztában visszakívánkoztak 
az egyptomi hal- és zöldségfélékre (tök stb.), döntő bizonyíték 
amellett, hogy az egyptomi immigráczió állandó volt. l\1i azért 
az Aristeas értesítéseit (§ 13) igazaknak tartjuk és az Abu 
Simbel mellett talált felirat dUóyA.wMo~-iban (Schürer III 
19, n. 2!"1) zsidókat látunk (Bludau l. §. elején ebben kétel
kedik). A papyrusok a későbbi korokról azt bizonyítják, hogy 
kisebb helyeken is voltak zsinagógák. Bluelau 1-13 az egyp
tomi eliaspora feljlőclését a még elérhető adatok alapján írja 
le. De nézetünk szerint hibás az az általánosan uralkodó fel
fogás, hogy zsidó létezése csak ott tételeztetik fel, hol erre 
történelmi okmány van. A külsö-belső körülmények, a zsidó 
nép egész története amellett szól, hogy zsidó az egész »oiku
mené «-n lakott, sót azon túl is. 

Ezen általános észrevétel után először kiemeljük B. iratá
ból, amely 10 fejezetre oszlik, az utolsó kettőt. Az egyikben 
három papyrustöretlék (Claudius-, Trajan, Oxyrhynchus) mutat
tatik be. Mind Mromról egész irodalom létezik, de az 
utolsó még nincs pontosan fixü·ozva ; csak az bizonyos, hogy 
valmnelyik Antoninus idejéről szól. Olyan kérdés, mint a tal-
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mudi Antoninus és Rabbi töredékek. A z utolsó fejezet azt 
bizonyítja, hogy ezek a papyrusok irodalmi jellegüek. A többi 
fejezetekben szó van a zsidók politikai állásáról, társadalmi 
helyzetéről, szellemi életéről, az antiszemitizmusról és az üldö
zésekrőL A legérdekesebb fejezet azonban az első, amely aram 
papyrusokat sorol fel és azt is bizonyítja, hogy a zsidók már 
X erxes idejében (500) bankárok[?] voltak Egyptomban. 

Néhány részlet. »Merkwürdig bleibt, class die Anklage 
des Wuchers oder der gescbaftlichen "Gnredlichkeit von den 
J udenfeinden des Altertums nie gegen die J uden direkt erho
ben w orelen ist« (33). Jellemző, nem a zsidókra, hanem a szer
zőre, hogy ezt a mondatot a következővel toldja meg: ~Freilich 

in Unrecllichkeit und geschaftlicher Geriebenbeit konnten ja 
aucb Griecben und Syrer nicht überboten werden, und die 
Römer gaben diesen nicht viel nach«. Nem hiheti, hogy a 
zsidók becsületesek voltak. - 6. lap, 17. sor a két név fel 
van cserélve. - 8. lap, 5. sor alulról : Sambatheios - héber 
'1"\:lltl, amiből látjuk, hogy a népies kiejtés a 1"\:lltl szóba m-et 
inserált. Innen ered a német Sarustag (Kluge, Etymol. Wör
terb. d. deutschen Spracbe s. v. csupán a szambatjon folyóra 
tud hivatkozni), a magyar szombat stb. - Az edfui Pau
templomban (CIG 48 38c) a következő felirat (W eihinschrift) 
olvasható: »Dicsőség Istennek, Theodotos, Dorion fia, egy zsidó, 
ki a tengerből menekült«. Ehhez B. azt jegyzi meg, hogy az 
utasok egyptomi zsidók voltak, kik bosszú és veszedelmes 
keres~e~~lmi útról tértek vissza (9. lap). Miért nem utal egy 
theologm1 professzor a 107. zsoltár 23-31 verseire? A tal
mud Berákl't. 54 b azt mondja: ~égy köteles dicsőíteni (•"'m;,S): 
a tengerből jövő, a pusztákból jövő, a meggyógyult beteg, a 
börtönből kiszabadult. Ha B. ezt ismeri, nem folyamodik a 
hosszú és veszedelmes kereskedelmi tengeri út feltevéséhez. A 
talmudban a fenti tétel Rab nevében közöltetik, de látjuk 
hogy már jóval a III. század előtt szokásos volt, mit különbet; 
az idézett zsoltár bizonyít. - >Auch die E:ristenz einer 
""l2oawx1) in A l e x a n d r o n es os im N om os von Arsinoe 
mit einern Chazan (1•axo~o:; = vEwxóeo;) ist für das 5 .• Tahr 
des Philapator (= 217 v. Chr.) erwiesen« (21). 

* 
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A babonáról szóló egyik fő tétel az, hogy nem ismer faj-, 
nyelv- é" valláskülönbségrt. Ez a népies babonánál nem fel
tűnő, mert, mint sok egyéb, ez is az emberiség közös kincse. 
Csodlilatos csupán az, hogy az egyre gazdagodó folklore-iroda
lom tanw;ága qzerint a tudós babona szintén közös, vagy leg
alább igen széles területeken közös. Stitt St. angol lelkész 
külön lenyomatban is megjelent »Notes on some Maldivian 
T alismans as interpreted by the shemitic doctrine of c01·res
pondence ez. értekezésében (Journal of the Royal Asiatic 
Society 1906. január) senki sem sejtene zsidó vonatkozásokat. 
P edig az egésznek veleje a Széfer J eczira és más ka b balisz
tikas iratokból vett elmélet és ennek alapján felette kompli
kált írott amulettek ( = talisman) megfejtése. Összefüggés létezik 
a kabbala szerint a planéták, a számok, a hét napjai, a 
Zodiakus, az érezek, a föld tájai és még egyebek között. A 
~Iágén Dávid szintén ebbe a körbe tartozik. Mindezt Stitt 
világosan és meggyözöen adja elő. De terünk nem engedi, 
hogy az elméletet reprodukáljuk 

* 
Pu(qa~· Izsák, a XIV. század közepén virágzó spanyol böl

csész, kiváló polemiku-s volt. Ilyen minőségében Gratz a 7. 
kötetben eléggé méltatta és m,, il)! ez. müvéből, melyből egyes 
darabok már azelőtt is kinyomattak, új kivonatokat is közölt. 
Az imént Belasco G. S., »The Support of Faith« czím alatt 
a Halberstam-kéziratból (94. szám) az egészet kiadta és 36 
lapra terjedő bevezetéssel látta el. (London 1906.) Pulgar 
két fronttal hadakozik: a dominikánusokkal és a leabbalisták
kaL Ebben áll iratának főérdekessége. Hogy Filozófia ifjú leveri 
Talmud öreget és egyebek, máshol is találhatók. Pulgar Abner 
de Burgos jóbarátja volt, ki Alfons de Vallaelolici név alatt 
átment a fajspanyolokhoz és több zsidóellenes irattal boldogí
totta uj hittestvéreit. A zsidékra a dolog veszélyes volt, még 
mielőtt Abner denuncziálta a zsidóságot. De a polémia is 
veszélyes volt. Szóval a helyzet olyan volt, mint a XX. század
ban. De mégsem egészen. A zsidók akkor nem kövezték meg 
azt, ki vallásukat megvédte. Pulgar nagyon tapintatosan és 
ügyesen czáfolta a keresztény polemikusokat. Belasco kiadását, 
sajnos, számos sajtó- és egyéb hiba helylyel-közzel értbetet
lenné teszi. 
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P. az astrologiának és a bűvészetnek esküdt ellensége 
' . ' . ' . f k (Ill ' ) A ---·~--· 1., .. -.-1.,,_ L,~ es 1devagó le1rasa1 ontosa · . resz . z • "- -"· ·" ' " · - ·· 
§ 50, melyet B. nem identifikált (V. lap), kébégtelenül a jöl 
ismert »nabataus földmívelés « (nabat. Landwirtschaft•. P . 
szépen ír és ügyes verselő. A zsidó irodalom már rég sülyedti
ben volt, de a spanyolok még mindig müveltek voltak és értet
tek az írás mesterségéhéz. Kellemes olvasmány. 

* 
B rann M. a boroszlói rabbiképző értesítőjében ré zletek

ben bocsájtja közre a sziléziai zsidók történetét, melyekböl a 
negyedik füzet fekszik előttünk (Geschichte der Juden in 
Schlesien. Von 1437. bis 1526.). Szomorú történet. A zsidók 
átka a magyar történetből is ismert Kapisztrau János >olt, 
ki szenvedélyes prédikáczióival a vakbuzgóságot terje ztette és 
a bitbeli gyülölködést a forrpontra szöktette fel. A török 
sikerek idején (1453.) a népek amugyis fel voltak izgatva a 
»hitetlenek« ellen, legközelebb pedig a hitetlen zsidók estek 
Ostyakáromlás czím alatt egész községek ölettek meg (Boroszló 
stb.), vagy »örök időkre « számüzettek. 1\'émely helyen az 
»örök idők« csak 30 esztendeig tartottak ugyan, de az érin
tett események hatásai csak a mult század elején kezdtek tüne
clezni. Brann apró adatait rengeteg irodalomból hordta össze. 

* 
Radácsi Gy. sárospataki tanár »Bibliai Tanulmányok « 

ez. irata hat dolgozattal gazdagítja a felette szegény magyar 
bibliai irodalmat: Joel profécziája, Hóseás profécziája, Haba
kuk, Ezékiel profécziája, Sámson, Abiság és Adónia. Az első 
három dolgozat, mint az eWszóból megtucljuk, 1885-ben már 
jórészt ki volt nyomva, amit a megfakult papiros is elárul. 
R. a kis próféták verses fordítását adja és a jegyzetekben 
exegetikus észrevételekkel szolgál. A Sámson ez. dolgozat 
a jegyzetek tanusága szerint talán a bibliafordítás reviziója 
alkalmából végzett munkából nőtt ki. Az irodalmi apparatus 
a fentérintett ok folytán hézagos, de hogy szerző teljesen 
elfogulat~an, mutatja pl. az is, hogy a 97. lapon Karpele;.; 
»Geschichte der jüdiscben Literatur« ez. munkáját is idézi. 
Az igen szép »Abisag és Adónia« népszerü életkép. Bchatúhb 
méltatásra, sajnos, sem időnk, sem tcrünk ninescn. Szór
ványosan héber szavak is idéztetnek, de sajtóbibákkal (pl. 49, 
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nem haswálható. 
* 

A német ",Jahrbuch für jüdische Geschichte und ~ite
ratur « tizedik évfolyama (B erlin, 1907) e~ső h ely:~ Ph.~l~l:P-

• .- t-'t t·sadalmi és Kctr]JC'les U. irodalmt szemleJet kozh a son .u. · • ' . . . . 
l f l t évről. Dcwid E. a buddhismus és a zstdoság vtszonya-
.e. lo e~s B reslauer B. a zsidó és német jog közötti párhuzamok-
ro Oh .. . t 
. ' l értekezik. Bernfeld 8. Luzzatto Mózes aJ tm rsmer 1

k
0 

bb 1· tá ·1 (17 07 - 17 4 7) alkalmi czikket és Frank ]f. 
a a IS ro • l · l t" 

».Jlischpoche« ez. novellát t esz közzé. Az Evkönyv e~Je en _o-
sebb közleménye Cohen H titkos tanácsos, marbm·g1 tanar, 
értekezése: »Religion und Sittlichkeit. Eine Grundlegung der 
Religionsphilosöphie«, amely külön is megjelent. 

* 
Dr. Goldschmidt 1., a magyar származásu offerrbachi 

főrabbi, hasznos gyüjteményt indított meg e czímen: »Reli
gionswissenschaftliche Volksbibliothe~ d_es. J udentums~ Kauff~ 
mann I. frankfurti könyvkereskedő ktadasaban, melybol az elso 
szám a szerkesztő által írt .»Das Juderrtum in der Religious
geschichte der Menschheit« már kikerült a sajtó alól. A nép
szerü füzetek egyenként egy márkába (esetleg valamivel többe) 
fognak kerülni. A munkaprogramm elég bő (történet, iro
dalom, liturgia, bölcsészet, a zsidóság és leányvallásai stb.) 
és csupán az kivánatos, hogy a füzetek a kellő magaslaton 
álljanak. Az uralkodó vallások az irodalmi eszközök végtelen 
fontosságát rég felismerték és se szeri se :;;záma a népszerü 
gyüjteményeknek. A nép összes rétegeiről külön-külön és bőven 
gondoskodnak. A nembánomság csup{m bennünket jellemez, 
mi még mindig a régi jó idők emlegetésénél tartunk és fáj
dalom aszerint cselekszünk, már amennyiben az alkalom kény
~zerítő hatása alatt cselekednünk kell. Egyébként az »ülj, ne 
tégy semmit~ a vezércsillagunk 

* 
Ratner B., vilnai magántudós, kiváló szargalommal foly

tatja nagyhzabású müvét »Ahabath Czión ve-Jerusalajim«. 
A.z imént látott napvilágot (Vilna, 1997) a 4. kötet, amely 
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Kilajim és l\faaszéróth traktátusokra adja a mriúnsokat. 
Moclern tudományos elvek szerint dolgozik, messze kikerülvén 
minuen »psetlit« és így müve méltó társa lesz Rabbinowitz 
ismert »Dikduké Szóferim«-jének. Csupán az volna kivánatos, 
hogy a még létező kéziratos jerusalmi-töredékeket felhasználja. 
Ilyenek nagyobb számmal kerültek Oxfordba, ott, sajnos, 
használatlanul, részben felismeretlenül hevernek. Alkalomadtán 
talem mind a négy kötetre visszatérünk. 

* 
Mommert C., schweidnitzi plébános 3 kötetet tett közzé 

a régi Jeruzsálem helyrajzáról (Topographie des Al ten J ern
salem). Az l. kötet (Leipzig 1903) tartalma: Ci on és Akra, 
a 2. kötet [u. o. 1905] tartalma: a Salamon temploma és 
palotája a Moria hegyén, a 3. kötet [u. o. 1906] tartalma: 
a Salamon által épített városi fal, Jeruzsálem vízellátása, 
Menasse áltaf épített fal. Egy 4-ik kötet fogja az egész 
míivet teljessé tenni. Mommert mögött mozgalmas mult van 
- utazásairól külön vaskos kötetet adott ki, melyből az lát
szik, hogy nehezen jutott plébániájához - és ezért nem csodál
kozunk azon, hogy a zsidó vérvád hívői közé állott be.Ugyanis 
erről a tárgyról három külön irattal boldogította hitsorsosait 
a szeretet nevében. Jeruzsálem szellemi kenyere és a zsidókat 
falja. De hát a zsidók hálát a világtörténettől nem kaptak, 
miért kapnának Mommertől és különben is ez más lapra 
tartozik. 

Jeruzsálem minden időben vízzel gazdagon volt ellátva. 
Minthogy a szebt város környéke vízhiányban szenved, ez 
a tény magyarázatra szorul. M. (54-132) ismerteti a for
rásokat, cziszternákat, tavakat és vízvezetékeket. Ezeknek 
egész történetét adja M., még pedig jórészt az olló segít
ségéveL Így pl. 67-76 tisztán Schick müvéből vett idézetekből 
áll. Ez az eljárás a mü más helyein is észlelhető és bizonyos 
bőbeszédűség mellett a munka nagy terjedelmének föokozója. 
Az eredmény 131 köv. lapon 8 pontba van összefoglalva. 
A Menasse városfaláról szóló értekezés (133-162) eredményei 
az utolsó két la pon 7 pontban olvashatók. Végül 12 la pon 
beszél még Mommert Jeruzsálem sorstíról elpusztulásáig (588-ig). 

* 
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Riirlmwnn »Gefiiigclte \Yorte« ez. híres idézetgyüjte
ményét Ip pel .A. 22-ik kindúsban bocs:ította köz re (Berlin, 
190fi). A 87 1 lapbül {tlló kötetben a »zsicló «-t csupán nyolcz
szor találjuk Ezek köz iil »Ein jütlischer Mann « (50. lap) a 
hibli:íhól en'cl (Zekharja 8, 23 mellett még utalni kellett 
volna E sztcr 2, 5-re), »Judas « és változatai (69) és »Juden 
und ,J uclengenossen « (82), »den J u den ein Aergernis, den 
Gr iechen eine Torheit« (87) pedig az újtestamentomból. »Credat 
.Judacns Apella« (475) Horatius szatíráiból (I. 5, 100). Tisz
tán német produktum csupán a következő három: »Thut 
nichts, der Jude wircl verbrannt« (165, Natban der \Veise 
4, 4), »H aust du meinen Juclen, bau' ich deineu Juden« 
(250, H ehbel után a német nép. Valószinübb, hogy a köz
mondás már He bbel elbeszélése előtt létezett), »J ecles Land 
hat die .Juden, die es verdient« (328). Az utolsó Franzos 
Karl Emil ismert zsidó írótól ered, ki azt, a »Minden 
országnak olyan kormánya van, amilyent érdemel« franczia 
mondás mintájára a galicziai zsidókra csinálta. Konstatálhat
juk azt, amit más téren is találunk, hogy a zsidóról csak 
azért emlékeznek meg, hogy egyet üssenek rajta. Lessing is 
ezt akarta bemutatni: Judaci comburantur, mint a lutberá
nusok. Más alkalommal (Ladendorf, »Histor. Schlagwörter« 
ismertetésében, folyóiratunk XXIII. 248-252.) több német 
mondást mutattunk be a zsidókról, természetesen azok atyja 
is a gyülölet, de Büchmann a szálló igét nagyon szük keretbe 
szorítja. A »szájról szájra« kitétel, mely czím alatt Tóth 
Béht ismert gyüjteményét közre bocsátotta, a bibliából ered. 
:Y.I:ózes 4. könyve 12. fejezetének 8. verséböl, hol az Isten azt 
mondja Mózesről: »szájról szájra beszélek vele«, a mi néme
tül »von Mund zu Mund«. Eredetileg tehát nem azt jelentette, 
hogy valamely mondás szájról szájra. j<ir, hanem azt, hogy az 
Isten Mózessel közvetlenül beszél és nem »talányokban«. Mellé
kcsen megjegyezzük, hogy a »Büchmann« a 22. kiadás daczára 
a hibliából vett röpkeszavak előadásában nem csekély számú 
hibát mutat. Ezeket azonban más helyen fogjuk kimutatni. 

* 
Bondy G., a prágai kereskedelmi és iparkamara kiérdc-

mesült elnöke, hosszú éveken át gyüjtötte a cseh, morva és 
sziléziai zsidók történetére vonatkozó okmányokat, melycket 
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átnézés és kiegészítés végett D1cor;;ky F., a cseh országos 
levéltár kiérdemesült igazgatójának adott át. Ez utóbbi azután 
oly alapos munkát végzett, hogy az okmányok száma majd
nem megnégyszeresedett. Ez a bő anyag - 1346 szám - az 
imént került ki sajtó alól e czímcn: »Zur Geschichte der 
Juden in Böhmen, Jlvlahren und Schlesien von 906 bis 1620 « 
(Prag, 1906). Ez a név nem illik a tartalomra, mcrt e mü 
nem történet, hanem az okmánytár és regestálc vegyüléke . 
Szükségböl »Zur Geschichte« lett belőle. 

De hát a fődolog, hogy a nevezett országok zsidóságá
nak történetéhez becses anyagat szolgáltat. Az első okmány, 
amely 903-6 körül kelt, a zsidókról, mint régi lakosokról 
emlékezik meg. Érdekes az a kitétele is: zsidók és más keres
kedők, kik a mor·va vásárokra járnak. Ami ezután követ
kezik, jórészt szintén vámok, adók s hasonló jók De azért a 
cseh-morva zsidók sorsa kedvezöbb volt, mint a német zsidóké. 
A császárok, királyok, fejedelmek stb. a r.sidóknak jogokat 
adtak és bántalmazásole ellen - persze sürün - védték 

Egyes érdekesebb okmányok: János cseh király 1345-ben 
megengedi, hogy a boroszlói városi tanács a zsidótemető sír
köveit a város falainak kijavítására felhasználhassa (91. szám). 
- 1350-ben a cseh király megbocsátja az egerieknek, hogy 
zsidóikat agyonütötték, mert az előkelő polgárok neki már 
elégtételt adtak (116) és a waldsassi kolostor szerzeteseinek 
elengedi azokat az összegeket, melyekkel a Nürnbergben s 
máshol megölt zsidóknak tartoztak (125). A zsidók követe
lései t. i. a királyra szálltak. - IV. Károly császár 1366-ban 
a prágai egyetemnek néhány zsidóházat ajándékoz - egy kollé
gium alapítására (142). - 1421-ben a kornotani zsidóknak a 
kikeresztelkedés és halál közt kellett vt'tlasztaniok. Felesé<>cik
kel és gyermekeikkel inkább a tüzbe vetették magukat (~10) . 
- 1430-ban Zsigmond király azt parancsolja, hogy az egeriek 
a zsidókat üzzék ki, a zsinagógából kápolnát csináljanak stb. 
(220). - Szt. Márton napján a zsidók minden asztalttil a 
városbírónak egy hí:wtt luclat adjanak, karácsonykor egy font 
borsot, husvétkor egy forintot és egy font bonot (Pilsen, 1-161. 
256. szám). Itt vannak a pozsonyi Márton-ludak mesékkel 
körülövezett elődei. - 1468-ban a zsidók a királyi ní.rban 
egy hím és egy nőstény oroszlánt tartoztak ellátni (267). _ 
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P éter \York menyegzőjénél zsidóbanela muzsikált (1580. év, 

1331. sz.). 
Magyarország ritkán említtetik IY. Károly cseh király 

megengedi a brünnieknek, hogy a Lajos magyar királynak az 
ő nevében fizetett összegek fejében a zsidók adóját a megfelelő 

ideig megtartsák (1348. év, 99. sz.). - László magyar-cseh 
király köszönettel veszi tudomásul a boroszlói városi tanács 
rendszabályait az ostyasértő zsidók ellen stb. (1453. - 243. sz.). 
- A pd~gai zsidók részt vesznek azon ünnepségekben, melyek 
Prágában Ulászló magyar királylyá történt koronázása alkal
mából rendeztek (1490 szept. 30. - 248. sz.). Dr. Ábrahám 
Briegb~n (Szilézia), a liegnitzi és a tescherri herczegek udvari 
mvosa, 1568-ban a legkeresettebb orvos volt Briegtől Krakóig 
és .Magyarországig (1281. szám, 1008. lap). - Schettinger 
~Iáté, ki Magyarországon 18 évig mint őrmester katonásko
dott a törökök ellen, arra kéri a császárt, hogy parancsolja 
meg a prágai zsidóknak, hogy közülök J;pinden egyes heten
kint fizessen neki, amíg él (1614. - 1069. sz.). 

* 
Az új-testamentommal szórványosan régibb időben is 

foglalkoztak zsidók, de nagyobb számmal csak újabb időben. 
Kem belső szükségből, hanem külső kényszerből, mivelhogy a 
keresztény theológusole az újtl:'stamentomot nemcsak a maguk 
körében helyezték a régi felé, hanem ezt a hitet különféle 
iratokban az egész világra, első sorban a zsidókra, reá akar
ták oktrojálni. Egyik-másik zsidó tudós .- félve-remegve -
nézetet nyilvánított. Ezek azonban kevesen vannak, mert hát 
liberté, égalité, fraternité a la Dreyfuss és a magyar köz
manelás azt tartja. hogy betörik a fejed. Teljes szabadsággal 
kutatható azonban az evangeliurnak eredeti szövege és ezen 
a téren a zsidók, kik a héber és aram nyelvet behatóbban 
tanulmányozzák, veszély nélkül szalgálhatják a felekezetek 
fölött álló tudományt. Idevágó becses tanulmány folyóiratunk
ban is napvilágot látott dr. Perls kitünő rnunkatársunk 
tollá.ból. A dolgok ilyen állása rnellett az újtestamentomra, 
vonatkozó isagogikai müvekről tudomást kell venni. A leg
ismertebb Holzmann H strassburgi tudós müve, kivel szem
ben Zahn a konzervatív álláspontot védi. Weiös és Godet 
(-németül most jelenik meg) szintén terjedelmes bevezetéseket 

IRODAL)tr SZEMLI; . 

írtak. Házi szükségletre talán legalkalmasabb Jii/irhf'r Arl. a 
»Grundriss d. theol. \.Vissenschaften « ez. gylijteményben nz 
imént 5. és 6. kiadásban közrehocsátott müve: »Einleitung 
in das Neue Testament« (Tiibingen, 1906). Spinoza a »tra
ctatus theologico-politicus «-ban azt követelte, hogy a bibli:U 
történelmileg kell megérteni és ,J ülicher szerint (8 . lap) Gro
tiussal egyetemben megtörték e téren a dogmát. ,J . az új
testamentomi iratok tárgyalását a Pál leveleivel (nem az 
evangeliumokkal) kezd:i. Az evangeliumokra csak az apoka
lypsis után a 254. lapon, tehát a könyvnek majdnem közepén 
kerül a sor. pedig az általános rész ,J.-nél a bevezetés utolsó 
helyén áll. A kritika itt is derekasan müködik, dc nmnak 
történelmi adatai is. A fentérintett szempontból t-rdckes 
Papias (mh. 165 körül) értesítése egy presbyter ncv(oben: 
»Máté a mondásokat héber nyelven jegyezte fel és mindenki 
úgy fordította le, ahogy tudta« (Eusebius h. e. III. 39, 1 G. 

Jülicher 259). A kritika azért kritika, hogy kritizúljon, petiig 
ez az adat a történelmi hüség jellegét visoli magán, mert a 
héber biblia aram fordítói egészen így jártak el mind<tddig. 
amíg a targum megállapodott. Talán még azután is azok. 
kik fordítani tudtak. J. szerint a józan észszel össze nem 
férhető az a feltevés, hogy :Máté héberül írt volna, ele bizo
nyítékai nem oly velősek, mint eme nyilatkozata. J e lesül arra 
ti'Lmnszkodik, hogy M. ótestamentorui idézetei jórészt a LXX
vel egyeznek. De hát a görög fordító használhatta a LXX-tit 
a bibliai idézetek visszaadásánáL Főbizonyíték ~Iáté 2 L l G, 

hol Zs. 8, 3 így -fordíttatik: ~Gyermekek <1s csecsemők s:dj(L
ból szereztél dicséretet,« holott a héberben: »erő~~ég« áll 
(,T. 260. L). De hát a LXX is az il! szót találta szövegében és 
mégis dic:,éretnek vette. És nem szopta az ujjából, hanem 
1/J 29, l. verséből vette, hol i~·~ 11:::> csakugyan dicséretet 
jelent. Amit a LXX tett előd IH:lkiil, miért ne tehette 
volna azt a Mátéfordító előd (a LXX) után? J. Papias, 
Irenilus és Jeromos egybehangzó t:wuságai daczára -· mtis 
nincs - a Máté eredetijét nem tartja. hébernek Fenomenúlis' 
kritikus. De nem radikáli,;, hisz vannak, kik Proto-Deutero
és 'l'rito-:Matthiiust teremtenek, egészen a Trito-.lesaia min
tújára vagy megfordítva. :Markus evangéliumáról szint<~n 

J?apias beszél először. Azt mondja, hogy Mk Péter » tolmúcs<t ~ 
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volt . .T. ezen mcgiitköt:ik és azt mondja, hogy Mk. tudhatott 
u~yan aramul és héberül, dc furcsa, hogy Péter tolmács 
útján misszionált volna: »Um so weniger freilich können wir 
uns mit der naÍ\'en Verstellung von elem trotz Unkenntnis 
der griechischen Sprache untcr HelJerren l\fissionsarbeit trei
benden Petrus befreunden; einen »Dolmetscher« hat sich 
Petrus nie gehalten« (275. lap). Ez nem helyes. Először 
cseppet sem naiv feltevés, hogy Péter a bellének közt nem 
téríthetett, ha nem tudott görögül. Ha a szentföldi szent 
férfiu - mint ilyet fogadták - szent nyelven beszélt, még 
hatásosabb volt, mintha görögül beszélt volna. Azt pedig, 
hogy mit mondott, a magával hozott tolmács megérttette. De 
egyébkép is az írástudók szintén tartottak maguknak tolmá
csot, nem azért, mert nem tudták a nép nyelvét, hanem hogy 
ne érintkezzenek közvetlenül a néppel. Talán ilyen »tolmács« 
volt Márkus Péternél? - »Die modern jüdischen Versuche, 
die J esusreden der Syn., n ur weil man Parallelen dazu, ein 
paannal auffaUend ithnliche, in Mischna und Talmud auf
zustöbern vermochte, als parteiisch ausgewahlte »Lichts!:rahlen« 
aus der viel reichern Rabbinerweisheit zu behandeln, sind 
gerade so als Erzeugnis stlirkster Voreingenommenheit abzu
weisen, wie die These einer rabiat gewordenen Kritik, jene 
Reden stellten eigentlich nur elen ~iederschlag von Idealen 
und Stimmungen der ersten drei christlichen Generationen 
dar, der synoptische J es us sei die Personification der Religion 
der Christensekte« (328). - De már is túlléptük azt a határt, 
melyet ezekben az ismertetésekben szem előtt kell tartanunk. 
Ugyanezért csupán az általános részről teszünk még egy álta
lános megjegyzést. Az U. T. szövegtörténetét I. az íróanyag 
leírásával vezeti be. Az » Althebrliisches Buchwesen «-ről ter
mészetesen nem vesz tudomást, pedig az U. T. irói csekély 
kivétellel palesztinai zsidók volták. Természetes e szerint az 
is, hogy a közönséges íróanyagnak a papyrust tartja (519. 
kövv.). Rövidség okáért utalunk czikkünkre a Berliner-Fest
schriftben (41. kövv.), hol az újtestamentomi iratok ősalak
járól beszéltünk. 

* 
Raffay S., pozsonyi ev. theol. tanár, szép kiállítású kötetben 

bocsátotta közre az » Ujszövetségi Apokrifusok«-at (Pozsony, 
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1905), összesen 17-et. Az őskereszténység nemcsak közel állt 
a zsiclósághoz, hanem nagyrészt maga is zsidó volt és egé'z 
kétségtelen, hogy ennek iratai, a késöbb kiküszöbölt és aka
nonikussá nyilvánítottak is, a zsidóság története szempon t jából is 
tanulmányozandók volnának. Különösen az úgynevezett .>héberek 
evangeliuma •, melyet csak J eromos fordított le görögre és 
latinra (IV. század végén) és amely főkép az ő idézeteiből 
ismeretes. Raffay szerint: >Ez az evangélium aram nyelven, 
héber betükkel volt írva. Ezt bizonyítják nemcsak az egykorú 
szemtanuk, hanem az olvasóközönség is, mert az ebionit:ik 
vagy nazarénu.sok az aram nyelvet beszélték« (10 lap). R. döntő 
bizonyítékat hoz Jeromosból ll. lap, 3. idézet: >kald, illetól eg 
szir nyelven, de héber betükkel van írva«. l\Iindamellett k~r
déses, hogy nem létezett-e ősi időben héber nyelvű evangelium? 
Ez azért valószínű, mert a héber volt a szent nyelv és mert 
az írástudók ezen a nyelven beszéltek egymással. A J eromos 
által idézett eredeti szavak rnahar (Máté 6, 10-hez) és Osanna 
ban·ama. (Ad Damas. 20) lehetnek héber szavak is, söt ban·ama 
inkább héber. A talmud csak egy evangeliuroot ismer (J ew
Encyclopedia V sub Gilyonim). Raffay a 17. lapon idézi Jeromos 
észrevételét Máté 27, 16-ra, me! y szerint a héber evang. Bambbas 
nevet a »mester fiának « magyarázza és megjegyzi, hogy >az 
aram nyelvben, amely szerint a név alkotva van, a bar abba 
annyi, mint az atya fia s ha a mester fia akarna lenni, akkor 
így kellene állania bar rabban. Ez a formahiány azonban nem 
lényeges, mert e név mindenkép azt jelenti: az atyának, a 
mesternek, vagyis a papnak a fia<. Ez az er6lködés teljesen 
felesleges, mert Abba (N~N) nemcsak az atyát, hanern a mes
tert is jelenti. Több régi írástudó czíme Abba, pl. Abba Saul. 
Sőt ez a czím régibb, mint a rabbi czím. Ennyit csak röviden. 
Epiphani us beszél az ebionitákról és egyebek közt ezt mondja: 
»Vannak azonban, akik megint azt beszélik, hogy a görögből 
héberre fordított János evangeliamát őrzik a zsidók kincsbi
rában, a tiberiásiról beszélek és az apokrifák közé rejtették, 
amint ezt nekem némely zsidókeresztyén apróra elbeszélte. Nem
csak, hanem hogy az Apostolok cselekedeteinek a görögből 
hében·e forditott könyve is ugyanugy hever a kincstárban, 
amint azt elbeszélték nekem azok, akik annak olvasása révén 
a Krisztusban hívökké lettek~ (Raffaynál 24. lap). Azt hiszem, 
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~,o~y a »kincstár« ~tt n héber »gPJÜza« aequi valen~e. E sz Print 
Eprphan. azt mondJn, hog' a zsid<Ík mécr lled1·g a t1'b ·, · 

• ' e enu~ 
főiskola. rejtve őrzi a kl'l'<'~ztény iratokat. Ebből látjuk, ho, 

•. • ' .. ' t l 'b d gy a •·• sz~, eg~szcru er e me cn vcen ö: elrejtették a könyvet. 
.A both :\athan I. (ed. Schcchtl•r l. verzió, 2. lap) ez áll: ;,;1tt•N~:J 
c:::::~ ;:•-·t:•;, ~·c• 1 ·~:;•;:, i:I'-I-'1N ,.,,. Ez világosan mutatja, hoo- a 

lnkü~zöbölt kiinyvet valóságga,! elrejtették és nem adtákeYelő 
~'..z oxyrynchosi logia köz t található a következő: »Valaki csal~ 
e sz11vakat hallgatja, nem kóstol halált « (8 mondás 33 Jn ) · , . ..pon . 
Ez emlékeztet a midras mondására, hogy Illés próféta sohasem 
kós~olta meg a halál izét (;;m~ i:l).'ta i:l).'ta N'?). Péter evangeliama 
szcnnt Jézus a kere zten így kiáltott fel: » Erőm, erőm, el
hagytál ! (9. vers) R. azt hiszi, hogy »az én erőm kifejezés 
kétségte_lenül gnostikus jellemű« (42. lap). Valóbbszinü, hogy 
•;n~ il!,,~., •?N •'?N (Zs. 22,2. Raffaynál12 helyet szintén 2 olvasandó) 

fordít:isa; az ·?~ szót erőnek vette az evangelium írója, amint
hogy ezt is jelentheti. E szerint nem más, mint az »elói, elói, 
lama sebaktani « (Múté 27, 46 és Márk. 15, 34). 

E p:ir megjegyzéssel csupán azt akarjuk jelezni, hogy 
az őskeresztény irodalom is szolgáltat adalékokat a zsidó iro
~alom megértés~hez és viszont. Raffay szalgálatot tett a magyar 
Irodalomnak, mrdőn ezeket az apokrifákat, melyek eddig ma
gyarul nem voltak meg, lefordította. Nem vilúgos előttliuk, 
hogy mily szempontok szerint válogatta ki az anyagot. Hennecke 
».X eu testamen tliche .A.pokryphen « (Tübingen-Leipzig, 1904) 
sokkal töhbet ad. Ugyanaz kiadott egy kézikönyvet is az új 
test. apokrifákról, melyekről leülönben nagy irodalom létezile 

* 
»Szirach bölcsesége« az utóbbi években nagyon népszerü 

l<"tt a tudósok között, mert egy rvezred után ismét előkerültek 
az eredeti héber szö~eg jelentékeny türedékei. Miután a zsidó 
tudósok a héber szövegtörcdékeket kiadták és magyarázták és 
Levi (Púris) ki.ilön összefoglaló kommentárt is közrchocs:Uott, 
megkezdődött a protestáns és katholikus theológusok munldja. 
Peters és Strack már az egészet kiadták (az előbbi vastag 
könyvet tett közzé) és mások sokféle észrevételekkel, lígy
nevezett kutatH.sokkal, lepték el a folyóírn tokat. A legújab b 
míí, amely a könyvpiaczon megjelent, két mnnkúb<!l áll és 
szert.öje mú,r a fragmentumole napf1~nyre kerülése idejl-n hon-
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togatta szárnyait, azért mégis bevárta az előmunkálatokat 
A munkálc czímei a következök: Die ·w ei~heit des J es us 
SiraclL Hebraiscll und eleutsch herausgegebcn és Die \Veis
hcit des .Jesus Sirach erklilrt von R. Smenrl (Berlin HJOb'J . 
Az elsőnek héber czíme is van. A 22 lapos bevezetésLen 
S. leírja a kézil·atokat (4 törcdrk), melyek a kairói genizáböl 
erednek és a XII. századnál nem fiatalabbak. Az egé:;z könyv
nek kétharmad része van meg héberül. Hogy ez az eredeti 
és nem későbbi fordítás a görög vagy syr szövegb6l, egészen 
biztos. 8. a szöveget kritikai apparútussal és héber glos~a.
riummal (63 - 81) látta el. A nagyobb művet, a komment:í.rt 
eddig csak lapozgattuk 

* 
Az »Aus Natur und Gristeswelt« tudományos gyüjtc

mény l 00. kötete Pal( l sen S. müve: »Das deut~che Bildun~s
wcsen in seiner geschichtlichen Entwickelung« (Leipzig-Berli11. 
l 906). Kiváló dolgozat, de e helyen nem ezért említjük, scm 
ar.ért, mert talán a zsidók múve,llícléséröl beszélt volna. Ezt 
nem tette, pedig helyén lett volna, mert a lll~mct zsidök 
művelődési törekvései általános német szempontból is jelentő
séggel bírnak, mintbogy a német birodalom hahí.rain túl is 
hatottak és a német kulturúnak sok híret ~zereztek, a zsid1íknnk 
pedig sok ellenséget, mivelhogy »germanizáltak«. Dc hát mán· 
megszoktuk, hogy a zsidókról a »tudomány « is csak akkor 
vesz tudomást, ba a zsidók ellen kúromkodhatik és így P 

népszerű iratnál nem rekrimin{tlunk. 
A bevezetés a régi korról beszél és már c rövitl cUi

adásból i~ lútjuk, ho~y a zsidó tanítási módszer valaha :."tlta
lánosnn divatos volt. Minden tanítás történt: durch YorsagPn 
und Auswencliglernen, Abhiiren und Erkliiren (8). ll(u·om 
fok volt a tanításban: Elcmcntarstufe, 1\[ittelstufe unll 
abschlicssende Oberstufe (10). Mi111lez a talmud koránil i~ 
mondható. A magasabb tanítrtsnak két formája volt: comm,·u
tatio és summa (15). A talmmltaníUts a megfelelő korban 
(X-XII. :;z{tzad) szintén a lt'1-!:l és ;,::;~;, form(tkban tiir!f~nt. 
Az elsőnek klasszikus képviseliíje Rasi, a másiknak Alfa~zi. 
A tanulás semmiféle élctpályM nem biztosított (lli). A talmud
tanullik még mai napig itt tartanak és ezzel kapcsolatban 
nt.tlhatunk a 17. lapon ismerletett »wandcrnur :::StndPniPn-

13·'= 
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proletariat«-ra és idézhetjük a 21. lapról: »Die Inclustric des 
Ha nspaedagogen tums ,blü h te bei der Masse versorgungsbcdürf
tigcr Halbgelehrter«. Igy volt a zsidóknál is a XVIII. századi 
bezárólag. A népiskolát csak a reformáczió teremtette me g 
(46); a zsidó rcformáczió hasonlót cselekedett. Idézzük még 
a következő két molHlatot: Littera sordescit, logica sol! 
piacet (22) és »auf die Sache, den Gedanken aliein kommt's 
an, die Form ist nichts« (23). Egészen így volt és részben 
van még a zsidóknál is. 

* 
Heidelbergben sok papyrus van, melyek » Veröffent

lichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung« czím alatt 
fognak közrebocsájtatni. Az első kötet már kikerült a sajtó 
alól: Deissmann A., Die Septuaginta-Papyri und andere 
altchristliche Texte der Heidelberger Papyrus-Sammlung 
(Heidelberg 1905). D. összesen 60 papyrus darabot dolgozott fel, 
melyeket faksimileben is bemutat. Ezek közül 56 egy Septu
aginta kóclex (talán a VII. századból), amely Zakariás 4 -
Malakiás 4 szövegét tartalmazza. A szükséges tudnivalók közlése 
után D. a szöveget adja és egyes helyekhez megjegyzéseket füz. 
Találóan nevezi »egyptomi falusi bibliának«, melyen érdekes 
megfigyeléseket tett a LXX reczenzióra vonatkozólag. Zsidó 
szempontból különösen érdekes a Zakariás 12, l Ob görög át
ültetéseit tárgyaló részlet (67-70), melyben a maszoretikus 
és a LXX szövegén állítólag zsidók által eszközölt változásról 
van szó. A 2. töredék tartalma Ex. 15 és talán l. Sámuel 2. 
fejezete és D. helyesen azt sejti, hogy eredetileg amulett volt, 
még pedig terméketlenség ellen (76.). E mellett szólana a per
gament is és talán nehéz szülés alkalmából adták. A 3. töredék 
Márk. evangeliumából, a 4. az Apost. cselekedetéből való. 

Felette becses az 5., amely egy onornasticon sacrum. D. 
valószínűnek tartja, hogy e szent nevekkel és görög fordítá
saikkal teleírt lap eredetileg szintén amulett volt (86) .• Összesen 
28 név van rajta (és egy újtestamentomi mondat), melyek 
közül 4 olvashatatlan, 2 pedig nem érthető. Az utolsó (6. szám) 
keresztény magánlevél, melynek írója a czímzettet arra kéri, hogy 
érette imádkozzék és egyúttal olajat küld neki ajándékba. Rész
letes ismertetést adtunk Monatschrift L. 754-758. 

* 

l 

l 
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Cirn Albert párisi könyvtárnok »Le livre« ez. kétkötetes 
munkája (Páris, l 905) a nagy közönséget tartja ugyan szem 
-előtt, mint a legtöbb franczia könyv, de azért az erről az 
érdekes t{trgyróllétező gazdag franczia irodalom teljes ismereté
vel, részben, sajnos, az ollóval készült. A bő anyagot kiváló 
ügyességgel a következő három szakaszban csoportosítja: 
l. A könyv és az olvasás szeretcte a legrégibb időktől a jelen 
korig. 2. Különösen kegyelt és mellőzött írók. 3. Különfélék 
a bibliográfia és irodalom körébőL 1\linden szakasz több feje
zetre oszlik, melyek közi.il több a zsidó irodalom barátai 
érdeklődésére is igényt tarthat. 

A tekercsekről szólván azt mondja, hogy pl. Tbukydidcs 
vagy Homeros sokkal terjedelmesebbek, semhogy L'Cllaha egy 
tekeTesbe lettek volna eqyesítve, mert hosszúsága 80 méterre 
terjedt volna ki, holott a reánk maradt leghosszabb egyptomi 
papyrus csupán 45 méter hosszú. Egy alexandriai könyvtárnok 
és költő már 260-ban ante azt mondta: fleya (lt(1'Uov, ~ltya 
xaxóv (51. lap). Ezzel szemben utalandó arra a körülményre, 
hogy a régiek nem ritkán apró írást használtak és ilyen 
esetben pl. az egész biblia ráfért sokkal rövidebb tekeresre 
(Ó-héber könyv 64-68). O. szerint (60), a pergament az V. 
században ante jelenik meg először A jegyzetben utal 
egy 1904-ben megjelent értekezésre az ókor íróanyagairól 
(Revue scientifique 1904, 256), mely szerint már a XY. 
században is ismerték. Az :oÓ-héber könyv« 10. és köv. 
l_s1.pjaiból látható, hogy a keleti felette régi íróanyag az állat
bőr volt. Az is helytelen, hogy az állatbőr íróanyaggá, való 
elterjedése összefüggne azon előnyével, hogy ellentétben a 
papyrussal, mindkét oldalára lehet írni (61). Hiszen a zsidók 
csak egy oldalra írtak és mégis csak állatbőrt használtak. 
A fatáblák - O. szerint (62) - a »Királyok könyvének 
szerkesztése ideje óta ismeretesek voltak«. O. auktora (az egész 
idézet) ez állításnál kétségtelenül 2. Kir. 21, 13-ra gondolt. 
melyet a Vulgata így fordít: »Dele bo Jerusalem sicut dele ri 
solent tabulae; et delens vertam, et dueam crebrius stylum 
super faciern ejus«. Ez mindenesetre elmés fordítás, de nem 
hiszszük, hogy igaz volna. Úgy látjuk, hogy a megma
radt zsidó hagyományban i1i1S:.: tálnak és nem írótúblának 
vétetik. 
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Az írótőr fegyvernek is használtatott: a stylus stylet is 
volt. Caesar védekezvén, Cassius karját graphio b ·ajrcit. Cali
gula rendeletére egy senatort a stylusokkal öltek meg (68). 
Ezek után világosabbá válik előttünk a talmud azon elbeszé
lése, hogy az iskolás gyerekek azt mondták: »Ha ellenségeink 
ránk támadnak, ezekkel az írónokkal támadunk ellenük és kiszúr
juk szemeiket« Q. Taanit 69a 16). A. »kiszúrjuk a szemeiket~ 
talún az eredeti mondás kibővítése, mert az írótőr nemcsak a 
szemkiszúrásra volt alkalmas. 

Sok mindenféléről lehetne még szólani, de hát az író
szereken kivüli párhuzamok talán még frappánsabbak Plu
tarchas azt beszéli, hogy Nagy Sándor igen szerette A.ri
stotelest, az ő öreg mesterét, nem kevésbbé, mint az atyját, 
mert atyjának csak az életet, tanítójának pedig a szép életet 
köszöni.« (Cim 5. lap). Ez zsidó formában így hangzile 
Atyád és tanítód, tanítód előbbre való, mert atyádnak csak 
ezen világot, tanítódnak pedig a jövendő világot köszönöd. 
Könyvek kölcsönadása a zsidóknál jámbor cselekedet volt 
(Kethub. 50a; Ó-héber Könyv 78), a római világban szintén. 
Lucullus kölcsön adott könyveket és nyilvános könyvtárt 
tartott (Cím 9). A. czézárok könyvgyüjtéík voltak, pl. Ves
pasianus is, kik a meghódított keleti tartományokból a köny
veket Rómába szállították A. könyv becsült zsákmány volt (9). 
Talán e ezéiból vitette Titus Rómába a jeruzsálemi szentély 
szent könyvét. 

A zsidók helyzete a középkor legtöbb századában bizony
talan volt, szegények is voltak és sűrün voltak kénytelenek 
városról városra, országról országra vándorolni. A »könyv népe« 
ezen körülmények folytán nagy és állandó könyvtárakat nem 
hozhatott létre, mint a keresztény népek hatalmas uralkodói 
és gazdag egyházfejedelmei. De azért a középkorban is akadtak 
egyesek, pl. Juda ibn Tibbon, kiknek nagybecsű könyvtáruk 
volt. Ezeknek a története is feldolgozásra vár még. Igazi 
könyvtárak azonban csak a renaissance korában keletkeztek. 
A drága héber könyvek- kon:fiskálás vagy ajándék(!) útján
a fejedelmi könyvtárakba vándoroltak, mert ekkor már a héber 
nyelv is a klasszikusok közé emeltetett. Mátyás király világ
hírű könyvtárában görög és héber könyvek voltak (Cim 116). 
Száz évvel azelőtt V. Károly franczia kiníJy (1337-1380) 
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973 kötetre rugó könyvtárt gyüjtött, de ezek többnyire az 
astrologia, geomantia és chiromantia körébe tartoztak (104). 

A 225-308. lapokon fel van sorolva, hogy kik milyen 
könyvet kedveltek leginkább, először a személyek időrendjében 
és azután a kedvelt könyvek abéczé sorrendjében. A bibliút 
vagy egyes könyveit csupán tizen tették első helyre, meglepe
tésünkre közöttük találjuk Diderot is (263), míg pl. Miltonnál 
vagy Grotiusnál ezt természetesnek találjuk Az előbbi minden 
reggel a héber eredetiben olvasott egy-egy fejezetet. La Fontaine 
Baruch tisztelője volt. Cicerónak 19 elsőrendű tisztelője akadt, 
közöttük van nemcsak Leibnitz és Kant, hanem Silvesh·e de 
Sacy, a világhírü orientalista is. 

Ha zsidókról állítanának fel ilyen listát, első helyen 
kétségtelenül a talmud állana, minthogy nálunk a kiváló 
férfiak rabbik voltak. Kérdés azonban, hogy ha a listából a 
hivatal- és hivatásszerű tudósokat kizárnák, nem állana-e a 
biblia vagy valamely bölcsész első helyen? Annyi bizouy0s, 
hogy nem költői mű volna, mint a többi népeknél, mert mi 
a nehezeb b olvasmányok népe vagyunk. A kérdés néppsycho
lógiai szempontból külön tanulmányt érdemelne. 

Szent Gergely pápa Didier bécsi érseknek keserü szemre
hányásokat tett, mert grammatikát taníttatott (82), szóval a 
»dikdek « apikorszesz, mint a zsidók ősidők óta mondják. 
A dominikánusok csak theológiai könyveket olvasnak (83), a 
többi »trefe-pószel«, mint a jesivákban mai napig hallható. 
E pár példával csak ki akartuk mutatni a legintimebb voná
sokra is az általános szellemi összefüggést a zsidók és a 
keresztények között a legkülönbözőbb korokban. 

Felette érdekes a nagy könyvtárak statisztikája (90-95), 
melyből megtudjuk, hogy a legtöbb nyomtatott és kéziratos 
mű a párisi Bibliotheque Nationale-ban van együtt (3,000.000 
nyomtatvány, 100.000-nél több kézirat). Zsidó szempontbúl 
azonban az Olaszországra vonatkozó kimutatás a legérdekesebb. 
19 elsőrendü bibliothékának a hazája (Róma 6, Firenze 4, 
Milano 2, Palermo 2, Ferrara, :Nápoly, Padua, Torino, 
Velencze 1-1) és kéziratokban minclenesetre a leggazdagabb. 
Ebből érthető, hogy a legtöbb héber kézirat és nyomtatvány 
olasz földről ered, mert itt volt a legmagasabb kultum és 
ugyanezért itt virágzott a könyvkereskedés, pedig itt lakott 
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a legkevesebb zsidó. Kétségtelen, hogy a pápai talmudtilal 
(1553) es a czenzura szigorú kezelése ezt az ipart és ker~: 
kedést érzékenyen sujtotta, úgy hogy a XVII. században a 
szabad Amsterdamba költözködött át. 

Számtalan köny,· létezvén, rég felvetették azt a kérdést 
hogy mclyik az a 20 könyv, mclyeket mindenki szerezzen be? 

. .A francziák természetesen leginkább franczia könyvekért 
raJonganak, de azért a nyilatkozák első helyre a hibliát teszik. 
Homeros és Shakespeare természetesen szintén nem hiányzanak 
Carlyle első olvasmányul a történelmi müveket ajánlja (II, 131). 
.A nagy szellemek sokat olvastak (135 s köv.), sőt ajánlatos 
ugyanazokat a müveket többször olvasni. Bulwer-Lytton híres 
angol regényíró azt ajánlja, hogy minden testi-lelki betegséget 
a könyvolvasással gyógyítsák, szerzőnk pedig a VII. fejezetnek 
a »Thérapeutique bibliographique« czímet adja. Már majdnem 
1700 év előtt mondotta Józsua ben Levi, a híres agadis ta: 
»Kinek feje fáj, foglalkozzék a tórával, kinek torka fáj, fog
lalkozzék a tóráva.l, kinek belei fájnak, foglalkozzék a tőrával 
kinek csontjai fájnak, foglalkozzék a tórával, kinek egész test~ 
fáj, foglalkozzék a tárával « (Érubin 54a). Minden ajánlásra 
bibliai helyet idéz, melyek köz t a legtalálóbb: »egész testének 
gyógyulás« (Példabeszédek 4, 22). Jehuda bar Chijja azt mondja: 
J er és lásd, az Isten nem olyan, mint az ember . .Az ember 
ad gyógyszert a másiknak, ennek (a testrésznek) használ, 
a másiknak árt, de az Isten nem ilyen: a tórát adta Izráelnek, 
egész testének éltető gyógyszer. (.A oo tulajdonképen porokat 
jelent. Az egyptomi medica ezeket rendelte és a zsidók tőlük 
vették át. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a jelen
kori orvostudomány közvetett úton szintén az egyptomiaktól 
kapta.) .A talmudisták ajánlása érdekes példa arra, hogy semmit 
sem lehet mondani, amit már egyszer ne mondtak volna. 

A. hirlapokról külön fejezet szól. .A hirlap a könyv 
konkurrensc és Gautier szavával megölője (196). Hanotaux 
ugyanezen nézeten van. .A zsidó könyvet a felekezeti sajtó 
nem ölte meg, mert nem volt mit megölni. Tény azonban, 
hogy a zsidó irodalom fejlődése elé gátat vetett, mert az 
ébredező érdeldődést lefoglalta és nem ritkán avatatlanság 
által félrevezette. Minthogy örökké anyagra éhes, az írókat 
vásári munkára készteti, egyaránt rontva az írót is, a közön-
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séget is. De hát a halnak is van szúlkája, csak az a kár. 
hogy a szellemi fogyasztó nem érzi. 

Oim müve utolsó részében felsorolja azokat, kik a köny
veket pusztították .A lista, fájdalom, nagyon hosszú, és még 
fájdalmasabb, hogy a pusztításokat főkép a vallásos vak
buzgóság vezérelte . .A szent háborukat a legprofánabb fegy
verekkel vívják meg. Sok bibliophob a czímlapokra, a kolo
phonra és egyéb külsőségekre vadászik és barbár módra mcg
csonkítja a könyveket (276). Rogy a héber irodalomnak 
voltak-e ilyen kalózai, nem tudjuk. Tény, hogy számtalan 
könyvnél hiányzik a czímlap, de valószínűbb, hogy ezeket a 
könyvtolvajok tépték ki a czélból, hogy a tulajdonos nevét 
eltüntessék Ugyanezért az óvatos könyvtárak könyveik belse
jére is ráütik bélyegei ket . .A sajtosok garázdálkodásait a y{u·osok 
hygienikus rendeletei szüntették meg . .A legveszedelmesebb könyv
ellenség manapság a rossz papiros és a gyenge nyomdafesték: 
száz év mulva a könyvek túlnyomó része magától fog elpusz
tulni. Mint minden modern dolog, úgy a nyomás is »unszolüh. 

Ez ~lkalomból felemlítjük azt, hogy a legújabb könyv
tártan azt az elvet vallja, hogy közönséges könyvek magá
nosoknak nem aclandók kölcsön, haném minclenki által beszer
zenclők. Ez az olvasó érdeke is, mert a saját könyvét inkább 
és alaposabban olvassa, és az irodalom érdeke is, mert az 
embereket a könyvvásárlásra szoktatja. Erre az elvre nálunk 
még nagy jövő vár, mert még - nincsen multja. 

* 
.A könyvgyűjtő számára készült, de minden könyvbarátot 

érdeklő tartalommal bír Sla.ter J. H. müve: » Handbuch für 
Büchersammler und Bücherliebhaber« (58 illusztráczióval, J e na 
1906). Szerzője, mint a könyv tartalma kétségtelené teszi, angol 
ember, aki itt-ott terjengős, de egyszersmind praktikus is. 
Néhány pont kivételével minden laikus megérti és kellemes 
olvasmányt talál benne . .Az irodalom barátai a könyvet tech
nikai ·oldaláról ismerik meg, mire ruahóságukban alig gondol
nak és egyúttal megtanulnak több gyakorlati értékű szabálJ't. 

Saját külön szempontunkból a mü lapszámait követve 
néhány észrevételt teszünk. ».A signaturáka t még régi héber 
kéziratokban is találjuk« (23). Miért »még«? kérdezzük a 
talmuddal, hisz a héber irodalom a legrégibhek közé tartozik 
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es mintlen korban virúgzott. - Az íróanyagról azt mond ·a 
hog) n XII. -XY. l'Zttzadokb:m fiatal borjú, kecslw- vagy halja~ 
szülC'tett. b:írányb?,rUöl a legnagyobb gonddul készített perga
mentre trtúk a kooyvd:et, mclyclmek óri<1si többsége zsoltár 
biblia vagy Line d'lH'ures. » Papirost a könyvnyomás előt~ 
ilyen könyvekhez nem igen használtak(( (47). A zsidó irodalom 
történetC' azt mutatja, hogy a pnpiros az említett századokban 
is has~náltatott. még pedig sűrűbben, mint a drága pergament. 
Ez a Jelenség amellett bizonyít, hogy a zsidóknál könyvek a 
szegl~nyebbek közt is el Yoltak terjedve, mig a keresztényeknél 
ezek főkép luxusczikkek voltak. Az is lehetséges, hogy a papiros
péld:inyok inkább tönkrementek. 

A régi kéziratokban czímlapok nincsenek (47). A bibliai 
kéziratoknak nincsenek czimeik (49). Ez teljesen összevág a 
régi zsidó szokással, melynek a zsinagógai tórapéldány még 
most is élő tanuja. Az első nyomtatványok a kéziratok után
zatui voltak és czímlappal nem bírtak. Arnold ther Hoernen 
Kölnben hozta be ezt az újítást 14 70-ben. A. lapszámozás 
eleinte egészen hiányzott, később csak a levelek (nem az oldalak) 
számoztattak (100), még pedig 1470-ben (206). A talmudpél
dányokban mai napig csak a leveleket számlálják és azért 
kezdik a 2. számmal, mert elsőnek a czímlapot veszik, habár 
a czímlapot külön nyomják és nem az első ív első lapjára, 
mint eredetileg szokásos volt. Érdekes az is, hogy a keresz
tény kéziratos bibliapéldányok végén az egyes iratok héber 
nevei soroltatnak fel latin magyarázattal ellátva. A még létező 
kéziratok statisztikájából ideigtatjuk a következő számokat: 
British Museum 52,000; Bibliatheque Nationale 80,000; Biblio
theca Vaticana 25,600; Bodlejana 31,000 (Madan adatai 
1893-ban). A kiadás rendesen csekély volt: 300 példány (82). 
A héber könyvek rendesen szintén ilyen mennyiségben nyomat
tak, ami - a zsidók szárrlát tekintve - szép jele a könyv
szeretetnek. 

A. nyomtatást a németek nemcsak föltalálták, hanem ter
jes~tették is. Guttenberg müvészetét először Johann von Speier 
vezette be Velenczébe 1469-ben (az augsburgi Ratdolt szintén 
híres velenezei nyomdász, 130. lap), késűbb mások Hollandiába, 
Belgiumba, Rómába, Párisba, Angliába és máshová. Helyesen 
nevezték tehát a könyvnyomtatást német müvészetnelc (95 köv.). 
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Ezen tényekből megértjük, hogy a héber könyvnyomást sziutéu 
nrhnet zsidók vezették h<' Olaszországba, a Soncinók, kik ezt a 
neveL az első nyomtatási helytől (Boncino) kapták. 

A. »héber typusok(<-ról szerzőnk hamisan azt állítja, hogy 
eléíször 1482-ben alkalmaztattak Sancinóban és ÖL évvel későbh 
Nápolyban (206), holott a Tur már 1470-bcn lett kinyomatva. 
Figyel emre méltó e tokintetben az a tény, hogy az illusztrácziói
ról híres következő müben: »(Columna, Franc., 0. S. Dom.) 
Hypnerotomachia Polipbili ubi humana omnia non nisi so~

nium esse ostenditur. Ed. Leonardus Crassus Veron. Venetus 
in aed. Aldi Manutii 1499 « héber szavak is előfordulnak az 
olasz szövegben. A. mü sajna nagyon ritka, az A.ldinák külön
ben is igen keresettek (106). Ugyancsak A.ldus volt az, aki 
a pontosvesszőt bevezette, előtte csupím a pont és kettőspont 

használtatott (120). Ez is érdekes. A héber bibliákba szintén 
csak a pont és kettőspont hatolt be az idők folyamán. Az 
utóbbit mint p1oo ;po -ot ismerjük, de valószinü, hogy a 1P'~It/ 

1'P1C'ü 'lt'W1 (Szóferim) alatt az egy pontból álló jel is értendő. 
A British Museumban vannak könyvek, melyek pálma

és más falcvelekre vannak írva, sőt osztrigahéjakra is. Nem régen 
ugyanott ilyen könyvekből kiállítást rendeztek (198). A kiál
lítók és látogatók közül hányan ismerték a tószifta következő 

helyét: »Ha a válólevelet írták megaludt vérrel, megaludt 
tejjel, olajfa-. sz. Jánosfa- vagy töklevelekre ... , de ha hagyma-
vagy zöldséglevelekre írták ... , ha a szarvas szarvára írták ... , 
ha a tehén szarvára írták ... , a rabszolga kezére stb. (( (Gittin 
2, 3-5. Bővebben Óhéber könyv 14 köv.). Ha szerzőnk, kire 
a héber irodalom egyáltalában nem létezik, az említett müvet 
látta volna, nem beszélne a nevezett kiállításról oly nagy 
csodálattal. 

Ismeretes, hogy a pápa rendeletére 1553. év zsidó újév napján 
Olaszország több városában elégették a talmudot (Leo Modena 
levelei és írásai, magyar rész 14 7. köv). Ez a rendelet összefügg az 
Inclex prohibitorum librorum történetével. Ez az Index ugyanis 
1549-ben látott napvilágot Velenczében (200). Bizonyos, hogy 
a vele való foglalkozás vezette rá a Curiát arra, hogy a zsidók
nak is vannak eretnek könyveik és a zsidók nem lehetnek 
szabadalmazott hitetlenek. - Végül még egy felette énl<'kes 
pontot emelünk ki. Flammarion, híres franczia csillagász, 
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birtokában van egy könyv, amely emberbőrbe van kötve. F 
egy grófné bőrét megbámulta és ez a grófné saját bőrét vé""~ 
rendeletileg reáhagyta, azon kikötéssel, hogy F. abba »Ciel :t 
'l'erre~ ez. munkáját beköttesse, amit meg is cselekedett. Szer
zőnk megjegyzi, hogy emberbőrbe bekötött könyvek nem ritkák 
ugyan, de azért a könyvbarát legyen óvatos, »mert a kidolgozás 
után embe:- és borjúbőr között a különbség felette csekély« (203). 

A_ kidolgozott emberbőrről a talmud is beszél ; szamár
takarókat is készítettek belőle (Nidda 55a), mint a hulla
csontból kanalakat (misna J adajim 4, 6). Hogy ez ne történ
hessék a rabbik az emberbőrt is tisztátalannak nyilvánították 

* 
Möller W. 1899 óta a harmadik iratot teszi közzé a 

modern bibliakritika ellen. Az elsőnek a czíme ez volt: 
»Historisch-kritische Bedenken gegen die Graf Wellhau
sen'sche Hypothese von einern früheren Anhanger« (Gütersloh 
1899), a másodiké: »Die Entwicklung der alttestamentliche~ 
Gottesiclee in vorexilischer Zeit « (Greifswalder Beitriige zur 
~öru. chr .. Theolo?ie~, az imént egy harmadik látott nap
világot: »D1e mess1amsche Erwartung der vorexilischen Pro
pheten zugleich ein Protest gegen moderne Textzersplitterung« 
(Gütersloh, 1906). Szerző a kritika fegyvereit forgatja és nem 
alaptalanul azt állítja, hogy a modern kritikusok minden igaz 
vagy vélt nehézséget , az in terpoláczió kényelmes feltevésével 
oldják meg. Például Arnosz 9. fejezetének 7. versével kezdődő 
részlet 5- 9 interpolálótól eredne. És az ilyesmi 2700 év 
után Göttingában és más egyetemi városok kisebb-nagyobb 
»Studierstube«-iben kitalálható. Ilyen erős hittel a sinai ki
nyilatkoztatást is bátran el lehet hinni és fölöslegessé válik 
mü1den kritika. A modern kritikusok azt áHítják, hogy a 
bibliai könyvek ezen meg ezen helyén nincs helyes össze
függés, tehát - ez a vers, félvers stb. - más szerzőtől ered. 
De hát a héber próféta gondolkozása toto coelo különbözött 
egy jól dotált és »tudományosan fegyelmezett« egyetemi theo
lógiai professzor gondolkozásátóL Nem értünk egyet Möllerrel 
a részletekben, de a lényegre nézve feltétlenül igaza van, 
midőn azt állítja, hogy az interpol:iló is prófétai szellemű 
férfiú volt - prófétai szellemű rés7Jeteket interpolált - mire 
gondolt ez interpoláczióimU? A nehézség nincs megoldva, 
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csupán áthárítva más ír·óra. Egyébkép már több ízben hun
goztattuk, hogy az írás és könyvszerzés története nem szol
gáltat analógiát a könyvek oly külséí-belső szétdarabolására, 
amilyent a »tudományos« kritika a bibliai iratokkal végez. 
Az a terrorizmus, melylyel ez a »moclern iskola« dolgozik, 
nem fogja levegőben lógó feltevéseiket igazságokká kalapálni. 

AZ I. M. I. T. ÉVKÖNYVÉNEK TARTALMA. 

Dr. Fischer Gytda, Egy zsidó ügyvéd. 
Ágai Adolf, Az én dédatyámról. 
Dr. Klein Mó1·, Királykorona. 
Dr·. Fényes Már, Egy ujonnan fölfedezett afrikai testvér

népünk. 
Dr. Guttmann Mihály, Az atya kötelességei és jogai a 

talmud szerint. 
Varsányi Gyula, Jehúda Halévy leánya. 
Dr. Vajda Béla, A zsidók és hazájuk. 
F eleki Sándor, Egy kis faluból. 
Dr. Goldschmied Lipót, Két zsidó zeneszerző. 

Dr. Singer Jakrib, Temesmegye és a zsidók polgárosítása. 
Hazai Hugó, Az utolsó szó. 
D1·. Schnitzer A.t·min, Az álom a zsidó irodalomban. 
Kias Arnold, Mózes anyja. 
DT. Blau Lajos, A felebaráti szeretet. 
Heves Kornél, Rege a jó szomszédról. 
Dr. Goldberger Izidor, Luzzatto Mó~es Ohájjim. 
Goda Géza, A gyertyák. 
Peisner Ignácz, A zsidó népfaji jellege. 
Balla Ignácz, A Faraó leánya. 
Mandl Bernát, Magyarországi zsidók földmívelési törek-

vései a XVIII. században. 
Dr. Frenkel Be1·talan, Egy embertypus a népclalban. 
D1·. Rttbinyi .Jfózes, Hollandiai emlékek. 
Patai Józse(, Strófák a magánybóL 
Dr. Venetianer Lajos, Apikoresz. 
Dr. E·isle1· Mátyás, A női és a zsidó egyéniség. 
Társulati közlemények. 
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Irodalmi hirek. Megjelent és beküleletett: Chajes P. H. 
Un Commento di R. Shelomo b. ha-Jathom, Firenze, 1906~ 
(Külön leny. a Rivista J. 1906. évf.-ból). - Dr. Hit·sch
feld H,. The Arahic portion of the Cairo Genizah at Cam
bridge. ~K. L a J~w. Qu. R. 1906. évf.-ból.) - Ugyanaz, 
A Karaite Convers1on Story. (K. L a Jews' College jubileumi 
iratából.) - Radácsi Gyö1gy, sárospataki theol. akadémiai 
tanár, Bibliai Tanulmányok, I. kötet, Sá1·ospatalr, 1906. -
Dr. Gtdtmann JJL, Olavis Talmudis etc. I, 2, Csongrád, 1 906. 
- Dr. Bmnn M. Geschichte der Juden in Schlesien, Heft 
~V, Breslau, 1907 (a boroszlói rabbiszeminárium ez idei 
Ertesitőjében). - Dr. Brody H., Friedhofsgedanken. Predigt. 
Prag, 1907. - Theodor J, Bereshit Rabba mit kritischem 
4-pparate und Kommentare, Lieferung III, Berlin, 1906. -
EYkönyL Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szer
keszti Bánóczi József, 1907, Budapest, 1907. - Szentírás. 
Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. IV. kötet. A szent 
iratok. Budapest. 1907. - Apfelbaum A., Rabbi Azaria Piccio 
(Pichio). Collegialrabbiner und Preeliger in Venedig (1579-1647), 
Dt·olwbycz, 1907. (Héber nyelven). - Emlélc-Füzet a csongrádi 
Szent Egylet (Ntt''1P ;,~:~n) századile évfordulója alkalmából 
tartott jubileumi ünnepségekrőL Kiadja: Szendrői László a 
csongrádi OheVl·a Kadisa elnöke. Csongrád, 1907. (Vácz.) -
Fin.f'er P., i";:-;, ii~1D~ TFünn, 1906. - Deissmann A., Eine 
Dorfbibel aus elem altchristlichen Aegypten (K. L a Preuss. 
Jahrbücher 127. köt. 3. füzetéből). - Bntner B., Aha,rath 
Zion W e-J eruscholaim. Trakta te: Kilajim und Maaseroth, 
Wilna. 1907. (Héber nyelven). - Fünfundzwanzigster Bericht 
der Lehranstalt für die \Vissenschaft des Juderithmns in 
Berlin. Berlin, 1907. 

Dr. Guttmann Mihály csongrádi rabbit a vezérlőbizott
ság egyhangulag megválasztotta az orsz. rabbiképző-intézet 
tanárává. Dr. Guttmann az intézetnek második tanára, ki az 
intézeten végezte tanulmányait. Az első dr. Blau Lajos volt, 
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ki 1887-ben néhai Brill Sámuel Löw pesti rabbi Ctgi elnök 
utódja lett. Bloch l\fózes tauúr, ki 93. évét j~rja, ~l tanári 
kar és a vezérlő bizottság előt t tett kijelen tése1 zen n t agg
kora miatt 30 éves müködés után nyu~alomba vonul és n 
jövő tanévben nem lesz többé a tanítri kar tagja. 

Az orsz. r·abbiképző intézet vezérlőbizottsága felmuír hú 
22~én tartott ülésében Fische1· nuula dr. pesti rabbit az 
oktatásLigyi bizottság elnökévé és Heve~i Simon dr. -~est.~ rabbit 
a horniletika tanárává választotta. F1atal tettereJuktol sokat 
remél az intézet, melyen egyebek közt a tanterv is revizit\ 
alá kerül. 

Osir·is Dániel, párisi bankár, 50 millió frankra bl'csült 
v::Lgyonát majdnem kizárólag közezélokra hagyta. .A felét a 
párisi Pasteur-intézet kapja. A 82 éves korában elhalt, zshgo
rinak tartott férfiu már életében több épületet és szobrot 
emeltetett a köz javára. Több zsinagóga az ő müve. A pi"trisi 
spanyol községet is ő ajándékozta meg zsinugóg::í.j:í.val. ele 
kikötötte, hogy az előcsarnokban levö üres emléktáblára trt
szése szerint véseti be a leghíresebb 12 zsidó nevét. Ezek 
voltak: Jézus, Pál, Spinoza stb. A község pert indított és a 
biróság elrendelte a hívek érzelmeit sértő tábla eltávolítását. 
A nagy vagyonból felekezeti czélolo·a alig jutott valami. 

Dr. Ziemlich Bernát, nürnbergi rabbi, 5í é1·es kor;íban 
meghalt. Kiváló lelkész, szónok, tudós és jóte>ó volt. Alchb 
emlékére. 

Samuel Zsigmond, berlini bankár, az ottani hitközségnek 
félmillió márkát hagyományozott. 

Zadoc Kahn-Egylet alakult P:írisban, melynek czélja. 
hogy szegény deákoka t, továbbá tudósok özvegyeit és <.\rvúi t 
segélyezze. A főrabbi halálnapjának évfordulóján kibocsátott 
felhivás egyebek köz t ezt mondja: »Ha törekvő fiatal embert 
bátorítani, ha tudáson segíteni, ha tisztelt néven kívül mással 
nem rendelkező özvegyeket támogatni kellett, Zatloc Kahn 
azonnal megmozdult. Fáradhatatlan kérelmező \'Olt, kinek 
szavára núndig hajlottak és gar.dag forri"Lsokat nyitott meg, 
melyekből az összes szükségletekre jutott. Erre YOlt büszke 
mint zsidó és mint rabbi. Boldognak érezte magát, hogy 
fenntarthatta a tudományok ápolására irányuló ősi zsi1ltí 
szokást, a tudomány lévén Izrael becsülete a dicsősrg és 
vigasza a nyomorúság napjaiban.« A nagyszívű főrabbi ez
irányú tevékenységét - tevékenységének csupán egyik pontja 
- ki.ilö!f egylet fogja folytatni. Az egylet elnöke b<"tró Hotli

schild Odön, ki mellett Dreyfus, párisi ~őrabbi, Leven, az 
Alliance elnöke, Israel Levi, a H,evue d. E . .T. szerkesztöjc s 
mCLs jelesek állanak. 
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» Szóf~ Chájo « ~éber _Nye_lvművelő Társaság alakult B 
pesten. Elso felolvaso 0sté]ét Január hó 13-án tart tt ~da
nagyszámú közönség jelent rnecr A hébei· n 1 °. a, me yen 

t l 6 , . d l b , . , . o• ye v ISmerete a 
u o s evhze e { en onasllag hanyatlott úgy h , z 
pusztán n szakkörökbon él. Szép felad~t vár 

0~á~a~~m~r 
eg~letre," hogy ezt a Jelentékeny Imiturtényezőt meame t UJ 
Ozclszerunek mutatkoz1k egy ingyen kurzus b d o, n se. 
· 'l 1 l eren ezese . _ 
<1llll yen p . az o asz nyelvből is van fővárosunkban _ , 
felolvasásoknak tartalmassá tétele. es a 

H_usz ,?lil!iós ala~ít~ány. _Rothschild N athániel ezen tüdő
betegek szamara felalhtando szanatórium czéljára rendelt 
~agyat_éka felett a tanácskozás kedvező eredményre vezet tt 
es az mtézmények rövid idő rnulva fel fognak állíttatni. e 

. . Rabbiválasztások. Dr. Schönfeld Áron beszterezebán ai 
1de1glenes rabbit és hittanárt Beszterczebányán dr H ~t 
J ' f t K ' b . ' . orovJ z ozse e . aranse esen rabb1vá választották. Mindk tt 
O • bb k, ő . é e en az I sz. ra 1 epz -mt zeten végezték tanulmányaikat. 

Lipp~ Yilmos_ kir. itélő táblabiró, községkerületi elnök és 
a .. szolnokl 1zr. hitközség elnöke, megfestett arczképét hit
kozsége nagy ünnepségek közt leplezte le márczius hó 11-én. 

TARSADALOM. 

ZSIDÓ KÖZKÖNYVTÁR 

Azon kulturin.tézetek közt, melyekre minden modern 
társadalomnak szüksége van, első sorban áll a könyvtár. Min
den tudományos szakkör arra törekedik, hogy szellemi kincseit 
központosítsa és hozzáférhetővé tegye. Nem elégszik meg az 
általános könyvtárakkal, mert ezek tág teri.ik természeténél 
fogva specziális szakoknál teljességre nem törekedhetnek A zsidó 
irodalomra azonban, habár az általános emberi szellem alkotó 
része, ügyet egyáltalában nem vetnek. Ennek a jelenségnek 
okait nem kutatjuk, mert az ok ismerete a való tényen úgy 
sem változtat és belátható időben úgy sem fog változtatni. 
A tény az, hogy a zsidó irodalom hazánkban sehol össze
gyüjtve nincs és nincs egyelőre remény arra, hogy a British 
Muzeum, a Bodlejana, a pétervári császári könyvtár s más 
hasonló intézet példája hazánkban e tekintetben követőre 

akad jon. 
Ezeket az intézeteket nem zsidó érdek, hanem az álta

lános kultura szempontja vezette, me1-t a zsidó irodalom régi
ségénél és terjedelménél fogva a világiroclalomnak tekintélyes 
alkatrésze. Kezeletei az őskorba nytílnak vissza és fiatalabb 
termékei is öregebbek az európai kulturnépeknél. Hazája az 
egész kulturvilág, mert a zsidó nép harmadfélezer év óta a 
kulturországokban tartózkodott, szabatosabban szólva, szellemi 
termékei ezekben az országokban keletkeztek. Tér és idő, a 
különféle kulturákkal való kapcsolat és egyéb köri.ilmények 
specziális érdekességet kölcsönöznek ép ezen irodalomnak és 
az emberi szellem oly megnyilatkozásai tanulmányozhatók 
rajta, a milyenek máshol nem találhatók. 

~1agyar-Zsidó Szemle. 1907. lll. füzet. 
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Ezen tulajdonsúgainál fognt a zsidó irodalom, mint régi 
knlturtényezl'i, általános fi~yclmet érdemelne. Tényleg azonban 
a létezéséről sem tudnak és a legműveltebbek is azt hiszik, 
hogy tisztára theol6giai irodalom. Saját köreinkben sem áll a 
dolog sokkal kedvezöbben. Hogy az összes tudományok tör
ténete bő anyagot meríthet a zsidó irodalomból, azt elhinni 
sem hajlandók, hisz nem tudják, hogy csupán a régibb héber 
könyvek száma meghaladja a 20.000-et. Hát még a nem héber 
nyelvü és a zsidókra vonatkozó egyéb iratok? 

Ez a szellemi kincs, eleink dicső öröksége, parlagorr 
heYer, mert nincs elég munkása és nincs kellő közönsége. 
Tudjuk, hogy több oldalról ébresztgetik az érdeldőclést, de a 
kielégítő siker előfeltétele az, hogy az irodalmi és egyéb esz
közök legalább egy helyen feltalálhatók legyenek. Központot 
kell teremteni, hol a zsidóság multjára és jelenére vonatkoz& 
irodalmi és egyéb eszközök rendelkezésre álljanak a tudós 
kutatónak és egyéb érdeklődőnek. Ily tudományos könyvtár 
ma még a nagy czél és jelentőséghez képest felette csekély 
összegek)l.el teremthető elő: valamely előkelő klub egy esti 
kártyaveszteségéből kétszer is kitelik. 

A tudományról úgy ahogy gondoskodva lévén, - a 
magyar tudományos akadémia zsidó kéziratokkal is rendel
kezik Kaufinann Dávid hagyatékából - az általunk javasolt 
könyvtár czélja erre az első pontra nézve a tökéletesítés volna. 
Teljesen új feladat vár reá a müvelt közönség szélesebb 
rétegeinek kielégítésénéL Alkalmat kell adni a szakkörökön 
kivül álló modern embereknek arra, hogya zsidóságról és a zsidók
ról tájékozódhassanak. A régiek az akkori igényekről bőven 
gondoskodtak. Minden kis helyen volt béth-hamidras, hol 
összejöttek és együtt »tanultak«, a tanulatianak részére pedig 
minden nap előadásokat tartottak. Ez a módja az önmüvelésnek 
legalább kétezer évig tartott, mert a jesiva nemcsak a bócherek 
iskolája volt, hanem az egész községé. A zsidó tanulási vágy innen 
eredt és innen táplálkozott. Az intézményt a kor szükségletei 
teremtették meg és ezeknek megfelelő volt. A példátlan gyors 
kulturváltozás ezt az intézményt elgázolta és helyébe korszerü 
más intézményeket kell állítani. Ezek között pedig czélirányos
nak első sorban nagy, moclern könyvtár mutatkozik, amely a 
m1:íveltek tudásvágyát kiszolgálni képes. 
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A népről is gondoskodni kell, amint azt korunkban 
minden irányban teszik. A népkönyvtárak különösen külföldön 
nagyon elterjedtek és áldásosan müköclnek. Itt-ott zsidó nép
könyvtárak is keletkeztek. Ha a kultura rombolásait beenged
tük, vezessük be építő eszközeit is: fogadjuk el a jót is. 
Adjunk alkalmat a népnek, hogy a pusztuló régi helyett új 
módra mívelődhessék. Szaktassuk rá a zsidó olvasmányra. 
Ennek nincs hatásosabb eszköze, mint a modern követelmé
nyeknek minden irányban megfelelő nagy zsidó könyvtár, 
amely állandóan rendelkezésre áll. 

Három irányban szolgálná ez a zsidóság ügyét: emelné a 
tudományosságot, gyarapítaná a zsidó ismeretekkel biró müvel
tek számát és terjesztené a zsidó nép kebelében a zsidó 
ismereteket és lelkesedést. Fővárosunkban egy emberöltő óta 
ez alkalommal nem részletezenelő köri.ilmények folytán hiveink 
lelkileg éheznek: templomba sem juthatnak, amikor akarnák. 
A szellemi inség is bántja őket, jó volna egy Chevra Kailisa 
a szellemiek számára is. Nagy bajaink vannak. Nincs fele
kezet, amely annyi ostromnak, korrumpálásnak, kisértésnek 
van kitéve, mint a mieuk. Állandó és erős munka kell ahhoz, 
hogy a rombolást megakadályozzuk Erre pec1ig a moclern 
kultura és az ősi zsidó tudásvágy követelte belső mívelődés 
az egyik alkalmas eszköz. Vegyék kezükbe ezt az égetően 
sürgetös ügyet az illetékes tényezők vagy lelkes magánosok. 
Megérdemli a fáradságot és az erkölcsi eredmény busás juta
lommal fog szolgálni. 

A FELEKEZETI EGYSÉG. 

A hazai moclern zsidóság azon álláspontja, hogy a 
zsidóság csak egy felekezetet alkot, a magyar kormányok 
által minclig respektáltatott, mert ezt az álláspoutot foglalta. 
el minden időben a magyar törvényhozás is. Megczáfolhatatlanul 
bizonyította a felekezeti egységet több ízben az Orszárro 
Iroda, utoljára abban az Emlékiratban, melyet a közsécr
kerületi elnökök Apponyi Albe1·t gróf vallús- és közoktatá~
ügyi miniszternek adtak át. (Folyóiratunk 1906. évf. 
219-232.) Ezt a kérdést aktuálissá tették Lukács Györyy, 

14* 



az imparl:uncntáris kormán.} vallás- és közoktatásügyi nünisz
terének 1906. é>i jamuir hó 22-én 6725. és 1906. ev

1 
márczius hó 2-án 6892. sz. alatt kelt, az Országos Irodához 
intézett leiratai . Az említe tt Emlékirat ennek folytán a leg
szélesebb alapon megdönthetetlenül bizonyította a régi követ
kezetes álláspon t helyességét. 

Az Emlékiratra eddig válasz nem érkezett, de egy 
konkrét ügy alkalmából az Országos Iroda az »izraelita 
egyházak« kifejezést diffikultálta. Ezen ügy elintézésében a 
miniszterium 1907. évi márczius hó 23-án 26.795. sz. alatt 
az Országos Irodához intézett rendeletében a következő 
kijelen téseket tette : 

Végül még különösen is hangsúlyozam és megjegyezni 
kívánom azt, hogy a 110.432/906. sz. rendeletemben csakis toll
biba következtében csuszott be az izraelita vallásuak »egy
házának « kifejezése helyett az Iroda által helyesen kifogá-
olt ezen kifejezés: »izraelita vallásu egyházak«, mert 

törvényiink és egyéb fogforrásaink is csak egy, egyoéges 
izraelita lelekezetet ismernek, amelynek egyes árnyalafai között 
semmi egyéb különbség nincs, mint csakis az, hogy egy 
részük az 1868. évi kongresszusi, másik részük az 1871-ik 
évi orthodox szervező szabályzatot fogadta el, míg a har
madik rész mindkettőt mellőzve régi helyi szabályzatai értel
mében ú. n. status quo alapon áll. Ezek a megkülönbözte
tések azonban csakis a hitközs~qi szervezetre és nem ct fele
kezet. illetve különbözösé!Jére vonatkozhatnalc. 

A miniszter helyett : 

NEUBAUER ADOLF. 

1831-1907. 

Tóth, s. k. 
államtitkár. 

Több évi szenvedés után hunyta le örökre szemeit. 
néhány héttel Steinschneider halála után, a második nagy 
héber bibliografus és sokoldalu zsidó tudós. A nagybittsei 
bócher saját erejéből a tudomány legfelső fokára küzdötte 
fel magát és világhírre tett szert. Hazájában törekvései szá
mára nem nyílt tér és messze idegenbe vándorolt, hogy 
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tehetségeit és szargalmát érvényesítse. Hosszú évekig Párisban 
élt, Pétervárt kutatott és előzőleg a tudomány egyéb köz
pontjaiban képezte magát. Képessége és vasakarata volt~k eg?-e: 
düli kisér(ji az ismeretlen nagy világban és, mint sok mas ZSido 
deák, ezzel a két tulajdonsággal ő i diadalmaskodott minden 
akadályon. A szabad francziák és a komoly angolok a 
magyar zsidó tudósban nem látták sem az idegent, sem a 
zsidót, hanem tisztán a tudóst és értéke szerint becsülték, 
állással látták el és tisztelettel vették körül. 

Neubauer első nagy munkája, amely hírét megalapí
totta, a >> La Géographie du Talmud« volt (1868. ) Ez a 
franczia akadémia által koszorúzott pályamű hozzájárult 
ahhoz, hogy az oxfordi egyetemi könyvtúrban (Bodlejana) állást 
kapott. Itt nagyjelentőségű tevékenységet fejtett ki mint a 
gazdag kézü·ati kincs katalogizálója és e kincsek gyarapítója. 
Az 1886-ban megjelent »Oatalogue«·on 18 esztendeig dol
gozott és benne 2500 kéziratot ismertetett. A nyomtatot€ 
könyvek Steinschneider által készített örökbecsü katalogusá
nak méltó folytatása Neubauer müve. A bibliagráfiát kisebb 
közleményekkel is gazdagította, melyek a folyóiratokban 
láttak napvilágot. 

Ehhez az irodalmi tevékenységhez legközelebb állnak 
az irodalomtörténetbe tartozó alkotásai. A »L'Histoire Litté
raire de la France« ez. gyüjtemény számára írta következő 
jelent6s művét: »Les rabbins Fran<;ais du commerrcement du 
XIV. siecle« (1877.), amely Renan neve alatt jelent meg, 
minthogy mtmkatárs csak akadémikus lehetett. 1\fég jelen
tösebb »Mediaeval Jewish Ohronicles« ez. kétkötetes 
kiadása (1887-1905.), melyben a héber (arab) krónikákat 
kéziratok alapján adta ki. Ebben van olyan szöveg is, amely 
akkor először látott napvilágot. Az irodalomtörténetbe váa 
még Neubauer; két ré,gibb kisebb irata és számos közlemény: 
a »Revhe des Etudes .Juives« és a »Jewish Quarterly Review..
és más folyóiratokban, közöttük Szemlénkben is. 

Nagyobb alkotásai még a következők, melyek sokoldalu
ságát mutatják. »Book of Hebrew Roots r. (1875.) Ez Abul
walid hires héber szótárának arab eredetijét adja, melynek 
héb.er for.dítá~át később Bacher Vilmos adta ki. Ézsajás 53. feje
zetet, mmt Ismeretes, a keresztény-exegézis Jézusra vonat-
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kozt:ttta. Ujabb időben, midön tudományosan kezdtek foglal
kozni a szentír:íssal, a zsidó magyarázók iránt nagy érdek
lődés támadt, különösen Angliában, hol nem bokrosodnak 
meg a zsidó sz ó tól. E zt a lciváncsiságot elégítette Ici N eu
bauer ».J ewish interpretations of the fifty-third cha p ter of 
Isaiah « ez. munkájában (1876.) , melyet Drive1· C., a nagynevű 
exegéta angolra fordított. K ét évvel késöbb Neubauer közzétette 
'róbit apokrif könyv aram szövegét. Utolsó nagy munkája 
Szirach általa felfedezett héber eredetije egy részének kiadása 
volt, melyben Cowley - társa és később utódja az oxfordi 
könyvtárban - osztozkodott vele. Ennek czíme: »The ori
ginal Hebrew of a portion of Ecclesiasticus« (1897). 

N agy ro unkásságának elismerése ül több tudós társaság 
tagjává választotta, a madridi kir. Academia tiszteletbeli 
tagjává. Az oxfordi egyetemen 1890-ben alapított rabbinikus 
tanszékre ö lett Reader-ré kinevezve és a heidelbergi egye
tem tiszteletbeli doktorrá avatta. Az örökös munka azonban 
megőrölte szervezetét és 1900-ban paralysis folytán szeme
világát vesztette és nyugalomba vonult. Azóta Bécsben élt 
Büchler Adolf tanárnál, ki testvérfia volt és kit legjobban 
szeretett. De a sors úgy akarta, hogy Angliába térjen 
vissza: Büchler a londoni szeminárium igazgatóhelyettesévé 
hivatván meg, magával vitte nagybeteg bátyját, hol f. évi 
április hó 6-án meghalt. 

Neubauerrel ismét oly tudós tünt le örökre, ki a zsidó 
irodalomnak hivatásos, de nem hivatalos mívelője volt. Nem a 
zsidó felekezet, hanem az angol tudományszeretet volt az, 
amely neki alkalmat adott ana, hogy kiváló képességeit és 
fáradhatatlan buzgalmát a zsidó tudomány szolgálatába 
állítsa. Olyan munkása volt, mint Munk, Derenbourg, Stein
schneider. Egyre gyérülnek ezek a férfiak, ez a tipus majd
nem kihalt a tudomány és a zsidóság_ végtelen kárára. Az 
összzsidóság lelkesedése szi.ilte őket, e lelkesedés eltünéséve} 
eltünnek szülöttjei is. De a nevük örökké ragyog és áldás 
kíséri emléküket. A magyar zsidóság fokozottan áldja az ő 
:n.agy s;:ülöttjének, Neubauer Adolfnak nevét. 

FREUDENTHAL .J .A.K.A.B. 

1839- 1907. 

Irodalmunk történetében 1907 a fekete évek közé fog sorol
tatni. Steinschneider és Neubauer után Freudenthalt is elragadta 
a halál. Freudeuthai élete utolsó két évtizedéből a tisztán 
zsidó tudománynak ugyan kevés jutott már, elbódította tőle 

az általános bölcsészettörténet, de előző tanulmányai és főal
kotásai folytán a zsidó tudósok csoportját díszíti. Mert F. 
szeminarista volt, a boroszlói rabbiképző neveltje és azután 
tanára. Majdnem egy negyedszázadig (1864-1888.) müködött 
ezen intézetnél és csak akkor hagyta el, miclön a boroszlói 
egyetem a talmudot megválasztotta reneles tanárrá. 

Freuclenthal a boroszlói szemináriumból a bonni egye
temre meghivott nagy klasszikus filológus, Bernays Jakab 
tanítványa és utódja volt. Rabbinak készült és a rabbiniku~ 
irodalom körében szerzett ismereteit a hellenizmus kutatásá
ban értékesítette. Idevágó nagybecsű iratai: Die Flavius 
.J oseph us beigel eg te Schrift ü ber die Herrschaft der Yernunft 
(1869.), Hellenistische Studien I-II. (1874-5. és III. 1879.). 
Ueber die Theologie des Xenophanes (1886). Ezen iratok 
a boroszlói szeminárium Értesítőiben láttak napvilágot. Első 
dolgoza ta, melynek czíme: » Über Prinzip und Gebiet der 
Prásumptionen nach talmuclischer Lehre«,koszorúzott pályamü 
(Monatschrift 1861. évf. és külön is) nem sejtette a későbbi 

»Geheimrat«-ot. 32 számra terjedő irodalmi termékeinek túl
nyomó többsége a zsidó irodalom keretébe tartozik. Ide sz:imít
hatók főmunkái is, melyek Spinoza életéről é8 tanairól szólanak. 

A bölcsészeti irodalom különféle fajainak ritka nagy 
ismerője volt. Époly otthonos volt a görög, mint az újkori 
bölcsészetben, alaposan ismerte a kere ztény skolasztikút és a 
zsidó vallásbölcsészetet. Ö volt az első, ki ez utóbbinak törté
netét elejétől végig előadta. A tudomány nagy kárúra elő

adásait, melyekröl egyik hallgatójának jegyzeteit láttuk, nem 
bocsátotta közre. N em vesztek ugyan el egészen. me rt tanít
v{myai dolgozataiban egyik-másik részlete az irodalomha krríilt, 
de a zsidó vallásbölcsészet története mai napig sincs megírva. 

Freudonthal halála váratlanúl következett be junius; h<i 
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l-én, 20 nappal 68 éves kora betöltése előtt és általiinas 
részvétet keltett. Az egész cgyetem é~ a hatóságok nagyszámú 
képviselői ki érték utolsó ütján. Szülöföldjére, Bodenfeldbe 
vitték, hol szi.ilei és ősei mellett aluszsza örök álmát. Érde
mcit •h·. Guttmann rabbi és dr. Baumgartner (az egyetem 
nevébC>n) méltatták. Kostan I . a »Berliner Tagblatt« hasáb
jain megjelent nekrologjából idézzük a deák Freudenthaira 
vonatkozó részből a következőket: 

»Im Gegensatze zu den lebhaften und mitteilsamen 
Schlesiern und den aus den übrigen ::Nordost-provinzen Preus
sens stammcnden Kommilitonen hatte der Hannaveraner et
was Gemesscnes, vornehm Zurückhaltendes in seinem \Vesen. 
Er galt elarum unter seinen Studiengenossen für stolz. Aller
dings mied er die lürmenden studentischen Zusammenkünfte 
nn<l eleren überschaumende Redeturniere. Er hatte zu derar
tigen Yeranstaltungen schon clamals keine Zeit, denn er steckte
stets ganz tief vergraben in seinen Büchern. Dafür war er 
aber auch trotz seiner J ugend ein »gelehrtes Haus« und wuszte 
auf alle :Fragen besser Bescheid als die meisten. Er war in 
!len griechischen Tragikern ebenso gut besehlagen wie in den 
maderneu Klassikern, und gar manchen unter uns hat er die 
\\' ege zu den Erkenntnisquellen Spinozas in unermüdlicher 
Ge1luld gewiesen. Er wusste sozusagen alles. Neben seineu 
ausgedehnten theologischen und philosophischen Studir,n las 
er mit Varliebe geschichtliche Werke, besonclers rlie Reden 
der grosen englischen Parlamentarier, unter denen der feurige, 
witzige George Oanning sein besonclerer Liebling war. Sehr 
bald entsehloss er sich, das rabbiniselle theolagisebe Stuclium 
gegen das philologisch-philosophiscbe r.u vertauschen. Er mochte
•labei wo hl ebenso seh r seinen ei gen en N eigungen als elem 
Eintlusse ~ein es grossen Lehrers J ako b Bernays gefolgt sein.<{ 

KOSSUTH LA.JOS ÉS DR. ISAAC MAJER WIS:E 

ALBANYAl (AMERIKAI) RABBI. 

Az amerikai » Israelite« érdekes levelet közöl, melyet az 
1852-1Jen Csehorsz:í-gból bevándorolt W'ise L M irt Wm. 
Barnes még élő, akkor nagybefolyású albanyai polgárhoz. Wise 
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később óriási tevékenységet fejtett ki ruint lap zerkesztö. mint 
tudós író és mint pap. Ö teremtette meg a >Hebrew Union 
College« nevii rabbiképzőt is (mb. 1900 márcz. 26-án). Aszúbau 
forgó levél így bangzik : 

Mr. William Barnes, Addressed: 

Dear Sir-You have appointed ll this morning for the 
hour of waiting on Count PuJsky but I can not come at 
the appointed hour, for which I have the follawing excuse 
to offer: 

This morning's papers state that General Kossuth is 
not well, and will receive no one to-day, consequently we 
can not expect to have a chance of seeing hím. \Yith Oo~nt 
Pulsky, I state it, once for all, I shall have no interVIew 
whatever any more. I believe you know the reason as well 
as I but in case you should have not bearel his warels last 
evening, I call your attention to the fact that 1Ir. \Verner 
or Mr. Lee, I forget which, had to inform him that I am 
a German in order to bring him away from the theme of 
speaking of Germans as of a set of rebels, I for my part 
am more an American than I ever was a German. becamm 
I call that land my land, and that people my people, which 
giv e me the privilege to be as free as I choose to _be; but a 
man, who accompanies Kossuth, the n.postle of bberty, the 
advocate of the fraternity of nations, dare not and must by 
no moans speak of the individuals of a nn.tion as he did la.st 
evening, and to which kind of expression he seems to be 
much accustomecl. 

I beg you to do everything without me; and I assure 
you that I shall not mention this to anybody, so as not to 
injure the cause of Kossuth; but wi th Count PuJsky I can 
have no second interview; in all other matters I shall be 
faithfui to the cause of liberty, and await your further 
notice to any transaction of business on behalf of Kossuth. 

Respectfully yours, 

Albany, May 19. 1852. Isaac M. Wise, 

7 7 Ferry Street. 
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TÁ RS.lDALMT SZEMLE. 

.Tunius hó 8-án ő Felsége 40 éves koronázúsi jubileumát 
ünnepelte az ország, az egész politikai magyar nemzet vallás
és nyelvkülönbség nélkül. Őszinte öröm tölti el minden alatt
való szívét, hogy I. Ferencz József e nagy napot testi-lelki 
épségben érte el és milliók fohásza tör az ég felé, hogy ural
kodása még hosszú évekig tartson. Mert dicsőségesen uralkodó 
királyunk a népszabadság fejedelme. A magyar zsidóság, ez 
a leggyengébb és legostromoltabb népelem, az Ö uralkodása alatt 
érte el az emanczipácziót és a reczepcziót: a magyar király és a ma
gyar nemzet jog- és igazságérzetének örökké fénylő két nagy ténye. 
A kettős birodalmat sok nép és felekezet lakja, nem egyszer 
a belium omnium contra omnes jelenségei mutatkoztak, a 
zsidó minoritás politikai és társadalmi állása vehemens ostrom 
alá került. Hálásan konstatáljuk ez emlékezetes napon, hogy 
dicsőséges királyunk mindenha összes népeinek jóságos atyja 
volt és a gyengéket is szívébe zárta. Aranyozza be élte estéjét 
népeinek békés együttélése és a felekezetek igaz vallásos test
véri szeretete, hogy kettős értelemben váljon valóra a prófétai 
ige: Egy atyánk van mindnyájunknak. 

* 
Utolsó számunkban közöltük az Országos Iroda és az 

Országos Izraelita Tanító-egyesület beadványait a felekezeti 
tanítók fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslat 15-ik §-a 
ellen. Ennek a paragrafusnak utolsó pontja P~dnolcy Mór 
országgyűlési képviselö elfogadott módosítványa folytán így 
fog hangzani : 

»Amennyiben az illető iskola tanköteleseinek összes 
llzáma 30-on alul maradna, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter csak kivételes esetekben engedélyezhet állam
segélyt. De olyan iskolától, amely eddig is élvezett állam
segélyt, vagy amely az illető községben az egyedüli magyar 
tannyelvű iskola, amennyiben a jelen törvény követelményei
nek megfelel, a segély e czímcn meg nem tagadható. Üre
sed~sben levő tanítói állá<>okr·a vonatkozólag az államsegély 
a Jelen szakasz második bekezdésének a), c), d) pontjaiban 
foglaltak megállapítása alapján a vallás- és közoktatásügyi 
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miniszter által kilátásba helyezhető, de csakis a b) pontban 
foglalt feltételek beigazolása után lesz ki utalványozható. c 

Ezen módosítás a zsidó kis iskolák túlnyomó többségét 
megmenti a pusztulástól. Gróf Apponyi vallás- és közoktatás
ügyi núnisz ter után, ki a módosítást eszközölte, Sándor Pál, 
Leituer Adolf, Bakonyi Samu, Nagy Sándor, Vúzsonyi 
Vilmos és Visontai Samu országgyűlési képviselőket külön 
köszönet illeti a kedvező eredményért, melynek eléréseért 
nagy buzgalmat tanusítottak. A hivatolt törvényjavaslat a 
korpótlékok emelése és a lakbér rendezése által a zsidó 
tanítók sorsát általában kedvezőbbé tette. 

* 
A ~Dropsie College«, melyről már hírt adtunk, a meg

valósulás stádiumába lépett. A »charter«-t már megkapta é~:> 

a »Board of Governor« közül az első évben a következők 

lesznek a tisztviselők: Elnök Mayer Sulzberger, titkár Cyrus 
Adler dr. , pénztárnok ·william B. Hackenburg. Az új intézet 
czíme a következő lesz: The D ropsie College for Hebrew and 
Cognate Leanúng. A tanítás anyagát a héber és rokon 
nyelvek és ezek irodalma, a rabbinikus irodalom és ülőről 

időre egyéb e körbe vágó tudományok fogják képezni. Az inté
zet székhelye Philadelphia lesz. A már említetteken kívül a 
kormányzókhoz tartoznak még: Oscar S. Straus kereskedelem
ügyi miniszter, Newyork és Harry Friedenwald, Baltimore. 
A kormányzók száma szaporítható, de 21-nél több nem lehet. 
Az alapot Dropsie · Mózes A. hagyatéka alkotja, amely 
BOO.OOO dollárra becsültetik .Remélik, hogy az alaptőke ada
kozások, legatumok és egyebek ·által növekedni fog, de az évi 
jövedelem egynegyed millió dollárnál nagyobb nem lehet. 
A fakultáson legalább hat tanárt kell alkalmazni. Az elő

adandó tárgyak a következők: A héber biblia és fordításai, 
különösen az aram és görög; bibliatörténet és bibliai régi
-ségek; a rabbinikus irodalom, ideértve a két talmudot és a 
midrasműveket; a héber rokon nyelvei és ezek irodalma; 
sémi palaeographia és az egyptomi nyelv és irodalom; neveh;s
tan, tekintettel az idevágó zsidó irodalomra; bibliogrúfia, 
kulturtörténet; zsidó történet (régi és új) és zsidó irodalom
történet. Ez az új fakultás t:mulmányi rendjének vázlata, 
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amely a főczél - a héber irodalom ismeretének terjesztése _ 
érdekében szükség szerint kibővíthető. 

Szép ten, amely nemcsak megvalósul, hanem az 
amerikai lelkesedés mellett a tudományokért egyre bővülni 
fog. A vén Európában is van még érdeklődés a rabbinikus 
irodalom iránt, de ez, sajnos, nem párosul maclern eszmékkel 
legalább hazánkban és kapcsolt részeiben nem. Az egyil: 
»talmudi « folyóirat pl. legutóbb kétszer is arról értekezett, 
hogy a mesterséges fog peszach előtt kaseralan dó-e? 
A chómecz-gyomrok szintén csak ezt a tudományt veszik be 
és a modern tudomány szolgáltatta módszer és szempontok 
tréfe-pószel számba mennek. Rebus sic stautibus az ür az 
általános és a zsidó disciplinák között egyre szélesbedik, más 
szóval a zsidó tudomány elmarad a fejlődéstőL Reméljük, 
hogy az új-világ reparálja az 6-világ mulasztásait és meg
menti az ősi zsidó tudás becsületét 

* 
Maholnap egy éve lesz, hogy a Jewish Territarial 

Organization ügyét szóvá tettük, sokféle szempontból megvilá
gítottuk és odakonkludáltunk, hogy ezt a nagyjelentőségü 
eszmét a magyar zsidóságnak is méltányolni és erejéhez képest 
megvalósulását előmozdítani kell. Az eszme tényleg kiváló 
oldalról helyeslésre talált és a közönség szélesebb köreiben 
minden egyenes propagálás nélkül hiveket hódított. Az ügy 
aktualitására az orosz események után a legujabb román 
üldözések emlékeztették az embereket. · A gyülölet mérgével 
napról-napra inficziált népek kebelében a zsidók helyzete egyre 
súlyosabb lesz és nemcsak az emberbaráti és hittest,éri sze
retet, hanem az előrelátás hiányára vallana, ha a zsidó terri
toriális eszme fel nem karoltatnék És tényleg azt látjuk, 
hogy a világ mindazon országaiban, hol zsidók laknak. JTO 
egyletek alakulnak. Xem hihetjük, hogy az eszme gyako~·latlan 
volta mellett éppen az angol-amerikai zsidóságnál találna a 
legtöbb pártfogóra. A territorium szükséges lévén, bizonyos, 
hogy meg is lesz található. A vasszükség a kivitel módjára is 
rávezet majd. Mi tehát erősen bizunk abban, hogy a nyár 
elmultával hivatott vezéreink a magyar közönséget is sora
koztatni fogják az J'l'O zászlója köré, hogy az üldözött zsidók 
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általa tervezett igazi modern megoldásából kivegye a maga 
részét. A magyar zsidóság kint nagy rokonszenvnek és tekin
télynek örvenel és ugyanezért állásfoglalása felette nagy erkölc~i 
hatással járna, míg félreállása félreértésre adna alkalmat. 
Ennek az esetnek nem szabad beállani. 

* 
Tisztiink lévén a felekezeti jelenségekre figyelni, két 

ízben emlékeztünk meg sine ira et studio a bócher-kérdésröl 
és kifejezést adtunk azon nézetünknek, hogy ez a sulyos 
probléma pénzzel meg nem oldható. A főkérdés t, hogy a 
bócher a tanuló évek letelte után mikép helyezkedjék el a 
maclern társadalmi rendszerben, a mozgalom. vezetői fel sem 
vetették. Ez a punctum saliens és a zsidóságot sociális szem
pontból érdekli. Bizonyára rá fognak még bukkanni erre a 
pontra is, amint rájöttek már is egy másikra, t . i. arra, hogy 
nem minden rabbi alkalmas tanulők »nevelésére«. Ezt olvassuk 
a »Nité Bachurim« egy külön számában. Nem érdektelen. 
hogy ezt a kérdést a pozsonyi jesiva egy növendéke fejtegeti 
és odakonkludál, hogy a jesiva fej e ne legyen rabbi, hanem 
pedagógiai képességekkel megálelott - hogy is mondjuk -
tanár, ki ezen minőségében fizettessék. Erre az eredményre a 
j esi va kritikája közben jut, melyet nem reprodukál unk. A bócher
kérdés természetszerüen jesiva-kérdéssé alakult át és a mozgalom 
megindítói maguk sem tudják, hogy hova fog kilyukadni. 
Komoly kérdés. 
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TUDOMANY. 

AZ ASSDANI ARAM P APYRUSOK TALMUDI 

YILÁGITÁSBAN. 

A Fáraók csodaországa szüntelenül ontja a papyrusokat,. 
a letünt világ egykoru tanuit. Az egyptologia és a helleniz
mus gazdag emlékei után a régi zsidó világra is rákerült a 
sor és 1904-ben oly felfedezést tettel.:, amely minden képze
letet felüimuL Assuanban (a régi Syene) a Felsö-Egyptom és 
Ethiopia határán fekvő, az Ezekiel 29, 10 és 30, 6 m10 név 
alatt emlitett városban kiásták egy zsidó család archívumát, 
amely az V. században (idösz. előtt) élt. Összesen tiz okmány. 
Ezeket, melyekhez több, jórészt még meg nem fejtett papyrus 
járul, a mult év vége felé kiadta Sayce és Oowley 1) faksimi
leben és átírásban és egyúttal fordítással és magyarázatokkal 
látták el. A lelet több szempontból első rendű fontossággal 
bir, de, mielőtt ezekre rátérünk, el kell mondanunk az okmá
nyok tartalmát. 

Valamennyi természetesen datálva van és Xerxes, .Arta
xerxes és Darius perzsa királyok korából, pontosan 470-410. 
időszámításunk előtti évekből erednek, tehát 60 évet ölelnek 
fel. Minthogy a kiadók nagybetükkel jelölik öket, mi is ezeket 
tartjuk meg. A keletek átírását Schürer szerint adjuk, ki a 
Theologische LiteratUl·zeitung idei évfolyama 3. szám{Lnak 
65-70. hasábjain az idevágó katatásokat összefoglalta és 
kiegészítette. Különben is rátérünk még az időszámításra és 

') A r am a i c P a p y r i discovered at Assuan edited by A. H. 
Sayce ~ith the assistance of A. E. Cowley and with appendiccs by 
W. Sptegelberg and Seymour de Ricci. London 1906. 
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egyelőre csak azt jegyezzük meg, hogy minden adat a zsidó 
hónap, a megfelelő egyptomi hónap és a perzsa király ural
kodási évéből áll. És most sorba vesszük az okmányokat. 

A. 

Xerxes 15. éve Elul 18-án = Pachons (egypt. hónap) 
28-án [470 időszám. előtt] Konja bar Ozádók engedélyt kér 
Machszéja bar Jedonjától, hogy az utóbbi házának kapubejá
ratánál falat építhessen. Az okmány részletei nem egészen 
világosak, de -)N (az okmány külsején ;,;~ '1 N-JN -;:o) nem 
igen jelenthet mást, mint falat. Konja az írásban kijelenti, 
hogy ez a fal Machszéja tulajdona, építhet rá és megnyithatja. 

B. 

Artaxerxes uralkodása elején, Kiszlév 18-án = Thoth 
17-én [465 i. e.] Dargeman bar Charsin írást ad Machszéja 
bar J edonjának arról, hogy egy közeleb b meghatározott telek
ről közöttük lefolyt perben Machszéja esküt tett és a telek 
ezentul az övé. 

c. 
Artaxerxes 6. éve Kiszlév 21-én = Meszori l-én [459 

i. e.] Machszéja bar Jedonja »zsidó Elephantine«-ben (~· = 

Jeb) telket - talán valami házféle is >olt rajta - aján
dékoz Mibtachja nevű leányának, ki Jezanja bar Urijja fele
sége. Erről J ezanjának írást ad, ele kiköti, hogy a telket 
(házat) sem el nem adhatja, sem el nem ajánclékozhatja, 
hanem ő és felesége lakjék benne. Ha Mibtachja elválna tőle, 

akkor is csak Mibtachja gyermekeinek adhatja. Világos, hogy 
ez házassági okmány, amely a hozomány feltételeit tartal
mazza. 

D. 
Ez az okmány az előbbi telekről szól és Mibtachja 

számára állíttatott ki az előbbivel egy és ugyanazon 
napon. A telek azonos a B. okmányban említettel és 
átengedése alkalmával az apa a Dargeman írúsát is átadta 
leányának, amint az okmúny 23. sora említi. Innen érthctö, 
hogy ez az okm{my is megmaradt. A D. okmány részletesebb, 
mint a O. okmány, 34 sorból áll, mig az előbbi csupán 22-böl. 
Az apja ajándékba adja a telket »életére és halálára« (3. é' 
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8. sor), »mától fogva örökre<< (9. sor). A telek méretei és 
szomszédjai pontosan meg vannak adva, miből kitünik, hogy 
:Mibtachja férjének búza is határos volt vele. Ebben az 
okmányban csupán ~1ibtachja szerepel mint jövendő tulajdo
nos. férjének semmiféle jog nincs biztosítva. Világos, hogy 
arra az esetre provideál, ha Mibtachja elválik az urától, hogy 
birtokjogát ét·vényesíthesse. Az is valószínű, hogy a házasság 
napján kelt, mert kiállítása idejében még gyermeke nem volt. 

E. 
Artaxerxes 19. éYe Kiszlév 3-án = Meszori 10-én 

[ 44fi i. e.] J edonja a l\Iesullam bar Zakkurtól vett házat 
» Mibtachja leányomnak adom azon dolgokért (N'O:D), melyeket 
nekem adott, midőn az erősségben 7,;;, [nem érthető] voltam 
és nincs pénzem, sem más tárgyaim, hogy visszafizessem 
neked«. A Mesullam vételokmányát szintén átadja és kijelenti, 
mint az előző okmányban, hogy sem régi, sem új okmány 
erről a házról, melyet az ő vagy örökösei nevében felmutat
nak, nem érvényes. A térjről nincs szó, valószínű tehát, hogy 
ekkor Mibtachja már elvált vagy özvegy asszony volt. Ezt a 
feltevést támogatja az a körülmény is, hogy Mibtachja az 
atyját mindenfélével ellátta, tehát saját vagyonnal rendel
kezett. 

F. 
Artaxerxes 25. éve Áh 14-én = Pachons 19-én [440 

i. e.] azt mondta Pi bar Pachi, Syene erőd építésze, Mibtach
jához, az arameus, a Varizat csapathoz tartozó Machszéja 
bar J edo n ja leányához a perben, mely Syeneben lefolyt: 1) 

»osszuk meg az ezüstöt és gabnát és ruhát és rezet, minden 
vagyont és szerzeményt és írást adok. És eskü jutott reád és 
esküdtél nekem reájuk Szati istennőnél és kielégítetted szive
met ezen esküvel, melyet ezen vagyonra tettél és elállok télled 
a mai naptól örökre<< stb. Nincs megmondva, hogy ez a per 
miből keletkezett, de feltehető, hogy Pi Mibtacbja elvált 

') po:: p :l :V ., N;, S:v. A kiadók j"\:l)) ( = r;~p)-t olvasnak és •a 
héberek« törvényszékének veszik; Nöldeke (Zeitschr. für Assyriologie XX.) 
i,:l))-t olvas. nEnthogy ,,1:"1' és ,~-N többször fordul elő, '~:l)) pedig 
különben egyszer sem; minthogy továbbá '~~?P. ,, (status emphaticus) 
kellene, ez a magyarázat nem helyes. Igaz, hogy 1'!7J.:: sem egészen sima. 

~~--------- ------------------
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iérje volt és a meglevő vagyont közösnek állította. Az eskü 
mra vonatkozott, hogy minclen .Mibtacbjáé. 1\I. vagy azt állí
totta, hogy Pi ezeket nem adta neki, vagy azt, hogy v:ilás 

esetén a házassági szerződés alapján egészen őt illetik. Ezen 
feltevések mellett szól a G. okmány, amely mimlössze har
malUél hónappal későb b ·kelt. Eb ben egy másik építőmester 

veszi Mibtachját nőül, a hozomány pedig nem más, mint az 
E. okmányban említett ezüst, ruha, réz és vas részletezése. 

G. 

Ugyanis így bangzik: Artaxerxes 25. éve Tisri 26-ún 
Epiphi 6. [440] azt mondta Asz-Hor bar Czacba (=görög 

Teos) királyi építőmester az aram .Machszéjához Syeneből a 
Varizat csapatbelihez: Jöttem házadba, hogy add nekem 
:Mibtachja leányod feleségül. Ö feleségem és én férje vagyok 
mától fog,·a örökre. Adtam neked moringot (~.,~) Mibtachja 
leányodért 5 sekeJt a király kövei (sulyai) szerint, megkaptad 1) 

és meg vagy elégedve. Adtál Mibtacbja leányod kezébe beren
dezkedésre egy kebesz ezüstöt .... Adtál kezébe ruhát .... 
réztükröt ... réztálat ... rézserlegeket ... rézkorsót ... Az ezüst 
és az összes tárgyak értéke 6 kebesz, 5 sekel, 20 hallurin ... 
Megkaptam 2) és meg vagyok elégedve. Az ezután következő 
jl::l)): 'i :"l:l N~J 'i '~~· stb, nem elég világos ugyan, de annyi 
bizonyos, hogy további háztartási czikkek vannak felsorolva. 
A N~J 'i '~Iti = papyrusból készült fekvőhely (párna?) és 
jl::)!:-ban még felismerhető l: J~· gyök ( = ["l! :l), amely czinket 
jelent és az F. okmány Si-::l-jére emlékeztet. A hozomány 
( = assyr és zsidó N•;·.,:) · felsorolása után következnek a 
házasság felbontására (halál és elválás) vonatkozó stipulá
cziók. Feltünő, hogy a tanuk között szerepel J ezanja bar 
Urijja, ki azelőtt l\libtacbja férje volt. Ez az okmány mló
ságos kethubba és a gyüjtemény legérdekesebb darabja. 

H. 

Darius 4. éve Elul 3) Payni hónapban [42 U i. e.] 
.J eb ( = Elepbantine) erődben l\1enachem és Ana nj a v,·;;~·) 

') T'll ')! talán így is érthető: rád száll azaz felelős vagy érte. 
') Lásd az előbbi jegyzetet. A. szövcgben Cowley felfogása szerint 

fordítottunk. · •) ,,,N n~':. A. nap hiányzik. Talán Elul uj hold napjáról van ~zú. 

Magynr·Zsi<ló Szemle. 1007. III. Füzet. 15 
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)lesullam bar Selomim két fia zsidók (0'11:-t') J eb erődben: 

Iddin-Xabu csapatbeliek azt mondták Jeclonja és Machszéja 
A sz-Hor bar Czacha [ = Teos] Mibtachja Machszéja leányá
tól származó két fiához, kik zsidók ugyanazon csapatnál: 
P er el tünk titeket . .. Yiürang seregvezér előtt. A per tárgya 
az, hogy A sz-Hor, a pereltek atyja, a perlők atyjától gyapju 
és len ruhát, réz és vas edényeket, fa és csont edényeket~ 
gabnát s egyebet kapott őrizetre (i11P!:l) és azokat eltulajdoní
totta és nem adta vissza. Az alperesek kielégítették a felpe
reseket és ezek lemondó írást adnak: »mi eltávolodunk tőled« 
i::: :'l;ii;N jp'ii"'. Ez a talmud nyelvén p1So ·raw nevet viselne. 

I. 

Darius király 8. éve Kiszlév 3-án, amely a 9. év Thoth 
12-e 1) [415 i. e.] J eb erődben Jedonja bar Rosaja bar Urijja 
az aramens J eb erődben Vidrang seregvezér előtt kijelenti 
Jedonja bar Náthán és Machszéja bar Náthán Mibtachja fiai 
előtt, hogy lemond ( 1'12!1') J ezanja bar U ri j ja házáról. Ez a 
.Jezanja Mibtachja első (vagy legalább előbbi) férje volt. 
Rosaja J ezanja testvére volt és épezért J edonja, Rosaja fia~ 
szintén igényt tartott a J ezanja házára. Bizonyára megegyez
tek és ennek értelmében állítja ki Rosaja ezt a piii~ ":00-ot, 
amint a papyrus külsején neveztetik. 

K. 

Darius király 13. éve Sebat 24-én, amely a 14. év 
Athyr hó 9-e [410 i. e.] Machszéja és Jedonja, Náthán két 
fia, arameusok Syene erődben a Varizat csapatnál, elosztják 
egymás köz t anyjuk Mibtachja rabszolgáit. J edonja kapja 
Petosiris-t, a másik Bela-t, mindkettő anyja Tabo (N~l"\) volt. 
Tabo és Lilu leányán még nem osztozkodtak meg, . mint a 
pSi:l ·;;:o [a talmud nyelvén ;,p1Sii "'~W] külön hangsulyozza. 

Ez a 10 okmány Machszéja bar J edonja leánya Mib
tachja és ez utóbbi két fia Jedonja és Machszéja családi 

Feltünő persze, hogy az egyptomi hónapnál is hiányzik a nap, hacsak 
nem ese'tt össze annak is az első napjával. 

') Az egypt. év Thoth hónappal kezuődött, tehát már egy évvel 
többet számítottak. Ilyen kettős évszámlálás a következő okmányban is 
található. 
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archivurna és 60 évet ölel fel (470 - 410). A főszemély Mib
tachja és biztos, hogy ez a nő tartotta össze az okmányokat. 
Az egész emlékeztet Jeremiás próféta birtokvétel ére, ki szin
tén vétellevelet állít ki, ezt tanukkal iratja alá, az őrség 
udvarában levő zsidók jelenlétében átadja Bárukhnak, hogy 
tegye el cserépedényben, hogy »sokáig megmaradjanak« (Jerem. 
32, 10-14; v. ö. 32, 44). A mi okmányaink is kétségtelenül 
valamely tartóban voltak együtt és így találtattak meg az 
ásatásoknáL Az okmányok egyenként le voltak pecsételve oly 
módon, hogy az összebajtott papyrust körülcsavarták zsinórral 
és ezt a zsinórt a papyrusra pecséttel lenyom ták. Jeremiás is 
lepecsételi a vételokmányt, de ezen kívül még egy nyilt levelet 
is vesz (12. vers: ,,,~,, i:l1l"\n,, ,,;p~., "'i:lO). ~findezek a külső 
körülmények arra vallanak, hogy a syenei zsidók épúgy jártak 
el az V. században, mint másfélszáz év előtt a judabeli zsidók. 
Az okmány neve is -;~~. nem mint a talmudban ~~ vagy -;~w. 
A vétellevelet Jeremiás Bárukh ben Néríjjának »Ohanamel 
nagybátyja (az eladó) szemei előtt, a vétellevelet aláíró tanuk 
szemei előtt és az őrség udvarában lakó összes zsidók előtt« 
adja át (12). Az összefüggés mutatja, hogy több tanuról van 
szó. A mi okmányainkban szintén több tanu - némelyiken 
12 - van aláírva. Két tanu egyetlen egyen sem található. 
Tehát e tekintetben is megtartották a syenei zsidók az ősi 
szokást. Igaz, hogy az assyr okmányokon is több tanu jelenik 
meg, de nem szükséges a mi okmányainknál közvetlen assyr 
hatást feltételezni. A talmud idejében is az volt a szokás, 
hogy 4-5 tanu írta alá az okmányt (PL Bába B. 162 b, 
barajta). Jeremiásnál azt is olvassuk, hogy nagybátyja fia 
Chanamél felszólítja, hogy vegye meg Anáthótb-ban fekvő 
földjét, mert J eremiásé az öröklés és kiváltás joga. Ebbül az 
következik, hogy a családbeli a családi birtok eladásánál elő
joggal birt. Talán így értendő az I okmány, melyben Jedonja, 
Rosaja fia, Urijja fia lemond Jezanja, Urijja fia házáról l\fib
tachja fiai számára. J ed on ja J ezanjának testvérfia volt, tehát 
oly joga volt a házra, mint Jeremiásnak a Chanamél földjére. 
Á »nyilt levél« ('1',.1n iOO) nincs megmagyarázva. Azt hiszik, 
hogy két vétellevelet állítottak ki: egy lepecsételtet és egy 
nyitottat. De hát illinek kellett kettő? A modern exegéták 
alapos törlésekkel segítenek a bajon, miut rendesen. Xézetiink 

ló* 
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· · ·l l· :t ·:.::::-t állítottak ki .• \z dsö tartalmazta az !'zermt tl'll\ cg ü .. .. • • • 

l ·. · . l f. lt.'t •le1't · · ·1z el·uh1Hló fiihl meghatároza sa, a vetelar, ·t< a~-n~h· e l' c · < • • ' • 

' ' l' . t-' 11 ,·.1lt'1 hu·~·i <Y a rwrlő r6széről stb., auunt a 
·1 per l'' l'"e ,. · · ·" 
' kl j: ÍJ Ilk Ez )CJlec~étclteit'tt. Ezenkívül más levélre papnuso 1an .t · • 

írtál~ a lcpec,;ételt JcYél főtartalmá t, illetve czíme_t. A I papyru~ 
19 sort tartalmaz. khül pedig két sorban ez a~ l : » Len~o~~o 
okm·í.nY melyet írt .r ed on ja bar Hoséa J ez an Ja bar L flJ.Ja 
Mzá.nÚ 'Jedonja har Náthán és testvére Machszéja s_zá.~ár::t<<. 
~Iintho"Y a régiek a pergamentnek csupán egy oldalara u·tak, 
feltehet~: hogy -ez a czímlap külön pergament darabra iratott 
é: az eltíhbi1 el összeköttetett. A tulajdonkéJ?eni okmány a 
i::::-:;:- ·:.::, a czímet tartalmazó a '~SJ.1 ·:.:o. Igy értem J er. 
3:?.. 11. és 14. >ersét (lásd a targumot, R asi és a R. D. K. 
magyarázatait). Az összes magyarázatok ellen,. melyek több 
{:? vagy 3 J okmány kiállítását >eszik fel, az szol, hogy erre 
ninc~ analogia és hogy nagyon komplikálttfL tette volna a 
dolgot. Egyébidnt az okmányok tartalmáról más helyen fogunk 

értekezni . 
Érdekes az, hogy az okmányt kiállító fél igéri, h~gy a 

megegyezett ügyre nézve nem fog többé perrel előállam sem 
ő . sem jogutódai. Ha ezt tenné akár ö, akár mások, a~kor 

!lao'' bir-;áoösszeoet fizessenek. Ez állandó pont volt. Meg a 
"'· . o o a· 

küzépkori zsidó formulárékban is található, még pe 1g. nem 
ritkán. Általában megjegyezzük, hogy több kitétel, mmt a 
már idézett ·;-~~:~ '"i;::l, épígy c'?;.h1 pi Nt)1'~, sőt a >álóleYél 
r::.::-; ;xS . . . i"~s és egyéb már mind megvan ezekben a 
2400 éves papyrusokban. Ebből megítélhető a kritika azon 
eljárása, hogy mindent fiatalnak deklarál, ami véletlenül nem 
maradt meg régi forrásban. Ami nincs tannaita forrásban, az 
az arnórák idejéből származik. Az igazság az egész Keletre 
az: Ezer esztendő a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap. 

A legrégibb házasságlevél a G okmány. A kethubba 
főtartalma most ez a kijelentés 1l"':~Ó ·S -~,., »légy feleségem«. 
A niJ ugyanis most mindig legalább tizenkét és fél éves 
(n-:1:), tehát őt magát kell megkérni. Az ókorhan azonban, 
a talmud idejében is, a leány rendszerint fiatalabb volt és az 
apától k(~rték. A talmud ezt így fejezi ki: az apa veszi át 
az eljegyzés (kiddusin) pénzét. »Az apa eljegyzi leányát stb.« 
(misna Kidu. 2, l. V. ö. Kidd. 19 b lent). A bibliában is 

AZ ASSUA:iT AHA)! P.IPYRl"SOK TAJ,)!l'DI VlL.Í.C•IT,bB.I..'>. 2.<!9 

azt látjuk, hogy a kérő az apától és a leány te héreitöl. kéri 
a leúnyt. Sekbem .Takobtól és fiaitól kéri Dínát: u K?>etelJe~ek 
sok jegypénzt és ajúndékot (jr~ 1 -.;~), megadom .m.:ncl, a~mt 
kivánjátok, csak adjátok nekem a leányt f~lesegul. « (G~n . 
34, 12.) Ez a formula: .1t;•~o:S •S ,;;J"'1 az ösrég1 és eH~l t:tla.l
kozunk G. 3: »Jöttem házadba, hogy add nekem ::'.übtacbJa 
leányodat feleségül« 1r:~o:? ,;·~:.:~ in·:S 'S ·r:~S. A házasság
kötés úgy történt, hogy a férfi megfizette a jegypénzt c-"~ ), 

ami megfelel a talmud rw~;p ~0=-jének, és azután kijelen
tette: »a nő feleségem és én férje mgyok mától fog>a örökre « 
oSv ;;;1 ,;:1 ~-:~r i~ .1S)i::l .1::-:1 •r•;-.;~-: ,,., (G. 4). Az ehálás úgy tör-

tént, hogy az egyik házasfél a község (.iiV) előtt kijelentette, 
hogy »gyülöli « há~astársát. Ezt látjuk a következő kikötésből: 
nN;w ~o: 'Sv~ -,;,c~' rN;C' -i~Nr~ .iili:. ,,·nt:~': c_~i'~ i-·iN c;~ ~N -;~ 
n~~~ ~i jN:-tS j:-tMi .. . 5 jSpt!' ~o: -~ncN~ ~Plü,i N;ii~ S)..· :r;, ;,c•N-: 

~~i ~-:s~ ri(') NS1 (G. 22-25). Az 5 sekel, melyet a válást 
követelő nő fizet, nem más, mint az az 5 sekel, melyet a férj 
a nő atyjának mint móhar·t fizetett. Ha a férj követeli a 
válást, akkor 27-28 sor szerint a móhw·t elveszti és a nő 
»mehet, ahova allar«. Az idézőjel közzé tett szavak képezték 
a válás formuláját. A talmud ·;-~-:;e> alatt a cohabitáczió meg
tagadás:."lt érti és ily esetben az »ellenszegülő nő « (.ii"l~) háza -
sági ajándékából (kethubba) naponta bizonyos összeget >eszít 
(Kethub. 63; :Jiaimuni, Isuth 14, 15). 

A férj , mint neve mutatja, egyptomi ember >olt. A >egyes 
házasság ebben az időben Palesztinában is mindennapos elolog 
volt. Hisz Ezra kényszerítette a zsidókat, hogy az idegen nők
től válj tm ak el. Asz-Hor, úgy látszik, haláláig megmaradt 
:;'\íibtacbja férjének. Fiai zsidók voltak, mert a fiúk vagy az 
anya vallását (nemzetiségét) követték, vagy pedig az anya 
erősebben ragaszkodott a vallásához, mint az apa. A két fiü 
J edonja és ~Iachszéja Náthán fiainak neveztetnek (J. 3). Asz
Hor egyptomi nyelven = Ronts isten tulajdona; eszerint 
a in; (teljes alak .1';n:) nem volna más, mint Asz-Hor zsidó 
fordítása. A válást ~nem vehették nagyon tragikusan, mert 
Mibtachja és Asz-Hor házassági levelén J ez an ja bar Urijja, 
az előbbi férj, mint tanu szerepel. 

Az okmányok külső formájára nézve e helyen c upán 
néhány pontot emelünk ki annak bizonyítására, hogy lényegé-
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ben ugyanez a forma járta Palesztiniban is, sőt hogy marad
ványai napjainkban is lCLthatók. Az okmányok a dátummal 
kezdődnek, pl. A: »Elul l8-á11, azaz Petehans 28-án Ahag
rents kiníly 1<>. (>~·ében<<. A talmud ugyanezt az utasítást 
adja. 'l'ószifta Bába Batln·a ll, 2 (413, 5 Zuckerm.) ezt 
olvassuk: »Az okmány szövege: x napon, x héten, x hónap
ban, x rvben, x uralkod(Lsa alatt .... Ha az évet nem írta, 
akkor azon uralkodás alatt mindig hátrányban van« (a leg
későbbi dátum vehető fel). Nézetem szerint a szombat jelzése 
csak hövítése az eredeti keletnek, mert vagy a hónapot, vagy 
a heti szakaszt kell jelölni, mindkettö egyszerre nem szük
séges. Minthogy az évet nem a szombat, hanem a hónap 
szerint SZ<ímították, egészen bizonyos, hogy a szombat jelzése 
csak akkot kezdett divatba jönni, midőn a tóraolvasás a hét
nek is nevet adott. De dátumnak ez csak az egyéves cyclusnál 
volt használható. Minclez valószínü.vé teszi, hogy a hét jelzése 
csak kivételesen alkalmaztatott, sőt lehetséges, hogy a szövegbe 
utólag került bele. Az eredeti halálcha a szombatot nem jelezte, 
hiszen a nap után a hónapot kell jelezni, ha a »szombat« 
köYetkezik utána, akkor a nap a hét napj:oU jelenti és ebben 
az esetben hiányzik az utasításból az, hogy a hónap melyik 
napja .volt. De akár jeleztélc a szombatot, akár nem, a többi 
jelzés egészen úgy és abban a sorrendben történik, amint a 
papyrusokban látszik. A szavak is ugyanazok, mint a követ
kező szembeállításból kitü.nik. A tószifta (B. Bathra ll, 2, 413, 5 
Z~lCkerm.) így hangzik: t:.·,n~ ·:~s~ li~ltl~ •:1S~ 01'~ : .,~!ti Sw 1~u 
·;~?!:! li1::JS~~1 ·;~',~ i1lt:.'::l 'J1S~. Kitöltöm a formulát a hét nélkül. 
jS~n ltl1-~ltlm~S ;,•t:.•v ltl~n n;w S1S~S ;t:.~v ;,;mt:.•::J. A papyrusban ez a 
kelet így hangzik: ~;,S~ w;N'ltlii 15 n;w o;n~S 28 1:11• 1:"1 S1SNS 18 ~.t) 

Már említettük, hogy a papyrusokban az okmányt kiál
lító fél első személyben beszél, holott a talmud utáni korból 
ismeretes okmányokban róla mint harmadik személyről van szó. 

Megjegyzendő, hogy okmányainkban a kiCtllító szavai a 
héber -~NS-rel vezettetnek be, a mi arra vall, hogy a jegyzök 
héberül tudó dZó(erek voltak, vagy legalább is arra, hogy 
formuláikLan a hajdani héber okmányok még éreztették hatá-

') A számokat arab számokkal jelzem a papyrus egypt. számjegyei 
helyett. 

Ali ASHUAXI ARAM PAPYRUSOK TALm'DI YJJ .. \()JTÁSB.\X. 2 31 

1lukat. Valószinü tehát, hogy a héber okmányok papyrusaink
hoz hasonlítottak 

Az L papyrus pl. így szól: 1) :1~··1 ... 4 jSpw ~O::l •S n;i'; 

lOC::l li':l'1~ :11:"\li\ lll' ':'il~SwN 'i 01' ill Niii'' l w ~"'' 2 r~n ~o: ·S;; 
l n-:•C, 8 jiC,n, A tószifta i. h. 11, 4 (413, 18) ezt olvassuk : 
' l 1 So i :l ·l 1 S o ';N i:l ~1f1::ltl' i' :J 'l1S!:i~ •;;So :111•S i::l :l;,.,:t:.~ p 
"~~'' ,;ra~S D'.,ll:"\1 ': 1 So~ ',.,' 1 S. Látjuk tehát, hogy az clsö 
személyben való kiállítás is járta. A tanuk a papyrusban is 
az okmány vég~n állanak. A szóban forgó adóslevél legvégén 
ez áll: :'ill N-:oo ?v 'i N'i:1W O!:! Sv 1'iiN ·:l :'i'":~ l ~o~·oo :l0::J, tehát a 
tanuk állíttatták ki, amint a rabbinikus okmányokban szokásos. 

A legmeglepőbb azonban az, hogy középkori rabbinikus 
-okmányok ban, a papyrusok után 1500-2000 évvel, szintén 
találjuk még a papyrusok egyes formuláit, miről fent már 
három kitételt idéztünk. A kiállító fél rendesen kijelenti, hogy 
a jog, melyröl lemond, vagy melyet átruház, teljes és sem ű, 

sem más nem változtathat rajta. Ez következőkép fejeztetik 
ki CA 8-9): :"1''1'1 SJ: ')l:l J''iiii :J'•p :'iii~1 iiN :1~::11 -:l ,,,:, NS 
,,;:l~? :-tS .,:l? 1N ;,on~S ~o~S:'. »Ne akadályozhassa meg sem fiam, 
sem leányom, sem fivérem, sem nővérem, sem rokon, sem 
idegen, sem csapatbeli, sem városbeli Machszéját va()'y fiát 
hogy építhesserr stb.« Ez a teljes formula, amely rövi:lebbe~ 
is kifejezhető. A változásokat mutatják B 13; D 12, 2G; 
E 8, 10; F 7, 9; H 10; I 9, 13; K 7, 8. A szóban forgó 
formula előkerül többször Juda bar Barzilai (XL század végén 
Barcelonában) »Széfer Hasetároth« -jában. A 46. lap, 9. sorá
ban (ed. Halberstam, Berlin 1898) ez áll: ll~-~-~~ N~'U' ·r: ?:1 
,~ 'D i1,,,,,,, '11:"1' Sn1J1 w.," pm-, ~1'1J' l"\1/'1~1 iiN Ji:l1 p os~l-':"1 :11/'11-

'1::11 :1;:t:•1 01p·, ,,'1l. Ez oly állandó formula volt, hogy 
Barzilai rövidítve is jelzi (v. ö. 51, 2 é;; 9 alulról· GO 21· 
74, 22; 100, 16). Kétségtelen, hogy Barzilai, mint f;rmularéit: 
úgy ezt a kitételt is a gaonok (Szaadja s mások) müveiből 
vette ki, a gaonok pedig a használatos okmányokat állították 
össze. A változtatások a változott viszonyokhoz alkalmazkod
tak. de a lényeg megmaradt. A mi a papyrusban a Sr Sv.: és 

') Az eleje hiányzik. csupán t-~~S] N~:l' ~~ ~ ... maradt m "" 
A kelet elveszett. A számokat a mi szúmje!('yünkkel adom és cSU]J·Í~~ 
a Spt:.~-t. 



i. · . thoz tartozó (tl'lHít zsidó) és n. Yúnn;-;,·-r -~·: ,agyu; a cgap.l . , . ' ' ' 
J ]' ~~ •J\-ít ·~tryptomi) ;\Z :1. klizt\pkori okm{myban :1. 1\:1 éS. 1), 

:c 
1 

.t ' .
1

."'·t .
1
J·ból J.'t·)·\·ti« .1 zsidlik szétszódstt folytán /';ckh<\rjn. 

A 1\(H'ty Yl ag : ._ ' . . . 
" . " . 1. h·\ h:riilt '\Z okmánybn.. Ehezer l\Iclh 

2. lll-re t<unasz,oc · ' ' , "'.>) . ~ 
.. :::, I..,:S ez. Formulare-gyi.ijtcményébcJ~ ( \ elcncze, 15.)w. szm l~n 

1
1 ·1· Sb·m foro-ó form u H t: '"~~}':"~ li1i11- V Y'' X~ x.:~•;;• ·~ · .:1\ 
l:l.SZ!la J:1 n S7.l • o . ) 
'S'"-~ ·~ ·-•r~· '-;·;1 c•·.1· p1;· 1 ::1·p li\i1X1 i1X li.:l\ p (26. sz. eleJén . 

~- ~- ·~z:t~1ban a »zsidó és aram « l'lm~traclt. Ez . l1 tal~nu~l 
l
. ·f · · ". J 0• e'' nemzsidól"l tehát ur•yannz, anll Barzllm-
d CJL'ZCSC a Zt;l(L ~ ~ ' o . 

n;1l ·-·-· l's ''). Hogy )Jelli nem a ezenzurára Yolt tel~mtet~cl, 
köYetkezik :<bból, hogy <l münSből idézett formub szo szermt 
tah\lható a ~Jfachzor ritry-ben cd. Hurwitz 794. 1., 562. szám 
és i 96. l., 5 í l. sz . .A n1gibb formula tehát :1. ·~-x 1X .,,,,._. 

Perlés esctére az írást kiállító fél biraágösszegct 1gér. 

(A í .. 13.: H 14.: C 13.; D 14., 21.; E ll.; F 10.; H 14. ; 
I 15.: K 1 O.) Ezt n. kikötés t szintén találjuk a rahbinikns 

okh'Yelekben . .A lényegr e nézYC egészen :~zon formában, mint 

3 p:lpvrusokban ht;ngzik eL: n kikötés tt. »Lakol Chéfecz« 
-.
6 

: 'b 1.., •• '" ···'-=- "'t· ·-i1~· •c••1• \N •;1~~ 'jN t:l1"'1.Nt:' •1 f~i S:1 
~). 't'Za1na an: . ;,t ' ~"' .. . , _ ., ~" 

·SN~ c~::;~ ;-J:'::i L:'S: ~·:iiN 1't:'~i' j~ 1N 1~~~ J;i~rh ,,~ ~":nN i't;•~i' 
-~ .... - •• .,.i.. ... l.., •• L, '" ... 1., ·-r~ ·~:··1• '"l-'1 •SJ: ·nS.:~p 1S •m•:nt:· li1l.'':lli:'i 
-c.~::·;'-':· . " Á; ,az .új 'kiköté~, hogy, a. v:.íros urainak fog fizetni , 

azért vétetett be az okmányba. hogy a félnek imponáljon -
a ,·ilági h<ttó<tg előtt nagy YOlt a respektus. Rövidebb és a 
zsidó tönémszék últal állapíttatott meg a birság a »Szefer 
HaseUróth «. egyik mir~tCtjában, hol így hangzik: li':l. 1:~ tm 
~·::-,· CNt:' ;-:·'~): riii j~ i''~' i~ .. iJi 0':"1 n;'j~~ Ni:"1t!-' "j~s~ Mi i;o;p r1 

- .. ,~.,n ... i,:-L, ~-........ - -~·. -"' •
1
,n•t:· i1"

1
, ,"':"! ·;,s~ .,.,:-~., -i1~ 1x o1':"! . l ll" .• ,01 8 -. ""'"'r'' \ .. • j- 1-' • 

l62. l. lent). 
H úz elaelásánál a p:1.pyrus a, négy szomszéd megadása l 

últal jelöli meg a házat és némely esetben megadja a hosszúság 
és szélesség mércteit is. (B 7-10.; C 3-4.; D 4-8.; 
E 13-15.; l 4-i.) Az eg)ik, amely egyéb tekintetben is 
±igyelemrc méltó, így bangzik: nS :'i·S;; ji Xii':l. 't:1Mii nS~ N,, =-1N 
-~ ~"-:: n·: ii~ N;;1~ :'"\~N ;,;,~ "~ N-i~N :i~ N"l"'iii1 :i~Si;[~ ·: '-~]~N~ r'\"~ 
-:: [kétesl i-,-~ ?-~ ~S (E 1?-15.) ~~t:·.:~-~·~ cr~·;: Npt:'1 ~·t:·1~ 
~·r~S~ 'ii(01} lkétes1 c~:i1., ~-::: 1i:':~. »Ezek ez.en húz határai: fel
felé (északra) ,feor bar Panulia háza, lefelé (délre) :w isten 
oltára, kelet felé Giddul har Oséa háza és utcza van közöttük~ 

~33 

nyugatrn. Marduk (?) bar Palto Kltnum és zati istenek pap
jának földje. « A méretr·e nézve, amely csak kétszer fordul elő 
és ugy láb;zik háztelekre vonatkozik, idézzük a hosszabb példát: 
13 j~N r~•S:vS rl'l1Mii i~ :'il'IMCI~ r~~r~ •S•t p•N1 •: •rr:-: "ii:: •:S r"::"!· :"!:X 

Niilt':V:l ll j~N :l-;v~S N:V~ j~ ,,,~ l jt:'~1 (D 4-6; röYidcbbcn 

ugyanaz O 3). »Adtam neked életemben és halálomra telkemct 
[ telkes házamat?]. 1\férctei: hossza alulról felfelé ( elélről 
északra) 13 rőf és egy tenyér, szélessége keletről nyugatra 
ll rőf a mérővesszővel. « A Machzor Vitry 562. formularéje 
(794. lap) így hangzik: (sic) t:l'l"l:l r~·t~ 1::~ n; n•::1 ·::;;:"! •;·::~ 1S'N\ 
c ,-, 11:1:1 :l"'V~ 11:~ p1 o•y,, mt:•• T, j1~l:' 1::~;1 '"1~t:· Erősen rövi

dít,·e van, mert a nyugati és déli szomszédokra csak utasíhist 
ad, hogy így kell kitölteni; továbbá a bibliai és talmudi meg
határozás módj:.ít követi , amely keletről indul ki és északnak 
fordulva mintegy körben adja meg a ha tárt. De azért lényc
gében a papyrus meghatárolás{Lt adja. A »Lakol Chéfecz« 
(7. szám) a következő leírást adja: »E ház méretei ennyi meg 
ennyi a hosszuságban, ennyi meg ennyi a szélességben. És ezek 
a ház szomszéclai : keleti oldalon ez meg ez, nyugati oldalon 
ez meg ez, északi oldalon ez meg ez, déli oldalon ez meg ez.« 
stb. A »Széfer Hasetáróth « úgy mező, mínt ház elaelásánál a 
négy határ megadását rendeli el, még pedig a következő sor
rendben: kelet, elél, nyugat, észak (-±5. lap, 26. okmány; 47. L. 
27. okm.). 

Még egyéb formulákra egyeznek a papyrusok a rabbi
nikus formulárékkel. Ha valóságos ó- és középkori okmányaink 
lennének és nem pusztán formul<lrék, akkor a megegyezés még 
teljesebb lenne. De hát ezekről itt nem akarunk többet szólani 
és átmegyünk egyéb tanulságokra, melyekkel papyrusaink szol

gálnak. 
. A legmeglepöbb a 1,1• (vagy rl:-1') oltárának említése: 

r~':>N ,,,,, •; x·1;N (E 14) és N:-~Sx ,,,. •; N-'~N (I 6). lllindkét eset-

ben egy ház helyének megállapításánál mint határos hely 
említtetik . .Az utóbbi helyből azt is látjuk, hogy a kőoltár 

(N-UN) az országúton volt, mert azt mondja, hogy az illető 
ház és az oltár között a király útja van (c.,•;:: N:~.~ r~·x•). 
A zsidó házak közt feküdt, mert a szomszédházak zsidókéj 
voltak. De közelébe Khnum és Szati egyptomi istenek papjá
nak is volt földje (E 15). Ha oltár volt, áldoztak is. E szerint 
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az a szentély, melyet Onius a 2. század közepén i. e, Leonto
polis városban épített, nem honosította meg a zsidó áldozati 
kultuszt Egyptomban, haneru. csak központosította, még pedig 
a jeruzsáleru.i szentély ru.intájára. 

A zsidók, kikről ezekben a papyrusokban szó van, mint 
perzsa várőrség kerültek a leigázott Egyptomba. Aristeas (ed. 
\V endland 13. §.) azt ruondja, hogy »a perzsával « zsidók jöt
tek Egyptomba (v. ö. u. o. 35. §. és Schürer, Theol. Literatur
zeitung 1907 . évf., 6. lap). Ebből az követJmzik, hogy ezek a 
zsidók a perzsa birodalomban is áldoztak és Egyptomban csak 
folytatták a régi szokást. Ez a fontos tény arra vall, hogy a 
fogságba került zsidók uj hazájukban, tehát előbb a babyloni 
és később a perzsa birodalomban - ugyanazok az országok 
m:ís-más fenhatósága alatt - folytatták öshazájukban meg
szokott kultuszukat. Ez megczáfolja azt a feltevést, hogy a 
zsinagógák a diasporában keletkeztek a megszünt áldozati 
kultusz helyett. 

Az istennevet nemcsak kiírták, hanem ki is ejtették, mert 
az okmány azt mondja: esküdtél nekem 1;'1' istenre (B 4). Más 
helyen ugyanaz a zsidónő Szati egyptomi istennőre esküszik 
(F 5). A laza gyakorlat megerősíti azt, hogy a tetragramma
tant csakugyan kiejtették. Az írásából ;"1,,, és 1;'1' (nem m;"l') az 
következik, hogy nem a bibliai szövegből vették, hol ezek az 
alakok elő nem fordulnak, hanem az életből. Emellett szól 
az is, hogy kétféle alakban írják, tehát nem autoritativ szö
vegböl vették. Ha pedig az életből vették, akkor természetesen 
ki is ejtették és írásából visszakövetkeztethetünk kiejtésére. 
Világos, hogy 1;'1' nem más, mint a görög law. Konstatáljuk 
tehát, hogy a Jao átírás zsidó eredetű. Ha tehát az egyház
atyák, főkép pedig az egyptomi bűvészpapyrusole a szóban forgó 
alakot adják a tetragrammaton átírásául, akkor ezt a zsidók
tól hallották. A papyrus megerősíti idevonatkozó állításunkat, 
melyet 9 év előtt az irGdalmi adatokból merítettünk (Ózsidó 
Bűvészet 114-118). Nem véletlen, hogy az istennév kiejtés 
szerinti átírását éppen Egyptomból eredő görög bűvész

papyrusokban találjuk, mert Egyptomban a zsidók évszázado
kig minden skrupulus nélkül kiejt~tték az istennevet, isme
rete tehát akkor sem veszett ki, midőn a Palesztinából 
lassanként elterjedő kiejtési tilalom az egyptomi zsidóknál is 

A;f, AHSUA:>il ARA~! l'Al'Yill'SOK TAL)flfDl I' IL..Í.GJTÁSB A:>i . :?35 

gyökeret vert. Figyelemre méltó, hogy egyptomi ember mondja, 
hogy »esküdtél nekem 1;'1' istenre«, tehát ő is ismerte a neYet. 
Hadd álljon itt még egy kérdés. Honnan van az, hogy a 
papyrusba~ .egyszer sem iratik az istennév négy betüvel, 
~1anem mmchg hárommal, a bibliában pedig egyszer sem 
l~~~rl~ három betüvel? Azt lehetne felelni, hogy szándékosan 
rov1d1tették a négybetüs névből. De ez nem valószínű mert a 
hárombetlis istennév megvan a bibliában is a tulajd~nnevek
ben, pl. l;"l'~~~ s számos más theophor névben. Az igazság az 
lesz, hogy a syenei és elephantinei zsidók kiejtésük szerint 
írták le az istennevet, melyet közönségesen is haszn.íltak és 
az idegenek előtt sem titkoltak. Azok a görög átírások, 
melyek a teljes tetragrammatonra emlékeztetnek (laoue s 
hasonló), nem a népies, hanem a papi (írástudói) kiejté~t 
tükrözte tik. 

A papyrusok keltezése fényt vet az utolsó próféták 
azon szokására, hogy a napig részletezett keletet adnak. Ez 
arra vall, hogy a polgári életben a kalendárium kellő figye
lemben részesült. Talán feltehető az is, hogy Chaggai és 
Zekharja a magánéletben szóferek - jegyzők és biblia
másoló];: - voltak. Jeremiás könyvét diktálja, Ohaggai és 
Zekharja maguk írják fel, még pedig oly módon, mint az 
okmányokat szokták írni - a kelettel az élén. Figyelemre 
méltó, hogy Zekharja 9-14. fejezetekben nincs kelet. Már 
ez a körülmény arra utal, hogy ezek a profécziák nem szár
maznak sem Zekharjától, seru. az ö kori'Lból. 

A papyrusokban a keletre állanelő formula van: nap, 
hónap, uralkodó perzsa király éve. A prófétúkn~U a sorrend 
váltakozik. Pl. Chaggai l, l : Dárius király második évében, 
a hatodik hónap első napján, de l, 15 és 2, 10 (ef. 2, l és 2, 20) a 
kelet nap, hónap és év szerint van adva. A hónapok Chaggai
nál még nem névvel, hanem régi izraelita szokás szeriut szám
mal jelöltetnek Zekh. is számmal jelöli a hónapokat, de két 
ízben hozzá teszi a babylóniai hónapneveket. Egyszer a papy
rusokra emlékeztető kitétellel a következő módon: o·~t:'J,' 01':! 

W1'"'1S O'nW n;w:J i-':!W t:J,ii Nl;"l ~·1n ~c•J; 'i'l!'l!S ,,),':!~N, >24-ik napj:'tn 

a ll-ik hónapnak, amely Sebat hónapja, Dúrius 2-ik évl-bt.w 
(1, 7). Itt nemcsak a sorTCntl azonos a papyrusokban követ
kezetesen betartotta!, hanem az al(Lbuzott kitétel is cmlékeztd 
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l . J·b H""anezcn szavakkal az egyptomi 
l)ap,Tnsokra me .) e ' en eJ . J • • " , 

a ' J ' '.· b 1 crrYptomi perzsa zstCLO varorscg u. 1 ' · 1 yezettetik a. ~'j._z >::>J • 

W IW]ló. . l , poknt használ]'a első sorban és ehhez Iüzt az 
baby m wna " · . , . 'd, 

' . , t alesz tinai zsidók pecltg a regt zst o 
ea}·I)tonu hona po ' a p, , . ét 1\".., 

o , , l h f' 'k az illető hónap babylom nev . m.eg 
számozast es e l ez uzt . . 'k B l l' . r 

l l · t .Ttr~ hogv a hónapok nevett a zstdo a )y oma-
'1 ta JJllH IS Uu ' > J ' , • 

' •1 kk"l Zel·h 7 1 első helyre az evet teszt, ból hoz ta ' magu " · ' · ' . . , , 
l . l 'k hel}·re a hónapot: Dárius kuály 4-tk eveben, 
laliDaC l ( ~, )):l-~ r'\'W:l 

4-ik napján a 9-ik hónapnak, Kiszlévnek ~)):l ~:l · · · ' ' • 

~Sc:J -~·c·n~ D1nS). Egyszer hiányzik :;t nap, mtre a papyrusok-
. ' ld Z kh l l . l.!>1'"11'? o•nw n;w:l ·;·~w~ t:J1n:l ; ban 1s van pe a. e · , · 

P H , .. ,.,:"' , ... ,, .... ~, J r'\jt:J ·;~;:) l;'! s,s~ iW:l, N em lehetet-
apyrus : ,, .. · ~ - ' ' . . .. . . . 

1 horr mindkét esetben a hónap elseJe Jelolietik tly modon. 
en, oY ' 'bb 'f't'k 'l A prófécziák keletkezési korát a reg1 pro e a na 

csupán az uralkodó király (királyok) megemlítésével jelölik. 
Határozott évszámot rendszerint csak akkor említenek, ha 
az valamely lüváló eseménynek az éve, úgy hogy az évszám és a 
próféczia között belső kapcsolat van. Ezekiel után Je:e~i~snál 
van a lerrtöbb évszám. Egy ízben (32, l) Juda bralyanak 

t> o 

é1·száma mellé oda teszi a babylőni nagykirály uralkodást 
évszámát is: Czidkijáhu király 10-ik évében, a mely Nebu
khadneczar 18-ik éve, midőn a babylőni király serege ostro
molta Jeruzsálemet. A hódítók saját kalendáriumukat oktro
jálták rá a tartományokra. N em biztos azonban, hogy a római 
császárok követelték-e a palesztinai zsidóktól, hogy az okmá
nyokba az ő uralkodási évüket vegyék be. Talán engedték, 
hogy a Seleucidák aeráját használják. 

Röviden érintjük még azt a kérdést, hogy mikor kezdő
dött az év. Tudvalevő, hogy az év természetes kezdetei a 
tavasz és az ősz, különösen a Földközi-tenger tájékain, hol 
tulajdonképen csak két évszak van. A talmud legalább csupán 
a napos és az esős évszakot ismeri (;,~n;, r'\1~' és i:l'~!t'J;, m~'). 

A vallásos év tavaszszal kezdődött. Kérdés azonban, hogy a 
polg~tri évet is Niszan hónaptól számították-e, vagy pedig Tisri 
hónaptól? Hiszen Tisri elsején van ujév ;,;w;, !tiNi 1). A misna 
(Ros Hasána l, l) szerint: Niszan elseje a királyok újéve, 

') l<:z a kifejezés csupán Ez. 41, l. fordul elő, hol utána W1i1S "11W)).l 
következik. 

Tisri elseje pedig az évek, semiták (él-hét) és jóbelole (49 é>) 

újévc. R. Chiszda (3. sz. végén) azt állítja, hogy a zsidó 
királyok éve Niszan, a pogány királyok éve Tisri hónappal 
kez dődik. Mindkét esetben az okmányok datálása a királyok 
évének kezdete szcrint igazodik.l) A papyrusokban az é1· 
Niszannal kezdődik (Schürer, Theol. Litcratm·zeitung 1907. évf., 
66. hasáb), tehát a bibliai hónapszámozás szerint (Zekh. l. 7 
és 7, 1). A talmud állítása, hc,gy a nemzsidó királyok éve 
Tisri hónappal kezdődik, csak a Seleucidák aerájára vonat
kozik. Ez tényleg őszszel kezdődött. 2) A bibliára támaszkodYa. 
R. Chanina pal. arnóra azt állítja, hogy a nemzsidó királyok 
éveit is Niszantól számítják/) ami, mint most a papyrusok 
mutatják, a perzsa aeráról csakugyan helyes. }Iindamellett 
biztos, hogy magában Palesztinában a polgári év Tisri hónap
tól számíttatott, mert J oseph us (Arch. I. 3, 3) így szól: 
»Mózes a2; év első hónapjául Niszant, amely görögül Xanti
kusnak neveztetik, állapította meg, mert ebben a hónapban 
vezette ki Izraélt Egyptomból; mindent, ami az Istentiszte
lett-e vonatkozik, ettől a hónaptól számít, de az adás-vevésre 
és egyéb polgári rendre vonatkozó dolgoknál az előbb nevezett 
hónapot (Tisrit) tartotta meg.« A talmud nyelvén az adás
vevés •i1·t:~;~S szóval fejeztetnék ki, amint az idézett talmud
helyeken találjuk 

Még egy pontot kell érinteni. A B okmány dátuma így 
hangzik: »Kiszlév 18-án vagyis Thoth 7-én a 21-ik évben, az 
uralkodás elején, miclőn Artaxerxes trónjára ült.« Emlíb·e 
van tehát az elhalt és az új király, az előbbinek uralkodási 
éve és az utóbbinak trónralépte vagyis első éve. Az évet tehát 
minclkettőnek számítják. Ezt a számítást szintén találjuk a 
talmudban. Tószifta R. H. l, l (208, 27) és b. u. o. 2b. ezt 
olvassuk: »Ha a király meghalt Adarban és más lépett 

' ) H. Hasána 3 a.; Ab. Z. 10 a. Az utóbbi helyen a tétel így 
formuláztatik: F;~ jO';~ SN·t:~• ·~S::':> F;~ ··~.:•n~ oSnm /11.~·~ ·.::S::~ 
p•;~ •·wn~ NJ"\!t';'l pN1. A. Z. i. h. egy barajta így szól: \';1.~ j'N ,,s~.l:l 
1:lS:l o•;1• ·~S~S NSN •A diasporában csakis a Se!eucidák aerája szerint 
számítanak. • 

' ) Schürer, Geschichte des jüd. Volkes, _3. kiadás. L 33, l. jegyzet. 
•) J. R. H. 56 b. 10: 0'?1));, r'\11:1~ ·.::':>~., ~N N;·:n ·~ i:lt!':l ·:;:S ,. 

jO'.;~ N':>N j'J1~ j'N· 
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helyére Adarban~ akkor ennek is, amannak is számíta.nak egy
egy évet; ha meghalt ~i~zanha.n és más lépett helyére Niszan
ban, akkor ennek is, amannak is számítanak egy-egy évet; 
ha ~cghalt Adarban és más lépett helyére Niszanban, akkor 
az dső éYet az elsőnek és a második évet a másodiknak szá
mítják.< l\fcllékesen azt is látjuk, hogy a királyok éve Niszan
ban kezdötlött . .A. papyrus világosabb datálás végett mindkét 
király évét veszi fel az okmányba . .A. mi barajthánk utasítása 
is úgy hangzik, mintha ily esetben mindkét évszám felvételét 

tartaná indikáltnak 
Schürer i. h. azt bizonyítja, hogy az I. Makkab. könyve, 

amely a Selcucidák aerája szerint keltez, az aerát a zsidó 
hónapszámlúlásnak megfelelűen Niszannal kezdi. Bizonyításá
hoz felhasználhatta volna az idézett talmudi adatokat. Első 
.sorban a palesztinai Cha n ina állítását: ».A. nemzsidó királyok 
éveit is csak Niszantól számítjuk4, de ;másodsorban a többi 
adatokat is, melyek a Niszant, mint magától értetődő dolgot, 
első hónapnak számítják. Ez természetes is. A nép a hónapo
kat számolta és tudta, hogy az évnek mikor van vége, de 
azt, hogy hányadik év van, nem igen tartotta és nem is tart
hatta számon mindaddig, amig nem volt állandó aera, hanem 
az uralkodók szerint változott. Megesett, hogy a szófér (jegyző) 
nem tudta, hogy melyik év járja és ugyanezért a talmud uta
sítást ad a Seleucidák, a világteremtés és a templomelpusz
tulás aeráinak egymásból való kiszámítására (.A.. Z. 9 a). 
A kalendárium fix pontja tehát a hónap volt és nem az év. 
Ugyanezért az aera változása ezt a fix pontot, minthogy a 
zsidó nép ősidők óta a tavaszi hónappal kezdte az évet, érin
tetlenül hagyta. 

Egyebekről egy másik cikkben fogunk szólani. 
Bndapest. DR. BLAu LAJos. 

PALESZTINA. HA'rÁ.RAI A PSEUDO-JONATAN ÉS 

A TÖREDÉK-'rARGUM SZERINT. Num. 34., 3-15. 

A Szentföld határaira vonatkozó adatokat, melyek mind
két palesztinai targuruban Num 34, 3-15. találtatnak, nem 
vizsgálták még eddig kellőképen. Neubauer, La Géographie 

· du Talmud (Paris, 1868.) czímü müvében 430-432. L egy 
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füg~elékben . az említett targumok fordítását adja, melyhez 
néhany megJegyzést füz, de anélkül, hogy a szö"'eget behatóan 
tárgyalná. Ugyancsak e targumokat vizsgálja Friedmann 
~'"101 " 'N rnS1:::1J ez. értekezésében (46-67. 1.), mely a Luncz-féle 
~vkönyv II. kötetében (Jeruz3álem, 1887.) jelent meg. A. ter
Jedelmes dolgozat nem nyújt tiszta képet a fölvetett kérdésről. 
Á földrajzi megnevezéseket nem kutatja és megelécrszik annyi
val, hogy »így nevezték ezt a helyet abban az időben« (61. és 
66. l.), ami pedig a szöveget illeti, csaknem minden arra 
vonatkozó megjegyzése Schwarz, Das heilige Land (Frankf. 
a. M., 1852.) és Neubauer müveiben találhatók. Több, ez 
ar~meus p~raphrasisban előforduló helynevet tárgyal Hildes
hermer, Bertriige zur Geogr. Pal. (Berlin, 1886.) czímü mű>é
ben, minthogy az itt előforduló nevek közül néhánv az általa 
tárgyalt borajthában t) is található.2) " 

A következőkben igyekezünk a nevezett targumhelyeket, 
melyek a szöveg romlottsága folytán igen sok nehézsé~>'et 
nyújtanak, tárgyalni, úgy a földrajzi adatokra vonatkozól~cr 

l o '" va ammt magát a szöveget, amennyire lehet, helyreállítani. 

34, 3 v•1·s. P. .Jon. 

N-.:l,~ i~ N~1~, rmm p:S ':1'1 
~,iN ~1:iiil1 ~li N,i'.t! ~it: ~;~~i 

N~" '~0' "O i~ N~,~i O,ii!i 'i:''P1 

.Nii;"iW NM~l:i 

Tiired. ta.·g. 

N~~,~~ Nr:~-,~ N~~lili p:S "iri"' 

":1~i "N~,iNi ji:i'~inn nJp S: t:p"'~i 
j~ Nii,~i Nt:" "~·o;:, N~,-i (3 ii:l~ 

.Nr;"i~ 

l. PseuJ.o Jonatan a bibliai i'll -:::111:-t NS;-o;:) -,:: •;'ll1 N-:,~
val fordítja, valamint Num. 33., 36.; ellenben ~um. 13., 21.: 
j'll N.,::l,~. - NST,O '11rö •;•J: nem más, mint az arameus fordítíi.Sa 
a misna Szukka III. l. előforduló S;-.:l;"l -:1 •;·::.t-nek hol ecry 

o ' " pálmafajról van szó, mely a ':!1-:::1:1 -:1-en nő. Szukka 32. b. 
( = Erubin 19. a.) kitűnik, hogy már röviddel a templom 
elpusztulása után sem voltak tisztában azzal, mely pálmafaj 

') Jerusaimi Sebiit V .. l. (36. c.); Tószefta Sebiit IV .. ll. (ed. 
Zuckermandel 66. !.) ; Szifré. Ékeb (ed. Friedmaun 85. b.): J alkut 
I . §. 874. (végén). 

') 'NpSp, oS1N (Hildesh. 36. l. 255. jegyzet), N-u•;o ~:l, N;)-::l 
(39. !.), r,o•p, NS1mi1 (42. !.), :-m::l~~ (55., 60. J.), :1N'J "T (69. !.). 

•) N~1~1 előtt kiegészítendő: '1 C1Mi1 (1. P. J.). 
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értendő n. misnáhan előforduló kifej~zrs alatt. Az idézett hely 
• h "] '''"" ... """' ,,. ....... L '"'"""1 '1~ ''l '""~,:'1' , ... "I'N .,.,-~ ,.,. """ Igy angz1~: ' : .J •'""" ~~ ... ~· •• 7 ·- •" • 1- ,.~~....... - · ; ,,_ . .,, 

111 i:-t•;·:~ p;·~· :-1?·~·1 o·;:-1 p ·~:l tt" n1-:~,, •nt!! 'N:ll p i;n1• 'i :'l':l,:l 

ri'"''"" i., ... ::l:-1 ..... ···::; 1'"t!!t!' N':-1 
·• ..... E; en, b~rajtha. :zerii~t az említett pálma J eruzs:.Uem közelé-

ben, a Hinnom-Yölgyben, található, azonban a misnában neve
zett hegyről (':-i"'::l:-1 ":-1) nincs benne szó, aminthogy Jeruzsálem 

közelében nem is találunk ily nevű hegyet. Schwarz (3. l. k.) 
a Holt-tenger közelében lévő Dsebl-Usdumban akarja -
nagyon valószinütlenül - e hegyet keresni. A Dsebl-Usdum 
nem yas, hanem sóhegy és ":~i1 i1l:llii, melyet Sc~nvarz vele 

összefüggésbe akar hozni, jó távolságra van tőle. Epoly hely
telen Hoff mann (Die wichtigsten ll1stanzen I. 34. L, l. j.) 

föltC\"ése, mely szerint az Ezekiel 47. , 19-ben előforduló 
-~ . ., = "l: a misnai Sr•::l:-1 "::-t •;•ll-nek felelne meg, minthogy 

Tamarnal (ma Kurnub, elélnyugatra a Holt-tengertől) ily 
ne,·ü hegyet nem találunk A. misnai Sm:-1 -::-1, mint ahogy 
már Neubauer (-±O. L) megjegyzi, a Josephusnál (Bellnm IV, 
8:?.) ro ~LOIJ(,!Ot•v r.a/.ovpcvov oeo~-al nevezett hegynek felel 
meg, mely »:Moab országáig nyúlik «. Ez a hegy a mai el Knra, 
mely az Arnontól északra fekszik és legnagyobb része bazalt
ból (20° 1

0 vas) álP) E hegy a J ardántól keletre fekvő ország
részben fekszik, így tehát a Szentföld déli határpontjai közé 
·emmiképen sem tartozhat, aminthogy valójában semmiféle 
összefüggés sincs a bibliai p ... ,,~ és a misnai S;-::l:-1 ":"1 ·;•::; 

között. A. targnm itt (a következőkben több példát fogunk 
erre nézve látni) a bibliai kifejezést egy hasonló hangzású 
későbbi megnevezéssel egyenlőnek tartotta, jóllehet a kettő 
épen csak a hangzásra nézve egyezik meg. 

2. A. Töred. targuru p "':!1~-t op"1 N"':l1~-al fordítja, -
t:p- tulajdonképen a biblia W"1p fordítása. 2

) Ezen ep", mint 
Hildesheimer kimutatta, 3) nem egyéb, mmt a Josephusnál 
(Ant. lY, 7, l.) és Eusebiusnál (Onomast. s. v. Petra) a 
nabateusok fővárosaként nevezett 'AeEr.É,wJ, mely a bibliai 
~·~~::_- (ll. Kir 14, 7. II. Krón 25, 2, Jesaja 16, l. 42, ll) 

') L. Clementz. Ges<"h. des Jül1. Krieges. 438. 1.. 2. j. 
•) Targ. Gen. lG. 14, 20. l. 16 és egyebütt. 
') iH. l. és k . 

val azonos t) Ezen vSo:-1 t I l 1: . ..: . · . ' - ~ me y a na Jateusok városa volt, rnúr 
01 'm azonositották a b1bliai .vStm-val melyhől .1\fózes vizet 

hozott elő 2) E 8 "kl t d 1 . ' · • 
. · . Zl a n va evőleg a Kacles pusztában van. 

:runthogy yedig W"1p = j':l (L Num. 20 l 27 14 1/J 99 8) 
erthető l t ' ' ' ' ~ ' ' lOgy a argum j'll helyébe 0P"'-ot t esz. Ime en-y pélela 
~~--~a' .. h~g~ 1helységek, melyek egymástól távol esnek, ~-.!amely 
m so o na fogva azonosnak tartatnak. 'l) 

4. vers. P. Jon.] T. T. 
N~,-, i~ N~lnn il:öS w·1 
,,~ •;•;;S ·:~v•1 n·:~·p.v, Nmp·o~s 
op,~ N~ ,-, i~ '1;p~~ p,,., NSn:~ 
1':l.l/'1 N'1"1N i1''1'"S p,;y1 N))'J 

Nmp·o~ i~ N·~n N~mn i~=S ~'i''i 
~,;1;~~. ~ 1 :-l'i NSr·o ... ,t: ... -""~~·-, (•··., ... .., ... _ - _, l - l'"" ' 
N"i,N l~ ... ,, p~~·~ N;:~~- op·S Ci""i': 

.copS 

3. :l~pV"1 Nmp·o~ fordítása a bibliai i:':l"Pll :"IS~·r:-nak. M a 
N ak b es-safa. 

4· N V' J 0 P- (T. T. N~"J", Ünk. :'ls•;) állanclo' · b megnere-
zese a ibliai ~·;-:l W1p-nak (Onkelos Num. 32 8 34, 4 é.· 

~~~ebütt, Pro:éta ta~·g .. Josua 10, 41, 14, 6, 15: 3)
1

• Valamint 
"' Kades kozelebb1 meghatározására szolcrá] épügy t tt ']· 
N))'J •t """' h o ' e e, a • ' ~zo '"'l - oz. N).I'J a nabateus főváros, Petra rnellett feb·ű 
helyseg, mely már Eusebiusnál előfordul a mai El"·i és ·a. 
k"" tk t l ' ~ ' 1

oJ ove eze esen tetté ( ;::p- = Petra, melyet Kadesnak tartot-
tak, mellé N).l'~-t, mely ;;;·:-nak feleljen meg. s/ 

..... N - .. ~· Ak _ )ko(·:fetke(~ő pont N •"', N ,-.-.:: egyszerű fordítúsa 
•· .. ,,_na . ' 11 a Te b! hadira.) 

6. i:: O P megfelel )1~:::~·-nak. Valószínüleg a mai Ain el 
Kaseme északnyugatra 'Ain Kadistól . ~) 

• 
1

) IVelzstein (Anhang zu Delitzsch .Jes. COtn. 5. l. szerint ::S;:: = 
sz1klahasadék és ennek felel meg a ep· = a görög ~•) ; pa. 

') .Tos. Ant. IY .. J. , 7. Euseb. Unom. s. v. 'J! e. 
. •) Kades valódi fekvését Trumbull találta meg. :Ua Ajiu Kauis 

(}elnyugatra a ~Iakra-fensíktól. 
') Olv. "':))'1 mint P. J. 
•) Olv. eopS 
•) Bővebben l. Hildesheimer. f59. kk. l. 
') L. 9. v. j;·~· -~n Targ. Nl"n;·v r-·~ 
•) Schwarz 6. l. Hildesheimer 57. Jegyzet. 
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5. t'CI"S. P. J. 

'·-~~;c:·S·h CC'j'~ ~~W1 =-·p·1 
.N:-): 0: , '1;p~~ PP'1 

T. T. 

c••:ol) c11S•;S co•pr.i l-ll.i1nn ~p·1 
. :-~:J-)!1) ji)(' •1;pol.i p;,·1 

7. c • • ~ ~; c 1 S • ; újból péld[Lt szolgáltat arra nézve, 

mint cs<.'rélték föl különböző helyek megnevezését egymással. 
'")i01S1; természetesen csak a Nilust jelölheti meg és mégis 
ta l(tljuk, hogy a 'l.i ?m, valamint a ü'illl.i i1M'rt', mely a ü'illl.i Sn;-al 
azonos, ugyancsak ü'"'lll.i ü1?1;-al adatik vissza (Targ. I. Krón. 
13. 5). c·-~r: Sn; Palesztina déli batárvonala: a Wadi el Ari8. 

6. t·ers. P. J . 

N:· N~' r~' ' ~:-1·1 ~.J-;:~ C1iU11 

n~t:.·N·: '~ p;\, :-t'~iii.~i1 ü1j''P1~ 

'1i'JN ,;·~":J j11:"1i 'Nr:ip :-~•o ev 
·~;-. l":l)1 '10: ;;·,.,;·;~.'), 'l:~iJ '11';:1"'01 

j'J? ·w j'i ,;·m~SN1 ;;•n;•oo 
.w;:~·vo o1nn 

T. T. 

'10; 01:'p1N N\i N :li l-ll.i' (' 01Mi11 
'•i'l-li l-I'Oip N'O ü:V Ni1j001 '1iMI)1 
j1J? •w i'i il'!P:-IiJ ·o p;•;; ,;•u.l 

.N':l"'))l.i Nl.i1Mi1 

8. NY1 NO' és 01;-p1N a Földközi-tenger megnevezései. 
Y. ö. jer. Challah 60 a: o1;•p11-1 1))1 ü'illO Sml.i. Mindkét targum 

a vers parafrázisát adja. A tengerhez tartoznak az ősrégi 

vizek. 3) '1iJN helyett valószínüleg '110JN olvasandó; 4) '110JN = 
·~J~N (l,u ,Janí) = kád, de vízmedencze is. (V. ö. Sabb. 40 b.) ó) 
·;;:·o helyett olv. '1i'll·o (Aruch s. v. Targ. Jób 14, ll). 
A targuruokban még többször is előfordul (1/J 42, 2, Jób 
14, ll) és »csatornát, víztartót« jelent.G) '1;:iiJ-t Friedmann 
javítja '1J"':J-ra, tehát a tengerben (talán a súgeteken '1ü';) fekvő 
városok. A tengerhez tartoznak mind ·a tenger partján lévő 
helyek ('111i11.i, n•m•il.i), valamint a hajón lévő por is (v. ö. 
Gittin 46, ha n•nDS:-11- n•n;•oü-re vonatkozik?) 

7. ve•·s. P. J. T. T. 

N~" j~ N;i~"~ CiMn j~~~ ~~;-r' ri1 

.c·:r:iN o1·~11DS p:? 11:11:n NJ· 

') Olv. Ni·J;o? 

Nl.i' jl.i N':1tl'll ü1Mi1 j1JS •1;;• j'i1 
.om~ o·.m~? p;,? p:11;:1n N:Ji 

•) Kiegészítendö: NJ·)!~ , vagy NO' 
') l-<en. rabhah c. 5. 01;•p1N O'J jp?'01 il'rt'N.,J ·~ ?;v ;"l":lp;; Ti 
•) Friedmann l. c. 53. ]. jegyz. 
') Kraus, Lehnwört. I I. s. v. ~:l~ N 
') Lehet. hogy •;,•o;, '1i'J"'!l-ból keletkezett. Targ. I. Eszter 10., 1. 

e szúval fordítJa c•;, "N-ot. 

PALESZTINA HATÁRAI, 243 

9. A ha tár észak felé vonul és annak első pontja a 
O·;~ 1 N · O 1 '1 1 1 ~ vagy a T. t. szerint 01:0 a bibliai ·;,;, ··'i-nak 
felelj en meg. P seudo J on. a bibliai ~;,;, "'•i-t állandóan 01·~~ 
o;~1N-al fordítja, még ott is, hol ez teljes lehetetlenség, :N um. 
20, 22. 33, 37, Deut. 32, 50, hol az Edom határán, tehát 
P alesztina déli részén fekvő Hor hahárról, hol Áron meghalt, 
van szó, - a targum ott is 01:~1N 01,110-t - használ. Taurus 
Arnanus szintén két különböző hely fölcserélése által kelet
kezett. A tannaitikus irodalomban többször említtetik az :i:~N 
~egy, mint Paleszt. legészakibb pontja (L. Gittia 8 a, misna 
Sebiit VI, l, ChaHah IV, 8; némely helyen p:~N). Ezen ;,:~N 
nem egyéb, mint az Én. én. 4, 8. előforduló Amana-hegy, 
mely a Libanon egyik csúcsa, a mai Arnanah-hegy az Anti
libanon keleti oldalán, ahol a hasonló nevü folyó ered. (l\f a 
J?-ahr Barada). 1

) Tószefta ed. Zückermandel Terumot II, 12, 
Seb. IV, fi. Challah II. l OU~N található a misnai ;,:oN ill 
p:l.iN helyén. 01:r:N = Amanus, mely az Asia minorban 

1

lévŐ 
Taurus hegy egy ágát jelöli. (L. Josephus Ant. I. 6, 1.), mely 
Syria és Cilieia között a határt képezi és az ;;:~N-val semmi
féle összefüggésben nem áll. A :i:~N ''11~-ból a már említett 
népies etimologia folytán Taurus Arnanus lett. 
8. vers. P. J. T. T. 

i'll" p;,S p:mn o•;c1N 01'i11Dr: 
j~ N01i11ii •1:p~:~o ;1n•1 ;;··::~? 

"'Ji i1Y1J' i';11;:10 '1"'10:.: j•·n 
01;?1111 Nil)';O "'Ji '1;:1i;:i'1 N~),'l 
o?JNS jS:vo r·op ill NSm-nl 

.•N
1
,S•p; 

·S;,·r:S p;,' p;,:;,, o1:~ o,",.~., 
0?1~Ni NOln.i ·upo~ j10i'1 N';:i1~::-~ 

,'Np?p; 

10. Tárgyalásunk eddigi folyamán nem akadtunk különös 
nehézségekre a szöveget illetőleg. Annál több dolgunk lesz 
ezentúl ily nehézségek elhárításávaL Töred. targum a héber 
szöveghez nem füz semmi toldalékot, csak mn helyébe N':~~:N-t, 
iill helyébe pedig 'NpSp; oS1~N-t tesz. Pseudo J o natannál N':~!D;N 
helyett n•'1:J1D van, ami valószínüleg a másoló hibája, mint
hogy a bibliai i1öi1-nak a targumokban állandóan w::~~;N felel 
meg. 2

) Nincs azonban kizárva, hogy eredetileg is ;"!•·.::~ állott 

' ) L. Buhl. Geogr. d. alt. Paliistina lll. l. 
') Érdekes, hogy más helyen is ugyanily hiba esett a szövegbe. 

Jebámóth 45. a N'"':l~' p:·No 'i1Ni Ni1'11:lrt' ~;;;;;, Rasi N'"':l~ helyett 
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a szön~gben. lllinthogy (b. :Jlcgill:1h 6 a) egy vélemény szerint 
~·~:J~ ~: ,,-:;;, Itt !Íjból :umak példájtit láthatjuk, hogy egy 
távol eső hely nen>t - n::ii i t t csak a cölosyriai Hamatra 
vonatkozhat - cg) másikkal cserélték fel. P .• T. · · · ;'"111 i~-tól 
. .. oS.:l~S jS;::: nem található T. t.-nál, aminthogy valójában 
nem is ide tartozik, hanem a 15-ik vershez, amint azt késöbb 
l:ltni fogj uk. Itt T. t. őrizte meg a helyes olvasatot. Eszerint 
P. J. következöképen hangzik : 1Sv~ j1:lS p;mn 01;~1~ .,,,,~~ 
. ·~psp, oS:~s is;:~ ~;:,mn; •1;po;:, p:1•1 ~·;J,.,;~S 

Ezen szöveggel T. t. csaknem szószerint egyezik. 
ll. n': ii ~.:lS »az út, mely Hamat felé vezet«: a völgy, 

mcly a Libanon és Antilibanon között fekszik, az ókori Cölo
syria (xotl-1í 5ueLa J os. Ant. X. 9, 7.), a mai el Bika,l) 11~ii 
a mai Hamath az Orontes mellett. Harnat a bibliában mint 
a Szentföld északi pontja említtetik. (Num. 13, 21, I. Kir. 
8. 65) Josephusnál a v{t,ros neve Amathe. Antiochia ellenben 
Hamattól jó távolságra van; Estori Parchi szerint (279. L) 
3 napi út HamattóL 

Jeremiás 39, 5, 52, 27-böl kitünik, hogy az egész ország
részt épen e városról n~ii j'~~-nak nevezték. Az ott előforduló 
:1~7~ a talmudban és midrásban több helyen ~':l1~;~ SCJ •;o;_ 
n~i{ neveztetik. (L. J er. Sekálim VI. 2., Peszikta r. c. 31 = 
jer. Szanheclr. X. 6.) Egy :'!S.:li nevü hely volt Palesztinában is, 
melyről Xum. 32, ll szó van. Ezen iiSY1-t a targumok, vala
mint a Yulgata Daphne-val fordítják. (Ma Tell clefne Banias 
közelében.) 2) Megkülönböztetésül ezen ;,S~'i-tól a » Harnat 
országában lévő« nS~'i-t ~':l1~;~ SCJ •;!:li-nak nevezték. Hogy 
pedig épen Antiochiát tették Daphne mellé jelzőül, annak 
oka abban keresendő, hogy Antiochia mellett egy kis város 
Daphne (Apollo babér ligetével, oácpVIJ = babér) feküdt. 3) 

Hogy ezen Daphne a J eremia 39, 5, 52, 27 említett ;,S~·-e, 

N':1.,:N-t ad. (Friedmann 57. l. 17. jegyz.) Kaftor waferach. ecl. Luncz 
280. o. tényleg ~·:m~;N található. A targumhelyek hol /'1~1'1 = ~':l1t::l;~ : 
P .. J. Gen. 10 .. 18 .. Xum. 13 .. 21. Targ. I. Krón. 18. , 9. , L. b. Szan
hedrin 96. b., Lev. r. c. 5. 

') Buhl, 66. l. 

•) Buhl, 239. l. 

•) L. Boettger, Topogr. hist. Lexicon zu .Fl. Josep. 25. 1. jegyzet. 
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az kétséges, ele itt ránk nézve mellékes. Minthogy a második 
templom idején Antiochia Syria fővárosa volt, Syria fővárosa 
azonban a bibliai korban :"1~- l'I~M volt (Ámosz 6, 2), így a 
hagguda előadói könnyen azonosíthatták N;n-t Syria új főváro
sával, AntiochiávaU) 

12. A bibliában itt következő határpontot ;;;; nem lehet 
biztonsággal meghatározni 2) és valószínüleg már igen régen 
ismeretlen volt. A targu~ok 'NpSp; cS~~ illet. '~pSp; oS1~ 
(T. t.) teszne~ helyébe. '~P"P természetesen Cilieia; oS:J:.:, vagy 
helyesebben .,.,,~ (0'?1N helyett cs~~-~ olvasandó; l. Hildesheimer, 
255 j.) megfelel a görög av},wv-nak, mely »mély útat, völgy
szoros« -t jelent. AvJ,wv KtJ.tr.Lo; »ciliciai völgyszoros« meg
nevezés előforelul Josephus Ant. XIII. 15, 4. Nn:· cS~N mint 
hely vagy vidék megnevezése találtatik az említett bora j thá
ban. Hilclesheimer ezen megnevezést a Hüle-síkság északi 
részére vonatkozta~ja, és valószínüleg ez értendő a targuruok
ban található 'P, 0'?1~ alatt is. A megnevezés AJJ,wv 1\t},tr.Lo:; 
valószínüleg igen gyakori volt (talán valamely haggadikus 
müben is előfordult) és ennek következtében került az ch1:.: szó
hoz •pSp;, ami pedig semmiképen sem illik az összefüggésbe. 
Mint azonban eddig is láthattuk, az arameus parafrázisok 
nem sok gondot fordítottak arra, hogy a tényleges állapotok
nak megfelelő képét nyujtsák Palesztina határainak. A tar
gumok szerkesztésének idején már úgy sem birtak jelentőséggel 
a bibliai, vagy misnai határpontok és így a bibliai határpontok 
visszaadása inkább haggadikus jellegü, habár kétségtelen, hogy 
a targuru szerkesztöje régi forrásokat használt e parafrázisnáL 
Ezt mutatja az, hogy az említett borajthának több pontja 
található a targumokban, valamint az, hogy a misna ide
vonatkozó adatait is használta, mint ezt tárgyalásunk folyamán 
(15. v.) látni fogjuk. 

') Lehet, hogy ezen azonosítás létrejöttéhez az is hozzájárult, hogy 
Antióchia ~ lrcl .dcicr••E;-nak (a >Daphné mellett lévőcJ melléknevet is 
viselte; (J os. Ant. 17 ., 2., L) Harnat pedig a görögöktől Epiphania 
nevet kapta (J os. Ant. I., 6., 2.); Epidaphne = Antiochia és Epiphania 
= Harnat könnyen felcserélhetők. (Dr. Hildesheimer H. úr közlése:) 

') Buhl, 66. l. és k. 
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9. ve!'S. P. J. 

NimSi Ni11::i rpS w.m;,, P1°'1 
rr·:, (1 N'-~~s '~jr~~ P~', :.:;,~~111 
N).'l:~~i Ni1~~ Nn·i ii1).''l:~S1 S~o 
j'i pt:•t:•i j'::lS Ni111l'V i1""~ j':l 

. Nml·:~: c;nn p~s 'W 

T. T. 

•;;pl:l~ l,",,, j'i'i:l!S N~1nii j1p0'1 
i:l11"1i1 j1~S '1M'i j'i NT11;").1 i1i'i 

.N'l10'll 

13. A bibliában nevezett poT-t (vagy M~iO! ?) Töred. 
tar g um r··'Oi-el adja vissza, Pseudo J on. ellenben két nevet 
említ r~l helyett. j'i'Oi, ahogy Töred. targumban olvasható, 
előfordul a talmudi és midrási irodalomban Bab. karna 113 a, 
jer. Bab. k. IX. 15 (7 a), Num. rabba c. 8, Szifre Num. 5, 8 
(ed. Friedmann 2 b. Itt n;1"'01 és j'iO 11 !), J alkut § 701 (hibásan 
•·o1::) mint Rabbi Akiba egy idei tartózkodási helye. E föld
rajzi név, mint a legtöbb a talmudi és midrási irodalomban -
a másolők pontatlansága folytán a legkülönbözőbb variácziók
ban fordul elő a kiadásokban, valamint' a kéziratokban, mint 
ez Dikduke Szófrim Bab. k. 113 a-ban látható. Nincs kizárva, 
hogy R. Akiba tényleg a bibliai jiOl-ban volt, de még való
színüebb, hogy r~O'l a ciliciai Zephuriont jelenti, 2) j10i-t mai 
napig nem sikerült meghatározni 3) és valószínűleg már a 
későbbi bibliai korban sem ismerték, minthogy Ezekiél (4 7, 
15 kk.) sem említi az ország északi határpontjai között. 
A targum szerkesztője (vagy talán egy későbbi másoló) a hasonló 
hangzású j'i'Cl-t tette a bibliai Zifron helyébe. Sokkal fonto
sabb azonban e pontnál a Ps. J. fordítása Nl1~~iii N!"l:l)1 Ni11~! pp, 
mely nevek bizonnyal egykoron Palesztina északi határán 
létező helyeket jelöltek, leülönben nem azonosították volna a 
bibliai Zifront velük. A két helynév közül egyik sem fordul 
elő a talmud-midrási irodalomban és így nehéz öket meg
határozni. Nl'11::!! iT-nak hangzásra nézve teljesen megfelel a 
mai Ez-Zakije egy 742 méter magas hegyen fekvő hely (j-:p) 
Damaskustól délnyugatra. Ezen hely mint Palesztina északi 
határán fekvő hely az összefüggésbe beleillik, azonban Nrm 

') Ed. Ginsburger N'"'::lS 
') Neubauer 3!:11. l. 

') A. Schwarznál található •Gebl Sifra, északkeL Damaskustól• 
nem található egyetlen térképen sem és a bibliai határvonalba sem 
illeszkedhetik bele. 

• 
PALESZTINA HATÁRAI • 247 

Nl11'..)~ni-nak megfelelő helyet e vidéken nem sikerűlt. t,alálnunk. 
Lehet, hogy e vidék sz ámos emelkedésének (Tell B1rat 9 l 7 m. 
Sa'sa 906 m. stb.) egyikét jelölte e megnevezés (N;I'..)~n = orr
alakú kiszögellés?), mely azonban manapság már nem talál
ható a régi névvel. 

14. Ps. Jonatan ezen vershez való parafrázisban még egy 
nevet ad mely a Szentföld északi batárpontja volt: !"l'::li N'-::l 

' l' ~:!C (vagy ed. Ginzburger N'i'::l). E név a már többször em l-
tett borajthában is előfordul, csakhogy Tószefta, Szifré és ~alk~t 
n1~10 n•::l-t írnak és így ezen olvasási mód jerusalmi Sebut 
S::!o n•:l-ével szemben a helyesnek tekinthető és a mi tar
aumunkban is így javítandó.1) E hely, valamint az előbbi 

;ontban említettek, a Libanon vidékén kell, hogy feküdjenek. 
Jer. Abod. z. III. 2 (42 d. az old. elején) és b. Szanhedr. 
63 b. a II. Kir. 17, 30-ban előforduló m;::l ,·mc-t Nn'm;;n .. val 
magyarázzák; természetesen, mivel a talmud felfogása szerint 
'1~1!' (Jób 38, 36) NS1mn = »kakas«-t jelent, ezen szó nőnemű 
alakja n1~0 tehát NnS,~;:n = tyúk. (L. b. Ros-hasárra 26 a.~ 
A Libanon, főkép pedig a Hermon (jl'..)in Sli:!) vidékén mal 
napig található számos a tyúk nevével ~sszefüggő h~ly
név 2) mutatja azt, a mi más forrásokból IS be van bizo
nyítva, hogy e vidéken a tyúk és egyéb madara~ szent állato:
ként tiszteltettek Evvel magyarázható a 15-lk versben elo
forduló i'iC'pi NS1mn is, mint látni fogjuk. 

n1~0 l'1':l 'tehát az ezen vidéken található és a tyúk 
nevével összefüggésben lévő helyet jelöl és mint ilyen igen 
'ól illik az összefüggésbe a Banias-tól északkeletre fekvő 

~ahítha,s) mely nevet '1::!0 ( = kakas) szóval összefüggőnek 
magyaráztak Nl'11:lO előfordul még jer. Moed k: I. 2. (~O- b) 
b. Moed k. 4 b (és valószínüleg b. Ab. z. 58 b N!"l::lO olv. Nl'1-0), 
hol R. Abuharól beszélik, hogy ott volt, kiről több helyen 

említtetik, hogy sok idegen helyen megford~lt.'~~ •... _, 
15. Töred. targum Nl'11l"V l'1i'1-Yal a b1bha1 1•'.> :~:n-t for

dítja Ps. Jonatan ellenben FJ.' ·:~:n helyébe: N !"lY' Nn-i J"ll)."l:~ 

ptt'l'..)'i; pS N!'111l'l7 m·~ j'::l Nl/l:DI'..)i-et tesz. n-·~ = n"''i azaz héberül 

') L. Hildesheimer 46. l. A. következöket l. bövebben 

•) T;. u. a. 45. l. 
•) U. a. 297. jegyzet. 
•) L. Frankel, 1\Iebo hajer. 59 a. 

u. o. 43 kk. 
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-:.:ii N in i'1~":.:;:, tehát ji:·f:l·i -:.:,.,, me ly név Ezekiel 4 7, 1 6, 

mint Palesztina egyik északi határpontja említtetik SN -\!IN 

~~~;:! S1::. A targum a hely pontosabb meghatározása czéljából 
hozzáteszi: »mely Ni111:~· · -·~ (= F~' -:.:ii) és Damaskus közt fek
szik«. Az Ezekielnél elMorduló ji1i1 a Baniastól északkeletre 
fekvő Kafr Haull'ar-ban keresendő (nem Hauran 'Aveavlru;,.) l) 
A :Xum. 34, 10, Ezek. 47, 17. nevezett FV -:::li1 általánosan a 

mai el-Hadr-ral, (északkeletre Baniástól a Nahr Muranijjenél) 
azonosíttatik. 2

) A valóságnak teljesen megfelel tehát a t argum 
körülírása, hogy t. i . j1:lW1 '1lli1 (Hamvar határán) FV il:i1 (el
Htldr) és Damaskus között fekszik. Á jelző Ni1:li »nagy «, mely 

e név mellett található, előfordul a targuruban egyebütt is, 
pl. Gen. l O, 10. ·- S::, hol a szövegben ez appellativum 
nem áll. 

10. vers. P. J. 

~;-·::~ Nii:·i~ 01iinS p::lS j1:11:li11 
.:-1 N 1 r;, !:i N S Ni11j11V 

T. T. 

olv.) N1:liVr;, Nr;,1ii1i p:lS jm::lm 

.o 1 r;, o N S Nn1:11V n'11il.' (Nm1ir;, 

16. A bibliai Ol:i\!1 manapság nem határozható már meg 
és már Ezekiel sem említi. A targumok azonban egy újabb 
néHel adj ák vissza: iiN'I:!:iN, illetőleg i:JI~l:IN. - ~ T. t. i:Jir;,;:JN a 

talmudi és midrási irodalomban gyakran előforduló hely neve, 
mely majd mint DN'I:öl (jer. T erumot 46 c.), o~~~o (Targ. Én. én. 
5, 4) majd mint o··:o (jer. Demaj II. l, 22 d, fönt) iratik és 
Paueas (llavLag) a mai Bcmijas-nak felel meg, hol egykor a 
Pánnak szentelt templom állott (iJ Sv:J) és melynek helyére 
később Philippus Oasareat építette (Oasarea Philippi, j1•-:op) 
a J orelan forrásai mellett. 3) 

Panias a talmudban és midrásban, valamint a targuru
ban is általában a bibliai ~P:~, később lJ (Birák 18, 29) Josua 
19, 47 (Dt:!S)-al azonosíttatik. (L. b. :l'.iegilla 6 a 0 111:0 1i ctt'S, 
targ. Én. én. 5, 4 0"~0 •-:pn~i ji ott'S). Dan, ma Tell Kadi 
(= biró) 4 mértföldnyire fekszik Banijastól nyugatra.4 ) Hogy 
a bibliai Cöltt' hol feküdt, nem határozható meg manapság; 5) 

') L. Buhl, 66. l. 
') 1'. a. 67. l. 
') .J oseph us Ant. 18. 2, l. 
•) Buhl, 238. l. 
•) r. o. 241. 1. 
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'l'öred. targum különös módon Paniással azonosította. Talán 
"''~;:) (= \!ll~;:)) szóból metatezis által nyerte ez, azonosítást r 
Ps. J on. .1N'~;:)N-t ír, de kétségtelenül ű is Paniasra gondolt. 
:1N'~;:)N csakis Apamea-nak ('A;rá,uu a) felelhetne meg, mely 
azonban Syriában feküdt 1

) és a Szentfiild egyik határpontjá
nak nem tekinthető. 

11. Ve1'S. P. J. 

lr;, •:!:iiS :"lN'~llN i~ N~1iin n1n•1 
n-:)1~' N~,n.; nw1) Ni111;1l!S r;;,~ 
N~1ni1 n1l'1' ON•;;:) 11-l/~~1 ON1j:;) 

N-w·~ .:li:l11 Nl:1nn i11n 1 p-vr;,, p-~·S 

N'1:li~S 'i1"1 Nm-N NSm -tt"~ 
~'?:lN Ni11l:~ Ir;, NSii;:) -,~ 'j'l:1 

j1:-1nt:h~ ji.:l ;o':JS j'I:O :-1.:l1~11 
iJ1 p1Ni ~:l\!1 i11;0nN 1N~1iNi 

Nr;,mn nw1 (:"1W;~ ~:ltt' mJSo1 
.Nm'il:r;, ":O';Ji Nr;,' i:l1iii1S ~·p'1 

T. T. 

(olv. i:l'~llN~ ) O'~llNS N~1i1f' i111i'1 
N~,ii~~ n:ii'1 Nn;~,~~S Niij'i~~ ·;~,~ 

N:n;~ -o,;•J, w;·S T~o ·-=~·, 
.(olv. Niö;'il:) 

l 7. Ps. J on. összehasonlítva törecl. targummal, valamin t 
t. t. a l 5. vershez, eléggé mutatja, hogy P s. J on. targumnak 
a fönt zárjelek közé tett része nem a 11-ik, hanem a 15-ik 
vershez tartozik, mint ezt ott bővebben be fogjuk bizonyítani. 
Egyelőre tehát a targuru csak azon részét vizsgáljuk, mely a héber 
szöveg fordításának tekinthető, mely tehát töre(l. t.-al egyezik. 
E szerint Ps. J. targ. versünkhöz így hangzik: j~ Nl:1nn i11n11 
.Nn:•ir;,r;, .,oi:Ji N~~ cmnS ~·p•1 Nr;,1nn 1i1n'1 Nn~1:•vS n;i~ i~ •;:;),s w~:ölN 
·;;:)i, mely itt a bibliai :-1S:li-nak felel meg, előforelul ,J osephusnál 
is (dárpVIJ, Belium IV l, l) és megfelel a mai T ell defne-nek.2) 
E hely a J ord án egyik forrásánál fekszik és így a bibliai helynek: 
pS Dip~: nS:Ji teljesen megfelel. Ez j'J!-szót fordítja P s . . ) . és 
T.\ is Ni11:"l!-val, mely tehát a mai Nahr el-L eddant jelöli. 

A határ innét kezdve dél felé fordul és a Genezaret-tó 
(n-::J = '"'o•:J, o1;•J L Megilla 6a.) partja mellett haladva eléri a 
Jordánt. 

') L. Misna Challah IV., 12. :-1 N' 1: O N~ C1-1öl:l . N'.::l:-1 p~o·-N 

D'Stt'1'1':Jtt' in-o:J ,;:1p;, N 1 , 1 o :J m1pn ,,~N\!1 1;öl~ 1;;:~ ~'?:Jp1. 
•) Buhl 239. l.; Tel el Kat1i-tól nyugatra. 



KLEI:'." &Á li'EL. 

F. t. 

N~~ '~;p~~ r;'"l'i N;j •' ' nHi'~ 
N':~r,-,', N),'.N 11~S ·~;,n Ni NiiSI;1i 

18. 'l' r. t. Yalamint P . .J on. is a héber sz öveg fordítását 
adják, csakhogy Ps. J on. e vershez való parafrazisában a 
.J orclán nyugati oldalán léYő országrész határait röviden össze
foglalja. NJ:') cr azaz :;;•;) t.vip a legfontosabb határpont délen, 
Di:~~N c ~·~~ = · ,.,,, ·;, = ;,:~N északon, a Földközi-tenger alkotja 
a határt nyugaton és a keleti oldalon nagyrészt a Holt-tenger. 
}\fintbogy Ps . .Jon. e vershez, melylyel a nyugati országrész 
határa meghatározása a bibliában végződik, az eddig elmon
clottak rövid összefoglalását adja, eléggé kiviláglik, hogy Ps. 
.J on. fordítása csakis a nyugati országrész határait tartal
mazta en·detileg, a keletiét azonban, melyről a 15. versben 
csak röviden van szó ;~·S ··:lV~ oMSn: 1npS :-t~~:-1 ':liil /'1ii:j~;, ·:w) 
(:-ln·;~ ;"t~ip ·;;·• nem, semmiesetre sem a 12. vers parafrazisánál. 
A keleti országrész határait azonban a töred. targumban 
találhatjuk a 15-ik vershez, valamint az eddig nem tárgyalt 
részei a Ps. ,J on. tar gu mának is a 15-ik vershez tartozna~ 

és - mint látni fogjuk - eredetileg valószinűleg egyáltalán 
nem foglaltattak benne. 

A keleti határpontok tárgyalásánál a töred. targumot 
(a 15. vershez) fogjuk mindenekelőtt szem előtt tartani, mint
hogy ennek szövege jórészt épségben maradt. 

Türecl. targ. 15. vers. 

1S•:1p Ni:j:llt' /'1',)',;::1 N'i:j:ltt~ ;-·n 

~~ j'N~ip ~;;•·,•i N:i•• j~ r;;n;onN 

po: NnS~i N~· •tt~•r. j~ Nnm~ 
n·;::>S N~1iil'l j1:-tS 

/'1"')~~1 ·N·1~Ni j1:-t/'11::l,~i T~ 
pnS po: •N·i~Ni p:-tn1::>S~i T=> 

1) V. 15. 
•) 12. v. végén. 

Ehhez Ps. Jon.-ncíl a következő 
pcí~·huzamos helyek találhatók : 

1S•:1p Ni:j:l!t' n~)So1 i'~:l·tt~ ;•·n•) 

Nm'i~ N:i-:•S N'"::lV~ j1;"t/'I;OiiN 

T~o ') •~o~r;,iiNi ;~;,m~s~ T~ 
,o;•)S 

• 
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-~;;-:· i:: S- N ... -:·-s~ ~:Sn ··:::~ 
~-~-=~ ·-n p.,s p~: ;::S- ~:-'::·-s~ ~='·" 
j ~' ptt~ o:i· N,i';";; j<;:::.: j' '::'- N:·-, 
( C: pttt':ii N; .. ;u:; -~~~ u":,. N:·-

"-;' i,·-o·p, ~.lS:'! -~:: c::·p:·,? ~-~~~• :-
Nc,J;-~J, o·;·p1· j::i ii :·;;t: i;-~~~-, 
pnS p;::: ji :-;;':: •:it j'::'i ji·-=pi 
·~S~·j ,,-;:: N·;,; ~:- ~o~-,, ;', N':~.-;, 
V~j ri:~'M~ ':"li "i:·p •;;~; ··o 
N,~iiiil r;'iS p~; n-~ N"",i; N:- N··; 

N ...... i ......... ~... l"'. " .. ""'.., '"~:-.""'• •••""'""" 
.. - , ~ - - ,_ ii'\ • ~ - ~" - 1 \l l'' -
.,., .~Ni p,i·~s~ jiii'Ci Nn~:~ .~ ;-·:~ 
p~~; pn~i N:S~ .iil:i NJi~:~:: .,.:~ 
N?:, -~c ·:a~ i;: 'i ·~pit:-'S, jj·~-~ 

j'i,i Nii,'Ci 

l''li.l,;:)1 ~·:o:tt~ r··"'i ;;npS1i1 N1n 

......... _ ·-... :::. olv. "·-;-~ ...... """" 1 

' ~ ~' " ~o~S·::·:-· - . ,-
.--;;~S :e·-.- ...... '1 'oh· . .. -:·:::-

-··~· ...... .._ .. ,_ ., .... " . .__ .... 

19. Vizsgáljuk most tehát a keleti országrészre 1onatkozó 
:adatokat. - N.i~~i NO:' ·c•·-: a Holt-tengertől északra és délre 
elterülő sikság,4) ma El-Rör, mely a J ord an mindkét partján 
egész a Genezaret-tóig te.rjed. A határ. a targumok szerint. 
Genezaret, az emoreusok 1árosánál halad el. 

•i•;:~ város Josua 19, 35, mint megerősített >áros említ
tetik és a név, mint város neve, a talmudi irodalomban is elő
fordul,5) Estori haparchi ismint még létező helyről beszél tl) róla 
és a középkorban többször említtetik mint »castellum Geneza
reth «.7) ~1indenesetre a hely a Jordan nyugati oldalán Náftáli 
birtokán feküdt (Jos. 19, 32) és így tulajdonképen nem lehet 
a keleti országrész határpontja. A fönt említett hely Deut. 3,17 
szerint a keleti országrész n:n;n c· i~·~ n·:.:~~-ig terjeclt, a targum 

1) 8. v. 
') 12. v. 
') U. a. a vers végén. 
•) Deut. 3. 17 a Holt-tenger neve: :-t:l"'~'M C' 
•) Maaszrot III. 7, Tószefta Taharot YI. i, jer. :\Iaaszrot 48d. 

{ii:l 1j') lt'1N j/'1:11). 

•) ed. Luncz 286. I. 
') Buhl 22ii. L 



szerkesztiíje tehát e hrlyn• t:imaslkodva az egész Genezarct
tavat a keleti orsúgrészhcz !'lz~bnítja és az annak partján 
felnő Gcnezaret drost annak lmtúrpontjául tekinti, melyet 
az emorik országa székhelyének nevez. Á z em ori határáról 
Dl'nt 3, 8 szerint tudjuk, hogy az az »Arnon pataktól a Hermon 
hegyig 4: terjedt. Genezaretről min t az ernori fő városáról, vagy 
királyi városáról nincs sehol sem szó. (Targ . .Ton.-nál 'N~1iNi 
:ill. L ehet, hogy ez a helyes; tl1iN :ielölbeti Rómát, és e szerint 
Genezaret a római uralom idején megerősített hely lett volna?) 

20. A Genezaret-tótól a NJSn i1l'a-hoz megy a határ. -
N:S,. -~:: a mai Ds. et-teldsch, a bibliai Hermon, melyről 
Ps . . Jon. Deut 3, 9 szerint NrliWO.J NS1 Nto"p.:l NS NJSn :-t•jr" p·o~ NS.') 

A héber név hv.i -:-t szintén előfordul (jer. Szanhedrin 

X. 2, 28 b, fönt és Szifré Balak § 131 ed. ~riedmann 4 7 b. 
(jStt•:-t -,i i))1 m~·c••:-t n·.J~) . 

21. A következő pont p.:!Si Ntlr,)1ii, mely töred. targumban 
taWható, valószinüleg •:hi NMi1-nak olvasandó (»a Libanon 
fala« nem ad jó értelmet) és e név a Hermontól északkeletre 
az Antilibanus alján, Damaszkusztól északnyugatra fekvő 
El-linmi-t jelölné. 2) A »Libanon melletti Hamatnak « azért 
nevezi, hogy a hasonló n evü helyektől megkülönböztesse, mint 
pl. a .Jos. 19, 35 előforduló nr:i1, mely jer. Megilla I. l, (70a) 
szerint i1rl~ii ( = N/'lr;iiJ-nak neveztetett. 3) 

22. pwr:ii Nil~j")) p~:~ j~'i N~1ii természetesen a Gen. 14, 15 
előforduló ptt•r"iS SN~!V~ ~wN il.:l1i1. p~:~= SNr"w, a hogy Gen. 14, 15 

mlamennyi targuruhan található. Hoba említtetik az apokrif 
Judith könyvében (4, 4; 15, 4), tehát még soká ismeretes volt. 
W etzstein szerint 4) ez ősrégi városnak a mai H oba, a hasonló 
nevü folyónál, 20 órányira északi irányban Damaszkusztól, 
felel meg. A targuru pwr"ii Nt\1j'J.'-et említ. Hogy melyik for
rásra gondolt a targuru szerkesztője, nem határozható meg, 
mÍilthogy Damaszkusz környékén számos forrás fakad. 5) 

') Onkelos (u. ahhoz a vershez) szintén N~Sn ~1!0-val fordítja 'i';tv 
szút. 

') Haedckcr-Socin 329. l. 
•) Orontes melletti Jlamat nem illik a határvonalba és az különbon 

is l~piphanianak neveztetik a talmudi és midrási irodalomban. 
') Delitzsch, Gen. Comm. 4. kiad., 561. l. és k. 
•) Baerleker-Socin 331. l. 
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,23. Az ezután következő név : ;r" 'i p•-o·p; N)Sn ~1t: 1:1:'?~·
ji .:l~))~ n:;~, úgy amint előttünk van, nem ad semmi értelmet. 
N~Sn -,ra 01;•pn természetesen NS1~;-n Ol;'p1'i-ból keletkezett, 
amint Ps. ,J on. targuruban található és ahogy törecl. targum han is 
előfordul ugyanezen versben. ji .J~~·~ i1liö p•; lehetetlenség és így 
Schwarz (9. l. jegyz.) szerint javítjuk ji n-))r" mir: ;r"•i. - ji ,;--~·r: 
azonos a Bechorot 33a. nevezett o--r:~ n-~·~-'-al, hol a .Jordan 
fakacl. P seudo-J on. tényleg ow;~ n-l-'•0:-t ír. 'Pi NSm-n i:l1:-p1'i 
a többször említett borajtában, valamint jer. D emaj II. 1. 
(22d) is, mint Palesz tina egyik északi pontja említtetik . 
o1;'p1'i (~ tu.JJI) képet, szabrot jelent és így ''Pi ·-,, Ol;'P1'i en 
Üiisarea Philippi melletti kakasbálványképet jelöl. 1) E vidéken, 
mint már említettük, a kakas-lmltusz nagyon el volt terjedve. 

E batárpont töred. targuru szövegében nem áll a helyes sor
rendben. A targumban előadott sorrend szerint a határ Damasz
kusztól ujból visszajönne a Libanonhoz, ami teljes képtelenség. 
''Pi NS1Jj"•i-nek N~Sn - ,to előtt kell állnia (mint ezt Ps. J on. is 
mutatja). E sorrendváltozás valószinűleg úgy keletkezett. hogy 
''Pi l•hm·n helyett már régen hibásan "Pi ·hn -11:-t írtak, mint 
a mi szövegünkben is található. Valamely másolónak feltünt. 
hogy N~Sn ":1t: így kétszer közvetlen egymásután említtetik 
( N~Sn -,toS - 'Pi NJSn -1t:) az, miért aztán máshoní. helyezte 
e nevet. 

24. Targum szerint a határ az Eufratesig haladna 
(n-~ -;,j N :l~ N",i; 1. Hogy a határ ilyen irányt vegyen, nem gondol
ható. Damaszkusztól mcssze észak felé az Eufratesig menne a 
határ, onnan hirtelen vissza egész a Trachonitisig (mint látni 
fogjuk) és közben egyetlen határpont sem említtessék? 

A targum szerkesztőjének szeme előtt Yalószinüleg a 
misna Sebiit VI, l (Ohallah IV, 8) lebegett, hol az Egyptomból 
jövő izraeliták által elfoglalt birtok északi határvonala határoz
tatik meg. ;,jr:N i~'1 -,i;i1 iV1 Y;:~. 

:·;:J (vagy jer. szerint :!'1~) a mai Zib, 3 órányira Akkottíl 
északra. A bibliában (.Josua 19, 29, Birák 1, 31) mint :·;:N 
fordul elő, Josephusnál 'Axnrroúr; és 'Exotrrrru.2) A bnrmadik 
pont ;,;~N a misna és talmud szerint a bibliai -,;,; -.,, tehál a 

') Nem helységet. mint Hildesheimer gondolja (44. 1.). 
') L. Böttger 9. l. s. v. és Buhl !328. l. 
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Libanon egy csúcsa, •,-;;~ tehát nem jelentheti az Eufratest 

mtír csak azért sem, mivel .Josua nem nyomult oly messzire. 
Jóllehet (Jos. 1,4) a sivatagtól a Libanonig és a nagy folyamig, 

az Eufratesig igéri Isten. hogy elfoglalja az országot, Rzonban 

a zen tföldért harczoló izraeli ták nem foglal tak oly messzire, 
>alószimileg, miYel az addig elfoglalt terület is elegendő volt 

a nem nagyszámú népnek. Ha azonban a fönt idézett misna 
csak a biblia adatait akarta volna ismételni, úgy bizonynyal nem 

változtatta volna meg a sorr endet és az Eufratest (•,,;) csak 
a Libanon (,1;1~~) után említette volna. Épen e nehézségek 

elhárítása végett azonosítja M:ümonides (misna komm. ChaHah 

IY, 8) és E.stori parchi (ed. Luncz 264. l.) a misnai ·,,;_t a 
bibliai c;··~-:: '?;;_al, ami teljes lehetetlenség, minthogy a o•-::m Sm 
(W adi el Aris) P alesztina déli határán fekszik. A misnai -:,,; 

- mint már Schwarz is vélte 1) - nem az Eufratest, hanem 
a mai Nalw el A vadi;t (fölső folyásánál Nahr es-sabirani) a 
bibliai Pw•pa1·t (II. Kir. 5, 12) jelöli, mely folyó, mint e vidék 
legnagyobb folyója kat'exochen a.,,;,, »a folyó« nevet nyerte.2) 

Ha a Parpart Palesztina északi határvonalának tekintjük, úgy 

a mtír megbeszélt határpontok és az ezután következők alapján 
Palesztina keleti részének természetes határvonalát fogjuk 

nyerni. A targum szerkesztője mindenesetre a misnai ",1;-t 
az Eufratesre vonatkoztatta és mindjárt hozzáfűzte a szokásos 
j~lzőt: N~- N·,,;, u tán a pedig egy haggadai toldást, »hol az 

Gr győztes háborúi vivattak«. E midrás forrását nem sikerült 
föl találn unk. 3) 

25. A most következő N",,~ NM.:l! j1.,p~ helyet t NM.:ll p.,pS· 
és N-,,~ helyett:-~,,~· olvasandó. - NM::l! 1~-:p azonos a Ps. J on. 9. v. 

előforduló NM1::ll rp-val, csakhogy itt mint város említtetik. 

A fönt említett Ez-zakije, mely a Parpar folyótól délre fekszik, 
az összefüggésbe helyesen illik bele. 

26. A következő adat: N"~! j1Y:ra S;, mint egy vidék neve 

') 3. l. jegyzet. 

') Hoh'Y a "!:i" tl kiváló folyó volt, bizonyítja a7. is, hogy Hazaci 
~amaszkusz számos folyói közül (l. Baedeker-Socin 334. 1.) épen Amanat 
es Parpart emlí ti. 

3

) A Ketorath. h~s~ammim nevű kommentúr (Amsterdam 1671) 
e helyhez Echa rahbatJllOl!déz: 1-~~W ~~~ .,1'11' SN'1ltl'~ .,.,!:i 1J"'" ,". 
"1"' .,.,..,!'"' E ·a. 1· l l h "' ' '1~N 

- ' 1 " •- •· m1 ras a 1g 1a e et :o mi targumunk forrása ! 
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előfordul a már többszö~· emlitett borajtában, csakhogy a 
Szifré (ed. Friedm. 85b) N-~·;, ~j1::J"Ia-t olvas. - ry~ az emlí

tett bora j ta valamennyi r elatiójában előfordul, valamin t a 
targumokban is gyakran. A targumok a bibliai :lU"N-ot 
(Deut 3, 4, 13, 14 I. Kir. 4, 13) ~;,;:~·~ . ' ) j1::l"~ ') vagy Nm-~ ')-val 
fordítják. )1Y1~ nem egyéb mint a Josephusnál (J os. Ant. 
XV 10, l. k.) említett Teáxu•11 vagy Teaxwl'Z.w;; , mely nevét 
zordságáról, egyenetlenségéről kapta (rea:(Í'r;,) és a targumok 
felfogása szerint e jelentés az :l1YiN szóban is rejlik, melyet 
~J., ( = göröngy)-ból származottnak gondoltak. p;,·ra tehát a 
bibliai ~1.1":N S:lii-nak felel meg, mely iltl:l-nak egy része volt. 
(L. D eut 3, 13.) A vidék mai neve El-Ledsa, Damaszknstól 
délkeletre. E vidék legnagyobb városában Baszrabarr (N•:::J) 

a talmudi korban zsidó község létezett és több talmudi bölcs 
is lakott ott. 4

) Minthogy Bosra a tulajdonképeni Trachontól 
jó délre esik, a targum, valamint Szif:ré Trachon mellett egy 
más várost ~-.~·--t (így javítandó a mi targumunkban is Szifré 
szerint) nevez, melynek a Trachon délkeleti szélén fekvő Nimm 
felel meg a hasonló nevü folyó mellett,5) mely városnév 
Eusebiusnál és Hieronymusnál is előfordul. 

27. 'N'111::N1 1~·;,S~ j1ii'01 NM1::lS~ il'~ a keleti országrész déli 

részét, mely a Holt-tenger közepeig, az Arnon folyóig 6) 
~erjed, jelöli, pm1 N.:l?~ .11)11 NM1::lS~ il':l pedig az északit. E vidék, 

melyhez a Trachon is tartozott, azaz a bibliai iW:l, a második 
templom korában mint Batanüa említtetik (J os. Ant. IX. 8, I ) 
és a targumoknál e név mint pnr.~ fordul elő, amennyiben 
~-ből r.: lett. 

28. A határ ii'tl., mellett halad el. Ily nevű hely jelenleg 
nem létezik e vidéken. A gyakran előforduló n·~·-ra, mely mint 
~,Jii1 ii'D, is ismeretes (L a már többször említett borajtát, 

' ) Onkelos, fragm. t. és prof. targ. l. c. 
') 'röred. t. a mi versünkben. 
3) Ps. J on. Pen t. l. c. 
•) L. jer. Sebiit VI. 36d. Echa r. 3f. 16. v. b. Ab. z. 58b, 

Echa r. 4, 10, Én. én r. 7, l, jer. Kilaj. III. 28c. IX. l. 31d. 
•.) L. Buhl, 253. l.- Hildesheimer (194. 1., 398. j.) egy a N"~'l-nak 

megfelelő helynevet es-Sum-eim, északra Tell-Sahan tól, említ; e szerint 
a targ. olvasata is megmaradhat. 

') L. Deut. 3, 8. 
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Hildesbeimer. 66. l. és k.), nem lehet itt gondolni, minthogy 
az a Földközi-tenger partjától nem t ávol fekszik.I ) Ez utóbbi 
heh neve >N~.l,,< ;;·~.., azonban bizonyítja, hogy még más ii'l:i"' 

ne\~Ü hely is létezett, különbcn nem lett volna szükséges 
a determináló N"'.lii '1-t (=bibliai "'1~' ) hozzátenni. Ha tehát 
manapság e hely a Holt-tengertől északra nem is található, 
teljes joggal fölvehetjük, hogy a második templom korában 
ily nevű hely létezett. 

29. A z utolsó határpont, mely törecl. targumban említ
tetik: ··1~p~t:· , valószinüleg a mai tekintélyes falu Sech Miskin 
(a Trachon déli szélével szemben). 2

) Az eredeti "i~pltt'-ból 
könnyen keletkezhetett az arab név, minthogy az, arabok az 
eredeti idegen neveket igen gyakran, arabizálják. Igy keletke
zett pl. a talmudi ov-~C'-ból a mai Sefa 'amm}) vagy ;,S:v"'l'l-ból 
a mai Tell der 'alla. 4) Innét a határvonal a Holt-tengerig 

huzódik. 
Ha most a törecl. targum adatai szerint a keleti ország

rész határvonalát megjelölni aka.rjuk, úgy azt találjuk, hogy 
az a Holt-tenger északi pontjától kiindulva a Jordán mellett 
egész a Genezaret-tóig halad, innét pedig ugyancsak a Jordán 
mellett Baníjasig megy; az északi határvonal pontjai a Hermon, 
el Hami (?), Ho ba, a Parpar egy része; a keleti határvonalat 
a Trachon keleti határa alkotja, honnan a határ a Holt
tengerhez visszatér.5) 

Vizsgáljuk most a keleti országrész határaira vonatkozó 
adatokat, melyek Pseudo J on.-nál találhatók és melyeket fönt 
összeállí tot tunk. 

30. A 12. vers végén lévő '10l'.lS T~O stb. előtt ki kell 
egészíteni törecl. targumból: <N~1iil'l F.,S pol NiiS~, w~· ilt''~ j~· 
és ezáltal egy teljesen összefüggő határmeghatározást kapunk, 
melynek a 15-ik versnél van a tulajdonképeni helye.G) A határ-

') 13oettger, 210. l. s. v. 
') Baedeker-Socin 182. l. 
3

) Buhl. 221. l. 
• l Hildesheimer 48. L 338. j. B uh l :J 60. l. 
•j A bibliai korban a határ tovitbh ért egész az Arnonig. 

(L. Den t. 3, 8.) 

") Hogy a 8-ik versben lévő 1-1~).'1 "',;:), "'1::"'::J stb., a 15-ik vershe?. 
tartozik, már Xcuhauer jegyzi meg (431. l. 3. j.) 
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vonal tehát a Holt-tengertől indul ki és a Genezaret-tó mellett 
baladva N'11J•;o "::l1 '1::J"'::JS1 :"'Ir.));-:., '1::J"'::J~ r:11::J~ ,,-~:; i'-.i~-hoz megy. 
N"',u•;o "':J, 'l::J"'::J előforelul a többször említett borajthában mint 
N""'~';O '.:l, N~-:~ v. N,J,;o. A helyes olvasat azonban N-r;o (v. N-~J·;c.) t 

E név előfordul a midrasi irodalomban egyebütt is (N'"'l.l:o N:lN ·
Tancb~ma Num. 32, N'"'1J;o 1-:::l'::l '"', Echa r. 1, 16). Schwarz 
(8. l. Jegyz.) Saamat Ozórtól délre, Sangorat pedig Akkótól 
keletre_ keresi! Hilclesheimer (283. j.) nem nyujt határozott 
azonosltást, de nem tartja kizártnak, hogy N"l.l:C-nak a mai 
Za ura(! N"'J•;o = N"'VO) Banijastól délre felel meg. Ezen azonosítás 
már csak azért sem elégít ki, minthogy a targumban található 
másik névnek (Nr.J,'i) megfelelő hely e vidéken nem találtatik. 
Valószinünek vélem tehát, hogy a N"'~J·:o név a mai 'a mb 
ez-Zeuqlwn:jehban található fel, mely azon síkság neve, mely a 
Genezrn·et-tó északi csúcsától északnyugatra kezdddve a J ord án 
felé huzódik E kis síkságon több régi vár romjai tnlálbatók. 
így többek közt az egymásnak szemközt álló Kizalat es Seiyaral1 
és !Dz. es Senineh, melyek a targumban lévő »egymással szem
közt álló vár«-nak teljesen megfelelnének. 

31. A Genezaret-tótól » Ctisarea melletti lcakas-szoborhoz« 
me~y a határvonal, onnét a Panias barlang hoz. Innét a Hermon 
(N.l'm ~ltD) felé tart, honnan j:':V-hoz megy. j:·:v valószinüleg a 
bibliai jl':V ·:on, azaz a mai el Haclr. északkeL Banijástól, ele 
nincs kizárva, hogy p-:v a töred. targumnál található 
pw~,, Nl'll:"V-et jelöli. Enantól délfelé forelul a határ és meg
kerüli »az Arnon-folyó sikságát«, azaz moab-sikságot (Deu t. 3, 10), 
mely az Arnon-folyótól a Holt-tenger északi csücsáig buzódik.2) 
N:ll"'N 'iil N"'tv'l'.) nevezi a targum, mivel egy másik síkság, a 
Jordán minclkét oldalán huzódó :"'!::!"'!.' előfordul a "'; lt:.''~ névvel 
(Deu t. 3, 17) és az ettől való megkülönböztetés czéljából az 
Arnon síkságának nevezi. 

Törccl. targum szerint. mint láttuk, a hatúr, kiindulú~i 

pontjához, a Holt-tenger északi pontjához tér vissza; Ps. J on. szc
rint azonban a határvonal •a sivatag felé huzódik« (N·:-:'=S ., ..... , . 
A Paleszt. határait tárg;:aló borajtita szerint is egész a tenger
partig huzódik a határ (p':p~·N ,'.l ep- ,N"J•i, i'O"' , .. :.,.~s ,.,:~1~;, j"',). 

') L. Hilde,heimer 39. l. 
' ) L. Buhl 122. L k. 

Magynr-Zsilló Szemle. 1007. Ill. fiizet. 
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19. >er~ szerint is a déli határ Kade~ yalamint Ezekiel 47. 
t e· felé tart : ~~,,~ ;"lj~•,, .:m !1NOl mellett elhalad>a a eng 1 < • • 

L L ... ,~ n~·-"' ·r- 11• - A targuru b1zonynyal Ezeluel !"'\-~ -.~ ,..,n; "" l' - - ... , . 
... ' .·· : ,h 'lt .1mennviben ~~n-t a Num.-ban előforduló e verset aszn,t a, ' J 

. t • h J ·ébe NSr<o i1:0 'j'~-t tett w1p n:~·~~ ·~-t r~-el azonosltot a es e } • s ' .. ' 
pedig Nr1~~ ·~-val fordította. :1::1m1: 1 :IN talá~ ~ . porleked~s 
vizéntil említett eseményre vonatkozik, hol t. 1. Axon halálat 
(? ;,:i~1) megsiratták (1S::IN) Izrael fiai. (L. Num .• 20, 29.) 

.Mint láthatjuk, a Pseudo J on.-nál talaiható adatok, 
melyek a keleti országrész határaira vonatk~:n~k, az ország 
déli határainál térnek el, a többi pontokban JOreszt egyezn~k: 
E parafrázis, minthogy a keleti országrészről beszél, ~ ~~~ha1 
szöverr 15-ik verséhez tartozik, de a legnagyobb valoszmuség 
szeri:t oda is csak később jutott. Ezt mutatja azon kör~l
mény, hogy míg a 10. és 11. versben oow helyébe N'~ON tétet~k 

(mely ;:·~oN-nak felel meg), addig azon részben, mely a 15-Jk 
>ershez való kétszer egymásután nem N·~ON, hanem ON'j!:l fordul 
elő . ·Ha az ~gész parafrázis egy és ugyanazon szerzőtől . s~~~:
maznék úuy bizonynyal nem állna ugyanazon hely megJelole
sére kö~ve~len egymásután két különböző kifejezés. Nézetün~ 
szerint a Ps. Jon.-nál található és a 15-ik vershez tartozo 
targum nem egyéb, mint a töred. targum egy, néhány 
pontban eltérő , recensiója, mely legjobb esetben a Ps. Jon. 
15-ik vershez illik, honnan azonban valamely másoló a Ps. Jon. 
targuru különböző helyein helyezte el.') 

B e1·lin. KLEIN SÁMUEL. 

SÉMI EREDETŰ NÉMET SZÓK. 

E czimen közlött muhkori jegyzékemet még a következő 
adatokkal egészitern ki. A *-val jelölt szavak az irodalmi 
nyelvben vagy egyáltalában nem, vagy csak el vétve fordulnak elő, 
az etimológiai szótárak azonban a legtöbbet mégis tárgyalásra 
méltatják. 

' ) A ll-ik versnél még látható, hogy került oda a toldalék: 
o~•;!:) n•:v~:~:1 stb. A másoló tudta, hogy a vers elején lévő :1N'~ON 
ugyanaz, mint a későbh előforduló DN':O, így aztán itt olvasztotta egygyé 
a szőveggel. 
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Adamsapfel (Ádám csutkája), fr. pomme d'Adam, ang. 
.Adam's apple; e szó a német irodalmi nyelvben a XVIII. század 
óta fordul eléí . .A román népeknél keletkezett néphit, hogy a 
gégének kiálló része a paradicsomkertben elfogyasztott almának 
csutkája, alkalmasint a héber taPZntach haadam latin fordításán 
»pom um viri• alapszik, a középlatin nyelvben ugyanis a »pom um « 
szó átvitt értelemben az emberi testnek minden domboruság::H 
jelenti . 

* A cheln (enni), a XV. század óta használt zsidónémet
szó, szárm. a héber achal-ból. 

Almanach, fr. almanach, szárm. valószín ü leg mint sok más 
AZ-szótaggal kezdődő szó az arabból, de mivel a kalendárium 
arab neve nem almanach, hanem taquim, némelyek a görög
egiptomi a'Ap~vtzuxr.á (kalendárium) szóból származtatják. 

Aloe, lat. aloe, gör. a/,órJ, szárm. a héber alutlim (aloefa) 
szóból, v. ö. 4. Móz. 24., 6. és Példab. 7., 17. 

Amber (ámbra), fr. ambre, klat. ambra , szárm. az arab 
cmbar szóból. 

Balsam (balzsam), fr. baume, ol. balsamo, lat. balsamum, 
gör. (3á/,aa,uov, szárm. az arab balasan szóból. 

Barchent v. Barchet (szövet), klat. barracamus, sp. barra
can, arab ban·akan. 

* B etnchen (megbízni) és mint melléknév vagy határozó 
betucht (megbízható, biztos), szárm. a héber batach, illetőleg 
uatüach szavakbóL 

Bisam (pézsma), klat. bisamum, szárm. a héber besem-ből~ 
v. ö. 2. Móz. 30., 23. 

* Bocher, szárm. a héber bachür (ifju)-ból. 
* Dibbern (beszélni, főleg halkan beszélni), szárm. a 

héber dibber· igéből. 

* Dokes v. Douches (ülep), etimológiája még bizonytalan, 
lehet, hogy a héber tacltatl~ (alsó) szóból származik. 

* Donfes (börtöny), szárm. a héber tíifas (elfogni) igéből. 
* Finkeljochem (pálinka), el vétve a XVII. és XVIII. század 

irodalmában is szerepel; e szó második része a héber jajin 
(bor)-ból szárm., első része még bizonytalan. 

Gal.r;ant, e növ-ény neve fr. ol. és klat. galanga, gör. 
ya/,ayya, szárm. az arab halangin szóból. 

17* 
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·) !' . ~,~. ~z. <Ítft használt szó, szánn. a * G:mfen (lopm,, " -
héher .rJcllwb ig<;bol. . .. 

fii!]U'er (gyöm brr). kfPlnémet mg~wer v. gingebere, aug. 
CTin.rer. fr. CTingembre, oL zrnzoycro, zenzero, gör. r:ptyyLflcr:u;, 
"' " b · r-z 'b ' l sz:írrn. n z arah zcnd,}e n Rzo o . 

üop (izsóp), ol. isópo, lat. hysopum, gör: íJITO'oJn~;;, szánn. 

h 'b é .-b sz '1bo'l v ö 2 Móz. 12., 22. cs 3. Moz. 14., 4. a <' Pr ·'o .. < ' • • • 

Kamp(er (kámfor), fr. campbre, ol. canfora, sp. alcanfor, 
· z ar .. 1b alkiiför-ból v ö a héber köpheT (szurok) szót, szarru. u~ r. "- l ' • • 

1. :JI<íz. G., 14. 
* Kapores újfelnémet szó, szárm. a héber kappi'iTah 

tkiengesztelés, engesztelő áldozat) szóból. 

Karbe v. Kan·e (kömény), fr. és ol. carvi, szárm. az 
arab al-ka ra ~;ía sz ó ból. 

* Koscher, szárm. a héber kilscher (tiszta, szabályszerü) 
szóból. 

Lava (láva) ol. lavagna (pala), szárm. az arab ZaM-ból. 

11frd:en (kovásztalan kenyér), a XV. sz. óta meghonosodott 
német szó (hlatz, J udenmatz, Matzenkuch), szárm. a héber 
ma urlh-búL 

.Jfrtuscheln (zsidó dialektusban beszélni), továbbá Mau
schelei, GemauseheZ (zsidó dialektus), Matt schel (zsidó, zsidó 
kereskedő), sz(trmaznak a héber JJ[ö.~eh (Mózes) szóból. 

~liatt (sakkban és képletesen), fr. mat, ol. matto, sp. matte, 
szárm. az arab-perzsa schah müt-ból (a király halva, fogva van). 

* JJle~;clmgge (bolond), szárm. az azonos jelentésű héber 
meschugga szóból. 

Papaqei (papagály), ófr. papegai, ol. pappagallo, szárm. 
az arab uc,baqhn szóból. 

Saf'rcm (sáfrán), fr. safran, ol. zafferano, sp. azafran, 
szárm. az arab zafaran szóból. 

Samt v. Sarnmet (bársony), ófr. saruit, ol. sciamito, klat. 
examitum, gör. l;á,uttov, ósp. xame, származik az arab 
scími-búl. 

* Schaciden v. schaciden (vágni) a héber süchat-ból. 

8chii/cent (hazudni), 1760. óta irodalmi szárm .• a héber 
seker (hazugság) szóból. 
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Schirksel (keresztény leány J megfelel a héber sickzah 
szónok, szárm. a silele az (iszonyuság) sz ó ból. 

Spinat (spe:nót), ang. spinage, fr. épinard. szárm. az arab 
is(inn:; szóból. 

Losoncz. Dn. BARTA ::llón. 

ELLENÉSZREVÉTELEK 

23. évf., 277. old. V. E. »mint inkább czéltudatos valami«, 
de bizony nem szabad elmaradni a decalogusból : Nt'1., NS-nak 

Mint a Ohászám Szófer egyik kiváló elédunokájának -
Str. I. - éveken át volt tanítványa, természetes, nem volt előt
tem ismeretlen a vallástalan kocsis l eczkéztető mondása és 
így meglepödten hallottam ezt itt T.-röl is beszélni mint 
szájhagyományt. Tollhiba lehet csak a V észi ,József szerkesz
tésében megjelenő »Budapester Tageblatt« 1889. X /5. ama 
kitétele, hogy 1815-ben koronás látogatói voltak az »Alt
berühmter Tempel«~nek. Hisz a templom csak 1820-ban épült 
és régibb nem volt sem alt sem berührnt. 

A tóratekercsek nagyságára figyelmeztetek e f. irat 1906. 
285. oldalán. 

Dr. Bücbler észrevételére megjegyzem: ~em 1742-ből 
való, hanem arról szóló jegyzőkönyv. Mert tényleg számlák 
stb.-ről is vannak az említett jegyzőkönyvben 42-ről. 

Ami a budai balottak exhumálását illeti, nemcsak, hogy 
többekkel olvastattam e sírkő felírását és azok is nem 0-t, 
hanem :l-t mondtak, de sokkal világosabb az 1786. készült 
pn jegyzőkönyvnek első lapja, a mely így szól: S;, ,n, l~ONil:"l::l 
n , N -: p ~ ;, S ;, 1::1 :nn:JS S~o:~-~~-:-~ mt•Jh MN n~:=on::J. ;,S;:1 pn ';:l 

P"P .,~ •S ibp;, b~nn, j nt:~)l;, p·:l1S1 rn,vS "il'tv 'T:l i S n S , i ~-: ;, ~ 
itt'' j:llN. 

No már ha ennek következtében pontosan feljegyzik p. 
68. sz. a. Lányi Leó méltóságosnak dédapját, t!'r:lt:.'-nak való 
alkalmazását, 82. sz. a. említik fizetésjavítását stb., akkor 
bizony, ha oly kegyeletes tett 1806-ban történik, megörökí
tették volna azt is. Tehát ez csak a jegyzőkönyvi idő előtt 

történt 1766-ban . .A. sírköveken »Finale« olvasható. 

Budapest. B.\TÓ J. Lll'óT. 
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IRODALMI SZEMLE. 

Kluge F. » Unser Deutsch« (Wissenschaft und Bildung«. 
I. Leipzig, 1907.) nem tartozik a zsidó irodalom körébe, de 
azért néhány érdekes adattal szolgáL 

Közhit szerint a német tolvajnyelv azonos a német
zsidó zsargonnaL Ez nem áll. A » Rotwelsch << ( = koldus
nyelv, rot = koldus) a XIV. században vált ismeretessé és 
független a zsidók nyelvétől, kik ebben a korban nyelvre 
nézve csak kevéssé különbözhettek keresztény polgártársaiktóL 
»Zunachst haben wir festzustellen, dass sowohl Judendeutsch 
wie auch Zigeunerisch durchans vom Rotwelsch verschieden 
sind. Zwar tritt in Prozessen des XVIII. und XIX. Jahr
hunderts das Juderrdeutsch zuweilen als Gaunersprache auf. 
Aber das eigentliche Rotwelsch enthiHt immer nur einzelne 
judendeutsche Restandteile - die meisten im XVIII. und 
XIX. Jahrhundert«. (79) Ez talán kissé túlzott állítás, 
mert a 84. lapon szerz6 maga régibb id6b6l idézi az 
acheln (enni) és leehem (kenyér) szavakat. Hechingen mellett 
több faluban a keresztény üzérek titkos nyelven beszélnek a 

' ( ' penz maas, 85) minek eredete Kluge figyeimét talán 
elkerülte. - »Hausierer des westfalischen Bauerlandes die 
durch ganz Norddeutschland ziehen, sprechen als Geheim
sprache ein mit rotwelschen Bestandteilen durchsetztes 
J ~dendeutsch. \Ver· die Le ute dabeim aufsucht, den packt 
d1e V erwunderung, w ie es möglich ist, das völli" christliche 
Dörfer, in denen kaum eine jüdische Familie "'sesshaft ist 
übe~. Jude~deutsch . wie über eine zweite Muttersprach~ 
verfugen. D1ese Gehe1msprache der sauerlilnd1'schen H · 

aus1erer 

', 

! ' 
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heisst sc h l a us s me n. Auch in der bayerischen Pfalz gib t 
es Dörfer, in denen Hausierhündler ihren Sitz haben, die, 
<>b wohl christlich, auch das J udendeutsch als Geschüfts
sprache beherrseben und verwenclen« (85). A Rat1celsch ere
detileg talán inkább koldus- és házalónyelv volt és csak 
ezután vált tolvajnyelvvé. Ebben az esetben a Rotwelsch 
~srégi héber elemei nem volnának feltünöek (87). ~Iár 
1350-ben a Falschmiinze;· tolvajnyelven »Domherr« volt. 
Unterscl1ied alnémet dialektusokban már a XVIII. század
ban »schiedunter«-ré lett elferdítve (88). K. hivatkozhatott 
volna a mai zsidó zsargonra. Az eredmény: »\\'as wir heu te 
Gaunersprache nennen, ist ein huntes Gemisch aus volks
tümlichen Scherzworten, kindlichen Spielereien und mund
.artlichem Sprachgut, vermehrt um judendeutscbe Z utaten « 
(91). Aufrecht (Wörterbuch der Leipziger Mundart) szerint 
mies schlimm, schmusen sprechen. Ezek K. szerint a Rot
welschből hatoltak be a nép nyelvébe. (91.) Valószínűbb. 
.hogy a zsidó zsargonbóL 

* 
A königsbergi vallásiskola 40-ik értesítőjében (Königs

berg, 1907) dr. Perles F. szép felolvasást tett közzé a 
középkori zsidó költészetrőL (Die Poesie der Juden im 
Mittelalter.) A költészet ujjáébredését az iszlám hatásának 
tulajdonítja. Ez áll az arao kulturterületen élő költőkr6l, de 
Kalir talán byzantin-görög hatás alatt áll. Talán szir vagy 
más közvetítés tehető fel. Ez irányban tudtunkkal még nem 
kutattak. P. néhány kiválóbb verset német fordításban mutat 
be, az utolsó l\Iorris Rosenfelclé, ki a mult évben megvakult. 

* 
Rég érzett hézagot tölt be Weber O. müve: »Dic 

Literatur der Babylonier und Assyrer« (Leipzig. 1907 ). 
amely erréli a divatossá lett, csupán cum grano saiis iro
dalomnak nevezhet() ernlékekről áttekintést ad. A gazdag 
a.nyagot 20 fejezetre és a bm·ezetéssel együtt 77 para
grafusra osztja. Első helyen a mythusok állanak. melyek a 
teremtésre, az özönvízre és az alvilúgra vonatkoznak. Ezek a 
vad képzelödések azok, melyek után a »tudomány« kapott, 
hogy a hibliát 2000 év után díjmentesen a babylőniaknak 
adományozza, főkép pedig, hogy a zsidókat a nyeregből 
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kivc~se. Utólag Igazolja :t húl:ítlans:igot, melylyel a népek R 

zsidóknak fizettek: nrm az öv(•k n biblia. Természetes, hogy 
llPIJJCsa.k a (denesis a babyloniaké, hanem a zsoltárok is, a 
1 o. fejezet tartalma: Hyrunen, Ge bete, Psalmen, Klagelieder, 
Busspsalruen. A b i h li ából ismert neveket r áruházza az assyr
haln·Ioniai nehezen kisyllahizált szövegekre: peti ti o principii. 
YaÚon jap:in tudós a 8t,óban forgó szövegeket zsoltároknak 
nevezné-e? Az igazi babylonüti irodalom szellemidézésele ből, 
oraknlnmokból, előjelekből áll (39-5 ] . §§.). Miért nincsenek 
ilyen ~zövegek a bibliában. A legtöbb írott emlék a királyi 
fc.liratok- és állami okmányokból rekrut:í.lódik. Újabb időben 
a Hammurabi-törvénykóclex tett nagy hírre szert. Az állam
és magánélet emlékei megvilágítják a régi Izraél történetét. 
De az ehö assyriológusok theológusok voltak, ezek csak a 
vallás terén akartak felfedezéseket tenni. Ez a törekvés mai 
11apig fennáll, mert 2000 év mulva sem tudnak megbarát
kozni azzal a gondolattal, hogy »a zsidó«-nak behódoltale De 
az igazság az érzelmekre nincs tekintettel és felette goromba 
a világ uraival szemben. Nincs az a hatalom, amely a 
multat ruegváltoztathatná. 

Gazdagon jutalmazza az ékiratos lmtatás azt, ki a 
realiákra veti magát. Hitünk szerint a régi assyr- babyloni 
szerzüdés a talmud idejében még járta. Az írás - a tégla
és fkirat daczára - a régi héber szokásokkal sok közös 
Yonást mutat, melyehől nagy összefüggésben kell szólani. · 
\V eber áttekintése megkönnyíti minden irányban az össze
hasonlító tanulmányozást. Itt az ideje, hogy a zsidó tudo
mány adeptusainak egy része az assyriológiára tereltessék 

* 
Az angolok szeretik a legmélyebben a hibliát és újabb 

időben már majdnem annyi könyvet írnak róla, mint a 
németek. A legszorgalmasabb olvasói minclig az angolok 
voltak és úgy elmélyednek bele, mint új agadisták. Leg
újabhan egy anglikánus pap, Adams J, a következő, szép 
kiállítású könyvet adta ki: »Sermons in Accents or Studies 
in the Hehrew Text. A Book for Preachers and Students« 
( EdiniJ~trgh, 1906). A czím csak olyan becsali a prédikátorok 
számára, mert valójában Adams ar, accentusokat ismerteti 
és minflen egyesnél néhány példán felmutatja jelentöségét a 
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szöveg értelmezésé e Itt t · . • . 
. · r · -o t agad1kus JZu, ami annak a 
Jele; hogy az agada természetes produktuma a szent szöveghe 
valo szerető elmélvedésnek Az elő d"' k' - t · " d 

• J • , a as Isse er;engos, e 
kellemes, illllltha nem is accentusokról volna szó. 

A részletekre nézve megjegyzendök: 24. laphoz. Ben
A_ser kódexe nem azonos az Aleppóban ilyenül őrzött pél
clanynyaL - 20. L »Dikduké Ba-Teamim or The Grammar 
of the Accents.« Dikduke itt nem fordítható Grammar 
szóval. - A bizonyíték abból, hogy az accentusok t!'~llt:-nak 
és nem :'l~')l:.nak neveztetnek, tehát logikai és nem zenei 
értéküek (3 ~ ), ~yenge, mert :'1~')1:- val is jelöltetnek C\Ieg. 
32a). A czel rumdenesetre a szöveg értelmes felolvasása volt 
és azért említtetik Meg. 3 a. O' l;);)~ ·poe [ = ~-p~::. ~:·::."] de 
it_t sem j_elen.~i o·~)it: az accentusokat. _ 56. ;;;r:t~ (bis) ;ajtó
hiba. Meg tobb pontra nem érthetünk egyet szerzővel. 

* 
. A J alk~t idézeteib5l ismerik régóta a Szifré zu tát, egy 

másik tannaita midrast Numeri könyvére. Brüll Xehemiás 
»J ahrbücher«-jeiben külön értekezést írt róla, Hoffmann 
szintén foglalkozott vele (Zur EinJeitung in die hal. ~Iidr. ) 
és Koenigsberger tíz év előtt kiilön kiad{tst indított meg. Az 
első füzettel megakadt kiadásból most az »Irodalmi hirek e
ben közölt czím alatt a második füzet hagyta el a sajtót. 
Közben Horovitz a Monatsschrift-ben jórészét már kiadta 
és egyszerre két kiadást birunk majd ebből az ősi és 
érdekes miclrasból. Ha teljesek lesznek, - mindkettő folyik 
még - majd külön ismertetjük. Koenigsbergernek tízéves 
pauzálás után nincs joga H. ellen a »mnsszig gevul« vádjá-
val előállani. . 

* 
Finfm· P., vilnai rabbi, j";n,·, n·~o~ czímen ruaszo

retikus tartalmú könyvet adott ki CVilna, 1906). :Xégy rész
ből áll : I. A tóra maszorája. II. A szakaszok. III. A feje
zetek kritikája. IV. Nyilt és zárt parasák. Az öreg rabbi 
hosszú évekig dolgozott ezen a munkán, melyre halákhai 
szempontok indították. .Az első szakasz óriási anyaghalmaz a 
lllaszóra különböző tárgyairóL F. a talmud-midras és a 
rabbinikus irodalmat tér és kor tekintetbe vétele nélkül 
aknázza ki, e sorok íróját is kitünteti egy idézettel, mint 
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annak idején tanácskéréssel és a levél közreadásával. Száz 
kéziratot Játott és hetYeu alapján készí tette listájá t a nyilt 
és zárt parasákról. Sajnos, hogy a kéziratokat minden egyes 
parúsára. néHe egyszerűen leszavaztatja és a többség dön
tését >eszi fel a lajstromba. Az olvasó sohasem tudja, hogy 
mely kéziratokból verődött össze a többség. F eltétlenül igaza 
1an zerz6nek a szokásos fejezetfelosz tás kritikájában. Ily 
rendszeresen és részletesen a kiadások fejezeteit még senki 
em birúlta. A o·-,o (a maszóretikus felosz tás) sziu.tén kemény 

binUat tárgya és F. megsemmisítő itéletet hoz. Még azt is 
tagadja, hogy a régiek ismerték. Ezek után ő maga külön 
fejezetfelosztást eszközöl. l\findezekről és egyebekről részletes 
birálatot adtunk a »Zeitschrift für H ebr. Bibliographie«-ban, 
amely terjedelménél fogva itt kivonatban sem közölhető. 

* 
Strack H L. héber nyelvtana (Hebri:i.ische Gramroatik 

mi t U ebungsbuch. Miinchen, 1907) egyre terjed és immár a 
9-ik kiadást érte meg. Szerzője a pedagógia és tudomány 
követelményeit egyaránt szem előtt tartja és folytonosan 
tökéletesbíti tankönyvét. Az új kiadás ismét bővült és javult, 
különösen néhány pontnál az arab szóalakok bevonása által. 
Ez a l\fagyarországon általunk alkalmas magyar tankönyv 
hiánya folytán bevezetett tankönyv a héber nyelv oktatásának 
jelentékeny szalgálatot tett. Aránylag nagyon olcsó, mind
össze 4 márka. 

* 
A »Der Alte Orient« ez. gyűjtemény VIII. évfolyamá

nak 3. füzete a fönicziai feliratokat ismerteti (Die phöni
zischen lnschriften von \V. Freiherr v. Landau. Leipzig, 
1907). A fönicziaiaktól irodalom nem maradt az utókorra -
csak a kicsiny és sokat zaklatott zsidó népben volt elég erő 
és idealizmus, hogy nemzeti irodalmából legalább a vallásos 
tartalmúakut megmentse - és őshazájukból a feliratok is 
csupán csekély számban menekültek meg az enyészettőL Ezek 
köz t is felette kevés a X-VI. századból, tehát a nemzeti 
fénykorból eredő felirat és nincs is remény, hogy ez a status, 
akár ásatások útján is, jelentékeny változást szenvedjen. 
A föníciaiakat a jólét ölte meg, mert előbb a perzsa, késöbb 
a hellén világbirodalom kebelébe kerültek és a világkereskedós-
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ből felgazdagadtak H ellenizálódtak és idlíszámításunk elsö 
százaelaiban lassanként nyelvüket a göröggel cserélték fel. 
A kegyelemdöfést a kereszténység adta meg (6. lap), míg a 
pún, melyet megtürt, tovább tarto tta magát. A X VIII. 
század második felében először tünnek fel fönicziai inscriptiók 
és ezen a téren a legtöbb érdemet Gesenius és R enan 
szerezték. A Földközi-tenger körül fekvő országok szaigál
tatták a legtöbb anyagot. A zsidók szintén elterjedtek ezek
ben az országokl::an, de nem örökítették mecr magukat 
inscriptiókkal. Érdekes tény. A legtöb b felirat : gyanis sír
és votivirat, ami a régi nemzeti zsidóságnál nem volt szo
kásos. L andau fordításban közli a jelentösebb feliratokat. 

* 
A vallástörténészek hatalmi szóval elelöntötték, hogy a 

reg1 Izraélben henotheistikus-polytheismus malkodott, vagyi 
hogy JHWH csak olyan Isten volt Izraélben, mint K ernos 
Móabban, Milkom Ammonban stb. Hogy a tóra avval kezdő
dik, hogy az Isten teremtette az eget és földet stb., s hogy 
kétezer évig a bibliaolvasók soha nem kapták a bibliából azt 
a, benyomást, hogy a pogány istenek realitását elismeri, ez a 
»Regionsgeschichtler« és »Alttestamentler« szemében semmit 
.sem jelentett, mert azok nem voltak »kritikusok «, habár a 
hibliát jobban ismerték, mint ök. Legujabbarr Peisker ilf. a 
·kérdést külön vizsgálat tárgyává tette (Die Beziehungen der 
Nichtisraeliten zu .Jahve nach der Anschauung der altisraeli
tischen Quellenschriften. Giessen 1907. Beihefte zur Zeit
schrift für die alttestamentliche Wissenschaft XII.) és lénye
.gében a régi felfogás helyességére vezettetett. Ime néhány 
idézet: »J. ist .. . nach einigen Steilen nicht nur der objek
tíve, sanelern auch der subjektive Gott der Heiden, d. h. der 
von den Nichtisraeliten verehrte Gott« (7. lap). »Aber die 
Auffassung, dass Israel und J. naturhaft mit einanuer ver
bunden sei en, J. in Israel aufgehe, st ös st si c h v o r a ll e m 
an d e r Grundstimmung d e r alti s ra e litischen 
Q u e ll e n d i e v i e lm e h r d a h i n g e h t, i n J. n a i v 
d e n G 0 ~t d e r M e n s c h e n z u s e h en, d i e v e r s c h i e
d e n e n V ö 1 k e r a l s v e r w a n d t u n d n i c h t u n ü b e r
brückbar voneinander getrenut e Glieder e ine~ 
G a n z e n z u b e u r t e i l e n u n cl c n u l i c h d e n a ll e r-
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dings oft stark hervortrctende ~ Unterschied 
in der Behandiung der Israehten und der 
:X i c h t i s r a e l i t e n a u s d e m I n t e r e s s e z u e r k l a
r e n, cl as J. n u n e i nm a l t a ts ü, c h l i c h a n ke i n em 
V 0 l k e s o s e h r w i e a n I s r a e l n i m m t. S i n d w i r 
a b e r m i t d i es e n T h es e n im R e c h t, d a n n is t J. 
nach der Anschauung der altisraelitischen 
Quellenschriften nicht so sehr durch sein 
\V e s e n a l s v i e l m e h r d u c h s e i n e n \V i ll e n I s r a e l s 
G o t t u n cl d a n n h a t e r , w i e w i r a u c h sa g e n k ö n
n e n, I s r a e l z u s e i n e m V o l k e a u s d e r Z a h l d e r 
Y ö lk e r e r w ii. h l t « (94). 

Peisker ezen maga által ritkított és eredménykép oda
állitott sorai valósággal a »vallástörténeti kutatás« alaptételét 
döntik meg. Ez annál jelentősebb, mert az iskolához tartozó 
tudós teszi, ki az »iskola« módszerével dolgozik, aminthogy 
terminológiájával él is. A biblia történeti kritikáját a fel
színre keri.ilt emlékek már is megdöntötték, következnek a 
»vallástndomány « légvárai. 

* 
SeJwenfeld E . D. tanár, ki sok országot utazott be, a 

biblia szempontjából legfontosabb földterületet írja le leg
újabb müvében: »Die Halbinsel des Sinai in ibrer Beclentung 
nach Erdkunde und Geschichte auf Grund eigener Forschung 
an Ort und Stelle dargestellt« (Berlin 1907). A fényes kiál
lítású mü, melyet 3 szövegkép és 16 heliogravüre tábla díszít, 
21 fejezetben adja az útleírást. Az út azonos azzal, melyet a • 
pentateuchus leírása szerint az izraeliták a pusztában tettek, 
kivéve a végét. Seb. ezt az útat kereste és főczélja az volt, 
hogy a bibliai állomásokat meglátogassa. Müve e szerint egy
úttal adalék a pentateuchus geográfiájához. Egyes helységek
nél ezeknek bibliai történetét adja. Összefoglaló fejezet a 19., 
amely a Sinai félszigetet geogr. és ethnogr. szempontból írja 
le (134-146). Az utána következő fejezet, melynek czíme 
»Das 'l o lk Israel auf der petrihschen Halbinsel «, tisztán a 
pentateuchus elbeszélésének van szentelve (14 7 -181). Az első 
kérdés az, hogy az izraeliták hol keltek át a tengeren? 
(147 -160). Ezután sorra kerül a pusztában való táplálkozás 
kérdése stb. Az utolsó fejezetben Sch. odakonkludál, hogy 
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a pentateuchus némely változásokon ment át, de lényegéhen 
Mózes műve. 

Az érdekes leírásból néhány részletet emeliink ki. 
A »Katalin kolostor« (49-55) talán az ötödik vagy hatodik 
században épült és ellenség sohasem foglalta el. Ebben a. 
kolostorban körülbelül 800 kézirat van. A tüzelésre szánt 
fahasábok közt fedezett fel annak idején Tischenclorf nehány 
lapot abból a bibliakóclexból, amely most a Codex Sinaiticl{s 
név alatt világszerte ismeretes. Sch. téved, midön azt mondja 
róla l>eine Evangelien-Handschrift, welche elem 4. Jahrhunclert 
entstammt« (52),· mert nemcsak az evangeliurnak vannak 
benne, hanem a Septuaginta jórésze is. Érdekes a követ
kező nyilatkozat: »Darum ist es unrichtig, wenn man vou 
einer Herabwürcligung, von einer Knecbtschaft des \Veibes 
im Oriente spricht. leb habe auf elem Lande, wie in der 
Stadt, im Verkehr mit mobammedaniscben Familien nur 
das Gegerrteil beobach tet« (US). - Bir-es-Saba ( = Beér 
Seba) ujra felépül. 38 egyemeletes ház már kész, 12 épülű

félben van. »Die Besitzer dieser W oh nungen und Magazine 
sind zumeist Israeliterr aus Hebron. lhr Hauptgeschüft fusst 
auf elem Getreicle, welcbes die Beduinen elen Hiincllern brin
gen, um dagegen Gebrauchs- und Scbmuckgegenshinde einzu
kaufen« (124). - l>ln den arabiseben Stiiclten ist es sogar 
Sit te class der N achtwiichter des Yiertels iru Ramadhilu um 
3 Uhr margens an jede der Hausthi.iren klopft und mit 
lauter Stiromc ruft, unter Nennung des Namens von elelll 
-W irte: » Hassan clenke an deinen Gott! « - warauf der 
Hansvater sich erhebt und seine Familiengenossfn weckt 
zur Eim1ahme des kurzen lmbisses « (126). Ime amohamedán 
szelichath-költés! - Hebronban a legjobb szálló, hol Sch. is 
megszállt, izraelitáé. Sch. nagyon meg volt vele elégedve 
(130). _ Sch. a pentateuchust lényegében l\Iózes művének 
tartja. Argumentumai egy részét az evangeliumokböl n•<.zi 

(192. v. ö. 196). 
* 

C t . z· . Vitt o rio, több éY óta római rabbi no mag-as 2g wm , 
giore, számos héber iratot bocsátott közre, melyek .r~evet a 
zsidó irodalomban ismeretessé tették. De kevesen tudpk, hogy 
a triesti állami tanítóképzön egy emberöltőn át a petlag<Jgia 
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tan~íra volt és rzen tcv<;kcnys<;ge kiizben olasz nyelven terje
delmes ne•eléstani munkákat írt, és hogy több zsidó irodalmi 
terméket nrmethöl olaszra fordíto tt. Jelenleg nagy buzgalom
mal szenteli mag~it hitközsége gyakorlati ügyeinek és mint 
kiváló szünok a mllásos életre i~ ébresztőleg hat. E sokoldalú 
elfoglalts:íg mellrtt maradó kevés szabad időt a tudománynak 
é; költészetnek zenteli. Az imént .:J,,l:"! ·~lj [betüinek számér
tt-ke 126] ez. alatt összegyüjtöit verseit adta ki. ( Franlc(twt
Kmkó 1906). 1:26 majdnem kizárólag alkalmi szonett tiszta 
biblúti héber nyelven. A 42. (a triesti zsinagóga 100 éves 
jubileumára), 105. (Herzl halálára), l 06. (az olasz királynak 
a római új z~inagógában tett látogatása alkalmából), J 07. 
(ugyanazon zsinagóga felavatására) olasz fordítással vannak 
eÚ(ttYa. A 37. aram vers Luzzatto S. D. »Óbéb Gér« ez. 
müYének a szerzö által rendezett második kiadására. A 123. 
\\' eikert Tamás benedek-rendi tanárhoz van intézve, ki, sajnos, 
azóta elhunyt. A l J l. az oroszoknak a japánok által szenve
dett veresége alkalm{tból költetrtt. Mint látjuk, Oastiglioni 
alkalmi költő, ki örömét-huját egy-egy szonettbe önti. Vala
lllennyit szelid érzés jellelllzi és a költő kedves egyénisége 
ömlik el rajtuk. A verskötetet, melynek ára négy korona, a 
szerző sikerült arczképe díszíti. 

* 
Ginsb11rg Cit. D. 30 évi roaszárai tanulmányok után 

1894-ben kiadta az egész hibliát a maszóra és a régi nyomá
sok alapján. Ezt a kiadást folyóiratunkban (XVI. 320-341, 
XVII. 30 -3 7 J behatóan bírál tuk, alapul vévén Ginsburg 
külön könyvben kiadot t, J OOO lapot meghaladó bevezetését. 
Sok hibát találtunk, de az új bibliakiadásnak legnagyobb 
hibája mégis csak az volt, hogy sokba került. Ezen most a 
londoni bibliatársulat segített, amennyiben második kiadást 
rendezett és ez 6 márkáért kapható. A biblia czíme: c·~ltl)l 
;··::::·;,:i I"N~ • · · ltl,völ ·-~c öl~'.:l"N1 (London 1905). A szöveget 
az alsó lapszélen masz. megjegyzések kísérik, melyek közé G. 
a fordításokból következtetett olvasatokat is felvett. Lényegé
ben (J .. Jakob ben Chajim az 1524/G-ben Bambergnél meg
jelent rabl~!nikus biblia-szöveget nyujtja szép kiáJlítású vaskos 
kötetben. Üröm kézbe venni. 

JltODAL)f[ SZE.\H,E. 

Dietz Alefanr/er dr. jurü; 18rH-ben kiadott egy ,:Frank
furtrr Bürgerbuchot« és most tíz évi fáradságos kutatás után 
a következő dísz!llunkát bocsátja közre: »Stammbuch der 
Frankfurter Juclen. Gescbichtliche l\fitteilungen über die 
Frankforter jüdischen Familien von 134\l- 1849 nebst cinern 
Plane der Judengasse« (Frank(urt aut 1Uain 1907). Hasonló 
mű zsidókról még nem létezik. D. 625 frankfurti család 
geneal0giáját állítja fel. Az ösnemesek sem igen tudnak régibb 
családfát felállítani, mint az Oppenheimok stb. A Rothschild
családot a XVI. századba lehet visszakísérni. A frankfurti zsidó 
patriczinsok szintén sok viszontagságon mrntek keresztül, de 
D. bizonyítása szerint a városi tanács mindig pártjukon 
{tllott. Szó van a zsidó tudósokról, rab bikról, onosokrúl, 
vagyon- és adóról, nobilitálásokrúl s egyebekrőL A mű fontos 
adalék a német zsidók történetéhez. 

* 
Mayúrtum Z6igmonrl, ki a jelenkor legkiválóbb zsinagógai 

szánokai közé tartozik, nagybecsű prédikáczió-gyüjteménynyel 
gazdagítja a borniletikai irodalmat az imént megjelent: »Pre
digten. Dritter 'l'eil: Predigten und 8chrifterkliirungen" ez. 
kötettel (Berlin 1907). 24 szombati stónoldatot és írásmagya
rázatot (Teczave-Selach szakaszokhoz), továbbá 14 alkalmi 
beszédet tartalmaz. X erncsak az utöbhiak, hanem a hetisza
kaszokra vonatkozák is kirétel nélkül ténylrg megtartott 
beszéelek és ép ezért X aszó, amely pünkösd táj án olvastatik, 
iirescn maradt. Ezért az egyért is kár, mert Maybaum nl-'m
csak szépen, hanem jól is beszél: nem orator, hanem tartal
mas szónok. Nyelve egyszerü és világos, varázsereje a tarta
lomban rejlik és ugyanezért beszédei olvasva i5 hatásosak. 
:JYr ekkora művészot rejlik e nemes egyszerüségben. A nagy 
gondot, melylyel készítvék, csupán a szakember veszi észre és 
gyönyörködik nemcsak a sima formában, hanem a kor::;zerü 
tartalombau is. )!ert )Jaybaum mély gondolkozó, ki e~zllléit 

a szent iratokkal összefüggésbe hozni tudja. Az ag[tda meo
tere, ki az elődök mintájára a bibli[tt a kor gzellemében é" 
szükségletei szerint szólaltatja meg. Reméljük, hogy a nagy
tevékenys!>gü, magyar származású fé~·liu egé~zs~gi állapota 
hamar helyreáll és újra elfoglalhatJ!~ ~ .szuszekct, melyen 
annyi dicsőséget :;zerzett a zsidcí homtletJkanak. Az alkalmi 
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szónoklatok átmetszrtet adnak a kortörténetbéll. Találó tar
talmuk mellett a tapasztalt ,j]ág- és emberismerő finom tapinta
táról tanuskodnak. Ki~::inntos, hogy a befejező negyedik rész 
hamar kö,·esse az d6ttiink feln·ő kötctet. 

* 
Dr. Friedlánder Salamon (Szatmárhegyen), ki »Ohések 

Selómó<t ez. tószifta kommentárt és .Jebámóth palesztinAi 
talmudtraktátusát (1905) tett közzé, az imént két eddig isme
retlen jerusalmi traktátussal lepte meg a szakköröket (Talmud 
jerusalmi, szécler Kodásim, OhnHin és Bekhóróth. Szinérvár
alja. 1907). .Az örömpohárba, fájdalom, ürömcseppek vegyül
nek, mert nagyon kalandos az az előadás, mely az új köte
teket bevezeti. F. valósággal meseszerüen hangzó históriát 
mond el arról, hogy mikép jutott az ismeretlen jerusalmi kéz
irat birtokába. A gyanú fel lévén keltve, belső kriteriumok 
szerint kell a szöveg valódiságát megállapítani. Dyenül első 
sorban a nyelvezet kinálkoznék, csakhogy a hanyag kiadás 
folytán ez is meg van nehezítve. Nem marad tehát más hlLtra, 
mint a tartalom. Ebből főkép azok a részletek jönnek tekin
tetbe, melyek máshol nem forelulnak elő. Aki azonban tudja, 
hogy az úgynevezett magasabb kritika milyen csalóka képeket 
varázsol a kutató szeme elé, nagy aggálylyal néz ezen » hiti
kai vizsgálódás« elé. Sajnálatunkra eddig csupán lapozhattunk 
az új kötetben és ebből csupán az érintett pontatlanságot 
konstatálhattuk. Ez a vizsgálódást is komplikálja, mert soha
sem lehet tudni, vajjon nincs-e a szövegben sajtóhiba, nem is 
szólva a pá~lmzamos helyek ügyetlen megjelölései által előálló 
nehézségelrrőÍ. Kedvező előjelnek tekinthető az, hogy Schechter 
és Buber, e két kitünő hagyományismerő, a kézirat valódisá
gában nem kételkedtek: az előbbi a newyorki szeminárium 
ré~zére meg akarja vásárolni, az utóbbi, ki azóta elhunyt, 
F. munkatársa volt. Bacher, ki az előkerült traktátusokat 
(Zeitschr. f. Hebr. Bibliographie 1907. I.) két szempontból 
vizsgálta, végleges itéletet nem alkotott magának. .Adhuc sub 
judice lis est. 

* 
Hartleben E. bécsi kiadó »Bibliothek der Spruchen

:un~e~ ez. gyi.ijteményében az imént jelent meg:, Rosenberg J, 
Phomk1sche Sprachlehre und Epigraphik«. (Ara 2 márka). 
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A könyvecske három részből áll 1 B , ( ) ... 
tá 'ékoztató a f" . . . . . evez e tes 1-28 ' ro VId 
~J •1 tu El, omclai népről, országáról, történetéről, ,·allá

il ro 
8 

· eg ügyes kivonat. 2. Nyelvtan (29-95). Ez ré z
ben a mode~n nyelvtanok mintájára készült. 3. Feliratok és 
Ohrestomathia (99-173) A gyi.iJ.te , .

1
., k f 

1 1
• 

. . , .. · meny eze J ana meg e e oe n 
valamennyi r esz a muvelt közönse' "et t t' l-tt K'k , .. " ar Ja szem e o . 1 
heberul tudnak, könnyen hasznrtlhat· 'k t , . 'd 

.. , Ja ez az UJ sege esz-
kozt. Rosenberg készítette a szóbanf . . ... t é k 

. , orgo gyuJ em nyne · a 
héber, szamantan és asszir nyelvtanokat 1\Iíért J . 

k" .. · b. nem J Izza 
- a ozonseg IZalma szempontjából - a kiadóczég mind
egyiket egy-egy szakemberre? 

* 
. . Glaue ~ érde~es tárgygyal foglalkozik »Die Yorlesung 

he1h~er Schrrften lill Gottesdienste« ez. iratában (I. rész, 
B~rhn, 1_907). .Az első fejezet az időszámításunk idejéig a 
:zsmagogaban szokásos felolvasás ismertetésének van szentelve. 
.Szerző nagyjában jól van tájékozva. Miután a három és 
három és fél évi czyklust és a peszach előtti négy szombatot 
megemlítette, így folytatja: »Als spiiter - erst nach dem 
Zei talter .J es u - dm·ch die Vermehrung der gottesdienst
lichen Tage die Vorlesungen haufiger wurden, mussten die 
Abschnitte verkleinert werden« (8). Ez hibás állítás, mert a 
heti szakaszok sohasem lettek kisebbek, mint a 154 illetőleg 
175 széder mutatja, a nyilt és zárt parásák pedig már az 
említett időpont előtt léteztek. A fenti idézetet megelőző 
nyilatkozat is a ;;w·o és -,o összetévesztését vagyis azonosí
tását jelzi. G. azt állítja, hogy az apostolok nem voltak képe
sek a (héber) hibliát olvasni. »Wenn die Apostel Act. 4, 13, 

ltv{}f2w;rot dyf2d,uparot %ai. louurat genannt werden, so können 
wir dieses Zengnis wohl für richtig halten« (18). »Darum 
.anzunehmen, class alle Juclen hebriiisch lesen und das Alte 
Testament verstehen und deuten konnten, sebeint mir unmög
lich« (19). Folytatólag azt állítja, hogy az apostolok a zsina
gógában épen felolvasott, vagy valamely mür előttük isme
retes bibliai helyhez fűzték beszédeiket Mi valószíni.itlennek 
tartjuk, hogy tudásuk ily csekély lett Yolna. Palesztinában a 
hibliát nlintegy a levegővel szívták be, különösen a vallásilag 
-erősen érdeklődök. .Az cir~Já,u,uarot arra is vonatkozik, aki 
nem volt írástudó, tehát mai nyelven talmudista, és arm is. 

Magyar-Zsidó Szem! e. Um. III. füzet. 18 
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aki nem tudott írni, mely utóbbiak nagyobb számban voltak. 
A talmud azt moudja, hogy a tudósnak írni is kell tudni, 
ami annak a jele, hogy sok nem tudott. 

A födologra nézve, amely miatt e könyvet olvastuk, 
csalódtunk. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy a hivata
losan megállapított tÓraolvasásan kívül talán más, úgyszólva 
népies, felolmsási szokás is létezett és erre nézve az őskeresz
tény szokásokban nyomok maradtak. Ezt nem találtuk. 
Az adatok majdnem teljesen hiányzanak. Nem volna érdek
telen kutatni, hogy nincs-e az evangeliumi prédikácziókban 
nyoma a hároméves cziklusnak? Ezt a bibliai idézetekből 

lehetne megállapítani, mert valószínű, hogy a felolvasott tóra
és prófétaszakaszokat idézték Érdekes, hogy az összejövetele
ket magánházakban (r.ar' olxov vagy ;:ar' orr.ovc;) tartották 
.Jeruzsálemben és máshol (22). A mai napig szokásos szombati 
»hli sebérach« áldást kér azokra, kik »az imádkozás számára 
gyülekező helyeket adnak «. G. (39. L) konstatálja, hogy a 2. 
század végéig a keresztény templomokban majdnem kizárólag 
az »Ó-Testamentom« volt a felolvasás tárgya. 

* 
Tfünsche A., az ismert midrasfordító és termékeny író, 

a kis midrasokat kezdi fordítani ezen czím alatt: »Aus lsraels 
Lehrhallen. Kleine ::\Iidraschim zur spiitererr legendariscben 
Literatur des Alten Testaments«. I. Band, l. Heft, Leipzig 
1907. \Y. a .Jellinek által kiadott apróbb midrasokat fordítja és 
a czímet úgylátszik a »Bétb Hamidras« ez. gyűjtemény nevé
ből vette át. Ez nem volna baj, ha a »Lehrhalle« nem adna 
félreértésre a1kalmat. Az olvasó azt hiszi, hogy tisztára az 
iskolából kikerült mondákkal van dolga, pedig javarészének a 
nép és nem a »Lehrhalle« a költője. Népies, nem tudós le
gendák. \Y. a bibliai személyek kronológiai sorrendje szerint 
c~oportosítja a legendákat, ami helyeslendő. Az átültetés bizo
nyára sikerülni fog, amennyiben az eredeti szövegek megbíz
hatók. Sajnos, rossz állapotban vannak. 

* 
Bcuth L, Spracbwissenscbaftliche 'C ntersucbungen zum 

Semitiseben ez. tanulmányok első részletét bocsátotta közre a 
herlini rabbiszeminárium ezidei Értesítőjében (Berlin 1907). 
Először a suffixum en és in elemét kutatja (1-10), pl. héber 
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~n;-=:'. aram ;,~jM' Arra d , . . -· · az ere menyre JUt, hogy ez az n nem 
az Imperfectumhoz tartozik _ többn . d . 

r. . yne a mo us eneru~t·us 
maradvanyának tekmtették _ hanem uffix h ,- o . , a s um oz. ~~em az 
Imper_f. vege, h:.~em a suff. eleje. Megvan pl. a babyl. talmud 
nyelveben az . ~ · ·, rag~an (pl. a \1;·,-:·.). 10-12 a syr impf. 3. 
szem. 1~ ragJarol szol. Ez is megvan a talmud nyelvében. 
A 2. feJ. (13-18.) két kérdő praefhumról szól. Azt bizo
nyítja, hogy a héber lN, ,-;N hol? nem ered j'N-ból. A másik 
kérdő praefixum ·~. Ez a misna nyelvében ·~űrün található 
és az aram nyelv hatása, pl. 1:.·::=:: +'N+ 1:. (17). B. idéz
hette volna ezt az alakot is 1:0l'::=1:ö+:"ii + •N += és ez az 
eredeti. A 3. fejezet czíme: egy demonstratív hai, 'ai (10- 26.) 
Ebben főkép talmudi szavak beszéltetnek meg. B. szerint 
l'1'N~) '1'N így pontozandó 'J;~ , .,.N pedig 1~;~. }Iintbogy ezek 
a szavak a talmud minden lapján előfordulnak és sem két 
jaddal nem iratnak, sem ajdé-nek és ajdékl1-nek nem ejtet
nek, ez a feltevés bajosan lehet igaz. van egy másik ajdé, t. 
i. ':!'?! (= ,,, S)i). nem valószinü tehát, hogy nem differencziálták 
volna a két szót a kiejtésben. A 4. fej. a nunatio és illÍrnatio
hoz szól, az 5. pedig polemia. B. az összes sémi nyelvekből 
veszi az anyagat és rengeteg apparátussal dolgozik. 

* 
Eppenstein S., a bibliaexegézis történetének szorgalmas 

munkása, .József Kara északfranczia exegétáról méltatást írt a 
frankfurti ~ Jahrbuch<r rv. kötetében, amely külön is meg
jelent (Zur \Yürdigung der Exegese .Joseph Kara's, Frf. a. 
M. 1907). Kara :Menáchem ben Chelbo testvérfia és tanít
ványa, Rasi fiatalabb kortársa és földije, a pesat feltétlen 
híve Yolt és ugyanezért az utolsó félsúzadban egész irodalom 
keletkezett róla. \al ósággal ki kellett ásni és .E. is feheti a 
kérdést, hogy miért merült feledésbe és azt sejti, hogy azért, 
mert a hagyománynak ellenmondott (5 köv. ). \ alószinübb az, 
hogy az 1305-iki kiüzés, melyet sok baj elűzött meg, semmi
sítette meg a kulturával összefüggő egyszerű exegétikai iro
dalmat (Ohelbo, Kara, Sámuel ben ::'l1éir stb.) Rasi inkább 
megfelelt a későbbi korok igényeinek, korábban terjedt e~ így 
már a 13. században sem volt helyi nagyság, már azért :;em, 
mert talmudkommentárja világhírt szerzett neki. Ez okokból 
a franczia irodalmat ért megsemmisítő csapás az ő kommen-

18* 
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tárját nem sújtotta. A kltra ~zó. a talmudb~n sü:·ü_n ~ordúl 
rlö, pl. ('hanina s-p sth., é~ b1bbafelolvasót es. t~mtot .J elent. 
Helye~en értelmezték tehút a Kúrn, nevet: »b1bhaolvasó«. E. 
(7. 1., 4. j.) azt az ellciwetést tesú, hogy a felohasó »kóré «. 
Ez ~cm lill. Saj:it magyanízata szerint Kant » bibhatanító«. 
Ezt a jelentést •p1~1 '"'P~ kitételből vezeti le, mire szükség 
nincs, mert s~p is használtatik a talmudban a bibliatanítóról 
(Chnninaról l. Bacher, Agada d. pal. Amor~ter I, 6). Meglepő 
ereJményrc jut E. a Kara és Rasi közötti viszony kutatásánál. 
Az eredmény: »dass mindestens ebenso, wie der jüngere Autor 
von dem ii.lteren beeinfiusst sein mag, i n d ems e l b e n 
:JI as se, w enn nich t e rh e bli c h mehr, Kara auf 
Raschi eingewir kt h at« (25). E. a méltatáson kívül 
kiadta Kara kommentárját a Birák könyvéhez. Szép irat, 
melylyel E. érdemeit szépen gyarapította. 

* 
Weir Tlwmas H. 1899-ben megjelent »A short history 

of the Hebrew Text of the Old Testament« ez. müvét máso
dik kiadásban bocsátja közre. (London 1907.) Sr.erző a »Zeit· 
schrift f. Hebr. Bibliographie« lapjain megjelent birálatunkat 
figyelembe vette és könyvét bibliográfiából és indexből álló 
függelékkel bővítette ki. A szépen kiállított könyv a legujabb 
felfedezéseket is figyelembe veszi és alkalmas bevezetés a héber 
bibliaszöveg történetébe. 

* 
Eschelbache?' J. előadása : »Das J u den tum im U r teile 

der modernen protestantischen Theologie« (Leipzi.r; 1907.) 
18 pontban világítja meg a modern német prot. theológusole 
ítéleteit az »Ó-Testamentom«-ról és a kereszténység keletke
zésekor létező .zsidóságról. Imponáló nyugalommal és az iroda· 
lom teljes ismeretével mutatja ki a kicsinylő nyilatkozatok 
forrását és a tényekkel való merő ellenkezését. A hatalmas tudó
sok és fényes írók állításai mint kártyavárak dőlnek össze az 
első lökésre. Az »elfogulatlan tudomány« kritikájában öntu
datlanul a régi előítéletektől vezéreltette magát. Röviden, vilá
gosan és megdönthetetlenül bizonyítja E., hogy a »kritikusok« 
két mértékkel mérnek és hogy az akkori zsidóságról minden
felöl összehordott vonásokból hanlis képet festettek. A zsidó
ságot a rabbinikus irodalom ismerete nélkül ismertetik, ami 
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körülbelül olyan, mintha a hellenista vila' ot 
mellőzésével néhány vél tl "l g a gör.ög irodalom 

.. . , e enu megmaradt keleh ellenséges 
konyv alapJan akarnák megérteni A t ,_ . t'! , h t 1 , , , · eKm e y es a a a om a 
kereszteny tuclosoke de azért a m lt t ált t t · , ' .. , u a megv oz a m nem 
all hatalmukban. Ezerotszáz esztende' t t tt , b'bli . . 1g ar o , a m1g a 1 a 
szószenntl értelméhez tértek meg ne'h' , é 1 ·1 . . .. , any szaz v mu va maJ C 
arra 1s ráJonnek, hogy az evangelium 1· 6' k ·d' ' , r 1 az egy oru zs1 asa-
got az »ellenpart« szemüvegén át nézte'] és 'l é 1 ·1 · c ro a r szre la) oan 
~télkeztek.. Továbbá rájönnek majd arra is, hogy a rabbinikus 
Irodalom Ismerete nélkül a rabbinikus zsidóságot nem ismer
hetik meg, sőt még arra js, hogy a rabbinikus irodalom nélkül a 
»farizeusok« ellenfeleit, az Uj-Testamentom íróit sem értik mecr. 
Addig saját magukat ámítják és olvasóikat a történelZ:i 
igazsággal nem egyező módon informálják a multakról. Hogy 
is mondta Schmerling : mi várhatunk. 

* 
A vallásos kérdések iránt az érdeklődés a legszélesebb 

körökben egyre nő és a németek közt minden fokú és rendű 
gyüjtemények szalgálnak kielégítésére. Előtérben a történet 
áll, a lezárt mult, melyre vallásilag közömbösek - óriási 
többség az általános titkos szavazás alapján - is kíváncsiak. 
A német protestantizmus érclekeit szalgálják a »Religions
geschichtliche Volksbücher « (Tübingen). Ezeket elsőrangú szak
emberek írják a nép számára és mesésen olcsók. Zsidó szem
pontból is jó >olna ilyen gyüjtemény, amely rendszeresen válo
gatná meg a tárgyait. PL a pápaságról »Das Papsttum« 
érdekfeszítő ismertetést ad Kriiger G. giesseni professzor 
(4. sorozat, 3-4. füzet, 1907.), melyben a zsidók egyáltalában 
nem jönnek szóba. Pedig nagyon tanulságos volna ilyen teljes 
összeállítás. A pápák magatartása változó ugyan, de azért 
kitünnék belőle, hogy a vad hajszát rendszerint elítélték. 
Jellemző a népekre, hogy a zsidók védelmére kiadott hullák 
mögött vesztegetést szimatoltak, a z idók ellen irányulókat 
azonban természeteseknek találták: a szeretetben nem hittek. 
A zsidó történet számos jelenségét a pápák általános története 
világítja meg. A talmud megtiltása, süt elégetése (XVI. század 
közepe) összeesik a nyomtatványok általános czenzurázásával. 
Ugyanabban az időben IV. Pál mcgtiltotta, hogy a hibliát 
bármely élő nyelvre lefordítsák. Ez a tilalom a XYII. száza<l 
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elején megakadályo1.ta Le6 l\Iodenát a bibliának olasz nyelvre 
való fordításáb::m és ugyanezér t héber-olasz bibliaszótárt nyo
matott ki, melynck czíme »J ehuda exiliuma«. Ezt a czímet 
Leó külön magyarázta : Jehuda az exiliwrnban (Ferrara, 
Firenze) készítette, de bizonyára a pesat szerint értendő: Juda 
gólnszban van, le se fordíthatja bibliáját. A zsidó irodalom a 
legtöbb szempontból még egyáltalában nincs átkutatva, nem 
kell tehát kitaposott utakon járni. 

* 
Hatch-Redpath, kik a Septuagint{Lhoz konkordancziát 

adtak ki, a pótkötetben az apokryphákat is felölelték. Azért 
még sem végzett felesleges munkát Bmenel R., kinek két 
Sirach-művéröl már hírt adtunk, midőn a következő »Index«-et 
adta ki: »Griechisch-Syrisch-Hebraischer Index zur \Veisheit 
des Jesus Sirach« (Berlin 1907.) Eljárásáról a bevezetésben 
bőven nyilatkozik. Minthogy a héber eredeti nagyobb része 
ismét napfényre került, héber konkordanczia is kellene. 

* 
Rasi (Salamon Jiczchaki) halálának 800 éves évfordulója 

szélesebb körök figyeimét is ráfordította a zsidó irodalom és 
- mondhatjuk - a zsidó népélet e kiváló alakjára. Számos 
népszerű előadás, közöttük Bacheré magyar és német nyelven, 
mutatta be alakját. Nem támasztotta fel, mert Rasi most is 
az egész zsidó irodalom legolvasottabb auktora, kinek írásaiban 
a szakkörök és a héber könyveket jámborságból olvasók egy
aránt gyönyörködnek. Nincs rabbinikus szerzö - talán más 
sem az egész világirodalomban - ki annyi superkommentá
torral dicsekedhetnék, mint Rasi. A bibliográfiai felsorolása 
maga (az általunk ismertetett »Apirjon«) külön könyv. Fényes 
bizonyíték Rasi népszerűsége mellett, különösen ha meggon
doljuk, hogy Rasi a világos stil felülmulhatatlan mestere és 
maga is tisztán kommentátor, egyéb alkotásai a kommentárok 
mellett nem jövén tekintetbe. 

Az előadások közül ki válik a Berlin er é, melyet más 
Rasira vonatkozó dolgozataival együtt már ismertettünk Tu
lajdonképi új managráfia három jelent meg. Az elsőt az Izr. 
Magyar Irodalmi Társulat megbízásából Dr. Welleu Gyula 
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írta, melynek czíme Rasi és 1 t ott közre és terjesztett l _me_ yet a ne:_ezett ;rársulat bocsáJ-

A á l 
e' eV! Illetményul advan azt taaJ·ainak 

r ny ag nem nagy ter· edelm d . ~ · 
rtLtussal készült és a ki~űz.. e , ac~ára nagy uodalmi appa
f 1"1 l' L'b f ott czelt Jól szolgálja. Terjedelemre 

R
e u .~ 1u tJa . 1 er ranc:áa és angol nyelven közrebocsájtott 
as1-e e raJza melyet saJ·no dd' ,. .. . ' ' .. s' e tg nem láttunk. Minthogy fiatal 

s~e~z~~e tmekvő ember, muve bizonyára szintén jól szolcrá!J·a a 
kltuzott czélt. b ' 

A monda Rasit _w orms városával benső kapcsolatba 
hozza, Worm~ban. van IS egy »Rasi-kápolna.« Érthető tehát 
hogy a wormsi zstdó község a nagy alkalmat kül" k' á t ' .. l · on tv n a 
t;negunnepe m és pályadíjat tüzött ki a naay kom t· t 

, .. . , . , · b men a or 
nepszeru bJOgrafiáJara. A pályakérdés sikerrel járt úay ho , 
~ birál~k ket~őt tüntettek ki és mindkettőnek 7kin;omás~;t 
Javasolt_ak, amt meg ts történt. A 36+ 33 lapos irat czíme: 
>>Raschts Leben und Wirken. Zwei Preisschriften« (TVorms. 
1907). A két szerző Beerrncmn dr. és Doctor dr., kik egymá~ 
dolgozatát kölcsönösen kiegészítik. A mW1ka tisztán a naay
közö_nsé~et tartja szem előtt. Tekintettel vannak arra is, h~gy 
Rast m1kép értékesíthető a roadern zsidók közt, kik héberül 
már nem olvasnak. E fejtegetések bevezetésében találjuk •L 

következő mondatot: »Die einfacheu nicht sonderlich geleiuten 
Juden nicht nur in Russland und Ungarn, sondern auclt in 
wahrhaft jüdisch gesinnten Kreisen anderer Li1nder le en 
noch immer allwöchentlich die Sidra mit Raschis Kommentat·« 
(35). Megérdemeljük-e ezt a megtiszteltetés t? 

* 
A »vallástörténet« módszere a bibliábólmindent kiohas, 

c~ak azt nem, ami benne van. Ezt az évek folyamán több 
idevágó mü ismertetésénél volt alkalmunk konstatálni. Ezek 
a merész konstrukcziók, melyek előre megállapított sémára 
huzzák rá az izraelita vallást, távolról sem elt>gítik ki az újab
ban találóan elnevezett panbabylonistákat. Azt a púr hajszálat, 
mt'lyet a vallástörténészek kegyesen meghagynak, bravurral 
tépik ki az élciratok kibctüzői. Ezek nevében Winklc1· H., 
kinek képzelőtehetsége sasszárnyakon lebeg, mint akár a nytt
godni tért asszír lovasok, külön irathan száll pörbe Jlrtrti: 
»Die Religion dcs Alten Testaments tm ter den RPligiunen 
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des Yoreleren Oricnts« (Tübingen 1906) ez. müvével iratában: 
»Religionsgeschichtler und gcschichtlicher Orient« (Leipzig,. 
1906) ... Winkler körülbelül annyit hagy meg a Marti müvéből, 
mint ez a bibliából. Nem ismertetjük W. állításait, csak kós
tolául idézzük a következő velős helyet: » Unsere Auffassung 
be;.;agt <las G egenteil : Die J ah vereligian ist von Anfang an 
als Sekte des O r i c n t s enstan den, sie hat in J u da V ersuchfr 
gemach t, sich zur Staatsreligion zu machen, a ber diese V cr~ 
sue he sind gescheitert. Dic .T ah vereligian ist nicht jüdiscb, 
nicht Israel und nicht das Judenh1m hat sie hervorgebracht,. 
sundern sie das J udentum. Dic J ah ve religion hat von Anfang 
an im orientaliseben Völkerleben mitten inne gostanden .... 
und al sie in Jerusalem gescheitert war und ein paar Tausend 
ihrer Bekenner .... in das Exil gebracht wurden, da fanden 
sie in Babylonien den Rückhalt ... einer grossen Sekte, welche· 
das Jahvetum daruals berei ts clarstellte« (48). Ezt az állítást 
nem az ékiratokra, hanem Tobit könyvére alapítja, melyet ez. 
alkalommal díjmentesen »történelmi regény«-nyé léptet elé,. 
helye~ebben »történelmi regények maraclványá«-vá. Ha nem 
olYasható ki Tobitból, akkor az el veszett regényekben állott. 
A lárma, melyet az új iskola csap, emlékeztet a Graf-Well
hansen-féle iskola terrorizmusára és ugyanezért győzelemre 

van kilátása, mert a maclern világban rninclig annak van igaza,. 
ki jobban kiabál. De aztán jönnek nagyobb kiabálók és a 
dicsőségnek vége. 

* 
JJionnne1·t C. t!lrjedelmes müvéből három kötetet már 

ismertet tünk, csakhamar a negyedik is követte őket: Die 
Topographic des alten Jerusalem. Vierter Teil (Lpzg, 1907). 
Ennek a kötetnek a tartalma: Nehemiás által épített fal; a 
syrek akrája; a baris Antonia; nagy Herodes királyi palo
tája; az Agrippa-fal és Jeruzsálem régi sír helyei. A rnódszer 
a régi: az olló és a bőbeszédűség. Meglepő az új kötetben, 
hogy a tudósokat felekezet szerint osztályozza: der Professor 
<ler Protestantischen Theologie s hasonló. A gúnyos hang 
annál kellemetlenebb, rnert Momrnert a száját se tudta volna. 
kinyitni, ha a »protestans« theológusok nem dolgoztak volna. 
O~ló~a nem is ismer felekezeti különbliéget, sőt előszeretettel 
VltfJJCt az ahtholikusokat. Render,en a későbbi kötetek jobbak 
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lesznek, Momrnertnál rosszabodtak 'T 1 . . · ~~ em csoc a, mert eay helyen 
a.~t l~ mon~lJa, ~ogy ahol barátok nem dolgoztak, ott" a szent-
foldral vala tuclas elveszett A tudomá lő"t'l t k t 
bír·a el és azonnal rn b . · ~y a~ e 1 e e _e -e nem 

.l . ... • eg oszuJJa magat: a tudomanyos mü 
nem Sik~: ul. ,A: Igazsá~ kemény istennő, csak nagy szeretettel 
lehet ~ozelsegebe Jutm. M. pedig müve kidolgozása közben 
vérvádiratokat _produkált; elvesztette az igazság iránti érzéket. 
.A »Topographie« utolsó fejezetei már ijesztő mértékben mu
tatják a, pá,rtírót, ami az, előadásra is kihat. ::\Iohón nyultunk 
az utoiso resz után: a reg1 sírok. Zavaros, az író esze a fele
kezeteken járt. 

* 

Kriiger P. »Philo und J oseph us als Apolageten des 
J udentums« (Leipzig, 1906) 82 lapos irat röviden, ele azért 
alaposan ismerteti a két nevezett zsidó író apológiáját. Négy 
fejezet ben tárgyalja a zsidók ellen emelt vádakat, sz ól ván a 
zsidó istenfogalom, az erkölcs, a történet és a pogányok han
gulatáróL Ezen első szakaszt követi egy másik, melyben az 
említett pontokról Philo és J oseph us nézetei adatnak elő. 

:Mindkettő nemcsak a kiilső formában, hanem a lényegben is 
konczessziókat tett a görög-római pogányvilág felfogásának. 
J oseph us iratai mégis tisztábban tükröztetik az igaz zsidó 
gonclolkozást, mint a Philóéi. A gyakorlatban a circumcisio, a. 
szombat és az étkezési törvények mindkettő szerint megtar
tandó. Érzésben Philo is igaz zsidó maradt, habár eszméi a 
görög filozófiától telítvék. V égii.l K. oclakonkluclál, hogy a 
kereszténységet nem a eliaspora zsidósága teremtette meg, 
mert a. kereszténység eszméi ennek a zsidóságnak eszméivel 
nem egyeznek. K. elfelejti, hogy a vallások hódítása nem 
eszméitől függ, hanem sok külső-belső körülménytől. 
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- HéberbőL -

Ha, látod olykor, elborult az arczom, 
S szemembe bánatterhes köny tolul, 
Ha látod, fejem szomorún lehajtom, 
És ülök, búsan, mélán, szótlanul. 

Ne fürkészd, kérlek, oh ne kérdezd édes, 
l\Iért lettem hirtelen bús, csüggeteg ? 
Vedd hárfád és zengd el gyorsan nekem 
A dalt, a dalt, melyet úgy szeretek ... 

A dalt, mely tele kétséggel, keservvel, 
Mely őrjöng, tombol vadul, féktelen, 
Mint anya, ki egyetlen gyermekét 
Siratja komor, gyászos éjjelen . 

A dalt, mely lelkek mélységébe száll le, 
S ízekre tépi a vérző szivet, 
S mégis oly édes, mint pacsirta-ének, 
Mit szertehord a csendes szürkület. 

A dalt, melyböl szent, ősi bú zokog fel 
S a száműzöttek bánata sajog, 
Kik sírva ültek Babylon vizénél 
S Oionba szállt sóvárgó sóhajok . 

.Z:engd el a dalt, oh zengel bűvös erővel, 
Aradjon égi hangja szerteszét! 
Oh pengesd hárfád csodás húrjain 
A dalt! ... A fájdalom vad énekét! ... 

Hogy f~1T szivem! hogy ég, lobog a lelkem! 
Bent romtha dúlna tüzes fergeteg ... 

Babylon foglya vagyok én is itten 
S Cion után sóvárgok, epedek .. 

PATAI JózsEF. 

ORSZÁGYILÁG. 

AZ OROSZ FORRADALOM ÉS A ZSIDÓK. 

A duma újra feloszlattatván »forradalmi « magatartás<!. 
miatt, alkalomszerű, hogy az orosz zsidókról megemlékezzünk. 
Ez már azért is alkalomszerü, mert az tí.j választási törvény 
szerint állítólag megfosztatnának vál~sztói joguktóL Kérdés 
már most, hogy volt-e a zsidóknak részük az orosz alkotmány· 
megszerzésében, melyből most kizáratnának? Tény az, hogy a 
forradalom csikarta ki az alkotmányt, ebben a forradalomban 
a zsidnk is bent voltak. Hogy kerültek belé? A zsidók voltak 
azok, kik Oroszországban legtöbbet szenvedtek. A letelepedési 
helyeken összeprésehe munkaképességük kifejtésében minden 
oldalról akadályozm lettek. ~Iint idegen faj, rnint kere~kedő 

nép a földbirtokosok és parasztok között sokat kellett és kell 
még ma is szenvedniök. Természetükből kifolyólag a fontolga
táshoz és okoskodáshoz szokYa, a zsidók Oroszországban arra 
lettek praeclestinálva, hogy vezérszerepet játsszanak az orosz 
nép megifjodásában. Egy-két évtizeddel ezelőtt még nem volt 
senkijök, akire támaszkodhattak volna. A nemesek az egyházzal 
és a bureaukratákkal tartottak, a parasztok ostobák voltak, 
nem értették meg, ami ,·elük avagy értük történt. Elenyésző 
kisebbségben lévén az ellenséges nemzetiségek és külömbözö 
társadalmi osztályok között. gondolkodhattak azon. ho~y 
szabud:,;águk érdekében valami állandö vállalkozá,;ha fogjanak. 
Az óriási hureaukratia megvihatatlnn várnak látszott homlok
zatán »Xoli me tengere « felirattal. É,; hirtelen mily változá-.;! 
A nyolczvanas éYekhen, amely idöbe az elsö pogromok t'"il1l'k. 

szocziális szellemű munkás-cgyesületPk ke!PtkeztPk és pPtlig 
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ll<'lll n falvakban. ahol 80 millió paraszt a lcgborzalnuu;abh 
szcgény~l;ghrn sínyWdiitf. hanem a városokhan a gyári mun
kúsok között ~ Jeginkább ot t, ahol a zsidók nagy sz{mnnal 
laktak és a proletársúg t<'kintélyc~ részét krpczik. A változás 
könnyen érthdő. A pogromok következtében a zsidó munkások 
<'g) részének kiilföldön, különö8en Németországban és i)rájczhan 
kellet t alkalmazáRt keresni. Ott, az akadémiai thcorctikus 
s;r,ocziCuizmus hazájában friss levegő t szív tak és nyugodtabb 
i1lők ben új eszmékkel meggazdagodva tértek vissza szülő

helyl'ikrc. Azonnal munkához láttak. A. nyolczvanas évek elején 
megabkult a »8zövct~:;ég«, amely nem zárkózott ugyan cl a 
z~idó ág elől, ellenben erö~cn lótartott a nemzetközi szocziálizmus 
programmja mellett. Sőt tovább mentek. Hogy zsidó nemzeti
sége miatt az általános Hemzsidó proletarizmus részéről ferde 
szemmcl ne tekintessenek, a szövetség tagjai sokkal radikáli
sabbaknak, sokkal r evolucziósabhaknak bizonyultak a többieknél. 
Ezen évek nem kis számú politikai merényletei kizárólag a 
»Szövetség« tagjai részéről eszközöltettek A kilcnczvenes 
években egy más körülmény járult az elmondottakhoz. Meg
jelent a r endelet, hogy a zsidóknak csak 10 százaléka látogat
hatja a középiskoláknt s csak 2 százaléka a felsőbb iskolákat. 
Ennek következtében a zsidó diákok legnagyobb része kény
telen volt a külföldi egyetemeken folytatni tanulmányait. 
l\inos érzelmekkel mentek G-enfbe, Luzernba, Zürichbe és 
B ernhe, ahol orosz-zsidó diák-telepek alakultak. Mindinkább 
erősebbé lett abbeli vágyuk, hogy elnyomott hazájuk érdekében 
valamit tegyenek; szervczkedtek s nagy tömeg szocziális röp
iratot csempésztek Oroszországba. Anyanyelvükön szerkesztett 
lapjaik telve tüzzel-vérrel. J\ihjd hazajönnek A theoriák 
országából a szomorú valóságok honába. Mindenüvé elküldték 
úttörőiket Ahol csak megjelentek, szervezték a tömegcket 
beléjük lellelve a forradalom szellemét. Hasznossági okokat 
nem ismertek cl. Nézeteik gyakran a legmesszebbmenő követ
kezményeket vonták maguk után. Túlbuzgalmukban nem volt 
illejük annak megfontoUsára, vajjon elméletük a gyakorlatba 
átvive l11<'gfelel-e az orosz népjellemnek vagy scm. A harcz 
mczején nem tuutak cgyesiilni, mert túlságosan thcorctikusak 
V<Jltak. Sehol a világon nem lt1tunk annyiféle pártárnyalatot, 
mint Oroszországban. És ezek a pártok, mclyekkcl később a 
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választá,;i küzdelmekben oly gyakraJI t lálk k t"bl . . , , . , . a ozun . o myir(• 
zs11l0, felZSidO vagy ZSidók által szat .'}t • t k r' k' • · . ' · , ura par o . "Y ·et part 
vagy nagyobbára zs1cló párt vagy részh•rre ·~ E kno 'l 'l 

, • 0 .s,-n az. ze e ere ye-
;;cbbC"n dolgoznak a Trndovnik-ok 't 1• l lik' ' 1 . , . . , , ep u J anus aram at 
~;zocziahstáJ. egy a zsidók eWl őrzött párt T.r ·t 1. • t l . . .ue ueves par mn. 
amelyek félelmetes h1rre tettek ~zcrt, a zsidók a wzetők. 
Az »Iskra« -ban , amely az összes pártok feJ·e zs'd'k : · , , . 1 o ardU)-

talanni nagy szammal vannak. Meg kell jegyeznünk, hogy ezt 
a revolucziós zsidó elemct elsősorban az ifjúság alkotja. 
Az időseb h zsidók és a férfikorban levők a bourgeoishoz tar
toznak. Ezelőtt gyakran tiltakoztak az ellen. ha. a zsidó ifjtí.
sággal azonosították öket. :Ma már azt látják. hogy lojális 
viselkedésükkel nem jutottak messze. A.z öregek és ifjak ennél
fogYa előbb-utóbb meg fogják egymá'it érteni. 

Bt~dapPst. 
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303. sz. 

ELMULT SZÁZADOKBÓL. 

(Második fele.) 

IV. 

Bécs, 1718 április 6. Az udvari kamara megkérdi u pozson'!!i 
kamaTát Schlesinger Fa1·lcas folyarnodványára, hogy rmk 
Magyarországon a határozatok ct zsidók türetésé1·e vonatkozóla.lJ. 

Illustrissini, Spectabiles ac Magnifici, Generosique Domini, 
Arnici Nobis honorandi Salute Servitiarumque nostororum 
praemissa promptitudine. 

Postquam diversi J udaei (prout unius nimirum W olff
gangi Schlesinger Memoriale perhibet) suppliciter instant, 
ut Sub Protectione Camerali, tam Budae, quam alys pluribus 
in Civitatibus, ac Locis, per Regnum Hungariaeo cmmorari, 
atque stabiliter h"abitare ipsis concedatur; Hinc necessari um 
videbatur, ab Inclyta Regia Camera, et Simul Domino Direc
tore Causarum Regalium praeviam habere informationem, quid 
hoc in passu circa tolerantiam huius Gentis fieri hactenus 
solitum? Quibusnam in Locis constanter permittebantur? 
item ubi nunc actu degunt et quantum Regio Aerario sub 
hoc tolerantiae titulo praestant? etquae praeterea eorundem 
obligationes? Cuivis rei investigandae occasionem, et ansam 
dedib, quod Magistratus, et Civitatenses Budenses contra 
stabiliendum Hebraetoum Domicilium tamententur Domino 
Commendante Loci contra primodictum Magistratum Se se 
opponente; et pariter Civitas Szegedineusis illos adrnittere 
recuset i. adeoqu~ quid no;iter hoc in negotio statutum, quid 
ab antiquo usitatum, Caesareae huic Carnerac notificare 
placebit, ~pecifi.cando annnum tolerantiae pensum. In reliqu~ 
easelem dm ~al vas et. Incolumes ad vo ta sua vivere cupimus. 
Dabantur, V1ennae d1e 6ta .Aprilis 1718. 

N. N. Sa.crae Caes. Regiaeque Mattis Praeses, Vicc 
Praeses, Caetenr1ue Camerae Aulicae Consiliary. 

287 

Kiilsöleg : 

Instantia Judaei Slesinger Buclensis quo idem sub 
Protectione Carnerali tam Budae quam alys per Regnum 
Hungariae Civitatibus libere habitare possit supplicans pro 
Informatione. 

Ot·szágos Levéltát·, Benignae resolutiones, 171R. április 6. 

v. 
Buda, 1!18. A . budai kiváltságolt zsidók folycmwdványa az 

Helvan kctmetmhoz, hogy erősítse meg régi kiváltságaikat. 

Hoch Löbl., Kayl. Hoff Cammer. 
Gnadig undt Hoch Gebiettende H erren Herre11. 

Ewer Excell. und gnaden geruhen Auf diesen Duplicat 
des mehrern g_uadig zu ersehen, was massen, wür Sambtlichen 
Von alt:n Zeithen hero Privilegirte offnerische J uden, um b 
Confirmu·ung unsers schutzes, und privilegien zu Ofen, schon 
vor Emen l\Ionath angehalten, und Solch tm3erer instanz elem 
Vernehros nach, an die Hungarisebe Cammer, umb Bericht 
gegangen Seye, von welcher, weillen zu Dato '"eder der Abge
forde.rte Bericht, noch die Ein gerichte instanz, nicht ans 
Taghcht kommet, wür Sammentlichen-Alt, Privilegirte .T uden. 
A ber unsere So wohl Kayl. alss Bey den Statt Ofen gebreuchige 
gaben Alstehts acurat gereichet, und Ferners zu reichen 
unss nicht weigern, dannenhero In unseren Billichen Begehren, 
Erhört zu werden, und in der Sache Fortfahren zu können. 

Genthen Ewer Excell. und gnaden Jen schon vor 
graumbe Zeit abgeforderten Hungariseben Cammer Bericht 
nochmahlen Alles Ernstes Ehistens zu Er;;tatten guiidig .c\..n 
zu befehlen, vor welebe hohe Gnadt unss Bihstens obligirter 
unterthanig gehorsambst Empfehlen Ewer Excell. unü gnaüen 
Unterthannig gehorsambt. 

N. N. Die gesambten Privilegirte Offnerische Juden. 
Iúilsöleg : 
An Eine Hoch Löbl. Kay. Hoff Cammer Ferner unter

thilniges Bitten Von der gesambten Privilcgirten J u den in 
Ofen Pro gni:idige nochmablige Abforderung des Cmnmer 
Rericht, wie Innerlich. 

Inclytae Camerae Regiae Hungaricae, haec ex Supera
bundanti porrecta humillima Supplicatio ideo rursus amicc 
communicatur ut Informationem, YOtum item, ac Opinionem. 
Caesareo Reuiae Camerae .Aulicae perscribere veli t; ne intuH 
denotati Su1~)licantes querulancli ans:un habeant Ex Consilio 
Camcrae Aulicae Vimmae 27 Juny J 718. 

Georgius Száraz m. p. 
Országos Levéltár, Benignae ,·esolntiones, 1718 jtmius 27. 
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VI. 

• -1 · .)- 1 crtnrzelláría az udvari kamara 
Btrrs 17HI . ~Pt '·' bl;ilai tanács folyamodványút, melyben a 
figyelmíbe aym Ja z~irlók r llen panaszkodik. 

S c1esarcac Rcrriacquc .M:attis Excelsae Camerae 
A l. aclrJ~cce 1)'"r 'qu::u;t Officiose insinuandum; Idemque ex 

u JCae 1' ~ ' · · c· ·t t. B d · 
t .b , n 11nexis Liherac ac Reg1ae rv1 a lS n ensrs praesen 1 uo '"' · . · · ··b 

l ·. · ·Henlor·i ·11is eJ·usdemque accessonorum genmms pau us 
l cnu~SJ ~u ' ' · C" · B d · 
u berius informari, qualiternam E]nsdem 1vltatrs . u. e~lSlS 
l'út~g istra tus, Ipsam Communitatem CIVIlern. ex praeJudlCwsa 
J udaeorum Copiosiori numero, e? co~1flue~tmm, et sub pro
tedione Militari, atque Carnerair exrsten tmm, toleratwne, et 
a Juriodictione Cirili facta exemptwne, contra. tenorem, et 
mentem bellignorum Privilegior~m Caesareo Regwrum memo
ratae C'ivitati clementer imperbtorum, summopere laesam et 
a'""'ravatam esse querulose repraesentes, ac Ülsimul pro diCtae 
c'i~itatis penes sua J ura, et Privilegia fienda manutenbone 
eumque in finem necessariorum erga Dnum Camer~lem 
Inspectorem de Zennegh e~anando_rum ordmum Expe~1_twr~e 
per quam humill_ime supphcet; Qma vero suprafatae C1vltabs 
Pri'lilegia a o-lonosae memonae Imperatore, et Rege Leopoldo 
in Anno 17()3 obtenta per expressum innuerent ::fu_daeorum 
in eandem Civitatem admissionem, vel non admlSS!Onem m 
arbitrio Civitatis positam, eosdemque non alterius, quin ipsius 
Civitatis Protectionem, seu Jurisdictionem assumere fore: 
Benigna vero in Anno 1711 expedita _Augustissin:ae I~pera
tricis Vidnae Eleonorae, eotum Rectnc1s Resolutw Umve~sas 
Ordinationes in favorem Judaeorum Budae commorantmm 
emanatas unice de annonarys Caesareis, seu Lifferantibus 
intelligendas esse declararet, Idcirco praefatorum Supplican
hum Legitimam Instantiam pro desiderato obtinendo effe~t~, 
adeoque plibatae Civitatis pen es praeattacta J ura, et Pnvl
legia manutentione, eatcnusque ad Dnum Cameralem Inspec
torem de Zennegh expediendis ordinibus ptitulatae Camerae 
Aulicae Cancellaria haec Regio-Hungarica aeque Aulica 
impense recommendat, simul etiam exhibenda quaevis grati 
officy studia prompta et parata permanet. Ex Consilio 
Cancellariae Regio-Hungarieae Aulicae, Viennae die 27 Aprilis 
Anno 1719. 

J oseph us Koller m. p. 

Q,·szágos Levéltár, Ben. Res. 171.9 funius 15. 
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VII. 

~Nagy:&:ombat. 171.'1 deczember 80. K eresztély Ágost herczeg
prtrnas megengedz, hogy a buda i zsidók istentiszteletüket magán 

házban lcínna n elkül végezzél.:. 

Nos Dei ~rat~a Christianus Augustus S. R. Ecclesiae 
Presbyter Cardmal~s, N ationis germanieae Protector, Arcili 
E_PJ?US Stngon_wns1s. Quandoquidem in l~egia Liberaque 
ÜIV~ta~e B~densr a Ssma Caesareo-Regia Ma t te collatis clemen
t~ssimrs Pnv1l~g_ys expresse coutineri nobis pro certo relatum 
s1_t,_ quatenus m ea~clem Regiam Liberamque Civitatem nemo 
ms1 orthodox~e ficlm Catholicae pro Cive, vel Incola suscipia
tur, vel admittatur .. Eapropter nos quibus pro Supremo in 
?oc In?lyto Hungana_e Regno Pastorali officio id potissimum 
mcumblt, ut ea, quae m favorem Orthocloxae Relio-ionis Catho
licae Clementissime hic disposita, et onlinata su~It. inviolahi
li~e~· o?serventur, et perseverent, memoratae Liberae· Regiaeque 
C1vlt~tis Senatum, et Cives, hisce non solum paterne in 
Dommo. adhortamur, et monemus, quatenus suprafatorum 
demen~l~Slmorum_ Caesareo-Hegiorum privilegiorum tenori 
laudabllrte~· ulterms 1~haerentes, nullum cujuscunque Religionis 
AsseclaJ? mtra ~remmm, seu mancipium suum nullis unquam 
Temponbus admittant, verum etiam Siqtliclem certa relatione 
didecerimus, qualiter .Tuclaei Budae habitantes novam inibi 
unquam. adrnissam Synagogam sibi extruere tentarent, Tenore 
praesentmm Authorilate nostra orelioaria id non solum con
formiter Sacris Canonibus fieri omnino prohibemus, sed et 
tametsi Senatus Buclensis quocunque sub praetextu id ipsmn 
.admittere, et in erectionem Synagogae alicujus Judaicae 
consentire vellet; Nos contra omni meliori modo protestamur 
et Contraclicamur, idque unum saltem connivere nos posse 
declaramus, ut babitantes Buclae Judaei privato in Cubiculo 
instar Viennae babitantium absque ullo clamore, vel strepitu 
in piatea foris audiendo, deYotionem suam, vel preces in 
»ilentio peragere possint. Datum Tyrnaviae in Residentia nra 
Archiepiscopali Die 30 10-bris Anno 1713. 

Cardinalis de Saxonia Archi Eppus Strigoniensis. 

Ad mandatum altefatae Serenissimae Suae Eminentiae 
Franciscus Göze, 

Consit. et Notarius apostolicus. 

01·szágos Levéltár, Ben. Res. , 1719 junius 15. 

~lagyar.Zsidó Szemle 1907. III. fiizet. 19 
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XI. A budai zsidók össze-

. , t. n UJlÍ ver so rum J udaeorum, cum · S )CCÜiC:l. JOllel . 'l'abella conbncns l . . B densJ· existentmm, et commoran-
l·t Omtatc u D · ac Mctropo 1 ana .t rontentur nec non ommorum 

S t t ndnm VI am p ' M . . 
quam ad us_cn a F~ndi.s tolerantur, Locorum i tem ansiOms 
quorum Boms ct 

-:\ mninaJ udacorum 
et 

Viduarum 

Joseph Simon .. 

Jacob Ber! ........ ·· 

Gabriel David ..... . 

Aaron Pollak 

Jacob :Meyer . 

H a b e t 

\ 
Dominus illius Haeredi

tarius in, vel extra 
Hungariarn est 

l l ll l In Polonia Princeps Soria 
l 4--- 8-~- --

\ \ 

1 _ 2 _ _ 1 5'- - - - Hrc natus 

• _ \_ - - In Hungar·ia Comes Zichy 1-1-1-, 

6 -~- _ _ In Po lonia, nomen Dni ip-
l - 3- - 1 si us ignorat. 

3 ____ In Imperio, in Citte W or· 
l - l - -- roaeia 

5- --- In Imperi o, Marcbio Lands-

pnrg . \ In Maravia Princeps Dret-
l'ichstein . 

In Mara via Comes Kaumcz l 
Marcus Vol1l'.. ... 1- 3---

Isaac Nicalspur ger ... 1- r- - 4- ---

l 5-Philipp Moyses 1- 2-- ---

D&vid Löbel .. 

Simon Götzel 

\ 

l ,- 1 9 l In Imperio Liber Bar·o a 

H- > -1= < = = ~ = .:::: .. ,,'"""'W oH~ 
Abraham Michel... ..... 11- 3---~ 5--~-- Jaurinensis 

Moyses Isaac..... 1\- 4- - 1 7~-- - - l n t~~~:y~a Princeps Li ech· 

S l. 1- 5-_ 2\ 9---- In Impedo Elector Magun· Hertz ee 1gmann . tiae 

Isaac Politzer ... 1 _ 2'-_ -l 4-- -- In Maravia Princeps Walter 

D:::~~~~=: .. \ :-,\ll : ~~~~~~ H:~:~~om w.,,~, Ro 
l\ l l ' l l 
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írása 1785 november 12 . 

U xorihus,Viduis,Prolibus, et Servilibus Person is in LiberahacceReg i a, 
ti um, cum Specifi ca etiam J umentorum quae habent, Oonditione, 
Suorum Terrestrium, Haereditariorum, ct aliorum Interimalium, in 
suae atque annuarum Datiarum, ad quas obligantur, Oonnotatioue. 

De praesen ti est 
in Curia,autFundo, 
vel sub Jnrisdic
tione aut Protee

tione 

In Fundo Cittis, sub 
Protectione vero 
praetensive Carne
rali') 

In Fundo et Juris· 
dictione Cittis •) 

In Fundo Cittis, sub 
Protectione vero 

l 
praetensive Militari•) ... 

Annue solvit 

~ l ~ g .:1!: 11 i ~ ~~ ~ ·~.~ ~ ; ~~ !i~ ; ~~ !~~ 

l 

AiteriDomino 
subcujus actu

Haereditario ali Protectione 
Domino aut in cujus 

Fu n do, et Curia 
est 

T 

10 

+ 

Conditione est, seu exercet 

Questum aut opificium etc. 

Habet offlcina.m apertam, cum 
suis 4 Filys, qua. Natlianis hae
redib us, in ea exercet llUaestum, 
Panno, Tela, li gu lis, er vestibus 
in damnum et praeindieium 
bujatum Mercatorum Civilium. 

Est Mercator in dorso Telam, 
ligulas et vestes n.ntiltnas cir
cumferens. 

Est Vesoillo, quaestum ex.ercet 
nullum. 

Excercet quaestum Teia, ligulis 
et aheneis antiquis instrumen
tis, et ad manus veniantibus 
rel.ms, u ti Judaeorum mos est. 

Mercator codern modo. 

Ejusdem Mercan t i ae . 

Pa.ri~ ttuaesturae Exercitator. 

Hic nullum exercet 'l uestum, Sed 
ex lloravia in Hungariarn ad 
varias Cittes, oppitla et. p.1gos 
vehit suas Mercantias nempe 
Pannum, Telam, timhrias, et 
ligulas, ma.terias etiam Sericeas. 

Caesareis Regiminibus Stramen
titias, lectica.ria, ct relitllHLS 
indigenhas subministtat. 

Haeres Natlianus, hahet officinam 
apertam, cum suo parentc 
praenuncupato Joseph Simon, 
qua socius. 

Lu<li Magister. 

Pascit aves Dni Fromberger in 
Terrena Pagi Biai, questum Jlie 
exercet nullum. 

Exercet quaesturu, Tela, ligulis 
et vestibus antil1uis etc. 

Lanio, seu vulgo Srhachter. 

Ha.bet otticinam apertam, Po.nno, 
Tela, ligulis, et vilioris pretii 
Mercil.Jus referta.m in danmum 
et praejudicium bujatum Ch·i· 
Iiurn llcrcatorum 

Mercator a.ntiquis ,·e~tibus . 

l !l* 
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_,..-l i 

Xomina J udaeorum 
et 

Viduarum 

Salomon Schlesinger 

Xatl Hirschl... ... 

Hirschl Isaac 

Soul Hirschl... ..... . 

Ber l Prager ........ . 

Löbl Joseph ...... ........ . 

Jacob Pollak ............. . 

Marcus Löbl ... . 

Joachim Bürgl... ...... 

David 'Clmer ..... 

Joachim Schlesinger ... 

Jacob Joseph ...... 

Jacob Hirschl 

1\-1---
1 

1,----

1- 2---

l l r-r
:=~ :tl' 
l l- 3---

Domi_nus _illius Raer~di- 1 
tarms m , vel extra 

Hungariarn est 

3 _ _ _ _ comaroniensis 

Hic natus 

In Hungaria. Comes Palffy 

Viennensis 

4 -- - - In Moravia . 
Comes Dietrichstem 

3 - - - - Hic natus 

3----

4----

4----

In Polonia, Dnum Haered!
tarium nominare no~ s.Clt 

ln Polonia, nomen 1ll1us 
Dni ignorat. . 

In Imperio Franco-ftuti 

In Svevia, Dnum ignorat. 

Hic natus 

5 - - - - Hic natus 

11- 1 _\_- 3---- Hic natus 

Moyses Gortf 
\ \ 

... ... 1 _ 7 --- 9- -- - In Imperio Franco-furti 

~ rr~oo: 'l r1 ,~ 1 , 

Budae Die 12-ma Novembris Anno Domini 1735. 

De praeseuti est 
in Curia, aut Fundo, 
vel sub J urisdic
t ione aut Protee

t ione 

l In Fundo et Juris-

1 
diction e Cittis sub 
Protectione prae
tensive Camemli et 
Militari 

.. 

... 

.. 
~~~ölése : * 

l ) » • • 
3) » ••• 
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Annue solvit 

_J_ 

l -

-1-
_1 _ 
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Gonditione est, seu cxercet 

Questum aut opificium etc. 

Servus fornicis, sui Parentis 
Samuelis Schlesinger, Panno, 
Tela, fimbrys, ligulis , et lesti~ 
bus antiquis referti. 

Natlianu' Haeres habet officinam 
apertam cum suo parente Jose
pho Simon, in Societate. 

Habet fornicem apertum, quem 
autern acto filios ipsique 
Jacob Rirschl possidet , varys 
vilis prety marcibus repletum, 
contradirentiLus tamen huja
tibus Mercatoribus. 

Depauperatus, nullarn habet ques
tura.m. 

lllendicus. 

Habet fornicern apertum Panno, 
Tela, fimbrys, ligulis et vesti
bus a.ntiquis refertum, recla.
mantihus, hujatibus Mercato
ribus Chilibus. 

Rabbinn er. 

Habet foruicem a pertum cum suo 
parente praedielo Josepho 
Simon, in Sodetate, qua. haeres 
~atlianus. 

Cottnns. 

Lanio, seu ..-ulgo Schiichter . 

l Fornicem habet apertum, antiquo 
ferro et vestibus antiquis 
repletum. 

Exertet quaesturam Tela, vestibus 
antiqn1s, et ligulis. 

Servus Fornicis sui Parentis 
praedieli Samueli Schlesinger, 
Panna, Tela., fhnbrys, ligulis, 
et vestilJus antiquis repleti. 

Haeres N"t!ianus, habet fornirem 
a pertum cum suo praenommato 
~~~i~tt:te. Joseph Simon, in 

Habet fornicern a pertum Parentis 
nempe sui praefati Hirsc~l 
Isa..'lc varys vilis pretii men.l
bus refertum, attamen ut 
ruinam et pl'aejudicimu bujatum 
questarum c_ivilium. 

Scriba haebra!Cus, et praeterea 
exercet questum vestilms 
antiquls. 

Országos Levéltár, Acta Juclaeomm. Lad. A. 
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VII l. 

B uda. Jí:20 f'ebr. HJ. .d buda i tanács .fo_lyam~dványa_ az 
udm ri kamarcílwz, hogy t ·alamenny~ zs1do, m~g et hett·om 

kamarai is, városi jurisdictió alá kerülJön. 

Excelsa Cancellaria Hungarica Regio-.Aulica, Domini 
Domini nobis Gratiosissimi. 

Dum non ita pridem inaudivisse~us per . Exce~sam 
Caesareo-Regium .A.ulicam Ca~neram rescnptum .fmsse EJ~em 
Excelsac Hun<raricae Reaiae Aulicae Cancellanae; Qualrter 
Dnus de Zen;eg nullos judaeos praeter trea familias Nattia
rram Bacberianam, et Hirschlianam potegat, atque ut contra 
reli~uos judaeos Excelsa Cancellaria nobis assistere dignaretur, 
in uno eatenus humillimas agimus Gratias, sed quod has 
ipsas tres familias pati debeamus, e~sque Dnus ~e Z~nnegg 
Carneraliter protegere velit, non capimus. Esto .e~nm diC~tur, 
has familias jam in Annis 95 et 97 praeteriti Saecuh ad 
Oameralem Protectionern esse assumptas, attamen hoc ipsuru 
nobis nostrisque Privilegys praejudicare nequid, quia pro 
tunc ipsa Civitas ab Excelsa Camera dependisset, et sine 
Privilegys exstitisset, ita dissimularc debuit, quod alias 
noluisset. Ad haec licet in protectionern sumptae fuissent, 
hoc Privilegium non Constituit, quia alias Expeditio ista 
ab Excelsa Cancellaria de Stylo Regni Levari et extrahi 
debuisset. Quod 1ero sicut hand factum esset, ita haec 
Protectio, Privilegium dici vix posset, ut per consequens 
Budensis Civitatis Privilegia, vi quorum solius Civitatis 
est, judaeos admittere, vel non admittere, praevalere debeant. 
Et ponamus etiam quod ista Carneralis Protectio vim 
et naturam Privilegy habeat, adhuc tamen nostra Civita
tis contra judaeos stabunt, quia, ob insertum Postlimíny jus, 
quod plenissimum esse soleret, revocatum eo ipso censetur, 
quid quid contrariaret, maxime quia Buclensis Civitas ad 
normarn aliarum Liberarum Civitatum ex ipsis Benignissimo
rum P ri rilegiorum V er bis tr acta n da venire t, et hae nullos 
alios judaeos quam quos ipsae vellint, paterentur. Dein si 
etiam ad ipsas Protectionatas de Arrnis 95 et 97 deveniamus 
eas inspiciendo, vix erit, quod se ad foemineum Sexum, et in 
infinitum extendant. Si itaque !le han1m familiarum Sexu virili 
nullus exstat, et de his Solis alias ad sensum juris Privilegia 
judaeorum intelligerentur, c1uia Soli viri, lateutibus mulieribus 
Lifferantys Suis V: 9: Pul.Jlico Servirent, et Sic cessante in 
foeminis p ri v ile gy uti one, in ip sis etiam ipsum pri viiegi nm 
cess~ret? cxtensiortue vix admi.ttenda esset, quia judaeorum 
prmlegm utpote Civitatis juribus favorabilibus privilegjR 

KÚTFÖK. 

praejudicantia strictae interpretationis, et consequenter restrin
genda venirent, quamodo aliqua Carneralis Protectio pro ipsis 
stat, vigore cujus ex incumbentia offiej Dnus de Zennegg 
eorum causam ageret? Ad haec dignetur Excelsa Cancellaria 
adjacentern genuinam Olementissimae Oaesareo-Regiae deter
minationis copiam Sibi cordi snmmere. Et ecce! Legitur ini hi 
privilegia pro judaeis antea emanata, Solum ad Lift'erarites 
intelligi debere, ex quo arrtea allegatum fundamentum, quod 
nempe judaica privilegia ad Solum Masculinum Sexum Se 
extendant edocemus, quia ut dictum et notoriuru est, juclaicae 
ro ulieres non n egotien tur. Legitur inibi ulterius: non obstan
titus quibusvis mandatis et ordinibus in judaeorum favorem 
hactenus expeditis et nos inde legaliter inferimus, ergo contra 
judaeos praevaleant Privilegia Oiritatis, quia judaica non 
obstant, ergo penes nos stat eos pati, vel non pati. Solvant 
Inclytae Gamerali Inspectioni Budensi tributum quamdili 
eos Budae patirnur, aut illi sint in Regno, nostra non refert. 
Insuper Legitur in hac Oaesareo-Regia resolutione, ut judaeos 
mox sine ulteriori elilatione jurisdictioni Oivitatensi Excelsa 
Carnera extradat. Si ergo extradidit, quo modo protegat, ubi 
protectio Civitatis jurisclictionem, vi cujus judaeos patitur. 
vel eycit, Laedere vicletur, et non sit qui protegat quia est 
nostrae jurisclictioni extradatus? Si judaei teloniurn Solvenelo 
eaetem aerario Regio, quid inferunt. quis scit, quotius ac 
etiam Circumveniant occulte inveliendo. Et quid alias hoc 
ipsum erit, Si propterea jura et Civitatis privilegia pati 
deberent? quod tandem tributum annnum concerneret. ad 
quem se tres familiae obiigarun t, Si qui. ante Pr~v~leg~a 
Civitatis convenerunt, pridem essent mortm post PnVJlegia 
vero in praejudícium Civitatis üs: comerriri posset, quia ali~s 
omnes ita Oomenirent ut Privilegia Civitatis eludant. nobis 
non obstabit quid quid olim cor~ventum .fuerit, quia mor: 
omnia sustulit. Et si dicatur JUdaeos m medmm nostri 
Oontribuere, parum nos inde vidi.mus, quia judaeis sunt 
Tefractary contribuereque recusant, JlllO hactenus per Dmiill 
de Zenneaa contra nos m:mutenti sunt. 

Quib~s itaque Sic declaratis, Si Civitatis .Pri•i,le~i:~ 
obtinent stant, et .aleut, judaei •ero. pro Se . mhtl :->ohd1 
offerre ~ossent, prouti jam ]Jl·i~em ?mma refutav1mus. pro. e~ 
Excelsae Cancellariae qua Pnv1legwrum Regwrum ~pec1ah 
manutentrici humillime S~pplicam~ , quaten~~ . nos JUra<Ille 
nostra ad usum etiam aharum Llterarnm qn'Jtatum apud 
Excelsam Carneram Aulicam contra omnes Jndaeos, et. trh 
quoque istas familias Gratiose prote~cr.e et conservare digna
retur. Quam Gratiam pracstolatun lll hunulhmo n•spectn 
manemus. 
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i!l"" J,rl'<'llrir, f 'tiiU'il'llcírúti folynmrul• •<Ínyok, 1720. IIIIÍ tczi r<S 12. 

IX. 
lllldrt, J 1:20 okl. Jf . J lnulrti ''s irlók ;m; J!olgú?'ral . r1?'le
sílik Sch!t •silllfl'?' Jr'arkast , hogy a ta?~(t CS un.:teJ:,?Ut)!J?tkon 
A ill ulf néluíny kil'líltsiÍfJOS zs ú/61, Scltlesmr;e!' :;urr;o.wm o?·vo-

soltao·sa a király ri/tal sérelm e~lcrot. 

A l erél borílékrín: 
H errn lii'rrn Wol!T S<'h lessing<•r Kay!. ho!Tjucl, 

g<·hl't ab Ofen Jen 17-IC'II Oklol~t•r umh 9 Ubr nach mitag 
per J<,;igen staffel a Wienn. 

Hoch geeltrler Herr f:khlessinger. 

\\ cillen anitelinte tmss<:'re [l'eycrliLg, alss llltt ss elaher 
Klagl'lll1 in Jer grösstcn 'f'riihReclig KeiLI1 . clUJ·~h einen 
C'hrislt•Jl berichten Jassen, wass W•slallen cler a]liH'SSlgf 'l' statt 
1\la"istral dureh ei nen i:jtatt W:cchtmeister uncl 4 NDcht
wiit:Jtt<'l'll mit allen unssern llaah und gutern schwang<'rn 
Frau<·n leleinen kind<·rn und kranken Miserablen fJeüthen 
welebe wir Bey umscrer feyertag bcherb?rgl ohne. d~e 
gerill"stc ursaeh und ~eriengHLC erharmung luenauH an ff d1e 
gassc~ wcrffen lassrn, und Einen .)cuen Burger Jky 150 JI. 
~trall verhotten kcine11 .1 u el en un ter dcs 'l'agel zu Jlehmcn, 
wclehes schohn zchn Parteyen wi('dPr fahren, worunter der 
Naunwl Hehlessinger und :U oysscos I srael Schlessinger Bcgrirf
fen, und ohngeachtel Heyde Schlessinger sieh Berue!TeH, class 
sie nelnnlichen so lang zu lJlei bcn alss anelere gedull wonlcn, 
darauft der Statt Magistral geanelworlel sie wolten gahr 
kein ,Jucl uulten, woraufl wir Schlessinger wicder antwordcn 
lassen, Es "en1el doch eli<· .J udcn welchc . un tcr der Üfcrncr 
stehcn, :üss .1osepb Simon .Joel Hirscl1l noch 2 ocler 3 andero 
gedultct "erd en, clarauf der .Herr Eurgermeister a her maltlen 
gcantworu<'t sie haben lwunl angefangen lllan lciinle alles 
nicht auff ein maltl rl'hun, und alsso wir vorgemC' lcl t•t Heycle 
Hehlessinger mit noch andr•n1 Acht J'arte•ycn auss <len llau~s 
geworffen uli(] Jen MaY<'I' N~tbcl LeiciC'sclor!T auclt solelleS 
a11gedreüet, was also 1\forgcn gesch<•hen 11ercl kanu n•~m 
nieht wie><sen, unterdC's~<'n nttt~scn mir mit weil! und kincl<·rn 
un~ser FPytrtag au[ cl<·r l•'r<'ycn wtssen hallen, fallencl a1so 
ein rr•g<'llll<'l<·r cin welu·C' alles class tll1 HHe ri go verdorben, 
ohne dass unss gestolil en weni, und kanu du.her rtllCH wohl 

• 
lwssl'r alss man schreiben Vor alml'fnnen wie mann mit unss 
boy HO Br·s~~ltaffen sachen, umhgc·ltet, dahPrS Bitten mir rlie 
ganze g<'.rnem un~r·rtlüinigsl und um grJttes willf:n, daher wolle 
~~?ch kemen Flmss spahrcn, nnd J~inc·n Br·fPltl von Hoch
l:Jbliclwn~Ka.Y l.-~off Kriegss Hath he·mus w bringen dan die 
StaLL ~uff. clJC Caromor unu der Canzlcy nichts gibt, JaJJtit 
der luess1ge Corneuant so lang un ss scliuz<·ll und unss<:'r<' 
Wohnun~. ohn gehindcrt zu lasse·n, hiss unsere saclt von 
fl~re M~y. ans gernacht, wir bitten noch ruahl urub gottes 
w1llen lucrmlt wcgen kPinen flciss zu spahrf'n, uncl soltP clas:; 
D ecrel o<ler _ Befehl mcht mi t cl er Pos l könnc·n geschick t 
';erden, S? Besehehe. dal1er Es nur wiederum clurch Eine 
~taffeta hwr_nntcr sclncken, class J<,;s also wahr dass hienaus 
geworffen Zf'lgen dwsse hey kommene1e Attcstation. 

. De~ Moyses Schlessinger welclwr ruit sein Frau uml 
klcme Júnder auch hienaus gnworffen lJitet absonderlich 
Lmtertlüinig dieses sich recomendirt sein zu lassen womit 
un ss n n terthanigst Emp[ehlen rni t verbieiben unse~·s boch 
gechrten H. dienst williger. 

Ofen den 17 Oktober 720. 

Die gcsamlJte .J udcnschaft in Ofen. 
Ot·szágos LevéltM, Canczelláriai fogalmaz ványok 1720 okt. 21. 

x. 
Buda, 1720 okt. 17. Bizonyítvány arról. lwr;y néltá?<!J 

kivríltságolt zsidót u tunúcg kivert lr!kcísdból. 

Dass Bey gegenwörtigPn '.l'aag, dnrch allhiesi".e Statts 
Bee1ientc Besehehener Austreibung ucren in diess~r Rcl'ier 
hqfüncltlie·hen und in denen Bürgerlichen Haüssern wohnen
den .htelen unmlt hinausswerfung ueroselben :J.Iohilien, auch 
eben dessgleichen gewald dem Samuel Scblessinger, alss sonst 
von Ihro Kayl. Mayst. selbst aUergnüdigst priYilcgirten Juderr 
wiuerfahren. Solehess tLun wür hiemit anff verlangen undt 
cl er lieb en ·wahrheit zur Stci.ier, A t testiren krafft gegen wiir
tiger förtigung. Acturu Ofcn den 17 Oktober 720. 

Ot·szágos Levéltd•·, C(tnczelldt'iai /'ogalmazcányok, 1720. okt. 2/:i. 

XII. 
Pest, 17[)(j máju.~ 8. A pesti zsirlrik Roskoll'itz Farkasrr1 biz

zeí/c n 1'!lbbiscír;i tcenrWk re(;dsét. 

Heulh nachgcsctzten Daturu haben wir Endesgefcrtigten 
sic h fest grscl tlossen z um folgt•JH1cn: S rltmlicb weilen zur 
un sen•n ~('reruonial Vcrsorgung. Ko,cbcr und L"nko. chel· 
UJtd dero gleiehen Scrmunial gcbrauchcn einen recbtsehaf-
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fenen gelehrnten )fann, ín unsL'r 'l'almudische Lebr hrauchrn, 
denn nach Altofen !wi Vnrfall sclhrs gcbrauch, zu schücken 
danoch cr~tlich YPrursacht ist, \!IlS Viele Urukösten clerbotten, 
Hrucken geld, zwcitcn~: gieht i5t auch Viele Z~iten, wo 
durch Boten nicht verrichtct werden kanu , nehmhch wann 
gleich srlbe stund ~elmtucht werdet, oder Sabut auch andcrP 
früere tiigen. item ·winters ZPit wo kein Brücken in \Vasser 
ist, und mebres dergleichen, und dessen haben wir es filr 
un sere Sparsamkeit, und griissten N utzen befunden, aucl1 
ge~chlossen, den alhi er befindlichen gerechten, und promo
virten gPlehrten ::\Iann \Volf S. Lewitter Boskowitz, gewasner 
Rabiner in .:~.5stzad in Hungarn, auch in Prosnitz in M~Lbrcn 
alles unserer ~ermunial Versteher und Versorger zu sein, 
Y on nach geschebeten Data his Endes Z wey .J ahren und 
ibm da von "~>ochentlich zwey Gulden, sebreibe 2 f. zn 
zahlcn . zur festsetzung haben wie ist Eigenhandig untcr
schrieben. P est den 8-ten :;}fay 179G. 

Következik 39 aláírás. 
Po;t ~:áms le••éltám, Belationes, (asc. 82. no. 287!J. 

XIII. 

Pe.<t, 1799 Julius 11. A pe4i ltitk)zsl!g lcinyifatko<laljll, 
lt r1gy llTolumrtnn a mbbija, teluít nincs rfrtelme, ltogy lrliinz 
6-úadai ?"((boi rt pesti rásárokon mbbisági teendőket vrfgezze11 

Pe.~ ten. 

Lüblicher Sta d t :\fagistrat! 
Auf der durch tit. Herrn Major v. Hilf Magistrats Rath 

a.n uns in betreJ des A ltofner Rabiners gestelite An tr age. 
halJen Enrlesgefertigte liiesig tollerirte .J uden sich gel10rsamst 
zu au~sern: 

Da.· wir seit einigen .Jahreu einen Rechtsgelehrtcn zur 
unterstützung nnserer Religion hatten, weleber aher von 
hier entfernt wurde, da alJer uns ein RechtsgelehrtPr unent
bebrlicb w~tr, so l1aben einen von Bodrag-Keresztur aus der 
Zempliner Geschpannschaft verschrieben. welcher als ein 
Landes Kincl ge!Johrr·n. und erzohr:u in AHofen sowc1hl {n 
gedachten Keresztur, als anrleren Orten, ab J{ahinl'l' vor
stanrlen ist, auch selhen bereits aufgenohrnen und ~incl 111it 
Ihme hiichst zufrierlen. 

DalJer können wir uns ni eb t entsinnen. welchrm ~ utzen 
wir von dem Rabiner aus A.ltofen hiHten, und zu was wir 
~~lhen sowo!Jl in ab ausscr ~Iarktzeit brauchen kijnnr:n, da 
<'!TI ~echbgelelJrtc·r zur Cnter;,tützung der Religion hiuliing
l!<:lJ 1st, und . in PrrJCbo ~achen wir rlt:rn Liibl. :!\-Iagistrat 
unterwerfen smrl, auch verrnijg boiten Statthaltr~rr:y Br:fchl 

• 

K(i'ITÍ}K, 

fr• in Jlabiner sicb uf'r OemciurJo anrJr,rr·r Ortschaftr·n oh w· 
<
0
er, ·bcmz.m

1
bde Ein wiliigung aufdringen könne, al b ,,:rMhr·; 

rsac r· •:Je er l) auch "Cl . J l . Ma, ·J t 
1 

. n· w n emma 1 von or:tneru Ge :ur' h 
vo gs ~r a >ge,WJPSen wurde, diesernnach hitten wir selhrm 
J·~ }sei,ncm (, rjsuche ab w wei sen. Pest dr· n ll ,J ul y J 79!J. 
·A~ 0

1 
>hf:ltettnJ er, Marcus OffenhrJimer, Salarnon :Mandl IhnH·l1 

/Je 8 erg acob S h.. t · S · ' · 
Moyses J.,;j; Lieb~e~· o~~ Pm, ''alamon Bauer, .:\Jarcus Sar:hal, 
Vcll• l J { .... oysrJS KrJIHJ, Hermann l;rJvi, .Majer 

cr, unr · acob 'Iettmger. 

Pe~t város levéltára, ltelatione&, fasc . 84. liO. ;J"7:;. 

XIY. 

Pest, 11-;08 jnli118 ;tr;. A pr;.< t;· zsidó/. lc/rik, liO.!J.'J temet ö j ti l;~f 
rnr,gvrM(t roll t a.<sá Ic. 

Löblícber St~dtrn~gistrat der Kijniglic:lwn Freyst!lclt Pest! 
Als un ter d1e we1se H.egiPrung Ka J l 1 

die .J uden in der K ... 'l F .. J , y .. osep t r t•s ~-t•·n 
l . O~Ig · reystadt f !'St aufw:T[{JfiiJJJC•n WQf-

r.en , m so lang nur emzclne Parnilion da wohnil:n Jir· Pll ~i·· 
ltJ~e ,Tt)(lten nach Alt-Ofen fübren, . und bPgrafwn; al~ ab••r 
dw Za!Jl dersclben zu nahm diP 'l'odtPnFI!I ··ft .· t d a· ) . . ,J • () erer err•Jg-
nc eu,. w_ ur ,~n 1c ~.:l-rund Oberikeitc:n aufmerksam, 11 n d 
w ~rdc ~he l ransporbrung der 'l'orltr,n von Pest nach AJt-
0 en eingestellct, so clann sah(·n sich die Pt~sl"r· ,J urlr-u 
gezw~ng?n rlen Löhl. Stadt ::\f agistrat zu bitkn. urn r·im·r1 
Beg.rabmss-prt, weleber ilmeru im .Jahr 17~4 ausser riPrfl 
W cttzner Schranken angewiesen wurrk 

Die geringe ~abl der .J urknfarmlir:n, die rlamalil ]1w 1 

\~ohutrn wustn mcht, wic vid t,;.; ÍJJ der Heli"i•Ht daran 
la~ge, __ zurn Begrabniss-cJrt ':Ínrn ,.igr:mr:n Grttnr(zu habt·n. 
begnugten SIC h rmt dem von Löbl. St adt ~1 a"islrat lllll·ttt-

gcldliclt aus gewiesenen Platzr:. " 
Als aher nacb der %cit die H.abinr·r und f1•·ldH·tr·n 

a:us dicr;er ~ation die EinwPndung widtjr den t; ur:i"cn;ldÍJu
h_clJell fkgri.i.bnissort ,r.nacbtcn, hin Hofnung abr:/' da war 
eme~ eJgPnthümlíehen in ~'J lanff d•:r b!JSt<Jlu·ucle r:xístir" zu 
lww1rkr:n, hat rnan nur für dir• Ht·li~í'm :web ntlr •·iHstweil~>n 
r::bvas zu tim n auf Einratlwn dP r Habitll·r irn ,J :d tr 18'J·i 
~lPrn Liíbl. :-itarltrnagístrat di•~ f'rrJprJ:itirJll I!Ciuac!Jt CI!Jfo 

Ji.i.hrliche A bgabr~ HJJJ díes•:ru GruruJ<· rlÍr·Lt !Jllr fiír rli•J 
~ukmtft sowkn1 auch íür eli<· w:rgangr.>n•· Z•·rt, I"IJH cl• r· 
Stuude, al.; rlír·sc·r dr~n .J uclr·n zuw Br:gralmi-- tJd tiug•:ranruL 
wurde abzuw:hwen, \rt:ldtr' vrm Li;IJ]. Starit M:tl,!. g•;u:tcli·•'!t 
V(·rwilliw:t und auch der frr:ywillig (Jfl•·nrt• %iu , :;lJ;.!t·no~n
nu·n wurtlt~. 
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Da nun abcr durch Tit. Herrn S~nator And. v. Tim
berger in Xamen des Löbl. Stndtmagistrats unss bekaunt 
gcmacht "urde. <lass der bisherige Platz den Juden abge
nommen. und em anderer ::mgc" i ese~ werdon .. sol~e, so bitten 
\\Ír aller unterthiinig~t nnss zum emen Begrabmss ort, .. ent
weder einen stiidtischen von der Stadt entlegenen Grunde 
um den Schiitzungs Preisse pore~nalisch zu überlassen, oder 
YOU einem privat Eigenthümer emen solchen Grund ~aufen 
zu clürfen allergniidigst zu gostatten aus folgenden Grunden. 

1-tens In der heiligen Schrift l. B. M. 23. O. ll. W. 
als dem Erzva.ter Abrrham von Ephron Grundherrn von 
Heth das Feld zu beordigung seiner Ehegattin Sara unent
geldlich verstattet wurde, erw~edert A berham. W. 13. nim 
das Silber für das Feld von mu· an, so dann wlll ich meinen 
Todten elaselbst begrabell. 

In Talmud Tractat Bababatra fol. 112. als untersucht 
wird, auf was Art der Begrebniss ort, wo der Prophet Pinchas 
begraben zum Eigenthum angewarben wurde, sagte der 
Talmud in Verwunderungs-Thon »wenn der Grund elem 
Pinchas nicht eigenthümlich geworden wiire, wic würde so 
ein heiliger Mann auf einern Uneigenthümlichen Grunde 
begraben seyn ! « 

Dieses beweiset hinlanglich class vermöge jüdischer 
Gesezen zum Begriibniss ein Eigenthümlicher Grund erheische. 

2-tens die heilsarneu allerhöchste Resolutionen gebiethen 
die Todten nicht chender als 2 Tage nach ihren verscheiden 
zu beereligen: das jüdische Gesez lau th Sulchan Aruch O. 
394. N. 3. gebiethet sogar mit der ganzlichen Beerdigung 3 
Tage nach elem hinscheiden zu warten, dieses muste vermög 
angegebenen Grund spatherer Rabiner nur desswegen unter- , 
bleiben, weilen die Nation jezt in elem traurigen Stande 
gesezt, class die meisten so arm sind, class sich engen woh
nungen mehrere Partheyerr zusammen dr~ingen müssen, wo 
leicht bey langere Aufenthalt eines Oadavers, und besonders 
in Sommersz§iten ansteckende Krankheiten entstehen konnten, 
um dieses Ubel zu evitil·en ist man von elem heilsamen 
Gebrauche, und alten herkomen abgegangen. 

\V enn a ber den J u den in Pest ein Eigener Grund zu 
gelassen würde, wolten sie dort eine Todten Kamrner erbauen 
lassen, wo die Todten ohne Gefahr 2. bis 3. Tage vor ihrer 
Beerdigung liegen konnten, und würde sodann, so wohl, den 
allerhöchsten Ver01·dnungen unseres allergenildigsten Monar
chen, als der Vorschrift unserer alten Rabineu ohne gefahr, 
und beschwehrlichket genüge geleistet werden können. 

') T. i. Münz Mózes. 
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Da nun einestheils gewiss ist, class der Anwerbung 
sUidtischer Gründe das Bürgerrecht nicht anklebend seye, 
in deme mehrere 100 Kristen in Pest Hauser besizen ohne 
Biirger zu seyn, anderen Theils aber die Juclonschaft zu 
reversiren ein auf diesem Grunde bürgerliche Rechte ausiiben 
zu wollen sich anheischig mache, und endlich selbst · in \Vienn 
unseres allergenadigsten Monarchen Residenz Stadt die 
J u den den Grund ihres Gottesakers eirrenthümlich besitzen, 
welches Supplicanten zu erweisen sich "anheischig machen,1) 

glaubet die Judenschaft in Pest sich mit der Hofnung trösten 
zu können, class der Löbl. Stadtmagistrat ihre gerechte Bitte 
allergeniidigst ge,vahren werde. Pest den 26-ten Juli 808. 

Unterthanigste Vasalen: Napht~li Rosenthal,2) Elkan 
Pinkas, Jacob B. Schönstein, Selke Ables, hlarkus Sachsel, 
Abraham Koppel, Adam l\Iauthner. 

Pest vcí•·os leveítcíra, R elat iones, fasc. 25. no. 2046. 

Keszthely. Közli: BücnLER SÁNDOR. 

') Ide csatolt mellékleten, melyet Bécsből kaptak a pesti zsidók. 
') Éliás Roseuthai ben Náftáli. 



YEGYES. 

Irodalmi hírek. :Megjelent és beküldetett: A zsidók egyete
mes története 6 kötetben. Graetz nagy müve alapján és különös 
tekintettel a magyar zsidók történetére szerkesztette Szabolcsi 
Jfiksa. 2. Jcötet, Budapest 1907. Phöni."X Irodalmi Részvény
társaság. Ara 16 korona. - Dr. Silberfeld J., A nyíregyházi 
Chevra Kadisa Története (185-1906), Nyi?·egyháza 1907.
Dr. Goldherger J., Emléklapok Knopfier Sándor 45 éves 
tanítói jubileumáról, Sátoraljaujhely 1907. - Finfer P. 
j~t: ·~Np n·;p~1 n;~1i1D1 mmn~1 •i1'tt'-~ n1p1~n i"jj\n i1i1D~ Vilna 1906, 
- Dr. KoenigsbeTge?· B., Sifré Suta ... zum ersten Male 
nach d em handschriftlichen Midrasch ha-gadol, J alkut-Simeoni 
u. a. ges. und mit Am;n. versehen, nebst einer ausführlichen 
EinJeitung herausgegeben. II. Lieferung, Pleschen 1907. -
Castigliani V., Nizmé Hazáhab, Franlcfurt-Kralcó 1906. 
(Latin czím: Qortalia Aurea OXXVI. carminibus ::mreis 
contex ta.) - Mayúamn S., Predigten. Dritter Teil: Predigten 
und SchrifterkHirungen, Be1·lin 1907. - Rosenberg J., Phö
n,ikische Sprache und Epigraphik, Wien u. Leipzig [1907]. 
Ara 2 márka. - Weir Th. H A short history of the Heb
rew Text of the Old Testament, 2. kiadás, London 1907. -
Esrhelbachcr J., das Judentum im Urteile der modernen 
protestantis~hen Theologie. Ein crweiterter Vortrag, L eipzig 
1907 .. (Schriften herausg. von d. Gesellschaft zur Förderung 
d. \V1ss. d. Judentums.) - I. Bericht des »Bezalel« Verein 
Zllr Verbreitung von Kunstgewerbe und Hausindustrie in 
Palilstina und den Nacbharlündern. Berlin Dezember 1906. -
B_w·th J.,_ Sp~achwissenschaftliche Untersucbungen zum Semi
~Ische?,_.!3erltn 1907. (a berlini rabbiszeminárium 1!:105/6 . 
Erteslto]eben). - Kcfré.<Z?J Z., lleczepczíó Paritás és Főrendi
házi Képviselet, Budape8t 1907. Ára l' korona 50 fillér -
Eppeustein 8., Zur \Vürdigung der Exegese Joseph Ka~a's 
:b'rankfurt a. :JL 1907.- Martyw·-Zsirl6 lcön!fvtá1·: X. Feleki s.; 
Ir~eg:n KöltőkbőL XI. dT. Bern.~tein B., 1848 és a magyar 
zsHlok. XII. Hajdu M., Képek és rajzok. Rajlis M. Ghctto 
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képek. (Minden szám ára 30 fillér. Szerk. ratai J., kiadja 
&hlesmger J., könyvkereskedő Budapest). 

Bevándorlás Palesztinába. Oroszországból 1905-ben 1229, 
1906-ban 3427 zsidó vándorolt ki a szentföldre. A kivándor
lók összes vagyana kereken 2,584.000 rubelt tett ki, fejenként 
750 rubelt. Ennyi kivándorlóról tud az odesszai e czélt szol
gáló bizottság. 

.. Zsidó községek Magyarországon. 1905-ben 2371 zsidó 
kozség volt:. 581 anya- és 1í90 fiókközség. A 412 rabbi közül 
o~·.t~.odox kozségekben 238 múködött. Szükséges volna a külön
bozo szervezetekhez tartozó lélekszám kimutatása. 

Bezalel. Ez a jeruzsálemi ipariskola, melyet folyóira
tunkba? dr. <;l-rünhut Lázár külön czikkben ismertetett, most 
adta kl első Ertesítőjét, melyből a következő adatokat vesz
szük ki. Az eszme Schatz B. tanáré, ki az iskolát vezeti is. 
Az egylet s~ékhelye Berlin. Fenntartói: Hilfsverein, Zionist. 

· Aktwnskomltee, Esra (berlini egylet) és magánosok Schott
lander P. dr. (Boroszló) egymaga 2000 márkát adott és 700-at 
gyűjtött. Az első év bevétele kerek összegben 20.000 mái'ka, 
kiadása 17.000. A Bezalel a háziipart is emelni fogja és 
ezáltal a telepeseknek lehetővé teszi, hogy a téli hónapokban 
dolgozzanak. A czion. Kolonialbank külön házat épít az isko
lának, melyben több tanító müködik. A jelentke1.és óriási 
méreteket öltött. Hazánkban is elkelne egy tuczat Bezalel. 

Adler Illés dr. óbudai főrabbi f. év május hó 12-én a 
pesti izraelita hitközség rabbijává választatott. Ó-Budán 
ll évig müköclött. 

Kohn Sámuel dr. pesti főrabbi királyi tanácsosi czímmel 
lett kitüntetve. 

A londoni Jews' College. Az angol zsidóság rabbi
szemináriuma nagy változások előtt áll. l\Iint annak idején 
hírül adtuk, dr. Biichle1· Adolf; a magyar rabbiképző 
neveltje és a bécsi isr. theol. Leliranstult tanára, igazgató
helyettesnek lett meghíva. Folyó év április havában dr·. Fried
ltinder aggkorára való tekintettel - 74 éves - nyuga
lomba vonult és helyette dr. Büchler lett a »principal«. Ez 
alkalomból az intézetet gyökeresen reformálják. Rámutattak 
arra, hogy az iskola növenelékei a rabbiságnak hátat fordí
tanak: ügyvédek, orvosok, mérnökök, építészek s egyebek 
lesznek. Kiképzésük nagy összegekbe kerül és rabbikban 
nagy hiány mutatkozik. A vezetőség a köz,·éleménynyel 
egybehangzóan az . előkészítő tanf.~ly~m megsz~n~etéséne~ 
eszméjével foglalkozik. Ezáltal a koltsegek . redu~alo~nak ~s 
elegendő anyagi eszközök :n:-~r~dnak a .tul~Jdonkepem .. rabb_t· 
képző szükségleteire: a rabbiJeloltek ellatásar.~ és a kony~tar 
korszerü dotálására és egyebekre. Mmdezek boverr olvashatok a 
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:..Tt'WÍsh C'hroniclr <r f. t;ri :íprilis 26-iki számának 8. és 18-20. 
lapjain. Ugyanott olras~nk, hogy :u: rlnök és az angol biro
dalmi förabbi a londoni községtől tizenkétezer forint évi 
j:.í.rulékot kÍ\·áu, uliután az utolsó évben adományok útján 
befolyt nrgycdmillió forint nem növelte elég magasra a"< 
alapÓt és az évi járulékok - magánosok adják - nem 
elé<Tsérresek. A főrabbi elismerte az intézet reformálásának 
sziikségességét, dc a felhangzott kritikát, mint időszerütlent, 
a Jegkemtlnyebbcn visszautasította. 

Keppich Lipót, az izr. kórház elnöke, április elején 
76 éYe' korábm1 meghalt. Kiváló kötelességtudás jellemezte 
sokféle köztevékenységében. 

Alapitvány az országos rabbiképző-intézet felállítandó 
internátusa számára Baue1· Zsigmond (szül. Németlön, Vas
meg_rében), Bernstein Béla dr. szombathelyi főrabbi buzdí
tására a ne.-ezett czélra 500 koronás alapítványt tett. Addig, 
míg az internátus létre nem jön, a kamatok a tőkéhez csato
landók. A nemes emberbarát és lelkes zsidó szép példát 
adott, úgyszintén a szombathelyi főrabbi. Vajha sokan követ
nék, hogy minél előbb testet ölthetne ez az égetően szükséges 
és a magyar Izraél becsületbeli kötelességét képező áldásos 
intézmény. 

Szeretetház. A pesti OheVl·a Kaclisa a gyógyíthatatlan 
betegek számára 600,000 korona költséggel szeretetházat épít. 
Tervbe Yétetett egy l\Ienedékház építése is, melyhez az elő
munkálatok megtétettek és melyre már tekintélyes adományok 
is befolytak A Szeretetházban a betegápoló nővérek intézete is 
helyet kap. ugy hogy egyidejüleg ez az új intézmény is meg 
fog honosíttatni. 

TARSADALOl\L 

TÁRSADALMI SZEMLE. 

.. Sok viszontagság és hosszu vajuclás után junius hó utolsó 
napJa~ban meg~lakult az országos rabbiegyesület, amely dr. 
Schn~tzer Ármm komáromi rabbit elnökké, dr. Neumann Ede 
nagyk~nizsai és dr. Fischer Gyula pesti rabbit alelnökké, cl?-. 
Venet~ane1· Lajos ujpesti és dr. Lőwy Fm·encz marosvásár
helyi rabbit jegyzővé, dr. EdeZstein Bertalan budai rabbit 
pénztárossá és clr. Hevesi Simon pesti rabbit ellenörré válasz
totta. A gyülés lefolyásáról és határozatairól jelen számunkban 
hivatalos jelentést közlünk, ugyanezért e helyen csupán üdvö
zöljük az egyesületet és azt kívánjuk, hogy a reá váró nagy 
feladatokat felekezetünk és a rabbikar javára sikeresen telje
sítse. A komoly munkát, melyet immár méltóan megkezdett, 
mü1den bizonynyal e téren is megfelelő ereelmény fogja jutal
mazni. 

* 
Már említettük, hogy az orsz. rabbiképző-intézet tanári 

kara és vezérlő bizottsága a nevezett intézeten üresedésbe jövő 
egyik tanszékre egyhangúlag rlr. G~dtmann Mihály csongrádi 
rabbit, jeles munkatársunkat szemelte ki. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a tanszékre pályázatot hirdetett és 
szeptember hó 20-án Guttmann Mihályt, mint az összes tényezök 
által egyhangúlag aj:ínlott pályúzót, ki is nevezte. ~Iidőn e hírt 
registráljuk, újból örömünknek adunk kifejezést a fölött, hogy 
az intézet egyik neveltje e felelős, de egyszer~mind díszes állásba 
jutott és az új kartársat, volt tanítványunkat, szívMl üdvözöljük. 
Növekedjék ifju ereje leendő tanítványai és általuk egész fele
kezetünk üdvére. A tanári kar szeptember hó 2-án tartott ala-

Magyar-Zsidó Szemle 19f>;. IV. füzet. 20 
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kuló ülésén eb1ök- nek dr. BaclU'r Vilrnost v~las:totta meg, ki 
az intézetnek alapítása, tehát 30 év óta tanara es tudományos 

ká sárrával 'l"ilághírre tett szert. Az új elnök a reá eső 
mun s o 1 l "d . Bl 'l tá t elfouadva és megköszönve, el ső sor Jan e o Je oclt va asz s . o , . , 
Mózes elnök érdemeit méltatta meleg szavakban es azt mdltvá-
nyozta, hogy a tanári kar a volt el~ök érdemeit j egyzők,önyvbe 
iktassa és hogy testületileg t isztelegJen a szeptember l-en nyu
galomba vonult elnöknéL A tanári kar e jav~sla:ok értelméb~n 
még aznap tisztelgett Bloch Mózes tanárn~l, ~l el ot~ E aeher Vll
mos elnök tolmácsolta a tanárok ér zelmeit es egyuttal a hozott 
határozatokról szóló jegyzőkönyvi kivorratot nyujtotta át: Bloc_h 
Mózes volt elnök láthatólag mélyen meghatva, a megtiszteles 
meuköszönése után arról biztosította a tanárokat, hogy az 
intézetet jövőben is szeretettel fogja támogatui és egy talmudi 
hely kapcsán a kölcsönös szeretetet, , testvéri~éget és kolle~iali
tást fejtegette volt kartársai előtt. U gy hallJuk, ~og! ~z mt~
zet növendékei alkalmas időben külön fognak bucsuzm tana
ruktól, mire eddig alkalmuk nem volt. 

* 
K ét év előtt, 1905 julius havában, héber írók és a héber 

irodalom barátai összeálltak a czélból, hogy »Szinai« név alatt 
a héber irodalmat pártoló egyesületet alkossanak. Az orosz 
események a terv megvalósítását megakadályozták, de azért 
az ideiglenes bizottság csendben tovább dolgozott és az egye
sület a nyáron megalakult. Hnnátz S. 10,000 márkát aján
dékozott és mások részben befizetett, részben igért adományok
kal támogatták az egyesületet, melynek székhelye Berlin. Első 
tette egy héber folyóirat kiadása, mely »H a a t i d « c~ímm~l 
negyedévenként 15-15 ív terjedelemben fog . mem_elen,ru. 
A zsidó tudomány és a zsidó nép fontos problémáit fogJa tar
gyalui a szépirodalom kizárásával és Berlinben fog. kiadásra 
kerülni. Az egyes;ilet és orgánuma mögött többny1re orosz 
héber írók és érdeklődök állanak, újabb bizonyságául annak. 
hogy a »zsidó « milyen materialista. Melyik nép áhítozik pog
romole között tudományra? 

* 
A nyár derekán Hágában tartották meg a czionisták 

VIII. kongresszusukat és a németalföldi kormány magasrangú 
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zsidó tisztviselője üdvözölte a zsidó községek nevében a kongresz
szust, ki beszédjében saját álláspontjának hangsúlyozása mellett 
elismerte, hogy a zsidók nagy bajait orvosoini kell. Az egyidejü
leg ugyancsak a holland székvárosban ülésező békekonferenczia 
azonban nem reagált a zsidók természetes panaszaira. A czio
nisták, mint máskor is, két táborra oszoltak, míg végre az egyik 
párt győzött. F ájdalommal kell konstatálni, hogy mindegy, melyik 
párt győz, mert a czionista határozatok a lényegre nézve 
csupán akadémiai értékűek. Az orosz és román zsidók rette
netes bajai - a mészárlások most is folynak, hol itt, hol 
ott - nem szüntethetők meg semmiféle határozatokkal, melyek 
mögött szuronyok nincsenek. Ebben a kulturvilágban csak a 
nyers hatalom dönt, ez pedig nem mozdul meg zsidókért. 
Hogy az irónia se hiányozzék, az orosz kormány megtiltotta 
a czionizmust, amely gyülölet keltésére alkalmas. A pogrom 
szeretet. Ennek hatása alatt a kivándorlás egyre nő és most 
már félelmetes méreteket öltött. Nem egyesek, hanem tömegek 
kelnek vándorútra és jórészlik már Dél-Amerikába tart, hol 
egész koloniák keletkeznek. Nincs emberfia, ki e súlyos hely
zet végső alakulását előre láthatná. Ily rémes és huzamos 
üldözést a zsidók kétezeréves történetében is keresni kell. 
Mikor vir ad már? 

* 

Az üldözött zsidó kérdését a czionizmusnál gyakorla
tiasabban az ICA, a báró Hirsch által alapított telepítő 
társaság iparkodik megoldani. A közgyűlés julius 7-én Páris
ban tartatott meg Nareisse L e v e n elnöklete alatt, kinek 
megnyitó beszédjéből néhány részletet idézünk. Az Egyesült
Államokba 1906-ban 186.089 zsidó vándorolt be. A N ew
york városába való immigráczió emelkedését a következő szá
mok mutatják. 1901: 38.565 ; 1902: 57.641; 1903: 63.560; 
1904: 104.870 ; 1905: 88.533; 1906 : 156.940. Canada 9000, 
Argentinia 13.500 bevándorlót vett fel a mult évben. Az ICA. 
vezetése alatt müködő newyorki R emoml Office 1901 óta 
kereken 30.000 embert vezetett ki Newyorkból az ország belső 
városaiba. Az argentiniai koloniák szépen fejlődnek, anyagilag 
teljesen megerősödtek; a paleszt. koloniák, melyeket Rothschild 
adott át az ICA-nak, most már saját igazgatásuk alatt t'tlla-

20* 
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nak. Oroszorsz:1gban és Galicziában az ICA számos kölcsön
pénztúrt létesített, melyek fényesen .beváltak. , R~m:.í.ni,ában és 
Oroszországban majdnem 100 elemi és egyeb Iskolanak az 
ICA a fentar tója. De mindez csak egy balzsamcsepp az üldö
zöttek tengernyi nyomorában. 

* 
A nyári csendet a világ összes tőzsdéinek bomlása verte 

fel amin t a napi sa j tó vezérczikkeiben olvastuk. Ugyanonnan 
an~ól értesűltünk, hogy az egész felfordulást az amerikai mil
liardosok csinálták, kik az egész világ pénzét magukhoz akar
ják ragadni. Hogy ezt mikép akarták eszközöln~, nem értettük; 
azt se tudjuk, hogy ez az állítás igaz-e, nem Igaz-e? De azt 
tudjuk, hogy RockfeUer és a többi név között sem Kohn, sem 
LeYi nem fordul elő. De mi nemcsak ezt tudjuk, hanem azt 
is, hogy világrabló pénzügyi hadjárat fővezérei között zsidó 
sohasem fog szerepelni. A hatalom mértéktelen és kiméletlen 
kihasználása, mint pl. valamely győzelmes hadvezér, nem fér 
össze a zsidó vérrel. A Fuggerek nem voltak nagyobb :finan
cierk mint pl. a Rothschildok, de százszor annyi hatalmuk volt. 
Az önérzetük pedig határt nem ismert : az egyik V. Károly 
császárt is megleczkéztette levelében. EzeJenek nyomdokaiba 
lépnek most .Amerika aranycsászárjai és úgy olvastuk, hogy 
az Egyesült-Államok elnöke maga állt a koronázatlan dollár
fejedelmek ellen indított mozgalom élére. Talán győzni fog 
a háta mögött marsirozó 80 millió hivével, talán nem. Ez 
bennünket ezen a helyen nem foglalkoztat. Csupán azt kon
statáljuk, hogy a mindenható Krözusok úgy cselekedtek, mint 
ahogy a hazug antisemita írók a zsidó pénzembereket festették. 
Más szóval az antisemita írók tulajdonkép csak azt árulták 
el, hogy mikép járnának ők el, ha ök dirigálhatnák a pénz
világot. Xem értünk a tőzsdéhez és nem is akarjuk matador
jait védeni, de azt tudjuk, hogy a közK.eletű állítások jellem
zőbbek azokra, kik mondják, mint azokra, akikről mondják. 
Ezt nyilvánvalóvá tette az amerikai eset. Amerika talán még 
megirigyli a vén Európát zsidó pénzembereiért. 

j 
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.AZ ORSZÁGOS RABBI-EGYESÜLET .ALAKULÓ 

ÜLÉSE. 

Jeayzőkönyv 

az Országos Rabbi-Egyesület 1907. év j unius 26-itu 
Budapesten, a pesti Chevra Kadisa dísztermében tartott 

első rendes ]{ÖZ!Jyűléséről. 

J elen vannak: dr. Schnitzer Ármin elnök (Komárom), 
dr. Bárány József (Kecskemét), dr. Blumgrund Naftáli (Abony), 
Breuer Som a (N agy-Káta), dr. Ede1stein Bertalan (Buda), 
dr. Feldma n n, József (Czegléd), dr. Fischer Gyula (Budapest), 
dr. Frisch Armin (Budapest), Handler Márk (Tata), dr. 
Hevesi Simon (Budapest), Hirtenstein Adolf (Zala Szt. Grót), 
dr. Klein Dezső (Siklós), dr. Klein József (Kassa), dr. Kiss 
Arnold (Buda), Kohn :Mihály (Monor), Krausz Mór (Komárom), 
dr. Leipniker Márk (Budapest), dr. Lenke Manó (Lugos), 
Liebermann Manó ( Kispes t), dr. Löwy Ferencz (Maros-Vásár
hely), dr. Mandl Ármin (Szigetvár), dr. Neumann Ede (Nagy
kanizsa), Reichard Márk (Körmöczbánya), dr. Rosenthal 
Tóbiás (Bonyhád), dr. Rosenstein Mór (Nagykikinda), dr. 
Scheiber Lajos (Budapest), dr. Schönwald Károly (Tapolcza), 
dr. Schwarcz :Mór (Győr). dr. Schweiger Lázár (Eger), dr. 
Steinherz J aka b (Székesfehérvár), dr. Yenetianer Lajos (Ujpest), 
dr. \V eisz Izsák (Esztergom), W ei sz Izsák (Ka j ász ó Sz t. 
Péter), dr. Weiszkopf Arthur (Rozsnyó) és dr. Wilhelm Joákim 
(Budapest). 

Távolmaradásukat kimentették: dr. Bernstein Béla (Szom
bathely), Büchler Pinkász (Moór), dr.Büchler Sándor (Keszthely), 
Ehrlich. Miksa (Körmend), Ehrlich Mór (Rohoncz), dr. Eisler 
Mátyás (Kolozsvár), Feldmann J\fózes (Budapest), dr. Fischer 
l\Iihály (Zombor), dr. Flesch Ármin (Mohács), dr. Herzog Manó 
(Kaposvár), dr. Herschkovits Mózes (Somogy-Szill), dr. Kele
men Adolf (Fogaras), dr. Kohn Sámuel (Budapest), dr. Klein 
Mór (Nagy-Becskerek), Lebovics József (Baranya-1\fágocs), dr. 
Lőw Immánuel (Sze<red) és dr. Löwinger Adolf (Szeged). 

Elnök, dr. Sch~tzer Ármin üdvözölvén a megjelenteket, 
a következő beszéddel nyitja meg a közgyülés tanácskozását: 
»A Dunántuli Rabbi-Egyesületnek 1903. évi augusztus 19-én 
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tartott kiizgyiilt'sélll'n a jrlm volt mbbik egyhangulag egy 
or~.::ígos rn.hhi·cg)'l'~iilct létesité;;ét hatúrozták_ cl. ~ gyüléscn 
dr. :Nt'Um:mn Ede lelkes tagt:írsunk elénk IS terJesztette az 
al:ddtandó cgyrs iilet tcne<:t'tét, melyet alapos tárgyalás utún 
c1 is fl,gadtunk. Az e czélra kiküldött bizottság által szer· 
kesztdt ,és szövegPzett alapszabályokat megbizatúsomhoz hiven 
még 1904. m:íjns havában Komárom város törvényhatósága 
utjún a m. kir. belügyminiszterium elé ~erJesztettem. Az 
aL1pszabúlyokut kétszer küldötte vissza a miniszterium, mely 
több pontot kifogásolt, ele főképpen világos értelmezését kivánta 
annak, hogy mit értünk » képesitett rabbi « alatt, ele midőn 
megadtam ennek magyarázatát, ujra visszaküldte az alapsza· 
b:ílyokat avval az utasítással. hogy a magyarázat szövegét 
egy erre a czélra egybehívandó közgyülésnek határozatképen 
ki kell mondania és az ilyen értelemben móclosított alapsza· 
Mlyokat ujra felterjesztenie. 

E ezéiból 1906. február 14-ére hivtam egy be a rencl
kivüli közgyülést s végre hosszu vajuclás után 1906. junius 
hó 22-én jóváhagyó záradékkal látta el alapszabályainkat a 
nagyméltóságu miniszterium. De kezeimhez csak jóval később 
jutottak. el. Csak a hivatalos közlönyből értesültem az alap· 
szabályok megerősítéséről, de a kézbesítésre hiába vártam, 
minthogy nem hozzám, sem Komárom városához, hanem Buda· 
pest székesfőváros törvényhatóságához küldötte azokat a mi
niszterium. A. miniszteri előadó ugyanis, az alapszabályokból 
látván azt, hogy az egyesület székhelye Budapest, nem a fel
terjesztő Komárom városnak, hanem Budapest törvényhatósá
gához rendelte kézbesítés végett, a főváros pedig - Országos 
Rabbi-Egyletről lévén szó - az Országos Rabbiképző-Inté
zetnél akarta kézbesíteni, ahol azonban a kézbesítés idején, 
augusztus hónapban, nem találtak otthon senkit, minek követ
keztében az alapszabályok, mint valami gazdátlan jószág, a 
székesfővárosi levéltárba kerültek, ahol talán még most is el 
volnának temetve, ha egy általam felkért ügyvéd szargos Icuta
tással rájok nem akad s meg nem menti a végleges elkalló
dástól. 

Mindezt a magam igazolására tartottam szükségesnek az 
igen tisztelt közgyüléssel közölni; nem rajtam mult, hogy 
csak ma üdvözölhetern Önöket, tisztelt tagtársaim, kik kész· 
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ségesen követve a meghívást, eljöttek, hogy erejükkel kiizre
müköcljenek azon szent czélok elérésére, miket egyesületiink 
kitüzött. 

Ezen czélok az alapszabályokban kimerítően körül van
nak irva és magukban foglalják az egyesülés megokolását is, 
ha erre egyáltalán szükség volna. 

Hiszen a társadalom minden osztályánál tapasztaljuk a 
csoportosítás, a szövetkezés hatását; amit az egyesnek gyenge 
ereje létrehozni nem tud, M'S:t' ;'ill>))' .tl'N s:~ ez sikerül az egye· 
sített törekvésnek. 

Szövetségünk azonban abban különbözik más hasonnemü 
egyesülettöl, hogy ez nem ugy mint amazok, a saját érclekeinek 
megóvását és védelmezését tüzi ki czéljául, hanem kizárólag a 
közügyet, a bitfelekezet érdekeit, a vallásos szellem ápolását, 
a templomi áhitat emelését, de főképen az ifjuság sikeres 
hi taktatását és vallásos neveltetésének előmozdítását. 

E nemes czélok elérésének két fontos akadály áll utjá
ban. A.z egyik a rabbi-kar egy részének sajnálatos közöm
bössége s tartózkodása, melynek okait nem akarom kutatni, 
az összetartás és a karszellem hiánya ; a másik akadály pedig 
a hitközségele azon bizalmatlansága és gyanakodásai, melylyel 
a rabbik minden szabadabb s önálló mozgalmát kísérik. 

El nem titkolhatjuk, hogy hitközségeinkben a zsidó papi 
bierarkia réme kisért s hogy kínos óvatossággal vigyáznak, 
hogy a rabbi át ne lépje a kiilönben is szükre hagyott hatás
körét. De hogy mily indokolatlan ezen aggály, mutatja az, 
hogy a Dunántuli Rabbi-Egyesület öt közgyülésén egyetlen 
egy indítvány sem tétetett, egyetlen határozat sem hozatott, 
mely a mi saját érdekeink előmozdítását s védelmét vette 
volna czélba. Mindig és kizárólag csak a közjó, vallásunk s 
bitfelekezetünk szent ügye foglalkoztat bennünket. 

A.z említett két akadály daczára sem volt meddő eddigi 
m unkálkodásunk. 

Kezdeményeztük és előkészítettük a hitoktatás egyetemes 
tantervét és az Országos Izr. Központi Iroda felvette a fonalat 
és sikerrel véghez vitte. 

Kezdeményeztük a rabbik, hitközségi hivatalnokok és 
alkalmazottak nyugdíjintézményének létesítését és a Központi 
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Iroda a mult éYí nagyszabásu jelentésben a jövő legfontosabb 
trend61 kiizt sorolta, fel a nyug<líjkérdés megoldását is. 

Reméljük, hogy a Központi Iroda, a magyar zsidóság 
tekintélyes ré~zének ezen egyedül hiv.-üott és hivatását egész 
od:1ad:issal teljesítő közege rokonszenvvel és jóakarattal fogja 
kisérni működésünket s támogatja majd törekvéseinket. 

Tisztelt közgyiilés! Mielött jelentésemet befejezném, 
helyémalának tartom, hogy említést tegyek a hazai r abbi-kart 
érdeklő azon eseményekről, melyek az utolsó rendes közgyiilés 
óta történtek. 

Ezen események részint szomoruak, részint örvendetesek. 
Az előbbiekhez tartozik azon nagy, pótolhatatlan veszteség, 
melyet két évvel ezelőtt nemcsak a pesti izraelita hitközség, 
hanem az egész zsidóság szenvedett dr. Kayseriing Mayer 
elhunyta által. Fölöslegesnek tartom, hogy a megdicsőültnek 
nagyságát és érdemeit, jellemének tisztaságát és nemességét, 
bámulatos szerénységét és emberszeretetét, sokoldalu nagy 
tudását és dús irodalmi tevékenységét ebben a körben mél
tányoljam, hiszen ismertük, szerettük és nagyrabecsültük őt 
mindannyian; de jelezni akarom a köteléket, mely a megdi
csőültet egyesületünkhöz fiizte s amit legszebben fejeznek ki 
azok a szavak, melyekkel a megdicsőültnek tiszteletreméltó 
özvegye arra a részvétiratra válaszolt, melyet a gyászoló 
családhoz az Országos Rabbi-Egyesület nevében intéztem. E 
szavak a következök: »Awk a czélok, melyeknek a megdicsö
ült életét szentelte, erős kötelékkel füzték azokhoz a férfiak
hoz, akik ugyanazon ideálokért lelkesednek, amelyek az ö 
szivét hevítették és szent örömmel köszöntötte a F6tisztelen
döséged vezetése alatt álló egyesületet és meleg érdeklődéssei 
viseltetett nemes törekvései iránt.« A megdics6ült elenyész
hetetlen emléke élni fog közöttünk mindenha! 

Szomorú kötelességemnek tartom továbbá megemlíteni 
Pollák Eleázár rabbinak elhunytát. A megboldogult a pesti 
r abbiságnak volt kiváló, nagyérdemü tagja s az 6 emléke is 
maradandó lesz körünkben. 

~em mulaszthatom még el egy nagy, érdemdus férfiu 
elhalálozásáról említést tenni, kit aMindenható nehány hónap 
előtt szólított magához. Világhirü, dicső ősök méltó sarja volt 
Schreiber Szimcha Bunem, ki nagynevü talmudtudós s több 
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ezer tanítvány fáradhatatlan mestere vala. Önök, tisztelt kar
társaim, kik a tudományosságot és érdemet méltányolják, a 
megdicsőültnek emlékét is kegyelettel fogják megőrizni. 

Örveneletes eseménytil üdvözöljük azon kitüntetést, mely
lyel Ö Felsége megjutalmazni kegyeskedett dr. Klein lllórnak 
a rabbi-kar e kiváló tagjának negyven évi áldásos müködését. 

S végül igaz örömmel vettük a hirt, hogy felséges kirá
lyunk a már régesrégen és nagyon is megérdemelt kitünte
tésben r észesíteni kegyeskedett dr. Kohn Sámu~l förabbit , 
kinek szívből kívánjuk, hogy a magas kitüntetés fényében 
még soká álljon és szalgáljon vallásunk szent oltára mellett 
s áraszsza el papi áldásával nemcsak hitközségét, ele az egész 
hazai zsidóságot is. 

És midön fohászkodva fordulok Istenhez, hogy tanács
kozásunkra áldást, önzetlen törekvéseinknek sikeres eredményt 
adjon, az Országos Rabbi-Egyesület ezen első rendes közgyű
lését megnyitottnak nyilvánítom. 

2. Miután még Elnök a jegyzőkönyv vezetésére dr. Kis 
Arnold és dr. Lőwy Ferenczet, mint a Dunántúli Rabbi
Egyesület jegyzőit felkérte, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
dr. Feldmann Józsefet és Kohn Mihályt hozta javaslatba, 

A közgyűlés nagy tetszéssel adott kifejezést Elnök meg
nyitó beszéde felett, elfogadta előterjesztéseit és köszönetet 
mondott Elnöknek az ideiglenes tisztikarnak eddigi 
működéseért. 

3. Elnök - tiszttársai nevében is - megköszönvén a 
közgyűlés figyelmességét, a napirend értelmében elrendeli az 
új tisztikar megválasztását, melynek foganatosítására 

a közgyülés közfelkiáltással választotta meg HandJer 
Márkot a választási- és szavazatszedö-bizottság elnökének, 
dr. Roseuthai Tóbiást és dr. Weisz Izsákot pedig bizottsági 
tagoknak 

4. HaneHer Márk választási elnök elfoglalja az elnöki 
széket 8 a választási-bizottsággal együtt elrendeli a titkos 
szavazást, melynek eredménye a következő: 

Elnök: dr. Schnitzer Ármin. Alelnökök: l. dr. Xet~ann 
Ede. 2. dr. Fischer Gyula. Jegyzök : l. dr. Yeneban~r 
Lajos. 2. dr. Lőwy Ferencz. Pénztárnok: dr. Edelstem 
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Bertalan. .EIIfnÓl' : ri r. liC'I"t•si Simon. Y álasztmányi tagok. 
tlr. Hacher \~ilmos, dr. Bárány .József, dr. Blau Lajo~. 
rl!·. Ben1stc-in HC!a, dr. F<'lrlmann ,József, rlr. Guttman~ 
Mihály, H:lndJ,-.r l\f:í.rk, rlr. Herzog ~Ianó, dr. Kecskeméti 
Lipót, rolm ~liiHíly, dr. Kis Arnold, dr. Klein ·!ózsef, 
rlr. Klein )fór, rlr. Lőw Immánuel, dr. Perls Armin, 
rh·. f{t1scnthal Tóbi:ís, dr. Rosenstein 1Iór, dr. Schwarz Mór 
és dr. Weisz Iz8ák. 

\' allá.sügyi-hizottság tagjai : Feldmann Mózes, Breuer 
Soma, dr. Roseuthai Tóbiás, dr. Guttmann ~Iihály, dr. Klein 
116r, Kohn 1Iihály, Büchler Pinkász, dr. Fischer Mihály, 
dr. Steinhrrz .J aka b é.s Schwarz I. (Csáktornya). 

'l'aniigyi-bizottság tagjai: dr. Eisler ::\Iátyás, dr. Fényes 
Mór, Lebovits .József, dr. Rappaport Béla, dr. Scheiber ,Lajos, 
dr. Frisch Ármin, dr. Horvát Dezső, dr . .Mandel .Armin, 
dr. Schwarz .llór és dr. Vajda Béla. 

Xyugdijiigyi-bizottság tagjai: dr. Adler Vilmos, dr. Büchler 
Sándor, dr. Ede1stein Bertalan, dr. H eves Kornél, dr. Kries
háber Béla, Kohn E. ·H., dr. J,enke Manó, dr. Rudolfer 
Antal és Hirtenstein Adolf. 

5. A választás eredményének kihirdetése után az új 
tisztikar helyét elfoglalván, elnök az egész tisztikar nevében 
megköszöni a bizalmat s igéri, hogy mindannyian legjobb 
tudásukkal s húzgó igyekvésükkel törekednek majd az egye
sület felvirágoztatásáll munkálkodni; egyben indítványozza. 
hogy a közgyűlés köszönetet szavazzon a választó-bizottságnak, 
mely ügyesen s tapintatosan végezte munkáját. 

Az indítványt a közgyűlés helyeslőleg elfogadta. 
6. Elnök, hivatkozással azon érclemekre, miket dr. Kohn 

Sámuel pesti főrabbi, negyven éven át folytatott áldásos 
munkásságával szerzett a felekezet és tudomány terén, 
valamint azon érdemekre, miket Bloch Mózes, az orsz. 
rabbiképző-intézet nyugalomba vonuló elnöke, szerzett harmincz 
évi működésével a magyar rabbiképzés körül, indítványazza 
hogy Bloch Mózes és dr. Kohn Sámuel az egyesület dísz
elnökeivé választassanak meg. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadta elnök 
indítványát. 

7. A.z alaps;&abályok értelmében elnök előterjeszti, hogy 
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a közgyűlfsnek kell megállapítania a kö>etkeu:; három éne 
a tagdíjilletményt. 

A közgyülés 4 (négy) korona é>i tagdíjat állapít meg 
8 .. Az .elnöki ,szfket dr. ~ ~ eumann Ede alelnök fo~lah-á~ 

el;. dr. &~mtzer Armin megtartja előadását »Rituáli:, kér-
de~ekc cz1men meh'll k k t'l b . 

' • e ere e Jen emutatJa az Orszácro, 
Irodához küldött saját felterjeszté'>ft az Orszácros Irodá~ól 

t '] (, ' o ~yer v.a asz.~.t,_ valamint dr. Klein :llór, dr. Roseuthai Tóbiás 
es Weisz Izsak beérkezett indítrányát. Elnök felterjeszté-e 
a következő : · 

, . >~an szerenesém a városunkban előfordult oly esetról 
ertesltem, melynek elvi oldala a hazai zsidósá.~ fontos érdekeit 
érinti. X égy hónappal ezelőtt egy helybeli izr. férfiú reformátu 
nővel vegye~ házasságra lépett, mely alkalommal mindkét 
fél abban állapodott meg, s az anyakönyvvezető előtt ki is 
jelentette, hogy a házasságból származó gyermekek az atm 
vallását fogják követni, ami jegyzőkönyvbe is vétetett. Két 
hónap után e nő fiúgyermeket szült, ki hatnapos korában 
meghalt. A.z atya követelte, hogy fia a zsidó rítus szerint 
temetőnkben temettessék el; én pedig hivatkoz-va ralJásunk 
tönényeire, melyek szerint a gyermek az anya felekezetéhez 
tartozik, s minthogy e fiú vallásunk kötelékébe nem rétetett 
fel, azaz nem metéltetett körül s rituális fürdőzésben nem 
részesült, a ref. egyházhoz utasítottam, mely azonban azon 
körülménynél fogva, hogy az állami törvény szerint a gyermek 
zsidó vallású, nem akarta eltemettetni. V égre a rendőrkapitány
ság utasította a Ohevra Kadisát, hogy temesse el, mely 
felszólításnak eleget tettünk, de fenntartra elvi álláspontunkat, 
intéz.kedtem, hogy a Ohevra Radisa az illetőtol ne fogadja 
el a temetési illetéket. Hogy e keresztény gyermek, kit más 
felekezet nem akart eltemetni, a zsidó temetőben találta rövid 
léte után örök nyugalmát, az nem olyan lényeges, ámbár 
rideg kézzel nyúl bele a mi felekezeti életünkbe és meg érti 
a rallási közérzelmet; sokkal fontosabb azon elvi kérdés, 
vajjon kényszeríthet-e az állami hatalom valamely felekezetet 
arra, hogy kötelékéhez tartozónak tekintsen olyan egyént. 
ki azon felekezet hittörvényei szerint nem tartozik oda. mert 
a felvétel kellékei hiányoznak; vajjon a felekezetéhez való 
tartozás felett nem maga a felekezet saját szabrányai szerint, 



hanem egy ft'rfi és egy nő közös megállapodása dönt-e? 
'!'együk f~l, hogy :.z említett fiú nem halt volna meg és 
szülei vonakodnának azt. a körülmetéltetés és a vallásszabta 
rituális fürdőztetésnek aHvctni; ennek folytán hittörvényeink 
szerint föltétlenül kereszténynek kell öt tekintenünk, s mégis, 
c két ember kénJ('·kedve következtében kénytelen volna a 
Iti t község e gyermeket zsidónak tartani, hi tok ta tásban része
síteni, az atya követelésére mint Barmiczvót a Thórához 
hívni, később a községi tagok sorába felvenni s végül zsidó 
rítus szerint eltemetni. .Az egyházpolitikai tövényjavaslatok 
benyuj tása és e tönények életbeléptetése alkalmával többször 
fe1men hirdette a kormány, hogy e törvények lelkiismereti 
kényszert nem involválnak és a vallást nem érintik; de van-e 
nagyobb lelkiismereti kényszer annál, ha a felekezet hatás
köréből kivonják azt a jogot, hogy maga határozza meg, 
hogy ki tartozbatik hozzá s ha e jogot egy részben más
felekezetű házaspárra ruházzák át? Tisztelettel kérek felvilá
gosítást e nézetem szerint fontos elvi kérdésben, mert az 
említett esetnek folytatása is következik.« 

Ezen felterjesztésre az Országos Iroda a következő 
1álaszt adta: ~Az egyházpolitikai törvények által ren
dezett ügyekben az állam más álláspontot nem foglalhat 
el, mint aminőt a törvények megállapítanak. Így például 
a keresztény vallás a megkeresztelés tényével a keresztel tet 
a saját felekezetéhez tartozónak tekinti, holott az állam 
ezt csak akkor teszi, ha az áttért a törvényben előírt forma
ságokat betartotta. Maga a keresztlevél felmutatása tehát azt 
az egyént, aki az izr. hitközségnek adozó tagja, még nem 
menti fel a hitközségi teherviselése alól: köteles n,z illető 
kultuszadót fizetni mindaddig, míg a törvényes formaságok
nak eleget nem tett, jelesül saját hitközségének rabbija előtt 
áttérési szándékát ki nem nyilatkoztatta. Szintúgy zsidónak 
tekinti az állam azt a zsidónak született gyermeket, aki már 
7 éves elmult, de 18. életévét még be nem töltötte volt, ami
kor meg lett keresztelve. .A törvény szerint tehát kifogás 
nem tehető az ellen, hogy az említett ügyben a hatóság a 
meghalt gyermeket zsidónak tekintette, és annak a Ohevra 
Kadisa által való eltemettetését kívánta. De ily kényszer 
csak a holtak eltemetésénél fordulhat elő, mert a hatóság a 
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holtat eltakaríttatlanúl nem hagyhatja. Egyébként azonban 
az állam távol tartja magát minden kényszertől s így nem 
kell tartani attól, hogy az állam egy élő ember javára olyas
mit követel majd fel~kezetünktől, ami a vallástörvényeinkkel 
ellenkezik• . Az Iroda ezen leiratával szemben kérdi előadó: 
vajjon lehetséges-e, hogy a felekezethez való tartozás fölött nem 
maga a felekezet, hanem egy férfi s egy nő közös megálla
podása döntsön? Nem áll az, hogy ily kényszer csak temet
kezéseknél fordulhat elő; mert pl. a komáromi hitközség alap
szabályai szerint minden tag jogához tartozik, hogy fiát a 13. 
év fordulónapján a tórához felhivassa, tehát joggal követel
heti, hogy az állam által zsidónak deklarált de tényle()' nem 
zsidó vallású fiát a tárához hívják fel, hisze~ a fiú az dllami 
anyakönyv szerint zsidó. Ez a fiú, ha felnő s a hitközség 
tagjai sorába lép, cselekvő s szenvedő jogával bír, stb. s 
mindab ból kizárni nem lehet. De kell-e mindazon súlyos 
következményeket felsorolni, melyeket ilyen »hivatalos zsidó « 
becsempészése maga után von? Ha pl. egy nem zsidó nőtől 
született gyermek leány és nem vétetett fel vallástörvény 
szabta módon a zsidóság kötelékébe, de az állami törvény 
alapján zsidó vallású, úgy vallásunk szerint ezen leány minden 
leszármazottja a legkésőbbi nemzedékig is nem zsidó, holott az 
állami törvény zsidónak tekin ti. .A származható bonyodalmak 
oly kérdés elé állítanak bennünket, hogy azt immár megfontolás 
tárgyává kell tenniök a hazai zsidóság intéző köreinek. 

. Evvel kapcsolatban elnök előterjeszti dr. Klein Mór 
indítványát, mely szerint »a rabbi-egyesület közgyűl,ése fog
laljon állást a zsidó-keresztény házasfelekkel, az Abrahám 

· szövetségébe be nem avatott fiúgyermekek kel, különösen pedig 
azok szülőivel szemben, kik ily fiaik számára a templomban 
nyilvános Barmiczvó ünnepélyt kierőszakolni törekszenek s 
végre oly öngyilkossági esetekre vonatkozólag, ahol az öngyil
kos szántszándékos, minden kétséget kizáró elhatározását 
döntő bizonyítékek igazolják. Mondja ki a közgyülés, mint
hogy ezen viszás helyzeteken csa~ e?yö~tetü :]járás, segíthet, 
hogy az ilyenek temetésével rabbi, h1ts~~nok es egye~ .. t~mp
lomi szolgálatot végző alkalmazott, kozre nem mukodtk ;; 
hogy körülmetéletlenek Banniczvó ünnepélye a templomban 

meg nem engedhető«. 



Folytatólag hr>nmbtja elnök dr. Roseuthai Tóbiás indít
Yüny:ít, mely reáruniatnt »a házasságkötések körül tapasztal
ható zil::i.lt helyzetre, amennyiben anyakönyvvezetési joggal 
felruházott kisebb községekben minden képesítés nélkül szü
kölködő metszök végeznek rabbifunkcziókat, indítványozza, 
hogy a rabbi-egyesiilet sürgős lépéseket tegyen a magas kor
mánynál az iránt, hogy esketési funkczió csakis teljesen képe
sített rabbi által végeztessék<. 

Miután elnök még Weisz Izsák, kajászószentpéteri rabbi 
indítványát terjesztette elő, mely szerint a közgyülés foglaljon 
határozottan állást az orgonajáték é> a női énekkarok isten
tiszteleteknél való közreműködése ellen, elnök az egyes fel
IDerült kérdések feletti behatá tárgyalásra szólítja fel a köz
gyülést, mely többek hozzászólása után elfogadta dr. Hevesi 
Simon indítványát, 

s kimondta, hogy az összes beterjesztett vallásügyi kér
dések a vallásügyi bizottsághoz utasíttatnak, mely azokat fel
fogja dolgozni s javaslattétellel a tagoknak öt hónapon meg 
fogja küldeni. Egyben kimondta a közgyülés, hogy úgy a 
vallásügyi bizottság, mint a többi bizottság is, szükség esetén 
tetszés szerinti számban kiegészítheti magát, de szavazati joggal 
csak a közgyülés által megválasztott bizottsági tagok bírnak. 

9 . .Az elnöki tisztet dr. Fischer Gyula alelnök veszi át 
s dr. Neumann Ede megtartja napirendre tűzött előadását 
»az izraelita egyetemes hitoktatás« czímen. Előadó behatóan 
ismertette a hazai hitoktatást a multban s világos képét nyuj
totta azon fokozatos törekvéseknek, melyek a zsidó hi tokta
tás t egyöntetüvé óhajtotta tenni az egész országban . .A nagy 
tetszéssel fogadott szabad előadás kapcsán indítványt terjeszt 
elő, melyet élénk vita után egyhangúlag magáévá tett a köz
gyűlés, mely kimondta: 

l. .A rabbi-egyesület a vallásoktatás egységes szervezését 
a magyar zsidóság nagyfontosságú érdekének és feladatának 
nyilvánítja, amelytől a vallásos állapotok lényeges javulását 
várja és amelynek előmozdítását kötelességének ismeri. 

2 . .A rabbi-egyesület az Egyetemes Tantervet általános
ságában és részleteiben a magáévá teszi, az országban való 
meghonosítását nemcsak czélszerűnek és üdvösnek, hanem 
mulhatatlanul szükségesnek tartja. 
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3. Erkölcsi súlyával oda fog hatni, ho"y a hazai hit
községek irányadóúl tekintsék, hogy a vallá~oktatás összes 
fokai~ _hozzá alkalmazkodjanak, különösen pedig, hogy a fele
kezeti Iskolák mind a tananyagra, mind a hitoktatásra fordí
tandó időre vonatkozó rendelkezései t szigoruan - a lehető
séghez képest - kövessék 

4. Az Egyetemes Tanterv ügyét állandóan figyelemmel 
fogja kísérni és tagjainak alkalmat fog nyujtani, hogy arra 
vonatkozó tapasztalataikat kellő móclon közöljék Ezen az 
úton is szolgálni kívánja a vallásoktatás ügyét. 

5. Köszönetet és elismerést szavaz az Országos Irodá
nak, mely az Egyetemes Tanterv kidolgozását megindította, 
az Országos Közalapnak, mely létesítését áldozatkészségével 
eléímozdította; valarnint dr. Munkácsi Bernátnak a Tanterv
Szerkesztő Bizottság előadójának és a Tanterv nagybuzgóságú 
szerkesztőjének, akinek a kiváló mü sikeres megalkotásában 
legnagyobb része volt. 

6. Ezen határozatok valamennyi hazai hitközséggel köz
lendők. 

10. Napirend értelmében dr. Lőwy Ferencz tartja meg 
előadását az »Országos Izraelita Nyugdíjintézet« - ről. Előadó 
történeti visszapillantást nyujt a Nyugdíjintézet tervének 
keletkezésére, mely a Dunántúli Rabbi-Egyesületnek 1900. 
évben Szegzárdon tartott közgyűléséből indult ki, mely terv 
szilárdabb alakot öltött az 1903-ban Budán megtartott köz
gyülésen, hol több hitközségi elnök is érdeklődéssei vett részt 
a tanácskozáson, majd alapszabálytervezetről is gondoskodott 
a Dunántúli Rabbi-Egyesület, ele mindeddig nem valósulhatott 
meg az eszme, minthogy sem a nyugdíjra szoruló tisztviselők, 
sem a hitközségek körében nem volt meg a kellő érdeklődés. 
Vegye most e fontos ügyet kezébe az Országos Rabbi-Egye
sület s vigye dülöre ezen égető kérdést. 

Hosszas vita után kimondta a közgyülés, hogy az ügyet 
a nyugdíjbizottsághoz teszi át, mely öt hónapon belül jelen
tést fog tenni az elnökséghez, egyszersmind elrendelt szavazás 
után nagy szótöbbséggel kimondta a __ ~öz~yülés azo~ elvi dö.n
tést, hogy az Országos Izr. NyugdiJm~ez_etet _az osszes lnt
közsécri alkalmazottak részére tartJa felalhtandonak. 0

1]. .A napirend kimeríttetvén, elnök köszönettel emlék-



. szik meg a pesti Ohevra Kadisúról, mely tanácstermét a 
mai közgyűlésre készséggel átengedte, és örömmel tekint vissza 
a mai gyűlésre, az elhangzott elöadásokra, a magas szin
vonalú s tárgyilagos vit<ikra, a gyülés méltóságteljes lefolyá
sára, s mielőtt bezárná a gyűlést, · a kartársi szeretet ápolá
sára kéri a tagokat. 

A közgyülés a pesti Ohevra Kadisának köszönetet 
szavaz, melyet az elnökség kellé> módon fog kifejezni. Ú gy
szintén köszönetet szavaz az cléíadóknak tartalmas és tanul
ságos előadásukért, s végül dr. Scheiber Lajos indítványára 
külön köszönettel adóz az elnök iránt a gyülés fáradhatatlan 
és tapintatos vezetéseért, 

12. Több tárgy nem lévén. elnök Isten áldását kérve 
az Országos Rabbi-Egyesületre s annak tagjaira, a gyülést 
bezárja. 

Kelt m. f. 
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TUDOMÁNY. 

A GESTA ROMANORUM ZSIDÓ YONATKOZÁSAI. 

»Gesta Romanorum« czím alatt több gyűjtemény volt 
a középkorban forgalomban, melyek elbeszéléseket tartalmaztak 
és czéljuk a keresztény vallás eréísítése volt. Ezekből kialakult 
a mai napig ismeretes »Gesta Romanorum <<, amely ugyan 
több reczenziót mutat, de lényegében e g y mű. Mulattató és 
hasznos olvasmány kivánt lenni papok és laikusok számára. 
Nagy jelentősége abban áll, hogy a középkor monda- és mese
gyűjteménye és ezeknek forrása. Szerzéíje nem ismeretes -
IVarton szerint Petrus Berchorius, Grasse szerint (II. 291. 
kövv.) Helinandus (mh. 1227) - és keletkezési kora sem 
állapítható meg. A mi Gestánk maga többször hivatkozik az 
»A róm::tiak viselt dolgaira« ez. műre, miböl önként folyik, 
hogy régibb gyűjtemény, illetve gyüjtemények is léteztek. 
Hogy ez a mese- és mondakönyv a középkor végén még mily 
népszerű volt, rontatja az a tény, hogy 1472-től 1521-ig 
36 kiadást ért. A reformáczió szorította ki, az új prédikátorok 
csupán a bibliából vett idézeteket tartván megengedhetőnek. 

A népszerűtlenítés folyamatát a következő számadatok tün
tetile fel: 14 72-1500. 24 kiadás, 1501-1521. 12 kiadás, 
1539-1558. 3 kiadás. Ezután nem nyomtatták többé és a 
példányok nagyon ritkákká váltak, tehát irtották őket. A 
mesék és mondák történelmi kutatása a figyelmet újra 
ráirányította és a nép könyve, mint a tudós kutatás könyve 
támadt fel 18-!2-ben, midőn Keller Adolf az eredetit kiadta 
G es t a R 0 ma 110 r um, Stuttgart (1842) és Grüs:,:e J. G. 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. IV. flizet. 
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Th. ugyanabban nz évben németre fordította. Ez a· fordítás 
az eredeti kiadásból újra lenyomatott ezen czímmel: G es t a 
R om a n o r um das iiltcstc l\Iiihrchen- und Legendenbuch 
des christlichen Mittclalters stb. 3. Ausgabe, Leipzig 1905. 
és ebből a fordításból merítjük a következő adatokat. 

Feltűnő, hogy a gyüjtemény moralizáló czéljához képest 
mily kevés benne a bibliából merített anyag. 1) Ez csakúgy · 
érthető, hogy az összeállító elsősorban a barátokra lévén 
tekintettel, ezt fölöslegesnek, vagy pedig a hibliát a kor szelle
mében a dogmában kimerítettnek tartotta. Hiszen a középkor 
sok századában a laikusoknak a biblia - ugy az ó- mint az 
újtestamentom - meg volt tiltva. Ez a körülmény magya
rázza meg azt a tényt, hogy az Eszter könyve mint valami 
ismeretlen elbeszélés szerepel (177. szám, II. köt., 123. s köv. 
lap). Az elbeszélő ezen a helyen a zsidó szót csupán egyszer 
említi és az üldözöttekkel rokonszenvez. Vajjon csak a Háman 
korabeliekkel, vagy pedig kortársaival is, nem dönthető el. 
Még egyszer előkerül a zsidó, de csak mellékesen. A 154. 
számban (II. 65) Gervasiusból idéztetik az, hogy »Edessa 
városában az ott levő Krisztus kép miatt eretnek nem élhet, 
sem pogány, sem bálványimádó vagy zsidó«. 

Mindenesetre figyelemreméltó tény, hogy a »Gesta« a 
zsidókról nem beszél. A mit fel fogunk hozni, az a régi 
(ókori) zsidókra és nem a kortársakra vonatkozik Ebből a 
hallgatásból arra kell következtetni, hogy az elbeszélések össze
állítója a zsidógyülölet klasszikus kora előtt, tehát a korai 
középkorban élt. Képzelhető-e, hogy 12. vagy 13. századbeli 
klerikus a zsidókról hallgatott volna? Tényleg nem hallgattak 
az említett korok dominkánusai, kik egyebet sem tettek, mint 
térítettek, azaz a zsidók ellen prédikáltak. 

Jellemző az is, hogy az uzsorások nem zsidók, hanem 
gazdag és tisztelt emberek. »Péter beszélgetése .T ézus Krisztus 
urunkkal« ez. könyvből öt bolond ember említtetik. A har
maclik tüzes kemenczén feküdt, de nem elégedett meg ezzel 
a tüzzel, hanem a kemenczéből kipattanó szikrák után kap
kodott, hogy ezeket elnyelje. »Ezek azok, kik gazdagságra és 

1
) A czethal elnyeli a királyi szűzet (II. 250.), emlékeztet .Jóna. 

históriájára, de a szűz a ezethalat belől megsebesíti és igy menekül. 
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tiszteletre mindenkit felülmulnak, de ezzel meg nem elégednek, 
hanem a szegényeket kifosztják és uzsora által kipréselikc 
(164. II. 83). Képzelhető-e, hogy a 12. század után az uzso
ránál a zsidóról nem esett volna szó? A zsidó pontot a szer
zés ~oránal_( búvárai nem vették figyelembe, pedig nézetünk 
szermt ez Igen fontos momentum. 

A részletek, melyekre most áttérünk a fentiek szerint 
csak annyiban zsidó vonatkozásúak, amenn~iben bibliai vagy 
talmudi reminisczencziákat keltenek vagy pedig egyébkép 
zsidó szempontból érdeklődésre tarthatnak számot. És most 
sorba megyünk. Az első számjegy az elbeszélések számát, a 
második a kötetet, a harmadik a lapszámot jelzi. 

44 (I. 66). Róma városa közepén bizonyos helyen meg
nyílt a föld és alulról tátongó ür támadt. A megkérdezett 
istenek azt felelték, hogy a nyílás mindaddig nem fog 
bezárulni, míg valaki nem ugrik önként bele. Ez emlé
keztet a Korach históriára. A folytatás - Marcus Aruelius 
azon feltétel mellett vállalkozott, bogy egy évig engedik 
azt tenni, amit akar, mire a rómaiak vagyonával és asszo
nyaival visszaélt - természetesen már nem vall bibliai gon
dolkozásra. 

58 (I. 86). Asmodeus király elrendelte, hogy bármely 
gonosztevő megmentheti életét és vagyonát, ha oly három 
igazságot mond, melyeket mindenki ellenmondás nélkül igazak
nak ismer el. 59 (I. 87 -96), melyet rövidség okáért nem 
idézünk, emlékeztet .Asmedai és bölcs Salamon történetére, 
amely a talmudban (Gittin 68 a és b) olvasható. 

80 (I. 137 és 141). Egy remete látta, hogy az úr pász
torát megölte és erre azt mondta: Úr Isten, minthogy ezt az 
igazságtalanságot tűröd, visszatérek az emberek közé. Az 
úton egy angyal csatlakozik hozzá, ki a városba elkíséri. 
Erre mindketten a városba mennek. Midőn odaértek, egy 
katonát arra kértek, hogy az Istenért adjon nekik szállást. 
A katona barátságosan fogadta és nagy tisztelettel alázatos
sággal fényesen el á tta öket mindennel. A katona egyetlen fia, 
kit gyöngéden szeretett, a bőlcsóben feküdt. Miután meg
vacsoráztak, kinyitották a hálószabit és az angyal és a remete 
számára az ágyat a legtisztességesebben megvetették. Az angyal 
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pedig éjfél táján felkelt és megfojtotta a gyermeket. .A remete 
mc<>ütközött az igazságtalanságon, dc nem mert szólani. Még 
két" hasonló eset tanúja volt és még mindig nem szólt. 
l\lásnap bekopogtatnak egy gazdag embernél, de az elutasí
totta. öket. Végre hajla.ndó volt nekik a disznóólban éjjeli 
sz<Ulást adni . .A.z angyal ezt is elfogadta és reggel a gazdag
nak adta. ajándékba azt a drága arany serleget, melyet az 
őket szivesen fogadó szegénytől, kinek egyetlen kincse volt, 
egy előző alkalommal ellopott volt . .A remete már most egészen 
megbizonyosodott, hogy útitársa nem jó angyal, hanem ördög 
és ajánlotta magát. .Az angyal erre megszólal és igazolja 
összes tetteit, melyek közül bennünket a következök érdekel
nek . .A pásztor megölését az Isten azért engedte meg, mert 
bünös volt és halálával megmenekült az örök haláltól. .A katona 
fiát azért fojtotta meg, mert mióta ez a fiu született, az 
azelőtt bőkezüen adakozó apa takarékos lett, most azonban 
ismét »jó keresztény« lett. .A. rosszlelkű gazdagnak azért 
ajándékozta az arany serleget, hogy csekély jósága teljesen 
meg legyen jutalmazva és a túlvilágon a »pokolban trónoljon. 
Tégy tehát jövőre zablát a szádra, hogy az Istent ne 
gáncsol d, mert ö mindent tud«, .Az elbeszélés czélja az, hogy 
az Isten igazságát az emberi ész előtt feltünö igazságtalan
ságoknál is igazolja. 

Ezt a tendencziát követi egy rabbinikus elbeszélés is, 
amely igy hitngzik: 

Józsua ben Lévi Illés prófétát kísérte. Mentek mende
géltek, míg egy szegény emberhez érkeztek, kinek nem volt 
egyebe, mint egy tehene . .Az ember és felesége a kapuban ült 
és nagy örömmel fogadták a jövevényeket, legszebb helyükre 
szállásolták és miJ1den jóval ellátták öket. Másnap reggel Illés 
próféta imájával megölte a tehenet. Ezután egész nap jártak 
és este egy gazdag ember portájához értek Nem törődött 
velük, nem adott nekik ételt-italt, csak szállást. Másnap reggel 
Illés imájával megerősítette a bedölöfélben levő falat. Har
madnapra nagy zsinagógához értek, melyben az emberek arany
és ezüstszékeken ültek. Az egyik felvetette a kérdést, ki fog 
ezeknek a szegényeknek enni-inni aclni? Erre egy másik azt 
felelte: elég az a kenyér, viz és só, amit magukkal hoztak. 
Nem adtak nekik semmit és hagyták öket ülni reggelig. Indu-
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láskor Illés megáldotta őket: legyetek minclnyájan vezérek. 
Ellenben a városbelieknek, kikhez ezután érkez tek és akik 
nagy örömmel fogadták őket, I. azt kivánta, hogy csak egy 
vezérük legyen. Józsua nem állhatta tovább és az előre kötött 
paktum ellenére követelte a magyarázatot. I. megad ta: .A sze
gény ember feleségének kellett volna meghalni, megváltottam 
életét a tehénneL A beclölél falban kincs volt elrejtve, elvon
tam a fösvény gazdagtól a fal megszilárclítása által. Sok vezér 
veszedelmes, egy vezér üdvös. Józsua megelégszik ezzel a 
theodiceával. (Béth Hamidras V. 133-135; VI. 131-132. 
V. ö. Zunz, GV. 130, cl; Bacher, Agaela cl. pal. Amoraer 
I. 194; Levi, RE I. VIII. 6 7). 

A 150. szám (II. 12) igy hangzik: 

»Plinius azt beszéli, hogy volt egy ország, mely ben 
sem harmat, sem eső nem esett; ennek következtében nagy 
szárazság és vízhiány támadt, mivelhogy ott csupán egy kút 
volt, melyben nagy mélységre volt a víz. Mikor az emberek 
vizet akartak, mindenféle muzsikusokkal, amilyenekkel csak 
bírtak, a kút elé vonultak és körüljárták, édes melócliákat 
játszva. Midőn ennek vége volt, a víz felszállt a kút szájáig 
és bőségben folyt le. Így kaptak az emberek vizet és azután 
elvonultak«. 

.Az elbeszélés nincs ugyan meg Pliniusnál, de ide 
vonható Historia Naturalis II. 103 és XXXI. 2. De már 
Plinius előtt ezer évvel ismeretes volt. l\Iózes IV., 21., 17 
ugyanis ezt olvassuk: ».Akkor énekel te Izráel ezt az éneket: 
»Szállj fel kút, énekeljetek neki«. És felszállt, mert ez a kút 
az, melyről az Örökkévaló Mózesnek mondta: gyüjtsd össze 
a népet, hadd aclok nekik vizet« (u. o. 16. vers). Kérelés 
már most, vajjon nem keletkezett-e a monda a bibliai 
versből? 

159 (II. 71). Nóé a vad szőlőtövet találta, de keserű 

volt. Ugyanezért négy·· állat - oroszlán, bárány, disznó és 
majom - vérét vette és földelel keverve trágyafélét készített 
belőle, melyet a szőlőtö gyökereire tett. Ettől édes lett ~s 
Nóé lerészegedett a szölő borátóL A ~or _ezen ere~eténe: 
fogva az embert oroszlánná, báránynyá, d1sznová és maJo~ma 
teszi . .A Gesta. ezt J oseph us, ».A természetes dolgok oka1ról" 
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ez. munkájából idézi: de .J oscphusnál nem található. \V m·ton 
szcrint (II. 275) FabriciuR, Codex Pseudepigr. Vet. Test. 
I. 2 7 5. található zsidó hagyomány ból ered. Vajjon nincs-e 
nyoma a .Josipponban vagy .Hegcsippusnál? 

Röviden megemlítjük, hogy a Shylok-monda forrása 
a Lucio császárról való elbeszélés (II. 154-158) és hogy 
a Salamon-féle Sámirmonda (I. czikkünket .Jew. Encyclopedia 
XI. 229. köv.) II. 223. lap Tumare név alatt fordul elö, 
melyhez még a 239 .. lapon található elbeszélés is tartozik. 

A függelék 23. elbeszélésének (II. 212) czime: »Von 
St. Daniel, der eine Siiule sah« és nem más, mint a 
Nebukadneczár álma az agyaglábu koloszszusról. Ámbár 
egészen Dániel . 2., 32-34. verseiből vétetett át, Grasse 
II. 282. mégis csak azt mondja: »völlig mystisch «, azaz nem 
ismeri a forrást. 

A függelék 24. elbeszélése a Schoiastika ez. könyvből 
a következőt idézi: ».Jeruzsálemben egy oszlop állt, amely 
harangételből öntetett, az oszlopon Urunk képe állt, és a kép 
ruháján »war unten nach jüdischer Sitte ein Saum ... 
Wer aber das Bild berührte, auch nur unten am Saume, 
und siech war ... der gesundete im Augenblick«, Mi ez a 
>Saum«? Kétségtelenül a rojtok (1'1~':l ef. MózesiV.15., 38-40.) 
voltak rajta. 

A »Gesta« általános jellemzése nem tartozik feladatunk 
körébe, de azért nem érdektelen annak konstatálása, hogy 
erkölcsi romlottságot tükröztet. Házasságtörés, a feleség oda
kínálása (151), vérfertőzés (153) rendes jelenségek. A barbár 
szellem abban is mutatkozik, hogy minden büntetés: halál. 
De vannak igen találó mondásai, pl. 146. (II. 10.): »Kicsibe 
rabló, nagyban császár«, A magyar közmondás: »Mondd 
meg az igazat és betörik a fejed« a Gesta 5 7. számából 
(I. 84.) ered. 

Budapest. 

Da. BtAu LAJOS. 

ADALÉKOK 

A W AHR,MANN-, SZÓFER- (SCHREIBER-) GORLICEI 
WEISS- ES FISOHMAN~-CSALÁDOK SZÁRMAZÁSI 

ADATAIBÓL; A CSALÁDOK KIVÁLÓBBJAINAK 

ÉLETRAJZAIHOZ IS. 

Wahrmann Mór 1892 november 26-án, testvéröcscsének 
Sándornak (0i1".::!N) 1899 márczius ll-én és öcsesiiknek József
nek 1902 május 7-én bekövetkezett elhunytuk, leülönösen 
pedig Sándor 1893 márczius 13-án kelt yéarendeletének 
kihirdetése óta és periodicus végrehajtásakor, többször kellett 
felvilágosítást nyújtanom az iránt, vajjon azon rokonságnak, 
atyafiságnak, melyet egyik vagy másik valamely alapítványra 
pályázó illetve egyik vagy másik valami segélyt vagy 
alamizsnát kérő mint a maga és fennevezettek közt fennállót 
emleget, bizonyítgat és érvényesíteni óhajt, mn-e alapja és ha 
van, melyik az. Az efféle felvilágosításokat tőlem néhol az 
alapítványokat kezelöknek valamelyik küldöttje, gyakrabban 
az örökösök . kérték tölem, sokszor a pályázók és illetve 
segélyt kérők reám mint az atyafiság egyik seniorára történt 
hivatkozásuk folytán is. :Minthogy pedig bárkinek, aki 
fennevezettek vérrokonának állítja mHgát, kell hogy vagy azok 
apjának, a 64 éves korában 1859 június 4-én elhunyt 
Wahrmann Mayer Wolfnak, vagy azok anyjának az 1857 
márczius 12-én 46 éves korában elhunyt Weiss Reginának 
felmenő, lemenő vagy oldalági rokona legyen, annálfogva 
ezeknek szüleit és testvéreiket valamint ezen utóbbiaknak 
gyermekeit, imhol unokáikat és néhol elédunokáikat össz~írtam 
egy oly kimutatás czéljából, mely egy a folytonos nyilván
tartás segédeszköze gyanán t szolgáló törzskönyV" e,;et~eg~s 
létesítésekor valamelyes értékkel bíró an,Yag. gyanánt, add1g IS 
pedig surrogatumként használtathatnék E czélt elérh.etném 
úgy is, ha a kérdéses kimutatási elkészítvén, egysz:rs~mnden
korra további kezelés végett, eljuttatnám a pesti IZraelJta 
ll .tk" ' 1 ' t 1' az örökösök kik közt nnnt ohannak 1 ozseg 1ez es a an < • • ~ 
lle . It . · I!"l'"ein seniorához ; e czelbol nem m 1s vo nmcs IS L J , 
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kellene kérnern :\ )f.-Zs. Sz. pnblicitását, rnelyet azért is 
h:í.torkodorn igénybe v<'nni, mert a fáradságos munka végezte
kor az elhunytakkal rokon illetve sógor annyi és !)edig 
nehány nagy rabbi neve került lajstromba, hogy származási 
és illetv<' némely életrajzi adataiknak a M.-Zs. Sz. hasáb
jaiban való közlésével némi adalékot vélek nyujtani az illetők 

ismer tetéséhez illetYe esetleg hitközségeik monografiájához, 
arniér t is egyik másiknak oly leszármazottjairól teszek emlí
tést, kik különben nem rokonai a fennemlített három 
\Vahrrnann testvérnek, ami egyébiránt magából a lajstromból 
kiviláglik majd. Kezdem pedig W abrmann Mayer Wolf 
apj::íYal, a pesti izraelita hitközséget legelső sorban érdeklő 

\Y abrmann Izraellel és leszármazottjai val. 

Wahrmann Izrael •1S:"'1 

Reich Ignácz, 1859-ben megjelent Beth-El czírnü életrajz
gyüjternénye II. kötete 39-43 lapjai vajmi keveset közölnek 
róla és nem igen rnegbízhatót. A XVIII-ik század utolsó 
lustrumában megalakult pesti izraelita hitközségnek Bodrog
keresztúrból ide 1796-ban meghívott első rabbija idézett 
Beth-El szerint 1755-ben született Óbudán és 1826 június 
24-én vagyis 5586. évi sziván 19-én szombaton halt meg 
71 éves korában. Maga W. I. a pesti izr. 'hitközség irattárá
ban őrzött 1825. évi conscriptionalis lajstromokban akkor 
65 é>esnek vallja magát. Szab. kir. Pest város a mult 
XIX. század első felében megjelent monografiáinak csaknem 
mindnyája W. I. érdernéül rójja fel az 1814 novernber 5-Pn 
megnyilt pesti izraelita hitközségi elemi iskola létesítését. 
Schams Ferencz az ö 1821-ben kelt Vollstandige Beschreibung 
der k. Freistadt Pesth-je 272-ik lapján ugyanazon fejezetben, 
hol Kisfaludy Károlyt, Döbrentey Gábort, Virágh Benedeket, 
Albachot stb. stb. említi négy évvel a Magyar Tudományos 
Akadérnia alapítása előtt rnint magántudósokat ott őt 
(Vahrrnann Izrael . . . Rethorik, deutsch) sem fel~jti ki a 
díszes lajstrornból, melyben még a következő tiz zsidó 
, magán tudós« nevét közli: Brill Israel, Feuchtrnann Simon 
Hoffmann Mór, Korufeld Mór, Kunitzer Mózes, Levinge; 
Isaak, Mayer Isaak, Rattenbauer, Rosenthal Mór és 
Saphir Mór. 
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Azt, hogy a hl.-Zs. Sz. 1907. évi 272-ik lapján említett 
Matterr,dor~ 1~ayer IV. I . fivére volt, annyival is inkább 
elfogadhatm, mmthogy nem is oly ritkák, rle gyakoriak azon 
esetek, melyekben a II -ik József uralkodása alatt az ő 
1787 j~liu:~ 13-án kelt udvari rendeletc végrehajtásakor külön 
más kozsegekben conscribált testvérek, külön más vezeték
nevet vettek fel, illetve kaptak; ugyancsak gyakoriságuk 
folytán nem említek semmi congruens példát. .á.d vocem 
Mattersdorf még csak ennyit: Minthogy én apámnak nő
testvére \Veiss Regina révén csakis a \V abrmann Mayer 
Wolftól származó W ahrrnanok rokona vagyok, annálfogva a 
M.-Zs. Sz. folyó 1907. évi 47-ik lapján nekern kegyesen 
adományozott Mattersdorfert, illetve Mattersdorf Mayert 
ősöm gyanánt nem fogadhatom el. W. I. családjából elsö 
helyen álljon fia 

Dr. Wahrmann Dávid József nagyváradi rabbi. 

A fennidézett 1825-iki conscriptio szerint 32 éves volt 
és akkor apja házában tartózkodott. Mintbogy a rnolilt 79 
éves, tehát 1828-ban született leánya Regina az ő negyedik 
gyermeke volt, őt 1825-ben már családosnak és atyjánál 
csak látogató vendégkép tartózkodónak kell vélnem akkori 
32 événél fogva is. Mikor apja meghalt, akkor ő már Galicziá
ban lakott '\Visnicé-ben, a bochniai kerületben az 1846-bau 
Austriába kebelezett krakkói köztársaság határán. A pesti 
izraelita hitközség rövid sedisvacantia után meghívta öt apja 
utódjául; ő azonban annyiszor kért és kapott megfontolási 
időt és illetve halasztást, mig a sok huzavonát megunta 
pesti hitközség meghítta Prossnitz rnorvaorszag1 község 
rabbiját a Krumauban 1794 rnárczius ll-én született Schwab 
Lőw-öt, ki megbalt 1857 ápril 3-án pénteken. Idők rnultával 
és Rosenfeld :Mayer nagyváradi rabbi elhunyta után 1840 
decz. 13-án a nagyváradi izr. hitközség rabbiszékével meg
kínálta dr. W. D. Józsefet és szónoklat tartására hívta 
meg, rnit megkínált visszautasítván és a bitközség is e fel
tételtől eltérvén véure az 1842 márczius 30-án mai 1680 
koronányi évi fi;etés;el dotált nagyváradi rabbiszéket, rnelyhez 
akkor D ebreczen is tartozott, elfoglalta. 

Müködésének egyik extravagansabb mornenturna István 
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WherczC'g, .Magyarorsz~íg utolsó nádorának 1847-iki országos 
körutaz;1sához fűződik. A franciscaei korszak német Pestjéről 

a 1\fazurok vidékérc elszármazott 54 éves rab b i, magyarul 
nem tudván, de ezen alkalommal a német szót sem tartván 
helyén valónak, csöbörből vödörbe gurul és a római kath. 
egyház nyelvén, csakhogy csodálatos classicitással, latin 
beszéddel üdvözli a nádort. A nagyváradi izraelita fiatalság 
e beszédét értékes billikommal honorálta ; én azonban efféle 
rendkivüliségekre Szent Ágostonnak, a doctor ecclesiaenek 
mondását idézem: Sunt grandes passus sed extra viam. 
E fféle és egyéb allurejeiért hivei vele és egymásközt is meg
hasonlottak; a pártján levőket »IV ármiáner«-eknek, elleneit 
pedig »Korchiáner«-elmek nevezgették. Meghalt pénteken 1852 
február 27 -én 5 612 adar 7 -én 59 éves korában. Két Hiller 
vezetéknevü nőtestvére volt consecutive felesége. l. Minclel, 
kitől származnak: Szócher nagyváradi lisztkereskedő (meghalt). 
Hillel vagy Heinrieh orvostudor és Ábrahám nőtlenül haltak 
meg. Julius szintén orvostudor, kit minthogy circa husz év 
előtt itthon mint orosz császári törzsorvos tett látogatást -
apja vallásától elszakadtnak vélelmezhetni. A folyó 1907 év 
nyarán bécsi és budapesti lapokban többször tétetett említés 
egy Wienben titokzatos móclon elhalt Wahrmann nevü 
orvosnak egy 95.000 koronás hag.yatékáról. Ezen hagyatékat 
a hernalsi K. K. Bezirksgericht tárgyalja; elhunytnak neve 
J/(lius Lipét; a másik nevét kereszteléskor kaphatta. Regina 
Fischmann Simon néhai kecskeméti rabbi özvegye él még 
·~·~'l!. 2. Lea, kitől származnak: Salamon meghalt 1906 május 
7 -én, felesége neve Tenner J osefin. Gitel Amerikába vándo
rolt Kurzmancll nevü péknek ma is nyomorgó hátrahagyottja, 
kinek egyetlen leányát Linát nőül vette Leának az ő 
harmadik férjétől néhai Klein Sámueltől Balassagyarmaton 
sz{trmazott fia Klein Adolf. Ji dl = J aka b jogtudor, a 7 O-es 
években aradi, a 80-asokban csakovai, oszt' sarajevoi ügyvéd, 
az 1896. évi millenáris kiállításon mint brcskai, később mint 
clolnituzlai marha- és terménykereskedő szerelJeL Meghalt 
HJ06 tavaszán Abl)aziában. Pelesége W. Israel dédunokája 
volt, egy Kronberger leány AradróL - Johanna. Ez volt 
IV. D. J. egyetlen gyermeke, mely nem Galicziában rle 
Nngyváradon született. f-lógorának Fisclunann Simon kecske-
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méti rabbinak ~ázából 1862-ben nőül vitte Bajára Stern 
Sándor, akkor lisztkereskedő ma t. Oh K . , a pes 1 evra aclisa 
kegydíjas temetkezője. Meghalt 1887 júniusban. 

Wahrm.ann Mayer Wolf 

a Gorliceben született Weiss Recrinát - R 't R b I · 
Gorlicz és Ra·ze Kri cr . · · 0

•.. --:. rvc ' . e c:tg 
~ . eoel leanyat, noul veven, recttus kapvan, 

nemsokára aposanak társából annak utódja lett a most lebon
tás alá fogott VI. Váczi-körúti 1. szám ú házban létezett 
v~sz~n- zsák-, és cs~nv~t kereskedésben, melyből a pesti és 
WIC~ l • W ahrma~~ es. fia, illetve und Sohn czég fejlődött 
telemtelyes bankuzlette. Gyermekei mind ezen házban szület
tek, következő sorrendben : Amália néhai Pollák Bernát 
pozsonyi származású bécsi nagyvállalkozónak, ki neve elé 
agg korában befejezett élte végéig a »junior« jelzőt írta és 
íratta, özvegye elhunyt Wienben 1905 október 16-án. Fiuk 
Emil, kinek felesége, Bendix .Amélie, vall[tsunlc híve maradt 
sze:nben ~cscsével dr. Vict01·-ral és testvérhugával Bayer 
Elzsével, kik elszakadtak tőlün!<. Ez utóbbi életének a bécsi 
ujságok törvényszéki rovatából megtudott episodját itt fel
említésre méltónak tartom. Elise a férjével egy katonatiszttel 
folyt válópörének szóbeli tárgyalása alkalmával minden 
sérelmét refrainszerűleg e szavakkal fejezte be: »ez velem 
mint zsidó asszonynyal meg nem történhetett volna - ezt 
rajtam zsidó férj el nem követte volna«. Elnöklő bíró, ki a 
családi élet ilyetétlÍ bár negativ panegyrismusát megsokalta, 
rászól Elisere és azt kérdezi tőle, mért lépett ki oly vallás 
kötelékéből, melynek házassági és családi élete oly példásak, 
mire Elise resolute válaszolt is e szavakkal: »Sajnos, mert 
fogalmam sem volt az óriási különbségről.« 

Móricz, 

született 1831 február 28-án, házasságra lépett 1861 márczius 
19-én Gold Lujzával, tatai Gold Zsigmond szellemdús testvér
húgával, ki meghalt 1865 ápril 28-án. W. Mórnak még eddig 
nincs és aligha valamikor lesz rendszeres életrajza. )Iikor 
1892-ben meghalt, még praesente cadal'ere és Yadász Ede 
jelenlétében is dr. Fekete .József lett megbízva a főörüküs 
nevében annak akkori férjétől ily életrajznak, ad normalll 
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Kónvi .Jlanó Deák-ja, Lederer A rthur .Andrássy-ja megírásá

ml. illetve szerkesztésével. E máig még mindig eredménytelen 
megbízásnak az a következménye, hogy más, esetleg hivatottabb 
írókat siker ült elbessegetni ezen thémától. Arczképei alá 

1r . .Jlór gyakran irogatta következő devisejét: Mihi res, non 
me rebus submittere conor. Leánya Rebeka = Regina = 

Rifke = Rive = Himka oszt' Renée született 1862 január 
18-áu. A. vele 1883 február 15-én egybekelt első férjétéJI 
dr. megyeri Krausz Izidortól l 2 évnél tovább tartott házasság 
után elválván, az 1895 február 28-án született leányát .Amália 

Lujzát (hlálke Genendl) magával vitte a keresztvíz alá. Ezen 
ténykedésére az ő egykori sógora, néhai megyeri Krausz 
Lajos az ö mintaszerü végrendeletében elég érthetően meg is 

adta már a méltó Yálaszt. Második férjének Beretvás Ench·e 
c~. és kir. kamarás és főrendiházi tagnak 1902 október 21-én 
bekövetkezett halála után ismét férjhez ment fáji Fáy Bélá

hoz, aki szintén kamarás, akitől őt a pestvidéki törvényszék 
1907. szeptemberben a férj hibáztatásával jogérvényesen el
választotta. W. 1\f. fiai Ernő és Richard apjuk halála után 
csakhamar katholizáltak - Fáyné kálvinista. - Ernő 1906 
május 30-án Párisban öngyilkos lett. 

Zsigmond (m.,S~t~) 

született 1836 november 13-án és 1873 deczember 18-án 

Raab Emmával, egy cs. és kir. könyvtáros keresztény leányával, 
házasságra lépett, élve a facultativ polgári házasság expedien
sével. lied. Dr. W. Zs. a bécsi alliance israelite alelnökének 
E>zen házasságból eredő két leánya és pedig Emmy és Dr. 
IVahrmann Paula, a wieni nyilvános leánygymnasiumon 
a classica philologia nyilvános rendes tanára, kiváló romanista 
Mommsen iskolájából, anyjuk vallását követik. 

Rosa 

.Az 1901 november 24-én, két évtizeden keresztül szen
vedett sulyos betegség után, a halál önkénteseként elhunyt 
ezen fenkölt szellemű és aranyos jószívű W abrmann leány 
1874 julius 25-én lett özvegye Goldstein Rudolfnak, a 
Goldstein H. és fiai egykori szőrmeárú nagykereskedő czégben 
a fiak legifjabbikának, kivel 1857 november 4-én lépett 
házasságra. Leányaik egyikét Rezsint 1881 deczember 20-án 

ltárhoz Radó Vilmos immár nyugdíjas állami tanítónő-
yezette o , · h' - or·a 

· · ato' a másikat pedi.,. az europal Iru zong , -k , ezelel JO'azg, , ' ' <> l 
ep , , " u·l .-t dr .Adler Mihály, a Magyar J el zá og " vesznőt v l ma' . ., k '· ID~ ank czégvezető ügyésze 1889 május 1-±-én. Fmna a ,par 

l htelb , t, lőtt 1886 tavaszán a halalba l orvostudorra ava asa e 
nappa ' , Ernéinek halálát anyja Róza soha sem tudta meg: 
ment Gerő . 1838 'úlius 3-án született, és Józsefnek, lo 
Sánclomak, ki , J "l t tt elhunytát a bevezetésben 1842 augusztus 17-en szu e e 

már kelteztem. 
Wahrmann Juda 

-, elhun t pesti rabbinatusi ülnök és 187 4 
az 1868 nov. 14 en . _J k "l Stuzker Serafine egyetlen 
J. anuár 20-án elhunyt neJeDeo szu.A.. l lf - "PI Poclmaniczky-u. 
' .. J ellmek c o ne. ' . , gyennekük Rosa ozvegy , h th Ábrahám kulai aztan 

fi t t , ·huO'at Hoc mu . , 
31 sz. Sera ne es vei " , , f l , "l amikor meg a 

. . , kkor veven e esegu ' l 
veszprémi rabbi mar a . t,. volt ez által IV. Juc a 
miskolczi »nemzeti iskola« Igazga OJa ' 

vőtársa lett. Jecheszkel-Ede 
Wahrmann Fl ' c 

, 7 4 éves korában. e eseg 
meghalt 187~ februar d~~~:l többször megválasztott orszá~os 
Mandel Katalin dr. hlan , O'halt 1862 augusztus 14~en. 
képviselő apjának nőtestver\ ~te" 1895 márczius 8-án ferJe 
G illekeik: Fanny meg a , l F és fia czég érdeme~ yer ldb . er Samue .· 
Bl ]1 ,. A' rmin, a Go etg , 16-án Zsigmond meg-au 1u. go! februar · , 

, tá ·osa sírba követte l , 13 án 67 éves koraban 
penz I 1907 februar - , k "l ár
halt 1872-ben. .Az , . , k Rothmüller Dá,·idnena to c. sz 

·, k Arnaltana , . R .,.·na és G1zella. elhunyt neJene ' Jó f Klementma, eo1 .. , 
mazó gyermekei Mór, zse ' 899 október 14-én. Ozveg~~
Elise meghalt. Lipót megba~\é~·e Bleuer Ármin is unoka]~ 

. Máriának első J . . dk, t férJ· étől szál'lnazo nek Birmann iért 1s mm e 
1 volt Warhmann Izraelnek,_. am Rosa Kisfalvi J aka b n~ meg h~ t. 

. \V I dédunoka!. . f 1 'O'e Kömg Regma 
gyermekel . . . orvos, kmek e ese" , , .Jlóritz 
D . Wahrmann Swwn kl 'y•ttalnok. Samuel es 

I. k"k Ede ban ll ' és egyetlen gyerme u 

régen meghaltak. . hám Salamon 
nn Abrad . 

Wahrma 'b lhunyt híres óbu al 
84 éves kora an e - é k 

november 6-án, b . '-én elhunyt feleseg ne az 1893 
1905 

deczem e1 "' 
kántor és az tlen fiuk Izrael. 
Goldstein Johannának egye 
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ÁÜtérek ehégre \V. r. leányaira. .A . fennemlí~ett 
· · lk lru·inl méO' csak ketten voltak Itthon apJuk conscnpho a a , ' " . . . . . . 

• ' ] kk . 2l1 -'resnd· beírt Ew es EszteJ, ain utobbi-luí.zana , az a Ol ' ' ' 

ról sikerült megtudnom. hogy első fér~ét .Hollae~d~rn.e~, a 
másodikat SchönfeJdnek hítták. Ez utobb1 a RakocZJ-uton 
levő •F ejér ]ó~t szálloda második emeletérő: az 50-es é~ek 
valamelyikében lezuhanván, szörnyet halt, lea~ya En~esztme, 
az r. JIJikó-u. 2. számu háznak, melyben lakik, tulaJdonosa, 
özvegye néhai Bleuer Ignácznak, saját cou~Íll~ának, a 
:.Fonciére« volt főtisztviselöjének, 18±8-as honvedtisztnek és 
külföldi írók fordítójának, akinek egy fitestvére a Dorottya
utczában órás vol t és pedig jó sokáig a »Nemzeti Szinház « 
órása is. Egyetlen élő gyermekük, .Andorine, énekesnő, nem 
eayszer hallatta jeles éneklését W ahrmann-reqniemeken is. 
Bieuer Ignácz egy ideig W ahrmann Mór jótékonysági tanács
adója és végrehajtója is volt és pedig a fennevezett Hollaencler 
fiának, Sámuelnek, W. Mór czégvezető consinjának halála után. 
H-nek egy másik fia, .Antal, a »Pester Flinzerl« nom de 
guerre alatt szerepelt régi német Pest brettlijein, egy H. 
leánynak, dr. W. Y i dl J aka b ügyvéd anyósának férjét 
.Aradon Kronbergernek hítták. 

Y olt W. Izraelnek még három leánya: a Nagykállóra 
férjhez ment Ble1lerné, kinek fiairól fenn megemlékeztem 
már; az Eperjesre férjhez ment Zeislm·né és az .Aradra 
nőül vett Hirschlné. Ezekre vonatkozó közelebbi adatok 
felett ma még nem rendelkezem. 

Weiss Izsák 

.S":::T 0"11 pn:::' '1;,~ :mt1; p•,::: p:1; i'P~~, o'm oo;1o~;, i' :l~,, ~som;, :1,,, 

.A mult XIX. század első éveiben Gálszécsről Galiczia 
,J aslói kerületébe Gorlice városkába költözködik fennevezett 
nagyapám, ahol öt mint Gálszécsről bevándorlottat - így 
közölte W ahrmann Mórral és velem dr. W eissburg Gyula, 
akkor még pesti segédrabbi - Reb Iczig Csecsevicz-nek 
nevezik, de nem sokáig . .A pesti vásárokra szállított vásznaival 
és a szövöipar egyéb czikkeivel üzött kereskedelme csakhamar 
oly arányokat ölt, hogy a VI., Váczi-körút l. számu házban 
raktárakat bérel és boltot nyit. Itt Pesten meg Reb Iczig 
Gorlice néven említi a zsidóság, az ő galicziai lakhelye után, 
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ahol valamennyi gyermeke születik feleségétől Krieger Rajzétől. 
Pesti üzletét, melynek spirítus r ectora leánya Rive, majd 
korai ifjuságá?an unokája W ahrmann 1\Iór, factoturna pedig 
\Valdmann Lipót, a Fővárosi Orpheum igazgatójának, W aid
roann Imrének nagyapja, vejének Mayer \Volfnak átengedréu 
öreg napjaiban, csakis a drága kövekkel való kereskedést 
folytatja még . 

.A mi nálunk zsidóknál gyakori eset, az W. I. vagyoni 
állapotának megbecsülése körül is előfordult. .A rabbik, a 
lámdánok és bocherek bőkezű maeczenását gazdagabbnak 
tartották, mint minőnek bizonyult halála után, amikor 
vagyonából özvegye hét fia és hét leánya osztozkodtak. Yeje 
Szófer .A. S. \V., a pozsonyi rabbi, egy alkalommal Nl1'~1N1 ··~·z:
nak mondta apósát. Megkérdeztetvén mit ért ez alatt, azt 
felelte, hogy olyan gazdagot, aki hőséges pénzben és egyéb 
javakban dúslakodik, ami nem soknak adatott a sorstól. Van 
ám - úgymond - )l:li, i'!Pl.' is, ilyen mindenki lehet 
1pSn:1 n~!P;-t (.Aboth IV. 1.), kisebb, akár semmi vagyonnal 
is ez utóbbi az előbbiét felülmúló jólétnek örvendhet. 

Istenfélő jámborságának 1841. évi április hó 6-án 
5601 peszach második napján nyujtotta ötletes tanuságát; 
ezen nap előtt pár héttel ő, ki öregségére megvakult, szem
orvosi mütétet végeztetett magán; a hályog eltávolíttatván, 
orvosai neki a sötétített szoba elhagyását még márczius 
havában megengedték; de ö ez engedélylyel nem élt, ott 
maradt sötétített szobájában a 201-ik Sm i1TM~ momentuosus 
szercláj{tig ápril. 6-ikáig, hogy szeme visszanyert vi~á~át 
legelőször a n~nn !P1,p áldásmondásaival hálálJa .. meg Istenenek, 
a nap, a világosság. a világ mindenható teremtoJének. .A mu.lt 
XIX . dl lSl 3·ban l841-ben, 1869-ben és 1897 ápr1l. . szaza Jan , k .. ) . ' t 
7-én (minclig szerc1án, a teremtés negyeeli napJan ~sme -

.. . t el)Től a >Pesti H1rlap« lodött ezen csillagászati momen um, m k , 
1897 évi 97-ik számának 8-ik oldalán »Zsidó dolg?'« ~zJm 

, 92"-ben lesz a 204-Jk. )\em-alatt olvashatni egyet-mast; l t> • 

sokára meghalt ő is, őt túlélte felesége ~~· k. k It' 't puhatolva 
• elhalálozasu e Je • 

Nagyapám és nagyanyam . Esztertól Novitarghól, 
egyetlen még élő leányuktól, HI~sch . . k t' apJ'áét mely 

k. vf d ló'át »JÓl'CZCJt«·JU a ' ' csa 1s elhalálozásuk é or u J . 17-ikére esik, 
adar 27 -ikére esik és anyjáét, mely tévesz 



turihattam mt>g, fl··~l cwlrik •1w - hány én', azt 6 maga 
f3em tudja lll:ír. Sz<'g,:ny fl' j•·! 1~s", ter •cmv kivételével mind 

nw••h:tlt ,.yPrmel"·ikl't 7.öÍ•l•í ueYeiken sorolom fel a M. Zs. Sz. 
ph:nrtogr:t)lhiaj:iv:d. J/aj.1·1' ('l'arnow). - Bórech (Gorlice), akinek 
gy <·l'llll'kl'i kii~oiil islllcrtcm BettPr .A.máliát, ~agysároson, 
.f 1í~oPfl-t •'s AJolf·ot Wi .. uben, Eljóküm-ot Borosjcn<ln és a 
bud ap•· ti l V. hr. rr:Utanocláha j:'í.rt J akabot Csernowitz-ben.
Monlr-h t• (gcomot.·r). - Eljó/cüm (Zboró), akinek fiától l\fózes
Wl a zborcíi rabbitól folyó 1907 évi február 2-án kelt nehány 
adat :111 renddkezésemr<'. Nagyapánk »csecsevicz« jelzőjét 

ezl'll c:ousinom tagadja. A folyó 1907. évben Gleichenbergb6l 
Buclaprstro intézett egy leveléhen Weiss Jacob kurimai (Sáros) 
rahhi, Eljóküm unoldjának mutatja be magát, mit ezennel 
rPgistrálok. Jaszele, Lcm bergben volt tekintélyes szállítási és 
bizományos üzlete. J<'clesége családi neve Bardach. Fiát, Dr. 
'\\'ciss Mór, cscrnowitzi ügyvédet és leányát, Heuriettét is 
ismrrte!Pm; azti~ tudom, hogy egyik vejét Rapoport-nak, a másikat 
Pórár.-nak hítták, Je nem tudom azt, vaj jon ezen unokanéném 
H.-né-o vagy P.-né. lVol(' 1840-42-ben apja miskolczi fiók
j:ínak t<irstulajdonos~. 

Feleségétől, J!.,annytól, Fisohmann E. Mózes és Berger 
ll anna leányától, per procurationem vál t el fiuknak Vadász 
Edének, ezen adalékok szerzőjének, Mi ·kolezon 1842. évi 
szeptembcr 5-én hétfőn l"~l"' :"1:\:1:"1 W~., 'J bekövetkezett születése 

előtt. Meghalt 1882 május 27-én szombaton. Vadász Ede 
fch•ségc, Hnumgarten Eszter, született Balassagyarmaton 1856 
július 2-án, fiuk im·dr. V. Imre szül. 1879 ápril. 23-án és fiuk 
V. Ernő, a k. k. priv. Allgemeine Verkehrsbank \Vicn fiók
jainak főnöke, szület0tt 1881. év április h6 4-ikén. hlind a 
kettő Bullapesten. Lé1•i. - Chave Lee 15 éves korábq.n 1833 
augusztusban Komáromban tartotta esküvőjét Sz6fer Mózes, 
pozsonyi mbbi 18 éves fiával, Ábrahám Sámuel '\Volffal. 
Meghalt 21 évig tn,rtott özvegységében, 74 éves korában 
189:l. év ju.nu(tr 24-ikén. Nehány exaltado avval gyanúsít
gatta és rágalmazta, miszerint atyafilátogatások alkalmával 
Pesten megszegve apósa végrendeleti tilalmát, »sátlit« visel ; 
hát ez nem igaz! Igaz azonban, hogy regényeket olvas
g:ltott és ezáltal sógorának, Szófer Simon krakkói rabbinak, 
a ·o~o cnn végrendeletc egy másik pontjúra vonatkozó magya-
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rázata folytán azon végrendelet ellen m ;,, 't t t E . 
. toiS 'l't' e . zen ve<>-

rendelct egy pontJa ugyani így szól: - · ·~Sc-. ., SN --:- ,.,..::. 
magyaru_I: n~ nyt~ljatok r~bbi .Jiose Dessau vagyis .Jlend;;~ 
sohn Mozes rrataihoz, meh· marrvarázat mel1 tt t b' 

. • J oJ ' e - az 1szem 
- a Jadnak a rmád-dal való rímelése J·s 'l· '-' s· szo ) uz. lmtm 
azonban, a nem quaeiratbetűkkel írott rés e's ch k" 

. .. . e~z ·onnyen 
ősszetevesztheto hasonlósaguknál fogva a r 'd · b t"·· 

, ' ma re e UJet 
chesz-nek olvast~, a rmád-ból imigyen 'i~l"l lett és ez~tltal a 

mondat értelme Is módosult következővé: regény könyvekhez 
ne nyúljatok 

Riv é-ről, \V abrmann Mayer Wolf feleségéről. a szé sé
g éről és energiájáról is Ilires ezen prototyp »mechje- veib•~ról, 
itt csak ennyit. V alahányszor Amália leánya a franczia melv
mester jövetele alkalmával W. Móciczka játszótársait, ~ h; 
Falk Miksát és a pesti kereskedelmi akadémia nagynevű 
igazgatójaként meghalt kis Lev in J akabot testvérétől elzamr

gatta, ő mindig ott marasztalgatta öket e szarakkal: »jól 
viselik majd magukat és ök is tanulnak•. Halálát szívburok
vizeny okozta; két és negyedévvel utána meghalt férjeét is. 

Úgy hallottam, hogy ezen bett>gséget házastársak gyakran 
acquirálják egymástól. - Szóre, férjezett Komgold (Siepolo

mice, Podgorce mellett). - Büne, férjezett Ortner. Fia Ortner 
Sámuel volt, rőföskereskedő és többszörös háztulajdonos, 80 éres 

kor<tban, folyó 1907. év t márczius 14-ikén követte sírba fele
ségét, Neuer Zsófiát. Fiatalkori zsngoriságiLt öregségében hat

ványos jótékonysággal expi:í.lta . .:\Iost meg visszaéltek bökezü
ségével. Egy ízben több jeltelen sírhoz emelendő sírköre kére

gették segélyét; kaptak tőle másfélezer korom'Lt, - a sírok 

máig is jeltelenele Egyetlen fi:H, Rezsőt nem ismerem; számos 

leányai közül csak a Nord & Czerlwvitz-czégben :Nord Mór 

barútom feleségét. - Séndele Stie~l i tz. Fmtlele Ost:rjun!.(: 
- Eszter Hü·scb. Azt hiszem, hogy a volt magyarl:í.posJ rab ln 

lteb ,J ajkel-nek az özvegye. 

\Veiss nagyapám csalúdj:íhoz még csak a ,kö,·etke~ő~l't 
f .. · .. A_ • l 1 .. · 1\1' ·l· ]c· on cer'· \ \ e1ss ElJokulll uzom. mt!lt sza za c wzepen • ~~,o z "'" · . , 
(Alkum) nevü szabóhoz, ap{llll cousinj:'Lhoz kiildiigettek, pro-

gattam. Leánya Hani elszegénJcdett. . 
D , f l ·t t tt velem :.\IJskolczon a gyancsak atyaliságo t o ) a o . . , ... 

n 1 · 1 os a neh·u } P Jel »rest városúhoz« ezímzett sz:íllo<la tu aJr 011 '' ' 

)J agyur-Zsidó Szem le. 1 90i. IV. fiizet. 
2:! 
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· ·, k 's·tk zsit16 nrvét tudom, Slajme Bórechten. 
,Tóz~d, akt anypna l • • . ' , R·· 
..,,. · •. 1• FrJ·rr .Tózgcf numismahkus. - El·e meg omer 
-" 131 eg) J ,e, Jál t . t f · ? N ..... 1 <'j~ " 11arry,z:ímú {>s jómódú csa c ISZ es eJe. agyon 
.LUJl,t}, ('t",Y >"'· j r t ' k t 
rérren láttam a \\r ahrmannoktól atyafina' e Ismer ezen zsa os.' 

" 1, · R.. er· tcshérb·ity]· át. Ma se mernék rá fogadm, az esz an om · ' ' , . 
k Krieger volt-c Rajze nac:ryanyánk vezetelmeve, ammt csa ·ugyan . . o . .. . . 

azt \Yeiss l\Iózes zborói rabbi vitatJa és nem-e RomCI, am1 
lllellett a Römerekkel való atyafiságunk szól. . 

l\Iég csak ennyit! Haragom nehéz elfoJtásávalmár eddig 
is kénytelen voltam nem ignorálhatni egyik-másik mesümed
ünket; szívem meg-megújuló fájdalmát leküzdve, egyik-m~sik
nak halálát önkéntesnek jelezni. Hát kérem szépen, ami az 
öngyilkosságok általam történt megemlítését és el nem hallgatását 
illeti, csak néhány névre utalással válaszoJok: Quetelet, Krafft
Ebing, Lombroso, Laufenauer, IV agner von J auregg etc. 
Ni·~-:l N~·~ns ~, , . 

Ami pedig a hitehagyottak elnevezését illeti, higyjék el 
kérem, sem a bennmaradtakat nem akartam evvel bosszantani, 
sem öket csúffá tenni, ezt elvégezték már ök maguk. 

Venio nunc ad fortissim um: 

Szófer Mose. 

A ·n1o onn, az orthodoxiának ezen hatalmas és jelszóvá 
szellemült vezéralakja, szi.iletett apjának Sámuelnek, ennek 
feleségétől Rézltöl, Frankfm·t am Mainban 5 523 tisri 7 ·én, 
pénteken. Tanítóját, Adler Náthánt elkíséri Boskowitzba, 
Morvaországba. Szemnitzben házasságra lép a prossnitzi J erwitz 
l\Ióse leányával, aki meghalt 5572-ben. Ettől n€m születtek 
gyermekei. Miután Strassnitzban és ezután Nagymártonban 
rabbinuskodott és több nagy és hírneves zsidó község meg
hivása folytán azok rabbinusi székei közt válogathatott, 
5567 leeh-lechó hetének keddjén, 1806 okt. 2l·én elfoglalta 
a pozsonyi rabbi-széket, melyet 33 évig töltött be, 5600 
tisri 25-én (csütörtökön, 183!! október 3-án) bekövetkezett 
haláláig. 

A 119-ik zsoltárnak, vagy ahogy az evangélikusok ne
vezik, az arany abc-nek 18-ik versében foglalt nu~S;::; :'!to'.:!N1 

szavak elseje adja a 33 évnek, másodika pedig az 567-ikinek 
a betüértékét. f:lz. M. második felesége, akivel Kismartankm 

ADALIÍKOK A WARRMANN-CSALÁO SZÁR~IAZÁSI ADATA!BÓL. 
339 

esküdött meg, Szórl volt, a Kismartonhnn 5522 , . h , 
··1 t tt , "' mate esvan J 1-én szu e e es 5 598 tisri 13-án (1837 kt ·1 , .. .. .. .. . o o )er 12-en, 

csutortokon) elhunyt posem rabbi, Eger Akibának második 
leánya, annak első feleségétől Glikchétöl. Sz. :l\1. harmadik 
felesé~e volt. az 559 2 v~adar 18-án 1832 márcz. 20·án elhunyt 
~buclat :a~b~ Heller HirSch özvegye, kit fí595-ben vett nöül. 
Elete fómüvenek, a halacha nélkülözhetetlen kincsesházának a 
czíme, a ~n10 cnn az ő személye nevévé idomult. ' 

Gyermekei Sz. M.-nek csakis második feleségétöi, a 42 
éves koráb~~ elhunyt Szórl-tól születtek és pedig 4 fiú és 
7 leány. Fm1 : 

Abmhárn SrinmellVolf, született 5575 adar elsején, (szom
baton, 1815 febr. 11-én), meghalt 5632 tévész 19-én (szom
baton, 1871 decz . 30·án). Róla és családjáról lentebb külön 
kimutatás számol be. 

Simon nagymártani oszt krakkói rab b i, volt osztrák 
Reichsrn,th-képviselő, szül. 1821-bcn, meghalt 1883 február 
23-án, pénteken. - 1865 tavaszán Wienből Pozsonyba a 
Dunán lerándulójában a gőzhajó Hainburg közelében zátonyra 
j utott. Ekkor távsürgönyileg kért élelmiszereke t, főképen ita
lokat vittek ki neki a »Drau« bordjára. Órák hosszáig folyt 
parlamentirozással nagynehezen lehetett rábírni öt, hogy azt 
csónakbaátszállással hagyja cl; kál vochajmerrel indokolgatta 
csökönyös vonakoelását: »csak nem bízom magamat ezen kis 
teknyőre, mikor ezen nagy alkotványon is baj érhetett~. Pápán 
lakó fia, Akiba ekkor útitársa volt. - l\Iég a Schottenthar 
közelében fennállott ideiglenes » Reichstagsgebiiude«-ben a Taafe 
korszakban egy fontos ügy tárgyalása alkalmával, az ülés 
öreg estéig is elnyúlhatónak igérhzett, Sz. Simon az esti 
sz ürkületnek a t'lii;~ i~i véghatárának beálltakor távozni készült. 
Pártjának minden egyes szavazatm rgetö szüksége lévén, egy 
Whipper a szökevénynek útjába állott és öt a pártfegyelemre 
hivatkozással marasztalg<ltta és Szófernrk. ki az elocl:tzhatlan 
Gottesdieu 't-tel is mentegetődzött, e német közmondással. 
Rerrendienst aeht YOr Gottes<lienst - válaszolt ; Reb Sune 
Rrókr - így b is hítták - nem maradt adós a sz.~·l.lemr~ 
ri posttal mcly így hangzott: \\'ic ich glaube, haben "u. Ab 

' l Volke zu elleneu geordnete nicht H erren, sondern . < : m . . . ·.· ,. j 
A. párbeszéd Sz. S., a kolomeai képviselo azon kon~zessziÓJ.H ,t 
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ért vé<>ct. mely szrrint marad, ha jó negyedórán beliil kilencz 
1:3 év1~él idusebb zsidót kerítenek neki és az így létesült 
nlinjánnak a parlament valamelyik termét félórára rendelke
zésére boc~átják. A paktum létrejött, a \Vhipper kocsijába 
vetetie magát és csakhamar még két megtelt fiakertől követve 
diarlalmasan visszatért. A közel Salzgries-en toborzotta a 
mü1jant ... .. . a fekete herezeg Liechtenstein Alajos. 

József N agysúron, Pozsony mellett gazdálkodott és 
1881-hen 63 éves korában meghalt. 

I czig Lrib gyermekkor[cban hunyt el. 
Hindl Ellrenfeld David Hirschné, néhai E. Sámuel 

·;:10 ;nn nagymártoni, néhai E. Saul szikszói és néhai E. 
J esája sárospataki, valamint E. Simon nagymihályi rabbik
nak és A.kibának reh Májrem Trebitsch fakereskedő vejének 
anyjuk. 

Gitl, előbb Kornitzerné, majd oszt' Spitzer Salamonnak, 
a wieni »Schiffschül» rabbijának a felesége. 

Jitl Geigerné (Eperjes). 
Szimche L ehmanné (Pozsony) él még 'ltl't:')) 

Recha Friedmanné (Nagytapolcsány). 
R ézl és E szte1· lánykorukban haltak meg. 

Széfer Ábrahám Sámuel Wolf a '1!:110 :tn~. 

Apjának a pozsonyi rabbiszékben és jesiba élén utód
járól, kinek mint nagybátyámnak házában 1864-ben és 65-ben 
mindennapos, tőle jó szemmel látott vendég voltam, ezen folyó
iratban is, de bövebben dr. \Veissburg Gyula »Jövő« czimü 
hetilapjának 1898. évi január 14-én kelt 2-ik számában, ott 
és akkor még mint Anonymus közöltem különféléket. 

Mielött jelen közleményeim szerkesztéséhez hozzáfogtam, 
a már meglevő jegyzeteim ellenőrzése szempontjából is, gyer
mekei legifjabbikának, kedves cousinomnak, Salamonnak Bereg
szászon megjelent, Munkácson 1893-ban Blayer & Kohn 
bPtüivel 68 nyolczadrét lapra nyomtatott lti'?Ht•~;, tom czímü 
Eger Akiba és a két N agy Szófer életrajzait tartalmazó füzetét 
olvasva, arról győzödtem meg, hogy újabbat, lényegcst, az 
általa közJöttekhez nem toldhatnék már. Nem hallgathatok el' 
azonban egy érd:~cs, még_s~:hol sem olvasott epizódot, melyet 
Bad-Hallban l81o-hen kozolt koromlai Schey Károlylyal és 
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ADAI,Í:KOK A WA!! 

IOIANlS•('SALÁH ~ZÁRliA7..{>! AIJATATOÓL. 

velem a budapesti juniusi árvizk" , lt k . 
. d , arosu a Javára, tiszta e 

formtot ere menyező, általam al k f" á . . z~r 
• ' ' or uv rost tanáCSJegvzőt "! 

rendezett tánczestély alkalm·i.val 'll 1 .. • 0 

. . h . , • ' a va a at védnoke, Rohan 
V1ktor e1 ezeg, vezérornagy. A Kszáv S· 'f . 

bb k"ld "t t . l, zo er 1852-ben egy 
nagkyo 

1 
u 0 se~ é _en köszönte meg a fiatal császárnak azon 

leg egyemesebb clontesét mely véget t tt . 
. . ' ve e azon hlalomnak 

mely szC'rmt Itt a palesztinai hitso k , , ' 
1. l t .. · . r soso reszere egélyado-

manyo m gy_uJtem, a segélypénzeket oda kiszállítani nem 
szabadott. Ahg zárult be a keg esen f d 
k"ld"tt é .. "tt 1 Y oga ott és elbocsájtott 

u . o s g mogo a Jurg fogadótenne és a küldöttsé err 
tagJa megfeledkezve helyzetéről elk'abál' , U~ r:oY 

.. .. l Ja magat : » user 
malehusz ...... e chosuv hiindert ·. 1 1 'b ... ... ]Or za er e ne a kül-
döttség tagjait magával raaadván _ e 1 t h' , , " xemp a ra unt -
eze~. harsany ,Omén-n~] felelnek. Az etiquette-ellenes zaj az 
antlchambreből a csaszár termébe is hall t 'k , , .... , a sz1 ·, onnan egy 
sza~·n!seged _kiJon es a küldöttség halálra sápadtan reszkető 
tagJalt kérdore vonván, bocsánatot kérő magyanízatokról jelen
tést tesz a felségnek, aki »das walte Gott ...... ich danke ...... 
man lasse sie unbehelligt« szavakkal vet véget az ijede!mes 
helyzetnek. 

Élete utolsó évében 1871-ben, ekkor öcscséve~ Simonnal 
együtt Marionbadban keresett gyógyulást, enyhülést. Mikor 
vége közeledtének érzülete fogta el, arra kérte érte imádkozó 
környezetét, hogy a szokásos zsoltárokat ugy mint apja is 
rendelte, az 57-59, és a 75-ikkel toldják meg. Mindanégy 
zsoltár két kezdő szava nm:m '?N. Apja székében 33 évig ült 
mNSo; :"lt::i':lNl 'j')) SJ. Szombaton 5633 /'I::Jla 'te' 1871 deczemher 
30-án szállt el nemes lelke az ő szép testéből. Szabadjon 
nekem is jellemezni őt ......... csak három sz6val: Uri ember 
volt. - Feleségéről fenn Weiss-éknál szó volt már. 

Gyermekeik: 8z6rl, Strasser Jakob Léh felesége(Pozsony). 
Ezek fiai: J onathan, az országos aut. ortodox iroda fölevele
zője, Akiba tokaji és Salamon debreczeni rabbik, Ignácz nagy
váradi konzervgyáros; Raj ze nevü leányuknak férje pedig 
Schlesinger Akiba a ]errendariai Rodis fia és a Schlesinger 
József budapesti 'és ,~eni zsidókönyvkiadó czég társtagj a. 
R6chl, Deutschné, meghalt 1906-ban Hagymásláposon. 

Akiba Miaván és lúajse Vámosudvarhelyen, Kisküküllö
megyében gazdálkodnak. 
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Rabbi tm:l ;,n~t!! Szófer Bernát. 

A harmadik egymásutáni Szófer a pozsonyi rabbiszékben 
és jesiba élén, apja ezen örökébe apósa reb Perecz Neumann 
'vieni selyemárúkereskedéséböl lépett. Erős meggyőződésem, 

hogy szerénységéböl eredő azon tépelődése, nem fog-e majd 
csorbuini alatta két nagy elődj ének örökhagyománya, nem fog-e 
majd elhomályosuini intézményeik fénye, megőrölte őt és bús
komorrá változt atta ifjusága vidám temperamentumát. Hozzá
járult a baj fokozásához a magyar zsidóság keblében az ö 
rabbinussága kezdetekor hevesebqen duló felekezeti viszály, 
melyben neki, a békülékeny természetűnek invita minerva 
kellett vállalni a »Rufer im Streite« szerepét, mely tényleg 
másoké volt; ő csak a czégér; fényes szelleme csodálatosan sokáig 
tartott ellenállás után, idősb :fiának, pár év előtt beállott halála 
folytán is elhomályosult; Izrael egyik Pharusa összeroppant. 
Meghalt 5667 kiszlev 15-én, 1906 deczember 2-án Frankfurt 
am Mainban. Én, aki benne nemcsak egyik legelőkelőbb 
cousinomnak, de ifjukori barátomnak elhunytát gyászolom, 
róla gyászéve letelte előtt többet most nem irok. 

Feleségével, fennevezett Neumann leányával, 1865 tavasz
utóján kelt egybe Wien melletti Badenben, szomorú auspi
ciumokkal. Nehogy a költséges lakodalmat el kelljen halasz
tani, nagy betegen ment a »chüpe« alá; ágyba dőlt; dr. _Dk ietl 
wieni híres sebésztanár a perinaeum- on végzett s1 eres 
mütéte és a »kisasszony-rebeczin« gyöngéd ápolása végre 
kisegítették a hetekig nyomta ágyábóL A tragice kezdődött 
házasságnak egy komikus episadja is jut itt eszembe. 
Akkor, úgy emlékszem 1872-ben, az ujságok_ is kiszerkesz
tették, Marienbad kurlistéjéből a következő beJelentést: Fra u 
Rosa Schreiber Oberrabbinerin samt Gemahi etc. etc. aus 
Pressburg. A »samt Gemahl« azót.a szárnyat öltött ma _rö~~ge. 
Vajjon hogy írta be magát anno dazuroal, mert oda 1s Jart, 
a jaffai tengeri fürdő kurlistéjébe, nem tudom. . . 

Fiukról rabbi Szófer Alcibáról, a pozsony1 rabbiszékben 
alig egy éve, a jesiba élén már régebben a~ ~gymásutáni 
Szóferek negyedikéről most még egyebet nem kozolhetek, csak 
azon héber szöveget, mellyel látogató .jegyén köszönte meg az 
apja elhunytakor hozzá intézett részvétnyilatkozatokat: 
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l::i":li1 '"1;,1lll -b10 ."., ............... l~ 
-"" i l If...; .lll.,jll -' N-.,~z: 

-~"ll' :l"l:i P"Pi i":l~ - l' 

Rabbi Sz. Akiba felesége Eugen1·a hát . , k I . .. . .. , , nagy yJana cZig 
L éhnek nagymuveltsegu leánya, kivel házasságra lépett Droho
byczon 1899 deczember 6-án. 

. Bindl, E~:s~hné. (~agy bánya) Iczig Léb a drohobyczi 
nabob, ~ szentfold1 zs1doság galicziai nószi-ja, őszinte fájdal
marora 1s, elhunyt folyó 1907. évi junius 25 -én, ezért is nem 
találkozhatván ezen tisztelt consinommal az idén, mint évek 
óta rendesen, Marienbadban, hol az általam nagyrészt ismert 
családja valamennyi tagjaira vonatkozó adatokat tőle rövid 
úton kaphattam volna ... ezen hiányt a gyászév letelte után 
szabadjon majd pótolnom. Ha nem pótolhatnám, maradjon 
majd a hézag i::l'inS i::ll-

A nószi czím ifjabbik fiára, Dávidra, ment át, aki Kassán 
1898 október 18-án lépett házasságra Scharmann Serenával 
és most Kassáról, hol banküzlete volt, Drohobyczra költöz
ködött. Bátyja, Sámuel, Budapesten szintén banküzletekkel 
foglalkozik. 

Érdekes, hogy a drohobyczi petroleum-nábobok Dro
hobycz-Boryslaw-i tíz kilométeres viczinális vasútján az üzem 
és forgalom szombaton és zsidó-ünnepeken szünetel. 

Itt ragadom meg az alkalmat annak hangsúlyozására 
is, miszerint perczig sem ámítok senkit anal, hogy adalékaim 
tökéletesek ; azok csak lelkiismeretesen pontosak és bőségesek; 
bár nehány nagy emberre vonatkoznak és csak is nagy fára
dozással szerezhetők be azok ... ... ... még annyi köszönet sincs 
bennük, miszerint gyüjtöjük az in magnis ac voluisse sat-tal 

vigasz talóclhassék. 
" Rabbi Sz. Simon egri rabbival húsz év előtt vitáro volt. 
O akkor alapította itt a hordárok »Sororé sabos~ « egyl~té~; 
én azt vitattam, hogy minden zsidó ipso _mos~tsmo saJm:r 
sábosz; bár nem vagyunk egymás haragosat, megsem beszel
tem vele azóta, de találkoztaro vele roinden tavaszkor · · · · · 
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a Franek-kávé noc S~· hcchserjcin. R aj ze, Freyné (Dunaszer
dahely) fiuk Mayer rahbi Nagysurányon. Salamon azel<ítt 
DCI·ecskén, most Beregsztíszon rabbi. 

Fisohmann Mózes miskolczi és borsodmegyei rabbi. 

)"t..".::l'S O:-l "".::l~ -"!;, "~~ ~sc,~;, .:J-;, ,,,~sn '.::ll:-1~ 1l.::l.::JS. Ezen 
megf;zólít:ísban részesül dédapám, kinek emlékére az én zsidó 
nevem is 0:-l"".::l~, a nagy Landau Ezechieltől, annak azon 15-ik 
responsumának élén, melyet a ;,w pSn ~;•;n ~il1:1~ ~,,,,,.:J )!1U 

,;>-'1 közöl. 

Az 1829 október 22-én elhunyt ezen Libsitz Ábrahám, 
Csehországban, Neuhansban kerületi rabbi volt és még mint 
-,,,; ·~o is folytatja kis jesibája élén a tanítást. Anyját -
így tudom ezt egy a pesti 'O'W chevrának ajándékoztam imád
ságos tábláról - Leának hívtálc Két fia volt : J echeszki 
~Iaj e, az idősebbik és Nószn Dóvid, az ifjabbik. Én csak az 
idősebbikre, az édes anyám apjára és családjára, vonatkozó 
adataimat közlöm majd írnitten és pedig a \Vahrmannokra, 
\V eissokra és Szóferekre vonatkozó fentebb közölt adataimmal 
egyiclejüleg, azon atyafisági illetve sógorsági nexus folytán is, 
melyet nagybátyámnak Fischmann Simonnak "\Vahrmann 
Reginával és \Veiss Wolfnak Fischmann Fannyval kötött 
házasságaik létesítettek. F. Mózes sz iiletett 1795 február 
20-án a nála három évvel idősebb fel eségét egy morvaországi 
trieschi jómódú kereskedőnek Bergernek leányát, Hannát -
aki meghalt 63 éves korában 1856 februárban - mint 16 
éves legény vette nőül ; hiszen ennek majdnem egész hozo
mányát és a maga vagyonának 80 százalékát vesztette el az 
1811-iki osztrák államtönk folytán. Rogy Nikolsburgon és 
Trebitschen kívül 'egyébütt is volt-e jesibán, nem tudom. 
Azt sem tudom, vajjon hazánkba 1836-ban 41 éves korában 
történt bevándorlása előtt, csak egyhelyt volt-e rabbi a morva
országi Schaffa-ban, ahonnan Miskolczra került, avagy egyébü~t 
is, például Csehországban Myskewitzen, ahol gyermeke , I~ 
született. Mindegy! A M.-Zs. Sz.-t csak a magyarorszag1 
rabbi érdekli ... ilyen pedig négy évtizedig volt. 

F. M. a harminczas években a Wien melletti Badenben 
fürdőzve az ott időző Szófer Mózesnél tisztelgett, kinek a 
35 éves 'délczeg rabbi csakhamar különös kegyeibe jutott. 
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Kellett pedig ez ismerkedésnek , . . , . 
, , mar 1832 JUh us 22 ~n 'l · · 1 előbb, talan meg 1831-ben lét .. 1 . . -~ e Juva 

színben látták ugyancsak B desub me; mert lDlnelketten jó 
·· b b ' a en en a fennemlített Schon runn an elhunyt reichst dt" h napon 

rszá i zsidók " . a 1 erczeget. Aki a morva-
o g 1848 eloth polgári ál lapotáról az őket . 
numerus claususba szorít, 1• • quasi 
, .. • 

0 gya azatos házassági rendeleteket 
es az ezekboi folyo (»fa T t · 
. . mrran en-m1granten«) nyomorúsáo-os 

VISzonyokat Ismerve, fogalommal bír t . , 0 . 

· 'l · . ' az ermeszetesnek fO"Ja 
tala m azt Is, hogy F. M. felhasználva Szófer l\Iózesnek v~le 
szemben _el nem titkolt rokonszenvét, esedezett hatalmas 
protectoranál, hogy az 5 akkor már· m .. 1 t t .

11 .. . . . egszu e e t 1 etve ser-
clulő fiaira val o tekm tettel is aJ· ánlJ·a be ·t lk 1 · ·· , , o a a mr urese-
deskor valamely magyarorszácri zsido' ko··zsé bb. 'k 'b 

. , o g ra rsze c e. 
N em h1aba kérte ... Paszelbarg (burg ?) Ábrahám miskolczi 
rabbi ~al~lával megü_resedett az ország egyik legnagyobb 
z:idó ~ozs~gén~k :ab~rszéke, amellyel az egész Borsodrnegye 
forabbmus1 czrm es hivatal együtt járt. Különben is, de azért 
is, mert a miskolczi rabbinátus competentiája az ecrész Borsod
roegyére kiterjedt, be kellett várni a tekintete~ vármegye 
KK. és RR. jóváhagyását, mely 1835 július 31-én megadat
ván, Fischmann E. Mózes feleségével Berger Hannával és még 
tíz tagot számláló családjával - csak ll-ik gyermeke Czili 
született lY1iskolczon - 1836 márczius 27 -én vasárnap fog
lalta el állását, melyet 1874 deczember 16-án szerdán dél
után 2 órakor bekövetkezett elhunytáig töltött be. Második 
felesége, kivel élete utolsó 16 évét töltötte el, egy Hunfalváról 
elvett szepesi özvegyasszony, visszament a Szepesség be. F. Móí.eS
nek csakis Berger Hannával nemzett gyermekei a következők: 

R6ehl férje Davielsohn David Ka boldról; Irinyi gyufái
nak a hazában egyik legrégibb gyárosa. Tönkre menvén, taní· 
tással foglalkozott 1870-ben bekövetkezett haláláig. Kis József, 
hazánk dicső poetája is kosztos-tanítványa volt. Fiukat, 
Ábrahámot, egy téglagyár pénztárosát egy munkás - mert 
utalvány nélkül nem adott neki előleget - agyonlőtte, azttin 
magát 1903-ban. Egyik leányuk Juli Kótajra ment férjhez, 
a másik Peirl férjével Seligman czukrászszal Amerikába ván
d01·olt. Peirl 1849-ben történt születésekor Miskolczon Tscheo
dajeff egy kozákja lóháton ugratott a betegágyasnőnek szobít
jába, mely a félemeleten volt; gratulált neki; egyet rántott a 
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kautáron és loYast.il leugrott a félemeletrőL Davielsohn David
nak Pozsonyban m6g 6lő cousinja az agg lámdán reb Dovid 
Lákenhach vezetékneve Neumann. Apáik fitestvérek voltak. 
Davidsohn-Neumann!! pendant a Mattersdorf-\Vahrmannhoz. 

Jakab és S(je (József-Antal) ikrek. Jakabnak és felesé
gének néhai Rosenfeld Mayer nagyváradi rabbi leányának 
Leánille fia József és leányuk özv. Guttmanné Cheile. Ez 
utóbbinak fia Ármin, Gerő Attila, aki a M.-Zs. Sz.-ben is 
gyakran pöngeti lantját, férje Cserhalmi H echt Irén írónőnek 
József Antal a szabadságharczban mint hadélelmezési tiszt 
vett r ész t. Szemere Bertalan, ki vele mint a szilvási gróf 
R eglevich titkárjával ismerkedett meg, mint futárt vette 
nehányszor igénybe, amiért is pár hónapig az aradi easama
tákban volt elzárva. Hazajövet szállítási üzlete volt Grósz 
L eo-val, később társa volt sógorának Gretsch Emanuelnek, 
aztán a miskolczi izr. hitközség jegyzője. Feleségül vette 
Tiszafűreden Ernst Emmát. Egyik fijuk Newyorkban 239 
E ast 18-th St. dr. Fishmann Arthur orvos, a másik Fodor 
Lajos biztosítási titkár Sarajevoban. Álljunk meg itt csak 

egy kissé! 
Mondok ezen ikrek gyerekkorából egy mesét, legkevésbé 

azért, hogy adataimat fűszerezzem vele, hanem a belőle leszű
rendő okulás és tanulság kedveért. Ha saktert valami szabály
ellenességgel terhelnek, vádolnak és a hitközségnek erga ritualia 
legelső öre, a rabbi őt · a vizsgálat tartamára hivatalától fel
függeszti, akkor a terhelttöl, akár az áristomra ítélt katona
tiszttől a kardot, elveszi a chaiifnak nevezett metszőkést. 
Elveszi néha a kifogástalan saktertől is revisió czéljából. 
A két nebuló J aka b és Sije valahogy ké1.rekerített apjuk 
szabájából egy efféle chalifot; J aka b a sakter s11erepét vállalta, 
Sijének a borjuét osztotta, ennek. a nyakán - s:erenc~ére a 
föütérig nem hatolt - vágást eJtett és a vérzo borJut _re 
bene gesta a patakba tolta, ahonnan a közel malom molnar-

1 é · a fuldokló és vérző fiucskát kifogták. Orvos csakha-
eg nyei . k' M' 

mar kéznél volt, a sebszéleket összevarrta. A »bOrJu~, I rs-
kolczon ezelőtt négy vagy öt éve circa 85 éves koraban m~g
halt, több mint tíz évvel élt tovább a mult század _90-es eve 
elején N agyváradon elhunyt »sakterjá~á: «. Fogadn~ m~rn~k 

h t t 't mosdató chevrarstak a nyak.tn eszre-arra, ogy a e eme 
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vehették begvarratot a vitéz ho éd b , 
tették. ~ nv se e nyomanak tekin-

Fanny mn l'l:l Nl,J'" 'd , . 
, l'l:lto , .. ·. - e es anyam, kr 1906 deczember 21-én 

pen~ek~n, , ~o~el. ]árt munkás, igénytelen és jámbor élete 
89-Ik ev ehez. Akr er tr azt hogy a lelk, · , kl k 1 . . , . . ' eszr szono · a to egne-
bezebb faJtaJa a casuahs praedikácziók e's e k 1 1 'l' tl ,_ . . , ze • eg ut a anau-
bika a h alotti beszed, melyet lecrkevésbé k h 11 t'ák 
k '1 t l . k'b o azo a ga J ' 

a 1 ce egm a b illet az a ballgatósá ' t · d' 1r d, , ' ga mm rg e aga o 
mesterszonoknak dr. Bárány József kecskeméti főrabbinak 
édes a~yámat el.búcsuztató praedikáczióját, mert »in der 
Beschrankung zergt sich der Meister« Br. 'k 'l . , arany reme er 1ez 
sorolha~Ja. ~~o~a~ja ő főtisztelendősége ezúttal is hálás köszö
netern, es k1valo trszteletem őszinte kifejezését.) 

. . Ede~ _anyám . életének csak egy vonásáról hadd tegyek 
It~ JS e~htest; haJlott a telepathia felé. Egy éjjel ugyanis, 
mar M1skolczon laktakor, nagybátyáról Fischmann Nathan 
Dávidról, édes apjának Csehországban maradt egyetlen test
véröcscséröl azt álmodta, hogy az tachrichimjaiba öltöztetve 
fekszik koporsójában. Pár nappal ez álom után a posta meg 
is hozta F. N. D. halálának hírét, mely szerint nevezett 
ugyanazon éjjel hunyt el, amikor nieceje őt halottnak álmodta. 
Minthogy életében még néhány álom valósult és egyetmást a 
mult XIX. század 30-as és 40-es éveinek romantikusai és az 
50-es évek elején palotában, kunyhóban űzött asztaltánczoJ
tatás is istápolt, annálfogva meg volt benne a spiritismus 

. iránti hajlam, bár soha nem is vett részt efféle seance-okban 
és egyébként sem érintkezett - hiszen úgyszólván senkivel 
sem érintkezett - a spiritismus adeptusaivaL 

Első férjétől 1842-ben elválván, másodszor ment férjhez 
1853 február 22-én Schönwald S. Vilmos akkor balmazujvá
rosi kiskereskedőhöz, aki született Tiszaiökön 1820 julius 
3-án. Ez a vágujhelyi jesibáról Galicziába Biaiára került 
házitanítónak, innen Miskolczra, hol boltocskát nyitott és 
ahonnan Balmazujvárosra költözködött, ahol tönkremenvén, 
1856/7-ben Debreczenben és 1857 őszétől fogva Kecskeméten 
az izr. hitközség iskoláján a héber tárgyak és a rajz tanítója 
és 1875 őszéig, mikor opacitater in corpore vitreo nevű szem
betegség megvakulással fenyegeti és hivataláról le.mondva, 
ismét boltocskát nyit, melyből azonban csakhamar kipusztul, 
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magán:1k és merem mondani, hitközségének, valamint egyéb 
több hitközségnrk üthén', ha~znára. A megvakulás, melylyel 
nem kisebb tekintélyrk mint Arlt, Hirschler, Jager, Schulek 
fenyegették a ma 88-ik évében t:·~:v is kaligrafice írogató 
akkor 5:) éves férfiút, hálisten be nem következett és a hiva
talát többé vissza nem kaphatta hebraista, fokozóelott buzga
lommal fogott első szerelme a T';,; és a talmud míveléséhez, 
ahol fényesen bevált, mit jelesebb tanítványainak névsora 
implicite bizonyít. Ezen névsorban ott találhatni a buclapesti 
rabbi eminarium valamennyi kecskeméti származású egykori 
rabbinövendékét, valamint Barna Jónás igazgatót és tanügyi 
írót, továbbá a Driethomában (Trencsén) született dr. Fuchs 
Sámuelt, a Luxemburg főberezegség főrabbiját és a firenzei 
collegio rabbinico növendékét, Friedenthal Ármin urat. Leg
több tanítványát ingyen tanította. Ezért is egyéb erényeiért 
is közbecsülésnek örvend. A rabbiképezele könyvtárának leg
első alapjához már 187 5-ben egy rekesz értékesnél értékes b 
héber és modern könyvvel és folyóirattal járult. 

Simon Hit·sch ·~:::: p:~ttt 1846-tól 1879 január 14-ig, mikor 
Budapesten engem látogatva, lakásomon szívszélhüdés folytán 58 
éves korában meghalt kecskeméti rabbi. Nikolsburgban tanult, 
ahol a piaristáknál a gymnasiumba járt és akkori bölcsészeti 
tanfolyamukat hallgatta. Kiválóbb jesibái közül az ungvárit 
emlegette legtöbbször. A szabadságharcz idején két ízben 
vetették fogságba, persze osztrák tábornokok. Első ízben 
Haynau, ki 1849 julius 27-én Kecskeméten üti fel ha~iszál~ 
lását, ott »enyeleg« a zsidókkal, azokra több százezer formtny1 
hadisarczot kivetve. (Haynau ezen örületes parancsát a 
)1:.-Zs. Sz. VI. évfolyamának 188-ik lapján olvasható 176-ik 
kútfő közölte már, amiért itt csak rámutatok.) Maga elé 
czitálja előljárójukat, néhai Schweiger Salamont, Márton 
apját és rabbijukat F .. Simont és rájuk förmed: »M_aguk 
zsidók, ez már maga V erbrechen ; de még R~bellere~ 1s -
ez dupla Verbrechen; maguk tehát akasztófara_ valo Ver
brecherek«; minden teketória nélkül becsukatJa_ őket, de 
harmadnapra épúgy kiereszteti öket. Szomb~t 1s volt és 
vasárnapra, úgy mint az idén nnij ~N~ n))tttl"l ~s esett, szarn
baton tréfit nem, vasárnap, a zsidóság másod1k le~nagyobb 
bőjtje miatt, még kósert sem fogyasztván; a föhad1szálláson 

1 
l 
~ 
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volt, egy régibb ismerősük, egy törzstiszt, szabadította őket ki 
hétfőn kritikus helyzetükből; valahogy sikerült neki Haynau
val elhitetni, hogy ez a két véletlenül :.gutgesinnt« ember a 
gyanusítást annyira szívére vette, hogy _ fegyver vagy 
méreg hiányában - önkéntes éhhalaJra tökélte el ma~át. 
Másodízben Keropen von Fichtenstamm altábornagy birodalmi 
főzsanclár csukatja el öt is, Schweiger Salamont is. Ennek 
meséjét a »Pester Lloyd« 1879 április 24-iki lapja közli 
Schw. S. elhunyta alkalmából. F. S. 1846 előtt valamelyik 
évben a dúsgazdag ékszerész és müantiquarius Stern Aron 
Lőwy fiának, Sámuelnek nevelője lévén, tanítványa nevezett 
apjának egy meleg levelétől ajánlva, társával Schw. S-al kihall
gatást nyert a Novarai döntő győzelme óta mindenható 
Racletzky tábornagytól, akinek St. A. L. egykor házizsidója 
volt. R. rámutatva arra, hogy Haynau-nak a császár alterego
jának ügyeibe senki - még ő sem - avatkozhatik. a tőle 

kért enyhítő közbeszólást megtagadta tölük, de türelemre 
intette, ügyes halogatásokra utalta őket, amiközben e szavak
kal »egyébiránt is már nem sokáig tart még ennek a hóbor
tosna~{ (Rappelkopf) az aerája«. Fontos állam ti tk ot surrantott 
ki nyelve kerítése mögül, amit még a két kén-ényezőnek enge
délyezett audienezia befejezte előtt észrevél'én, öket szállá
sukra érkeztükkor elfogatta és pár napig becsukatt a. .T ól 
bántak velük, az áristomnak egyéb czélja nem volt, mint az. 
hogy a fontos államtitok kifecsegése paralysaltassék. F. S. 
egyik főbb ambiczióját az elemi iskolának mintaiskoláv:i való 
fejlesztése képezte. Sikerült is neki jelesbnél jelesb tanerőket 
acquirálni hitközsége iskohíj:thoz, köztük V águjhelyről V eigels
berg Leo t, a » Pester Lloyd« hírneves szerkesztőjét, aki 186í 
előtt négy évig tanítgatott egy iskahináL .T esibája F. S.-na.k 
nem volt; négy-öt tanítványnál többet egyszerre nem gyűj

tött maga köré, ezek közül a jelesebbek néhai dr. Kohut 
Sándor székesfehérvári, majd pécsi oszt' nagyváradi. végre 
newyorki rabbi és Maybaum Zsigmond berlini rabbi. 
Az óbudai izr. hitközség 1858-ban küldöttségileg kimí.lta fel 
neki rabbiszékét, mit ő, valamint a győrit és a temesvárit, 

köszönettel elhárított magától. 
Felesé"e Reo-ina, néhai dr. \Vahrmann D. J. nagyvá-

" ' " · J' f ' ·v' ·' .l lf radi rabbi leánya, él még t:·~~·; fimk . ozse es .r en yes .n uo 



ÍPst5mii., ész, ki s~ülctctt Kecskeméten 1867 april 29-én. 
Lea első férjétvL néhai LóYi l\[ór nagyváradi hamuzsirgyá
rostól , a nápolyi dtísgazdag bankár Levy fitestvérétől, rcb 
Zám l A jon fiát, il egy le<ínya született, Kolliner .T akabné; a 
többi ~zámos gyermekeinek apjuk második férje volt, néhai 
·w iener .J oa b, igen jómódú nagyváradi terménykereskedő és 
szőllóbirtokos. 

Reb Feis N~~~· = F eibis = Phőbus vagy Ferdinand, mely 
u tó b hinévvelélt nemzsidókkal szemben. Testvéröcscsé től, Joachim
tól, saj tó alá bocsájtott egy életrajza szerint született Myskewitz
ben Csehországban 1825 april 16-án. A vágujhelyi jesibáról 
hazatér>én, testvérbátyáitól Sijétól és Simontól ahhoz, hogy 
házasságra lépésé>el megelőzbesse őket, beleegyezésüket illetve 
bocsánatukat kérte, nőül pedig elvette a szent földről Gyön
gyösre >isszaköltözött Netter Seligman bőrkereskedőnek erény
dús, istenfélő leányát, ::\firjamot. E sorok sajtó alá bocsájtása
kor ezen folyóirat tisztelt szerkesztője nevezettnek egy másik 
biografiájáról (Nite Bachurim) tett említést, melytől azonban 
eltekin tek, mert csak közvetlen autoptikus adataimmal aka
rom kiegészíteni ezen nagybátyámnak »je nach der Parteien 
Gunst in der Geschichte« lebegő képét. 

Poseur volt, amit a szónoknak mint mestersége egyik 
accessoriurnát megbocsájthatni, sőt tőle mérsékelt adagokban 
el."árhatni; de hát valamint a szinpadon kivül kothurnuson 
lépkedő szinészt nem igen veszi be gyomrunk, úgy a magán
életükben posóló alakokat sem. Efféle poscolásnak tartom én 
reb Feis azon viselkedését is, mikor apját meglátogatva, külön 
eleséget, etetett és nem hizlalt liba zsírját, edényt hozott 
magával, mert annak konyháját nem tartotta eléggé kifogás
talannak, hiszen két e konyhában sürgölködő nőtestvérének 

divatos ruhaujja a vállról csak a könyökig ért, az egyik pedig 
horniokig érő »hórhaub« helyett »sátlit« viselt. Apjának 
sakterjeibe sem bizott meg, amiért is csak magasaktolta 
baromfit sütött, pároltatott a maga edényeiben, melyeket éber 
szemmel őriztetett kíséretének hol egyik hol másik alakjától. 
Folyton-folyvást praedicált: zsinagogában, azonkivül, jövet
menet, akár mint látogató, akár mint meglátogatott. Látogatói 
pedig nemcsak azon városba valók voltak, hol lakott, de a 
környékbeliekből is sokan, akár bucsujárogatók, úgy özönlöt-

l 
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tek tartózkodása, helyére, hogy »hét me éb , . 
·'b ·· .. k"dh gy en hires« magidesz
Je en gyonyor. o essenek. Mctbodusa a szemiéitető volt és 
muszarbeszédJemek »welche wied d h . 

.. 1 h . ' er gezun en« a atasa oly 
ko zve t en, ogy latogatói némelyike . . . . , 

1 
.k , 

, bb , . mgtiJJig, neme y1 e meg 
taga pongyolaig vetkőzött le előtte .k b 'd., k 

f · • l M . . , m1 or esze Jene · 
be eJezteve a ozes III-1k könyve XIX f . é k 19 .. 

'b flt tt )'~"tp · CJCZCt ne . \81-
se en l o • " gomboknak lefejtéséhez fogtak. Ábrahám 
a Santa Clara egykor annyira elragadt . . k , . . .. a a w1em asszonyo ·at, 
hogy az altala kiJelolt czélra már praed· t·, .á k b f . .. , ICa lOJ na e CJezte 
elott leszedtek magukról ékszereiket és tt b ták , . . . . . o agy · a temp-
lo~ ~l taJ án, re b Feis auditonurna is lenyeseget te öltözeteiről 
a 7•~-';,~ gombok~t vag_y bélést, azonban kabátjaikat, ruháikat 
haza vitték, tovabb VIselték. Hát ezen ruhaneműek · 

k b· 'k nem es 
csa gom Jai . ~ol tak ~;:O)I!P? Kérdem, vajjon ezen nyesegeté-
sek, go~blefe]tesek m1k voltak egyebek, mint poseolások? 
Reb Fe1suak az ö apjával szemben tanusított viselkedése _ 
melynek eml.ékét írnitten korántsem mint nagybátyám vádlója, 
hanem csakis mint súlyosan megszégyenített nagyapámnak, 
mondjuk apologetája frissítettem fel - akkor csakhamar mecr~ 
teremté gyümölcsét. Amit Mctternich ma már helyteleu~l 
állítana rólunk magyarokról: Hinter meinem Garten am 
Rennweg beginnt der Orient, azt in rebus iudaicis akkor is 
ma is mondhatni Miskolczról, ahol a hazai zsidósácr külön~ o 
féle árnyalatai érintkeznek, egymással gyakran harczolva. Ez 
volt az a terep, amelyiken reb Ohajcml Szentpéter és reb 
Hillel Sziksz, az előbbi a Sajószentpéterről Nunkácsra és 
onnan a pesti orthodoxok rabbiszékébe meghítt Szófer Chajim 
és az utóbbi az i:l'"11l/i1 ~N czímű Syllabusnak Szikszóról 
Kolomcába meghítt reb Hillel csakhamar neki mentek az 
úgymondták a fia által is elitélt miskolczi rabbinak, kire 
rásütni merték a i1"1~1) iPT bélyegét. Azt is poscolásnak kell 
minősítenem, azt t. i. hogy rmm-jainak rendezésekor elébb 
valamelyik két bócherjét kiküldte a város kapuin, nézzenek 
körül, jön-e már a p1.: ~NJ? Búsan visszatért ecclaireurjeinek 
nemleges válaszára aztán sírva fakadt és így fogott a rm:;, 
recitálásához. 

Az efféle poseolásaitól eltekintve, melyekre nem is szorult, 
mert senki sem vonta kétségbe jámborsága és ténykedéseinek 
öszinteségét, párját ritkító jó ember volt. Községei szegényeit 
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jó tan~íc~esnl. közhrnj:.í.dssal. pénzzel és zálogtárgyak kölcsön
adásával támo;;atta. ZálogtárgyaH al ? Igenis, mert gyakran 
a-dta oda készpénzhiányában gyermekeinek a komáiktól kapott 
sorsjegyeit - neki nem >olt megtakarított pénze - felesége 
ékszereit, >nlamic::;ke ezüstnemtijét egyik-másik segélyre szorult 
hi>ének. El ő rabbinatusából, a szikszóiból, Kolozsvárra ment 
rabbinak. ahonnan Pozsonyba került maggiduak a ~010 :ll":l 

mögé annak e czélra előzetesen kikért beleegyezése folytán is. 
A z 1868-iki congressusra a pozsonyiak őt küldték és 

P appenheim Kálmán ottani bankárt követjük gyanánt. Azóta 
szintén elhunyt öz>egyének és becsületére váló számos jól 
nevelt gyermeke hátrahagyásával istenfélő életét befejezte 
1::>81 május 28-án. Itt tartom helyén valónak annak felemlí
tését is, miszerint a fennevezett Szófer Chajim a kiskunhalasi, 
majd oszt paksi rabbi néhai Szofer Eliezer Zuzman = J alkut 
Eliezer és a pesti ~"t;' ebevra tavaly elhunyt főlectora Szófer 
\Yolf a pozsonyi Szóferekkel nem voltak rokonok; a pozsonyiak 
ki.ilönben is a polgári érintkezésükben a Schreiber előnevet 
használják, talán egyéb Szóferekkel való összetévesztéslik meg
gátlása czéljából is .... van mire vigyázniok. 

EszleT = Xetti, Grecs Manó az 1878. évi miskolczi 
árdz folytán, mely árúit részint elsodorta, részint haszna
Yehetetlenekké rongálta, tönkre jutott textilárú-kereskedő fele
sPge. ::\Iindketten meghaltak \Vienben egyetlen fiuknál Edénél, 

aki ottan kereskedő. 
Jfirl = ~Iiczi második felesége a néhai tiszabeöi rabbi 

fiának és Hirsch egykori aszódi rabbi unokaöescsének a 
Tiszabeön 1833 február 9-én született o~~:v '1 -nak, ki vele 
1856 april 8-án lépett házasságra. Hirsch Márk első felesége 
éR egyetlen gyermeke elhalálozván, ő a nemcsak zsebtolvajai 
után hirhedt •olt, hanem a rabbijával Alexandersohn-nal 
folytatott pöre révén a zsidó világban hírnevessé ,·ált Heö
csabáról, ahonnan gyakran be-belátogatott Fischmann Mózes 
majdani apósához, Prágába ment a nagyhírű Rapaport S. L. 
jesibájába, ahonnan 1855-ben haza térvén, Karczag székhellyel 
a nagykunsági zsidóság rabbijává Yálasztatott. Ezen kerület 
ral)binatusát megtarthatt!J, híYei beleegyezésével akkor is, 
midőn 1858-ban apjánrtk egykori rabbiszékét foglalta el 
Tiszabeön, ahonnan 1861 nyarán Óbudán néhai Münz Mózes 

' és néhai Heller Hirsch 11 tódjává választották. A sza>azási 
urná~an ~-~lamennyi fehér golyó közt talált egyetlen fekete: 
golyot az -~J1~ha1:~ paralysálása cz~ljábóllegjobb barátja csusz
tatta a tobb1 kozé (Jettatoria). Obudán kifejtett működésé
vel annyira magára vonta báró Eötvös Józ~ef ficryelmét ho!.!\" 
ez ~t v~llásüg~i minisztersége korában nehánys:rJr ~in~ b~·
t~sat k_uldte h Ezen kiküldetések (Kassa, Szombathely) tör
tenetc Ismeretes lévén és közleményem keretébe be sem fér
vén: csak an_n~iban felemlítendő itten, amennyiben magyarú
zaüml szalgalJon azon buzgólkodásnak, melyet az 1868-iki 
congressus mü1d~ét pártja fejtett ki körülötte a czélból, hogy 
csatlakozásra bn·Ja. De ő habozott is, majd oszt' tornyai 
Schassberger S. \V.-al, podhrúgyi Popper Lipóttal Luclass . 
~ór miniszterelnökst>gi sajtófőnökkel egy középpárt 

1

alakításit: 
Sikertelenül próbálgatván, utolérte őt is a neutralisoknak 
sorsa, melyre Sheridan Richard Brinsley épen most száz he 
az angol parlamentben rámutatott. Sheridan a neutralisokról 
s~~l~?-, .. ~-zek~.t összehasonlította a biblia ó és új szövetsége 
koze kotott ures laphoz, melyről nem tudhatni a két testa
mentum melyikéhez tartozván, kiszakítják Idők multával 
Hirsch Márk, kinek ambitióját a folyton hanyatló Óbuda ki 
nem elé~íthette, akit most már az általa megkosarazott pár
tok egy1ke sem tartott quantité innégligeablenak érezni 
kezdte isolatiójának ne~ igen splendid voltát - ~lszakadt 
tőlünk és hazájától. Az 1880-ik év tavaszán Prágában elfocr
laJta azt a rabbiszéket, melyet előtte egy Lőwe ben Bezal:l 
egy Landan_ Ezechiel díszítettek és melyben közvetlen utódj; 
lett mesterenek, a nagy Rapoportnak. De hát itt sem tel
jes~ltek reményei; a h us kóserségét intézményesen biztosí
tam akarván, a mészárosok ellenállásának megtörésében hit
községének előljárósága cserben hagyta, amiért tíz évi tar
tam után a Moldva mellől az Elba mellé költözött Ham
burgba, egyik prágai elődjének, Eibenschütz Jonathánnak itt 
is volt rabbiszékébe. Itt rém sok munka nehezedik Yállaira 
melyet nagyban szaporít a goluszországokból Amerikába hajóz~ 
zsidóság odaözönlése is. Arról pedig, mennyire sikerült neki 
és a Nikolsburgból majnai Frankfurtba költözött dr. Hirseh 
Samson Raphaeltől, a németországi zsidók Púzmán Péterjétöl, · 
plus quam in integrum restitualt orthodoxiájának az egymá~;-
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J1Jz ·allí alkalm;P l... -h ~. arrlíl h:)dd írjon majd a hamburgi 
zsidlik valan,dvil, JLiY<Í historiknsa. de csak .. · . post multos 
annos. ~!int it.thon sziiletdt gyermekei : 

. Hann r. Az olmdai sziilctésü dr. Ehrentl·eu egyik 
münclwni rabbi elhunyt fell's\>ge. 

Rt.r;, 1w, .lakobsohn azelőtt schrirnmi, ro ost gneseni rabbi 

feleségt'. 
·Dr. Hirsch Isidor, :rzelőtt boskowitzi, most praha-karlini 

(karolincnthali) rabbi és Jakab, egy berlini pénzváltó üzlet 

alkalmazottja. 
Hirsch óbudai tanítványai közül három országos notabi

litás ne>ét nem birom itt elhallgatni: a folyó évi augusztus 
hó 20-án nobilitáJt dr. Kármán ~Iór királyi tanácsosét, dr. 
Xeményi .Ambrusét, az 1899 végén elhunyt publicistaét és 
\Yeiss Berthold, udvari tanácsosét; a két utóbbi ismételve 
taajai voltak az országgyülés képviselöházának 

0 

Joachim . .Apja neki az orvosi pályára készülést megtil t
ván, gymnasiumi tanulmányainak félbeszakítá,sáv~l nevelőskö
dött, majd a felvidéki előkelő W eber csaladboi J o~an~á~ 
feleségi.U vévén, Szendrőn gazdálkodott, ahon~an a k~ssa1 z~~do 
községnek jegyzöi hivatalába, eminnen pe~1g a m~sko:cz~_eb,a 
lépett át. Meghalt ö is, mint tesvérbátya S1mon, sz~:szelhu~es 
következtében, mely őt a zsinagógában érte 1893 roaJUS 2?:a~. 
Fiai Sándor, Viktor és Elek. Egyetlen leánya anYJanal 

van még. , 
Czórtl = Caecilia = Czili 1901 novernber 6-an elhunyt 

felesége dr. .A.usterlitz Mayernek, a Kismártonban született 
ab b inak akinek 2 - 3 év kell csak ahho?., hogy az. 

eperJeSI r ' 
1

, l ben 
eperjesi rabbiszéket száz év feléig betöltö~te egyen, me _Y 

sokkal tovább tartsa meg az Uristen. Akik ~r. ~usterhtz-el 
leveleznek, nem birják eléggé magasztalm heber stylusa 

remekségét. , , , , f 1 
Gyermekeik : Teréz, Goitein Jónás ékszeresz es o ras e e-

l t d és tanársegéd, Kolozs-sége, Kecskeméten; V i mos, orvos u or 
várott és Tivadar jogi téren. . 

.A. Fiscllmann- családról közölt adataimhoz még cs~k a 
következőket fűzöm. Mert az ő apja világtalansága koraba~1 
is fol tathatta a talmud müvclését, annálfogva so~at me_mon
zálta[ott tanítványaival, kik közül nem volt mmdegy1ke e 
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methodus alá fogható. .r elesebb tanítványai köz ül felemlítem, 
néhai Pollák Lajost, a pesti rabbinatus tavaly elhunyt tagját, 
néhai Pollák l\fanót a Sehuschny és Pollák czég 1890 október 
25-én elhunyt főnökét, dr. Pál Jacques már is nagyhírü wieni 
fiatal orvostanár apját és l\Iaybaum Zsigmond berlini rabbit, 
ki t magától Kecskemétre bocsáj tott fiához, rab b i Simonhoz. 
F. Mózes nemcsak magára a tanulásra, hanem egyéb ritualis 
foglalkozások gyakorlására fektetet t súlyt, ő maga jeles sofár
fuvó lévén, hocherjeit a sofárfuvás gyakorlására buzdította, 
kitüzé~éve l egy pályadíjnak is. :i.\Iint majél a tőle körülmetél
tek lajstromában - nem a születési anyakönyvet, de a majel
könyvet értem ez alatt - melyet nem temettetett el magával 
viaticum gyanánt, hogy a nálunk zsidóknál perhorreskált 
számozást elkerülje, de mégis prima vista tudhassa az illető 
fiú sorszámát, annak a circurucisióját mindig egy alkalmas 
vezérszóval kezdődő mondatba foglalva jegyezte. Igy például 
az én hejegyeztetésern a 393. számot eredményező :"l:Vlltl'.:l szó
val kezdődik, az én bejegyzésemet megelőző fiúé a 2H2. számot 
eredményező p~p~ szóval és az utánam következő fiué a 294. 
számértékft :"l!O::lltl szóval. 

V alahányszor mikvét, chalifot ellenőrzési szem le alá 
fogott, szóval minden demonstratív ténykedéséhez maga mellé 
hivogatta bocherjeit, kikből ő ugymond első sorban mindene
seket r~ fltl-okat nevelt, nagyokká izmosodásukat további 
fejlődésükre, am bicziójuha bízván, no meg ... szerencséjükre. 
Kéziratainak egy vaskos kötete a rabbiseminarium könyvtá
rába kebeleztetet t. V álások elé időnyerés czéljából sok min
clenféle akadályt gördített; a békéHetési tárgyalásokat öreg 
estére tüzte ki ... hátha kibékülnek a párok ... ne látták 
légyen őket házában megfordulni. Fokozta akadékoskodás:ít 
egy a háza udvarában elkövetett öngyilkosság; egy orvos, 
kinek mint ahronida kajn-nak özvegyet, eháltat, női.U venni 
nem szabad, pár héttel feleségétől történt elválása után avval 
ismét házasságra akart lépni, F. M. esketést tőle konokul 
megtagadván, szeme láttára főbe lütte magát. Volt még egy 
másik érdekes get-esetje. A Borsod, Gömör és Torna megyék
ben, valamint az ezekkel határos megyék hegyvidékein faluzó 
egy zsidó revierjének nehány állomásán egy-egy feleséget tar
tott mintegy relaist, ami a vasutat nélkülöző vidékeken és-
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k01 ban neki c:.i]; 'ritit is l'gy ideig. Öten Yoltn.k a rite meges
küdüH asszon\'• k. ],ik kiizi.il csak azt tarthatta meg turpis
ságnak ki tn<ló<hba u tán, ::unclyikkel legelőb b lépett házas
ságra, négytríl el kellett Y<Hasz tani őt. Ha netán túlléptem 
sok kiilönf,;le rueséimnek a strict családi adataikhoz való 
füzésé\ el az eleYe contempiált kerete t , akkor szabadjon ment
ségem gyanán t u talnom ama bizonyos német prologusra, me! y 
sze ri n t 

• W er vieles bringt, 
wird manchem etwas bringen.« 

E zt talán sikerült elérnem. 

B udapest. 

(Faust.) 

VADÁSZ EDE. 

A SZOBOTISZTI ZSIDO KOZSBG MULTJÁBÚL. 

yitra megye nyugati részében, közel a morva határhoz, a 
Velka-szoroson át Morvaországba vezető és régente nagy közle
kedési fontossággal bíró út mentén fekszik a most alig ismert 
Szabotiszt nagyközség, melyben 1750-től 1850-ig tekintélyes, 
300--500 lélekből álló zsidó község virágzott. A kereskedelmi 
forgalmi vonalak eltolódása és az újabb kornak változó gazdasági 
viszonyai miatt a zsidó hitközség ép úgy, mint a politikai, egyre 
fogy, úgy, hogy amaz manapság csak 30---40 szegény család
ból áll. 

A zsidóknak e helyen való letelepedése már a XVII. század 
utolsó éveibe vezethető vissza, midőn a trencsén-, nyitra- és 
pozsonymegyei földesurak buzdítására a Kiskárpátok mentén 
a zsidó telepek hosszú sora keletkezett. (Trencsén, Beczkó, Vág
újhely, Verbó, Brezova, Szenicz, Jablonicz, Nádas, Czeszte, 
Bazin stb.) 

1737 körül az akkori zsidó összeírás szerint már 18 család 
lakott Szobotiszton, melyek közt talán rendezett községi élet is 
volt, nilvelhogy az összeírottak közt már egy tanító, egy kántor 
és egy sakter is szerepel. Külön rabbijuk azonban még nem ~ro~t, 
valamint sok más magyarországi népesebb községnek sem, leven 
R. Beresch Eschkeles, a morvaországi főrabbi a magyar zsidó
ságnak is főrabbija (1724-1753). Valamennyi ott felsorolt zsidó, 
egynek kivételével, mind Morvaországból vándorolt be és részint 
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gróf Nyáry Zsigmond, részint báró Horeczky Miksa, részint pedig 
Schloszpergh László telkén laktak l) A leghatalmasabb c nemesek 
közt gróf Nyáry, a berencsi uradalom főura volt, kinek nagyki
terjedésű birtokainak nunden területén zsidó telepeseket találunk. 
A szabotiszti zsidók ép úgy, mint a hét kilométerrel délebbre 
fekvő szeniczi község zsidai nagy kereskedést űztek a szoms7.édos 
morvaországi hitsorsosokkal, nevezetesen a nikolsburgi, strasz
uiezi és magyarbródi zsidókkal. 

Az 17 46-ban tartott conscriptio zerint Szabotiszton már 
±3 zsidó család lakott, kiknek ekkor már rabbijuk is volt.2) 

A következő évben, úgy látszik, csökkent egy kicsit a zsidó 
lakosság, mert az 1752-ből származó összeírás szerint már csak 
35 zsidó család van felsorolva. Hogy nilért apadt 17±6-1732 közt 
a zsidók száma, annak magyarázatát abban találhatjuk, hogy 
időközben sok morva főúr visszakövetelte a magyar hatóságoktól 
a telkeikről Magyarországba vándorolt zsidókat és hogy 174.9-ben 
hazánkban a zsidókra egy új nyomasztó adót : a taxa toleran
tialist vetették ki. 

A hétéves háború után a szabotiszti község úgy, mint sok 
más felsőmagyarországi testvérközség, szép gyarapodásnak indult; 
az 1774-ben tartott conscriptio már 65 családot említ, de békés 
fejlődését egy nagy belső viszály akasztotta meg. E viszálynak 
ördöngős sp iritus rectorja maga a hatalmas főúr, gróf ~yáry József 
volt, kiben, úgy látszik, a középkori rablólovagok erőszakos lelke 
éledt fel és ki az egész vidék lakosságának rang- és valláskülönbség 
nélkül nagy réme volt, mert az országos levéltár ép úgy, mint 
a nyitramegyei archívum egész halmazát őrzi azon panaszló be
adványoknak, melyekben nemesek, polgárok és zsidók az ö túl
kapásai és erőszakoskodása ellen védelmet és jogorvoslást kérel
me~nek. 

~ szabotiszti zsidók is sokat, a többieknél valószínweg sokkal 
többet szenvedtek önkénye nliatt, amint ez a következő, 1769-ben 
beadott felségfolyamodványból kitűnik: 

Allerdurchlauchtigster etc. ·• . 

Jn..deme wir.sowohlmit nahmhafften 'l'oleranz Taxen al$ aucll 
mit Contributiona_li quanto und ander.n Z~hluugen und unkösten 

1
) Orsz.. LeVélt.· Cotiscr. Jud. 1735.:..!...173~. '' 
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belPgt sind und ,Jso zur Bestrcitung aller dieser Auftagen eine 
gute Ordmmg unter uns zu fi.ihrén und auch taugliche Richter 
darzu sehr nöthig haben : müssen wir doch leider erfahren, dass 
alle unsl're zum behuí dcs allerhöehstcn Dienstes abzielendeJ 
Einrirhtungen durch manigfaltigen Gewalt thatigkeiten des Grafe~ 
J oseph Nyáry gehemmt , vereithelt und in eine uns höchst schad
liche,. ihm aber selu eintri.igliche Unordnung verwandelt ; wie 
auch m unserem Gott esdienst gestöhrt werden, was uns nöthi t 
unsere allerdelunüthigste Zu:fiucht zu Euer kays. königl. apo~t: 
l\fajestat geheiligtem Thron zu nehmen, denn 

l. H aben wir auf diesem Grafen Grund und Boden in Anno 
1763 eine (Schule ~ ) und unser Betthausz gegen jahrliebe 60 fl 
Bezahlung errichtet und auf 20 Jahre contrabiren müsen mit 
dieser Condition, dass wir alle unsere judische Ceremonien frei 
und ungehindert ausüben können, der Graf aber uns in allen 
diesen und andern unseren eingeführten Ceremonien nicht stöhren 
wolle. Nichtsdestoweniger ist elem Grafen nicht mehr eigen als 
Contraete zu brechen und wider solche um seines Nuzen wegen 
zu handeln. Alle Strittigkeiten, welche zwischen unsere J uden 
obwalten, wenn sie auch nur von 24 Groschen Importanzien 
sind, ziehet er an sich, die doch sonsten durch unsere Rabbiner 
nach unseren Gebriiuchen und Gesetzen ausgernacht zu werden 
p:fiegen. Er dictirt; sogar unsere Kirchenstrafen er lasst J uden 
aus der Schule mit trabanten herausführen, welche nur in Beo
bachtung unserer Religionsgesetze am aller empfindlichst ist. 
Ja, in Summe die ganze Kirchen-Policey, welche durch unseren 
Rabbiner und Richter geíührt werden sollen, regiert der Graf 
selbst und sein Secretarius Gulis, so dass wir nichts, anderst ab
nehmen können, als wenn letzlich der Graf noch unser Rabbiner 

sein wolle. 
2. Haben wir einen Schachter und Schulmeister Contract 

miissiger weis aufgenohmen ; kaum aber sind 3 Monath ver:fiossen, 
so kassirte der Graf denseiben wider unsern willen, und sezte 
uns einen andern, der uns zum Schaden ist, ja verbiethet seinen 
Juden von dem Gemeinen Schachter schlachten zu lassen oder 
Fleisch von andern herrschaftlichen Fleischhackern zu nehmen. 

3. Haben wir auch. diese Freiheit bisher genossen, class wir 
den l. J anuary einen solchen Richter allezeit erwiihlet, welchen 
wir versichert waren, class er die Entrichtung unserer Abgaben 

.. 
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zur Beförderung untcr uns am besten besorgen werde - \Venn 
a ber dic Wahl einen solchen J uflen gctroffen hat, der auf einem 
herrschaftlichen Grund wohnt, so sezet der Graf solchen ab und 
~ringet uns einen andern zum Richter auf, welche sowohl wegcn 
1hrer ungcbührlichen Lebenswandel als auch we"en Man.,.el der 
gehörigen Kanntnis und Richtigkeit uns zuwider ~ind. 

0 

4. Obgleich Euer k. k. apost. Mayestat nicht ohnlii.n.,.st aller
gnacligst anbefohlen haben, keine fremde unbekannte ve~lachtige 
J.uden sollen aufgenohmen werden, nichts desto weniger, wenn 
em f~emder Jude zum Grafen kommt und verspricht ihm auch 
nur emen Gulden mehr 7.ins zu zahlen, so nimmt er in auf, ohne 
eintziges Untersuchung eines Herkommens und Lebenswandels, 
so dass wir in Sorgen stehen als arme unsehuldige nicht auch 
in Verdacht zu kommen. Darzu kommt auch dieses kliigliche 
Verfahren, class wegen solchen Fremdlingen ein alter haussassiger 
Jud vom Grafen verstossen und aus seiner W ohnung vertrieben. 

Allergnadigste Frau! Es haben zwar Euer kays. königi. 
Apostol. Mayestitt aus angebohrener Liebe der Justíz und aller
höchsterr gegen die becirangten Contribuenten öfftermahlen 
gesiitzmassige Mittel und W ege allergnadigst angeordnet, wi e 
bernelter Graf von allen gewaltsamen Erpressungen derer armen 
Unterthanen abgehalten werden sollte. Dem ohngeachtet müssen 
wir aus homogialer Devotion Euer k. k. Apost. Maytt allerunter
thanigst auch dieses anzeigen, dass Jnit elem zunehmenden Alter 
des Grafen auch die Begierde sich von d em mit Sch weis ünd Mühe 
bewerbenden armen Unterthanen zu bereichern höher von Tag 
zu Tag wachset, indern er abermals, was durch die allerhöchst 
angeordnete Deputation verabscheut worden, ferner ausübt, 
als auch dasjenige, was er auf eine ungerechte Arthandern entrissen 
und ihnen wird zurückgeben müssen, neuerdings gewaltsamerweise 
an sich gezogen und daher nichts anderes als ewige Seufzer und 
Klagen in der ganzen Bererrcser Herrschaft unter dem armen 
Volk zu hören synd, dieweil niemand sich befindet, der dem 
obwaltenten Muth des Grafen Einhalt thun und die hedriingten 

beschützen könnte. 
Da wir uns nun ebenfaUs in solchen unglückseligen umstii.nden 

befinden und viele von unserer Gemeinde ausser denen aller
debmüthigst angezeigten Beschwerden noch viel erheblichere 
Injurien auszustehen haben, was sie a.uch gründlich beweisen 
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kiinnten. Wt>nn (un nab-Dl'putntion zur Untersuchung dersci
ben Y on B u er .II l _Y est . allerhöchstell Bcfehl angcordnet wurde, 

Also gelanget an Euer k. k. .\postoL l\iayestiit unserc aller
nnterthilnigsh' Bitte, hochdieselbe geruhe, sich gengen das seuf
zende Yolk mütterlich zu erbarmen und eine genaue Untersuchun<r 
aller Aussehweifungen des Grafcn Nyáry aus allerhöchsterr Gewal~ 
und Grade anzuordnen, dass wir sammt andern Mit-unterthanen 
die liingst erwünschte Gelegenhcit überkonunen, viele unerhöhrte 
und in Hinnnel schreiende und unerlaubte Thaten des offt bemelten 
G-rafen Xyáry zu entdecken und alsdann von seirren Bedrückun
gen befreit werden. die wir im übrigen etc. 

Euer kaysl. königi. Apost. Mayst. 

allerw1 terthiinigste 
N. N. 

die jüdische Gemeinde in Szobotiszt. 

Bizonyára a gróf ellen mindenünnen felhangzó panaszok 
késztették a kormányt arra, hogy még az évben, 1769 augusztus 
-í-én ment a kir. mandátuma helytartótanácshoz azon meghagyás
sal, hogy az ügyet alaposan megvizsgálják és az igazságnak meg
felelő jelentést terjeszszenek fel. 

A vizsgálat csak a rákövetkező év márczius 27-én lett Szabo
tiszton Xyit ra megye három kiküldöttje által megtartva, kik előtt 
a gróf és 20 zsidó megjelent; ezek közül azonban 5 szegény zsidó, 
a gróf alattvalói kijelentették, hogy ők a folyamodványhoz hozzá 
nem járultak. 

Már magából a beadott panaszban felsorolt vádakból is eléggé 
kirí a gróf erőszakos természete; a helyben megejtett vizsgálatból 
azonban még sokkal· kirívóbb módon tűnik ki a főúr erőszakos
kodó és zaklató karakterje. 

A zsidó községgel ·kötött szerződése ellénére elvette .a köz
ségtől a nekik szerződésileg bérbeadott szegényszállodát (~hospi
tale« = w1p.1), helyette rosszabbat adott és ezenfelül még nagyobb 
bérösszeget követelt tőlük. ' Az · !ir•)l- zsinórt, mely.et ·a ·szerződés 
értelmében joggal a gróf kastélyához kötöttek, többször el-vágta. 

Egy; a zsidó ritu'&·ellefl vétő községi<'tagot, kit a tabbi átok 
(com) al:i' ' helyezett; A. valósZíni'Heg csak •kis chéremt·voolt ...re a 
gróf ·eró!izako!:ilü>dásá iniálli kY!n}rtelenek · voltak ·a chér~m alól 
feloldiHú. ' ~..... - .,,,1 ·•· . .Jr, ., ·'\. •···:. • 
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A gróf t. i. darabontját a zsidó templomba küldte azon pa-
rancscsal hogy abb 'l dd' , 
.. 'd . ' 0 a Ig ne tavozzék, míg az elitéltet ki az 
o zs1 aJa volt, fel nem mentik. ' 

~ hitközség .által megválasztott kántort a gróf letette és 
helyebe egy másikat, kikeresztelés előtt álló zsidót ültetett e 
t isztségbe. 

, Egy ~azarus nevű zsidót a gróf egyszer kastélya ablakához 
hivott, lllire a gróf ka · d b . . , . . marasa, ara ontJa, kocsisa es mécr más 
alkalmazottJai a ' 'd' 0 

, , , szegeny ZSI ot kövekkel töltött hólabdákkal 
ugy megdobaitak és végül oly irgalmatlanul ide-odahurczolták 
h~gy ~at na~p~l :á ·meghalt. A nemes gróf pedig nagy gaudiummal 
nezt~ es ~al~szműleg rendezte is ezen embertelen jelenetet. Külön
ben ~s nt,kan mehetett el zsidó ember a gróf kastélya mellett, 
- sot meg akkor sem; ha halottat vittek temetőbe -·- anélkül 
hogy hasonló bánásmódban ne részesültek volna a gróf csa~ 
ládja részérőL 

A_z izgalom, melyet ezen ügy és annak megvizsgálása előidé
zett, JÓformán még tetőfokán állott, midőn a szabotiszti zsidó 
kö~ségb~n egy új viszály és ebből kifolyólag egy új, megint az 
egesz hivatalos apparátust megmozgató per keletkezett, de ezt 
is a mefisztói gróf felforgató szelleme idézte fel. 

1771 elején, midőn az ellene megindított per még folyamat
ban volt, elküldte Jakab Lebl nevií zsidaját Gulis titkárával 
Bécsbe egy felségfolyamodványnyal, melyben négy községi tag, 
köztük J aka b Leb l is, a község előljárósága, nevezetesen Simon 
Manschi és Jakab Benjamin ellen azt a vádat emelte, hogy több 
éven át a türelmi és megyei adóból csak egy részt szolgáltattak 
be a hatóságnak, a többit pedig el nem számolták.I) Vádolták 
továbbá avval is, h,ogy az adókat önkényesen vetik ki a tagokra, 
a szegényeket elnyomják, egy zsidót úgy megverettek, hogy bele
halt· stb. -

Nyilvánvaló, hogy ezen új hajszát súntén a gróf iuszczenálta, 
mert hiszen a vádlottak és társai voltak az.ok; kik a gróf erő
szakoskodáslit eHen Bécsben panaszt em!lltek. 

Természetes, ~ hogy ezen iigy megvizsgálására ·is- kellett- az 
udvari kanczellária, illetőleg· :a helytartó.tanáicst61 ·jövő paraf)cs 
folytán . egy megyeL bizottságot. kikillde.ni! :mely· l-77~ január· !l~f! 

') Orsz. Levéltár. Judaeor. Lad B. fa.sc. 14. Nro 17.· 



a :-::zoboti1<zt t's :::-z'll•l'Z küzt f(•kYÓ ~zotinán beható és pártatlan 
Yizsg<ílatot tartott, mely. miuhín a panaszt teyŐ zsidók közül 
hárman visRziliÍ>ptek. és csak .htkab Leb! ragaszkodott hozzá, 
kiderítl'tk hogy a Yádak miud alaptalanak, hogy a beszedett 
adókat mind beszolgáltatták és csak \l6 forinttal vannak hátra
lékban, melyt>t azonban szintén községi ügyekre adtak ki. 
Különben felmutatták erre vonatkozólag a megyei bizottság előtt 
az időközben egy rabbikból álló békebíróság előtt kötött kiegye
zést, melyet itt hú másolatban közlünk : 

.;"1"~ .::1 
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1.:l"Ml'1.i S""" .", ,-,~t~S~t~, ,S".l' c·;~t~• n:11n~ ~s, ~:1:1S1 '""" :1~t~ii1 ,-,;~t~r: 
1'.i'lt' ,-,S•,-,p 'lt'.l~ ,.,~It'~ c•;•~t~• l'1.:l1i1~ '"".., c•~t~;~;, n~ r11toS .i"~::l.:l ~"~ 
c·o~ l'11.:l)' "".).i O'lt'.)~~ ))l.:ll'1' 1"lt' •S:-tp '01'N' l'11lt'"l r~, ',;,-,~ 0''11!00 
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":1'lt' 'i!t'O n~t~~; p"nW01 'V'.::l!t' "l.::li.::l '";, S;,p '!:i1SN n;p•n!t' n;pn 
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' ) Stomfa. 

.. 

l 

A SZOBOTJSZT! ZSIOÓ KÜZ>;(;G )1\'I,TJÁllÓL . 
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(Orsz. Levéltár, Lad B. Fasc. 14 No. 17.) 

A másik nagy vád, mit a gróf pártja a hitközség elóljárósága 
·ellen a királynő előtt emelt, a vizsgálat eredménye folytán szin
-tén csak jelentéktelen kicsiségre zsugorodott össze. A tényállás 
ez volt : Lebl He:rsl sakter, ki állitólag a megbotoztatás követ
keztében halt volna meg, 1769 szeptember havában a rabbi laká
sában illetlenül viselkedett és onnan eltávozván, Jakab Benjamin 
bírót az utczán megtámadta és meglökte. E miatt Medveczky 
Ferencz szolgabíró által 10 pálczaütésre lett elitélve. Február ha
ováig semmi baja nem volt és csak ekkor betegedett meg, mire 
két héttel később természetes halállal halt meg. 

A bizottság vizsgálata folyamán alaptalannak mutatk:ozott 
a többi csekélyebb vád is, de Jakab Lebl fővádló, ki mellesleg 
mondva czipész volt, vádjait mégsem ejtette el és új tanuk által 
-történendő bebizonyítására halasztást kért. A per még sokáig 
kisértett a szegény zaklatott községben. Hogy mily eredmény
nyel, azt kiderítenem egyelőre még nem sikerült ; ezen aktából 
-az sem állapítható meg, hogy milyen elintézést nyert a község

nek pere a gróf ellen. 
A szabotiszti község életéból csak azon szomorú sötét képet 

3 kartam itt feltüntetni, mely ezen régi hivatalos iratokból a 
kutató előtt feltárul. Ama korban, midőn őseink megélhetése és 
anyagi boldogulása a fóurak jóvoltától függött, nem volt ugyan 
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••l • ' • lwgy f,jJd, • • · '• .u raJk 1tt-utt t gy kie~it belemarkr1J. 
t ll J.. h. OZ {·gi n t w L • 'dc rníg ... tobhit>k ilye::;va lamit csak okka l
lllÍ>dolnl, ari. ztokrnt cmbo•r lbtiikr(' kPJ:tyii::; kézzel trttek, adrli <T 
ezpn főúr Inn eJ, ·, Ind ja ('<;ük iit\·pn Ón t> l azdótt kapta me: 

'fi .l 'j " . , ö n .g~o 1 ra:tg(Jt, ul' az:m. H o szPnnt »Jnar JJ H•gfogyat kozott hajdani 
llln•l"'ll ••s gazdag;<agaball<•, durnt lólekhl, k iméletlenúl bánt 
zsidai,·al. Egyl•b szomorú szt•rPplésút uradalmának más helyen 
hdJ, ;;~i·.~ai\!d, sz<:ml~cn talán más alkalommal mondhatjuk el. 

.\ ~'J.(Id meg HleJgta1Juk a szabotiszti község rabbijainak 
•JewJt a XVII I. századhól: 

17 Hi. ba<'us :\Tarkus. (Acta Judaeorum 2.) Első rabbi. 
1 7:i~ .. Joseph :\Jarkus . (Acta Judaeorum 4.) Valószínűleg 

azono"' az el<il1hivel. 

l 77 L .J oancs :\Ioysis. (Conscriptio Judaeor. 1774.) 
17Kfi. Rabb i Leb, egy birt okomban levő magánlevél szerint. 
J7H:J. LrblFriedmann . (C'onscr. Judaeor.1795.) Valószínűlea 

azonos az előbbiveL o 

17Dfl. Rahl1i l\Ieier. (C'haszam Szoíer I. J 70., 171.) 

B1tdapest. MANDL BERNÁT. 

EG Y I·L\. BÁ TE US VÁNDORRABBI KITÉRÉSE 

MAGYARORSZÁGON. 

Fenti czím alatt ismerteti a » Magy<tr Zsidó-Szemle« áprilisi 
számál1an (127--; J 40 l.) keszthelyi kar társam, dr. Büchle~ 
Sándor t'ír, egy Abrahám Lázár nevü zsidó talmudistának a 
kikeresztelkedését. 

Ábrahám Lázár állitólag Prágából eredt zsidónak 
ruutatta bP magát 1763-ban, a nagyváradi. kapuczinus atyák 
rendházában, hol kijelentette, hogy nem anyagi érdek])91

1 

hanem. meggyőződésből kívánja magát .a római katli.. egyház 
kebelébe felvétetni. 

Egy körözvény folyt~n, melyet Mári,a 'reréz~~ kü;álynq 
i 763 julius 9-én ádot't ki Bécsben, és mely. ~g;y · vesze(~elme~ 
tervü Icikeresztelkedett zsidóra v,onatkozott, l}briih!Lw Lázár 
ki tér~s~ kis ha1asztá~t >zenv~d:~tt., , _ .' , ' ,· . r " -~ 

.Dy., miután,. ~).elyt~~tóság , ARrahá~ L4z4r ·1el\e!]- tgr~elő 
!?:Yan11t és .h~!lnq .a;Jprr~ött. :t{,eum,an,n }\'r~~y~~ .• . ,S~nd_orr:;tl 

l 

l 
4 

azonosságot felfedezni nem tudott. e!!> Bihar ><Í.rme!!véhez 
17 64 február hó í-én intézett átiratáÍJan. annak "Zal;adon 
bocsátá&át elrendelte. 

_ ~i lehet~.tt Ábrahám L ázár é~ mi hozhatta őt ép 
}; agyvaradra, toprenkedik keszthelYi t. kartársam :' 

, , ~erj ed:lme ide1:ágó történet.i adatok alapján benne egy 
sabatelsta vandorrabb1ra akar ismerni. 

E czikkben én csak kartársam ücryes szaka>atott okfeJ·-
. b l 

téseJt, az alal)OS történész helyes szimatját törekszem újabh 
adatok hozzácsatolásával megerősíteni és kiegészíteni. 

Ismeretes ugyanis. hogy a Lengyelországból származó 
Jánkév Lejbovic, - ki csak később Törökországban kapta a 
Frank J aka b nevet, Sábátáj Ozevi tanainak ezen ú jabb apos
tola körülbelül 17 50-ben, Törökorsúg ból >aló Yisszatéré"e 
után kezelette meg tulajdonképeni müködé ét. 

Székhelyül az akkoriban Litvániához tartozó Padoliát 
választotta.l) Hatalmas pártfogói akadtak és mint Graetz 
idézett müvében olvasható, s~ektát alapított, a »talmuuisták«
kal mint Zaharista nyilvános vitákat rendezett. 

A szekta feje Frank Jakab 1760 május havában elfo
gatott és Csenaztohozca, a Krakó és Varsó közt levő d .rnak 
a zárdájába csukatott, ahonnan csak akkortájt szabadult ki, 
amiclőn az oroszok a lengyeleket megtámadták és tölük 
Csensztolwzca várát is elfoglalták.2) 

Ez pedig 1763 körül történt, amidőn III. Ágost len
gyel király meghalt és Katalin czárnö, az »északi Semiramis« 
Poniatowszky Szaniszlót egyik kiszolgált szeretőjét választatta 
meg Lotharingiai Károlylyal szemben, kit l\Iária Terézia, 
mint sógorát szerette volna trónba ültetni lengyel királylyá. 3) 

Miután pedig e vár zárdájában a pálos-rendűek sáfár
kocltak, kiknek a magyarországi hasonrendü zárdákkal. de 
küldnösen a nagyváradiakkal nagy és benső összeköttetéscik 
voltak; 4) mert ezen rendhez tartoztak a XIV. században élő 

Zákoly János, továbbá a XVI. században müködő Fráter 

') Graetz X. k. 417. L 
•) Beer P.: Gescbichten, Lebren und Meinungen tler religiösen 

Sekten, 323. J. 
•) Szilágyi Sándor.: A magyar nemzet története. YIII. k. 2;)8. J. 
') Balics A.: A róm. kath. egyház története. If. k. !J. 266-371. 1. 
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l~1·ör"y és vé~tre • ~Y l L sz:ízad b·'Jl •• .o • -: ... szereplő Benkovicll 
A •' lht,m raradJ püspiikiik, nem lehetetlen hoay Áh. h. 
T • • 'l b ' " Ia anr ,azar a ucrü s•1 <tll'ista tal:in ép a forroly Frank J l· 1 ]· ··ld t . 'b . . ~T o a ,a} 
-~ e CSP. ~n. J~l't l ' ::~.}~~·:íra :lon , hogy előmozdítsa annak 
l,Iszabach tasat L'S hol urugykent alkalmilag kikeresztelkedési 
sz:índékát is bejelentette. 

V élck~désem mellett szól különben az a körülmény is 
hogy ~ ~mt nagy~úgos Bunyitay Vincze, nagyváradi székes~ 
egyházr főesperes es róm. kath szertart ,;st't c k l . . · ~ · arrono { ur 
ertes1t. - ~ nagyváradi kapuczinus atyák rendháza »His-
tona-domusanak « 1760 - 1770. évi lapjain Ábrahám Laz.ámak 
neve nem található. 

Hasonlóképen Nagy1•árad város XVIIJ : d ' lé • . • . . . . sz aza 1 p -
b~nJaJ~n a kath. hitre tértek lapjain az 1760- 1770. évek 
kozt ~brahám Lázár szintén nem fordul elő . 

l~y tehát valószinübb, hogy Ábrahám Lázár nem a 
kapuc.zmus atyáknál, hanem a pálosolenál fordult meg, kiknek 
1786-Jg volt klastromuk Nagyváradon, de irataik nem maradtak 
ott, mert azoka.t II.József,midőn 1786 február 7-én e szerzetet 
Magyarországon eltörölte, vagyonukkal együtt ellwboztatta. 

Gyöngyös. :FEIGL L. H. 

HELYREIG.AZÍTÁSOK. 

A.. l'lf. Zs. L. 1906. évi II. sz. 147. old. kimaradt: 
~;"!·SN Srv NO::l felirata : il:'' p~N pp1 ;"!p1::: 'N :lJ o•o1SN . ,,, Sv ;"!tv~•; . 
poS 1~p;, il~lí' (1816). Gyönyörü díszes kétülésű kerevet. Réz 
állványorr értékes kárpitos munka. U. e. a réz támlán van, 
kivésve a körülmetélésnél szabványos ;"!Y:l. Kikerülte figyel
memet azért, mivel a il''::l most már nagyon ritkán történik 
a templ_omban. 

260 old. nem 5, hanem 4 karos az a gyertya
tartó - amit ."·U>-kor a pn tag felvétele - valamint annak 
;"!11)}0 ~,N i-kor használják. 

1907. évi I. sz. 36 old. nem »Faragó«, hanem Fodor 
táblabiró olvasandó. 

U. o. 38 old. helyes főnökének és nem »igazgatójának« .. 
U. o. 261 old. »tanítványa helyett « olv. tanítója. 
U. o. nem »Lányi«, hanem Lángy-ról van szó. 
Budapest. BATó J. LIPÓT. 

FOLKLORE. 

ZSIDÓ SZOKÁSOK ÉS MONDÁSOK. 

Yúsz iz mit ele sep6lach? ... ... ... de genz gén bá?'{ísz~c;
Ez a kérdés is afféle question de l'époque, afféle cri de peuple. 
A puni háborúk alkalmakor Rómában minden jövevényhez e 
kérdést intézték: quid n ovi ex Africa? A krimi hadjárat 
folyamata alatt a Sebastapol elestét reménylők folyton azt 
kérdik: mit hoz a tatár posta? A roueni pályaudvarban 
1869-ben egy nő elkiabálja magát és fékevesztett futamnak 
ered ve, folyton hangoztatja e kérdést: Oú est Lambert? 
melyet a nép felkapván, Páris és csakhamar á többi Franczia
ország is viszhangzanak az »oú est Lambert« -tő}, oly annyira, 
hogy a második empire azt valamelyik elégedetlen párt jeligés 
vészkiáltásának tartja és Poroszország~a belekötve, azt az. 
»á Berlin « hangoztatásával túlkiabál tatja, úgy trónjának vesz
tére, mint az országnak máig sem teljesen pótolt kárára. Hát 
kérem a zsidóságnak is gyakran voltak c~·i de l'epoque jellegü 
kérdései és szólamai, többnyire oly problémákra vonatkozók, 
melyek n:i.egoldásával bizonyos korszak eminenter foglalkozott. 
V alahányszor valamely felfedezés vagy találmány egy-egy lépés• 
sel előbbre segítette az emberiség haladását, mindmegannyi
szor fontolóra vették Izrael írástudósai és vallásának örei aztr 
vajjon mennyire válhassék az a zsidóság hasznára, de csak 
akkor, ha az vallásunk semelyik tilalmába nem ütközik. Ezt 
szem előtt tartva, mimlen újabb jelenséget a thóra és a 
rabbinnsok törvényeinek szemüvegével vizsgálgattak. A.z 
Amerikából hozott pulyka, melynek pecsenyéje Európában 
legelőször IX. KCtroly franczia király asztaJára került 
1572-ben augusztus 23-[tn, a Bertalan éjjeli vérmcnyegző 

alkalmával, még sokáig nem sze1:epelt zsidók purim-pecsenyéje 



gynn,ínt. mPrt jó d~'n.b Idl~ig nem dőlt el ezen vereses kék
golpáju szárnyak ktíserségc. A szintén Amerikából származó 
kukoriczú t. yagyis me rt az oczeánon tú lról került hozzánk, 
tengeri t pe zacl1 kor nem sza bad él Yez n ünk ; honosá t azon ban, 
a krumpli t, yagyis kolompért, rectius burgonyát igen is szabad. 
Még csak a x·rni.-ik század utolsó harmadában dőlt el a 
ká'l'éra né:r,n~, hogy azt peszachkor élvezhetni. Ami a judi
katura terén nekünl~ zsidóknak is elvünk, t. i. in dubiis 
mitius annak ellenkezőjével t. i. in dubiis rigarosius-sal talál
kozunk a vallásos élet egyéb kételyei körül (a leküle \Tett 
szófék brocbék kivételével). 

X. nem tudja, mivel ragasztgatják a szivar felhám
levelét; pesz(lchkor nem szivarozik, hátha búzakeményítővel 

ragasztgatják Y. aHai gyanúsítja burnótját, hogy pirított 
kenyérhéja porát keverhették közéje; egyet sem szippant 
belöle peszachkor. Z. a mult XIX. század 40-es éveiben 
Sabesz hágodajlkor ex chatedra megtiltja az Irinyitől akkor 
feltalált gyufa használatát, mert nem lehessen tudni, miböl 
készül. Történt pedig ez Ajkán, egy veszprémmegyei, ne 
gondolják, hogy valamely máramarosi községben. A mult 
XIX. század második felében feltalált maczegép használha
tósága sem szükölködött minden con traverzia nélkül. N agyo b b 
€s elkeseredettebb vitára adott okot, épen most száz éve az a 
kérdés, kóser-e a kecsege avagy nem? Ohorin Áron aradi 
rabbi kósernek ítélte azt, amiért és egyéb újításaiért az ö 
factiosus ellenfelei, élükön Münz Mózes óbüdai rabbival, az 
Aron Ohorin Rabbiner kezdöbetüiböl. a tánáim korszakának 
egyik szakadárjára, Elisa ben Ávújára alkalmazott Ácher 
nevet faragtak reá és egyéb csúfságot is ejtettek rajta. Akkor 
minden jövevényhez azt a kérdést intézték: vósz iz mit de 
Stírlach? 

Ezek előrebocsájtása után csak most érkezern tulajdon
képeni tárgyamhoz, mellyel immár röviden végezhetek is. A 
<:ocbin-chinai tyúkot 1843-1847 közt hozták Sanghaiból 
hozzánk; későb h az 5fJ-es évek vége felé a sanghaii és maláji 
tyúk keresztezéséből eredő bráma-tyukot és a chinai ludat, 
melynek - ép úgy amint az amerikai lúdnak is - fekete a 
c~őre és ennek a fej felé levö végén szintén fekete szinü 
szarúféle kinövés létezik. Ez a kinövés, ez a búb (Schopf = 
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Schöpfeheu = Sepele) képezte a mult XL'~{. század közepében 
akkori rabbijaink egyik fögonclját. Nem tudták prima vista a 
fajt jellegzö integralis kelléke-e az illető szárnyasnak, avagy 
nem valami kóros képzőelmény valami tréfi pseudoplasma-e. 

Egymással találkozva, mindjárt az importált szárnyasok 
búbos kinövésével - mit de Sepelach - foglalkoztatták egy
mást. Minden más községhez tartozótól pedig az ő rabbija 
nézetét, ítéletét tudakolták, leggyakrabban a maguk mihez
tartásának fedezése czéljából. Akkora szenzácziót keltettek 
ezen jövevény-szárnyasok akkor nemcsak a zsidóság körében, 
miszerint - hogy csak egyet említsek - Nagykőrösön 

1863-ban, különös czerimoniák szem előtt tartásával, irtották 
ki agyonkövezve a bráma-tyúkokat és a »kokindákat«, az lévén 
róluk a népnek hiszeme, hogy a felhöket kukorikolásukkal és 
kotlásukkal a határból elkergetvén és így a csapadékot meg
hiusítván, ök az okai az akkori aszálynak és ennek okozatának: 
az inségnek. Idők multával, mikor a fentnevezett szárnyasok 
kóserségének eldöntésével a kérdés aktualitása megszünt és azt 
inkább csak megszokottságból és bármely újságat hajMszva 
intézgették egymáshoz, akkor a kérdezett, ha egyéb mondani 
valója nem volt, a »vósz IZ nájesz« kérdésre azt válaszolta 
»de genz gén bárfíiszig«. 

* 
Smc~jnó Smín · Sménó. ;"!;~\!' ';'"U' ;"!;~~w Hát biz ennek 

a közmondásnak az idén ~efellegzett. E három alliteráló héber 
szónak az az értelme, hogy zsíros lesz, kövér lesz termése az 
olyan évnek, melyben Mózes harmadik könyve IX. fejezetének 
1- 16. verseit a zsinagógában nyolczszar lájnolják, ami az 
idén meg is történt 1~07. márczius 23-án, 25-én, 28-án és 
30-án, továbbá április 6-án, 8-án, ll-én és 13-án. Salomon 
\V. Freund Wienben 1885-ben megjelent és az 1784 - 2000-ig 
terjedő 217 éve t felölelő »V ergleichende Datum-Tabellen «-jei 
szerint 1839-ben esett, 1991-ben esik majd megint Peszach 
első napja szombatra is, márczius 30-ára is. J ó volt-e, rossz-e 
az 1839-iki termés? ----- nem tudom; jó lesz-e majd 

. az 1991-iki? azt nem tudbatom; hogy az idei nem volt 
;"!;~u· nem volt kövér, hanem rossz, azt tudjuk; mert konzek
vencziáit mindny(Ljan érezzük is. 

* 
)Jagynr·Zsidó Szemle. 1907. IV. füz et. 2-l 
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Én mászclúl~n 7;c - -:: A hét ID!ísodik ~ és negyedik "1 

napján, hrtfön és szertl :ín sokan nem igen kezdeményeznek 
semmit és csakis m{ir eleve megkezdett munkák folytatására, 
lebonyolítására, hefejczés6re szorítkoznak. Ezen két dies ne
fastus-on nem kelnek títra, nem kötnek házasságot, nem köl
tözködnek tha nem muszáj); sőt a szerdát a jesiba humora 
nem is tekinti napnak, lévén a németes jargonban a hét ne
gyedik napjának a neve a Mittwoch az, amelyikből a töhbi 
hat névnek a végszótagja, a »tag« hiányzik. Vannak viszont 
sokan olyanok, kik szent dolgokhoz különös előszeretettel 
fognak, járulgatnak épen ezen két napon, például templom· 
avatáshoz, iskolának vagy kórháznak megnyitásához. Ezen 
eljárásukat az illetők Mózes harmadik könyve XVI. fejeze
tének 4-ik versére alapítják tti~7: ltijp "'!~ 

* 
Rammel. A pirított czukrot és ennek válfajait, a gyógy

szertárakban árulgatott Katarrh-czukorkákat, a Karamel
-tortát, fagylaltot j elző Karamel szó, alighanem héber eredetű 
és azonos a Mózes harmadik könyve XXIII. fejezetének 
14-ik versében előforduló s?-7~ szóval, mely ott pirított ga
bonával kapcsolatban jelenik meg. 

Budapest. VADlsz EoE. 

l 
IRODALO}I. 

AZ ESZTER-::\1EGILLA TÖRTÉXETI HITELESSÉGE. 

(Das Buch E~th~r auf seine Geschichtlichkeit untersucht von Dr. Sigmund 
Jampel nebs. emem Anhange : Die topographische Beschreibuna des 
Achasveros-Palastes im Buche E sther und die Burg Lusa von Jfarcel 

Dieulafoy. Frankf. a/::.I. 1907. 2 M. 165 L) 

:Nincs a világirodaiomnak egyetlen műve sem, mely az 
évszázadok folyamán oly külömböző és ellentétes megítélé:.ben 
részesült, mint a biblia. Napról-napra gombamódra keletkeznek 
a »kritikusok« agyában a legtarkább hypotezisok, melyek e 
könyv keletkezését, szerkesztését megállapítani igyekeznek. De 
valamennyi bibliai irat közt a legellentétesebb módon ítélték 
és ítélik meg a keresztény exegeták, Luthertől kezdve mind a 
mai napig, a kicsiny »Eszter-tekercset«. Ami e könyvben 
előttünk lejátszódik, oly különös, oly regényszerű, hogy szinte 
nem is csodálkozhatunk azon, hogy azok, kik a bibliai köny
veket történeti hitelességükre nézve sokkal elfogultabban ítélik 
meg; mint akármely egyéb művet, épen e könyvnél minden 
lehetőséget és lehetetlenséget belemagyaráznak az elbeszélésbe 
és az egésznek alapjául valami régi mytologiai vagy mondai 
elbeszélést tesznek meg. - A fentjelzett mű azt a feladatot 
tűzte maga elé, hogy épen ezen sokszor homlokegyenest ellen
kező vélemények czáfolása által, valamint ujabb, eddig :figye
lemre nem méltatott mozzanatok meg.-ilágítása által könyrünk 
történeti hi telessé gé t bebizonyítsa. 

A mű első része az Eszter könyvre a hagyományos iroda
lomban található adatokat helyezi a helyes világításba. A kri
tikusok a talmudi bölcsek sokszor ellentétes álláspontjiból e 
könyvvel szemben azt akarják bizonyítani, hogy már e korban 
is kétségbe vonták könyvünk történeti hitelességét. EVYel szem-

2.! 
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ben elég szerzőnf'k arra rámutatni, mily pontossággal állapí
tották meg épen e férfiak a purim-i~nnep, f6kép a megillára 
vonatkozó aprólékos szabályokat. Ep ily helytelenül itél
ték meg a kritikusok J oseph us (contra Apion. 1, 8) valamint 
a syr l\1elitonál található adatokat (7-14 L). Ha a talmudi 
irodalomban található feljegyzéseket alapos vizsgálat alá vesz
szük, úgy arra az eredményre kell jönni, hogy - habár egyes 
hangok a könyv kanonikus volta ellen szóltak is - általánosan 
elismerték és a benne elbeszélteket fels6bb inspiráczióval elő
adottaknak tekintették Leghevesebb ellenmondást keltett 
:Mordechaj viselkedése Hamannal szemben (L pl. jer. Meg. I. 5.) 
és ez okból többen ez ünnep vallási jellege ellen nyilatkoztak 
és igyekeztek neki mindjárt Palesztinába való átplántálása 
alkalmával világi jelleget kölcsönözni j az Eszter könyv pedig 
ily körben keletkezett, hol az elbeszélés ily módon való elő

adása által ez elégületlenségnek kifejezést adni akartak. Ez a 
rövid tartalma az igen Árdekes, alapos kutatásnak, amely az 
összes talmudi és midrási anyagot felöleli és arra az ered
ményre jut, hogy ez irodalomban, mely az ünnep keletkezése 
idejéhez a legközelebb áll, annak hitelessége ellen egyáltalán 
semmi adat sem található (15-47. l.). 

A purim-ünnep keletkezésére vonatkozólag számtalan 
hypotezist állítottak fel a bibliakritikusok; valamennyinek 
alapja azonban az, hogy az elbeszélés történeti hitelességét 
kétségbe vonván, avval a körülménynyel kellett számolniok, hogy 
200 évvel időszám. előtt az ünnep a zsidóknál általánosan 
el volt terjedve. Minthogy az ünnep történeti voltát elismerni 
nem akarták, nem maradt más hátra, mint hogy a purim-ünnep
ben valamely régi, idegen eredetű mytologiai ünnep maradékát 
lássák és feltegyék, hogy az Eszter-megilla csak később szer
kesztetett, még pedig oly czélzattal, hogy ez ünnepnek zsidó 
jelleget kölcsönözzön. Lehetetlen ismertetésünk szük keretében 
a könyv e részére, mely e hypotezisekkel foglalkozik, bővebben 
kiterjeszkedni j elegendő lesz megjegyeznünk, hogy szerző a 
régibb, valamint az ujabb és legujabb hypoteziseket a leg
különbözőbb irodalmi ágakban való roppant jártasságával izzé
porrá töri. Ha szerző szellemes, de nem kevésbbé alapos kritikai 
módszcréről helyes képet akarnánk nyújtani, úgy nem maradutt 
egyéb hátra, mint hogy könyvünk e részét kiírjuk. 
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. . Szinte elámul az olvasó, mi mindent magyaráztak bele e 
kwsmyke könyv elbeszélésébe, f6leg mióta a bibliamagyarázók 
az assyrológiát karolták fel. A könyv hősei e hypotezisek 
szerint egytől-egyig assyr-babyloni félistenek, hősök, mytologiai 
alakok. Könyvünk e fejezetéből (45-89.) meggyőződhetünk 
arról, mily vakmerően és alaptalanul építenek a modern biblia
kritikusok többé-kevésbbé szellemes föltevésekre magas lég
várakat, melyek azonban csakhamar összeomlanak. 

lVIiután szerzőnk a könyv körül keletkezett - mondhat
nánk: mytologiai légkört szétoszlatta, sorra veszi a biblia
magyarázók és történészek ellenvetéseit, melyek a könyv 
hitelessége ellen sr.ólnak. A mű legérdekesebb és legtanulságo
sabb része ezen fejezet, hol szerző nagy jártasságával a 
legkülönbözőbb nyelvü forrásmunkákban az Eszter-könyvet a 
helyes történeti világításba helyezi. E kutatásokban, mint az 
előbbiekben is, szerző azon módszert követi, hogy előbb az 
ellentétes véleményt szólaltatja nieg, hogy aztán saját vélemé
nyét és kutatásait ahhoz kapcsolja. Számszerint 26 ily ellen
vetést emel ki szerző. E helyen csak egyes fontos pontokat 
emelünk ki. 

Az Eszter-könyv hitelessége ellen felhozzák, hogy a görög 
és perzsa történeti könyvek mit sem tudnak ez eseményekről. 

Szerző bebizonyítja, hogy e történeti munkák épen e korból 
oly hiányosak, hogy sokkal fontosabb eseményekréU sem érte
sülünk belőlük. Különben ez eseménynek nem is volt különös 
fontossága az egész országra nézve, hogy a történetírók érte
sítsenek felőle. Amit könyvünk a perzsa birodalomról, annak 
belső berendezéséről, a királyi udvarról, valamint Aha~vero~ 

király eljárásáról és kormányzásáról elmond, mind ezen adatokat 
a fennmaradt történeti emlékek igazolják. Maga a név~~l~ii~ 
feltalálható assyr ékiratokon, valamint egyéb e korból szár
mazó okiratokon (így pl. a legujabban felfedezett aram. 
papyrusokon Syeneből: »tt',~'lt'ii«). A c•·m~ szó - mely fölött 
oly sokat gúnyolódtak a philoJogusok - most az ékiratok 
alapján ugyanazt a jelentést nyeri, melyet könyvünk neki ad. 
Epúgy föltalálható j~:"l neve különböző összetételekben az 
ó-perzsa nyelvben. 

N erncsak a történeti kutatás, hanem a bibliamagyarázat 
is hasznát látja szerzőnk kutatásainak. Több eddig homályos, 
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\'agy helytelenül magyarázott helyet világít meg könyvünk 
Így pl. Eszter l. 3-5, hol látszólag két ki.ilönböző lakomáról 
van szó, alapos bizonyítt.'kok alapján szerző e helyet tígy értel
mezi, hogy a 180 napos összejövetel főkép a nagy perzsa
görög hadjárat terveinek megbeszélésének volt szentelve, amelyen 
csak a birodalom fejei vettE-k részt. Igen helyesen bizonyítja, 
szerző, hogy 2, 5. 1"1~)1"1 "'li'~ nem Mordeehajra, hanem Kisre 
vonatkozik és hogy ezen konstrukezió épen nem erőltetett. 
A dolgozat több helyén taJálható még több ilynemű megjegy
zés j főkép oly helyek, melyek helyes magyarázatukat a kor
viszonyokban lelik, aminthogy az Eszter-könyv minden sora 
elárulja, hogy a, könyv szerzője a perzsa királyi udvar külsejét
belsejét alaposan ismerte. Ez utóbbi tétel bebizonyítására közli 
szerző Marcel Dieulafoy franczia akademikus nagy müve 
»L'Acropole de Suse« egy fejezetének fordítását, mely az 
Aha v veros-palota topografiai leírását tartalmazza. (141-165. o.). 
A kiváló tudós, ki saját tapasztalata és szemlélése alapján ír, 
a leghatározottabban állítja, hogy az Ahasvcros-palotának az 
Eszter-könyvben található leírását az ásatások fényesen iga
zolják. 

Általános a panasz, hogy zsidó tudósok a bibliával keve
set foglalkoznak, hogy a bibliamagyarázatot teljesen átengedik 
a protestaus német theologusoknak, kik aztán a maguk rendje
módja szerint járnak el e könyv magyarázatánáL Nagy örö
münkre szalgálhat a körülmény, hogy néhány év óta e tekin
tetben némi változás állott be. 

A Graf-W ellbausen-féle hypotezisek alapos czáfolatát 
adta csak röviddel ezelőtt dr. D. Hoffmann kiváló munkájá
ban: »Die wichtigsten Instanzen· ge gen die Graf-W ellhausen'sche 
Hypothese«, hol a bibliakritikusok oly fe~nszóval hirdet:tt 
csalhatatlan állításait ad absurdum vezet1. Ugyancsak tole 
jelent meg a mult évben Leviticus-kommentár 2 nagy kötet
ben. Mily sajnos azonban, hogy a protestáns tudósok ez oly 
kiváló müveket egyszerüen agyonhallgatják- de még sajnosabb, 
pogy a zsidó tudományos folyóiratok egyáltalán nem foglal
koznak velük. A M. Zs. Sz. és még egy német népszerű tudo
mányos lap _ J üd. Presse melléklete: Isr. Monat_sschrift -
kivételével, egyetlen zsidó tudományos lap sem .e~lekezett meg 
róluk. Ha azt akarjuk, hogy zsidó tudósok a b1bhamagyarázat 

• 
i 
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terén eredményt érjenek el, úgy kötelességünk öket munkájuk
ban tőliink telhetőleg támogatni. 

Jampel dr. munkája minden tekintetben méltán sOI·ako
zik a fent említett Hoffmann-féle müvekhez, valamint Jampel 
rövielelel ezelőtt megjelent »Die Wiederherstellung Israels unter 
den A chiimeniden « czímü munkájához, és megérdemli, hogy 
IP.inden zsidó, aki a biblia iránt érdeklődik és a modern 
bibliaexegesis romboló munkáját látja, vele foglalkozzék.!) 

Be~·lin. DR. KLEIN sÁ~!UEL. 

IRODALMI SZEMLE. 

Müller D. H., bécsi egyetemi tanár és világhírű orien
talista, mióta egyúttal a bécsi rabbiszemináriumon a szent
írásmagyarázat tanára is, a bibliáról jelentős munkálatokat tett 
közzé, melyek közt az első helyet két kötetes müve: »Die 
Propheten in ihrer ursprünglichen Form« (Bécs, 1895) fog
lalja el. Ebben a müben, melyet Schwarz Gábor folyóiratunk
ban (XIII. 239- 248) részletesen ismertetett, Müller új vers
szak-elméletet állított fel és azt azóta a szentírás több 
könyvére illetőleg több helyére kisebb-nagyobb sikerrel alkal
mazta. Legújabb dolgozata, amely a bécsi rabbiképző idei 
Értesítőjében látott napvilágot, szintén ebben a körben mozog 
és ez a czíme: » Komposition und Strophenba~t. Alte ~md neue 
Beitrüge.• (Wien, 1907). 19 fejezetből és 3 ~éber nyelvü 
függelékből áll, melyek nemcsak, a prófétákra (Amosz 1-2; 
Hózsea 8-14; Ezekiel 25 j Ezsaiás 47 j Maleákhi 2-3), 
hanem a hagiográkra is (Példabeszédek l. 5. 8., J ó b 4. 6.) 
vonatkoznak. Ezen kívül szövegkritikai és egyéb észrevételek 
~oglaltatnak. az iratban, ruelyek között a legterjedelmesebb: 

')Dr. Jampel mííve nagyrészt a ::U. G. \V. J. 1905-6. évfolyamaiban 
jelent meg. A különlenyornat több tekintetben kibővíttetett ; a függelék, 
mely az Ahaiíveros-palota leírását tartalmazza, csak a különlenyomatban 
olvasható. A különlenyomatban néhány, a dolgozat külsejére vonatkozó 
hiba található, melyek közül csak azt akarjuk feljegyezni, hogy a 
112. oldal után következő lap fordítva nyomatott, azaz 113 h. 114 és 
114 h. 113 olvasandó. - 3 l. rm·~ ,", O'~j ,,.:J,t:l 'j!)~ helyett olv. 
m n~ ili i',l'nO 1•-::J,W •;t~~. Ahogy szerző idézi Yajikr. r. 28 és Kob. 

r. l. fordul elő. 
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:.Zur Ueschil'htr und Kritik mrinrr Strophenthcorie« (88-
131). Ebben ~zcrzti lll~mcl) kritikusával alaposan elbánik. 
K iír ták a »lub:it"', al:iírt:ík a neviiket, szóval kiálltak a 
placzra, kimélctet érdemdtek volna. Dc hát hlüller nem zsidó 
theológus és lrcsnp arra, kinél, mint mondja, személyeskedést 

észlel. 
A. kisebb adalékok közül kiemeljük a következőket: 

:·:: némely helyen (J er. 6, 20; II. Kir. 20, 13; Ézs. 39, 2; 
Zs. 133, 2; Én. Én. 4, 10; 7, 10; Kohelet 7, l ), fiiszert 
jelent (85-88); rP Ol"' (pl. Zs. 79, 18; 89, 25 stb.) » felbor
zolt haj"' -at (141-143); ~'"':l ~'11m (1\Iakkóth 5 a) »pusztai 
lény«-t. délibábot. fata m01·gana-t (143-144). 

A. bibliai metrikát, amely most divatos tárgy, nem 
tanulmányoztuk, a versszak-elméletet sem és nincs róluk íté
letünk. De Müller tudása és éleselméje a sémi nyelvészet és 
irodalom oly számos területén vált be, hogy bizonyára a szó
ban forgó kérdésben is hasznosat és maradandó becsű nézetet 

produkált. 
* 

F elette érdekes és jelentős Bischoff E. legújab.b müve: 
>Babylonisch-Astrales im \Veltbilde des Thalmud und 
l[idrasch « (Leipzig 1907) 12 képpel. l\1indössze 172 lapon 
és 8 egyenként több pontra oszló fejezetben felette gazdag 
anyag van itt összehordva, módszeresen feldolgozva és többnyire 
találóan megvilágitva. Az itt következő fejezetczímek koránt
sem merítik ki az egész tartalmat. l. Égi és földi azonosst\,
gok (Entsprechung von Himmlischem und lrdischem). 2. 
A teremtés. 3. A mil1denség topografiája. 4. Világ-zoon és 
világ-szellem. 5. Asztrológia. 6. Usillagszellemek. 7. Részletek 
a csillagos világképbőL 8. Csillag symbolika. 

Mint látjuk, a talmudisták kosmológiai spekulácziói 
képezik a főtartalmat, más szóval a talmudi mystika, a régiek 
szellemében a talmudi filozófia. Bisclloff a régi és új keresztény 
theolognsokkal ellentétben, kik a talmudisták elméleteit és 
mondásait a »rabbinischer Aberwitz« díszjelzővel illették, 
a rabbik világnézletéről nagy elismeréssel nyilatkozik. Szán
dékosan teszi műve elejére a következő általános észrevétele
ket: »Die altorientalische Anscha.uung, dass das lrdische 
im Himmel sein Abbild ader vielmehr sein Urbilel habe, 
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zeigt sich auf jüdischem Boden mit einer speculativen 
Begrünclung ausgestattet, die nicht z. T. ülter, sondern auch 
tiefer ist als die der (damit bisber am hiiufigsten verglichenen) 
platonischen ldeenlehre. Ich stelle eliese Begrünclung an die 
Spitze meiner Darlegungen, weil sic kennzeichnend ist fiir 
die Stellung des jüclischen Denkens zur altorientalischcn 
Weltanscbauung überhaupt. Diese wircl in der Rege! soweit 
bcibehaltcn - nicht »übernommen« - als sie sich mit elem 
monotheistischen Gedanken vereinigen Hisst, im übrigcn aber 
teils fallen gelassen oder stillschweigend abgelehnt, teils 
ausdrücklich bekampft. Das Judentum hatte bei seiner 
Begründung jenes alten Gedankens den Varteil v01·aus, dass 
es e i n e n, allwissenden und allweisen Gott besass, der 
alles aus elem Nichts erschuf«. 

A részletek~en számos pontban nem kö,rethetjük szerzőt. 
N em áll, hogy Jézus parabolái teljesen eredeti ek vol tak 
(4., l. j.). B. és Fiebig azzal argumentálnak, hogy a rabbinikus 
irodalomban csupán 100 kö1·ül akadunk Jézuséhoz hasonló 
példázatokra. De hát egyébre is csak 100 körül akadunk, 
mert édes-kevés az, ami a templom elpusztulása előtt élt 
talmudisták neveihez fűződik, pedig a hagyomány egészében 
már időszámításunk előtt kialakult volt. Az igazság az, amit 
nem győzünk eléggé hangsulyozni, hogy az egyes személyek 
neveihez fűzött monclások velejükben sokkal régibbek és csupán 
azért jelennek meg egyesek nevei alatt, mert az illetők 

bizonyos körülményele közt alkalmazták, vagy valamely vers
hez füzték, vagy valamivel megtoldották, új fordulatot adtak 
a dolognak s hasonló. Ez áll a hasonlatokra is. 10. l. j. a 32. 
exegétikai szabály nem R Ismaéltől származik, hanem R 
Eliezer ben R .T oszé Hagelilitől. B. összetéveszti a 13 szabúly
lyal. - 13 0"1:l)) szót a cenzura tette a talmudba '1J stb. 
helyett. Nincs tehát helyén, hogy mS101 O'::l::li::l m1::ll-' mint 
talmudi adat szerepeljen. 13. l. hiányzik a lapszám. 16. 1. 
Rosch ha-schanah 57a sajtóhiba 27a helyett. - Szép gondolat 
n, 19. lapon, hogy zsidó felfogás szerint »a két főteremtés 
tanánál a lényeg nem az astralis kép, hanem ezen tanok 
vallás-erkölcsi foglalatja«. - 27. 3. Szichemet nem Juda, 
hanem Simon és Lévi pusztították el (Gen. 34, 25.) -
44 köv. l. a lelkek priiexistensck, nem ezeknek égi képviselői. 
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- 47. J . hiá.nyzik a fo rrás (Kohelet). - 50. N~p,; SN nem 
haszn;tlta tik w r~ ck transpomí.lú.súnál. - 52. l. (v. ö. 55. 1.) 
a diffikultált :'1";).'~ (Gen . ..t:9. 22.) úgy érthető, hogy eredetileg 
nőncmü többesszá m, mint az aram nyelvben (lásd Lambert, 
Fne Séric> dc (~c'ré Ketib, Paris 1891. p. 6. köv.). - 70. 1. 
sor Abhaje (3. Jahrh.), helyesebb 4. század első fele; ugyanott 
Habba bar Xachmánit, Ab. nevelőatyját is a 3. szá7.aclba 
helyezi, a 4. sz. eleje helyett. - 71. »die T ora sei im Nisan ... 
gegeben worclen«, olv. Szivan. - 79. l. v. ö. Ó-zsidó bűvészet 
l 02. lap, hol a hely máskép magyaráztatik. - 80. 3. sor: 
»Eine in sich begrünclete Lehre ist ein Lied«. Ez nem 
helyes fordítisa az ismert: N:'1i1 Ni1W~r .,,~;~~ N"l.:l~-nek. - 83. 3. 

>Eude des 3. Jahrh.« ef. 89 lent és 94 fent ugyanarról a 
Jehuda bar Simonról »4. Jahrh«. - 92. 7. sor Tehumoth, 
olv. 'l'ehomoth. - 101. A 12 és 42 betüs istennévhez lásd 
Ó-zsidó bűvészet 127-129. - A héber szavakban sa j tó- és 
egyéb hibák a következő helyeken bukkantak fel: 13. 2. j.; 
14. 2. j.; 20. 3. j.; 21. 3. j. (2); 36. 1. j. n1SnM (?); 52. 
középen (ef. 58. 9. sz.); 54. )"'laO (olv. i!O":O) és 0'~~; 67. l. j. 
olv. i'J''OOI.:I és 1:-npoN; 98. ~1!0!P (!O helyett olv. i1); lll. 

A rabbinikus irodalommal való foglalkozás Bischoffban 
ez irodalom iránt szeretetet ébresztett, a tárgy iránti szeretet 
pedig minden tudományos alkotás előfel tétele. A lelkes 
elmélyedés a tárgyba szerzőnket új eredmények találásával 
jutalmazta. Ezek mellett meglepő nyilatkozatokat találunk 
az örökösen ócsárolt talmudi rabbikróL Térszűke miatt csupán 
utalunk az illető lapokra: 67., 79., 87., 109. 

* 
A roadern zsidó pietás kritikája Obermeyer J. irata: 

»Modernes Judentum im Margen und Abendland~ (Wien
Leipzi,q 1907.), amely csak az érdekes hangzás czéljábó~ 
vette fel a »Kelet«-et. Bevezetőleg Montesquieu perzsa levelm 
mintájára megjelenik egy iráki (babyloniai) ~rab , és .egy 
zsidó Bagdadból, Harun al-Rasid városából, kik nezeteiket 
elmondják a bécsieknek, egy ízben ünnepnap?n ~ a kávé
házban. A bajor származású szen;ő, ki egy évtizedig Bagelad
ban élt és jelenleg a bécsi keleti iskolában az arab és perzsa 
nyelv tanítója, nincs megelégedve a refor~ tem~l~rnokkal, 
kórusaival, kántoraival és rabbijaivaL A bitoktatokert sem 

l 

IRO(J,\L)fl SZEMLE. 379 

lelkesedik, sőt a kötelező hittan eltörlése mellett tör lándzsát, 
azt állítván, hogy a rossz kalkulus a kitéréshez kergeti a 
tanulókat, helyesebben rnondhatta volna nem tanulókat. 
kik szüleiket és testvéreiket maguk után húzzák. A bajok, 
rnelyeket O. feltár, egytől-egyig ismeretesek, de nem 
találtunk iratában egyetlenegy gondolatot sem, amely c 
bajok sanálására alkalmas volna. Szerző ezen nem is töri a 
fejét. A rnű dereka a III. rész, melynek czíme: >> Der Toton
kultus in modernen Judentum~ 32-73. Velejében az ezután 
következő részek (rabbi és előimádkozó, kaddis) is a rnazkir 
és kaddis kérdéseivel foglalkoznak. X ern mondhatnánk, hogy 
O. történehiú fejtegetései valami újat hoznának, sem azt, 
hogy kritikája a közkeletű kifogásokon felül emelkednék. 
Az erősebb vagy gyengébb kitételek a tárgyi bírálatot nem 
teszik sem erősebbé, sem gyengébbé. 

A részletekből kiemelhetjük a következőket. Keleten 
általában elterjedt a »Zóhar olvasás«. Az egykori »rnisna
tanulást•, amely Európában még valahogy tartja magát. 
egészen kiszorította. A tudás (talmud stb.). Keleten is 
kiveszöben van - Bagdad 40.000 zsidója között alig akad
nak talmudtudósok. Szer;ő a kabbalistikus áramlatot egy 
ernberöltő előtt a Harnagid ismert héber lapban kárhoztatta 
és ezért öt az általában dícsért türelmes Kelet és rabbijai 
exkommunikálták (40-48). A legyalázott rnodern zsidóság 
és rabbijai ezt nem fogják tenni. A mazkirról szóló fejtege
tés föhelye 57-59, hol Szifré s más ismert helyek beszél
tetnek meg. Kifogásolja, hogy - nyilvánvaló Bécsben - a 
szegény halott eltemetésénél pap nem funkcziónál, mig a 
gazdagnál pénzért beszél (80), hogy nincsenek rituális női 
fürdők (rnikve) és hogy egy ismert kántor nem nősült 

(81-86). Végül kikel (13~-143) O. a »fürthi kaddisc 
ellen. Fürtbben ugyanis az árvaház legatumokért az árvák
kal kaddist mondat és ezen a réven nagy surnmákra tett 
szert. Van szerencsénk Oberrneyer urat fővárostmkba meg
hívni, hogy lássa, hogy nem árvák is »kereskednek« (az ~ 

szavával) a kaddissal. A függelékben (144-165) a bag<ladt 
moharneclán nem rosszul kritizálja az európai kulturemberekct, 
de már előtte európaiak alaposabban megcselekedték ezt és 
ezentúl is fogják tenni. 

* 
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Barher T~ c.,., édized ót:1 közel 30 dolgozatot - ki>z
tUk hánnu egész ~;unldt - bocsátott kiizre a, zsidó-perzsa 
irodalomról (lá~d a llit'gbeszélendö munka 2. l.. l. jegyzetét) 
és ezekkel a z~idll·irodalom tör zsébe üj ága.t oltott be. A két 
legtl'r jedelmesehb míi az orsz. rabbiképző-intézet Értesítőjében 
hitot t napYilágot, n.z első :» E gy héber-perzsa szótár a, tizen
negyedik sZ<izadból « 1900-ban, a második »Két zsidó-per
zsa költő, S:ih in és Imráni« a folyó évben (Budapest 
1907), nwlynek második felét a jövő évi Értesítő fogja közölni. 
Az elóttünk fehő rész csupán Sáhin életét és költészetét 
ismerteti a j övő évre maradt három fejezet kivételével. 

Súhin éle téről nagyon keveset tudunk. ~1inden valószí
níi ég szerint Sirázban élt, hol Tudelai Benjámin korában 
l 0.000 zsidó lakott, és a 13. század végén születhetett. Müvelt 
ember volt, ki »igen jól ismerte a zs i d ó h a g y om á n y iro
dalmá t, járatos volt az a r a b irodalom ban és igen buzgón 
tanulmányozta p er zs a hazájának n em z e ti költ és z e t é t« 
(21. lap). Összesen négy könyve ismeretes: Mózeskönyv, Gene
zis könyv, Anlesir- és Ezrakönyv. Az első három könyv czíme 
Eaehertől ered, nem Sáhintól, ki az első kettőt együtt »penta
teuchkommentár«-nak (sarch) jelzi, a harmadikból pedig hiány
zik az eleje és így a czím is. A »kommentár« a tóra verses 
feldolgozása, természetesen költői szabadságokkal agádikus, moha
medán és perzsa forrásokból és bizonyára saját invenczióból. 
Wessely nem tudta, hogy már 450 évvel előtte a távol Per
zsiában is költetett egy Mózes-hősköltemény. A Geneziskönyv 
289 fejezetre oszlik, melyek összevéve több mint 8700, a Mózes
könyv 193 fejezetben vagy 10.000 kétsoros verset foglalnak 
magukban (33 és 37). Az Ardesirkönyv tárgya: A r cl es i r 
perzsa király élete és ennek keretében a bibliai Es z t e r
köny v b e n elmondott események, tehát királyeposz (40). Az 
Ezrakönyvnek »a bibliai Ezrakönyvvel majdnem semmi közös 
tartalma nincs ... el6térben áll annak az elbeszélése, hogy 
miként eszközölték ki Kóresnél a visszatérésre való engedélyt, 
továbbá Ezra utazása Mózes utódjaihoz ... az Ardcsirkönyv 
egyenes folytatásának mondható. Ez utóbbi Ardesir halálával 
kezdődik; az Ezrakönyv pedig fiának, Kóresnek trónralépésével 
végződik« (62). (31. lap, 16. sor Sáhin hely. olv. Simeón 
Chakhám). 
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Szerző e költői termékek forrásait pontról pontra kimu
.tatja és figyelmeztet azon részletekre, mclyeknél a forrúst 
eddig nem találta meg (78, 4; 79, 6; 80, 4; 88. l ; 89, 2 : 
90, 3 stb.). A jövő évi részben Sáhin excgézise is ismf;! rteh'e 
lesz főkép pedig I m r á n i köl tészetr. Vajha Bach er e téren is, 
mi~t más tereken, hol ú:j utakat Wrt, követőkre találna saját 
megelégedésére és irodalmunk üdvére. 

* 
Már hírt adtunk arról, hogy Mcwkon l. B. és Sarsolf'sky 

A., szt. pétervári fiatal tudósok a zsidó tudomány számára 
héber és más nyelveken H ak e d em névvel tí.j organumot in
dítanak meg. Az első füzet az irodalmi Hírekben említett 
német (és külön héber) czím alatt augusztus hóban került ki 
a sajtó alól. Az összesen 108 lapos füzet (62 héber, 46 német 
és franczia, külön lapszámozással) kilencz dolgozatot (közöttiik 
öt héber), négy ismertetést (három héber) és folyóirati szemlét 
tartalmaz. De nemcsak változatos, hanem tanulságos is. Ime 
a német tartalommutató: 

K L. Tallqvist, Typen der assyrischen Bildersprache. 
L. Blau, Talmudische Aufschlüsse zu Inschriften. 
A. Sm·so1~·sky, Babylonisch-biblische Notizen. 
Baron D. von Günzb1wq, Lacabale á la veiile de rappa-

rition du Zohar. 
Zeitsch?-iften Revue. 
Besprechungen: 
K. L. Tctllqvist. Neubabylonisches Namenbuch. 
L Klausner. Die messianischen Vorstellungen des jUdi

schen Volkes usw., (und) S. Daiches, Altbabylonische Rechts
urkunden usw., (und) M. D. Judelelf'itz, Die J uden in Baby
lonien, Bespr. von A. SaTson·sky (hebrii.isch). I. Naharde' a. 

W. Bacher, Der jernsalemische Talmud zu den Trak
taten HO.llin und BechörOth (hebrii.isch). 

A. SaTsou·sky, Die Unterjochung von Samaria und Juda 
nach den Berichten der assyrischen Könige (Texte in hebriti
scher Umschrift und t'bersetzung). 

J.lf. Giidemann, Die Beclentung des Midrasch für dic 
Auslegung der Schrift (hebrii.isch). 

* 



C:~ttltilü iW Jf. .._ncyclopr,liai lllúvéböl, melyet (fent 
lí9- 180) belllutattnnk, a harmatlik füzet hagyta el a sajtót. 
)Iajtlnem egészen ll6 l -228) a gyásztörvényekről ~~:J~) szól, 
lllelyeknek elöatl:isa lllár a megelőző füzetben kezdődött. A ren
aeteg anyag 18:3 alczím alatt áttekinthetően van feldolgozva, 
ugy hogy mindenki könnyen megtalálhatja azt, a mit keres. 
A keresést még lllegkönnyítené, ha ily terjedelmes czikkeknél, 
melyek kis önálló iratot alkotnak, a czikk elején vagy (eset
leg nyollltlai szelllpontból) a végén ábéczésorrendben a meg
felelc"i lapszámokra való utalással adatnék az alczímek listája. 
Az olvasó nemcsak egyszerre tekinthetné át az egész anyagot, 
hanem megkíméltetnék a felesleges lapozástóL Ily lista előleges 
felállítása a szerzőnek is megkönnyítené az elrendezést és ki
kerülné azt, hogy ugyan~rról a tárgyról (pl. jelen esetben a 
;-;;:Jt:• n~;• stb-ről) kétszer legyen kénytelen beszélni, vagy hogy 
a czikken belül pótlásokat adjon. Esetleges hiányok is köny
nyebben szembeötlenének. A jelen czikkben pl. nélkülözünk 
egy pontot: a gyászszertartások eltérései országok ill. helyek 
és korok szerint. Ezeknek rövid összeállítása -- elég a megfe
lelő lapokra való utalás - a történelmi kutatás szempontjá
ból felett.'! kivánatos. Szerző rendszerező ügyessége mellett 
az ily tökéletesbítések nem járnak majd nagyobb fáradsággal. 

Egy másik általános kivánság az egész műre vonatkozik. 
Szerző igen helyesen jár el, midön lehetőleg a talmud szöve
gével adja a tételeket, de ismeretes, hogy kiadásainkat a 
czenzura eltorzította: valamennyi a baseli 1578-80. évi kiadásra 
megy vissza. Sőt azóta számtalan sajtó- és egyéb hiba által a 
szöveg még romlottabb lett. Az editio princeps (Velencze 1520, 
Bamberg) nagyon ritka és nem áll rendelkezésre, de a Rabbi
novitz o'-~10 'jm1,, 16 kötetében a traktátusok jó részéhez 
alkalmas korrektivummal birunk, mert Rabb. nemcsak az 
első kiadás, hanem a kéziratok (különösen a müncheni kir. 
könyvtárban őrzött egyetlen létező teljes talmudi kézirat) 
variánsait is feljegyzi. Ezt a variánsgyüjteményt fruktifikálni 
kell. A O"~ kitételt pl. (193. lap, 10. sor) nem szabad a szö
veghen meghagyni, mert mindenütt 11~~n áll. De ez tilos szó 
volt és azért 0"~-al helyettesítették épúgy mit '1~-t 'r11'·vel 
stb. a keresztény cenzorok, illetve zsidó kisegitőik. Talmud
kiadtisaink az exakt kutatás számára felette ingatag talajt 
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nyujtanak. A mü még kezdetén áll és így ennek a fenyegető 
fogyatkozásnak, amely az egész müvön áthuzódnék, még ide
jében elejét lehet venni. A cenzura és a hanyag nyomás szó
ban forgó pusztításai minden képzeletet fel ülm ul nak. 

A füzet részleteinek áttanulmányozására nyári tartózko
dási helyünkön hiányzanak az irodalmi eszközök, de futólagos 
átnézés is meggyőzött bennünket szerző széles olvasottságáról 
és lelkiismeretes alaposságáról. A 165. lapon felemlíthető lett 
volna a közszájon forgó és korunkban, sajnos, aktuális tétel: 
~:1;"1 0'?1)!~ p~ii 1~ r~ ,,)!,~ 1~:.:j) 1::3~~;"1 annak konstatálásával, hogy 
ez seholsem fordul elő és a gyakorlatra befolyással nem lehet. 
Ily fajta gazdátlan mondás több van, melyeket össze kellene 
gyüjteni (létezik róluk egy responusm). Az ~:J~ czikk után 
két három-három sorban magyarázott szó után következik p~ 
czikk, amely nincs befejezve. A kő különböző neveinél (230) 
hiányzik a természeti állapotban levő, faragatlan kő neve: 
~~u (misna Bába B., l. l: Ji'i~ ~-,~ Ji1j:J~ 1~:"1"~ o1pr;,). A 23. pont
hoz (235. lap) l. O-zsidó bűvészet (147. lap). A nyomás a 
jelen füzetben is dicséretesen korrekt és csupán néhány köny
nyen javítható sajtóhiba ötlött fel: 186. l., jegyzet 5. sor; 
189. lap, l. sor (1. szó törlendő); 189, 10; 201, 13; 207, 2; 
220. 1., jegyz. 6. sor. 

A hézagpótló és minden méltányos igényeket teljesen 
kielégítö müvet, melynek megjelenése részben már biztosítva 
van és részben ézentúl lesz biztosítandó, a legmelegebben 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Minden rabbinak kitünő segéd
eszköz. Megrendelhető a szerzőnél. Az első kötet (8 flizet) 
ára 12 korona, ami olcsó ár. 

* 
St u eken Ed. terjedelmes müve: » Astralmythen. Religions

geschichtliche Untersuchungen « (Leipzig 1896-1907) most 
teljes és 657 lapot ölel fel. Az 5 rész - így jelentek meg 
czímei a következők: 

I. Abraham 1-80. 
ll. Lot 81-126. 

III. Jakob 127-188. 
IV. Esau 189-430. 
V. Mose 431-657. 
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M:ir r z a t:ihla mu tatja, hogy Stuckennak is evés kö:-:
hrn jiitt meg az <:t,ágya. l\füve állítól ag az egész régi mytho
lógiára nézve »úttöröo:. Hasonló úttörők régebben is tündö
költek, de csakhamar » beftitta az utat hó, czéltalanul fut a 
fakóo:. Eleinte St. müvéhez »Hebrüer, Babylonier und Aegyp
ter« szavalett tette hozzá, de keresés közben másutt, a görö
göknél, németeknél stb-nél is talált anyagot, melyért kár lett 
volna. Pl. József históriájában találja az ~Eifersnchtsmotiv«-ot. 
Ez természetesen elterjedt motivum és St. reá is bukkan min
deniitt, hol férfiak és néík éltek. Az egés<»vizsgálódás«, úgy 
L.í.tszik, a folklm·e kutatás hatása alatt keletkezett. Azok a 
részletek, melyeket olvastunk, nem keltettek bennünk nagy 
lelkesedést. De hát, ha az eredmények nem is fognak tovább 
élni, mint a biblia kutatás hasonló hajtásai, a fényesen kiállí
tott és némely oldalról dicsért mü mint anyaggyüjtemény min
den esetre használható. 

* 
Schipper Igna z felette fontos és érdekes kérdéssel fog

lalkozik következő iratában: »Anfi.inge des Kapitalismus bei 
den abendláncliscben Juclen im früberen Mittelalter (bis zum 
Ausgang des XII. Jahrhunderts)«, lVien-Leizuig 1907 (Külön 
lcny. a »Z eitschr. für Volkswirtscbaft, Sozialpolitik u. Ver
waltung« 1906. évfolyamából). Bnvárlásait a templom elpusz
tulásával kczclvén, az elséí eredmény, melyhez Sombart és 
mások ellenében jut, az, hogy a nyugat-római biroelalom meg
dőltéig csupán a babylonüti zsidóknál található nagy gazdag
~ág, kik nagybirtok, pénzügyletek és vámbérletek által szedték 
meg magukat (ll. lap). Az alexandriai zsidó vagyon az ó. 

században (Alari ch 409, vanclalok 455) elpusztult. A keleti 
római biro<lalomban az állam kizsákmányoló adórendszere a 
zsidókat koldusbotra juttatja és a kereskedelem, főleg az 
indiai , minclinkább perz~ák és arabok kezébe jut. A nyugaton 
az V-VI. században a zsidók földbirtokosok és földmivelők 

voltak (13). A VI. század közcpén és a VII. században a 
z~idók nem ismertetnek el többé ci ves Romaninak és kénytelenek 
birtokaikat eladni. Spanyolor>:zágban csak 694-ben tiltja meg 
Egi ca a zsidóknak, hogy fölelet és házat bírjanak, ele 711-ben 
az arabok a nyugati góthok birodalmának é~ ezzel együtt 
zsidóelleurs törvényciknek is véget vetnek (14). A zsidó lmpi-
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tális alapja »die Grundrente (im weiteren Sinn), die sicb bei 
elen bodenbesitzenden .T uden akkumulierte. Diese akkumulierte 
Grundren te, wie au ch die nach der V erii.usserung des jüdi~chen 
Bodens in die Hanele der Juden, gelangenden grösseren mo
bilen Vermögen bildeten die Grundlage des spiitererr Welt
bandels, als dessen Trager si ch die J uclen bis z um Ausgang 
des X. J ahrhunderts bebauptet haben« (15). A keleti kereske
dést évszázadokig főkép európai zsidók közvetítik. A 9. század
ban az egész világot bejárják és ki.ilön hajóik voltak (16-20). 
A kazárok fővárosa (Itil) évszázadokig kereskedelmi góczpont 
volt és részesei maguk a kazárok is (22). Ábrahám ibn J ako b 
spanyol zsidó arról is tudósít bennünket, hogy lengyel zsidók 
egyebek közt magyar borral is kereskedtek (23). A velenczeiek vol
ta:k az elséík, kik a zsidó kereskedéíket kiszorítani iparkodtak (10. 
század közepén). A spanyol zsidók selyemszövéshől és állami 
hivatalokból gazdagodtak meg a 10. sz.-ban (25). Lassanként 
a legtöbb országban kiszorítják a zsidókat. Roseher ezt így 
fej ezte ki: »class si ch die J udenpolitik im Thiittelalter fast 
umgekehrt verhii.lt, wie die sonstige wirtschaftliche Kultur « 
(26). Irata második felében Seb. a zsidók pénzügyleteit ismer
teti. ll. lap, ll. jegyz. Monatsblatter helyett olv. Monats-
schrift. 

* 
Aicher G., katholikus theológus, a » ~ibliscbe Studien e 

Xl. kötetének 4. füzetében a következő tanulmányt bocsátja 
közre: »Das Alte Testament in der Mischna« (Freiburg i. 
B. 1906). A 181 lapos könyv két részből áll. Az első a 
misnában előforduló, a bibliára vonatkozó adatokat állítja 
össze rövid kánontörténet keretében, a másik (ez a fő) a 
misna exegesisét adja. Aicher a bevezetésben gyón: »Die 
Bescbi:iftigung mit der jüclischen Literatur ist für uns 
Christen ein kühles V erg n ü gen ; d enn die dari n nieder
gclegten Anscbauungen sagen uns nur seiten zu. Dieser 
Abstand des Denkens und Fühlens hat auch zur Folge, class 
manches uns auf den ersten Blick nicht verstandlich ist«. 
(IX.) Képzelhető, hogy ilyen szeretet mellett milyen eredmény 
áll elő. 

Az első rész (1-53.) három szakaszra oszlik. l. 1\[ily 
állást foglal el a misna a kárronnal szemben? 2. Ismer-e a 

Magyar-Zsidó Szemle. 1907. IV. Füzet. 25 
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misna a biblia egyes könyvci közt lényegre nézve különb
séget? 3. l\Iily tulajdons:.ígai vannak a misna szerint a szent 
iratoknak? .Aichcr a misnát említi, de tényleg nem csupán a 
misna adatairól nm szó, hanem a kánon történetére vonat
kozó. jól ismert egyéb adatokról is. Új eredményeket nem 
tal:Uunk, szerző eklektikusan járván el, hol az egyik, hol a 
másik auktor nézetéhez csatlakozik. Felette szkeptikus. Kétel
kedik pl. a talmud által hagyományozott szerzők hitelességé
ben azért, mert szövegeinkbdl nincsenek kritikai kiadások 
(4). Miért hisz akkor egyáltalában a szövegeknek? Kétel
kedik abban, hogy .J oseph us ismerte-e a szentírás hármas 
felosztását (7), sőt azt is tagadja (8), hogy a Szirach proJo
gusában a prófétakanon már nevezve volna. És miért 
tagadja? Mert a harmadik csoportnak nincs még terminusa. 
A misna történelmi adatainak nem szabad egyszerűen hinni 
(22. 1. j.). Szerző kánonelmélete a következd: »Man hatte 
einen zweifachen Kanon im Sack, den Kanon des Gesetzes 
und den Buchkanon der Pharisaer. Beide können friedlich 
nebeneinander bestehen< (36. lent). Eredetiben idéztük, mert 
sehogysem értjük. 

A második rész kielégítő eredményre már azért sem 
vezethet, mert a tannák exegézise nem a misnából, hanem 
a midrasból ismerhető meg. A misna a törvényeket halák.ha 
alakjában adja, csl}pán itt-ott maradt meg a midras-alak. 
Teljesen külső alapon különbséget tesz. A Schri{tan1uenelung és 
Schriftauslegnng között. Az anyag előadása után kritizálja 
a misna exegézisét, kifogásolva, hogy az értelmezések nem 
foglaltatnak a szent szöveg egyszerű értelmében. Ezt katho
likus theológus teszi, ki még most is ragaszkodik a »négy~ 
féle értelem<-hez. A katholikus bibliakommentárokon mar 
napig olvasható: >nach dem Literalsinn erklart«. A ~atho
likus theológus a tannának 2000 év előttre nem engedi meg 
azt ami a katholikus theolágiának mai napig kötelessége. 
Eg~ébiránt az egész modern bibliakritika - .nemcsak a 
püspöki engedélylyel ellátott könyvek - dadogm sem tudna 
ma, ha a zsidók az egész világ lármája ellenére n~~ ragasz.
kodtak volna a betühöz. Aicher ezt is szemukra veti. 

Részletes birálatot más helyen adunk. 

* 
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Griitz saját nagy történetét a nagyközönség számára 
nem tartotta alkalmas olvasmánynak és maga rendezett nép
szerű kiadást három kötetben. Ebből a mult évben gyönyörú 
kiállítással új kiadás jelent meg Lipcsében (Leiner Oskar), 
melynek czíme: »V olkstümliche Gescbich te der .J u den in drei 
Banelen von Dr. H Gmetz. « Az első kötetet Graetz aczél
metszetü arczképe díszíti. A mü a klasszikusoknál szokásos 
formátummal bír és mindössze 12 koronába kerül. 

* 

Wenellanel P., ki a Philo-kiadásnak is részese és a 
hellenismus legkiválóbb ismerői közé tartozik, fényes tollal 
írta meg a következő vázlatot: >Die hellenistisch-römische 
Kultur in ihren Beziehungen zu .J udentum und Christentum<. 
(Tübingen, 1907. Handbuch z. N. Test. her. von H. Lietz
mann, 3. Lieferung.) A mai kultura alapja - W. szerint -
a kereszténység és a görögség (a hellenismus alakjában, 3. lap). 
Az előttünk fekvő 6 ívben azonban csupán a hellén-római 
kulturáról van szó. W. ugyan azt . mondja, hogy a keresz
ténység nem a pogány kultura megsemmisítésa árán győzött 
(5), de a bizonyítékokat nem látjuk és Willamowitz (Kultur 
der Gegenwart) a VI. századról az ellenkezőt állította. A beve
zető fejezet, melyben ez az állítás foglaltatik, a hellenismus
nak a rómaiakra és az egyházra való befolyásáról száL 
Ezután felette érdekes vázlatok következnek a hellén-római 
világ szollemi életéről. 

Az ősrégi keleti hagyományok a vallás és müvészet 
sőt még a jog terén is a hellén-római kultura gyengülésévei 
győzelmesen tör előre (13). A provincziákban talán sohasem 
halt ki a népies jog. Idevágó munka: >Mitteis, Reichsrecht 
und Volksrecht«. - ~Dem Herrenvolk der Griechen stehen 
die von Natur zum Dieneu bestimmten Barbaren gegenüber. 
Sucht doch selbst Aristoteles die Sklaverei durch den Unter
schied der Rassen als von der Natur gewollt zu begründen< 
(5). Ez volt a görögök ősi érzése, melyet Nagy Sándor ki 
akart küszöbölni. A Stoa stb. ember és em ber között nem 
tett. különbséget. ~Mann und \Veib, Grieche und Barbar, 
Frerer und Sklave werden unter den aligemeinen Begriff der 
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JI.Icnschheit gefasst« (17). Kár, hogy \V. nem nevezte meg a 
forrú.sokat. K aufmann a fenti Pál-féle mondást összefüggésbe 
hozta a mai napig szokásos három ellenkező mindennapi 
benedikczióval és két gorog bizonyítékat is hozott. _ 
A K eleten a hellén kultura a lakosság fogytival alább száll; 
a római hódítás, a polgárháborúk, a római oligarchák rabló
gazdasága s egyéb körülruények az okozói (30). Palesztinát 
kimutathatólag a rómaiak pusztították el. -- » Kynisch
stoisch sind die Themata, class der W eise aliein frei, aliein 
adlig sei« (47). A jegyzetben idézett irodalom mellé állítható 
a talmudi tétel: :"li1r'I:J po1:Vli' '1:1 NSN j'i1i1 p i'N. »Die Grund
sLiíze des naturgemiissen r~ebens führt Musonius (und ahn
lich Philo) auf den Gebieten der Kleidung, \Vohnung, 
Ernabrung bis ins einzelne, ja ins Kleinliebe durch mit 
einer Lehrhaftigkeit, die das Gebiet der Adiaphora aufs 
ausserste einschrankt« (ugyanott). A . talmud tehát nem állt 
egyedül idevágó részletes utasításaivaL - W. vázlatai még 
sok más közös vonást juttatnak eszünkbe. Nem ártana egy 
rendszeres párhuzam felállítása. Az »Ózsidó bűvészet« 
118-122. lapjain kimutattuk, hogy szokásban volt több 
istent egyesíteni a czélból, hogy a varázslás hatásosabb 
legyen. Ilyesmi zsidó körökben is előfordult, és a talmud 
társítás név alatt tiltja el. Ezt a jelenséget a bűvész

papyrusokból állapítottuk meg. W. művéből látjuk, hogy ez 
különben is szokásos volt. »In Fallen, wo es nicht möglich 
schien, den gesamten Wesensinhalt eines fremden Gottes 
durch einen griechischen oder römiseben Namen zu vergegen
wiirtigen, wird die Ausgleichung . vollzogen, indern mehrere 
Götternamen zusammengefasst werden, um die Summe jenes 
göttlichen Machtbereiebes zu ergeben: Dittenberger Or. inscr. 
383., z. 55 : » 'A.7tóV.wvo~ Míil'(!OV 'HAiov 'Ee,uov xa~ 'A[!-ráyvov 
'I-lr:axJ.éov~ 'A(!EW~« (79 köv., több példával). W. azt hiszi, 
hogy ez az eljárás a monotheismus eszméjét előmozdította. 

Az egész sublimálva van W. előadásában, mert itt nem a 
filozófia, hanem a mágia működött. Ez, mint \V. kiemeli, 
Egyptomban volt otthonos, »und ihre Propaganda ist zum 
grossen Teil von dort ausgegangen« (81). Fentidézett mun
kánkban ugyanezt bizonyítottuk a talmudból és azóta számos 
más adat említésével kellett ezt hangsúlyoznunk. 
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»Die epikurische Lehre, die im letzten J abrbundert 
der Republik fast die Modephilosophie der Gebildeten war, 
wird zurückgedrangt und sinkt seit Augustus zur Bedeu
tungslosigkeit herac « (83). A Keleten Epikuros bölcsészetc 
kétségtelenül Augustus kora után is igen népszerű lehetett, 
mert Epikur az egyetlen görög bölcsész, kinek nevét a talmud 
ismeri. Az ő neve a hitetlenség összefoglalása és a zsidó 
nép nyelvében mint ilyen fogalom mai napig él. 

Egyáltalában megkülönböztetendő . a műveltek és a nép 
hite. Benyomásunk az, hogy W. ezt a különbséget negligálta. 
Vázlatai csak a felsőbb körökre illenek, nem a népre. 
A Rómából kiutasított bűvészek és khaldeusok, kóklerek és 
világcsalók közelebb állottak a néphez, mint az összes filo
zófusok és költők, írók és államférfiak. Ha a világfelforgató 
új irányt meg akarjuk érteni, akkor a nagy tömegek élet- és 
gondolkodásmódját kell megismernünk. Ezek között terjedt a 
keresztény hit, enn~k pedig mindahhoz, mit \Venclland 
fényes elmével és széles tudással ecsetel, édes kevés köze 
lehetett. N em ismerjük az idevágó klasszikus irodalma t, de 
ebben az egy pontban kompetenseknek tartjuk magunkat. És 
ez a punctum saliens. 
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304. szám. 

A REFORMÁTUS PAPI KONGRESSZUS ÁLLÁS

FOGLALÁSA AZ 1848 : XX. T .-CZ. VÉGREHAJTÁSA 

TÁRGYÁBAN ÉS GRÓF APPONYI ALBERT VALLÁS

ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M:INISZTER NYILATKO

ZATA ÉS TISZA ISTVÁN BESZÉDE UGYANEBBEN 

AZ ÜGYBEN. 

Az évek folyamán minden alkalomkor hűségesen regisz
tráltuk az 1848 : XX. t.-cz. körül keletkezett mozgalmakat 
és ugyanazért egy napilap után (Budapesti Hirlap 1907. 
szept. 20. szám) közöljük az orsz. református lelkészek kon
gresszusának folyó évi szeptember 19-én történt állásfogla
lását gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi müüszter . 
nyilatkozatával egyetemben, hogy a jövő historikus az aktákat 
folyóiratunkban is együtt - találja. Csupán az indítványokat 
közöljük, mellőzvén a kisérő beszédeket és a vitát, úgyszintén 

a lapok nyilatkozatait. . 
Hamnr István az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtásáról 

a következő határozati javaslatot terjesztette elő: 
A református papi kongresszus kivánja az 1848. évi 

XX. t.-cz. 2. szakaszának teljes betüszerinti végrehajtását. 
S ebből folyólag kivánja, hogy : 

1. a tökéletes egyenli:s(q és viszonosság elve, a törvénye
sen bevett felekezeteknek az államhoz és egymáshoz való 
viszonyában, úgy valláserkölcsi és kulturális, mint anyagi 
téren, az osztó igazságnak megfelelőleg, a felekezetek egyházi 
szervezetének és törvény által biztosított jogainak sérelme 
nélkül, érvényesítiessék, főelvül tekintvén, hogy mindegyik 
vallásfelekezet szabadságát és jogát csak a többi felekezetek
nek hasonló szabadsága és joga korlátozhatja; 

KÚn'ŐK, 

2. a tökéletes jogegyenlőséggel és viszonossággal ellen
kező régi törvények és gyakorlatok megszüntetendők, küliinös 
hangsulyozásával annak, hogy egyik valhisfelekezet hívei egy 
más felekezet előnyére és hasznára, semmi szín és ürügy alatt 
meg nem adóztathatók 

Kivánja, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. 3. szakaszából 
folyólag, a törvény eredeti intencziójának megfelelőleg, a tör
vényesen bevett vallásfelekezeteknek, a saját erejükből nem 
fedezhető egyházi és iskolai sz ü kségletei rtz állam áltat fedez
tessenek, úgy azonban, hogy az állami segítség megállapítá
sánál az illető felekezet hazafiassága s a magyar nemzet 
állami és kulturális élete terén szerzett érdemei legelső sorban 
figyelembe vétessenek és mérlegeltessenek. Eb ből folyólag 
kivánja, hogy 

l. minden törvényesen bevett felekezet egyházi és iskolai 
szükségletei, a jelenleg különböző czímeken törvény alapjá.n 
vagy az évi állami költségvetésekbe beillesztve nyujtott segít
ségek kommaszalásával, a felekezetek egyházi föhatóságai által 
bemutatandó és az egyes felekezetek egyenlő számú kiküldöt
teiből és. a. törvényhozás hasonló arányú dolgátusaiból álló, a 
kultuszm1mszter elnökletc alatt megalakítandó országos hízott
ság által felülvizsgált kimutatások alapján számíttassanak föl 
és törvényhozásilag állapíttassanak meg, alapelvül vétetvén 
az egyházi .és iskolai tisztviselők javadalmazásánál egyfelől az, 
hogy azok Javadalmazása az állam hasonló kvalifikácziójú és 
rangú tisztviselői javad,llmazásánál kevesebb nem lehet más
f~löl ]_)B(~Íg az, hogy az egyes felekezetek főpapjai részére, 
h1vatah Java~al~az<i.s, illetve 1·epruentácziónális költs~r; czímén 
25.000 koronanal nem kevesebb és 50.000 koronánál több nem 
vehető számításba; 

. 2. vétessék számba minden törvényesen bevett felekezet 
romden ~éven nev~zendő . egyházi és. iskolai vagyona és a fen~ 
t~bb e~htett orszagos b1z~ttság , útJán, törv~nyhozásilag álla
plttassek meg, hogy menny1 abbol az államz er-edetü va!] !JOl!; 

. ~- az így ~Hami, eredetűnek megállapított egyházi és 
1slw~.a~ vag~on e.lldegemthetetlen .állami ·w_r;yonnal• és olyannak 
IDJnosJtendo, mmt amelylyel, 1lletve annak jövedelmével a 
magyar állam a7, illető felekezetet az 1848. évi XX. t.-cz. 
3 .. ~zakasza, illetve. az annak történelmi előzményeit képező 
kn·aly~ vagy állam1 mt~zkedések al_apjá~, mát· eddifJ is I;;P.fJÍ

tett,?, cs amely vagyon JOreclcl~e az u.llann segítség nyujtásúnál 
elso sorban figyelembe Yeendő JS; 

4 .. ~z ~gye$ .felek~zetek birtokáhan lévő egyházi é:; i kolai 
va.gyoJ~ JOVea~lm_eJ, az allam legfőbb felügyeleti jogÍlból folyó 
sz1g?n~ ellenőrzes mel.lett, a kezelési költségek és lwrnluizá,ok 
lesztwutúsa után, telJeS egészükbcn, a ?Xt.IJ!JOU ere(lefi rewlel-
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trté~t:n~k megfelelő, vngy .m:í.s~ dc l~izárólag hazai és a tö1·vrfny
hoza.~: altal ehsmert egyliazz, 1skolat vagy lwmanitárins cze1olcr 
fordlt tassanak · a 

... 5. ~men~~yib~n a felekezetek birtokában lévő vagyon 
JOvedelmei ::z illet~ felck~ze~el~ egyhá.zi és iskolai szükségleteit 
nem fed~:nek: a. hiány ~?tlasara az Illető felekezetek, kizáró
lag a. SHJ<Ü lme1k~e, a. torvényhozás által megállapítandó s az 
á~~ami cgye!ws ~dok bizonyos százalékát kitevő egyházi aclót 
~otclescl~ kiVetm, a~ely egyházi adó az állam illetékes közegei 
a.ltal ~aJtandó be es szolgáltatandó át az illető egyházközség 
pénztarának · 

• . _6 .. ame~~yib~n valam~ly ~ör~ényesen b~vett felekezet egy
hazi es Iskolai szukségletei meg 1gy sem nyernének fedezetet 
a h1ány az állam által pótlandó; ' 

7. az állam által nyujtandó és az illetékes felekezeti 
hat?s~~gok meghallg~tása ~ellett . törvényhozásilag biztosítandó 
segitsegre vonatkozolag, romtán az csupán a felekezeteknek a 
valláserkölcsi élet ápolása és a kulturális élet terén kifejtett 
s az álla:U javár~. czélzó szolgálatainak elismerését képezi, ki
mondando egyfelol az, hogy a segítség az állam és az illető 
felekezetek között függő viszonyt nem teremt és a felekeze
t~kne~ törvényben biztosított szabadságát és jogait nem csor
bithat]a, másfelől, hogy az államsegítség annak mflgvonásának 
~erhe alatt, kizárólag csak hazai és a törvényhozás által el
Ismert egyházi, iskolai és humanitárius czélokra fordítható s 
hogy .abból hazafiatlan vagy a felekezeti békességet veszély~z
tető mtézmények és személyek semmiképpen sem támogat
haták ; 

8. az állam által nyujtott, az egyes felekezetek hazafias 
és kul~urá~is szolgálatai_nak figyelembe vételével megállapított 
és az 1lletekes felekezeti hatóságok meghallgatása mellett tör
vényhozásilag biztosított segély az illető felekezet egyházi 
föhatóságáh?z utalványozandó, s ennek megfelelőleg, a feleke
zetek állami segítését különböző czímeken biztosító törvények 
hatályon kivül helyezendők és a Jeiutalványozás tekintetében 
az itt említett eljárással ellenkező gyakorlat megszüntetendő; 

9. az államsegély törvényszerű fölhasználásának ellen
őrzése körül szükséges legfőbb állami felügyeleti jog bizto
sítása végett kötelesek a felekezetek, főhatóságaik útján, évröl
évre okmányolt elszámolást beterjeszteni a kultuszminiszterhez, 
a kultuszminiszter pedig köteleztessék az ezekről szóló jelen
tésnek, a számadásokkal együtt, a képviselőházhoz leendő 
bemutatására; 

10. a felekezetek egyházi és iskolai szükségletei, az 
l. pont alatt említett módon 10 évről 10 évre újból fölszámí
tandók, megállapítandák és törvényhozásilag biztosítandók. 

J J 
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Kimondja a kongresszus, hogy ezen határozatokat ki
nyomatja, az összes protestáns egyházmegyékhez, kerületekhez, 
egyetemes gyűléshez és konventhez megküldi és azokat azok 
támogatására és a törvényhozásban leendő keresztülvitelére 
fölkéri. 

Kt~tas Bálint a következő határozati javaslatot nyujtja be: 
Kéressék föl a nagyméltóságú konvent, hogy az ág. ev. 

egyetemes gyűléssei kontaktusban teljesítse a földerités, föl
világosítás, előkészítés nagy munkáját, ezt írva a lobogóra, 
és kérvényezzen alantiak szerint az országgyüléshez. 

Lélekszámarány szerint a protestáns felekezetek tagjaira 
kivetenelő költségből teljes apparátussal tárassa föl, hogy 

l. Mi és mennyi az, ami szekularizálható lenne? 
2. Hozzávetőleg mennyi folynék be ez ingatlanokért kis 

parczellánkén t az értékesítésnél? 
3. Hozzávetőleg mily jövedelem szaporításhoz jutna az 

abból, hogy ezen parczellák igazságos adóztatás, örökösödések 
és ingatlanforgalom tárgyaivá válnának? 

4. Körülbelül mily összeg kivántatik a közoktatás álla
mosítására? 

A feltárandó 'eredmények legmesszebbmenőleg terjeszten
dők lennének felekezeti különbség nélkül a nép körében sajtó
termékek, népgyűlések útján; ezek révén kérvényminták vol
nának elfogadásra ajánlandók, melyekben a következök ajánl
tatnának az országgyűlés elé terjesztésre : 

l. Szekularizáczió útján vegye vissza az állam az általa 
adományozott fekvőségeket: vegye kezelésbe az állami forrás
ból ereelő alapítványokat, az iskolai alaptőkéket. 

2. A szekularizáltakat kis parczellákban adja vissza, 
adja el a nemzet fiainak. 

3. Az itt szerzendö pénzerővel és kivételt, kiméletet 
nem ismerő törvénynyel államosítsa az iskolákat az egész 
hazában, állítson újakat s díjazza az oktatókat, hitoktatókat 
államhoz illően, kártalanítva az egyházközségeket az iskolai 
épületekér t. 

4. Vonjon el minden felekezettől mindent, mit egyházi 
czélokra adott, s ne acljon egyházi cze1okm egyik felekezetnek 
se semmit; állítsa elő akként, hogy minden felekezet minden 
fokozaton maga gondoskodjék szükségleteiről, al,kalmawttairól, 
korpótlékairól és nyugdíjügyéről, egyháza förmtartási alap
járól, hogy az erősebb egyházközségek a gyengébbeket segítsék. 

Ferenczy Gyula dr. a következő határozati javaslatot 
nyujtja be: »Az előadói javaslatot elfogadja a lelkész-értekezlet 
s kivánja az 1848. évi XX. t.-cz. s a viszonosságról szóló 
törvények teljes és azonnali végrehajtás:.ít, egyúttal a választ-
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m:inyt megbizzn, hogy a kl>rdést tanuimúnyazza és elkészítendö 
mcmorandumban föltárja.« 

A kongresszus elfogadta HamaT és F erenczy határo
zatai jaxaslatait, s az elnök az ülést felfüggesztette. A szünet 
után .Sar/Y IstTán a papi jizeté.~Tendezés1·öl tartott felolvasást. 
Nagy vita után elhatározták, hogy a, 2400 koronás minimális fizetés 
és a 200 koronás korpótlékok érdekében fölírnak a konventhez. 

Apponyi ~lbert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
nyilatkozata: »En arról értesültem, hogy a református papok 
állítólagos akcziójának nem lesz további folytatása, és hogy az 
evangélikus református egyház komolyabb elemei nem fognak 
részt venni benne, mert az akczió megindításának a felekezeti 
béke vészteljes feldulása volna a következménye. Sajnálnám, ha a 
jóhiszemü elemek engednék magukat l elhasználni sötét hatal
mak által, amelyek csak azért, hogy Magyarországon a poli
tikai konszolidácziót lehetetlenné tegyék, semmitől sem riad
nak vissza, még attól sem, hogy a felekezeti békét, amelyet 
éppen most szilárd alapokm akarole fektetni, reménytelenül 
összekuszálják Fölötte sajnálatos volna ennek az akcziónak a 
megindítása éppen most, mikor megvan bennünk a legjobb 
indulat, a legjobb szándék, sőt amikor már eredménynyel, 
tettekkel is bizonyíthatja a kormány, hogy a protestánsok 
jogos kivánságait teljesíteni akarja és fogja, és amikor a lcato
likus részről ez elé semmi akadályt nem gördítenek. Az előbbi 
kormányok az 1848. évi XX. törvény végrehajtása érdekében 
semmit sem tettek ; nem lehet azt kivánni, hogy most tizen
négy nap alatt végezzünk vele. Az állítólagos akczió, ismétlem, 
a legvészteljesebb dolog volna, amit csak elkövethetnek a refor
mátus papok, s mivel a legmerevebb ellentétben volna az én 
álláspontommal: ez teljes megakasztás{tt jelentené annak az 
akcziónak, melyet az 1848. évi XX. törvény végrebajtása érdeké
ben megindítottam. Remélem azonban, hogy a higgadtabb elemek 
meg fogják akadályozni a veszedelmes görgeteg megindítását.« 

Tisza I stván gróf a dunántuli református egyházkerület 
szept. 29-iki rendes közgyülésén hosszab b beszédet mondott, 
melyböl a következőket közöljük: 

Ha napirenden volna a szekularizáczió kérdése igyekez
ném azt az ezer és egy okot kifejteni, amelynél fogva a kérdés 
fölvetésrt a mi viszonyaink között általánosan károsnak és 
reszedelmesnek tw·tom. E fejtegetésnek itt, ami tanács
termünkben nem volna helye, scm ideje. De egy körülményre 
rá kell mutatnom. Ha bárki abban a nézetben van, hogy a 
szekulariz{wzióért meg kell inditani a küzdelmet, ám tegye ezt 
a poli ti kai pártélet kü7.dőterén, igyekezilék az eszmének l!ropa
gandát csinálni, általános politikai a,l~tpo~ annak . h1veket 
szerezni valláskülönbség nélkül, de ne mddsa mPg felekezett 

KÚTFŐ~. 3!J5 

alapon ezt a lcüzdelmet, ne ugy álli~sa azt oda, _minth~ egyik 
egyház papsága irigykednék a mászh·a . és a~ alta.la eb·e_zett 
anyagi előnyöktől akarná azt megfosztam. TelJesen _JOgos tere_n 
mozog a lelkészegyesület, amely papságunk san~~a:,u helyzete~ 
tárgyalja . . . Ha a fizetésrendezések terén eszko~.olt legut~ls_o 
nagy lépések után a lelkészi intéz~ények korszeru rendeze e.t 
is követeljük, ezt, ismétlem, senki r.ossz n~ven nem vehet:. 
De ... ne -intézzünk más feleleezet mszonym ellen olyan h
rohanást, amely valóban a f elekezeti küzdelem szinével b.~r. 
Az ultramontanizmus veszedelmét én is látom, az ellenuk 
való küzdelem szükségét talán jobban és mélyebben érzem 
sokaknál akik annyit hangoztatják azt, de a küzdelmet Yallás
különbség nélkül az egész magyar (ölvilágosodottsággal kell és 
lehet megküzdenünk, abban magunkat izolálnunk, azt a szo
lidaritást koczkáztatnunk, amely századok során fönnállott 
egyházunk jogos törekvései és a magyar nemzet nagy proh
lémái között, bűn volna hazánk és egyházunk ellen, ma 
inkább, mint valaha. (Budapesti Hirlap okt. 1.) 

305. szám. 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1907 JtL. 11-É)T 
75931 /26. SZ. A. KELT REXDELETE A KÜLFÖLDÖN 

MÜKÖDÖ BESOROZOTT RABBIKRÓL. 

Sopronvármegye közönségéMk. 

Az 1886. évben született, lakompaki illetőség ü 4 78 1 
2 

sorszámú és Luzernben rabbi gyanánt alkalmazott Krausz 
Mózesnek besoroztatása esetében a védtörvény 21. §-ában fog
lalt kedvezményben való részesítését kimondó főszolgabirói 
határozat ellen a hadkiegészítési kerületi parancsnokság által 
emelt kifogás folytán döntés végett f. évi 8953. szám alatt 
kelt jelentésével felterjesztett Urgyalási iratokat további érte
sítés végett, azon határozatom kijelentése mellett küldöru 
vissza, hogy a főszolgabirói elsőfokú határozatot megváltozta
tom, fentnevezett egyént besoroztaUtsa esetében a kért ked
vezményben nem részesítem, mert a külfüldön müködő rahbik 
a kért kedvezményre igénnyel nem birnak Egyuttal felhivolll 
a törvényhatóságot, hogy nevezett egyénnek külföldön leendő 
megvizsg:Utatásának elrendelhetése czéljából a nevezettre vonat
kozó állítási lajstromkivonatot 3 példányban f, évi július lHí 
31-ig hozzám terjessze fel. Ezen rendeletemről a hatlkie~é
szitési parancsnokság a hadtestparancsnokság útján értc:;ít
tetett. Budapesten, 1907. évi július hö 11-én. A nliniszter 
meghagyásából: Espert s. k., miniszteri osztálytanácsos. 
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Irodalmi hirek. Megjelent és beküleletett: Dr. Eaeher V 
Két zsHló-perzsa költő Sáhin és Imráni, első fele Buclape;t 
1907 (Az orsz. r~bbiképző-intézet 1906/7. Értesítdjében). -
U,gya.naz, Les J u~s de Perse au XVII. et au XVIII. siécles 
d apr~s les chromques poétiques de Bab ai b. L ou tf · et de 
B_?-bm b. Farhad. (K. l. a Revue d. E. J . LI-LIII kötetei
hol). - Hofrath Prof. Dr. 11Iiiller D. H., Komposition und 
Strop~e.nbau. Alte .und Neue Beitrage, Wien, 1907 (a bécsi 
Israelitisch- theolog1~che _Lehran~talt 190617. Értesítőjében) . 
-.H ak e cl em. V1ertelJahrschnft für die Kunde des alten 
Onents und [für die] \Vissenschaft des Judentums. Heraus
gegeben von J_. B. MaJ·kon und A. 8arsowsky, St. Pete?·s
bur.r; 9fizerskaJa 50. I. Jahrgang No. l. (Héber, német és 
francz1a nyel,ven.) Egy-egy füzet ára (negyedéves folyóirat) 
l rubel 40 Kopek. - Dr. Guttmann M., Olavis Talmudis 
etc., L .. k~tet, 3. Jüzet,_ Csongrád- Vácz, l 907 (héber nyelven). 
Az elso ko tet (8 fuzet) ara 12 korona és megrendelhető a szerzönél 
Budapesten. - Magyar Zenetudomány, szerkesztik Ma}or J. 
Gyz~la és H errmann Antal I. 1-2, Budapest, 1907. -
MaJor J. Gyula, Op. 64. A szombatosok dalai Budapest 
1907.- Jm·é (jfi~lSep:p~, Moisé Vita Luzzatto. Skiz;o biografic~ 
con ducumentl medlt1 (kül. leny. az :»Il Vessillo Israelitico" 
1~07._ évfolyamából). - Posnánski 8. "1J:-t v~N~ O'!t',:-t 0'150 •;~t~ 
l ano 1907 _Ck. l. a :» Haolam« 1907. évf.-ból). - Krcmss 8., 
P~rallelen 1m Handwerke (k. l. a » Vierteljahrsschrift für 
B1be~kunde « 1907. évf.-ból). - Koenigsberger B., ~~1N:l ~"~ 
Berlm 1907 (k. l. a Feilchenfeld-Festschrift-böl. Eliezer b. 
J ó~ze ~agelili szabályairól elméskedő czímmel). -- Ugyanaz, 
G_nech1sche Mythen und ihre Parallelen in der jüdischen 
Literatur (k. l. ugyanonnan). - Eppenstein 8., Fragment 
d' un commentaire anonyme du Oantique des Oantiques stb. (k. 
l. a .R E I 1907. évf.-ból). 

Az országos rabbiképző-intézet növendékeinek száma a 
lefolyt évben 104 volt, kik közül a felső tanfolyamra mind
össze 15 esik. A tanulók segélyezésére az »Écz Ohajim« 
kerek összegben 13000 koronát fordított. Hatvany-Deutsch 
József ezenfelül, mint minden évbe!), taraly is 2009. koronát 
adományozott a tanulók ellátására. Osztöndíjak az J>()sztöndíj
Egylet~, a pesti izr. hitközség s más részről nagyobb számban 
jutottak a jelöltek számára. A bécsi szemináriumot öt és a német 
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szemináriumokat szintén több magyar látogatja. Sok magyar 
érettségi bizonyítvány hiányában a szemináriumokba nem 
vétetvén fel, csupán külföldre megy, ami némely hazai községnek 
módfelett imponál. A bécsi szemináriumot 33 theológus láto
gatta. A boroszlói, berlini (két intézet) szemináriumok egyen
ként még több növendékkel dicsekedhetnek. A segélyezés csu
pán a bécsi intézetben kielégítő. 

Dr. Kármán Mór ny ug. tanár, kir. tan. nemességre emeltetett. 
Deutsch Jakab, a fiuárvaház elnöke, 72 éves korában meg

halt. Az árvaház körül fáradhatatlanul buzgólkodott, az anyagi 
epzközöket megszerezte és kiérdemelte :»az árvák atyja« nevet. 
Aldás emlékére. 

Hatvany-Deutsch József közgazdasági érdemei elismeréseül 
a Ferencz József-rend középkeresztjével lett kitüntetve. A ki
tüntetett férfiú, mint ismeretes, kulturintézeteink körül mint 
az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő-bizottságának és az orsz. izr. 
tanítóképző-intézet igazgató-tanácsának elnöke és felekezetünk 
ügyei körül mint a VI. községkerület alelnöki és mint a pesti -
izr. hitközség egyik elöljárója stb. kiváló tevékenységet fejt ki. 

A szombatosok dalai. Ez a czíme Major J. Gyula ismert 
zeneköltő legújabb művének. Szerzö fáradságot nem kímélve, 
felkereste a szombatosokat Bözödújfaluban és lekottázta az 
öregek éneke alapján ,a még létező ll szombatos zsoltárt és 
ezeket harmonizálta. Erdekes munkájáról külön czikkben szá
mol he a társszerkesztésében megjelenő »:Magyar Zenetudo
mány « imént megjelent első kettős füzetének 8 -ll. lapjain, 
hol ismert szakavatottsággal elemzi a szombatos énekeket. 
Major legújabb alkotásával gyarapította a zsidó zene körül 
is szerzett érdemeit. Tudtunkkal a magyar zeneszerzők között 
Major az egyetlen, ki erejét ennek a zenekörnek is szenteli és 
ugyanezért a zsidó felekezet részéről külön elismerés illeti meg. 

Az orsz. izr. tanító. egyesület elnöke Komfeld Gyuln 
14 évi működés után magas korára való tekintettel ezen állásról 
lemondott. A f. év július 2-án tartott közgyűlés elnökének 
örök érdemei t az Egyesület körül lelkesen ünnepel te, de elha
tározás~ nak megmásítására nem bírhatta reá. A közbizalom 
Stern Abrahám igazgató felé fordult, ki az egyhangú válasz
tást elfogadta. A nagyérdemű virágzó egyesület továbbfejlő
désének legbiztosabb alapja a tanítóság n~mes egyetértése és 
az új elnök vezetése alatt álló lelkes tisztikar. 

Dr. Richtmann M. jeles munkatársunk az orsz. izr. tanító
képző tanárává neveztetett ki. 

Wechselmann vakok intézete. A '\V echseimann Ignácz 
alapítványából létesített Ferencz József vakok intézete őszszel 
nyílik meg az első osztálylyal. A növendékek fele zsidó és 
másik fele keresztény lesz. Egyelőre 15 nö.>endéket vesznek 
fel és az összes helyek ingyenesek. 
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